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 وشركاتها التابعة

 

 

 البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
 2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

  



   

 

 ش.م.عشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
 وشركاتها التابعة

 
 البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

 
 

 
 الصفحات 

  
 1 التقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة

  
 2 بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز

 

 3 المرحلي الموجزبيان الدخل الشامل الموحد 
 

 4 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز
 

 5 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي الموجز 

 
 22- 6      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
 

  لموجزة.المالية الموحدة المرحلية ا هذه البياناتتعتبر جزءاً ال يتجزأ من  22إلى  6اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    (3) 

 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز   

 

 

فترة التسعة أشهر المراجعة  
 المنتهية في  

 سبتمبر 30

فترة الثالثة أشهر المراجعة  
 المنتهية في 

 سبتمبر 30

  2016 2015  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 
 

     

  3.046.982 3.136.812  9.188.910 9.292.650 25 إيرادات

   689.015"  723.823"    2.169.353"  2.176.660"  تكاليف الربط وتكاليف ذات عالقة   
   219.124"  247.671"    666.243"  700.441"  تكاليف موظفين

   185.281"  165.684"    543.176"  463.279"  تشغيل وصيانة الشبكة
   123.509"  172.590"    404.647"  481.332"  تكاليف المنتجات

   116.177"  97.277"    356.646"  322.364"  وتعاقدات االستعانة بمصادر خارجية
   75.610"  87.493"    252.866"  269.966"  عموالت

   86.160"  89.118"    257.279"  259.407"  رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها 
   82.903"  53.482"    252.085"  214.712"  تسويق

   28.211"  33.139"    79.626"  88.309"  إيجار ومرافق
   68.628"  89.606"    196.813"  246.823" 19 مصاريف أخرى
  5.276 3.217   5.276 51.158  إيرادات أخرى

  -------------------- -------------------  --------------------- --------------------- 
 األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

 واالستهالك واإلطفاء  

 

4.120.515 4.015.452   

 

1.380.146 1.377.640   
   342.571"  327.591"    1.000.469"  984.426" 4 االستهالك

   43.187"  63.833"    116.765"  171.128" 5 إطفاء/ انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
  --------------------- ---------------------  --------------------- --------------------- 

 991.882 988.722  2.898.218 2.964.961  األرباح التشغيلية
       

  26.986 34.239   80.532 102.309 20 إيرادات تمويل
   47.595"  28.134"    106.371"  83.090" 20 مصاريف تمويل

حصة من ربح استثمار في شركة زميلة محتسب 
  2.764 1.878 6 باستخدام طريقة حقوق الملكية

 

310 417  
  --------------------- -------------------  --------------------- --------------------- 

 971.690 995.137  2.875.143 2.986.058  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
       

  481.853"  537.899"   1.396.194"  1.603.292" 21 رسوم حق االمتياز
  --------------------- -------------------  --------------------- --------------------- 

 489.837 457.238  1.478.949 1.382.766  ربح الفترة
  --------------------- ---------------------  --------------------- --------------------- 

 )خسائر( / أرباح شاملة أخرى
 

   

 

  

       بنود قد ُيعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة

 - 12.699  -  19.845"  التغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
  --------------------- ---------------------  --------------------- --------------------- 

 - 12.699  -  19.845"  )الخسائر( / األرباح الشاملة األخرى للفترة
  --------------------- ---------------------  --------------------- --------------------- 
       

مجموع الدخل الشامل للفترة العائد بالكامل إلى 
 مساهمي الشركة

 

1.362.921 1.478.949 
 

469.937 489.837 
  =========== ===========  =========== =========== 

 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم "بالدرهم  
 
22 0.30 0.32 

 

0.10 0.11 

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

  

 

 



 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
 

  لموجزة.المالية الموحدة المرحلية ا هذه البياناتتعتبر جزءاً ال يتجزأ من  22إلى  6اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    (4) 

 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز 

  
فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية في 

 سبتمبر  30

  2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 2.875.143  2.986.058  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
     تعديالت بسبب:

  1.000.469  984.426  االستهالك
  116.765  171.128  إطفاء/ انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

  24.543  32.530 14 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  64.006  117.464 19 تجاريةمخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة 

 -   37.441" 8 مدينة تجاريةتحرير مخصص االنخفاض في قيمة ذمم 
   80.532"   102.309"  إيرادات تمويل 
  106.371  83.090  مصاريف فوائد

  2.406  1.476 15 استبعاد الموجودات على التزاماتإطفاء الخصم 

   2.764"   1.878" 6 حصة من ربح استثمار في شركة زميلة

  47.182"   738.075" 23 التغيرات في رأس المال العامل

 4.059.225  3.496.469  النقد الناتج من العمليات

  1.562.257"   1.947.456" 21 حقوق امتياز مدفوعة

 2.496.968  1.549.013  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 
 

   

     المستخدمة في األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية 

   1.160.401"   955.631"  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
   97.184"   126.568"  شراء موجودات غير ملموسة

  74.072  71.623  فوائد مقبوضة
  3.885   1.300"  هامش على ضمانات "موظفة  / محررة

  625.000  1.215.000  استثمارات محررة قصيرة األجل

  554.628"  203.124  صافي النقد الناتج من / "المستخدم في  األنشطة االستثمارية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  282.056  28.164  متحصالت من القروض
   207.115"   147.752"  سداد قروض

  38.900  4.063  المؤسسين  من المساهمينانخفاض الرصيد المستحق 
   120.245"   78.511"  فوائد مدفوعة

   914.286"   914.286" 18 توزيعات أرباح مدفوعة

 
 

   

  920.690"   1.108.322"  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 
 

   

  1.021.650  643.815  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
  180.700  155.136  يناير  1النقد وما في حكمه في 

 1.202.350  798.951 11 سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 
     

 

 

 

 

 



 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
 

  لموجزة.المالية الموحدة المرحلية ا هذه البياناتتعتبر جزءاً ال يتجزأ من  22إلى  6اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    (5) 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي الموجز  
 

     
 

 رأس المال   
 (16)إيضاح 

  
 

 عالوة إصدار
 (17)إيضاح 

  
احتياطيات 

 أخرى
 (18)إيضاح 

  
 
 

 أرباح محتجزة    

  
 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

 7.838.739  1.080.824  1.792.982  393.504  4.571.429 2015يناير  1في 
 1.478.949  1.478.949  -  -  - ربح الفترة
 9.317.688  2.559.773  1.792.982  393.504  4.571.429 اإلجمالي

 -    147.895"  147.895  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني 
 -  2.346   2.346"  -  - تحويل إلى األرباح المحتجزة
  914.286"  -   914.286"  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 -    594.286"  594.286  -  -  1"توزيعات أرباح نقدية مرحلية مقترحة
 -    457.143"  457.143  -  -  2"توزيعات أرباح نقدية استثنائية مقترحة
  1.051.429"  -   1.051.429"  -  - تحويل إلى توزيعات أرباح نقدية دائنة
مجموع المعامالت مع المساهمين 

 - المسجلة مباشرة في حقوق الملكية
 

- 
 
"768.737  

 
"1.196.978  

 
"1.965.715  

          
 7.351.973  1.362.795  1.024.245  393.504  4.571.429 2015سبتمبر  30في 
          
          

 7.818.656  865.919  1.987.804  393.504  4.571.429 2016يناير  1في 
 1.382.766  1.382.766  -  -  - ربح الفترة

  19.845"  -   19.845"  -  - الخسارة الشاملة األخرى
          

 9.181.577  2.248.685  1.967.959   393.504   4.571.429 المجموع
          

 -   138.277"  138.277  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
  914.286"  -   914.286"  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 -   594.286"  594.286  -  -  1"توزيعات أرباح نقدية مرحلية مقترحة
  594.286"  -   594.286"  -  - تحويل إلى توزيعات أرباح نقدية دائنة

مجموع المعامالت مع المساهمين 
 - المسجلة مباشرة في حقوق الملكية

 
- 

 
"776.009  

 
"732.563  

 
"1.508.572  

 7.673.005  1.516.122  1.191.950   393.504   4.571.429 2016سبتمبر  30في 
 

ألف درهم  594.286درهم للسهم الواحد  بقيمة  0.13: 2015درهم للسهم الواحد " 0.13من المقترح دفع توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع   1"
 ألف درهم . 594.286: 2015"
 

 للسهم درهم شيء الدرهم للسهم الواحد  بقيمة  0.10: 2015" الواحد للسهم درهم شيء ال بواقعتم اقتراح دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية لم ي  2"
 ألف درهم . 457.143: 2015" الواحد

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(6) 

 

 

 معلومات عامة 1
 

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع "االشركةا  هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة بموجب 
. وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري تحت رقم 2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479القرار الوزاري رقم 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تشمل هذه البيانات المالية الموحدة  502666ب . إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.77967
 البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة "معاً االمجموعةا . 2016سبتمبر 30في  المنتهيةالمرحلية الموجزة للفترة 

 

تتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات االتصاالت بالجملة والبث وغيرها 
 من خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

انون الشركات التجاريةا  حيز التنفيذ اعتباراً من "اق 2015  لسنة 2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم "
وتخضع المجموعة ألحكامه. وقد قامت المجموعة بتقييم أحكام قانون الشركات التجارية، كما أنها بصدد  2015األول من يوليو لعام 

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

 ا يلي الشركات التابعة بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة للشركة:فيم

 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2016 2015  

     

شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتكاملة لالستثمارات القابضة 

 المحدودة 

تحتفظ باستثمارات في أعمال جديدة مثل خدمات تقديم 
ووسائل اإلعالم والبيانات وخدمات القيمة  المحتوى

 المضافة لالتصاالت.

اإلمارات العربية  100٪ 100٪
 المتحدة

 -شركة تيلكو أوبريشن منطقة حرة 
 ذ.م.م

اإلمارات العربية  ٪100 ٪100 االتصاالت والشبكة 
 المتحدة

 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االمتثال 1

 
االتقارير المالية المرحليةا.  34المرحلية الموجزة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم أعدت هذه البيانات المالية الموحدة 

كما أدرجت إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة في فهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ 
. ال تشمل البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 2015ديسمبر  31نتهية في آخر بيانات مالية سنوية موحدة كما في وللسنة الم

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

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2
 

 2016يناير  1سيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي بدأت في المعايير والتعديالت والتف (أ)

  

  ؛2016يناير  1"تعديل ، االممتلكات والمنشآت والمعداتا "يسري اعتباراً من  16المعيار المحاسبي الدولي رقم  

  ؛2016يناير  1من "تعديل ، االموجودات غير الملموسةا "يسري اعتباراً  38المعيار المحاسبي الدولي رقم  

  يناير  1"تعديل  اعرض البيانات الماليةا بشأن مبادرة اإلفصاح "ساري المفعول اعتباراً من  1المعيار المحاسبي الدولي رقم
2016.  

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(7) 

 

 "تابع أساس اإلعداد  2

 

 تابع "الجديدة المعايير والتعديالت والتفسيرات  2
 

 )تابع( 2016يناير  1الفترة المحاسبية للمجموعة التي بدأت في  المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على (أ)

 

  تعديل  ااألدوات المالية: اإلفصاحاتا "مع التعديالت الالحقة على المعيار الدولي للتقارير  7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"
  ؛2016يناير  1  بخصوص عقود الخدمات "ساري المفعول اعتباراً من 1المالية رقم 

  يناير  1"تعديل  امنافع الموظفينا بخصوص معدالت الخصم "ساري المفعول اعتباراً من  19المعيار المحاسبي الدولي رقم
  ؛ و2016

  1"تعديل  االتقارير المالية المرحليةا بخصوص اإلفصاح "ساري المفعول اعتباراً من  34المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .2016يناير 

 
 أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة. ليس هناك

 
 ةال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالي

والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري على  2016يناير  1ة التي بدأت في كانت سارية للمرة األولى على السنة المالي
 المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة.

 

ولم يتم  2016يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في  (ب)
 بشكل مبكر تطبيقها

 

  2018يناير  1، ااإليرادات من العقود مع العمالءا "يسري اعتباراً من 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم.  

  2018يناير  1، ااألدوات المالية: التصنيف والقياسا "يسري اعتباراً من 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم.  

  ؛2017يناير  1ابيان التدفقات النقدية من مبادرة اإلفصاحا "ساري المفعول اعتباراً من ، 7المعيار المحاسبي الدولي رقم  

  ؛2019يناير  1، ااإليجاراتا "ساري المفعول اعتباراً من 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  لتاريخ الحقاً ؛ و  ، االبيانات المالية الموحدةا "سيتم تحديد ا10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ااالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةا "سيتم تحديد التاريخ الحقاً .28المعيار المحاسبي الدولي رقم ، 
 

لدى الشركة خطط فعلية لالمتثال للمعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات 
تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق حتى تاريخه على السنة المالية للمجموعة التي بدأت في لدولية للتقارير المالية التي عايير االم
 .2016يناير  1
 

العقود ااإليرادات من ، 15تضطلع اإلدارة في الوقت الحالي بإجراء تحليل مفصل حول أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ذا أثر تطبيق همقدماً من أجل تحديد مقدار  حول اتفاقات اإليرادات التي تتضمن عناصر متعددة ورسوم توصيل تدفع مع العمالءا

ار الجديد على توقيت االعتراف باإليرادات والمعالجة المحاسبية لتكاليف االستحواذ المباشرة مثل ي. ويتوقع أن يؤثر المعالمعيار

 العموالت.

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

 2016يناير  1المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للشركة التي تبدأ في 
 وقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة.ويت

 

 أساس التوحيد 3
 

الشركة التابعة هي أي كيان يخضع لسيطرة الشركة. تدرج البيانات المالية لكل شركة تابعة في البيانات المالية الموحدة المرحلية 
 الموجزة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهائها. 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(8) 

 

 أساس القياس  4
 

  لمبدأ التكلفة التاريخية.أعدت هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة طبقاً 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  5
 

إن هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة "االدرهم اإلماراتيا ، وهي مقربة إلى 
  يفية وعملة العرض للمجموعة.أقرب عدد صحيح باآلالف، ما لم يذكر غير ذلك. الدرهم اإلماراتي هو العملة الوظ

 

 ربحية السهم 6
 

تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية األسهم األساسية ألسهمها العادية. ُتحتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر 
الفترة. أما ربحية السهم المخفضة المنسوبة لحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

فتحتسب بتعديل المتوسط المرّجح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العادية المخفضة المحتملة. ال يتوفر 
 لدى الشركة أي أسهم عادية مخفضة محتملة.

 

 استخدام التقديرات واألحكام 8
 

وحدة المرحلية الموجزة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام إن إعداد البيانات المالية الم
وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد 

مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات باستمرار، ويتم االعتراف بالتعديالت تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم 
 على التقديرات المحاسبية في الفترة التي ُيعّدل فيها التقدير وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.

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

المرحلية الموجزة والتقديرات التي تنطوي على مخاطر قد ينتج عنها تعديالت هامة خالل السنة المالية القادمة تتألف بصورة أساسية 
وسة، واالفتراضات الرئيسية من القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملم

المستخدمة في توقعات التدفقات النقدية المخصومة لفحص االنخفاض في قيمة الشهرة، ومخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 التجارية، ومخصص التزامات استبعاد الموجودات، وحساب رسوم حق االمتياز االتحادي.

 
 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث إن السياسات 
 .2015ديسمبر  31بيانات مالية سنوية موحدة مدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 
 .2016سبتمبر  30المنتهية في  شهرالتسعة أليس هناك أي تعديالت على السياسات المحاسبية خالل فترة    
 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(9) 

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 4
 

 

 مبان  
 

 

 منشآت و  
 معدات

 

 

 أثاث   
 وتجهيزات

 

 مركبات  

 

 

 

أعمال 
 ماليةرأس
 المجموع  اإلنجازقيد 

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  
            التكلفة

 15.097.222  934.321  1.536  254.756  13.859.401  47.208 2016 يناير 1في 
 819.065  634.409  -  10.027  174.629  - إضافات

 6.628  -  -  -  6.628  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات
 -   419.850"  -  4.905  414.945  - تحويالت

  30.857"  -   117"   2.131"   28.609"  - استبعادات/ حذوفات

            

 15.892.058  1.148.880  1.419  267.557  14.426.994   47.208 2016سبتمبر  30في 

            

            االستهالك/ االنخفاض في القيمة

 6.763.742  4.588  1.480  226.680  6.509.020  21.974 2016يناير  1في 
 981.263  -  17  14.291  965.283  1.672 المحّمل للفترة 

  30.634"  -   117"   2.110"   28.407"  - استبعادات/ حذوفات
 3.163  1.978  -  -  1.185  - االنخفاض في القيمة خسائر

            

 7.717.534  6.566  1.380  238.861  7.447.081  ¤ 23.646 2016سبتمبر  30في 

            

            صافي القيمة الدفترية

 8.174.524  1.142.314  39  28.696  6.979.913  23.562 2016سبتمبر  30في 
            

 480.333.8  929.733  56  28.076   7.350.381  25.234  2015ديسمبر  31في 

             
 

: درهم واحد  عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة 2015تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد "
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(10) 

 

 موجودات غير ملموسة 5
 

 

 مراجعة 

 سبتمبر  30

 
 مدققة
  ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 549.050  549.050 الشهرة  

 651.911  634.765 موجودات أخرى غير ملموسة

 1.183.815  1.200.961 

    

 الشهرة
 

استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة / فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات منطقة حرة 
تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات . 2005ديسمبر  31ذ.م.م، وذلك اعتباراً من 
 التي تم االستحواذ عليها.

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

 

 

 مراجعة 

 سبتمبر 30

 2016 

 
 مدققة 

ديسمبر  31

2015 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 135.830  135.830 عمليات خدمات البث

 413.220  413.220 أعمال االتصاالت األرضية

 549.050  549.050 

    

تقوم المجموعة بفحص مدى انخفاض قيمة الشهرة سنوياً. تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام 
. تم تحديد معدل الخصم قبل تنزيل الضريبة بناًء على ٪3ومعدل نمو بنسبة  ٪9.42معدل خصم بنسبة  2015ديسمبر  31كما في 

. تم تحديد معدل النمو النهائي على ٪14المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل مع احتمال زيادة الدين بنسبة 
ئد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو المركب في األرباح قبل خصم الفوا

الذي يأخذ به أي مشارك في السوق. لم ينشأ أي تطور معاكس خالل الفترة الحالية إلجراء تعديل جوهري على تقييمنا المنفذ كما 
 .2015ديسمبر  31في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة 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 
 سبتمبر  30

2016  
  اإلجمالي

 مدققة 
ديسمبر  31

2015  
 اإلجمالي 

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
           

 659.899  651.911  190.273  63.103  398.535  الرصيد االفتتاحي
 165.206  153.982  14.735  -  139.247  إضافات خالل الفترة / السنة

  164.852"   128.758"   24.617"   4.660"   99.481"  إطفاء الفترة/ السنة
القيمة خالل الفترة / االنخفاض في 

  7.843"   42.370"  -  -   42.370"  السنة
  499"  -  -  -  -  حذف

 651.911  634.765  180.391  58.443  395.931   الرصيد الختامي

 

 

          

ألف  260.660: 2015ديسمبر  31ألف درهم " 193.698تنقسم برمجيات تقنية المعلومات إلى ابرمجيات قيد االستخداما بقيمة 
ألف درهم . تم خالل الفترة  137.875: 2015ديسمبر  31ألف درهم " 202.233درهم  واأعمال رأسمالية قيد اإلنجازا بقيمة 

 ألف درهم من اأعمال رأسمالية قيد اإلنجازا إلى ابرمجيات قيد االستخداما. 61.938تحويل مبلغ بقيمة 
 

لمفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة لتقديم تمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم ا
سنة من  20خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 تاريخ منح الرخصة.
 

ء تتمثل في الرسوم المدفوعة لمشغل اتصاالت للحصول على حق استخدام حلول إن اإلضافات إلى حق االستخدام غير القابل لإللغا
التغطية في األماكن المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط 

ن قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية الثابت على مدى فترة عشر سنوات. يشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محّملة م
للحصول على حق استخدام دوائر الكابالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم على أساس 

 سنة من تاريخ تشغيل نظام الكابالت. 15القسط الثابت على مدى فترة 
 

 استثمار في شركة زميلة    6
 

من حصص الملكية في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد "اشركة زميلةا ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  ٪26المجموعة لدى 
 تأسست في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. تتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات بالجملة.

 

 

 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(12) 

 

 "تابع  استثمار في شركة زميلة 6

 

 
 مراجعة 

 سبتمبر  30

 
 مدققة
 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 107.890  110.867 االفتتاحي الرصيد

 2.977  1.878 حصة في الربح خالل الفترة/ السنة

 110.867  112.745 الرصيد الختامي

    

    

 أدوات مالية مشتقة   7
 

 لدى المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية: 

 

 مراجعة 

 سبتمبر 30

 

 مدققة
 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
    

 3.033  - تحوطات التدفقات النقدية -عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 3.033  - إجمالي موجودات األدوات المالية المشتقة غير المتداولة

 
 -  16.812 تحوطات التدفقات النقدية -مقايضة أسعار الفائدة عقود 

 -  16.812 إجمالي التزام األدوات المالية المشتقة غير المتداولة

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى7 8
    

 1.018.863  1.177.525 ذمم مدينة تجارية

  480.238"   444.453"  8.1مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية "إيضاح ناقصًا: 

 733.072  538.625 

    

 478.904  717.077 مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين، صافية من مخصص االنخفاض في القيمة

  434.797"   648.581" أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية ناقصًا:

 423.585  358.293 غير مفوترة إيرادات

 1.006.317  1.159.861 ذمم مدينة تجارية، بالصافي  إجمالي

 119.692  181.004 دفعات مقدمة لموردين

 242.440  347.193 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 79.910  138.944 ذمم مدينة أخرى

 1.827.002  1.448.359 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(13) 

 

   "تابع ذمم مدينة تجارية وأخرى  8 
 

ألف درهم   452.861: 2015ديسمبر  31ألف درهم " 599.233مدينة بقيمة ، كانت هناك ذمم 2016سبتمبر  30في  8-1

 31ألف درهم " 353.290يوماً وتم تسجيل مخصصات عن االنخفاض في قيمتها بمبلغ  180متأخرة السداد ألكثر من 
  ألف درهم . 378.249: 2015ديسمبر 

 

 :لى النحو التاليالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية هي ع

 مراجعة  
 سبتمبر  30

 مدققة 
 ديسمبر 31

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 423.389   480.238 الرصيد االفتتاحي

 88.067  116.417 مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة/ السنة

 -   37.441" * تحرير مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة/ السنة

  31.218"   114.761" حذف خالل الفترة/ السنة
  

 
 

 480.238  444.453 الرصيد الختامي

    
 تم إدراج تحرير مخصص االنخفاض في القيمة تحت اإيرادات أخرىا. *
 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 9
 

المشتركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفي اإلدارة تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة والمنشآت تحت المساهمة 
والشركات التي يسيطرون عليها بشكل كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً هاماً. إن المساهمين المؤسسين المذكورين في 

 ذ.م.م. تتم المعامالت مع اإليضاح هم جهاز اإلمارات لالستثمار وشركة مبادلة للتنمية وشركة اإلمارات لالتصاالت والتكنولوجيا
 األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها.

 

    أرصدة األطراف ذات العالقة

 

 
 مراجعة 

 سبتمبر  30

  
 مدققة
 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 190.892  169.618 منشأة تحت مساهمة مشتركة أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م "
 206.253  211.675 المساهمون المؤسسون

 -  3.391 "منشأة تحت مساهمة مشتركة تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م 

    

 384.684  397.145 

    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 19.054  - حرة ذ.م.م "منشأة تحت مساهمة مشتركة تيكوم لالستثمارات منطقة 

 9.017  3.753 خزنة داتا سنتر المحدودة "شركة زميلة 

 3.753  28.071 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(14) 

 

 "تابع أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  9
 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 

. وقوبأسعار السيتم تنفيذ جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إليها أدناه وفقاً لألحكام والشروط التجارية العادية 
 يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

 

فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية 
 سبتمبر 30في 

 2016  2015 
 درهم ألف  ألف درهم 

 

    منشآت تحت المساهمة المشتركة
    تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

  57.798  36.765 إيجار مكاتب وخدمات -
   46.379  14.703 تكلفة البنية التحتية -

   2.003.310  1.487.825 صافي المبيعات -موزع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م 
   7.156  7.021 إيجار وخدمات -مركز البيانات  -البيانات ذ.م.م إنجازات لنظم 
    الشركة الزميلة

   34.410  49.480 إيجار -خزنة داتا سنتر 
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

    
  28.828  23.961 منافع موظفين قصيرة األجل

  520  745 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  1.121  1.067 منافع تقاعد

  8.187  7.774 حوافز طويلة األجل
    

 33.547  38.656 

 
 ألف درهم(.  7.050: 2015سبتمبر  30ألف درهم ) 7.497قيمة األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة خالل الفترة بلغت 

 
الدرجة الثانية واي شركات يملكون خالل الفترة، لم يتم تقديم أي قرض ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم وأقاربهم من 

 أو أكثر. ٪20فيها 
 

 استثمارات قصيرة األجل 10

 

 
 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

  
 

 مدققة 
 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
 

    
 6.200.000  4.985.000 استثمارات قصيرة األجل

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

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



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(15) 

 

 أرصدة نقدية ومصرفية  11
 

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

 

 مراجعة 

 2016سبتمبر  30

 
 مدققة 

 2015ديسمبر  31

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 162.851  807.842 نقد لدى المصرف "في ودائع وحسابات تحت الطلب 

 437  561 نقد في الصندوق

 808.403  163.288 

  8.152"   9.452" ناقصاً: هامش على ضمانات

 155.136  798.951 نقد وما في حكمه

 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 12
 

 1.698.615 ذمم دائنة تجارية ومستحقات
 

1.823.253 

 1.114.067  1.122.451 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

  434.797"   648.581" ناقصاً: أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية

 1.952.569  1.608.405  21حق امتياز مستحق "إيضاح 

 -  594.286 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 545.779  476.108 إيرادات مؤجلة

 133.584  141.103 ودائع العمالء

 179.099  127.884 مستحقات منافع الموظفين

 13.004  12.181 محتجزات دائنة

 422  422 أخرى

 5.132.874  5.326.980 

 

 قروض 13
 

 
 4.297.995 قروض مصرفية 

 
4.297.995 

 193.463  73.875 ترتيبات شراء ائتماني  

 4.371.870  4.491.458 

  133.669"   790.207" : الجزء المتداول من القروض ناقصاً 

 3.581.663  4.357.789 

    
 

: ال شيء 2015ديسمبر  31درهم " ألف 716.332بلغت قيمة الجزء المتداول من القروض التي تشمل القروض قصيرة األجل *

  ألف درهم . 133.669: 2015ديسمبر  31ألف درهم " 73.875درهم  وقيمة ترتيبات الشراء االئتماني 
  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(16) 

 

  "تابع قروض  13
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:
 
 يناير 1     

2016 

سبتمبر  30     

2016 
 

 العملة

 ستققاقالاالسمية السنة 

 معدل الفائدة

 

 

 الرصيد

 االفتتاحي 

 

 المسقوب 

 

 المسدد 

 

 

  الرصيد 
 الختامي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     
            

            قروض ألجل

            

دوالر  1قرض ألجل غير مضمون 

 أمريكي

  2.644.920  -  -  2.644.920  2020 ٪0.95ليبور + 

دوالر  2قرض ألجل غير مضمون 

 أمريكي

  1.102.050  -  -  1.102.050  2020 ٪0.95+ليبور  

دوالر  3قرض ألجل غير مضمون 

 أمريكي

  551.025  -  -  551.025  2020 ٪0.95ليبور + 

            

     4.297.995  -  -  4.297.995  

           ترتيبات شراء ائتماني

            

 
 1ترتيبات شراء ائتماني 

 

دوالر 

 أمريكي

  

 ٪1.20ليبور +

 

2017 

  

179.381 

  

- 
  

(119.588) 

  

59.793 

 
 2ترتيبات شراء ائتماني 

دوالر 

 أمريكي

          
 ال شيء

 

2016 

  

14.082 

  

28.164 

  

(28.164) 

  

14.082 
            

     193.463  28.164  (147.752)  73.875 

  

 

  

        

 الخدمة للموظفينمخصص مكافآت نهاية  14

 

 
 مراجعة 

 سبتمبر 30

  
 مدققة 

 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 165.396  186.887 الرصيد االفتتاحي

 30.058  32.530 تكلفة الخدمة الحالية للفترة / السنة

 6.709  5.337 تكلفة الفائدة للفترة / السنة

  14.030"   10.501" السنةمزايا مدفوعة خالل الفترة / 

   1.246"  - األرباح االكتوارية للفترة / السنة التي تم احتسابها ضمن الدخل الشامل اآلخر.
    

 186.887  214.253 الرصيد الختامي

    

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(17) 

 

 مخصصات 15
 

 التزامات استبعاد الموجودات
 

التجارية األخرى التي يتوقع أن تنشأ عنها تكاليف تتعلق بالخروج منها تستخدم المجموعة في سياق أنشطتها عدداً من المواقع والمباني 
والتوقف عن استخدامها. من المتوقع بشكل كبير أن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المواقع والمباني سوف تظهر في مواعيد الخروج 

 ميز هذه التدفقات النقدية بطبيعة طويلة األجل.وال سيما خالل فترة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ استخدام الموجودات حيث تت

    

 

 
 مراجعة 

 سبتمبر 30

  
 مدققة 

 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم    ألف درهم 

    

 113.279   88.318 الرصيد االفتتاحي

  1.906  6.628 إضافات خالل الفترة/ السنة

  31.074"  - تحرير مخصص خالل الفترة / السنة

 4.207  1.476 الخصم خالل الفترة / السنة إطفاء

    

 88.318  96.422 الرصيد الختامي

    
 

 رأس المال 16

 
 مراجعة

 سبتمبر 30

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2016  2015 
 

 األسهم المصّرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل
 4.571.428.571 "بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم   

 

4.571.428.571 

    
 

 عالوة إصدار 17

 

 
 مراجعة 

 سبتمبر 30

  
 مدققة 

 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم    ألف درهم 

    

 393.504  393.504 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

    

 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(18) 

 

 احتياطيات أخرى 18
 

احتياطي 
المدفوعات 
المبنية على 

 أسهم 

  
 

احتياطي 
 قانوني

)إيضاح 
18.1) 

  
 

احتياطي 
 تحّوط

)إيضاح 
18.2) 

 

 
توزيعات أرباح 

 مقترحة

 
 
 
 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          

 1.792.982  914.286  -  875.156  3.540 2015يناير  1في 
 147.895  -  -  147.895  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

  2.346"  -  -  -   2.346" تحويل إلى األرباح المحتجزة
  914.286"   914.286"  -  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 594.286  594.286  -  -  - مرحلية مقترحةوتوزيعات أرباح نقدية 

 توزيعات أرباح نقدية استثنائية  
 - مقترحة 

 

- 

  
- 

  
457.143 

 

457.143 
  1.051.429"   1.051.429"  -  -  - تحويل إلى توزيعات أرباح نقدية دائنة

 1.024.245  -  -  1.023.051  1.194 2015سبتمبر  30في 
          

 1.987.804  914.286  3.033  1.069.291  1.194 2016يناير  1في 
 138.277  -  -  138.277  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
  914.286"   914.286"  -  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 594.286  594.286  -  -  - مرحلية مقترحةوتوزيعات أرباح نقدية 
  594.286"   594.286"  -  -  -  تحويل إلى توزيعات أرباح نقدية دائنة

التغيرات في القيمة العادلة لتحوط 
 - التدفقات النقدية 

 
- 

  
"19.845  

 
- 

 
"19.845  

 1.191.950  -   16.812"  1.207.568  1.194 2016سبتمبر  30في 
          

"اقانون الشركاتا  والنظام األساسي للشركة،  2015  لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم " 18-1
من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل  ٪10يتعين تحويل ما نسبته 

 حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.
 

  .7احتياطي التحوط متعلق باألدوات المالية المشتقة "إيضاح  18-2
 

 مصاريف أخرى 19

 

 المنتهيةفترة التسعة أشهر المراجعة 
 سبتمبر 30في 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

  64.006  117.464 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

  54.012  54.056 مصاريف مكتبية

  49.482  36.692 استشارات

  14.368  5.644 رسوم تسجيل وترخيص

  14.945  32.967 أخرى

 246.823  196.813 

  
  

 

 
  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(19) 

 

 إيرادات ومصاريف التمويل 20
 

فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية  
 سبتمبر 30في 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات تمويل

 80.532  102.309 إيرادات فوائد

    مصاريف تمويل

  107.212  82.761 مصاريف فوائد*
   841"  329 خسائر/ "أرباح  صرف العمالت

 83.090  106.371 

    
 ألف درهم. 23.135رسوماً مسددة مبكراً بقيمة  2015تضمنت مصاريف الفوائد لسنة  *

 

 حق االمتياز 21
 

 :2016إلى  2012فيما يلي معدالت رسوم حق االمتياز مستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة من 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 حق االمتياز
      

 ٪15 ٪12.5 ٪10 ٪7.5 ٪5 على إيرادات األنشطة المرّخصة
على أرباح األنشطة المرّخصة بعد اقتطاع حق االمتياز إليرادات 

 ٪30 ٪30 ٪25 ٪20 ٪17.5 الرخص 
      

 

 

فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية 
 سبتمبر 30في 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 

 

    
  9.188.910  9.292.650  25مجموع إيرادات الفترة "إيضاح 

   119.802"   128.615"  25إيرادات خدمات البث للفترة "إيضاح 

   2.259.910"   2.271.526" اقتطاعات أخرى مسموح بها

  6.809.198  6.892.509 مجموع اإليرادات المعدلة

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(20) 

 

 "تابع  حق االمتياز 21

 

فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية في 
 سبتمبر 30

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
 

  :الحركة في مستحقات حق االمتياز على النحو التالي

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

 1.952.569 الرصيد االفتتاحي
 1.594.268 

   1.562.257"   1.947.456" المدفوع خالل الفترة / السنة 

 1.920.558  1.603.292 المحّمل للفترة/ السنة 

 1.952.569  1.608.405 الرصيد الختامي

    
 

 ربحية السهم 22

 

فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية في 
 سبتمبر 30

 2016  2015 
 

    

 1.478.949  1.382.766 أرباح الفترة "ألف درهم 

 4.571.429   4.571.429 المتوسط المرجح لعدد األسهم "بآالف األسهم 

 0.32  0.30 والمخّفضة للسهم "بالدرهم  الربحية األساسية

    
 

 

 

 

 

 

  

  2.875.143  2.986.058 األرباح قبل رسوم حق االمتياز

   100.476"   54.130" اقتطاعات مسموح بها

  2.774.667  2.931.928 مجموع أرباح األنشطة المرّخصة

    
 

من إجمالي اإليرادات المعدلة زائداً   ٪12.5: 2015" ٪15مخصص حق االمتياز: 
من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للفترة قبل توزيعها وبعد   30٪: 2015" 30٪

 1.603.292 من إجمالي اإليرادات المعدلة.  ٪12.5: 2015" ٪15اقتطاع 

 

1.428.205  

   32.011"  - تعديالت للمخصص

 1.603.292  1.396.194  

    



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(21) 

 

 التغيرات في رأس المال العامل 23

 

فترة التسعة أشهر المراجعة المنتهية في 
 سبتمبر 30

 2016   2015 

 درهم ألف  ألف درهم 

 
 تغير في: 

 50.421 مخزون   
 

111.924  

   84.885   427.980" ذمم مدينة تجارية وأخرى  

   225.544"   334.095" ذمم دائنة تجارية وأخرى  

   14.750"  8.398 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

  6.950   24.318" مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  

  10.647"   10.501" مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

    

  47.182"   738.075" صافي التغيرات في رأس المال العامل

    
 

 مطلوبات طارئة والتزامات 24
 

 31ألف درهم، على التوالي " 9.452ألف درهم ومبلغ  1.006.029لدى المجموعة التزامات رأسمالية وضمانات مصرفية بمبلغ 
ألف  9.452ألف درهم، على التوالي . والضمانات المصرفية مؤمنة بهامش بقيمة  8.152ألف درهم و 856.353: 2015ديسمبر 
  .11ألف درهم  "إيضاح  8.152: 2015ديسمبر  31درهم "

 
 

 تحليل القطاعات 25
 

      2016سبتمبر  30

 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  

 

        

 9.292.650  128.615  541.832  1.958.216  6.663.987  إيرادات القطاع

           

 6.363.943  50.647  88.448  1.585.335  4.639.513  مساهمات القطاع

           

  140.450.3"          ر موزعةتكاليف غي
إيرادات ومصاريف تمويل وإيرادات 
أخرى وحصة من ربح استثمار في شركة 

 زميلة
       

 72.255 
           

 2.986.058          األرباح قبل رسوم حق االمتياز 

           

  1.603.292"          رسوم حق االمتياز
           

 1.382.766          ربح الفترة

           
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 زة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموج
 "تابع  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

(22) 

 

 "تابع تحليل القطاعات  25

 

 2015سبتمبر  30

 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  

 

        

  9.188.910   119.802   486.838   1.922.719   6.659.551  إيرادات القطاع

           

  6.358.160         44.924   103.615   1.550.314   4.659.307  مساهمات القطاع

           

   3.465.218"          ر موزعةتكاليف غي
إيرادات ومصاريف تمويل وإيرادات 
أخرى وحصة من ربح استثمار في 

 شركة زميلة
       

 "17.799  

           

  2.875.143          األرباح قبل رسوم حق االمتياز 

           

   1.396.194"          رسوم حق االمتياز
           

 1.478.949          ربح الفترة

  
                                                                             

لم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنها حيث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها 
الشركة عدم وجود ضرورة عملية لتقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي بشكل كامل بين القطاعات. ولذا، ترى 

 الموجودات والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى.


