
   

 
 

  

 
 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 وشركاتها التابعة 
 
 
 البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 
  



   

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
 وشركاتها التابعة

 
 البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

 
 

   
 الصفحات 

  

 3 التقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة

  

 5 بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز
  

 1 المرحلي الموجزبيان الدخل الشامل الموحد 
  

 4 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز
  

 2 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي الموجز 
  

  51- 6 الموجزة المرحلية الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات
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  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة. 32إلى  6الصفحات من اإليضاحات المدرجة على 
         (3) 

 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز   
 

  
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس  13

  5132  5134 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 5.322.528  1.121.953 52 اإليرادات
     

 (813.255)  (258.915)  تكاليف الربط وتكاليف ذات عالقة
 (533.353)  (551.392)  تكاليف موظفين

 (332.518)  (328.313)  تشغيل وصيانة الشبكة
 (338.395)  (318.325)  تكاليف المنتجات

 (339.211)  (351.323)  تعهيد خارجي وتعاقدات
 (83.383)  (33.212)  عموالت

 (25.133)  (83.321)  رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها
 (21.333)  (81.392)  تسويق 

 (55.192)  (52.321)  إيجار ومرافق
 (35.238)  (85.918) 33 أخرىمصاريف 

 3.219  225  إيرادات أخرى

     
 3.381.333  3.533.158  واالستهالك واإلطفاء األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب

     

 (583.111)  (153.915) 3 االستهالك
 (12.315)  (11.151) 2 إطفاء موجودات غير ملموسة

     
 892.192  319.319  األرباح التشغيلية

     
 51.535  53.233 51 إيرادات تمويل

 (52.181)  (33.235) 51 مصاريف تمويل
 حصة من ربح استثمار محتسب باستخدام طريقة 

 115  3.393 9 حقوق الملكية 

     
 892.583  353.335  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

     

 (122.133)  (312.831) 53 رسوم حق االمتياز

     
 331.595  382.133  أرباح الفترة

     

 331.595  382.133  مجموع األرباح واإليرادات الشاملة العائدة لمساهمي الشركة
     

     
 1.33  1.33 55 الربحية األساسية والمخّفضة للسهم )بالدرهم(

     
  

 .5133و 5132مارس  13المنتهيتين في لم يكن لدى الشركة أي "دخل شامل آخر" لفترتي الثالثة أشهر 
 

 ( لمعرفة التغيير الذي طرأ على عرض المعلومات المقابلة في هذا البيان.9)5لطفاً راجع اإليضاح 
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  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة. 32إلى  6الصفحات من اإليضاحات المدرجة على 
         (4) 

 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز  
     

  
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس 13

  5132  5134 
 ألف درهم  درهم ألف إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

 331.595  382.133  أرباح الفترة
     تعديالت بسبب:

 583.111  153.915  االستهالك
 12.315  11.151  إطفاء موجودات غير ملموسة

 2.813  3.813  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 9.332  53.359  قيمة ذمم مدينة تجاريةمخصص االنخفاض في 

 (51.535)  (53.233)  إيرادات تمويل 
 52.181  33.235  مصاريف فوائد

 معامالت المدفوعات المبنية على األسهم والمسددة بأدوات 
 3.221  -  حقوق الملكية  

 1.558  (122)  تعديل القيمة العادلة )التزامات استبعاد الموجودات(
 (115)  (3.393)  حصة من ربح استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 92.111  331.922 51 التغيرات في رأس المال العامل
     

 831.151  3.131.121  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

     
     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 (193.591)  (358.121)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (33.822)  (33.523)  شراء موجودات غير ملموسة

 33.132  3.113  فوائد مقبوضة
 3.281  1.118  هامش على ضمانات محررة

 3.391.111  (322.111)  استثمارات موظفة قصيرة األجل
     

 223.228  (912.582)  األنشطة االستثماريةصافي النقد )المستخدم في( / الناتج من 
     

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 58.393  521.835  متحصالت من القروض 
 (333.251)  (331.952)  سداد قروض 

 (3.329)  (912)  مدفوعات بالنيابة عن المساهمين المؤسسين
 (58.131)  (22.238)  فوائد مدفوعة

     

 (331.125)  82.335  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية
     

     
 3.223.259  231.322  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 183.239  381.211  يناير  3النقد وما في حكمه في 

 3.319.325  321.822 31 مارس 13النقد وما في حكمه في 

     
 

 

 نقدية غير معامالت
 

 .نقديةغير  لةجديدة هو معام تسهيالت( و الحصول على الجلقديمة )قرض  تسهيالت تسديد
 35في ايضاح رقم  التفاصيل
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي الموجز  
 

  

   
 رأس المال

  (32)إيضاح 

 
 عالوة إصدار

  (39)إيضاح 

 
 احتياطيات

 أخرى
  (32 )إيضاح

 
 

 أرباح 
  محتجزة    

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

 2.331.922  225.123  3.959.121  131.213  3.223.353 5133يناير  3في 
 331.595  331.595  -  -  - مجموع األرباح واإليرادات الشاملة للفترة

          
 2.911.313  3.135.911  3.959.121  131.213  3.223.353 المجموع

          

 3.221  -  3.221  -  - تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 
 -  (33.159)  33.159  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

 (898.223)  -  (898.223)  -  - الدائنة األرباح توزيعات إلى تحويل

          
 مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 

 (892.138)  (33.159)  (832.335)  -  - مباشرة في حقوق الملكية 

          

 9.299.353  331.912  818.183  131.213  3.223.353 5134مارس  13في 
          

          
 2.818.213  3.181.853  3.235.385  131.213  3.223.353 5132يناير  3في 

 382.133  382.133  -  -  - مجموع األرباح واإليرادات الشاملة للفترة

          
 8.152.818  3.292.351  3.235.385  131.213  3.223.353 المجموع

          

 
 -  (38.231)  38.231  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 -  553  (553)  -  - تحويل إلى األرباح المحتجزة

 -  -  (333.589)  -  - *الدائنة األرباح توزيعات إلى تحويل

          
 مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 

 (333.589)  (38.383)  (892.812)  -  - مباشرة في حقوق الملكية 

          

 2.333.225  3.233.335  352.322  131.213  3.223.353 5132مارس  13في 

          
 

 333.589درهم للسهم بإجمالي  1.51على توزيع أرباح نقدية ختامية بواقع  5132مارس  32* وافق المساهمون في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 
 ألف درهم. 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(6) 

 

 

 معلومات عامة 3
 

 القرار بموجب الشركة تأسست. محدودة مسؤولية ذات عامة مساهمة شركة هي"( الشركة)" ع.م.ش المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة
 إن. 22392 رقم تحت التجاري السجل في الشركة تسجيل تم وقد. 5112 ديسمبر 58 بتاريخ الصادر 5112 لسنة 323 رقم الوزاري
 ترةللف الموجزة المرحلية الموحدة المالية البيانات هذه تشمل. المتحدة العربية اإلمارات دبي، 215999 ب.ص هو للشركة الرئيسي العنوان
 "(.المجموعة" معاً ) التابعة وشركاتها للشركة المالية البيانات 5132 مارس 13 في المنتهية

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

 .5112فبراير  33خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد بدأت العمليات التجارية للشركة في 
 

شركة تابعه مملوكة لها بالكامل، وهي شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة لالستثمارات القابضة  5131أّسست المجموعة خالل سنة 
. 5111التابعة"(، وتم تسجيلها كشركة خارجية )أوفشور( وفقاً للوائح شركات األوفشور بالمنطقة الحرة بجبل علي عام المحدودة )"الشركة 

يتمثل الهدف الرئيسي للشركة التابعة باالستثمار في أنشطة جديدة خارج نطاق أعمالها األساسي ترغب المجموعة في االستثمار فيها 
  وى ووسائل اإلعالم والبيانات وخدمات القيمة المضافة لالتصاالت.مستقبالً مثل خدمات تقديم المحت

 
، قامت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة لالستثمارات القابضة المحدودة بتأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل 5133وخالل سنة 

الصادرة عن  5111ى لوائح الشركات الخاصة لعام بمقتض 5133أبريل  53هي شركة تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م وسجلتها بتاريخ 
سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا واإلعالم. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة في تقديم خدمات االتصاالت وتطوير الشبكات، 

 .5133وقد بدأت عملياتها في يونيو 

 
 

 أساس اإلعداد 5
 
 االمتثال بيان (3)

 
"التقارير المالية المرحلية". كما  13المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم أعدت هذه البيانات 

واألداء المالي للمجموعة منذ آخر  ماليال أدرجت إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة في فهم التغيرات في المركز
. ال تشمل البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة جميع 5133ديسمبر  13موحدة كما في وللسنة المنتهية في بيانات مالية سنوية 

 المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  (5)
 

ية لليس هناك أي معايير جديدة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الما
 يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(7) 

 

 )تابع(أساس اإلعداد  5

 

 )تابع(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  (5)

 
ولم تقم المجموعة  5132مارس  13فيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة لكن غير السارية حتى السنوات المالية التي تبدأ بعد 

 بتطبيقها مبكراً:
  

  (.5139يناير  3المشتركة" )يسري اعتباراً من ، "الترتيبات 33التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (.5139يناير  3، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" )يسري اعتباراً من 39التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  (.5139يناير  3، "الموجودات غير الملموسة"، )يسري اعتباراً من 18التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (.5139يناير  3، "البيانات المالية الموحدة" )يسري اعتباراً من 31لتعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا 

  3، "االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" )يسري اعتباراً من 58التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (.5139يناير 

 (.5139يناير  3، "البيانات المالية المنفصلة" )يسري اعتباراً من 52يار المحاسبي الدولي رقم التعديل على المع 

  (.5139يناير  3، "عرض البيانات المالية" )يسري اعتباراً من 3التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  (.5139يناير  3)يسري اعتباراً من  ، "الحسابات التنظيمية المؤجلة"33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (.5132يناير  3، "اإليرادات من العقود مع العمالء" )يسري اعتباراً من 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (.5138يناير  3، "األدوات المالية" )يسري اعتباراً من 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
 أساس التوحيد (1)
 

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

 
 أساس القياس  (4)

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

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  (2)

 
 ربإن هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهي مقربة إلى أق

  لوظيفية للمجموعة. عدد صحيح باآلالف، ما لم يذكر غير ذلك. والدرهم اإلماراتي هو العملة ا
 
 تغيير عرض بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز (6)
 

قامت المجموعة بتغيير طريقة تصنيف وعرض مصاريفها في "بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز" من "بحسب فئة المصاريف" 
إلى "بحسب طبيعة المصاريف"، وكالهما مسموح به وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وبناًء عليه، ُعدلت طريقة عرض المعلومات 

بغية االتساق. ليس هنالك أي أثر لهذا التغيير على عرض اإليرادات أو إجمالي  5133مارس  13ثالثة أشهر المنتهية في المقارنة لفترة ال
 قيمة المصاريف أو أرباح الفترة، حيث إنه ال يعدو أن يكون تغييراً في العرض فحسب. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(8) 

 

 )تابع(أساس اإلعداد  5
 

 )تابع( المرحلي الموجز تغيير عرض بيان الدخل الشامل الموحد (6)
 

يوفر العرض الجديد "بحسب طبيعة المصاريف" معلومات تعتقد المجوعة أنها أكثر مالءمة لعمليات نشاط االتصاالت مقارنة بالعرض 
 ات".عالسابق الذي تضمن، على سبيل المثال، إدراج مصاريف "تشغيل وصيانة الشبكة" ضمن "المصاريف التشغيلية" بدالً من "تكلفة المبي

 
وعالوة على ذلك، عرضت المجموعة في بيان الدخل الشامل الموحد مقياساً جديداً وهو األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء حيث يعد هذا المقياس مؤشر األداء الرئيسي المرتبط بنشاط االتصاالت والذي تتم متابعته عن كثب من قبل المحللين. إن هذا 

ت المقياس ال يندرج ضمن نطاق المعايير الدولية للتقارير المالية، ولكن يتم عرضه للمستخدمين لمقارنة األرباح بين مختلف شركات االتصاال
 دون النظر آلثار القرارات المالية والمحاسبية.

 
 :5133 مارس 13نتهية في يوضح الجدول التالي أثر التغيير في تصنيف مختلف بنود المصاريف لفترة الثالثة أشهر الم

 

 ألف درهم عرض المصاريف بحسب فئتها ألف درهم عرض المصاريف بحسب طبيعتها

    
 3.131.122    تكلفة المبيعات 813.255 تكاليف الربط وتكاليف ذات عالقة

    83.383 عموالت

    338.395 تكاليف المنتجات

    382 مصاريف أخرى

 3.131.122    

    

  3.133.135       مصاريف عمومية وإدارية  533.353 تكاليف موظفين

    339.211 تعهيد خارجي وتعاقدات

    21.333 تسويق 

    332.518 تشغيل وصيانة الشبكة 

    55.192 إيجار ومرافق
 رخصة االتصاالت 

 والرسوم المتعلقة بها   
 

25.133    

   583.111 استهالك

   12.315 غير ملموسةإطفاء موجودات 

   35.113 مصاريف أخرى

 3.133.135    

    

 
 زلم يطرأ أي تغيير على عرض بيان المركز المالي الموحد أو المبالغ الواردة فيه نتيجة للتغيير المذكور. وعليه، لم يتم عرض بيان المرك

 . 5131ديسمبر  13المالي الموحد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(9) 

 

 )تابع(أساس اإلعداد  5

 
 ربحية السهم (7)

 
 المنسوبة ائرالخس أو األرباح بتقسيم األساسية السهم ربحية ُتحتسب. العادية ألسهمها األساسية األسهم ربحية بيانات بعرض المجموعة تقوم

 بتعديل فتحتسب المخفضة السهم ربحية أما. الفترة خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على بالشركة العادية األسهم لحملة
 أسهم أي ركةالش لدى يتوفر ال. المحتملة المخفضة العادية األسهم كافة تحويل آثار لبيان القائمة الملكية حقوق أسهم لعدد المرّجح المتوسط

 .محتملة مخفضة عادية
 
 استخدام التقديرات واألحكام (8)
 

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

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

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

المرحلية الموجزة والتقديرات التي تنطوي على مخاطر قد ينتج عنها تعديالت هامة خالل السنة المالية القادمة تتألف بصورة أساسية من 
خدمة في ات الرئيسية المستالقيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة، واالفتراض

توقعات التدفقات النقدية المخصومة، ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، ومخصص التزامات استبعاد الموجودات، وحساب رسوم 
 حق االمتياز االتحادي.

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة 1
 

الموحدة المرحلية الموجزة تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث بيانات  إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في هذه البيانات المالية
 .5133ديسمبر  13مالية سنوية موحدة مدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 
 .5132مارس  13ليس هناك أي تعديالت على السياسات المحاسبية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(01) 

 

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 4
 

 مبان   
 
 

 منشآت  
 معداتو

 
 

 أثاث   
 وتجهيزات

 
 مركبات 

 
 
 

رأسمالية    أعمال
 المجموع  إلنجازا قيد

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

 31.229.311  3.953.333  3.219  518.153  33.892.389   32.518 5132يناير  3في 
 325.231  393.213  -  193  3.359  233 إضافات

 5.191  -  -  -  5.191  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات
 -  (123.192)  -  31.582  191.285  - تحويالت

 (351.138)  -  -  (221)  (355.852)  - استبعادات / حذوفات

            
 31.858.312  3.335.181  3.219  538.132  35.338.315  32.322 5132مارس  13في 

            
            االستهالك / االنخفاض في القيمة

  2.223.258  9.339  3.323  533.189  2.112.232  33.231 5132يناير  3في 
 531.122  -  2  3.855  583.923  223 المحّمل للفترة 
 (351.983)  (3.121)  -  (221)  (353.228)  - حذوفاتاستبعادات / 

 13.232  3.332  -  -  18.138  - االنخفاض في القيمة

            
 2.281.339  9.531  3.393  532.112  2.212.199  51.533 5132مارس  13في 

            
            صافي القيمة الدفترية

 8.132.923  3.319.131  25  15.295  9.283.199  52.999  5132مارس  13في 

            
  8.515.125   3.938.321   22   59.312   9.253.313   52.398  5133ديسمبر  13في 

             
 

للمجموعة من قبل : درهم واحد( عن األرض الممنوحة 5133تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد )
 حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(00) 

 

 موجودات غير ملموسة 2
 

 

 مراجعة 

مارس  13

5132  

 مدققة 

ديسمبر  13

5133 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 الشهرة  
         

233.121   233.121 

 923.833  993.315 موجودات أخرى غير ملموسة
    

 3.531.385    3.518.333 
    

    

 الشهرة

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

. تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم 5112ديسمبر  13وذلك اعتباراً من 
 االستحواذ عليها.

 

 مراجعة 

مارس  13

5132  

 مدققة 

ديسمبر  13

5133 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 233.121  233.121 الشهرة

    

يتم توزيع الشهرة على اثنتين من وحدات توليد النقد وهما عمليات البث وأعمال الهاتف الثابت مع فحصها سنوياً لتحري مدى االنخفاض 
 ٪3.1معدل خصم بنسبة  5133ديسمبر  13تضمنت االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام كما في في قيمتها. 

. تم تحديد معدل الخصم بعد تنزيل الضريبة بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع ٪1ومعدل نمو نهائي بنسبة 
. تم تحديد معدل النمو النهائي على أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو المركب في األرباح قبل ٪31.2دين بنسبة العمل مع احتمال زيادة ال

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



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(02) 

 

 )تابع(موجودات غير ملموسة  2
 

 أخرى غير ملموسةموجودات 
 

 فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات األخرى غير الملموسة:
 

 
 
 

برمجيات 
تقنية 

 المعلومات
 
 

رسوم رخصة 
 االتصاالت

 
 

حق االستخدام 
غير القابل 

 لإللغاء

 
 
 

 مراجعة 
 مارس  13

5132  
  المجموع

 مدققة 
ديسمبر  13

5134  
 المجموع 

 ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
           

  339.915  923.833  513.283  93.158  285.182  الرصيد االفتتاحي
 323.328  13.821  3.819  -  132.11  إضافات خالل الفترة / السنة

  (133.325)   (11.151)   (2.333)   (3.213)  (932.59)  إطفاء الفترة / السنة
 (5)  -  -  -  -  حذف

 833.923  993.315  513.383  92.233  323.183   الرصيد الختامي

           
ألف درهم(  511.139: 5133ديسمبر  13ألف درهم ) 511.133تنقسم برمجيات تقنية المعلومات إلى "برمجيات قيد االستخدام" بقيمة 

ألف درهم(. تم خالل الفترة تحويل مبلغ  322.319: 5133ديسمبر  13)ألف درهم  328.812و"أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز" بقيمة 
 ألف درهم من "أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز" إلى "برمجيات قيد االستخدام". 31.531بقيمة 

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

سنة من تاريخ منح  51االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
 الرخصة.

 
إن اإلضافات إلى حق االستخدام غير القابل لإللغاء تتمثل في الرسوم المدفوعة لمشغل اتصاالت للحصول على حق استخدام حلول التغطية 

 ىي األماكن المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدف
فترة عشر سنوات. يشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محّملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية للحصول على حق 

ابالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى استخدام دوائر الك
 سنة من تاريخ تشغيل نظام الكابالت. 32فترة 

 

 استثمارات     6
 

من األسهم في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، وهي شركة ذات  ٪31باالستحواذ على  5131قامت المجموعة خالل سنة 
مسؤولية محدودة تأسست في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. تتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات 

 بالجملة.
  

 )كلياً( وثانياً )جزئياً( بهدف االستحواذ على حصة إضافية بنسبة خيارات تحت الطلب أوالً  5133ديسمبر  32مارست المجموعة بتاريخ 
من حصص الملكية في الشركة الزميلة، وكذلك من رأس مالها المساهم به. لم يتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الستكمال هذه  39٪

 .5132مارس  13الصفقة حتى تاريخ 
 
 
 
 
 
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(03) 

 

 )تابع( استثمارات 6

 

 مراجعة

 مارس 13

  مدققة

 ديسمبر 13

 5132 5133 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 312.831 313.123 الزميلة الشركة في للحصة الدفترية القيمة

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

 (398) 3.393 مستمرة عمليات( خسارة/ ) ربح من حصة

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

   

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 7
    

 

 مراجعة 

مارس  13

5132  

 مدققة 

ديسمبر  13

5133 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 322.313  335.323 ذمم مدينة تجارية

 (351.183)   (332.199)  التجارية المدينة الذمم قيمة انخفاض مخصصناقصًا: 

    

 232.131  213.251 

    

 312.323  393.831 يمةالقمبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين، صافية من مخصص االنخفاض في 

 (532.159)   (183.213) أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية ناقصًا:

 219.225  321.338 إيرادات غير مفوترة

    

 3.559.912  3.311.911 (3-2مجموع الذمم المدينة التجارية، بالصافي )إيضاح 

 381.238  392.222 دفعات مقدمة لموردين

 511.813  552.828 مدفوعة مقدماً مبالغ 

 3.521  - رسوم مؤجلة 
 92.523  39.198 ذمم مدينة أخرى

    

 3.231.183  3.213.331 
    

    
 مارس 13 بتاريخ. يوماً  381 من ألكثر السداد متأخرة بأرصدة التجارية المدينة الذمم قيمة في االنخفاض مخصص معظم يتعلق 2-3  

يوماً وتم رصد مخصصات عن  381ألف درهم متأخرة السداد ألكثر من  322.335 بقيمة مدينة ذمم هناك كانت ،5132
 ألف درهم(. 115.352ألف درهم و 323.311: 5133ديسمبر  13ألف درهم ) 358.295االنخفاض في قيمتها بمبلغ 

 
 
 
 
   



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(04) 

 

   )تابع(ذمم مدينة تجارية وأخرى  7
 

 الذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة 

 

 
 مراجعة 

 مارس  13

 
 مدققة

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 

   
 332.921 351.183 الرصيد االفتتاحي

 22.328 58.935 مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة / السنة

 (93.223) (2.132) حذف خالل الفترة / السنة
 -------------------- -------------------- 

 351.183 332.199 الرصيد الختامي
 ========== ========== 
 
   

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 8
 

تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفي اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها بشكل 
 كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً هاماً. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة

 إدارتها.  الشركة أو مجلس
 

   أرصدة األطراف ذات العالقة

 

 
 مراجعة 

 مارس 13

 
 مدققة 

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 513.921 513.332 أكسيوم تليكوم ذ.م.م

 511.333 552.829 المساهمون المؤسسون
 813 - تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

 ------------------ ----------------- 
 311.111 399.322 
 ========= ========= 

   عالقة ذي لطرفمبالغ مستحقة 
 - 15.255 تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

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



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(05) 

 

 )تابع( أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة       8
 

 ذات العالقةمعامالت األطراف 
 

اف ريتم تنفيذ جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار التجارية. يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األط
 ذات العالقة. 

   

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس 13

 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 

   لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.متيكوم 
 18.158 11.383 إيجار مكاتب وخدمات -
 33.158 91.313 تكلفة البنية التحتية -

 222.351 218.292 صافي اإليرادات -موزع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م 
 1.233 3.238 إيجار وخدمات -مركز البيانات  -إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م 

 - 3.133 إيجار -خزنة داتا سنتر 
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة
   

 8.831 2.182 منافع موظفين قصيرة األجل
 535 323 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 522 522 منافع تقاعد
 131 5.212 حوافز طويلة األجل

 5.598 5.121 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ----------------- ----------------- 
 35.338 35.138 
 ========= ========= 
 
 

 استثمارات قصيرة األجل 9

 
 مراجعة 

 مارس 13
 مدققة 

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.831.111 9.132.111 استثمارات قصيرة األجل
 ========= ========= 
 

 تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ الشراء. ليس لدى اإلدارة أي نية لالحتفاظتمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مصرفية بفترات استحقاق 
 بهذه االستثمارات قصيرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية.

 
 
 
 
 
 
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(06) 

 

 أرصدة نقدية ومصرفية  31
 

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

 

 مراجعة 

 مارس  13

5132  

 مدققة 

 ديسمبر  13

5133 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 335.121  323.325 نقد لدى المصرف )في حسابات ودائع وتحت الطلب(

 183  313 نقد في الصندوق
    

 323.229  335.212 
    

 (35.112)  (8.933) ناقصاً: هامش على ضمانات
    

 381.211  321.822 النقد وما في حكمه
    

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 33
 

 5.123.332 ذمم دائنة تجارية ومستحقات
          

5.122.253 
 333.328  932.125 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

 (532.159)  (183.213) ناقصاً: أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية
 3.233.598  5.115.393 حقوق امتياز مستحقة
  -  333.589 توزيعات أرباح دائنة

 221.512  923.519 إيرادات مؤجلة
 353.111  358.888 ودائع العمالء

 332.123  99.185 مستحقات منافع الموظفين
 31.829  31.222 محتجزات دائنة

 21.333  21.333 أخرى
 ----------------------  ---------------------- 
 9.383.155   2.111.182 
 ===========   ===========  

 
 قروض 35
 

 3.532.332 قروض مصرفية   
 

3.133.311 
 189.332  522.898 ترتيبات الشراء االئتماني 

 ----------------------  -------------------- 
 3.221.891  3.311.238 

 (223.395)  (329.581) : الجزء المتداول من القروض ناقصاً 
 ----------------------  --------------------- 
 3.332.281  1.829.319 
 ===========  =========== 

 البالغ و لةالمعام تكاليف رصيد أن. اقل بفاىدة ألجل قرض تسهيالت في دخلت و السابق الجل قرضها بتسديد الشركة قامت الفترة خالل
 .تمويل كمصاريف سجلت و الفترة خالل بالكامل اطفاىه تم السابق القرض على درهم مليون 51،3



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(07) 

 

 )تابع(قروض  35
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:
 

 العملة 

معدل الفائدة 

 االسمية

 سنة

 االستحقاق
 

 

الرصيد 

 االفتتاحي 
 

 

المبلغ 

 المسحوب 
 

 

 المبلغ 

 المسدد 
 

 

 المبلغ 

 الختامي 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     

            مسددة تسهيالت

 قرض مصرفي غير مضمون

دوالر 

 -  (5.933.351)  -  5.933.351  5133 ٪3.51ليبور +  أمريكي

 قرض مصرفي غير مضمون

دوالر 

 -  (3.315.121)  521.835  838.328  5133 ٪3.32ليبور +  أمريكي

 قرض مصرفي غير مضمون

دوالر 

 -  (223.152)  -  223.152  5132 ٪3.51ليبور +  أمريكي

            

     3.133.311  521.835  (3.532.332)  - 

 
            قائمة تسهيالت

 قرض مصرفي غير مضمون

دوالر 

 5.933.351  -  5.933.351  -  5151 ٪1.32ليبور +  أمريكي

 قرض مصرفي غير مضمون

دوالر 

 3.315.121  -  3.315.121  -  5151 ٪1.32ليبور +  أمريكي

 قرض مصرفي غير مضمون

دوالر 

 223.152  -  223.152    5151 ٪1.32ليبور +  أمريكي
            

     -  3.532.332  -  3.532.332 

            ترتيبات شراء ائتماني

 ترتيبات شراء ائتماني

دوالر 

 19.931  (19.225)  -  21.332  5132 ٪3.21ليبور +  أمريكي

 ترتيبات شراء ائتماني

دوالر 

 513.322  (23.233)  -  538.393  5132 ٪3.51ليبور +  أمريكي

 ترتيبات شراء ائتماني

دوالر 

 -  (33.183)  -  33.183  5132 ال شيء أمريكي
            

     189.332  -  (331.952)  522.898 

 

 

           

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص 31

 

 
 مراجعة 

 مارس 13

 
 مدققة 

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
 

 331.932 392.139 الرصيد االفتتاحي
 35.331 3.813 المحّمل للفترة / السنة

 (53.533) (3.332) مدفوعات خالل الفترة / السنة
 ------------------ ------------------ 

 392.139 323.128 الرصيد الختامي
 ========= ========= 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(08) 

 

 

 مخصصات 34
 

 التزامات استبعاد الموجودات
 

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

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

 

 
 مراجعة 

 مارس 13

 
 مدققة 

 ديسمبر 13
 5134 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 32.383 331.523 الرصيد االفتتاحي
 33.231 5.191 إضافات خالل الفترة / السنة

 1.932 (122) تعديل القيمة العادلة خالل الفترة / السنة
 -------------------- ----------------------- 

 331.523 333.392 الرصيد الختامي
 ==========   =========== 
 

 المال رأس 51

 

 
 مراجعة

 مارس 13

 
 مدققة 

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 

 األسهم المصّرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل
 3.223.358.223 3.223.358.223 )بقيمة درهم واحد لكل سهم( 

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

 عالوة إصدار 51

 

 
 مراجعة 

 مارس 13

 
 مدققة

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 131.213 131.213 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال
 =========   ========= 

 
 
 
 
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(09) 

 

 
 احتياطيات أخرى 51

  

احتياطي 
المدفوعات 
المبنية على 

 أسهم 
  (38)إيضاح 

 
 

احتياطي 
 قانوني

  )انظر أدناه(

 
توزيعات 

  أرباح مقترحة

 
 
 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 3.959.121  898.223  993.553  31.283 5133يناير  3في 
 3.221  -  -  3.221 تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 

 33.159  -  33.159  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 (898.223)  (898.223)  -  - الدائنة األرباح توزيعات إلى تحويل

 818.183  -  231.532  32.313 5134مارس  13في 

        
 3.235.385  333.589  822.329  1.231 5132يناير  3في 

 38.231  -  38.231  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 (553)  -  -  (553) تحويل إلى األرباح المحتجزة

 (333.589)  (333.589)  -  - الدائنة األرباح توزيعات إلى تحويل

 352.322  -  351.899  1.133 5132مارس  13في 

        
)وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، يتعين تحويل ما نسبته  3383( لسنة 8وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ال يقل  31٪
 عن نصف رأس مال الشركة المدفوع. 

 
 

 خطة المدفوعات المبنية على أسهم 51

 

 
 مراجعة 

 مارس 13

 
 مدققة

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.231 1.133 احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 

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

لدى المجموعة خطة تنفيذية لخيارات األسهم لبعض كبار المديرين حيث يحصلون بموجبها على خيارات أسهم مسددة بأدوات حقوق الملكية. 
 ومن وقتها تم التوقف عن منح أسهم جديدة.  5133تضمنت هذه الخطة برامج المنح السنوية حتى عام 

 
 .خيار 3.588.111ما مجموعه  5138يناير  32 بلغ عدد الخيارات القائمة بآخر تاريخ انتهاء في

 
 خيار(.  3.232.111: 5133ديسمبر  13) 5132مارس  13كما في 

 
يتم  ييتم قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة مقابل خيارات األسهم الممنوحة استناداً إلى القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة الت

 بالك سكولز لتسعير الخيارات.احتسابها باستخدام نموذج 
 

 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(21) 

 

 مصاريف أخرى 51
 

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس 13

 5132 5133 
   

 9.332 53.359 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 33.252 3.585 استشارات

 282.5 9.133 رسوم تسجيل وترخيص
 251.33 38.122 مكتبية مصاريف

 2.192 33.253 أخرى
 ------------------ ------------------ 
 85.918 35.238 
 ========= ========= 

 إيرادات ومصاريف التمويل 02
 

   إيرادات تمويل
 51.535 53.233 إيرادات فوائد

 ------------------ ------------------ 
   مصاريف تمويل
 52.828 33.123 مصاريف فوائد

 (338) 318 الصرف األجنبيخسائر / )أرباح( 
 ------------------ ------------------ 
 33.235 52.181 
 ========= ========= 

 
 حق االمتياز 05

 

 :5139إلى  5135فيما يلي معدالت رسوم حق االمتياز مستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة من 
 

 5136 5132 5134 5131 5135 حق االمتياز
      

 ٪32 ٪35.2 ٪31 ٪2.2 ٪2 على إيرادات األنشطة المرّخصة
على أرباح األنشطة المرّخصة بعد اقتطاع حق االمتياز 

 ٪11 ٪11 ٪52 ٪51 ٪32.2 إليرادات الرخص 
      

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس 13

 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.322.528 1.121.953 (52مجموع إيرادات الفترة )إيضاح 
 (33.553) (33.399) (52إيرادات خدمات البث للفترة )إيضاح 

 (238.131) (215.388) اقتطاعات أخرى مسموح بها
 ---------------------- ---------------------- 

 5.332.389 5.529.321 مجموع اإليرادات المعدلة
 =========== ========== 
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(20) 

 

 )تابع( حق االمتياز 53
 

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 13في 
 5132 5133 
 ألف درهم    ألف درهم 

 892.583 353.335 األرباح قبل رسوم حق االمتياز
 - (55.938) اقتطاعات مسموح بها

 --------------------- --------------------- 
 892.583 315.123 مجموع األرباح المعدلة لألنشطة المرّخصة

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

 ٪11من مجموع اإليرادات المعدلة زائداً  (٪31: 5133) ٪35.2مخصص حق االمتياز: 
 ٪35.2من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للفترة قبل توزيعها وبعد اقتطاع  (52٪: 5133)
 122.133 393.313 من مجموع اإليرادات المعدلة. (31٪: 5133)

 - (15.133) 5133تعديل على مخصص سنة 
 ------------------- --------------------- 
 312.831 122.133 
 ========== =========== 
 

الحساب نتيجة للتوجيهات الجديدة بشأن لبيان التعديل على طريقة  5133عدلت المجموعة خالل الفترة الحالية مخصص حق االمتياز لسنة 
فصاعداً. استند كذلك مخصص حق االمتياز  5133والمطبقة على عام  5132فبراير  35حقوق االمتياز الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 

 للفترة الحالية على هذه التوجيهات الجديدة.
 

  الحركة في مخصص حق االمتياز على النحو التالي:

 
 مراجعة 

 مارس 13
 مدققة 

 ديسمبر 13
 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 

 الرصيد االفتتاحي
         

3.233.598 3.122.132 
 (3.125.321) - تحويل إلى الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 3.235.333 312.831 مخصص الفترة / السنة
 --------------------- --------------------- 

 3.233.598 5.115.393 الختاميالرصيد 
 ========== ========== 
 

 ربحية السهم 00

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 13في 

 5132 5133 
   

 331.595 382.133 أرباح الفترة )ألف درهم(
 3.223.353 3.223.353 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف(

 1.33 1.33 للسهم )درهم(الربحية األساسية والمخّفضة 
 ========== ========== 
 
 
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(22) 

 

 التغيرات في رأس المال العامل 02

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 13في 

 5132 5133 
 ألف درهم ألف درهم 

    
 (  33.323) 18.823 مخزون  
 (88.151) 332.233 ذمم مدينة تجارية وأخرى 
  538.513 551.128 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 (12.889) 12.122 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 (3.339) 15.255 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 (1.912) (3.332) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 -------------------- -------------------- 
 92.111 331.922 رأس المال العاملصافي التغير في 

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

 مطلوبات طارئة والتزامات 02
 

: 5133ألف درهم، على التوالي ) 8.933ألف درهم ومبلغ  3.131.818لدى المجموعة التزامات رأسمالية وضمانات مصرفية قائمة بمبلغ 
: 5133ألف درهم ) 8.933والضمانات المصرفية مؤمنة بهامش بقيمة ألف درهم، على التوالي(.  35.112ألف درهم و 222.332
 (.31ألف درهم( )إيضاح  35.112

 
 
 تحليل القطاعات 01

 

      5132مارس  13
 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
           

 1.121.953  33.399  323.523  939.181  5.535.139  إيرادات القطاع

           
 5.188.252  33.353  18.513  235.288  3.255.833  مساهمات القطاع

           
 (3.321.321)          تكاليف غير موزعة

إيرادات ومصاريف تمويل 
وإيرادات أخرى وحصة من 

 (31.295)           ربح استثمار

           
األرباح قبل رسوم حق 

 353.335          االمتياز 
           

 (831.312)          رسوم حق االمتياز

 
          أرباح الفترة

                                                                      
382.133 

           
 



 ةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابع
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
 )تابع( 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(23) 

 

 )تابع(تحليل القطاعات  52

 

 5134مارس  13
 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  لثابتاالهاتف   الهاتف المتحرك  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
           

 5.322.528  33.553  325.388  233.138  5.553.931  إيرادات القطاع

           
 3.333.311  31.113  58.359  331.239  3.395.925  مساهمات القطاع

           
 (3.133.135)          تكاليف غير موزعة

إيرادات ومصاريف تمويل 
وإيرادات أخرى وحصة من 

 (581)          ربح استثمار

           
 األرباح قبل رسوم حق

 892.583          المتياز ا
           

 (133.122)          رسوم حق االمتياز

 
          أرباح الفترة

                                                                    
331.595 

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

كامل بين القطاعات. ولذا، ترى الشركة عدم وجود ضرورة عملية لتقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي الموجودات 
 والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى.


