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تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

المراجعة المالية

١.   اإليرادات واألرباح والعائد للسهم

٢.  صافي موجودات المجموعة

٣.  المصروفات الرأسمالية 

٤.   توزيعات األرباح 

٥. العمليات الدولية

ملخص األداء المالي للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ على النحو التالي:

أ ) بلغت اإليرادات الموحدة ٢٥٬٨٦٩ مليون درهم مما تشير الى انخفاض بمقدار ٣٣٤ مليون درهم (بواقع ١٬٣%) عن فترة المقارنة من 
العام الماضي. 

ب ) بلغت األرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة ٤٬٤٤٢ مليون درهم بزيادة  ١٣٠ مليون درهم بنسبة (٣%) مقارنة بنفس الفترة 
المقارنة من السنة السابقة.

ج ) حققت ربحية السهم من العمليات المستمرة زيادة بمقدار ٠٫٠١ درهم، مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي.

بلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة للمجموعة ٣٬٠٣٣ مليون درهم في فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ( مقارنة بمبلغ 
٣٬٤٣٢ مليون درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨).

بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٩، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيعات األرباح المرحلية األولية لسنة ٢٠١٩ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم.

ً  مع  انخفض صافي موجودات المجموعة بمقدار ٦١٨ مليون درهم ليصل بذلك إلى ٥٦٬٦٢٧ مليون درهم كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مقارنا
٣١ ديسمبر  ٢٠١٨.

تمت المواقفة على توزيعات أرباح نهائية عن سنة ٢٠١٨ بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم على المساهمين المسجلين وقت إغالق األعمال بتاريخ 
٣١ مارس ٢٠١٩ وبذلك بلغ إجمالي األرباح عن سنة ٢٠١٨ ما قيمتة ٠٬٨٠درهم للسهم.

تقرير اإلدارة حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

الحقا لإلتفاقية الموقعة في ١٤ مارس ٢٠١٩، اقامت ماروك تيليكوم بتحويل البدل المقدم الستحواذ ١٠٠% من اسهم تيغو تشاد من شركة 
ميليكوم خالل يونيو ٢٠١٩. حيث اتمت االستحواذ بعد الفترة في شهر يوليو  عند موافقة السلطات التيغوانية على نقل السيطرة ، تم قيد  

البدل المقدم في الموجودات الغير متداولة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، و سيتم توحيد قوائمها المالية في النصف الثاني من عام ٢٠١٩.

١



 كي بي إم جي لوار جلف لیمتد
 ۲، نیشن تاور ۱۹الطابق 

 كورنیش أبوظبي، أبوظبي 
+۹۷۱) ۲( ٦۳۲۷٦۱۲فاكس: ، +۹۷۱) ۲( ٤۰۱٤۸۰۰ھاتف: 

۲ 
 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشیونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيلیمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 .سویسریة. كافة الحقوق محفوظة كوبریتف ("كي بي إم جي انترناشیونال")، شركة
 ومرخصة كفرع لشركة أجنبیة بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.د مسجلة یمتكي بي إم جي لوار جلف ل

المرحلیة الموجزة الموحدة  المالیة المعلوماتتقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع مساھميالسادة إلى 

 مقدمة

 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في  المرفقة المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة المعلوماتلقد قمنا بمراجعة 
وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة  ("الشركة") شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م عل

 التي تتألف من:و، "المجموعة")

؛ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في •
في  تینأشھر المنتھی ستةالتي الثالثة أشھر والموجز الموحد لفتر الخسارة المرحليالربح أو بیان  •

 ؛۲۰۱۹ یونیو ۳۰
في  ینتأشھر المنتھی ستةالتي الثالثة أشھر ولفترالمرحلي الموجز الموحد  الدخل الشاملبیان  •

 ؛ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
أشھر  ةستالالثالثة أشھر وتي لفترملكیة المرحلي الموجز الموحد البیان التغیرات في حقوق  •

 ؛۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  تینالمنتھی
في  تینھیأشھر المنت ستةالتي الثالثة أشھر ولفتربیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد  •

 ؛ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 . المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة معلوماتالإیضاحات حول و •

وفقاً للمعیار  المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة معلوماتالإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه 
، "التقاریر المالیة المرحلیة". تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا ۳٤المحاسبي الدولي رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بھا. المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة معلوماتالحول ھذه 

 راجعة نطاق أعمال الم

، "مراجعة المعلومات ۲٤۱۰لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
المالیة المرحلیة من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالیة 

اسبیة، المحالمرحلیة على استفسارات، بصورة رئیسیة من األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة و
إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من نطاق ب والقیام

التدقیق الذي یتم القیام بھ وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول 
التعرف علیھا من خالل التدقیق. على تأكیدات تجعلنا على درایة بكافة األمور الھامة التي یمكن 

 وبالتالي، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً.



۳ 
 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشیونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيلیمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 .سویسریة. كافة الحقوق محفوظة إم جي انترناشیونال")، شركة كوبریتف ("كي بي
 جب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.لة ومرخصة كفرع لشركة أجنبیة بمومسج لیمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع
 تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة
 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

 االستنتاج

 لموحدةالمالیة المرحلیة الموجزة امعلومات البناًء على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن 
لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي المادیة، وفقاً للمعیار  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في للمجموعة المرفقة 

 "التقاریر المالیة المرحلیة".  ۳٤المحاسبي الدولي رقم 

 بي إم جي لوار جلف لیمتد يك

 ریشارد أكالند
 ۱۰۱٥رقم التسجیل: 

 أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
 ۲۰۱۹یولیو  ۲۳ التاریخ:
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٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

العمليات المستمرة

٢٦٬٢٠٣٬٢٦٢   ١٣٬٠٩٨٬٩١٠٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥    ٤١٢٬٨٧٩٬٤٢٨اإليرادات

(١٦,٣٢٥,٤٨٨)    (١٥٬٧٦٢٬٦٨٥)(٨,١٧٦,٨٠٨)      (٧٬٧٦١٬٦٨٣)٥المصروفات التشغيلية
(٥٤٤,٩٩٥)          (٤٧١٬٠٢١)(١٩٧,٤٣٠)         (٢٦٠٬٨٦٦)خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات تعاقدية

١٬٨٧١(٥٤,٧٨٧)             ٢٬٤٤١إنخفاض قيمة وخسائر أخرى (صافي)  (٥٨,١٣٧)
(٤١,٦٧٩)            (١١٬٦١٠)(٢٠,١٥٩)            (٢٬٠٩٩)٦الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالقات المشتركة

٩٬٢٣٢٬٩٦٣      ٤٬٦٤٩٬٧٢٦٩٬٦٢٥٬٤١٠      ٤٬٨٥٧٬٢٢١أرباح تشغيلية قبل حق االمتياز اإلتحادي  

حق اإلمتياز اإلتحادي
(٣,٠٤٧,٨٧٥)      (٣٬١٧١٬٢٣١)(١,٤٩٠,٧١٥)      (١٬٥٨٤٬٢٧٩)٥

٦٬١٨٥٬٠٨٨     ٣٬١٥٩٬٠١١٦٬٤٥٤٬١٧٩      ٣٬٢٧٢٬٩٤٢األرباح التشغيلية

٥١٨,٠٥٠          ٣٥٢,١٥٩٦٦٠٬٤٦٨          ٢٧٥٬٧٥٦إيرادات التمويل وايرادات أخرى

(٥٤٨,٦٥١)      (١٬٠١٧٬٧١٠)(٢٣٦,٧٦٢)         (٤٧٤٬١٤٧)تكاليف التمويل و تكاليف اخرى
٦٬١٥٤٬٤٨٧     ٣٬٢٧٤٬٤٠٨٦٬٠٩٦٬٩٣٧      ٣٬٠٧٤٬٥٥١الربح قبل الضريبة

(٧٥٦,٩٤٤)         (٨٥٩٬٠٩٨)(٤٢٠,٥٨٠)         (٤٦٠٬٤٠٦)مصروفات ضريبة الدخل
٥٬٣٩٧٬٥٤٣     ٢٬٨٥٣٬٨٢٨٥٬٢٣٧٬٨٣٩      ٢٬٦١٤٬١٤٥ربح الفترة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة

(٥٧,١١١)-(٢٣,١٦٥)  -٢٠الخسائر من العمليات المتوقفة

٥٬٣٤٠٬٤٣٢     ٢٬٨٣٠٬٦٦٣٥٬٢٣٧٬٨٣٩      ٢٬٦١٤٬١٤٥أرباح الفترة
الربح العائد الى:

٤,٣١١,٤٨٢       ٢,١٩٩,٢٠٤٤٬٤٤٣٬٩٩٠        ٢٬٢٣١٬٩٤٦حقوق ملكية المساهمين في الشركة
١,٠٢٨,٩٥٠          ٦٣١,٤٥٩٧٩٣٬٨٤٩          ٣٨٢٬١٩٩حقوق الملكية غير المسيطرة

٥٬٣٤٠٬٤٣٢     ٢٬٨٣٠٬٦٦٣٥٬٢٣٧٬٨٣٩      ٢٬٦١٤٬١٤٥

ربحية للسهم 

من العمليات المستمرة والمتوقفة

٠٬٥٠ درهم٠٬٥١ درهم٠٬٢٥ درهم٠٬٢٦ درهم٨األساسية والمخفضة

من العمليات المستمرة

٠٬٥٠ درهم٠٬٥١ درهم٠٬٢٦ درهم٠٬٢٦ درهم٨األساسية والمخفضة

(مراجعة) 
الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٩ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو٢٠١٩

 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٤
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٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٢٬٦١٤٬١٤٥٢٬٨٣٠٬٦٦٣٥٬٢٣٧٬٨٣٩٥٬٣٤٠٬٤٣٢ربح الفترة

الدخل/ (الخسارة) الشامل االخر 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها  إلى األرباح أو الخسائر:

-(١٥٬٢٩٧)-(١٦٬٥٣٦)إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة- صافي الضريبة
بنود تم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

(١٬٤٤٩٬٦٣١)(٨٢٩٬٣٦٣)(١٬٣٨٢٬٦٥٨)(٦٩٧٬٨٥٤)فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجة
٤٧٧٬٩٣٠١١٬٧٤١١٩٣٬٨٤٩(١٢٧٬١٦٤)١٩أرباح/(خسائر) من صافي تحوطات االستثمارات

٧٬٤٨١(١٢٬٧٨٢)١٬٧٥٨(٧٬٦٠٩)ربح القيمة العادلة من التحوط للتدفق النقدي خالل الفترة
(٤٬١١٨)٨٠٦(١٬١٢٩)١٬١٠٤ أرباح / (خسائر) إعادة تقييم موجودات مالية خالل الفترة

(٢١١)٢(٢٠٩)٢إعادة تصنيف أرباح /(خسائر) القيمة العادلة عند استبعاد موجودات مالية
(١٬٢٥٢٬٦٣٠)(٨٤٤٬٨٩٣)(٩٠٤٬٣٠٨)(٨٤٨٬٠٥٧)إجمالي  الخسائر الشاملة األخرى  

١٬٧٦٦٬٠٨٨١٬٩٢٦٬٣٥٥٤٬٣٩٢٬٩٤٦٤٬٠٨٧٬٨٠٢إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة   
العائد إلى:

١٬٨٢١٬٢١٠١٬٩٤٠٬٢٢٦٤٬١١٦٬٦١٧٣٬٨٠٨٬٣٧٧حقوق ملكية المساهمين في الشركة

٢٧٦٬٣٢٩٢٧٩٬٤٢٥(١٣٬٨٧١)(٥٥٬١٢٢)حقوق الملكية غير المسيطرة

١٬٧٦٦٬٠٨٨١٬٩٢٦٬٣٥٥٤٬٣٩٢٬٩٤٦٤٬٠٨٧٬٨٠٢

بيان اإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
 (مراجعة)

 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيوالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٩ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

٥
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(مدققة) (مراجعة)

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩
٣

ألف درهمألف درهمإيضاح
الموجودات غير المتداولة

١٣٬٧١٣٬٧٠٢        ٩١٣٬٣٠٦٬٩١٧الشهرة التجارية

١٣٬٩٠٨٬٣٩٠        ١٠١٤٬١٧٩٬٦٧١موجودات غير ملموسة

٤٣٬٢٤٢٬٧٠٣        ١١٤١٬٧٥٣٬٩٣٣ممتلكات واآلت ومعدات

   -          ٢٤٢٬٢٥٦٬٤٤٥حق استخدام موجودات

٤٠٬١١٥٣٦٬١٨٩عقارات استثمارية

٤٬١٢٩٬٢٦٨          ٤٬١١٧٬٦٥٩استثمارات في شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

٢٬١٨٥٬١٤٨          ٢٬٣٢٦٬٢٨١استثمارات أخرى

٣٠٩٬١٦٨             ١٢٧٦٦٬٧٦٤ذمم مدينة أخرى

١٧٤٬٨٢٧             ١٤١٬٤٢٠ذمم إيجار تمويلي مدينة

٩٬٨٥٠-١٩ادوات مالية مشتقة

٤٣٢٬٥٤١             ٤٤٧٬٩٤٣موجودات عقود

٦٥٬٣٣٤٤٤٬٤٧٢موجودات ضريبية مؤجلة

٧٨٬١٨٦٬٢٥٨      ٧٩٬٤٠٢٬٤٨٢

الموجودات المتداولة

٧٢٦٬٨٠٣             ٦٩٤٬٠٨٥المخزون

١٥٬٨٨٤٬٢٠٨        ١٢١٥٬٩٤٤٬٠٣٨الذمم المدينة التجارية واألخرى

٦٥١٬٠٠١             ٥٥٥٬٧٨٠موجودات ضريبة الدخل المتداولة

٤٢٬٣٧٩              ٣٩٬٣٣٥ذمم إيجار تمويلي مدينة

١٢٠٬٤٠٦             ١٠٧٬٠٣٩المستحق من شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

١٬٢٧٠٬١٠٨          ١٬٣٤٥٬٨٣٦أصول تعاقدية

٨٦٠-١٩ادوات مالية مشتقة

٢٨٬٣٦١٬١٣١        ١٣٢٦٬٠١٤٬١٧٦النقد واالرصدة لدى البنوك

٤٧٬٠٥٦٬٨٩٦      ٤٤٬٧٠٠٬٢٨٩

١٢٥٬٢٤٣٬١٥٤    ١٢٤٬١٠٢٬٧٧١إجمالي الموجودات

المطلوبات غير المتداولة

١٬٥٢٣٬٧٣٩          ١٤١٬٢٤١٬٧٠٢ذمم دائنة أخرى

١٤٬٩٧٣٬١٩١        ١٨١٧٬٨٥٢٬٥١٤قروض

٤١٬٦٥٢-ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

   -              ١٩١١٬٠٨٤ادوات مالية مشتقة

٢٬٨٣٦٬٩٢٤          ٢٬٦٦٨٬٦٤٣مطلوبات ضريبة مؤجلة

٤٠٩          ٢٥١٬٧٥٧٬١٢٦التزامات إيجارية

٣٤٠٬٨٧٠             ٣٣٣٬٠٣٦مخصصات

١٬٥٣٥٬٤٠٩          ٢٣١٬٥١٣٬٥٠٤مخصص تعويضات نهاية الخدمة

٢١٬١٤٥              ١١٬١٧٠مطلوبات عقود

٢١٬٢٧٣٬٣٣٩      ٢٥٬٣٨٨٬٧٧٩

المطلوبات المتداولة

٢٨٬٢٩٧٬١٥٣        ١٤٢٤٬٢٢٢٬٣٢٦الذمم الدائنة التجارية واألخرى

٣٬٢٦٥٬٨١٦          ٢٬٩٤١٬٢٥٨مطلوبات عقود

٨٬٥٥٢٬٤٦٩          ١٨٧٬٤٦٦٬٩٣٤قروض

٣٬١٠٥٬٦٣٣          ٢٬٩٤٧٬٦٧٥ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

٣٤٧٬٩٤٣             ٤٢٣٬١٤٥التزامات ضريبة الدخل الحالية

١٬٩٩٣             ٢٥٣٧٣٬١٢٧التزامات اإليجار

٣٬٠٨١٬٣٣٣          ٣٬٦٣٣٬٤٨٧مخصصات

٧٠٬٣٣٦              ١٩٧٥٬١٧٤ادوات مالية مشتقة

٣٬٨٤٢المستحق إلى شركات زميلة وائتالفات مشتركة  ١٬٧٣٧

٤٦٬٧٢٤٬٤١٣      ٤٢٬٠٨٦٬٩٦٨

٦٧٬٩٩٧٬٧٥٢      ٦٧٬٤٧٥٬٧٤٧إجمالي المطلوبات

٥٧٬٢٤٥٬٤٠٢      ٥٦٬٦٢٧٬٠٢٤صافي الموجودات

حقوق الملكية 
٨٬٦٩٦٬٧٥٤          ٢٦٨٬٦٩٦٬٧٥٤رأس المال

٢٦٬٩٠٤٬٧٦٩        ٢٦٬٥٧٧٬٣٩٦اإلحتياطيات

٩٬٣٤٥٬٥٠٣        ١٠٬٢٧٣٬١٣١األرباح المحتجزة

٤٤٬٩٤٧٬٠٢٦      ٤٥٬٥٤٧٬٢٨١حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

١٢٬٢٩٨٬٣٧٦        ١١٬٠٧٩٬٧٤٣الحصص غير المسيطرة

٥٧٬٢٤٥٬٤٠٢      ٥٦٬٦٢٧٬٠٢٤إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٩ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

٦



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

الحصص حقوق ملكية

إجمالي حقوق الملكية غير المسيطرة المساهميناألرباح المحتجزة اإلحتياطياترأس المال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٩٩١٬٠٢٣٨٬٧١٣٬٧٦٢٤٤٬٤٠١٬٥٣٩١٣٬٦٨٨٬٩٢٨٥٨٬٠٩٠٬٤٦٧الرصيد في ١ يناير  ٢٠١٨

٤٬٣١١٬٤٨٢٤٬٣١١٬٤٨٢١٬٠٢٨٬٩٥٠٥٬٣٤٠٬٤٣٢   -                         -ربح الفتؤة

(١٬٢٥٢٬٦٣٠)(٧٤٩٬٥٢٥)(٥٠٣٬١٠٥)-(٥٠٣٬١٠٥)   -الخسائر الشاملة األخرى

(١٨٬٤٩١)(١١٬٨١٦)(٦٬٦٧٥)(٦٬٦٧٥)   -                         -حركات أخرى في حقوق الملكية

   -   -                        -(٦٩٬٧٥٠)٦٩٬٧٥٠   -المحول إلى االحتياطيات
معامالت مع المالكين:

(٢٩٬٧٦٧)(٢٩٬٧٦٧)   -                        -   -                         -تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق الملكية غير المسيطرة

(١٧٥٬٣١٩)(١٢٩٬٥٤٣)(٤٥٬٧٧٦)(١٧٬٢٤٣)(٢٨٬٥٣٣)   -االستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة

٣٠٬٩٣٩٣٠٬٩٣٩   -                        -   -                         -االستحواذ على شركة تابعة

١٦٬٧٤٠١٦٬٧٤٠   -                        -   -                         -مساهمات رأس مالية من الحصص غير المسيطرة

(٤٬٨٨٠٬٩١٨)(١٬٤٠٣٬٧٢٠)(٣٬٤٧٧٬١٩٨)(٣٬٤٧٧٬١٩٨)   -   -                   ٧توزيعات األرباح 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٥٢٩٬١٣٥٩٬٤٥٤٬٣٧٨٤٤٬٦٨٠٬٢٦٧١٢٬٤٤١٬١٨٦٥٧٬١٢١٬٤٥٣الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٩٠٤٬٧٦٩٩٬٣٤٥٬٥٠٣٤٤٬٩٤٧٬٠٢٦١٢٬٢٩٨٬٣٧٦٥٧٬٢٤٥٬٤٠٢الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ 
٤٬٤٤٣٬٩٩٠٤٬٤٤٣٬٩٩٠٧٩٣٬٨٤٩٥٬٢٣٧٬٨٣٩   -                         -ربح الفترة

(٨٤٤٬٨٩٣)(٥١٧٬٥٢٠)(٣٢٧٬٣٧٣)-(٣٢٧٬٣٧٣)   -الخسائر الشاملة األخرى

(٢٢٬٩٨٧)١٦٬١٧٧(٣٩٬١٦٤)(٣٩٬١٦٤)   -                         -حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين:

(٤٬٩٨٨٬٣٣٧)(١٬٥١١٬١٣٩)(٣٬٤٧٧٬١٩٨)(٣٬٤٧٧٬١٩٨)   -   -                   ٧توزيعات أرباح

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٥٧٧٬٣٩٦١٠٬٢٧٣٬١٣١٤٥٬٥٤٧٬٢٨١١١٬٠٧٩٬٧٤٣٥٦٬٦٢٧٬٠٢٤الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

العائدة إلى مالكي الشركة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٩ جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

٧



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهمإيضاح

٦٬٤٥٤٬١٧٩٦٬١٢٥٬٦٠٩األرباح التشغيلية بما فيها العمليات المتوقفة
تعديالت لـ:

٢٬٦٩٩٬٥١١٢٬٨٦٧٬١٧٢استهالك
٩٨٤٬٣٤٣٧٩٣٬٥١٨إطفاء

٦٣٬٨٨٤(١٬٨٧١)خسائر انخفاض القيمة - صافي - والخسائر األخرى
١١٬٦١٠٤٠٬٠٦٨الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

١٤٠٬٤١٥٣٠١٬٧١٣المخصصات واالحتياطيات
(٦٤٬٦١٠)(١٢١٬٢٧٥)(أرباح)/خسائر غير محققة من تحويل العمالت األجنبية

١٠٬١٦٦٬٩١٢١٠٬١٢٧٬٣٥٤التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

(٢٧٬٧٤٧)١٧٬٩٥٩المخزون
(٩٨٬٨٧٢)١٣٬٣٥٢المستحق من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

(٥١٠٬٨٤٥)(٢٨٢٬٢٦٧)الذمم المدينة التجارية واألخرى
(٤٬١٠٤٬٤٤٩)(٤٬٧٠٥٬٥٥٣)الذمم الدائنة التجارية واألخرى

٥٬٢١٠٬٤٠٣٥٬٣٨٥٬٤٤١النقد الناتج من العمليات
(٩٣٠٬٥٧١)(٨٩٩٬٤٥١)ضرائب الدخل المدفوعة

(٥١٬٢٧٢)(٣٣٬٧٦٢)مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة
٤٬٢٧٧٬١٩٠٤٬٤٠٣٬٥٩٨صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

   -٢٣١٬٢٧٦متحصالت من استبعاد استثمارات بالتكلفة المطفأة
(٤٬١٩٧)   -استحواذ شركة تابعة (صافية من النقد)

(٢١٬٥٠٣)(١٣٣)استحواذ استثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٧٬٨٤٧   -متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-(١٢٬٨٢٠)االستحواذ على استثمارات أخرى
(١٦٥٬٢٠٦)(١٠٧٬٦١٨)االستحواذ على استثمارات بالتكلفة المطفأة

٠(٤٥٤٬٧١٨)دفعات مقدمة لالستحواذ على استثمارات

(٥٥٬٧٦٥)(٦٬٢٥٤)استحواذ استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
٧١٦٦٬٩٧٤متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

(٢٬٧٩١٬٣٣٦)(٢٬٠٧٤٬٠٤٨)شراء ممتلكات وآالت ومعدات
١٧٬٤٥٢٣١٬١٨٤متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

(٦٤٠٬٣٣٥)(٩٥٤٬٠٣٣)شراء موجودات غير ملموسة
١٣٦٣١٤متحصالت من استبعاد موجودات غير ملموسة

١٬٨٨١(١٣٬٤٩٥)إيرادات توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى
(٦٬٣٤٩٬٥٢٨)(١٥٬٣١٣٬٥٢٦)١٣ودائع ألجل مودعة باستحقاق أكثر من ثالثة أشهر

١٣١٠٬٠٧٤٬٩٦١١٢٬٤٩٣٬٢٦٩استحقاق ودائع ألجل مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر
٧٬٣٤٣٫٥١١٥٬٢٣٠          ١٩متحصالت من عكس أدوات مالية مشتقة

   -٠أدوات مالية مشتقة
٣٧٧٬٦٧٢٥١٣٬٧٥١إيرادات التمويل واإليرادات األخرى المستلمة

٣٬٠٤٢٬٥٨٠(٨٬٢٢٧٬٠٨٨)صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٦٬٧٢٩٬١٠٢٣٬٢١٧٬٧٢٩المتحصالت من القروض

(٢٬١٩٣٬٨٩٢)(٤٬٧٧٥٬١٤٨)سداد القروض
-(٣٧٨٬٥٩٠)سداد التزامات غقود اإليجار

١٦٬٧٤٠   -مساهمة رأسمالية من الحصص غير المسيطرة
(٤٬٧٣٧٬٣٣٩)(٤٬٨٤٦٬٢٣٨)توزيعات األرباح المدفوعة

(٥٢٦٬٤٩٨)(٤٢٠٬١١١)تكاليف التمويل والتكاليف المدفوعة األخرى
(٤٬٢٢٣٬٢٦٠)(٣٬٦٩٠٬٩٨٥)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

٣٬٢٢٢٬٩١٨(٧٬٦٤٠٬٨٨٣)صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله
١٠٬٨١٩٬٠٠٨٣٬٨٦٣٬٥٦٨النقد وما يعادله في بداية الفترة

(٢٨٬٨٤١)٨٥٬١٥٠تأثير التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية
١٣٣٬٢٦٣٬٢٧٥٧٬٠٥٧٬٦٤٥النقد وما يعادله في نهاية الفترة

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٩ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

 (مراجعة)

٨



ة  االت ش.م.عشر عة اإلمارات لالت   م
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ رحل رة ال حدة لف جزة ال ةال ة في  ال ه ن ٣٠أشهر ال   ٢٠١٩ ی

  ٩

مات عامة  -١   معل
االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م ت شر ــة") فــي دولــة اإلمــارات  تأس ؤس ــاالت ("ال ة االمارات لالت ؤس قًا  عروفة سا ة") ال ر ("ال

دودة في عــام  ة م ؤول دة ("اإلمارات")  ة ال م  ١٩٧٦العر رســ مي جــب ال ــ ــدة رقــ (ال ــة ال ــاد لدولــة اإلمــارات العر ) ٧٨االت
ــاد  ن االت القــان ــدة ر لدولــة اإلمــاوالــذ تــ تعدیلــه  ــة ال ة) ١قــ (رات العر ــ ــددا  ١٩٩١ ل م والــذ تــ تعدیلــه م ن رســ ــاد رقــ اقــان ت

ة) ٣( ــاءً  ٢٠٠٣ ل ــدة. و ــة ال ــاالت فــي دولــة اإلمــارات العر اع االت ــاد رقــ  أن ت ق ن االت ة ٢٦٧/١٠علــى القــان ــ  ٢٠٠٩ ل
ـــة ال ـــة لدولـــة اإلمـــارات العر اد مـــة االت الغـــة قامـــت ال ـــة ال ؤس ها فـــي ال ـــ ـــل ح ار ٪٦٠ـــدة ب وذلـــ  إلـــى جهـــاز اإلمـــارات لالســـ

ارًا م  ایر  ١اع لقةوه ،٢٠٠٨ی رة م ع ل دة.  جهاز  ة ال ة لدولة اإلمارات العر اد مة االت ل ال  م ق

ن عــّدل  قــان م  رســ ــاد رقــ اال دیــد") ٢٠١٥ لعــام )٣(ت ن ال ــاد رقــ  ("القــان ن االت ــام القــان ــام تــ إصــدار و  ١٩٩١ لعــام )١(عــض أح ن
دیــد")، لأساســي جدیــد  ــام األساســي ال ــاالت ش.م.ع ("ال عــة اإلمــارات لالت ة م ــاالت وعقــب ذلــ ــر ــة اإلمــارات لالت ــل مؤس تــ ت

ــاد رقــ ( ن االت ــام القــان هــا أح ــر عل ة عامــة ت اه ة م ح شر ـ ات") مــا لــ  ٢٠١٥ لعــام) ٢ل ــر ن ال ارــة ("قــان ات ال ــر فــي شــأن ال
دیــد ــام األساســي ال دیــد" أو "ال ن ال ص "القــان ة  "یــ ــاالت" إلــى "شــر ــة اإلمــارات لالت ــر اســ "مؤس ــه تــ تغ ــاًء عل . و ــ علــى خــالف ذل

االت ش.م.ع". عة اإلمارات لالت   م

دیــد  جــب ن ال ــام األساســيالقــان دیــد وال ع جدیــدی مــ األســه تــ تقــد  )١: ال ــاص الوهــينــ ــه ال ــة وال ك مــ ، األســه العاد لــ
ـــل جهـــاز اإل ارق ـــدة) ( مـــارات لالســـ ـــة ال ـــة لدولـــة اإلمـــارات العر اد مـــة االت ئـــات ال ـــأحـــد ه ة لـــه  والـــذ  ل ـــ ف ق ال قـــ عـــض ال

ــدة.  ــة ال ــاالت فــي دولــة اإلمــارات العر ة االت ــة شــ ة أو مل ــر ــل ال عــض القــرارات مــ ق رــر  علقــة ب ــد األدنــى فــتــ ت )٢ال ض ال
ة لعدد األ م ل أ جهة ح ة م ق ل ة ال ة بسه العاد ــر ــدة فــي ال ــة ال ةمــ دولة اإلمــارات العر ــ ال  ٪٦٠ قــل عــت مــا ال ن مــ رأســ

قــل عــ  ة إلــى مــا ال  ــر . ٪٥١ال ــاص خــالف ذلــ ــاه ال قــرر ال ن  )٣، مــا لــ  لــ ــاه الــذی ال  ــاتــ لل عامــة فــي دولــة  مؤس
ــدة، أو  ــة ال ي دولــة اإلمــارات العر ا ــدة، أو مــ ــة ال ــآتاإلمــارات العر ارــة  م ــدة ت ــة ال ــع فــي دولــة اإلمــارات العر امــل  ت ال

رة ــ ــدة، ل ــة ال ي دولــة اإلمــارات العر ا ــ أجانــب أو  مــ ــي ت ــآت(وال ارــة  م قــة فــيت ــة  حــرة م ــة باو اج دولــة اإلمــارات العر
دة، أو  ــآتال ارــة م ــدة  ت ــة ال ــع فــي دولــة اإلمــارات العر امــل ال ت رةال ــ ة  ل ــ لــ ن ــدة) ت ــة ال ي دولــة اإلمــارات العر ا مــ
ل إلى  ، ال  ٪٢٠ت ة، على الرغ مــ ذلــ ر ة لل ن م األسه العاد هــا هــؤالء األفــرادل ــ ل ــي  ت فــي  / ألســه ال ــ ــات حــ ال ؤس ال

ر أنه  ة غ ر ة لل م ة الع ع ر هذه االال ي هذه األسه ح ال اعات.  ل   ج

ــ ة هــ ص.ب. إن الع ــر ل لل ــ ــ ٣٨٣٨ان ال ــ  ق يأب ة مدرجــة فــي ســ ــر ــدة. إن أســه ال ــة ال ــ. اإلمــارات العر ــ  لــألوراق  يأب
ة. ال   ال

ــلة  ــارات ذات ال قــاوالت واالس ــ خــدمات ال ــا فــي ذل ــاالت  عــة فــي تقــد خــدمات وأجهــزة ووســائط االت ة لل ة األساســ ــ ــل األن ت
الفــات ات وائ ــر ـــاع  ل ــ ق ئــة ت جــب تــرخص خــدمات شــامل مــ ه ة ( ــر ة مــ خـــالل ال ــ ــام بهــذه األن ــة. یــ الق ــاالت الدول االت

ى عام  ر ح دة  ة ال االت في دولة اإلمارات العر ة.٢٠٢٥االت ر الفاتها ال لة وائ اتها الزم عة وشر ا اتها ال  ) وشر

ـــة ال رحل ـــة ال ال مـــات ال عل ل ال ـــ ـــا فـــي ت حـــدة  جزة ال ــ ٣٠ـــ ـ ن ـــرة ول ٢٠١٩ ی ةف ـــ ـــة  ال ه ـــارخأشـــهر ال ــ ال ة  فـــي ذلـ ـــر علـــى ال
عة"). عة "ال ها م ار إل عة ( ا اتها ال   وشر

إصدارها في  رح  حدة وت ال جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل لس اإلدارة هذه ال د م ل ٢٣اع  .٢٠١٩ ی
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  ١٠

أساس االعداد  – ٢

حدةت إعداد هذه  جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل ي الدولي رق لوفقًا  ال اس ار ال ع ة ٣٤ل رحل ة ال ال قارر ال ام ذات  ال واألح
دة رق ( ة ال اد لدولة اإلمارات العر ن االت لة م القان ة ٢ال ع. ٢٠١٥) ل ة قراء ی ال مات ال عل اردة في هذه ال مات ال عل ة ال

حدة  جزة ال ة ال رحل حدة ال ة ال ال انات ال ب مع ال ًا إلى ج رة ج ة األخ ا في ال عة  ر  ٣١لل ة  ٢٠١٨د ه ة ال ولل
ارخ مات الالزمة لل .في ذل ال عل افة ال ة  ال مات ال عل اال ت هذه ال ة ملة م الة ال ال ة انات ال ر الدول عای عّدة وفقًا لل ال

ة. ال قارر ال احات ، ت ت ومع ذل إلعداد ال ضع عض اإل رات في ال غ ة لفه ال ه عامالت ال رح األحداث وال ارة ل ال
ة. ة س انات مال ذ آخر ب عة وأدائها م الي لل    ال

ة ال مات ال عل حدة وفقًا ل إن إعداد ال جزة ال ة ال رحل ة لال ر الدول ةعای ال قارر ال ة  إلعداد ال اس قدیرات ال عض ال دام  لب اس ی
عة.  ة لل اس اسات ال د ت ال اصة بها ع ام ال ارسة األح لب م اإلدارة م ا ی ة ع تل الهامة.  ائج الفعل لف ال قد ت

ام. قدیرات واألح ة لل ال اس اسات ال د ت ال ل اإلدارة ع عة م ق ض ام الهامة ال ق  عةإن األح ة لعدم ال ادر الرئ وال
ة  ة ال ال انات ال اردة في ال ها ال قدیرات هي نف رةفي ال اء ، األخ علقة ب اس ار رق تل ال ع ة إلعداد  ١٦ال ر الدول عای م ال

قار اردال ة ال ال اح رق  ةر ال    .(ب) ٣في اإل

ة و ال عض األدوات ال اء إعادة تق  اس ة  ار لفة ال دأ ال حدة وفقًا ل جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل اسات ت إعداد ال قًا لل
ا في  رة  ة األخ ة ال ال انات ال اردة في ال عة ال ة لل اس ر  ٣١ال ارخ. ٢٠١٨د ة في ذل ال ه ة ال   ولل

ح ة ال ال انات ال قة في ال اسات ال حدة هي نفس ال جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل قة في ال ة ال اس اسات ال دة إن ال
ا في  عة  ر  ٣١لل ارخ،ولل ٢٠١٨د ة في ذل ال ه ر ت ة ال اء تأث ار رق  اس ع ة إلعداد  ١٦ال ر الدول عای م ال

اح رق  اردة في اإل ة ال ال قارر ال قع أن ی (ب).  ٣ال ًا م ال ة أ ال انات ال ة ض ال اس اسات ال رات في ال غ ان ال ب
ا في  عة  حدة لل ر  ٣١ال ارخ. ٢٠١٩د ة في ذل ال ه ة ال   ولل

لة  دة ("الدره اإلماراتي")، وهي الع ة ال حدة بدره اإلمارات العر جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل لة ت عرض هذه ال ة وع ل غ ال
ة،  ر األلفالعرض لل ح  ها إلى أقرب عدد ص ر خالف ذل وت تقر   .ما ل یذ

ة الهامة -٣ اس اسات ال ال

ةإن  اس اسات ال قة الهامة  ال د ال حدة ع جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل ة أدناه.إعداد هذه ال   م
دیدة   أ) ر ال عای عدلةال عة وال ل ال قة م ق   ال

حدة. جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل ة في ال ال عدلة ال دیدة وال ر ال عای  ت ت ال
ار رق  -  ع عدیالت على ال ة  ٩ال ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ة  –م ال ال ض  -األدوات ال ع ائص الدفع مقدمًا مع ال خ

ة ل   .ع اآلثار ال
ي الدولي رق  -  اس ار ال ع عدیالت على ال ة  – ٢٨ال ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر ار في ال لة  -االس ص  ال

ةاألج ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر  .ل في ال
ر رق  -  ف ات  ٢٣ال عال أن ال ق  ة "عدم ال ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای رات ال ة تف ادر ع ل ةال ر  ."ال
ي الدولي رق  -  اس ار ال ع عدیالت على ال ف  – ١٩ال ات ال ص أو "-تع قل ة وال ةتعدیل ال   ."ال
ة  -  ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ة على ال ات ال رة  –ال ار رق  ٢٠١٧ – ٢٠١٥الف ع ر م  ١١و ٣ال عای ال

ة ي الدولي رق  الدول اس ار ال ع ة وال ال قارر ال  .٢٣و ١٢إلعداد ال

ر  هر على تل  تأث عدلة ج دیدة وال ر ال عای حدة هذه ال جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل هذه ال  
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  ١١

ة الهامة -٣ اس اسات ال ع) ال   (تا

عة   أ) ل ال قة م ق عدلة ال دیدة وال ر ال عای ع)ال   (تا

ار ع ة ال ال ر ال قار ار ١٦رق  الدولي إلعداد ال   اإل

ار رق  ع عة ب ال دام  ١٦قامت ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ اســـ ة  ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ة م ال ه عدلم ارًا م . األثر الرجعي ال اع
دئي في  ایر  ١تارخ ال ال ان یول  ٢٠١٩ی قارنة.  إعادة ب ه أرقام ال اًء عل ة ب ــ اســـ ـــاتها ال اســ ــ ر ســـ غ عة ب د قامت ال لعق

ل أدناه. ف ال ا ه م  ار    اإل

ار   تعرف عقد اإل

قًا  عة سا ة العقدقامت ال دید في بدا ل أو ی  ب ب  رت ان ال اراً ما إذا  ر رق  إ ف رات  ٤جب ال ة تف ادر ع ل ال
ة.  ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ار رق ال ع عة ما إذا م  ١٦وفقًا لل ة، تقدر ال ة الدول ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ال

ب رت ل أو كان ال ـــ ــ  ـــ ــ ــ اری اًء على تعرف  إ ار. ب ار رق اإل ع ل لل د ال ة،  ١٦ع ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای م ال
عرف عة ت ال ارت ال ع عق  اخ ار على ج دید لإل   .دهاال

ة رق ال ر ال قار ار الدولي إلعداد ال ع د ت ال رف بها ع   ١٦ تعدیالت مع

ي الدولي رق   -أ اس ار ال ع لي وفقًا لل غ ار ت د إ عق فة  ار ال د اإل   ١٧عق

عدل  مة وفقًا ل ة، م ق ار ال ة لدفعات اإل ال ة ال الق ار  زامات اإل اس ال ل، ت ق د ال ا في ع عة  زاید لل راض ال االق
ایر  ١ ار، معدلة ٢٠١٩ی زام اإل او ال ة ت ق دام  اس ال في االس عة مقدمًا أو . ی ق دف ار ال الغ لدفعات اإل ة أ م ق

قة  ار.  قامت –ال د اإل ع عق رقة على ج عة ب هذه ال   ال

عة  دامقامت ال ار رق  اس ع د ت ال ة ع ال ة ال ل ل الع ار  ١٦ال د اإل ة على عق ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای م ال
ي الدولي رق  اس ار ال ع لي وفقًا لل غ ار ت د إ عق قًا  فة سا   .١٧ال

اثلة. خ ت معدل .١ ات م ي لها س ار ال د اإل ة عق ف  واحد على م
رة لة قالتعدیل  .٢ دام الدف دات ح االس زاماتهاج ص ال قة ل ا رة ال ة الدف الق دئي  د  في تارخ ال ال للعق

ارة  لة  ي الدولي رق  وفقاً ال اس ار ال ع دیل٣٧لل ة. ع ،  فاض الق  مراجعة ان
عدم  .٣ اص  راف ت اإلعفاء ال داماالع ات ح االس ل دات وم ار  ج د اإل ة لعق ي تقل عال   شهرًا. ١٢ ال
ة  .٤ دئ اشرة ال ف ال ال اء ال ة عاس ات دام في تارخ ال األولي. ال دات ح االس ج اس م   ق
دام  . ٥ ان العقد ی على خاس ار إذا  رة اإل دید ف د ت ر ع دأ إعادة ال ار.م دید أو إنهاء عقد اإل   ارات ت

د   -ب ي الدولي رق عق اس ار ال ع لي وفقًا لل ار ت د إ عق فة  ار ال   ١٧اإل

ي الدولي رق  اس ار ال ع لي وفقاً لل ار ت د إ عق فة  ار ال د اإل ة لعق دام ١٧ال دات ح االس ج ة العادلة ل دید الق ، ی ت
ار في  زام اإل ایر  ١وال رة  ٢٠١٩ی ة الدف ي الدولي رق الق اس ار ال ع جب ال ار  زام اإل ار وال دات اإل ج ل ذل  ١٧ل ق

اشرة. ارخ م   ال

ار رق  ع ل لل د ال ة ١٦ع ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای راف  ،م ال االع عة  ه قامت ال ن  ٢٬٢٣٥لغ إضافي ق دره مل
دام  دات ح االس ج لغ ل ن  ٢٬٠٧١وم ار  مل عة  دفعات اإل ار، قامت ال زامات اإل دید ال د ت ار. ع زامات اإل دره الل

زاید ال لدیها في  راض ال دام معدل االق ایر  ١اس رجح . ٢٠١٩ی سط ال لغ معدل ال   .%١٨الى  ٣ی
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ة الهامة -٣ اس اسات ال ع) ال   (تا

ي الدولي رق   -ب اس ار ال ع لي وفقًا لل ار ت د إ عق فة  ار ال د اإل ع) ١٧عق   (تا

ایر ١   ٢٠١٩ ی
  ألف دره

ار  زام اإل لي ال غ ر  ٣١في ال اناتا ه م في  ٢٠١٨د عة ال حدة لل ة ال ال (معاد  ال
انها)   ب

٢٬٤٩٥٬١٦٠  

دام معدل اس مة  ة ال زاید في  الق راض ال ایر  ١االف   ١٬٤٦٤٬٥٨٢  ٢٠١٩ی
رف بها في  ع لي ال ار ال زامات اإل ر  ٣١ال   ٢٬٤٠٢  ٢٠١٨د

راف بـ: -     اإلعفاء م االع
رة األجل -   ار ق د اإل   )٢٤٬٦٠٨(  عق
ة -   ة الق ف دات م ج ار م   )٣٬١٨٠(  إ
دید وإنهاء العقد  -   ارات ت لةخ رة معق دامها  قدر اس   ٦٣٢٬٢٢٢  ال
ة -   ال ة ال انات الق ادًا إلى مؤشر أو معدل ض رة اس غ ار ال -  دفعات اإل

ق في  ار ال زام اإل ایر  ١ال   ٢٬٠٧١٬٤١٨ ٢٠١٩ی

عدلة   )ب دیدة وال ر ال عای ها ول ال ل ي ل ی تفع لال عد م ق قها  عة ت   ال

حدة، ل  جزة ال ة ال رحل ة ال ال مات ال عل ل في تارخ ال ة ی تفع ال رات األخر ال ف عدیالت أو ال ر أو ال عای عة ال ول تق ال
ر: ل م قها    ب

عة ل ال عد م ق قها  ها ول ت ل ي ل ی تفع عدلة ال دیدة وال ر ال عای ل  ال فع خ ال   تار

بيع موجودات أو المساهمة بها بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك (تعديالت 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي  ١٠على المعيار رقم 

  ). ٢٨رقم 

متاحة للتطبيق االختياري 
تم إرجاء تاريخ التفعيل  /

  ألجل غير مسمى
  ٢٠٢٠يناير  ١  تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  ٢٠٢٠يناير  ١  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ٣تعريف األعمال (التعديالت على المعيار رقم 
والمعيار المحاسبي الدولي  ١رقم تعريف المادية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 

  ٢٠٢٠يناير  ١  )٨رقم 
  ٢٠٢١يناير  ١  "عقود التأمين"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٧المعيار رقم 

مات  عل هر على ال ر ج ن له تأث ة ل  ل ق رات م اردة أعاله في ف رات ال ف ر وال عای قع اإلدارة أن ت ال ة ت رحل ة ال ال ال
دئي. رة ال ال عة في ف حدة لل جزة ال   ال

ة  ج) ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر   ال

دات  ج ق في صافي م ب ولها حق رت ة على ال ر رة م عة س ن لل ث  ة ح ر ات ال ع م االتفاق رك ه ن الف ال إن االئ
رة رك. إن ال الف ال جب عقد، وت  االئ ة  رة على اتفاق ة في ال ار ة هي ال ر اذ اال لب ات دما ی رة ع جد هذه ال

ر رة. إن ال رك في ال ي ت راف ال ة م األ اع افقًة ج لة م ة ذات ال ل األن لة هي شر اتالقرارات ح عة  اتالزم ن لل
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ة   ج) ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر ع)ال   (تا
رًا  ات. تأث ر ة على هذه ال ر رة م ر أو  لها س ها ول ال ت هر عل ر ج ارسة تأث اب القدرة على م ااالی اح رات في س

لة واال ات الزم ر الفال ة ئ ر ةات ال ل ق ال رقة حق دام  ار  اس ان االس فه إال إذا  ه ی ت ع، أو جزء م ه لل فظ  على أنه م
ار رق  ع ار وفقًا لل اب االس الة ی اح ة ٥ففي هذه ال ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ات . م ال ر ارات في ال ی إدراج االس

لفة ال ّحد  الي ال ز ال ر ان ال ة ض ب ر الفات ال لة واالئ ة  ،الزم رات في ح غ ال عد تعدیلها  عاملة،  ف ال ال ي ت ت وال
لة و  ات الزم ر دات ال ج عة م صافي م ةال ر الفات ال ًا  االئ ةناق ارات الفرد ة االس فاض ق اذ ان   . عد تارخ االس

راف لة و  ال ی االع ات الزم ر ة ائر ال ر الفات ال اوز حاالئ ي ت ني ال زام قان عة ال ان لد ال ها إال إذا  عة ف ة ال
ي   .بذل او ض

ة ف فاض في الق رة دورة وفي حالة حدوث ان ة  ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر ارات في ال رة لالس  ت مراجعة الق الدف
فاض. ها االن ي حدث ف رة ال ها في الف   ش

راف لفة في أ فائض  ی االع اذت دات  االس ج افي ال عة في الق العادلة ل ة ال دید في اع ح لة القابلة لل ات الزم ر ل
اذ على أنه في تارخ  ارة و االس ار.  شهرة ت لفة االس زء م ت ل و إدراجه  لفة  نقصت اذت عة  االس ة ال ع ح

اف ة العادلة ل دات في الق ج دید في اي ال لة في تارخ االالقابلة لل ات الزم ر اذل ان  ض س حد ب ائر ال ة األراح أو ال في س
اذ.اال   س

الف لة واالئ ات الزم ر ائج ال عة في ن ة ال ةإن ح ر م ات ال عل ة أو ال مات مال اًء على آخر معل ابها ب ة ای اح ال ت ال
ة ال رحل ى تارخ ال قرر عدة ح الفال لة واالئ ات الزم ر ة لل اس اسات ال عة. ت تعدیل ال ت لل ا اق رورة لات، ح ان ال

اقها  عة.ات ل ال عة م ق اسات ال   مع ال

ائر ی اال األراح وال راف  ة ع ات ات ال ر حدة) وال عة ال ا اتها ال ا في ذل شر عة ( ة ب ال ازل ة وال اعد عامالت ال م ال
لة أو  الفاالزم ة اتالئ ر عة فقط  ض ال ة لل ال مات ال عل علقة صال قدارال ر م لة أو  الغ ات الزم ر عة في ال ال

الفا ةالئ ر ائر  قدمت قد. ات ال الة ی ًال على ادلال ل، وفي هذه ال ة األصل ال فاض ق اسبن ص م فاض ال رصد م ن
ة.   الق

فاض  ائر االن أراح وخ راف  دی االع لة و  ع ات الزم ر ارات في ال رض لالس ف عاد ال ة ض االس ر الفات ال ان االئ األراح ب
ائر حد. أو ال   ال

ع  د) ة"م  ٩رق ار ال ال ة "األدوات ال ال ر ال قار ة إلعداد ال ر الدول عای   ال

ال ات ال ل ة وال ال دات ال ج ال راف  حدی االع جز ال رحلي ال الي ال ز ال ر ان ال رفًا في  ة ض ب عة  ح ال دما ت ع
ة لألداة. عاقد ام ال   األح

ة العادلة  )١   الق

ة العادلة" في ل "الق ار في  ت ة ب ال زام ما في معاملة م ل ال ع أصل ما، أو ی دفعه ل ه مقابل ب ال الذ  ق
 . ق األخر ات ال دام إحد تق اس اشر  ل م ه  عر  تقدیره أو مالح ان هذا ال ا إذا  ر ع غض ال اس  ق في تارخ الق ال

ة العادلة أل د تقدیـر الق زام إذا ماع ات هذا األصل أو االل ار س ع االع عة  زام ما، تأخذ ال ق  قام صل ما أو الل ال ار  ال
اس.او  زام في تارخ الق دید سعر األصل أو االل د ت ار ع ع االع ات    أخذ تل ال
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ع  د) ر  ٩ار رق ال عای ة"م ال ال ة "األدوات ال ال ر ال قار ة إلعداد ال ع) الدول   (تا

ة  )٢ ال دات ال ج   ال

املة األخر دون إعاد ة العادلة م خالل اإلیرادات ال فأة" و "الق لفة ال ددة وهي: "ال ة إلى فئات م ال دات ال ج ف ال ة ی ت
ف" و ف".  ت ائر دون إعادة ت ة العادلة م خالل األراح أو ال د"الق دات  ع ج إدارة ال اص  ال ال ذج األع ف على ن ال

دئي.  راف ال دیده في وقت االع الي و ت ة لألصل ال عاقد ة ال قد دفقات ال ات ال ة وال ال   ال
دات  ج افة ال راف  قاف االع راف وإ لب ی االع جب عقد ت دات ت  ج ع ال ة شراء أو ب ل ث أن ع عاملة، ح ة في تارخ ال ال ال

ع ف ال ال ة العادلة، زائدًا ت الق اسها  ًا ق دئ ي، و م ع ق ال ل ال ضع م ق ي م ار زم ة في إ ال دات ال ج ل ال ه ت املة، شرو
فة على أنها ة ال ال دات ال ج اء ال ة العادلة. اس الق ًا  دئ اسها م ي ی ق ائر، وال ة العادلة م خالل األراح أو ال   الق

ة   )٣ قة الفائدة الفعل ر فأة و لفة ال   ال

ل م ة. ی ع رة ال زع إیرادات الفائدة على مد الف فأة ألدوات الدی وت لفة ال اب ال رقة اح ة  رقة الفائدة الفعل ل  عدل الفائدة ت
ة وا ل عة أو ال دف م ال افة الرس ا في ذل  قدرة ( ة ال ل ق ة ال قد ضات ال ق ه خ ال ج عدل الذ ی  ال ل الفعلي  ي ت ل

 ( مات األخر ا أو ال عاملة واألق ف ال ال ة وت زأ م معدل الفائدة الفعل قعة، جزءًا ال ی ان ال ائر االئ اء خ م خالل اس
رة قعة ألدوات الدی أو الف اً  ،ال ان مالئ ا  ة  ،ح ر، إلى صافي الق رة أق رةف دئي. الدف راف ال د االع   ع

ل ال لغ األصلي، ت دد م ال ًا ال دئي، ناق راف ال د االع الي ع اس األصل ال ه ق لغ الذ ی  فأة ألصل مالي في ال لفة ال
قاق،  ة االس ًا وق دئ ه م رف  ع لغ ال ة أل فرق ب ال رقة الفائدة الفعل دام  اس راك  فاء ال ائرزائدًا اإل ص خ أ م . معدلة 

عدیل  ل ال الي ق فأة لألصل ال لفة ال رة ألصل مالي في ال ة الدف الي الق ل إج ائر. ألوم جانب آخر، ی ص خ   م
اس  دات الدیی ق : س ال ر ال ال ال ق  فأة في حالة ت لفة ال  ال

 دات م ج ال فا  ال یهدف إلى االح ذج أع األصل ض ن فا  ة؛ و أن ی االح عاقد ة ال قد دفقات ال ل ال   أجل ت
  لغ األصلي والفائدة على ل فقط دفعات ال ة ت ددة، تدفقات نقد ارخ م الي، في ت األصل ال علقة  ة ال عاقد رو ال أ ع ال أن ی

. لغ األصلي ال    ال

ة العادلة الق فأة و لفة ال ال قاسة الحقاً  ة ال ال ة لألدوات ال رقة الفائدة الفعل دام  اس إیرادات الفائدة  راف  م خالل اإلیرادات  ی االع
 . املة األخر اب ال رة لألصل  إیرادات الفائدة م خاللی اح ة الدف الي الق اء الت معدل الفائدة الفعلي على إج اس الي، 

ح الحقًا تعرضت  ي ت ة ال ال دات ال ج انيال فاض ائ ي تعرضت. الن ة ال ال دات ال ج ال عل  ا ی اني ف فاض ائ ، الحقًا الن
راف ف  الي. االع فأة لألصل ال لفة ال ر اإیرادات الفائدة م خالل ت معدل الفائدة الفعلي على ال ا ان في حال ت م الئ

الي  عد األصل ال ث ال  رات تقرر الحقة،  ة، في ف فاض الق ة تعرضت الن فاض على أداة مال انيمعرضًا الن راف ائ ، ی االع
الي.خالل ت معدل الفائدة الفعلي إیرادات الفائدة م  رة لألصل ال ة الدف الي الق   على إج

لفة العادلة م خالل اإلیراد  )٤ املة األخر ال ف مع –ات ال   إعادة ال

ة العادلة  الق ا  دئ اس هذه األدوات م عاملة. زائدًا ی ق ف ال ال ة الحقاً ت رة لهذه األدوات ن ة الدف رات في الق غ ال راف  ، ی االع
ة، وإیرادات  فاض الق ائر ان ة، وأراح أو خ الت األج ائر صرف الع ائد الأراح وخ ان الف ة في ب رقة الفائدة الفعل دام  اس ة 

ائر  حد. األراح أو ال ل ال ان ت رف بها في ب ع الغ ال ائر ال ي األراح أو ال الغ ال حد نفس ال ان ان ل ال راف بها في ب االع
ائر ف األراح أو ال لفة ال ال اس هذه األدوات  حد إذا ت ق رة لهذه األدوات  ة.أال ة الدف رات األخر في الق غ افة ال راف  ی االع
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ة الهامة -٣ اس اسات ال ع) ال   (تا

ع  د) ة" ٩ار رق ال ال ة "األدوات ال ال ر ال قار ة إلعداد ال ر الدول عای ع) م ال   (تا
املة األخر   )٤ لفة العادلة م خالل اإلیرادات ال فمع إعادة  –ال ع) ال   (تا

املة األخر ض  داإلیرادات ال ارات. ع ي إعادة تق االس ا د اح ت ب راف بت قاف االع ف ما ی إ هذه األدوات، ی إعادة ت
قا في  رف بها سا ع ة ال راك ائر ال املة األخر األراح أو ال ان  اإلیرادات ال ائرإلى ب حد. األراح أو ال   ال

املة األخر   )٥ لفة العادلة م خالل اإلیرادات ال ف –ال   دون إعادة ال

ة  ل ق ال ارات في أدوات حق ف االس ل أداة على حدة) ت ل نهائي (على أساس  عة  ار ال دئي، قد ت راف ال د االع ع
ف اال ز ت . ال  املة األخر ة العادلة م خالل اإلیرادات ال املة الق ة العادلة م خالل اإلیرادات ال الق ة  ل ق ال ار في حق س

اجرة غرض ال ه  فظ  ان م ار رق  األخر إذا  ع ال وفقًا لل ذ في دمج أع ل ال ه م ق رف  ل مع لغ مقابل م ان م م  ٣أو 
ة ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای   .ال

ال دات ال ج ف ال ة: ی ت ال االت ال اجرة في ال غرض ال فظ بها  ة على أنها م

  ع غرض ال ها أساسًا  اذ عل ان قد ت االس راء إذا  د القرب؛ أو أو إعادة ال  على ال
  ل اك دل ان ه إدارتها معًا و عة  م ال ددة تق ة م ة أدوات مال ف ل جزءًا م م دئي ت راف ال د االع انت ع ط إذا  على ن

رة األجل. ق أراح ق  فعلي حدیث ل
 .(ل أداة ت فعلي فة وت قة ال اء األدوات ال اس قة ( انت أداة م  إذا 

اس  ًا ق دئ اراتی م اسه االس عاملة. و ق ف ال ال اإلضافة إلى ت ة العادلة  الق املة األخر  ة العادلة م خالل اإلیرادات ال ا الق
ة العادلة  رات الق ة م تغ ات ائر ال األراح وال راف  ة العادلة و االع الق املة األخر  ضالحقًا  عهاو  اإلیرادات ال في   ت

ارات ي إعادة تق االس ا عاد ال. اح د االس ائر ع ة إلى األراح أو ال راك ائر ال ف األراح أو ال لها ول ی إعادة ت  ی ت
زة  .إلى األراح ال

ان اال ی ة في ب ل ق ال ارات في أدوات حق زعات األراح م هذه االس راف ب ائرع عة  األراح أو ال ن لل دما  حد ع ال
الم ال في  زعاتاس ار. ت لفة االس عادة جزء م ت ل واضح اس ل  زعات األراح ت   األراح، ما ل ت ت

ائر  )٦ اح أو ال ة العادلة م خالل األر   الق

املة  ة العادلة م خالل اإلیرادات ال الق فأة أو  لفة ال ال اس  ر الق في معای ي ال ت ة ال ال دات ال ج ال عل  ا ی األخر (راجع ف
اح  ى  ٣( ٢إ ائر.٤ح ة العادلة م خالل األراح أو ال الق اسها    ))، ی ق

ل تقرر،  رة  ة ف ة العادلة في نها الق اسها  ائر، ی ق ة العادلة م خالل األراح أو ال الق ة  ال دات ال ج ال عل  ا ی راف ف مع االع
ة الع الق ائر  ائر أ أراح أو خ ان األراح أو ال حدادلة في ب جز ال رحلي ال ه جزء م عالقة ت  ال ن ف ي ال ت د ال إلى ال

ائر  ان األراح أو ال رف بها في ب ع ائر ال ددة. ی صافي األراح أو ال حدم جز ال رحلي ال زعات أراح أو فائدة  ال أ ت
دید الي. ی ت ة م األصل ال اح  م ة في اإل ض رقة ال ال ة العادلة    ).١( ٣الق
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ار  هـ) د اإل   عق

ار رق  ع عة ب ال ة  ١٦قامت ال ه دام م اس ة  ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای الي ل األثر م ال ال عدل، و  یالرجعي ال
قارنة وال یزال ی  مات ال عل ان ال انها إعادة ب ي الدولي رق ب اس ار ال ع ر رق  ١٧وفقًا لل ف ر  ٤وال ر معای ة تف ادر ع ل ال

اح  ل في اإل ف ل م ة. ت  ة الدول اس ي الدولي رق  (ب) ٣ال اس ار ال ع قة وفقًا لل ة ال اس اسات ال ل ال ان تفاص  ١٧ب
ر رق  ف ار رق  ٤وال ع قة وفقًا لل لف ع تل ال ا ت ة ح ة الدول اس ر ال ر معای ة تف ادر ع ل ة  ١٦ال ر الدول عای م ال

انات. ة ال ال قارر ال   إلعداد ال

ارًا م  قة اع اسة ال ایر  ١ال   ٢٠١٩ی

ان العقد  ق ما إذا  ة العقد ب عة في بدا م ال ارل تق ه عقد إ ل العقداو ی ت او ی  .  ان ی ار إذا  على عقد إ
دام األصل  رة على اس ت ال في ال ان العقد ی ق ما إذا  ر مقابل. ل ة ن رة زم دد لف دام أصل م رة على اس ال في ال

دد ان:ال ق ما إذا  عة ب م ال   ، تق

دد   -أ دام أصل م ل  -ی العقد على اس ل  ًا أو  ز ماد ن أصل م ب أن  ي و ل صرح أو ض دید ذل  قد ی ت
ز  افة قدرات فعلي اً أصل م دید األصل.ماد ، فال ی ت هر دال ج رد ح اس ان لد ال   . في حال 

دام؛ ولد ال  -ب رة االس دام األصل خالل ف ة م اس اد افع االق افة ال ل على    عة ح في ال

ل وث   -ج علقة  اذ القرار ال ق ات ن لدیها حق دما  عة بهذا ال ع ع ال دام األصل. ت ه اس ج عة ح في ت لد ال
دامه. دام األصل والغرض م اس ة اس ف ر  غ دام األصل  ب ة اس ف أن  دید القرار  قًا ت ها م ي ی ف االت ال في ال

دام األصل إذا: ه اس ج عة ال في ت ن لل دامه،    والغرض م اس

ل األصل  - غ عة ت دام كان  لل رة االس   ؛ أوخالل ف
ة   - ف ل م  دد  رقة ت عة ب األصل  دامهقامت ال دام األصل والغرض م اس دام اس رة االس . خالل ف

رت في  ي تغ رمة أو ال د ال اسة على العق ایر  ١ی ت هذه ال ارخ. ٢٠١٩ی عد ذل ال   أو 

د  ل ب عدم ف ب فئة األصل األساسي،  عة، ح م ال ار، تق د إ د تق العقد الذ ی على ب د بدء أو ع رها، ع ار ع غ اإل
. ار فرد د إ ه  ط  د مرت ار وأ ب د إ ل ب اب  اح م  دًال م ذل تق   و

أجر  -١ ها م ف عة    ال

دام   ١-١ دات ح االس ج م

دات ح  ج اس م ار. ی ق ار في تارخ بدء عقد اإل ات اإل ل دام وم دات ح االس ج راف  االع عة  م ال دام تق االس
دء، ل تارخ ال د أو ق ت ع ي ت ار ال عد تعدیلها مقابل دفعات اإل ار  ات اإل ل ة ل دئ ة ال ي ت الق لفة ال ال ًا  دئ اإلضافة  م

دات ذات ا ج عادة ال لة أو الس دات ذات ال ج ل وف ال قدرة ل ف ال ال دها وال ة ت ت دئ اشرة م ف م ال قع إلى أ ت لة أو ال ل
ة. ل ار ال افز اإل ًا ح ة، ناق ه األصل ه إلى حال ة ف ائ   ال

اج ر اإلن ة الع ى نها دء ح ارًا م تارخ ال ابت اع ط ال رقة الق دام على أساس  دات ح االس ج هالك ل اب االس ي ی الحقًا اح
ار، أیه ة عقد اإل ى نها دام أو ح دات ح االس ج دام على نفس ل دات ح االس ج قدر ل اجي ال ر اإلن دید الع   ا أوًال. ی ت



االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م   شر
ة ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ رحل حدة  ال جزة ال رة ال ةلف ة في  ال ه ن ٣٠أشهر ال   ٢٠١٩ ی

  ١٧

ة الهامة -٢ اس اسات ال ع) ال   (تا

ار  هـ) د اإل ع) عق   (تا
ل  دام  دات ح االس ج ض م ف ، ی ت عدات. عالوة على ذل ات واآلالت وال ل قدر لل اجي ال ر اإلن دید الع ع ل األساس ال

ار. ات اإل ل اس م د إعادة ق ة، إن وجدت، و تعدیلها ع فاض الق ائر ان   دور مقابل خ

ار  ٢-١ ات اإل ل   م

دام سعر ا اس ها  ف دء، و ت ي ل ی دفعها في تارخ ال ار ال ة لدفعات اإل ال ة ال الق ًا  دئ ار م ات اإل ل اس م لفائدة ی ق
ام في عقد  ل ال عة  دم ال عة. ت راض اإلضافي لل دام معدل االق لة، ی اس ه عدل  دید ذل ال ار أو إذا تعذر ت اإل

. عدل خ راض اإلضافي    عام معدل االق

ار ما یلي: ات اإل ل اس م ار في ق   ت دفعات اإل

ا في ذل   -أ ة،  ة الدفعات الدفعات ثاب   ة؛الاب
دء؛  -ب ا في تارخ ال عدل  ؤشر أو ال دام ال اس ة  دا اسها في ال د على مؤشر أو معدل، ی ق ي تع رة ال غ ار ال   دفعات اإل
ة؛ و  -ج ق ة ال ان الق جب ض قع دفعها  الغ ال   ال
عة   -د ق ال راء الذ ت ار ال جب خ ارسة  دامه م سعر ال ل، اس ار إذا ل معق دید االخ رة ال ار في ف ودفعات اإل

ل عدم  ل معق ق  عة ت ر للعقد ما ل ت ال دید، وغرامات اإلنهاء ال ار ال دام خ ل اس ل معق ق  عة ت كانت ال
ر.   اإلنهاء ال

ة.  رقة الفائدة الفعل دام  اس فأة  لفة ال ال ار  ات اإل ل اس م ر في دفعات ی ق اك تغ ن ه دما  اسها ع هذا وت إعادة ق
ر مؤشر أو معدل اشئة ع تغ ة ال ل ق ار ال ة أو اإل ان الق جب ض قع دفعه  لغ ال عة لل ر في تقدیر ال اك تغ ان ه ، إذا 
ا  ها ف ر تق غ عة ب ة، أو إذا قامت ال ق دام ال اس عل  ر ی ار ال دید أو اإلنهاء.خ   اء أو ال

لها دام، أو ی ت دات ح االس ج رة ل ة الدف ة الق قابل ت رقة، ی في ال ار بهذه ال ات اإل ل اس م دما ت إعادة ق ض  ع
دام إلى صفر. دات ح االس ج رة ل ة الدف ض الق ف ائر إذا ت ت   األراح أو ال

ار ق  ٣-١ د اإل ةعق ف ة ال دات ذات الق ج ار ال د إ   رة األجل وعق

ي ال  عدات ال رة األجل لل ار ق د اإل عق عل  ا ی ار ف ات اإل ل دام وم دات ح االس ج راف  عة عدم االع ارت ال اخ
ار ع  رة اإل ها ف ا في ١٢تزد ف ة،  ف ة ال دات ذات الق ج ار ال د إ م  شهر وعق مات. تق عل ا ال ج ل ذل معدات ت

ار. رة اإل ابت على مد ف ط ال روفات على أساس الق د  ة بهذه العق رت ار ال راف بدفعات اإل االع عة    ال

ها مؤجر  -٢ ف عة    ال

ار ان عقد اإل دید ما إذا  ار ب د بدء عقد اإل م ع ؤجر، تق عة هي ال ن ال دما ت لي. ع غ ار ت لي أو عقد إ ار ت   عقد إ

دا ج ة ال ل ازات الهامة ل ر واالم ا افة ال ل  ان ی ت ا إذا  إجراء تق شامل ف عة  م ال ار، تق ل عقد اإل ف  ت ل
ار  عقد إ ار  ف عقد اإل الة ی ت ل فعلي. في هذه ال ار  جب عقد اإل لة  ف عقد ذات ال لي، وخالفًا لذل ی ت ت

زء األك ل ال ار  ان عقد اإل ل ما إذا  ة م راعاة مؤشرات مع عة  م ال ، تق ق زء م هذا ال لي.  غ ار ت عقد إ ار  ر اإل
دات. ج اد لل ر االق   م الع
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ة الهامة -٣ اس اسات ال ع) ال   (تا

ار  هـ) د اإل ع) عق   (تا

ع)  -٢ ها مؤجر (تا ف عة    ال

ل  رمة ق د ال ة للعق ایر  ١ال ل أو ٢٠١٩ی ب  رت ان ال دید ما إذا  عة ب ادًا إلى تق   ، قامت ال ار، اس د إ على عق
ان:   ما إذا 

دات؛ و  -أ ج دد م ال دام أصل م ب على اس رت ذ ال ف د ت   ع
دام   -ب ل ح اس فاء ت ت ب في حال اس رت جب ال دات  ج دام ال ل ح اس ب. ی ت رت جب ال دات  ج ال

ة: ال د ال   أحد ال
ل   - د ال دده ع لها على ال الذ  غ راف أخر ل ه أ ج دات أو ت ج ل ال غ ر القدرة أو ال في ت كان لل

ائج  ل م ال القل س  رة على قدر ل دات.أو ال ج ازات األخر م ال   أو االم
ل   - القل س  رة على قدر ل ل أو ال د ال ة ع ع دات ال ج دام ال رة على اس ر القدرة أو ال في ال كان لل

دات. ج ازات األخر م ال ائج أو االم   م ال
ر  - رف أو أك ل  عد أن  روف إلى أنه م ال قائع وال ر ال ائج،  ُت ل م ال القل س  ر على قدر ل الف ال

ل  الي ل ق ال او سعر ال ائج وال  ل وحدة م ال ًا ل ر ثابت تعاقد ائج غ ر مقابل ال دفعه ال عر الذ س وأن ال
ائج. ل ال ا في تارخ ت ائج    وحدة م ال

أجر  -أ ها م ف عة    ال

د  عق ة  ل ازات ال ر وام ا افة م ل  ها ت ج ي ی  ار ال د اإل ف عق قارنة ب رة ال أجر في الف ها م ف عة  قامت ال
ار  ة لدفعات اإل ال ة ال ها العادلة أو الق ة معادلة لق ق ؤجرة  دات ال ج اس ال ًا ق دئ الة، ت م لي. في هذه ال ار ت اإ ا الدن ، أیه

ارئة. ارة  اء أ ق إ اس ار،  رة اإل أجر سدادها على مد ف ع على ال ي ی ا الدفعات ال ار الدن ل دفعات اإل   أقل. ت

فظ بها  دات ال ج ف ال دات. ی ت ج قة على هذه ال ة ال اس اسة ال دات وفقًا لل ج اب ال رار في اح ی الحقًا االس
عة دف الغ ال ال راف  عة. ی االع الي لل ز ال ر ان ال راف بها في ب لي، وال ی االع غ ار ت د إ عق ار أخر  د إ  جب عق

ار  افز اإل راف  ار. ی االع رة عقد اإل ابت على مد ف ط ال ائر على أساس الق لي ض األراح أو ال غ ار ت د إ جب عق
ل ار.ال رة عقد اإل ار على مد ف روفات اإل الي م زأ م إج زء ال ی   ة 

ها مؤجر  -ب ف عة    ال

ار رق  ع عة وفقًا لل قارنة ع تل ال رة ال ؤجر في الف عة  قة على ال ة ال اس اسات ال لف ال  ١٦ل ت
ة. إال أن، ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای ار م  م ال د اإل ف عق ط، ی ت عة مؤجر وس انت ال دما  ع

لة. دات ذات ال ج ادًا إلى ال ا اس   ال
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اعات -٤ ل الق مات ح   معل

ع عة وفقاً لل ة لد ال ل غ اعات ال الق علقة  مات ال عل ان ال ة  ٨ار رق ت أدناه ب ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای اعات م ال "الق
ة" ل غ ار رق ال ع لب ال ي  ٨. ی ة ال قارر الداخل ة على أساس ال ل غ اعات ال دید الق ة ت ال قارر ال ة إلعداد ال ر الدول عای م ال

ا ارد للق ص ال دامها ل عة و اس ي لد ال ة الرئ ل غ ل صانع القرارات ال ة م ق رة م ها  عات وتق ت مراجع
  أدائها.

أنها  أ) ر  ادر تقار اعات ال ها إیرادات الق ج ع ي ی دمات ال ات وال   ال

عة  دات ال ج االت. إن مع إیرادات وأراح وم ل في تقد خدمات وأجهزة االت ال ت عة واحدة م األع عة في م ل ال تع
ة اتها في دولة اإلمارات العر ل ع عل  اتها  ت عة وشر ا اتها ال دة م خالل شر ة ال عة خارج دولة اإلمارات العر ل ال دة. تع ال

لة في  ةالزم ة  س ر دولة مق الي: إلىع ة على ال ال ل غ اعات ت  ق

  غرب ال
 ر  م
 ان؛ و   اك
 .   دول أخر

ب اإلیرادات  ي ُت ات ال ر قع ال اًء على م لي ب غ اع ت ا ب إلى ق ي ت ف عات ال اب ال أن اإلیرادات. ی اح در تقارر  ت
ها ف عل رو واألسعار ال اعات وفقًا لل   .الق

لة ة الزم ر ات ال ل غرافي لع قع ال اًء على ال اعات ب ة للق ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر ائج ال عة م ن ة ال ص ح  ت ت
ال ارات االئ ار واس ائج االس أن ن لس اإلدارة")  عة ("م لس إدارة ال قدمة ل قارر ال ص مع ال اف هذا ال رك. ی ف ال

ة. ر الفات ال لة واالئ ات الزم ر   في ال

اع   ب) ائج الق إیرادات ون

ص إیرادات  اع دون ت ل ق ققها  ي  ة ال ل غ اع األراح ال ائج الق ل ن . ت ت اد از االت ل وح االم ف ال ال ل وت ال
اع. ارد وتق أداء الق ص ال عة لغرض ت لس إدارة ال   تقد هذا األساس ل

اع  ج) دات الق ج   م

لس اإلدارة  م م ق اعات،  ا ب الق ارد ف ص ال اع وت ة أداء الق ةألغراض مراق الي  راق داإج دات ال ج داولة ال ر ال ولة وغ
ل ف ل م دید  قد القابلة لل ة لل حدات ال اًء على ال ارة ب هرة ال ص ال اع على حدة. ی ت ل ق ة  رت ص ال . ی ت

اع م  ل ق ل  ة م ق أنها على أساس اإلیرادات ال ادر تقارر  اعات ال ل الق رك م ق ل م دمة  دات ال ج ال
أنها. ادر تقارر  اعات ال   الق

ة. ال ة ال ف اعات في ال مات الق   ت عرض معل



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

٤-  المعلومات القطاعية (تابع)

اإلمارات 
الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالعربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

اإليرادات 

٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥            -١٬٦٦٢٬٤٦٥٣٬٠٤٣٬٢٥٣     ١٬٥٤٧٬٨٨٣       ٣٬٦٨٥٬٧٧٣         ١٥٬٩٢٩٬٤٨١            اإليرادات الخارجية

   -٥٣٣٬٠٨٨-             ١١٦٬٨٧٥       ٣٧٬٥٦٠          ٣٠٬٨١٠            ٢٣٨٬٠٤٠            ١٠٩٬٨٠٣                 اإليرادات فيما بين القطاعات

          ٥٣٣٬٠٨٨٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥-  ٣٬١٦٠٬١٢٧    ١٬٧٠٠٬٠٢٥     ١٬٥٧٨٬٦٩٣      ٣٬٩٢٣٬٨١٤         ١٦٬٠٣٩٬٢٨٤إجمالي اإليرادات

٥٢٨٬٩٢٥         ٥١٬٣٩٣        ٢٨٨٬٨٧٢      ١٬٤٢٣٬٦٥٣           ٧٬٣٣٢٬٥٦٧نتائج القطاع   -٩٬٦٢٥٬٤١٠           

٣٬١٧١٬٢٣١-حق االمتياز االتحادي

٦٦٠٬٤٦٨إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

١٬٠١٧٬٧١٠-تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

            ٦٬٠٩٦٬٩٣٧األرباح قبل الضريبة

٨٥٩٬٠٩٨-مصروفات ضريبة الدخل

            ٥٬٢٣٧٬٨٣٩أرباح الفترة من العمليات المستمرة

١٢٤٬١٠٢٬٧٧١          ١٢٬٢٦١٬٣٤٧-١٨٬٦٧٣٬٦٩٣  ١٣٬٧٣٣٬٦١٤   ٨٬٩٧٠٬٠٤٤       ٣١٬٦٠٤٬٩٧٦       ٦٣٬٣٨١٬٧٩٢            اجمالي األصول كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو٢٠١٨ 

اإليرادات 

٢٦٬٢٠٣٬٢٦٢            -١٬٩٣٦٬٢٧٣٣٬٣٤٥٬٥٠٦     ١٬٣٠٦٬١٩٩       ٣٬٦٧٤٬٤٨٦         ١٥٬٩٤٠٬٧٩٨            اإليرادات الخارجية

   -٦٣٢٬٨٠٦-             ٧٢٬٥٦١         ٣١٬٢٥٨          ٣٩٬٨٨٦            ٣٤٧٬٩٨٥            ١٤١٬١١٦                 اإليرادات فيما بين القطاعات
          ٢٦٬٢٠٣٬٢٦٢(٦٣٢٬٨٠٦)  ٣٬٤١٨٬٠٦٦    ١٬٩٦٧٬٥٣١     ١٬٣٤٦٬٠٨٥      ٤٬٠٢٢٬٤٧١         ١٦٬٠٨١٬٩١٤إجمالي اإليرادات

٣٬٤١٦-        ٢٢٢٬٨٢٤      ١٬٢٦٩٬٧٣٦           ٧٬١٥٣٬٦٤٦نتائج القطاع   ٥٩٠٬١٧٣  -٩٬٢٣٢٬٩٦٣           

(٣٬٠٤٧٬٨٧٥)حق االمتياز االتحادي

٥١٨٬٠٥٠إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

(٥٤٨٬٦٥١)تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٦٬١٥٤٬٤٨٧األرباح قبل الضريبة

(٧٥٦٬٩٤٤)الضريبة

٥٬٣٩٧٬٥٤٣أرباح الفترة من العمليات المستمرة

١٢٥٬٢٤٣٬١٥٤(١٢٬٧٧٢٬٢٦٥)٦٥٬٤٥٠٬٥٧٩٣٢٬١٣٥٬٧٦٦٧٬٧٨٨٬٣٧٣١٥٬٣٢١٬٦١٠١٧٬٣١٩٬٠٩١إجمالي األصول كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تفاصيل اإليرادات الخارجية

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

١٣٬١١٨٬٨٥٦            -٦٩٨٬٩٢٧٢٬٧٣٥٬٥٦٩        ١٬٣٤٧٬٦٥٩       ٢٬١٨٨٬٩٣٦         ٦٬١٤٧٬٧٦٥              هاتف متحرك

٨٬٠٢٨٬٠٦٥              -٧٥٢٬٠٦٤٢٤٩٬٧٩٧        ٧٠٬٨١٥            ١٬٢٦٦٬١٧٣         ٥٬٦٨٩٬٢١٥              خط ثابت
١٬١٤٤٬٥٢٩              -٦٬٦٥٨٣٬٨٧٠            ٣٤٬٠٥٢            ٨٤٬٤١٢              ١٬٠١٥٬٥٣٧              معدات
٣٬٥٧٧٬٤٠٥              -٢٠٤٬٨١٥٥٤٬٠١٦        ٩٥٬٣٥٧            ١٤٦٬٢٥٣            ٣٬٠٧٦٬٩٦٤              أخرى

          ٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥-٣٬٠٤٣٬٢٥٢    ١٬٦٦٢٬٤٦٥     ١٬٥٤٧٬٨٨٣      ٣٬٦٨٥٬٧٧٤         ١٥٬٩٢٩٬٤٨١إجمالي اإليرادات

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ 

١٣٬٣٩٤٬٤٨٧            -٧٥٦٬٦٦٢٣٬٠٢٢٬٤٧٢        ١٬١٤٠٬٢٥١       ٢٬١٢٩٬٢٥١         ٦٬٣٤٥٬٨٥١              هاتف متحرك
٨٬٢١٩٬٧٦٦              -٩٥٢٬٧٥٧٢٦٤٬٢٨٨        ٥٩٬٢٨٤            ١٬٣٥٦٬٢٢٤         ٥٬٥٨٧٬٢١٣              خط ثابت

١٬١٣٩٬٧٨٧              -١١٬٠١٧١١٬٨٧٣          ٢١٬٨٦٦            ٦٨٬٦٦٠              ١٬٠٢٦٬٣٧١              معدات

٣٬٤٤٩٬٢٢٢              -٢١٥٬٨٣٧٤٦٬٨٧٣        ٨٤٬٧٩٨            ١٢٠٬٣٥١            ٢٬٩٨١٬٣٦٣              أخرى

          ٢٦٬٢٠٣٬٢٦٢-٣٬٣٤٥٬٥٠٧    ١٬٩٣٦٬٢٧٣     ١٬٣٠٦٬١٩٩      ٣٬٦٧٤٬٤٨٥         ١٥٬٩٤٠٬٧٩٨إجمالي اإليرادات

الصعيد الدولي

فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة:

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

٥- المصروفات التشغيلية وحق االمتياز االتحادي

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨(أ) المصروفات التشغيلية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٣,٠٠١,٦٦٤٣,٢٣٢,٤٢١٦,١٣٢,٦٥٦٦,٤٣٩,١١٧تكاليف المبيعات المباشرة 

١,٢٢٠,٣٩٨١,٢٣١,٧٢٦٢,٤٦٧,٠٥٩٢,٤٧١,٦٨٢تكاليف الموظفين
١,٣٣٠,٤٦٠١,٤١٩,٩٣٧٢,٦٩٨,١١٨٢,٨٢٢,٩٨١إستهالك 

٦٢٥,٧١٥٦٤٥,٨٨٣١,٢٤٥,٠٥٧١,٢٦٩,٤٤٢تكاليف الشبكة والتكاليف األخرى ذات الصلة
٥١١,٠٠٥٣٧٦,٢١٨٩٩٧,٤٣٥٧٧٤,٨٧١اإلطفاء

١٣٢٧,٢٠٧٣٣٨,٨٤٤٦٦٣,١٩٥٦٦١,٣٤٦المصروفات النظامية
٢٤٥,٠٥٨٢٢٥,٩٣٩٤٦٠,٢٩٠٤٢٨,٥١٤مصروفات التسويق

١٧١,٢٣٣٢٣١,٩٩٧٣٧٩,٠٣٢٤٢١,٢٥٣أتعاب االستشارات
٩,٤٦٠٩٣,٤٣٠١٢,٧٦٣١٨٩,٥٣٦إيجارات بموجب عقود إيجار تشغيلي

١٠٣,٩٥٥٥٩,٩٢٧١٩٨,٠٤٣١٥٠,٥٧٣تكاليف تقنية المعلومات
١٨,٤١٠١٨٩,٤٨٩٥١,٨٥٠٢١٧,٧١٢خسائر صرف العمالت األجنبية

(٦٩,٥٩٦)(٤٣,٦٥٦)(١١٠,٤٠٩)٥,٥٨٨الجزء غير الفعال من صافي االستثمار المتحوط بشأنه
١٩١,٥٣٠٢٤١,٤٠٦٥٠٠,٨٤٣٥٤٨,٠٥٧المصروفات التشغيلية األخرى

٧٬٧٦١٬٦٨٣٨٬١٧٦٬٨٠٨١٥٬٧٦٢٬٦٨٥١٦٬٣٢٥٬٤٨٨ المصروفات التشغيلية (قبل حق االمتياز االتحادي)

١) المصروفات التنظيمية

(ب) حق االمتياز االتحادي

تتضمن المصروفات التنظيمية مساهمات في صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات التي يتعين على الشركة سدادها لهيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة بواقع 
. ً ١٪ من صافي إيراداتها التنظيمية سنويا

ً  لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٨/١ لسنة ١٩٩١، يتعين على الشركة سداد رسوم حق امتياز اتحادي بما يعادل ٤٠٪ من صافي أرباحها السنوية قبل خصم هذا االمتياز  وفقا
ً  لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٥ / ٢٨م لسنة ١٩٩٨، تم رفع هذه النسبة لتصل إلى ٥٠٪  االتحادي إلى حكومة اإلمارات العربية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية. وفقا

اعتباراً  من ١ يونيو ١٩٩٨.

ً  لهذه اآللية، تم التمييز بين  في ٩ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٣٢٠/١٥/٢٣ لسنة ٢٠١٢، فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة. وفقا
اإليرادات المكتسبة من الخدمات التي تنظمها هيئة تنظيم االتصاالت وبين الخدمات التي ال تنظمها الهيئة، وكذلك بين األرباح الخارجية والمحلية. كانت الشركة مطالبة بسداد رسوم 

حق امتياز بواقع ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة و٣٥٪ من صافي األرباح بعد استقطاع حق االمتياز البالغ ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة 
للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة. فيما يتعلق باألرباح الخارجية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز البالغ ٣٥٪ بقيمة معادلة لألرباح األجنبية التي خضعت بالفعل للضريبة 

األجنبية.

في ٢٥ فبراير ٢٠١٥، أصدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات معدلة (التي تلقتها الشركة في ١ مارس ٢٠١٥) فيما يتعلق بألية احتساب رسوم حق 
ً  لهذه التوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز لسنة ٢٠١٦ لتصل إلى  االمتياز االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ ("التوجيهات"). وفقا

٣٠٪ من صافي األرباح بعد خصم رسوم حق االمتياز البالغة ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

في ٢٠ فبراير ٢٠١٧، أعلنت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن خطة االمتياز االتحادي المزمع تطبيقها على المجموعة للفترات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١ ("خطة 
ً  لخطة االمتياز الجديدة، ستقوم المجموعة بسداد رسوم امتياز بواقع ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة و٣٠٪ من األرباح  االمتياز الجديدة"). وفقا

الناتجة عن الخدمات الخاضعة للتنظيم بعد استقطاع حق االمتياز البالغ ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة. ال يتم احتساب رسوم حق االمتياز 
على األرباح الناتجة عن العمليات الدولية، إال إذا كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي كان ليتم فرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم احتساب 

ً  لخطة االمتياز الجديدة. رسوم حق االمتياز االتحادي مستحقة الدفع عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وفقا

تم تصنيف رسوم حق االمتياز االتحادي كمصروفات تشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد على أساس أن المصروفات التي كانت الشركة لتتكبدها فيما لو لم 
تستخدم التسهيالت االتحادية، كان ليتم تصنيفها كمصروفات تشغيلية.

 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيوالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

٦- الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

٧ – توزيعات األرباح 

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين:
فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ 

٣٬٤٧٧٬١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم

٨- ربحية السهم

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
الربحية (باأللف درهم)

٢,٢٣١,٩٤٦٢,١٩٩,٢٠٤٤,٤٤٣,٩٩٠٤,٣١١,٤٨٢

عدد األسهم (باآلالف)

٨,٦٩٦,٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤

ربحية السهم

من العمليات المستمرة والمتوقفة

٠٬٥٠ درهم٠٬٥١ درهم٠٬٢٥ درهم٠٬٢٦ درهماألساسية والمخففة

من العمليات المستمرة

٠٬٥٠ درهم٠٬٥١ درهم٠٬٢٦ درهم٠٬٢٦ درهماألساسية والمخففة

الربحية ألغراض ربحية السهم األساسية التي تمثل األرباح المنسوبة 
لمساهمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية

ليس لدى المجموعة أسهم محتمل تخفيفها، وعليه فإن ربحية السهم المخففة تساوي ربحية السهم األساسية.

فترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

ً  لهذا  د) في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨، أبرمت مجموعة اتصاالت اتفاقية مع بنك نور ش.م.ع لتأسيس "الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م"، التي ستقوم بتنفيذ خدمات المحفظة الرقمية. وفقا
ً  لمتطلبات المعيار المحاسبي  الترتيب، تحتفظ مجموعة اتصاالت وبنك نور ش.م.ع بحصة بواقع ٤٩٫٩٩٪ و٥٠٫٠١٪ على التوالي من أسهم الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م. وفقا

الدولي رقم ٢٨، وبعد مراجعة االتفاقيات ذات الصلة، خلصت مجموعة اتصاالت إلى إنها تتمتع بتأثير ملحوظ على الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م. وعليه، تم تصنيف االستثمار في 
الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م كاستثمار في شركة زميلة.

الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

ج) تم خالل سنة ٢٠١٨ تصنيف الحصة البالغة ١٥٪ في هاتش كاستثمار في شركة زميلة، نظراً  لما تتمتع به مجموعة اتصاالت من تأثير ملحوظ على القرارات المالية والتشغيلية 
من خالل حقوق التصويت في اجتماعات مجلس إدارة هاتش.

ً  لإلعالن الصادر في ٢٦ أبريل ٢٠١٨، أتمت مجموعة اتصاالت عملية بيع حصتها المباشرة البالغة ٢٨٫٠٤٪ في الثريا إلى شركة ستار ستاليت لالتصاالت ش.م.خ،  أ) الحقا
شركة ذات أغراض خاصة مملوكة من قبل شركة الياه لالتصاالت الفضائية ("ياهسات")، في ١ أغسطس ٢٠١٨ بعد الحصول على كافة االعتمادات النظامية وتحقيق شرط 

ياهسات لالستحواذ على ٧٥٫٠٠١٪ على األقل من أسهم الثريا.

ب) في ١ مايو ٢٠١٨، أتمت مجموعة اتصاالت عملية االستحواذ على حصة إضافية بنسبة ٣٥٪ في االئتالف المشترك يوبيكتس تيليكومينيكشن تيكنولوجي ذ.م.م ("يو تي تي"). 
ً  توحيدها كشركة تابعة. وعليه، تم االعتراف بالحصة في نتائج يو تي تي حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٨ فقط، حيث تم الحقا
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

٩- الشهرة التجارية

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        

ألف درهمألف درهم

١٣٬٧١٣٬٧٠٢١٤٬٨٠٣٬٣٢٤الرصيد االفتتاحي

(١,٠٨٩,٦٢٢)(٤٠٦,٧٨٥)فرق صرف العمالت األجنبية

١٣٬٣٠٦٬٩١٧١٣٬٧١٣٬٧٠٢الرصيد الختامي

١٠-  الموجودات غير الملموسة

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        

ألف درهمألف درهم
١٣٬٩٠٨٬٣٩٠١٤٬٧٦٨٬٣٥٥

٩٥٤,٠٣٣١,٠٨١,٧١٨اإلضافات

٥,١٣٠        -التحويل

١٥٣,٦٣٠        -االستحواذ على شركة تابعة

(١,٤٦٨)(١,١٣٨)االستبعادات
(١,٥٦٥,٤٤٤)(٧٩١,٤٨٢)اإلطفاء وخسائر إنخفاض القيمة

(٥٣٣,٥٣١)١٠٩,٨٦٨فرق صرف العمالت األجنبية
١٤٬١٧٩٬٦٧١١٣٬٩٠٨٬٣٩٠الرصيد الختامي

١١-  الممتلكات واالآلت والمعدات

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        

ألف درهمألف درهم

٤٣٬٢٤٢٬٧٠٣٤٤٬٣٣٥٬٩٠٤

٢,٠٦٤,٢٠٣٧,٢٩٧,٨١٦اإلضافات

(١٣,٩٩٤)        -التحويل إلى موجودات غير ملموسة

٦,٨٠٨        -التحويل من/ (إلى) عقارات استثمارية

(١٠٣,٦٨٨)(١٣٬٧٩١)          اإلستبعادات
(٥,٦٤٠,٤٣٧)(٢,٦٩٣,٥٩٢)االستهالك

(٧٠,١٠١)٢,٩٣٣خسائر إنخفاض قيمة
(٢,٥٦٩,٦٠٥)(٨٤٨,٥٢٣)فرق صرف العمالت األجنبية

٤١٬٧٥٣٬٩٣٣٤٣٬٢٤٢٬٧٠٣الرصيد الختامي

١٢- الذمم المدينة التجارية واألخرى
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        

ألف درهمألف درهم
١٠,٩١٥,٩١٣١٠,٣١٣,٦٧٧المبالغ مستحقة القبض عن الخدمات المقدمة

٣,٦٨٤,٤٠٢٤,٣١٤,٨٧٩المبالغ المستحقة من مشغلي/ مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى
١٤٬٦٠٠٬٣١٥١٤٬٦٢٨٬٥٥٦إجمالي مجموع القيمة الدفترية

(٢,٧٦٤,٤٨٨)(٣,١٠٧,٤٠٨)خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة
١١٬٤٩٢٬٩٠٧١١٬٨٦٤٬٠٦٨صافي الذمم المدينة التجارية

١,٠٩٧,٥٣٨٨٣٩,٧٠٣المصروفات المدفوعة مقدما
٨٥٤,٠٧١٧٩٤,٤١٨اإليرادات المستحقة

١,٠٢٩,٨٧٤١,١٤٢,٣٠٩المبالغ المدفوعة مقدما للموردين
٣٤٠,٧٥١٣٥٠,١٤١الضرائب غير المباشرة المستحقة القبض

١٬٨٩٥٬٦٦١١٬٢٠٢٬٧٣٧الذمم المدينة األخرى
١٦٬٧١٠٬٨٠٢١٦٬١٩٣٬٣٧٦صافي الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٦٬٧١٠٬٨٠٢١٦٬١٩٣٬٣٧٦إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى
١٥,٩٤٤,٠٣٨١٥,٨٨٤,٢٠٨ تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

٧٦٦,٧٦٤٣٠٩,١٦٨تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

ان الحركة في الشهرة هي كما يلي:

الرصيد االفتتاحي

ان الحركة في الموجودات الغير ملموسة هي كما يلي:

الرصيد االفتتاحي

٢٣



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

١٣- النقد ومرادفات النقد
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        

ألف درهمألف درهم

٢٤,٥٣٩,٤٣٤٢٦,٦١٥,١٣٥   محتفظ به في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً  وغير مقيد االستخدام ١,٤٧٣,٧١٥١,٧١٦,٤٠٤   محتفظ به خارجيا

١,٠٢٧٢٩,٥٩٢   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام
٢٦٬٠١٤٬١٧٦٢٨٬٣٦١٬١٣١النقد واألرصدة المصرفية

ً : ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع (١٧,٥٤٢,١٢٣)(٢٢,٧٥٠,٩٠١)ناقصا

٣٬٢٦٣٬٢٧٥١٠٬٨١٩٬٠٠٨النقد وما يعادله من العمليات المستمرة

١٤ – الذمم الدائنة التجارية واألخرى
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        

ألف درهمألف درهم
المتداولة 

٣,١٧٣,٠١٤٥,٥٨٨,٨٧٩حق االمتياز االتحادي
٦,٥٣٠,١٤٢٦,٧٩٨,٢١١الذمم الدائنة التجارية

٣,٠٨٨,٨٨٣٣,٨٣٦,٢٢٥المبالغ المستحقة لمشغلي/ مقدميي االتصاالت األخرى
٧,١٣١,٣٤٢٨,١١٧,٥٥٩االستحقاقات

١,٤١٤,٨٩٩١,٣٧٠,٥٠٧الضريبة غير المباشرة مستحقة الدفع
ً  من العمالء ٣٨٤,١٠٤٤٣٦,٨٧٠المبالغ المدفوعة مقدما

٣٨١,٩١٠٣٣١,٢٨٩اإليرادات المؤجلة
٢,٤٩٩,٩٤٢٢,١٤٨,٩٠٢الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى

٢٤٬٢٢٢٬٣٢٦٢٨٬٢٩٧٬١٥٣

غير متداولة 
١,٢٤١,٧٠٢١,٥٢٣,٧٣٩ذمم دائنة أخرى 

١٬٢٤١٬٧٠٢١٬٥٢٣٬٧٣٩

يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق وودائع مصرفية قصيرة األجل واستثمارات قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ نقدية معروفة تنطوي على مخاطر غير جوهرية من 
تغيير في قيمتها. يتم االحتفاظ بهذه البنود بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي لدى مؤسسات مالية وبنوك. تخضع هذه االستثمارات لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. إن القيمة 

الدفترية لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة.

٢٤



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

١٥- المطلوبات الطارئة

٤) في السنوات السابقة، دخلت أتالنتيك تيليكوم اس ايه، شركة تابعة للمجموعة في قضية تحكيم ضد ساركي سار، أحد مساهمي األقلية في واحدة من الشركات التابعة لها، تيلسيل 
بنين. بمقتضى ذلك، تسعى ساركي للحصول على تعويضات عن األضرار المزعومة التي لحقت بتيلسيل بنين خالل الفترة من  ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٧ . تم إلغاء إثنين من إجراءات 

التحكيم السابقة حول نفس الموضوع بناء على طلب أتالنتيك تليكوم في ٢٠٠٨ و ٢٠١٣ . في نوفمبر ٢٠١٥، أمرت محكمة التحكيم بناء على المرافعة التي بدأت في نوفمبر 
٢٠١٣ بدفع تعويضات لساركي تصل قيمتها إلى نحو ٤١٦ مليون يورو (١٫٦ مليار درهم). في ٣٠ مايو ٢٠١٨، ألغت محكمة االستئناف في كوتونو حكم نوفمبر ٢٠١٥. قامت 
أتالنتيك تيليكوم بإخطار ساركي بقرار محكمة االستئناف في ١٦ أغسطس ٢٠١٨. يحق لـساركي استئناف قرار المحكمة أمام CCJA في أبيدجان بحلول ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ أو، 

على األرجح، الشروع في التحكيم الرابع. يتم اآلن إلغاء إجراءات التنفيذ ضد تالنتيك تيليكوم في الدعوى المرفوعة من قبل ساركي في بنين ودول أخرى.

٢) في سنة ٢٠١٠، اعتمد مجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القيمة التي أقرتها الحكومة الباكستانية، مما دفع مستحقي 
المعاشات رفع العديد من طلبات االلتماس. في ١٢ يونيو ٢٠١٥، حكمت المحكمة العليا لصالح مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات. 

في ١٣ يوليو ٢٠١٥، تم رفع دعوى استئناف أمام المحكمة العليا في باكستان إلعادة النظر في الحكم الصادر في ١٢ يونيو ٢٠١٥. 

رفضت المحكمة العليا الباكستانية (المحكمة العليا) طلبات التماس المراجعة التي رفعتها شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، ومجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال 
االتصاالت، والحكومة االتحادية (يشار إليها مجتمعة باسم مقدمي االستئناف) للنظر في القرار المؤرخ ١٧ مايو ٢٠١٧. قامت المحكمة في هذا القرار المذكور بتوجيه مقدمي 

التماس المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة ١٢ (٢) من قانون اإلجراءات المدنية، التي تقررها المحكمة المختصة وفقا للقانون، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوقائع في 
قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم العليا. كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات بموجب المادة ١٢ (٢) من قانون اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية. ومع ذلك، 
قام مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت بتنفيذ قرار المحكمة العليا المؤرخ ١٢ يونيو ٢٠١٥ لعدد يبلغ ٣٤٣ متقاعد من مستحقي المعاشات ممن كانوا مشاركين في 
الدعوى الرئيسية. كما وجهت المحكمة العليا في ١٠ مايو ٢٠١٨ بعض األطراف المدخلين (مستحقي المعاشات) المطالبين بنفس الحقوق التي أجازها القرار المنظور والمؤرخ ١٢ 

يونيو ٢٠١٥ للتوجه إلى المحكمة المختصة. في ظل هذه الظروف، ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، استناداً  إلى استشارة قانونية، أنه من غير الممكن في هذه 
المرحلة تحديد التزامات الشركة بشأن هذه االمتيازات تقتصر على الزيادة في المعاشات كما هو مقرر بشكل حصري من قبل مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت 

ً  لقانون (إعادة تنظيم) قطاع االتصاالت في باكستان لعام ١٩٩٦ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة ٢٠١٢، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه  طبقا
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

٣) تلقت شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)، شركة زميلة للمجموعة، مخالفة خرق عدة قرارات من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (الهيئة)، وقد عارضت موبايلي هذه القرارات 
وفقا للوائح االتصاالت. تتنوع أسباب هذه القرارات ما بين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة و/ أو غيرها من أسباب.

لقد تم رفع دعاوى قضائية متعددة من قبل موبايلي ضد الهيئة في ديوان المظالم لمعارضة هذه القرارات الصادرة عن لجنة الهيئة وفقا للوائح االتصاالت. ان حالة هذه الدعاوى 

باإلضافة إلى ذلك، هناك (١١) قضية قانونية رفعتها موبايلي ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بآلية احتساب الرسوم الحكومية. في ١٥ ديسمبر ٢٠١٨، أبرمت 
موبايلي اتفاقية تسوية مع كل من وزارة المالية السعودية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية والهيئة فيما يتعلق بقرارات الرسوم الحكومية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 

وتحديد إطار استثماري جديد لتطوير البنية التحتية لالتصاالت.

ً  من قبل اللجنة  عالوة على ذلك، قام عدد من المساهمين برفع ١٨٢ دعوى ضد شركة موبايلي أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية، والتي يتم الفصل في بعضها حاليا
ً  في ٣ قضايا و ١٥٣ حكم نهائي لصالحها في هذه الدعاوى، وتم الفصل في ١١ قضية، تم تعليق (١) قضية وتم التنازل عن قضيتين وما تزال  ً  مبدئيا المذكورة. تلقت موبايلي حكما

١٢ قضية متداولة حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

أقام مجموعه من المساهمين  بتقديم ١٨٢ مطالبة بقيمة ١٬٨ مليار درهم ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ (المدعى عليهم) و اخرون، تم رفع هذه الدعاوى  لدى 
لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية. ال تزال اإلجراءات لهذه المطالبات بمراحل مختلفة و ال يمكن في هذه المرحلة تحديد االلتزامات المالية المحتملة، إن وجدت، عقب إعادة 

تنشيط جلسات االستماع.

أقامت موبايلي دعاوى قضائية متعددة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في مجلس التظلمات من أجل معارضة مثل هذه القرارات الصادرة عن لجنة المخالفات في هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات وفقًا لحالة االتصاالت ولوائحها ، على النحو التالي:

• هناك (٨١٩) دعوى قضائية رفعتها المجموعة ضد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بلغت قيمتها٧١٠ مليون لایر سعودي  (٦٩٣  مليون درهم) في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
• أصدر مجلس التظلمات (١٧٧) حكًما لصالح إلغاء موبايلي (١٧٧) قراًرا من لجنة المخالف التابعة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (CITC) مع غرامة تصل إلى ٥٠٥ مليون 

لایر سعودي  (٤٩٥ مليون درهم) اعتباًرا من ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
• أصبحت بعض هذه األحكام األولية نهائية (بعد تأكيدها من قبل محكمة االستئناف) بإلغاء العقوبات بمبلغ إجمالي يصل إلى ٤٧٨ مليون لایر سعودي (٤٦٨ مليون درهم) في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٩.

١) لدى المجموعة وشركاتها التابعة منازعات بخصوص رسوم معينة من الحكومة والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض المناطق الجغرافية األخرى، 
ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية نتيجة تسوية هذه النزاعات.

٢٥



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

١٦- االلتزامات المالية

١٧- معامالت األطراف ذات عالقة

أ ) الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية 

ب) االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

معامالت متاجرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
   --                     ١٦١٬٠١٢٩٩,٢١١خدمات االتصاالت – مبيعات

   -٣٤٬١٧٢٦٣,٤٨٩١٥٬٢٦٩خدمات االتصاالت – مشتريات
   --١٤٠٤٨,٨٣٤خدمات اإلدارة وخدمات أخرى 

المستحق من أطراف ذات عالقة كما في ٣٠ يونيو 
٢٠١٩ / ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٦٣٬٨٤٨٦٢,٨٢٠٤٣٬١٩١٥٧,٥٨٦

المستحق ألطراف ذات عالقة كما في ٣٠ يونيو 
٢٠١٩ / ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

-                     -   ٣٬٨٤٢١,٧٣٧

١- شركة اتحاد اتصاالت

٢- شركة الثريا لالتصاالت ش. م. خ

ً  للشروط التجارية العادية.  تشمل المبيعات لألطراف ذات عالقة تقديم منتجات وخدمات االتصاالت (وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة) بواسطة المجموعة وفقا
ً  للشروط المتفق عليها. إن صافي المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة  ً  بتقديم منتجات وخدمات االتصاالت من قبل الشركات الزميلة إلى المجموعة وفقا تتعلق المشتريات حصريا

غير مضمون وسيتم تسويته نقداً .

إن خدمات اإلدارة والخدمات األخرى المقدمة للشركات الزميلة للمجموعة مبينة أدناه بناءً  على الشروط واألحكام التعاقدية المتفق عليها.

توفر الشركة تسهيالت بوابة رئيسية إلى شركة الثريا بما في ذلك خدمات الصيانة والدعم. تحصل الشركة على إيرادات سنوية من شركة الثريا مقابل تلك الخدمات.  تم استبعاد 
الحصة في شركة الثريا في أغسطس ٢٠١٨.

وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ (المعدل سنة ٢٠٠٩) "إفصاحات األطراف ذات عالقة"، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية 
في دولة اإلمارات والمنشآت األخرى التي تمارس الحكومة االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري. تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها 

المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في تقديم خدمات االتصاالت.

االئتالفات المشتركة الشركات الزميلة

استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أبرمت شركة موبايلي اتفاقية إدارة ("االتفاقية") مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من ٢٣ ديسمبر 
٢٠٠٤. تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة أتعاب إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين ورسوم خدمات أخرى مقدمة بموجب االتفاقية. إن مدة االتفاقية هي سبع سنوات مع 
إمكانية تجديدها تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال أن قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل ١٢ شهرا أو أن تقدم موبايلي إخطار إلغاء قبل ٦ أشهر من انتهاء 

الفترة المعينة.

في سنة ٢٠١٧، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات فنية و دعم مع موبايلي. ان مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات.

في سنة ٢٠١٧، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافية في موبايلي بنسبة ٠٫٥٣%.

قامت المجموعة باعتماد مشروعات رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية بقيمة تصل إلى ٦٬٠٢٤ مليون درهم (٢٠١٨: ٥٬٢٤٠ مليون درهم)، وقد أصدرت المجموعة خطابات 
اعتماد بقيمة ٣٧١ مليون درهم (٢٠١٨: ٤٨٧ مليون درهم).

تم حذف المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل أطراف ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإليضاح. يتم اإلفصاح عن المعامالت بين المجموعة 
واألطراف األخرى ذات عالقة أدناه:

ً  للقانون االتحادي رقم ٢٦٧ / ١٠ لسنة ٢٠٠٩، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في الشركة البالغة  كما هو مبين في اإليضاح رقم ١، وطبقا
٦٠٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار اعتباراً  من ١ يناير ٢٠٠٨، وهو جهاز يخضع لسيطرة مطلقة من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تقدم المجموعة 

خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية (متضمنة الوزارات والهيئات المحلية). يتم تقديم هذه الخدمات بناءً  على الشروط التجارية العادية. تتراوح فترة االئتمان الممنوحة للهيئات 
ً . تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ ١٬٦٢٢ مليون درهم (٢٠١٨: ١٫٤٦٢ مليون درهم) صافية من مخصص الديون  الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين ٩٠ إلى ١٢٠ يوما

المشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٦٨ مليون درهم (٢٠١٨: ٢٠٢ مليون درهم) مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية. أنظر إيضاح ٥ لالطالع على اإلفصاح عن حق 
االمتياز المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

١٨- القروض

          القيمة المدرجةالقيمة العادلة

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        ٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهم

القروض المصرفية
٦٬٠٥٠٬٦٨٨٣,٨٩٥,٨٣٠حسابات بنكية قصيرة االجل

٦٬٥٢٦٬٥٠٦٣,٥٢٣,١٣٦  قروض مصرفية
--قروض أخرى  

١١٬٧٧٠٬٨٣٠١٥,١١٢,٤٤٩   سندات
٤٢٣٬٢٧٣٤٤٥,١٣٧ تمويل بائعين

٤٬٦٧٦٤,٢٦١   أخرى
٢٤٬٧٧٥٬٩٧٣٢٢٬٩٨٠٬٨١٣

٥٤٣٬٤٧٥٥٤٤,٨٤٧دفعات مقدمة من حصص غير مسيطرة
٢٥٬٣١٩٬٤٤٨٢٣٬٥٢٥٬٦٦٠إجمالي القروض 

٧٬٤٦٦٬٩٣٤٨,٥٥٢,٤٦٩   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٧٬٨٥٢٬٥١٤١٤,٩٧٣,١٩١   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٧,٠٠٠١,٨٨١,٩١٥١,٨٢٣,٠١٣

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,١٩٦,٣٠٧٤,٩٩٥,٩٣٩

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٦٦٩,٠٥٩٤,٩٥١,٨٧٨
١٢٬٣٦٤٬٣٦٠١٢٬٧٤٧٬٢٨١١١٬٧٧٠٬٨٣٠في ٣٠ مارس

   -   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١١,٧٧٠,٨٣٠ مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣,٣٠٦,٦٠٠٣,٢٨٧,٠٧١٣,٣٠٥,٢٤٠

١,٨٣٧,٠٠٠١,٧٩٦,٣٦٧١,٨٢١,٨١٦

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٢١٨,١٨٧٥,٠١٤,١٩٣

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٤٦٩,٨٣٥٤,٩٧١,٢٠٠

١٥٬٦٧٠٬٩٦٠١٥٬٧٧١٬٤٦٠١٥٬١١٢٬٤٤٩في ٣١ ديسمبر

٣,٣٠٥,٢٤٠ مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١١,٨٠٧,٢٠٩ مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠%  في السنة مستحقة في ٢٠٢٦

شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠%  في السنة مستحقة في ٢٠٢٦

السندات

شريحة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٢٫٣٧٥% في السنة مستحقة في ٢٠١٩

شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٫٥٠٠% في السنة مستحقة في ٢٠٢٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١٫٧٥٠%  في السنة مستحقة في ٢٠٢١

قامت المجموعة بإدراج برنامج سندات متوسطة األجل بقيمة ٧ مليار دوالر أمريكي (٧. ٢٥ مليار درهم) والتي سيتم استخدامها في الوفاء بمتطلبات التمويل متوسط المدى. أصدر 
المجموعة في عام ٢٠١٤ سندات أولية ضمن برنامج السندات متوسطة األجل في شرائح بعملتي الدوالر واليورو بقيمة إجمالية ١ مليار دوالر أمريكي و٢٬٤ مليار يورو على 
التوالي. عالوة على ذلك، قامت المجموعة في مايو ٢٠١٥ بإصدار سندات إضافية بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر أمريكي ضمن شرائح حالية لمدة خمس سنوات بالدوالر األمريكي.

السندات

شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٫٥٠٠% في السنة مستحقة في ٢٠٢٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١٫٧٥٠%  في السنة مستحقة في ٢٠٢١

خالل الفترة  المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ قامت المجموعة بسداد كامل لسندات بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها. كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، كان إجمالي 
المبالغ المصدرة في هذا البرنامج حسب العملة مصنف إلى ٠٫٥ مليار دوالر أمريكي (١٫٨٤ مليار درهم) و ٤. ٢ مليار يورو (١٠٫٠٣ مليار درهم) على النحو التالي.

خالل الفتره المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وقعت المجموعه اتفاقية مع بنك بمبلغ ٧٢٥ مليون دوالر أمريكي لألغراض العامة للشركة و رأس المال العامل (بما في ذلك تمويل سداد 
سندات المجموعه و التي استحقت خالل يونيو ٢٠١٩). كما في تاريخ اصدار هذه الميزانيه المرحليه الموجزه، قامت المجموعه بسحب قيمة القرض كاملة.

إن القيمة الدفترية للقروض المصرفية والقروض األخرى للمجموعة، باستثناء السندات، تقارب قيمها العادلة. يتم احتساب القيم العادلة للسندات باستخدام أسعار السوق المدرجة.

تمثل الدفعات المقدمة من الحصص غير المسيطرة دفعات مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي 
سي ال والتي تمثل ٢٦٪، بعد خصم المبالغ المسددة. إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يستحق السداد خالل ١٢ شهرا من تاريخ بيان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل المبلغ 

ً  ال تعادل قيمتها الدفترية ألنها بدون فائدة. ضمن المطلوبات غير المتداولة. إن القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة مقدما
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

١٩- عالقات التحوط لصافي االستثمار و األدوات الماليه المشتقه

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(١٢٧٬١٦٤)٤٧٧,٩٣٠١١٬٧٤١١٩٣,٨٤٩

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        
ألف درهمألف درهم

 الموجودات المالية المشتقة

٩,٦٩٩   -عقود المقايضة اآلجلة والخيارات 

-١,٠١١
١٠٬٧١٠-مجموع الموجودات المالية المشتقة

-٨٦٠
-٩,٨٥٠

 المطلوبات المالية المشتقة
٣٠,٣٣١   -عقود المقايضة اآلجلة والخيارات 

٨٦,٢٥٨-   
-٤٠,٠٠٥

٨٦٬٢٥٨٧٠٬٣٣٧مجموع المطلوبات المالية المشتقة
٧٥,١٧٤٧٠,٣٣٦
١١,٠٨٤-   

٢٠- استبعاد العمليات المتاحة للبيع / العمليات المتوقفة لدى المجموعة

الستة أشهر المنتهيةالثالثة أشهر المنتهيةتحليل خسائر الفترة من العمليات المتوقفة

 في ٣٠ يونيو في ٣٠ يونيو
٢٠١٨٢٠١٨

ألف درهمألف درهم

٤٥,٢٤٨٩٣,٩٨٦اإليرادات
(١٥٥,٠٧٥)(٧٤,٧٦٥)مصاريف تشغيلية

٧٣٤١,٦١١الحصة من نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
(٥٩٬٤٧٨)(٢٨٬٧٨٣)الخسائر التشغيلية

٧,٨٣٨٨,٠٠٠إيرادات التمويل وايرادات اخرى
(٧,٣١٩)(٣,٩٠٦)تكاليف التمويل

(٥٨٬٧٩٧)(٢٤٬٨٥١)الخسارة قبل الضريبة
١,٦٨٦١,٦٨٦الضرائب

(٥٧٬١١١)(٢٣٬١٦٥)خسائر الفترة من العمليات المتوقفة
تدفقات نقدية من عمليات غير مستمرة

٣١,٥٥٥صافي النقد الداخل من األنشطة التشغيلية
(١٦,٢٩٧)صافي النقد الخارج من األنشطة االستثمارية

(١٨٠,٥٧٠)صافي النقد الخارج من األنشطة التمويلية
(١٦٥٬٣١٢)صافي النقد الخارج

اإليرادات أو المصروفات المتراكمة المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

ال يوجد لدى المجموعة ايرادات أو مصروفات متراكمة المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى متعلقة بمجموعة االستبعاد.

إن نتائج العمليات المدرجة في األرباح أو الخسائر للفترة الناتجة من العمليات المتوقفة مبينة أدناه.

األدوات المالية المملوكة من قبل المجموعة تسنخدم إلدارة مخاطر أسعار الفائدة و معدل الصرف األجنبيي، القيمه العادلة لألدوات المالية المشتقة مبينة أدناه

مجموع الموجودات المالية المشتقة المتداولة
مجموع الموجودات المالية المشتقة الغير متداولة

عقود مقايضة أسعار الفائدة

مجموع المطلوبات المالية المشتقة المتداولة
مجموع المطلوبات المالية المشتقة الغير متداولة

عقود مبادلة عمالت

فترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

عقود مقايضة أسعار الفائدة

الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

الجزء الفعال المعترف به مباشرة ضمن األرباح/(الخسائر) الشاملة األخرى
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 

٢١- موسمية ودوران العمليات المؤقتة

٢٢- إفصاحات القيمة العادلة

٢٣- مخصص تعويضات نهاية الخدمة
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٨ يونيو ٢٠١٩        فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة

ألف درهمألف درهم

١٬٥٣٥٬٤٠٩١٬٦٠٨٬٧٨٢

١٢٧,٩١٤٣٣٦,٥١٨إضافات

(١٩٨,٧٤٦)(٣٣,٧٦٢)مبالغ مدفوعة
(١٧٤,٢٢٧)(١٠١,٠٦٥)فروق الصرف

٤,٩٩٢٥,٥٥٥عكس الخصومات

(٤٢,٥٤٥)(١٩٬٩٨٤)          إعادة قياس
٧٢   -استحواذ يو تي تي

١٬٥١٣٬٥٠٤١٬٥٣٥٬٤٠٩

٢٤- موجودات حق االستخدام
اإلجماليسيارات وأجهزة كمبيوترآالت ومعداتأرض ومباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٣٠٣٬٦٧٩٨٩٠٬٢٥٠٤١٬٣٨٧٢٬٢٣٥٬٣١٦

٩٧,٤٨٦٧٩,٠١١٨٥,٦٣٨٢٦٢,١٣٥إضافات

(٢٠,٥٣٥)   -   -                     (٢٠,٥٣٥)استبعادات

(١٩٢,٨٦١)(١٨,١٥٠)(٨٨,٩٠٧)(٨٥,٨٠٣)االستهالك

(٢٧,٦١١)٤١,٤٩٥٢,٣٢٨(٧١,٤٣٥)فروق الصرف

١٬٢٢٣٬٣٩٢٩٢١٬٨٤٩١١١٬٢٠٤٢٬٢٥٦٬٤٤٥

 ٢٠١٩٢٠١٨        ٢٥- التزامات اإليجار
ألف درهمألف درهم

٣٠٥,٣٣٤٢,٠٠٠خالل سنة واحدة

١,١٣٤,٤٨٥٢٥٧من ٢ إلى ٥ سنوات

١,٢٥٠,٧٥٦٢٨٨بعد ٥ سنوات

٢٬٦٩٠٬٥٧٥٢٬٥٤٥

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

٣٧٣,١٢٧١,٩٩٣مستحقة خالل ١٢ شهراً 

١,٧٥٧,١٢٦٤٠٩مستحقة بعد ١٢ شهراً 

٢٦- رأس المال

الرصيد االفتتاحي

الرصيد الختامي

ال توجد بنود ذات طبية موسمية أو دورية في العمليات المؤقتة خالل الفترات المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ و ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

ً  للنظام  لدى المجموعة  استثمارات حقوق ملكية في سندات ملكية مدرجة. تستمد القيم العادلة لسندات الملكية هذه من األسعار المدرجة في أسواق نشطة لموجودات مماثلة، وفقا
المتدرج من القيمة العادلة بالمعيار رقم ٧ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية: اإلفصاح" إذ تمثل قيم عادلة بالمستوى ١. تمتلك المجموعه أدوات مالية 

مشتقة  حيث يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االستثمارات بخفض التدفقات النقدية المستقبلية إلى صافي القيمة الحالية و باستخدام نماذج تسعير الخيار باعتماد على معلومات سوقيه 
مرئية و غير مرئية.تمثل القيمة العادلة لهذه األدوات الماليه قيم عادلة بالمستوى ٢.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتصاالت في اجتماعها المنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٨ أن تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها بحد أقصى ٥٪ من رأس المال المدفوع بغرض إلغاء 
أو إعادة بيع هذه األسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. حصلت الشركة على موافقة هيئة ألوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨ إلعادة شراء ٥٪ 

ً . كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، لم يتم إجراء أي معامالت إعادة شراء. من األسهم المكتتبة البالغ قيمتها ٤٣٤٫٨٣٧٫٧٠٠ سهما

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة

القيمة الدفترية

 كانت القيمة العادلة لالستثمارات األخرى مصنفة بالمستوى ٢ و المستوى ٣ وفقا لنماذج التسعير المقبولة بخفض التدفقات النقدية المستقبلية  باستخدام فائدة سوقية مناسبة. لم تكن 
هناك تحويالت بين المستوى ١ والمستوى ٢ للنظام المتدرج للقيمة العادلة خالل الفترة.

٢٩
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