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٥بيان اإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

٦بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموّحد

٧بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموّحد
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المراجعة المالية

اإليرادات واألرباح والعائد للسهم ١

صافي موجودات المجموعة ٢

المصروفات الرأسمالية  ٣

توزيعات األرباح  ٤

ملخص األداء المالي للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ على النحو التالي

عن فترة المقارنة من العام  بواقع ١ بلغت اإليرادات الموحدة ٢٥٬٦٠٦ مليون درهم مما تشير الى انخفاض بمقدار ٢٦٣ مليون درهم  أ 
الماضي

مقارنة بنفس الفترة  ٢٫٨ بلغت األرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة ٤٬٥٦٦ مليون درهم بزيادة  ١٢٢ مليون درهم بنسبة  ب 
المقارنة من السنة السابقة

حققت ربحية السهم من العمليات المستمرة زيادة بمقدار ٠٫٠٢ درهم، مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي ج 

مقارنة بمبلغ  بلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة للمجموعة ٢٬٦٠٧ مليون درهم في فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٬٠٢٨ مليون درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٠، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيعات األرباح المرحلية األولية لسنة ٢٠٢٠ بواقع ٠٬٢٥ درهم لكل سهم

ً  مع  انخفض صافي موجودات المجموعة بمقدار ٢٬٤٢٢ مليون درهم ليصل بذلك إلى ٥٥٬٣٤٥ مليون درهم كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مقارنا
٣١ ديسمبر  ٢٠١٩

تمت المواقفة على توزيعات أرباح نهائية عن سنة ٢٠١٩ بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم على المساهمين المسجلين وقت إغالق األعمال بتاريخ ٣١
مارس ٢٠٢٠ وبذلك بلغ إجمالي األرباح عن سنة ٢٠١٩ ما قيمتة ٠٬٨٠ درهم للسهم

بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيعات األرباح  الثانوية لسنة ٢٠٢٠ بواقع ٠٬١٥ درهم لكل سهم

تقرير اإلدارة حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

١
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 المرحلية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع مساهميالسادة 
 

 مقدمة
 

  2020 يونيو 30كما في  المرفقة المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتلقد قمنا بمراجعة 
وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة  )"الشركة"( شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع ل

 ، التي تتألف من:"المجموعة"(
 
 ؛  2020 يونيو 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في  •
في    تينأشهر المنتهي  ستةالتي الثالثة أشهر والموجز الموحد لفتر  الربح أو الخسارة المرحليبيان   •

 ؛ 2020 يونيو 30
تي الثالثة أشهر  المرحلي الموجز الموحد لفتر  ة األخرى الشامل  يراداتاإلو  الربح أو الخسارةبيان   •

 ؛  2020 يونيو 30في  تينأشهر المنتهي ستةالو
أشهر   ستةالتي الثالثة أشهر ولفترملكية المرحلي الموجز الموحد البيان التغيرات في حقوق  •

 ؛ 2020 يونيو 30في  تينالمنتهي
في  تينأشهر المنتهي ستةالتي الثالثة أشهر ولفتربيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  •

 و؛ 2020 يونيو 30
 .  المالية المرحلية الموجزة الموحدة معلوماتالإيضاحات حول و •
 

وفقاً للمعيار   المالية المرحلية الموجزة الموحدة  معلوماتالإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  
، "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا 34المحاسبي الدولي رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها. المالية المرحلية الموجزة الموحدة معلوماتالحول هذه 
 

 نطاق أعمال المراجعة  
 

، "مراجعة المعلومات 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية 

المحاسبية،  المرحلية على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية و
إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق ب والقيام

التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول 
التعرف عليها من خالل التدقيق. على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن 

 وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.
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 .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة
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 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

 2020 يونيو 30

 
 االستنتاج

 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات  البناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن  

لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار  2020 يونيو 30كما في للمجموعة المرفقة 
 "التقارير المالية المرحلية".   34المحاسبي الدولي رقم  

 
 أمر آخر 

 
حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المخاطر وحاالت عدم اليقين التي   25يبين اإليضاح  

(. يعتبر 19نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد وعملياتها تتعرض لها أعمال المجموعة قد 
ال يمكن  تفشي هذا الوباء تحدي لم تشهده البشرية واالقتصاد العالمي من قبل. في تاريخ هذا التقرير،  

نها التنبؤ أعمال المراجعة ال يمك تقدير المدة والتأثير المالي المستقبلي ذي الصلة بشكل معقول.
بالعوامل المبهمة أو كافة التبعات الممكن حدوثها مستقبالً في األعمال التجارية، ويتعلق هذا األمر 

 (.19رونا )كوفيد وعلى وجه التحديد بتفشي وباء فيروس ك
 
  بي إم جي لوار جلف ليمتد يك
 
 
 
 

 ريشارد أكالند
 1015رقم التسجيل:  

 المتحدةأبوظبي، اإلمارات العربية 
 2020 يوليو 21 التاريخ:
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٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

العمليات المستمرة

٤١٢٬٤٩٢٬٠٩٧١٢٬٨٧٩٬٤٢٨٢٥٬٦٠٥٬٥٤٢٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥اإليرادات

٥٧٬٤٥٤٬٣٩٩٧٬٧٥٦٬٠٩٥١٥٬٤٨٢٬١٦٦١٥٬٨٠٦٬٣٤١المصروفات التشغيلية

٣٢٩٬١٨٨٢٦٠٬٨٦٦٦٨٣٬٢٢٨٤٧١٬٠٢١خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات تعاقدية

صافي ٢٤٢٬٤٤١٧٢١٬٨٧١إنخفاض قيمة وخسائر أخرى 

٤٩٬١٣٦٢٬٠٩٩٧٩٬٨٤٨١١٬٦١٠الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالقات المشتركة

٤٬٧٥٧٬٦٧٠٤٬٨٦٢٬٨٠٩٩٬٥١٩٬٩٢٤٩٬٥٨١٬٧٥٤أرباح تشغيلية قبل حق االمتياز اإلتحادي  

٥١٬٥٠٨٬٩٣٢١٬٥٨٤٬٢٧٩٢٬٩٦٤٬١٠٩٣٬١٧١٬٢٣١حق اإلمتياز اإلتحادي

٣٬٢٤٨٬٧٣٨٣٬٢٧٨٬٥٣٠٦٬٥٥٥٬٨١٥٦٬٤١٠٬٥٢٣األرباح التشغيلية

٣٥٤٬٥٤٢٢٧٥٬٧٥٦٤٤٥٬٣٨٦٦٦٠٬٤٦٨إيرادات التمويل وايرادات أخرى

٨٣٥٬٢٢٩٤٧٩٬٧٣٥١٬٣٤٠٬٥٤٨٩٧٤٬٠٥٤تكاليف التمويل و تكاليف اخرى

٢٬٧٦٨٬٠٥١٣٬٠٧٤٬٥٥١٥٬٦٦٠٬٦٥٣٦٬٠٩٦٬٩٣٧الربح قبل الضريبة
٢٣٨٬٦١٠٤٦٠٬٤٠٦٥٩٦٬٣١٢٨٥٩٬٠٩٨مصروفات ضريبة الدخل

٢٬٥٢٩٬٤٤١٢٬٦١٤٬١٤٥٥٬٠٦٤٬٣٤١٥٬٢٣٧٬٨٣٩أرباح الفترة

الربح العائد الى

٢٬٣٨٧٬٨٣٢٢٬٢٣١٬٩٤٦٤٬٥٦٦٬٤٤٨٤٬٤٤٣٬٩٩٠حقوق ملكية المساهمين في الشركة

١٤١٬٦٠٩٣٨٢٬١٩٩٤٩٧٬٨٩٣٧٩٣٬٨٤٩حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٬٥٢٩٬٤٤١٢٬٦١٤٬١٤٥٥٬٠٦٤٬٣٤١٥٬٢٣٧٬٨٣٩

ربحية للسهم 

٠٬٥١ درهم٠٬٥٣ درهم٠٬٢٦ درهم٠٬٢٧ درهم٧األساسية والمخفضة

مراجعة

الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ 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 يونيو ٢٠٢٠

 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٤
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٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٢٬٥٢٩٬٤٤١٢٬٦١٤٬١٤٥٥٬٠٦٤٬٣٤١٥٬٢٣٧٬٨٣٩ربح الفترة

الشامل االخر  الخسارة الدخل

بنود لن يتم إعادة تصنيفها  إلى األرباح أو الخسائر

صافي الضريبة ٢٢٬٧٧٨١٦٬٥٣٦٢٨٬٢٧٥١٥٬٢٩٧إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة

بنود قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

٢٨٧٬١٧٧٦٩٧٬٨٥٤٥٩٥٬٠٢٧٨٢٩٬٣٦٣فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجة

من صافي تحوطات االستثمارات خسائر ١٧٢٠٥٬١٨٦١٢٧٬١٦٤١٧٧٬٥٢٩١١٬٧٤١أرباح 

١٨٬٣٩٦٧٬٦٠٩١٠١٬٧٠١١٢٬٧٨٢خسائر القيمة العادلة من التحوط للتدفق النقدي خالل الفترة

أرباح  إعادة تقييم موجودات مالية خالل الفترة ٨٣٥١٬١٠٤٦٬١٨٥٨٠٦خسائر

القيمة العادلة عند استبعاد موجودات مالية خسائر ٢٢إعادة تصنيف أرباح 

الشاملة األخرى   الخسائر ٨٥٬٥٣٨٨٤٨٬٠٥٧٤٩٧٬١٠٩٨٤٤٬٨٩٣إجمالي األرباح 

٢٬٦١٤٬٩٧٩١٬٧٦٦٬٠٨٨٤٬٥٦٧٬٢٣٢٤٬٣٩٢٬٩٤٦إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة   
العائد إلى

٢٬٤٣٩٬٢١٢١٬٨٢١٬٢١٠٤٬٤١٧٬٧٠٧٤٬١١٦٬٦١٧حقوق ملكية المساهمين في الشركة

١٧٥٬٧٦٧٥٥٬١٢٢١٤٩٬٥٢٥٢٧٦٬٣٢٩حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٬٦١٤٬٩٧٩١٬٧٦٦٬٠٨٨٤٬٥٦٧٬٢٣٢٤٬٣٩٢٬٩٤٦

بيان اإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
مراجعة

 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيوالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ 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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مدققةمراجعة

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠
٣

ألف درهمألف درهمإيضاح
الموجودات غير المتداولة

٨٢٤٬٤٦٨٬٣٥٣٢٤,٩٦٦,٢١٨الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى

٩٤٣٬٧٨٨٬٠٠٥٤٥,٠٦٩,٧٢٩ممتلكات واآلت ومعدات

٢١٢٬٦٢١٬٨٤٧٢,٧٤٤,٣٣٢حق استخدام موجودات

٤٬١٥٧٬٢٢٨٤,٠٧٧,٣٨٠استثمارات في شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

٢٬٨٠٢٬٧٨٢٣,٠١٨,١٨٢استثمارات أخرى

١٠٣٤٠٬٢٤٥٣٢٠,٢١٩ذمم مدينة أخرى

١٥٧٬٨٦٣١٦٧,٩٢٢ذمم إيجار تمويلي مدينة

٤٤٤٬٢٠٨٤٧٨,٧٥٠موجودات عقود

٩٠٬١١٧٦٥,١٨٨موجودات ضريبية مؤجلة

٧٨٬٨٧٠٬٦٤٨٨٠,٩٠٧,٩٢٠

الموجودات المتداولة

٧٢٧٬٣٦٥٧٨٣,٠٢٠المخزون

١٠١٥٬٣١١٬٤٦٨١٤,٦٤٠,٦٥٣الذمم المدينة التجارية واألخرى

٧٣٠٬٧٣٦٦١٢,٩٤٤موجودات ضريبة الدخل المتداولة

٤٬٣٠٤٤,٨٣٨ذمم إيجار تمويلي مدينة

١٠٥٬٩٦٥١١٢,٨٥٢المستحق من شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

١٬٢٩١٬٩٢٢١,٥٤٧,٥١٠أصول تعاقدية

١١٢٤٬٤٢١٬١٦٤٢٩,٦٥٦,٥٩٦النقد واالرصدة لدى البنوك

٤٢٩٬٤٣٢موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

٤٣٬٠٢٢٬٣٥٦٤٧,٣٥٨,٤١٣

١٢١٬٨٩٣٬٠٠٤١٢٨,٢٦٦,٣٣٣إجمالي الموجودات

المطلوبات غير المتداولة

١٢١٬٤٦٠٬٧٣٦٢,٢٠٣,٣٨٩ذمم دائنة أخرى

١٦١٢٬٧٤٧٬٦١٧١٧,٣٤٩,٩٣٢قروض

٧٢٬٢٠٢ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

١٧٢٢٬٤٠٢٥١,٣٣١ادوات مالية مشتقة

٢٬٤٢٨٬٣٣٠٢,٦٣٧,١٠٩مطلوبات ضريبة مؤجلة

٢٢٢٬٠٩٧٬١٦٤٢,١٥٩,٢١٠التزامات إيجارية

٤١٣٬٩١٦٤٢٢,٧٣٥مخصصات

٢٠١٬٢٦١٬٧٥١١,٢٨٧,٦٣٩مخصص تعويضات نهاية الخدمة

١٧٬٨٧٦٤٤,٠٥٣مطلوبات عقود

٢٠٬٥٢١٬٩٩٤٢٦,١٥٥,٣٩٨

المطلوبات المتداولة

١٢٢٥٬٥٦٦٬٩٤٥٢٨,٠٩٧,٨٣٠الذمم الدائنة التجارية واألخرى

٣٬٠٣٠٬٤٧٩٣,١١٩,٠٥١مطلوبات عقود

١٦١٢٬٠٨٠٬٠١٩٦,٥٣٩,١٥٩قروض

١١٬٠٢٢١١,٠٢٢ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

١٩٦٬٢٢٧٢٨٠,٥٠٢التزامات ضريبة الدخل الحالية

٢٢٥١٥٬٨٣١٥٤٩,٧٧٣التزامات اإليجار

٤٬٣٤٣٬١٩٥٥,٦١٩,٠٩٣مخصصات

٩٢٬٠٦٧١١٢,٥٣٧مخصص تعويضات نهاية الخدمة

١٧١٨٧٬١٩٧١٤,٣٢١ادوات مالية مشتقة

٣٬٤٣٩٥٤٨المستحق إلى شركات ذات عالقة

٤٦٬٠٢٦٬٤٢١٤٤,٣٤٣,٨٣٦

٦٦٬٥٤٨٬٤١٥٧٠,٤٩٩,٢٣٤إجمالي المطلوبات

٥٥٬٣٤٤٬٥٨٩٥٧,٧٦٧,٠٩٩صافي الموجودات

حقوق الملكية 
٢٣٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤رأس المال

٢٧٬٦٣٥٬٨٨٠٢٧,٨١٢,٨٩٦اإلحتياطيات

٩٬٠٤٦٬٨٩٨١٠,١٠١,٦٥٩األرباح المحتجزة

٤٥٬٣٧٩٬٥٣٢٤٦,٦١١,٣٠٩حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

٩٬٩٦٥٬٠٥٧١١,١٥٥,٧٩٠الحصص غير المسيطرة

٥٥٬٣٤٤٬٥٨٩٥٧,٧٦٧,٠٩٩إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ 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 ٢٠٢٠

حسب علمنا، فإن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعكس بشكل عادل و من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي و نتائج األعمال التشغيلية و التدفقات النقدية للمجموعة كما في، و حتى تاريخ 

الفترات المعروضة
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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

الحصص حقوق ملكية

إجمالي حقوق الملكية غير المسيطرة المساهميناألرباح المحتجزة اإلحتياطياترأس المال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٩٠٤٬٧٦٩٩٬٣٤٥٬٥٠٣٤٤٬٩٤٧٬٠٢٦١٢٬٢٩٨٬٣٧٦٥٧٬٢٤٥٬٤٠٢الرصيد في ١ يناير  ٢٠١٩

٤,٤٤٣,٩٩٠٤,٤٤٣,٩٩٠٧٩٣,٨٤٩٥,٢٣٧,٨٣٩ربح الفترة

٣٢٧,٣٧٣٣٢٧,٣٧٣٥١٧,٥٢٠٨٤٤,٨٩٣الخسائر الشاملة األخرى

٣٩,١٦٤٣٩,١٦٤١٦,١٧٧٢٢,٩٨٧حركات أخرى في حقوق الملكية

معامالت مع المالكين

٦٣,٤٧٧,١٩٨٣,٤٧٧,١٩٨١,٥١١,١٣٩٤,٩٨٨,٣٣٧توزيعات األرباح 

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

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٧٬٨١٢٬٨٩٦١٠٬١٠١٬٦٥٩٤٦٬٦١١٬٣٠٩١١٬١٥٥٬٧٩٠٥٧٬٧٦٧٬٠٩٩الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠

٤,٥٦٦,٤٤٨٤,٥٦٦,٤٤٨٤٩٧,٨٩٣٥,٠٦٤,٣٤١ربح الفترة

١٧٧,٠١٦٢٨,٢٧٥١٤٨,٧٤١٣٤٨,٣٦٨٤٩٧,١٠٩الخسائر الشاملة األخرى

٩٦٣٩٦٣٢,٧٢٢٣,٦٨٥حركات أخرى في حقوق الملكية

معامالت مع المالكين

٦٥,٦٥٠,٤٤٧٥,٦٥٠,٤٤٧١,٣٤٢,٩٨٠٦,٩٩٣,٤٢٧توزيعات أرباح

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٧٬٦٣٥٬٨٨٠٩٬٠٤٦٬٨٩٨٤٥٬٣٧٩٬٥٣٢٩٬٩٦٥٬٠٥٧٥٥٬٣٤٤٬٥٨٩الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

العائدة إلى مالكي الشركة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣
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٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمإيضاح

٦,٥٥٥,٨١٥٦,٤١٠,٥٢٣األرباح التشغيلية 
تعديالت لـ

٢,٩٩٠,٤٥٩٢,٦٩٩,٥١١استهالك
٨١٠,٧٠٥٩٨٤,٣٤٣إطفاء

انخفاض القيمة  والخسائر األخرى عكس ٧٢١,٨٧١خسائر 
٧٩,٨٤٨١١,٦١٠الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

١,١٥٦,٦٧١١٤٠,٤١٥المخصصات واالحتياطيات
خسائر غير محققة من تحويل العمالت األجنبية ٦٩,٠٨٧٧٧,٦١٩أرباح

٩٬١٨٩٬٦١٩١٠٬١٦٦٬٩١٢التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

٤٤,٩٣٠١٧,٩٥٩المخزون
٦,٨٨٧١٣,٣٥٢المستحق من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

٤٥٧,٢٦٠٢٨٢,٢٦٧الذمم المدينة التجارية واألخرى

٤,١٨٩,٤٢٣٤,٧٠٥,٥٥٣الذمم الدائنة التجارية واألخرى

٤٬٥٩٤٬٧٥٣٥٬٢١٠٬٤٠٣النقد الناتج من العمليات
٩٨٥,٣٩١٨٩٩,٤٥١ضرائب الدخل المدفوعة

٦٤,٤٠٧٣٣,٧٦٢مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة
٣٬٥٤٤٬٩٥٥٤٬٢٧٧٬١٩٠صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

٢٣١,٢٧٦متحصالت من استبعاد استثمارات بالتكلفة المطفأة

صافية من النقد ١٥٣,٠٥٩استحواذ شركة تابعة 

١٤٣,١٩٥١٣٣استحواذ استثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٨٥,٧٢١متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صافي ٥٢,٠٦٣١٢,٨٢٠االستحواذ على استثمارات أخرى 

٣١٦,٠٦٨١٠٧,٦١٨االستحواذ على استثمارات بالتكلفة المطفأة

٤٥٤,٧١٨دفعات مقدمة لالستحواذ على استثمارات

٢,٩٦٧٦,٢٥٤استحواذ استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
٧١٦متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

٢,١٢٠,٠٩٧٢,٠٧٤,٠٤٨شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٢٩,٥٩٤١٧,٤٥٢متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

٤٨٧,١٣٣٩٥٤,٠٣٣شراء موجودات غير ملموسة
٤١,٥٣٧١٣٦متحصالت من استبعاد موجودات غير ملموسة

٢٤,٠٩١٥,٥٤٨إيرادات توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى
٨,٣١٦,٠٢٢١٨,٠٦٩,٧٤٠ودائع ألجل مودعة باستحقاق أكثر من ثالثة أشهر

٢٠,٢٥١,٧٨٧١٢,٨٣١,١٧٥استحقاق ودائع ألجل مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر
٨,٨٣٤٧,٣٤٤متحصالت من عكس أدوات مالية مشتقة

٥٥٢,٨٥١٣٧٧,٦٧٢إيرادات التمويل واإليرادات األخرى المستلمة
األنشطة االستثمارية المستخدم في ٩٬٥٠٣٬٨١١٨٬٢٠٨٬٠٤٥صافي النقد الناتج من 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٣,١٢٣,٧٠٦٦,٧٢٩,١٠٢المتحصالت من القروض

٢,٠٤٩,٩٧٤٤,٧٧٥,١٤٨سداد القروض
٤٠٤,٧١٦٣٧٨,٥٩٠سداد التزامات غقود اإليجار
٦,٠٥٢,٩٩٢٤,٨٦٥,٢٨١توزيعات األرباح المدفوعة

١,٠٣٠,٩٨٩٤٢٠,١١١تكاليف التمويل والتكاليف المدفوعة األخرى

٦٬٤١٤٬٩٦٥٣٬٧١٠٬٠٢٨صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

في النقد وما يعادله النقص ٦٬٦٣٣٬٨٠١٧٬٦٤٠٬٨٨٣صافي الزيادة 
٢,٨٢٧,٣١٤١٠,٨١٩,٠٠٨النقد وما يعادله في بداية الفترة

٩٣,٩٩٥٨٥,١٥٠تأثير التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية
١٣٩٬٥٥٥٬١١٠٣٬٢٦٣٬٢٧٥النقد وما يعادله في نهاية الفترة

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

مراجعة
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مات عامة  -١  معل
االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م ة") فـي دولـة اإلمـارات  تأس ش س االت ("ال ة االمارات لالت س قًا  وفة سا ع ة") ال ("ال

ودة في عام  ة م ول ة ("اإلمارات")  ة ال م  ١٩٧٦الع سـ مي جـ ال ـ ة رقـ (ال ـ ـة ال ولـة اإلمـارات الع ـاد ل ) ٧٨االت
ــاد  ن االت القـان يلــه  ولــة اإلمـاوالـ تــ تع ة ر ل ــ ــة ال ة) ١قـ (رات الع ــ دا  ١٩٩١ ل ــ يلــه م م والــ تـ تع ن سـ ــاد رقــ اقــان ت

ة) ٣( ـاءً  ٢٠٠٣ ل ة. و ـ ـة ال االت في دولـة اإلمـارات الع اع االت ـاد رقـ  أن ت ق ن االت ة ٢٦٧/١٠علـى القـان ـ  ٢٠٠٩ ل
ــة ال ولــة اإلمــارات الع ــة ل اد مــة االت الغــة قامــ ال ــة ال س ها فــي ال ــ ــل ح ة ب ار ٪٦٠ــ وذلــ  إلــى جهــاز اإلمــارات لالســ

ارًا م  اي  ١اع لقةوه ،٢٠٠٨ي ة م ع ل ة.  جهاز  ة ال ولة اإلمارات الع ة ل اد مة االت ل ال  م ق
 

ن عـّل  قــان م  سـ ـاد رقــ اال ") ٢٠١٥ لعـام )٣(ت يــ ن ال ـاد رقــ  ("القـان ن االت ــام القـان ار و  ١٩٩١ لعـام )١(عـ أح ــام تــ إصـ ن
يــ  ")، لأساسـي ج يــ ــام األساســي ال ــاالت ش.م.ع ("ال عــة اإلمــارات لالت ة م ــاالت وعقــ ذلــ ــ ــة اإلمــارات لالت س ــل م تــ ت

ـاد رقـ ( ن االت ـام القـان ها أح ة عامة ت عل اه ة م ح ش ـ ات") مـا لـ  ٢٠١٥ لعـام) ٢ل ـ ن ال ارـة ("قـان ات ال ـ فـي شـأن ال
يــ ــام األساســي ال " أو "ال يــ ن ال ة  "يــ "القــان ــاالت" إلــى "شــ ــة اإلمــارات لالت س ــ اســ "م ــه تــ تغ ــاًء عل . و علــى خــالف ذلــ

االت ش.م.ع". عة اإلمارات لالت  م
 

ــ ـــ  جـــ يــ ن ال ـــيالقـــــان ـــام األساســ ــ يـــــ وال ـــ  )١: ال ــه تـــــ تقــ ــ األســـ ي مـــ ــ يـــ ع ج ــينـــــ ـــاص وهـــ ــ ــه ال ـــ ـــة وال ــ ، األســـــه العاد
ــــاز اإلال ــــل جهـ ـ ــــ ق ك مـ ــ ـــ ارل ــ ــارات لالســـ ــ ة) ( مـ ــــ ـ ــــة ال ـ ـــارات الع ــــة اإلمــ ولـ ـــة ل ــ اد ـــة االت مـــ ــات ال ــ ـ ــــ ه ـــأحـ ــ ــــ  ـــه  والـ لـــ

ـــة  ــ ــارات الع ــة اإلمــ ــي دولــ ـــاالت فـــ ـ ة االت ــ ــة شــ ـــ ة أو مل ـــ ـ ــــل ال ــ ق ارات مــ ـــ عــــ القــ ـــ  ـ علقـــــة ب ة ال ل ــــ ف ق ال ــ قــ عــــ ال
ة.  ـــــ ـــ ت )٢ال ــتــ د األـــ ـــ ـــى لعــ ـــــ األدنــ ـــة  ال ــ م ـــــل أ جهـــــة ح ـــة مـــــ ق ــ ل ــة ال ـــ ة بســـــه العاد ــ ـــ ـــة ال ــ ــارات الع ولـــــة اإلمـــ

ة  ــــ ـــي ال ةمــــ فـ ــــ ــا ال ن ــت مــ ـــل عــــ  ٪٦٠ قــــل عــ قـ ـــى مــــا ال  ة إلـ ـــ ـ ال ال ـــ ــ رأسـ ــالف ٪٥١مــ ـــاص خــ ـ ـــاه ال ـ ر ال ـــ قـ ــ  ـــا لــ ، مـ
 . ــــ ن  )٣ذلـــ ــ ـــ لــ ي ال  ــ ــ ــاه الـــ ـــ ــ ــ لل ــ ـــاتـــ ــــ س ــارات  م ـــ ــــة اإلمــ ي دولـــ ا ــ ــ ة، أو مـــ ــــ ـــ ـــة ال ــــ ــــارات الع ــــة اإلمـــ ــــي دولـــ ـــة فـــ ــ عامــ

ة، أو  ـــــ ــة ال ـــ ــآتالع ـــ ارـــــة  م ة ت ــ ـــ ــة ال ـــ ــارات الع ـــي دولـــــة اإلمـــ ــع فــ ـــ امـــــل  ت ةال ـــــ ـــة  ل ــ ــارات الع ـــة اإلمـــ ي دولــ ا ـــ مــ
ة، ـــ ــ ــ ــــ أو  ال ـــ أجانـــ ــ ــ ــي ت ـــ ــ ــآت(وال ـــ ــ ـــة  م ــ ــ ار ــــيت ـــة فـــ قــــ ة م ـــ ــ ـــة  حــ ـــ ـ ة، أو باو اج ــ ـــ ــ ــــة ال ـــ ــــارات الع ــ ـــة اإلمـ ـــآتولــــ ــ ــ  م

ـــة ارـ ة  ت ــ ـــ ـــة ال ـ ــارات الع ـــة اإلمــ ــي دولــ ــــع فــ ــل ال ت امــ ةال ـــــ ـــــل  ل ة ت ـــ ـ ــ ن لـــ ة) ت ـــ ـ ـــة ال ـ ـــة اإلمـــــارات الع ي دولـ ا ـــ مـ
ــى  ، ال  ٪٢٠إلــــ ــــ ـــ ذلــ غ مـــ ــــ ــــى الــ ة، علــ ــــ ــ ـــة لل ــ ـ ــه العاد ــ ــ األســ ــ ن مــ ــ ادل ــــ ــــ الء األفــ ــــ ـــا هــ هـــ ل ـــي  ـــ ــــه ال ــ  / ألســ ــــات حــــ ــ س ال

ــ ــ ــ ــه  ـــ ــ أنــ ـــ ـ ة غ ـــ ــ ــ ــة لل ــــ م ـــة الع ــ ــ ــي ال ــ ــ فــ ـــ ـ ه االال ـــ ــ ر هـ ــــ ـــ ــــه ح ه األســ ــــ ي هـــ ــال ـــ ـ ــــات.  ل اعـــ ـــارخ ج ـــ ـــ  ١١ب ــ ــ أك
ـــه، ٢٠١٨ ـــ ـ ــاًء عل ـــ ــ . و ــ ــ ــــاه األجانـــ ـــ ــــ لل ـــ ق ال ـــ ــ ــ ـــ حق ــ د عــ ــ ـــ ــ ــــع الق ــ ـــال رفـ ـــ ـ ــاالت  ـــ ــ ــة ات ـــ عــ ــــ إدارة م لـــ ر م ــ ـــ ، قــ

ة. ــ ـــ ـــي ال ا فــ ــــ ـ ــاه ال ـــ ق ال ــــ ف حقـ ــ ـــ بـــ ــاه األجانــ ـــ ع ال ـــ ـــة  ســ ــ ــاع اله ــ ـ ـــالل اج ــاص خــ ار خـــ ــ ــ ـــ قـ ـــ تقــ ــ تــ ـــ ح
ـــي  ــ فــ عقـــ عـــــة ال ــة لل ــارس  ٢٠العامـــ ـــام ٢٠١٩مـــ ــ ـــي ال ـــة فــ ــ ل يالت ال عـــــ ـــل ال ــ ـــج  ـــات ودمــ افقــ ــع ال ـــ ـــى ج ل علــ ـــــ ـــ ال ، وتــ

. ف ر أعاله ح ال ار ال ي وت وضع الق  األساسي ال
 

ة هــ ص.ب.  ــ ل لل ــ ان ال ــ ــ ٣٨٣٨إن الع ق يأبــ  رجــة فــي ســ ة م ــ ة. إن أســه ال ــ ــة ال ــ. اإلمــارات الع لــألوراق  يأبــ 
ة. ال  ال

ــلة  ــارات ذات ال قــاوالت واالس مات ال ــا فــي ذلــ خــ ــاالت  ة ووســائ االت مات وأجهــ عــة فــي تقــ خــ ة لل ة األساســ ــ ــل األن ت
ــاع  ــ ق ــة ت مات شــامل مــ ه خ خــ جــ تــ ة ( ــ ة مــ خــالل ال ــ ه األن ــام بهــ ــة. يــ ال ول ــاالت ال الفــات االت ات وائ ــ ل

االت في دولة  ى عام االت ة  ح ة ال ة.٢٠٢٥اإلمارات الع الفاتها ال لة وائ م اتها ال عة وش ا اتها ال  ) وش
 

ل ـ ه ت ـا فــي  هـ ة  حـ ة ال ج ــ ـة ال حل ـة ال ال مــات ال عل ـ ٣٠ال ن ة ول ٢٠٢٠ ي ــ ةف ـ ــة  ال ه ــارخأشـه ال ة  فـي ذلـ ال ــ علـى ال
عة"). عة "ال ها م ار إل عة ( ا اتها ال  وش

 

ارها في إص ح  ة وت ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ل اإلدارة ه ل ٢١ اع م  .٢٠٢٠ ي



عة  ة م االت ش.م.عش  اإلمارات لالت
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١٠ 

اد  – ٢  أساس االع

ه  اد ه ةت إع ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ولي رق لوفقًا  ال ي ال اس ار ال ة ٣٤ل حل ة ال ال قار ال ع. ال اء ي ة ق
ة  ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال اردة في ه مات ال عل ة ال ح ة ال ال انات ال ًا إلى ج مع ال ة ج ة األخ عة ال لل

ا في  ارخ ٢٠١٩د  ٣١ك ة في ذل ال ه ة ال ة .ولل ال مات ال عل ه ال ة ال ت ه ح ة ال ج ة ال حل مات  ال عل افة ال
املة م الالالزمة لل ة ة ال ال ة.انات ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة وفقًا لل عّ احات ، ت ت ومع ذل ال ع اإل

ة لفه  ه عامالت ال اث وال ح األح ارة ل ة.ال ة س انات مال عة وأدائها م آخ ب الي لل ضع ال ات في ال غ   ال
 

ة وفقًا ل ال مات ال عل اد ال ة لإن إع ول ةعاي ال ال قار ال اد ال ل م  إلع ا ي ة الهامة.  اس ات ال ي ق ع ال ام  ل اس ي
اس اصة بها ع ت ال ام ال ارسة األح عة. اإلدارة م ة لل اس ام. ات ال ات واألح ي ق ة ع تل ال ائج الفعل لف ال إن ق ت

ة لل اس اسات ال ل اإلدارة ع ت ال عة م ق ض ام الهامة ال ها  عةاألح ات هي نف ي ق ق في ال م ال ة لع ئ ادر ال وال
ة  ة ال ال انات ال اردة في ال ةال  .األخ

 

اد  ه ت إع قًا ه ة و ال ع األدوات ال اء إعادة تق  اس ة  ار لفة ال أ ال ة وفقًا ل ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ال
ا في  ة  ة األخ ة ال ال انات ال اردة في ال عة ال ة لل اس اسات ال ار  ٢٠١٩د  ٣١لل ة في ذل ال ه ة ال  خ.ولل

 

ح ة ال ال انات ال قة في ال اسات ال ة هي نف ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل قة في ال ة ال اس اسات ال ة إن ال
ا في  عة  ارخولل ٢٠١٩د  ٣١لل ة في ذل ال ه  .ة ال

 

لة  ره اإلماراتي")، وهي الع ة ("ال ة ال ره اإلمارات الع ة ب ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ض ه لة ت ع ة وع ل غ ال
ة،  ض لل األلفالع ح  د ص ب ع ها إلى أق  .ما ل ي خالف ذل وت تق

ة الهامة -٣ اس اسات ال  ال

ة الهامة إن  اس اسات ال قة ال ة ع ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال اد ه ة أدناه.إع  م

ة  أ) ي عاي ال لةال ع عة وال ل ال قة م ق  ال
ة. ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ة في ال ال لة ال ع ة وال ي عاي ال  ت ت ال

ة - ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال اردة في ال ي ال فا ار ال اجع اإل يالت على م ع   ال
ال  - ارة تع األع ار رق ال يالت على ال ع ة). ٣(ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال  م ال
ة ( - ة ال ولي رق تع األه ي ال اس ار ال يالت على ال ع ولي رق و  ١ال ي ال اس ار ال  )٨ال
ار رق  - يالت على ال ار (تع ة ال يل سع الفائ ولي رق  ٩تع ي ال اس ار ال ة وال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال م ال

ار رق  ٣٩ ة) ٧وال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال  م ال
 

عاي تل  تأث  ه ال ة ه ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ه على ه لة ج ع ة وال ي ال  
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١١ 

ة الهامة -٣ اس اسات ال ع) ال  (تا

لة الب)  ع ة وال ي يعاي ال ارها ت ال لها ي ل ول إص  تفع

ه  ارخ ه اناتب ة ال ال ة  ال ج ة ال حل ةال ح قها  ،ال ا ل ي ت ع  ة  ال ات ال ف يالت وال ع عاي وال ع ت ال ل  م
:  ل م

 

عة ل ال ع م ق قها  لها و ل ت ي ل ي تفع لة ال ع ة و ال ي عاي ال ل ال فع خ ال  تار
ار  " ١٧ال أم د ال ة "عق ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال اي  ١ م ال  ٢٠٢٣ي

ي  اس ار ال يالت على ال ع اولة (ال اولة أو غ م ات على أنها م ل ت ال
ولي رق   )١ال

اي  ١  ٢٠٢٢ي

ع  ك ب الف ال لة أو االئ م ة ال ا ب ال وال ة بها  اه دات أو ال ج ال
ار  يالت على ال ع عاي  ١٠رق (ال ة والم ال ال قار ال اد ال ة إلع ول ي اال اس ر ال

ولي رق   )٢٨ال

 
ار   اخ

ار  ة  ١٦ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ازالت  ١٩ف  –م ال ار ت إعفاء  –اإل
أج   ال

ع  أ في أو  ي ت ات ال  ١الف
ن  ( ال ال  ٢٠٢٠ي

ح)  م

 
قع  ة ت حل ة ال ال مات ال عل ه على ال ن له تأث ج ة ل  ل ق ات م اردة أعاله في ف ات ال ف عاي وال اإلدارة أن ت ال

ئي. ة ال ال عة في ف ة لل ح ة ال ج  ال
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١٢ 

اعات -٤ ل الق مات ح  معل
 

ان  عة وفقًا للت أدناه ب ة ل ال ل غ اعات ال الق علقة  مات ال عل ة  ٨ار رق ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال م ال
ة" ل غ اعات ال ار رق "الق ل ال قار  ٨. ي ة على أساس ال ل غ اعات ال ي الق ة ت ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال م ال

ة ال اخل ارد ال امها ل ال عة و اس ي ل ال ئ ة ال ل غ ارات ال ل صانع الق ة م ق رة م ها  اجع ي ت م
اعات وتق أدائها.  للق

 
أنها أ) ادر تقار  اعات ال ادات الق ها إي ج ع ي ي مات ال ات وال  ال

 
عة  دات ال ج ادات وأراح وم االت. إن مع إي ة االت مات وأجه ل في تق خ ال ت ة م األع عة واح عة في م ل ال تع

عة وش ا اتها ال ة م خالل ش ة ال عة خارج دولة اإلمارات الع ل ال ة. تع ة ال اتها في دولة اإلمارات الع ل ع عل  اتها ت
لة في ال  ةم ة  س الي: إلىع دولة مق ة على ال ال ل غ اعات ت  ق
 

  ب غ  ال
 م 
 ان؛ و  اك
 .  دول أخ

 

ادات  ا ب ُت اإلي ي ت  عات ال اب ال ادات. ي اح أن اإلي ر تقار  ي ت ات ال قع ال اًء على م لي ب غ اع ت إلى ق
و واألسعار  اعات وفقًا لل هاالق ف عل  .ال

 

لة م ة ال ات ال ل افي لع غ قع ال اًء على ال اعات ب ة للق الفات ال لة واالئ م ات ال ائج ال عة م ن ة ال  ت ت ح
أن  ل اإلدارة")  عة ("م ل إدارة ال مة ل ق قار ال ا ال مع ال اف ه ك. ي الف ال ارات االئ ار واس ائج االس ن

ة. الفات ال لة واالئ م ات ال  في ال
 

اع  ب) ائج الق ادات ون  إي
 

. ت  اد از االت ل وح االم ال ال ل وت ادات ال اع دون ت إي ل ق ققها  ي  ة ال ل غ اع األراح ال ائج الق ل ن ت
ض  عة لغ ل إدارة ال ا األساس ل اع.تق ه ارد وتق أداء الق  ت ال

 

اع ج) دات الق ج  م
 

ل اإلدارة  م م ق اعات،  ا ب الق ارد  اع وت ال ة أداء الق ا اض م ةألغ الي  ا اولة إج اولة وغ ال دات ال ج ال
ات ال ح اًء على ال ارة ب ة ال ه ة. ي ت ال اع على ح ل ق ة  ت لال ف ل م ي  ق القابلة لل . ي ت ة لل

اع م  ل ق ل  ة م ق ادات ال أنها على أساس اإلي ادر تقار  اعات ال ل الق ك م ق ل م مة  دات ال ج ال
أنها. ادر تقار  اعات ال  الق

 

ة. ال ة ال ف اعات في ال مات الق ض معل   ت ع



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
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ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

اإليرادات 

١٥,٤٧٠,٦٠٥٣,٥٩٣,٧٥٩١,٩٤٣,١٧٦١,٤٠٢,٤٤٨٣,١٩٥,٥٥٤٢٥,٦٠٥,٥٤٢اإليرادات الخارجية

١٠٤,٢٨٢٢٣١,١١٣٢٧,٩٤٥٤٤,٢٢٤٣٦,٨٤٣٤٤٤,٤٠٧اإليرادات فيما بين القطاعات

١٥٬٥٧٤٬٨٨٧٣٬٨٢٤٬٨٧٢١٬٩٧١٬١٢١١٬٤٤٦٬٦٧٢٣٬٢٣٢٬٣٩٧٤٤٤٬٤٠٧٢٥٬٦٠٥٬٥٤٢إجمالي اإليرادات

٧٬٠٨٨٬٤١٨١٬٣٤٣٬٠٥١٣٩٩٬٣٥٦٣٧٬٥٢٨٧٢٦٬٦٢٧٩٬٥١٩٬٩٢٤نتائج القطاع 

٢,٩٦٤,١٠٩حق االمتياز االتحادي

٤٤٥,٣٨٦إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

١,٣٤٠,٥٤٨تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٥٬٦٦٠٬٦٥٣األرباح قبل الضريبة

٥٩٦,٣١٢مصروفات ضريبة الدخل

٥٬٠٦٤٬٣٤١أرباح الفترة 

٦٤,٣٦٨,٦٥١٣٢,٨٧٦,٩٢٧٩,٢٩٣,٧١٦١١,٠٥١,٧٧٥١٦,٧٠٣,٧٠٧١٢,٤٠١,٧٧٢١٢١,٨٩٣,٠٠٤اجمالي األصول كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

اإليرادات 

١٥,٩٢٩,٤٨١٣,٦٨٥,٧٧٣١,٥٤٧,٨٨٣١,٦٦٢,٤٦٥٣,٠٤٣,٢٥٣٢٥,٨٦٨,٨٥٥اإليرادات الخارجية

١٠٩,٨٠٣٢٣٨,٠٤٠٣٠,٨١٠٣٧,٥٦٠١١٦,٨٧٥٥٣٣,٠٨٨اإليرادات فيما بين القطاعات

١٦٬٠٣٩٬٢٨٤٣٬٩٢٣٬٨١٣١٬٥٧٨٬٦٩٣١٬٧٠٠٬٠٢٥٣٬١٦٠٬١٢٨٥٣٣٬٠٨٨٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥إجمالي اإليرادات

٧٬٢٨٨٬٩١١١٬٤٢٣٬٦٥٣٢٨٨٬٨٧٢٥١٬٣٩٣٥٢٨٬٩٢٥٩٬٥٨١٬٧٥٤نتائج القطاع 

٣,١٧١,٢٣١حق االمتياز االتحادي

٦٦٠,٤٦٨إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

٩٧٤,٠٥٤تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٦٬٠٩٦٬٩٣٧األرباح قبل الضريبة

٨٥٩,٠٩٨الضريبة

٥٬٢٣٧٬٨٣٩أرباح الفترة

٧٠,١٠٧,٢٣١٣٣,٣٨١,٩٩٧٩,٣١٦,٣١٣١١,٧٠٠,٢٩٧١٦,٩٥٢,٦٦٤١٣,١٩٢,١٦٩١٢٨,٢٦٦,٣٣٣إجمالي األصول كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تفاصيل اإليرادات الخارجية

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٥,٤٤٤,٨٨٠٢,١٢٩,٤٥٣١,٦٤٠,١٠١٥٠٤,٩٩٩٢,٩١٥,٣٥٢١٢,٦٣٤,٧٨٥هاتف متحرك
٥,٥٨٧,٥١٢١,٣٠٢,٧٣١١٠٤,٥٤٩٦٧٦,٩٣٨٢٤٩,٢٣٤٧,٩٢٠,٩٦٤خط ثابت

٨٨٧,٣٩٤٦٠,٨٣٧٣٣,٩١٧٦,١٤٨٣,٦٥٣٩٩١,٩٤٩معدات
٣,٥٥٠,٨١٩١٠٠,٧٣٨١٦٤,٦٠٩٢١٤,٣٦٣٢٧,٣١٥٤,٠٥٧,٨٤٤أخرى

١٥٬٤٧٠٬٦٠٥٣٬٥٩٣٬٧٥٩١٬٩٤٣٬١٧٦١٬٤٠٢٬٤٤٨٣٬١٩٥٬٥٥٤٢٥٬٦٠٥٬٥٤٢إجمالي اإليرادات

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٦,١٤٧,٧٦٥٢,١٨٨,٩٣٥١,٣٤٧,٦٥٩٦٩٨,٩٢٧٢,٧٣٥,٥٧٠١٣,١١٨,٨٥٦هاتف متحرك
٥,٦٨٩,٢١٥١,٢٦٦,١٧٣٧٠,٨١٥٧٥٢,٠٦٤٢٤٩,٧٩٧٨,٠٢٨,٠٦٤خط ثابت

١,٠١٥,٥٣٧٨٤,٤١٢٣٤,٠٥٢٦,٦٥٨٣,٨٧٠١,١٤٤,٥٢٩معدات

٣,٠٧٦,٩٦٤١٤٦,٢٥٣٩٥,٣٥٧٢٠٤,٨١٥٥٤,٠١٧٣,٥٧٧,٤٠٦أخرى

١٥٬٩٢٩٬٤٨١٣٬٦٨٥٬٧٧٣١٬٥٤٧٬٨٨٣١٬٦٦٢٬٤٦٤٣٬٠٤٣٬٢٥٤٢٥٬٨٦٨٬٨٥٥إجمالي اإليرادات

الصعيد الدولي

فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

المصروفات التشغيلية وحق االمتياز االتحادي ٥
المصروفات التشغيلية ٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩أ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢,٩٣٢,١٢٩٣,٠٠١,٦٦٤٥,٩٦٥,٤٨٠٦,١٣٢,٦٥٦تكاليف المبيعات المباشرة 

١,٠٥٥,٢٧٥١,٢٢٠,٣٩٨٢,٢٨٥,٠٦٧٢,٤٦٧,٠٥٩تكاليف الموظفين

١,٤٤٥,٤٤٦١,٤٣٧,٩٠٤٢,٩٩٠,٤٥٩٢,٩١٦,١٧٨إستهالك 

٦٢٧,٥٥١٦٢٥,٧١٥١,٢٦٧,٠٧٠١,٢٤٥,٠٥٧تكاليف الشبكة والتكاليف األخرى ذات الصلة

٤٠٦,١٧١٤٠٣,٥٦١٨١٠,٧٠٥٧٧٩,٣٧٥اإلطفاء

١٣٢٠,٠٨٦٣٢٧,٢٠٧٦٧٨,٩١٨٦٦٣,١٩٥المصروفات التنظيمية

١٧٣,٦١٥٢٤٥,٠٥٨٤٠٧,٤٤٣٤٦٠,٢٩٠مصروفات التسويق

١٥٥,٩٧٢١٧١,٢٣٣٣٢٤,٠٦٩٣٧٩,٠٣٢أتعاب االستشارات

٩,١٩٥٩,٤٦٠١٨,٦٠٦١٢,٧٦٣إيجارات بموجب عقود إيجار تشغيلي

٦٨,٢٠٦١٠٣,٩٥٥١٣٧,٣٢٤١٩٨,٠٤٣تكاليف تقنية المعلومات

صرف العمالت األجنبية أرباح ٣٧,١٤٣١٨,٤١٠٣,٠٨٨٥١,٨٥٠خسائر

٢٩٧,٨٩٦١٩١,٥٣٠٦٠٠,١١٣٥٠٠,٨٤٣المصروفات التشغيلية األخرى

قبل حق االمتياز االتحادي ٧٬٤٥٤٬٣٩٩٧٬٧٥٦٬٠٩٥١٥٬٤٨٢٬١٦٦١٥٬٨٠٦٬٣٤١ المصروفات التشغيلية 

المصروفات التنظيمية ١

حق االمتياز االتحادي ب

توزيعات األرباح  ٦

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين
فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم

٢,١٧٣,٢٤٩نصيب األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٬٢٥ درهم لكل سهم

٥٬٦٥٠٬٤٤٧مجموع المبالغ 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

ربحية السهم ٧

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
باأللف درهم الربحية 

٢,٣٨٧,٨٣٢٢,٢٣١,٩٤٦٤,٥٦٦,٤٤٨٤,٤٤٣,٩٩٠
٠٠

باآلالف عدد األسهم 
٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤

ربحية السهم

٠٬٥١ درهم٠٬٥٣ درهم٠٬٢٦ درهم٠٬٢٧ درهم

 الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيوالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

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 االتحادي  وفقا
٢٨م لسنة ١٩٩٨، تم رفع هذه النسبة لتصل إلى ٥٠٪ اعتباراً  من  ً  لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٥ وفقا إلى حكومة اإلمارات العربية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية

١ يونيو ١٩٩٨

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

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 
فيما يتعلق باألرباح الخارجية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز البالغ ٣٥٪ بقيمة معادلة لألرباح األجنبية التي خضعت بالفعل للضريبة  للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

األجنبية

فيما يتعلق بألية احتساب رسوم حق االمتياز  التي تلقتها الشركة في ١ مارس ٢٠١٥ في ٢٥ فبراير ٢٠١٥، أصدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات معدلة 
ً  لهذه التوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز لسنة ٢٠١٦ لتصل إلى ٣٠٪ من  وفقا التوجيهات االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦

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

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 الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

األساسية والمخففة

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

ال يتم احتساب رسوم حق االمتياز على  الناتجة عن الخدمات الخاضعة للتنظيم بعد استقطاع حق االمتياز البالغ ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة
تم احتساب رسوم  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

ً  لخطة االمتياز الجديدة 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
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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى ٨

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
٢٤٬٩٦٦٬٢١٨٢٧٬٦٢٢٬٠٩٢

٤٨٧,١٣٣٩٨٦,٠٩٦اإلضافات

٣٣٤,٨٧٠التحويل

١٦٨,١٨٨٤٤٧,٠٢٦االستحواذ على شركة تابعة

٤١,٥٣٧١٣٥االستبعادات

٨٢٦,٦٢٦٤,٢٥١,٤٨٣اإلطفاء وخسائر إنخفاض القيمة

٢٨٥,٠٢٣١٧٢,٢٤٨فرق صرف العمالت األجنبية

٢٤٬٤٦٨٬٣٥٣٢٤٬٩٦٦٬٢١٨الرصيد الختامي

الممتلكات واالآلت والمعدات ٩

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٤٥٬٠٦٩٬٧٢٩٤٣٬٢٤٢٬٧٠٣

٢,١٢٠,٠٩٧٧,٨٥٠,٠٢٨اإلضافات

٣٣٠,٠٩٣التحويل إلى موجودات غير ملموسة

٣١,٤١٣التحويل من عقارات استثمارية

١١,٧٠٧٢٠٤,٧٨٢اإلستبعادات

٢,٧١٣,٦٢٤٥,٤١٨,١٨٧االستهالك

٧٢٢٣,٥٥٦خسائر إنخفاض قيمة

٤,٨١٦٤٢٣,٦٢٨االستحواذ على شركة تابعة

٦٧١,٦٠٢٥٠١,٤٢٥فرق صرف العمالت األجنبية

٤٣٬٧٨٨٬٠٠٥٤٥٬٠٦٩٬٧٢٩الرصيد الختامي

الذمم المدينة التجارية واألخرى ١٠
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
١١,٤٠٢,٥٣٤١٠,٦٩٦,٧٤٣المبالغ مستحقة القبض عن الخدمات المقدمة

مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى ٢,٣٩٩,١٥١٢,٦٨٧,٨٦٧المبالغ المستحقة من مشغلي
١٣٬٨٠١٬٦٨٥١٣٬٣٨٤٬٦١٠إجمالي مجموع القيمة الدفترية

٣,٣٠٩,٧٣٩٢,٧٣٧,٣٩٣خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة
١٠٬٤٩١٬٩٤٦١٠٬٦٤٧٬٢١٧صافي الذمم المدينة التجارية

٨٤٥,٦٩٤٥٧١,٠٧٤المصروفات المدفوعة مقدما

٩٠٤,٣٩٩٨٩٤,٤١١اإليرادات المستحقة

١,١٩٢,٣٩٦١,٠٥٤,٣٩٦المبالغ المدفوعة مقدما للموردين

٣٣١,١٤٢٤٠٦,٠٠٨الضرائب غير المباشرة المستحقة القبض

١,٨٨٦,١٣٦١,٣٨٧,٧٦٦الذمم المدينة األخرى
١٥٬٦٥١٬٧١٣١٤٬٩٦٠٬٨٧٢صافي الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٥٬٦٥١٬٧١٣١٤٬٩٦٠٬٨٧٢إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٥,٣١١,٤٦٨١٤,٦٤٠,٦٥٣ تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

٣٤٠,٢٤٥٣٢٠,٢١٩تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

النقد ومرادفات النقد ١١
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم

٢٢,٧٩٥,٣٨٥٢٨,٣٣٤,٣٤٩   محتفظ به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ً  وغير مقيد االستخدام ١,٥٦١,٨٦٥١,٢٥٩,٥٠٢   محتفظ به خارجيا

٦٣,٩١٤٦٢,٧٤٥   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام
٢٤٬٤٢١٬١٦٤٢٩٬٦٥٦٬٥٩٦النقد واألرصدة المصرفية

ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع  ً ١٤,٨٦٦,٠٥٤٢٦,٨٢٩,٢٨٢ناقصا

٩٬٥٥٥٬١١٠٢٬٨٢٧٬٣١٤النقد وما يعادله من العمليات المستمرة

ان الحركة في الشهرة التجارية و الموجودات الغير ملموسة األخرى هي كما يلي

الرصيد االفتتاحي

الرصيد االفتتاحي

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 
إن القيمة  تخضع هذه االستثمارات لمعدالت الفائدة السائدة في السوق يتم االحتفاظ بهذه البنود بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي لدى مؤسسات مالية وبنوك التغيير في قيمتها

الدفترية لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة

١٥
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الذمم الدائنة التجارية واألخرى ١٢
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
المتداولة 

٢,٩٦٥,٧١١٥,٨٣٠,٤٥٧حق االمتياز االتحادي

٧,٠٠١,٦٢٦٦,٧٠٤,٦٤٣الذمم الدائنة التجارية

مقدميي االتصاالت األخرى ٢,٤٢٧,٨٣٦٢,٨٨٩,٧٨٨المبالغ المستحقة لمشغلي

٧,٤٠٨,٤١٩٨,٣٥٨,٨٨٠االستحقاقات

١,٤٥٨,٤٢٠١,٤٥٧,٧٢١الضريبة غير المباشرة مستحقة الدفع

ً  من العمالء ٣٣٩,٨١١٣١٣,٧٢٢المبالغ المدفوعة مقدما

٣,٩٦٥,١٢٢٢,٥٤٢,٦١٩الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى
٢٥٬٥٦٦٬٩٤٥٢٨٬٠٩٧٬٨٣٠

غير متداولة 

١,٤٦٠,٧٣٦٢,٢٠٣,٣٨٩ذمم دائنة أخرى 
١٬٤٦٠٬٧٣٦٢٬٢٠٣٬٣٨٩

المطلوبات الطارئة ١٣

هذه نهاية  بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٠، قامت  برفض الغاء قرار محكمة كوتونو لالستئناف الصادر في ٣٠ مايو ٢٠١٨ التي الغت قرار التحكيم الصادر بحق أتالنتيك تيليكوم
طلب التحكيم المقدم من ساركي ضد أتالنتيك تيليكوم و الذي يعطي  رضاء كامل ألتالنتيك تيليكوم

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

أحد مساهمي األقلية في واحدة من الشركات  ساركي في السنوات السابقة، انخرطت أتالنتيك تيليكوم اس ايه وهي شركة تابعة للمجموعة في قضية تحكيم ضد ساركي سار  ٤
تم إلغاء  بمقتضى ذلك، تسعى ساركي للحصول على تعويضات عن األضرار المزعومة  الناجمة لتيلسيل بنين خالل الفترة من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٧ التابعة لها، تيلسيل بنين

في نوفمبر ٢٠١٥، أمرت محكمة التحكيم بناء على المرافعة  إثنين من إجراءات التحكيم السابقة حول نفس الموضوع بناء على طلب أتالنتيك تليكوم في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٣
في ٣٠ مايو ٢٠١٨، قامت محكمة كوتونو لالستئناف  ١٫٦ مليار درهم الثالثة التي بدأت في نوفمبر ٢٠١٣ بدفع تعويضات لساركي تصل قيمتها إلى نحو ٤١٦ مليون يورو 
قامت شركة ساركي  باستئناف قرار المحكمة أمام  بإلغاء قرار عام ٢٠١٥، حيث أخطرت انالنتيك تليكوم شركة ساركي بقرار محكمة االستئناف بتاريخ ١٦ اغسطس ٢٠١٨

حيث تم الغاء اإلجراءات  ضد أتالنتيك تيليكوم المرفوعة من قبل ساركي في بينين و دول أخرى   في ابديجان خالل اكتوبر ٢٠١٨و ال يزال حكم حكم المحكمة قيد االنتظار
ما عدا دولة توغو

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  ٢
في ١٢ يونيو ٢٠١٥، حكمت المحكمة العليا لصالح مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات المعاشات رفع العديد من طلبات االلتماس

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

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

من قانون اإلجراءات المدنية، التي تقررها المحكمة المختصة وفقا للقانون، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوقائع في قضايا  ٢ المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة ١٢
ومع ذلك، قام  من قانون اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية ٢ كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات بموجب المادة ١٢ أخرى معلقة أمام المحاكم العليا
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 

المطالبين بنفس الحقوق التي أجازها القرار المنظور والمؤرخ ١٢ مستحقي المعاشات كما وجهت المحكمة العليا في ١٠ مايو ٢٠١٨ بعض األطراف المدخلين  الدعوى الرئيسية
في ظل هذه الظروف، ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، استناداً  إلى استشارة قانونية، أنه من غير الممكن في هذه  يونيو ٢٠١٥ للتوجه إلى المحكمة المختصة

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 
قطاع االتصاالت في باكستان لعام ١٩٩٦ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة ٢٠١٢، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه  إعادة تنظيم ً  لقانون  طبقا

البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

وقد عارضت موبايلي هذه  الهيئة وهي شركة زميلة للمجموعة، مخالفة خرق عدة قرارات من هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات  موبايلي تلقت شركة اتحاد اتصاالت  ٣
تتنوع أسباب هذه القرارات مابين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أو غيرها من أسباب القرارات وفقا للوائح االتصاالت
ان حالة هذه الدعاوى  لقد تم رفع دعاوى قضائية متعددة من قبل موبايلي ضد الهيئة في ديوان المظالم لمعارضة هذه القرارات الصادرة عن لجنة الهيئة وفقا للوائح االتصاالت

القضائية هي موضحة كما يلي
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ٦٩٦ مليون درهم هناك ٨٣٣ دعوى قضائية مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهيئة بمبلغ ٧١١ مليون لایر سعودي 

كما في  ٤٩٦ مليون درهم بإجمالي غرامات تصل إلى ٥٠٧ مليون لایر سعودي  الهيئة أصدر ديوان المظالم ١٩١ حكم أولي لصالح موبايلي يبطل ١٩١ قراراً  من قرارات 
٣٠ يونيو  ٢٠٢٠

٤٩٤ مليون درهم مما أدى إلى إلغاء عقوبات أولية بقيمة إجمالية ٥٠٥ مليون لایر سعودي  بعدما أكدتها محكمة االستئناف أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولية قطعية 
كما في ٣٠ يونيو  ٢٠٢٠

وغيرهم، تم رفع هذه  المدعى عليهم ٢٠١٤ من مساهمين ضد أعضاء مجلس موبايلي ٢٠١٣ ١٬٧٦مليار درهم تم إجراء ٨٤ دعوة قضائية بمبلغ ١٬٨ مليار لایر سعودي 
ً  في مراحل مختلفة، لذا ال يمكن في هذه المرحلة تحديد االلتزامات المالية، إن وجدت،  الزالت اإلجراءات تجري حاليا الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية

الالحقة إلعادة تنشيط جلسات االستماع

باإلضافة إلى ذلك، تم رفع ١٧ قضية من عدد من المساهمين ضد شركة موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية، والتي يتم الفصل في بعضها حاليا من قبل اللجنة 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حصلت الشركة على حكمين مبدئيا لصالحها المذكورة

١٦
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االلتزامات المالية ١٤

معامالت األطراف ذات عالقة ١٥

الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية  أ 

االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة ب

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

معامالت متاجرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

مبيعات ١٠٩,٦٧٦١٦١,٠١٢خدمات االتصاالت 

مشتريات ١٩,٣١٨٣٤,١٧٢١٤,٠٨٦١٥,٢٦٩خدمات االتصاالت 
١٥٨,١٨٢١٤٠٤,٨٥٩٢٢,١٥٦خدمات اإلدارة وخدمات أخرى 

المستحق من أطراف ذات عالقة كما في ٣٠ يونيو 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٢٠٢٠٦٠,٨٩٢٥٣,٠٦٠٤٥,٠٧٤٥٩,٧٩١

المستحق ألطراف ذات عالقة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣١٣,٤٣٩٥٤٨ ديسمبر ٢٠١٩

شركة اتحاد اتصاالت ١

، وقد أصدرت المجموعة خطابات  ٥٬٦٦٣ مليون درهم ٢٠١٩ قامت المجموعة باعتماد مشروعات رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية بقيمة تصل إلى ٥٬٥٤٨ مليون درهم 
٤٠٣ مليون درهم ٢٠١٩ اعتماد بقيمة ٢٣٢ مليون درهم 

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

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

تتراوح فترة االئتمان الممنوحة للهيئات  يتم تقديم هذه الخدمات بناءً  على الشروط التجارية العادية متضمنة الوزارات والهيئات المحلية خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية 
صافية من مخصص الديون  ١٫٥٣٦ مليون درهم ٢٠١٩ تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ ١٬٧٤٤ مليون درهم   ً الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين ٩٠ إلى ١٢٠ يوما

أنظر إيضاح ٥ لالطالع على اإلفصاح عن حق  مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية ١٤٧ مليون درهم ٢٠١٩ المشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٩٠ مليون درهم 
االمتياز المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ً  للشروط التجارية العادية بواسطة المجموعة وفقا وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة تشمل المبيعات لألطراف ذات عالقة تقديم منتجات وخدمات االتصاالت 
إن صافي المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة  ً  للشروط المتفق عليها ً  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

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

المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في تقديم خدمات االتصاالت

االئتالفات المشتركة الشركات الزميلة

مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من ٢٣ ديسمبر  االتفاقية استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أبرمت شركة موبايلي اتفاقية إدارة 
إن مدة االتفاقية هي سبع سنوات مع  تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة أتعاب إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين ورسوم خدمات أخرى مقدمة بموجب االتفاقية ٢٠٠٤
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

ان مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات في سنة ٢٠١٧، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات فنية و دعم مع موبايلي
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القروض ١٦

          القيمة المدرجة                القيمة العادلة
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠١٣٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهم
القروض المصرفية

٥,٤٣٥,٠٠٧٤,٨٥٠,١٨٦حسابات بنكية قصيرة االجل
٦,٨٢٠,١٥٩٦,٤٥٨,٨٩٨  قروض مصرفية

قروض أخرى
١١,٦٣٤,٧٨٠١١,٦٠٧,١٣٠   سندات

٣٨٩,١٥١٤٢٤,٤٢٢  تمويل بائعين
٥,٠٦٤٤,٩٨٠   أخرى

٢٤٬٢٨٤٬١٦١٢٣٬٣٤٥٬٦١٦
٥٤٣,٤٧٥٥٤٣,٤٧٥دفعات مقدمة من حصص غير مسيطرة

٢٤٬٨٢٧٬٦٣٦٢٣٬٨٨٩٬٠٩١إجمالي القروض 

١٢,٠٨٠,٠١٩٦,٥٣٩,١٥٩   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٢,٧٤٧,٦١٧١٧,٣٤٩,٩٣٢   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٧,٠٠٠١,٩٧٩,٨٨١١,٨٢٣,٠١٢

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٠٢٤,٠٩٨٤,٩٢٨,٤٣٠

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٥١٩,٨٦١٤,٨٨٣,٣٣٨
١٢٬٣٦٤٬٣٦٠١٢٬٥٢٣٬٨٤٠١١٬٦٣٤٬٧٨٠في ٣٠ يونيو

٤,٩٢٨,٤٣٠   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

٦,٧٠٦,٣٥٠   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٧,٠٠٠١,٩٢٢,٨١١١,٨٢٣,٠١٣

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٠٧٧,٠٥٤٤,٩١٣,٧٢٧

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٦٨٥,٠٩٤٤,٨٧٠,٣٩٠

١٢٬٣٦٤٬٣٦٠١٢٬٦٨٤٬٩٥٩١١٬٦٠٧٬١٣٠في ٣١ ديسمبر

   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١١,٦٠٧,١٣٠   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

٩٫٩ مليار  ٢ مليار يورو  و ٤ ١٫٨٤ مليار درهم كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، كان إجمالي المبالغ المصدرة في هذا البرنامج حسب العملة مصنف إلى ٠٫٥ مليار دوالر أمريكي 
على النحو التالي درهم

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

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

ً  ال تعادل قيمتها الدفترية ألنها بدون فائدة إن القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة مقدما المطلوبات غير المتداولة

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

السندات

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

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

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

أصدر  والتي سيتم استخدامها في الوفاء بمتطلبات التمويل متوسط المدى ٢٥ مليار درهم ٧ قامت المجموعة بإدراج برنامج سندات متوسطة األجل بقيمة ٧ مليار دوالر أمريكي 
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 
عالوة على ذلك، قامت المجموعة في مايو ٢٠١٥ بإصدار سندات إضافية بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر أمريكي ضمن شرائح حالية لمدة خمس سنوات بالدوالر األمريكي التوالي

السندات

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

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

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

خالل الفترة  قامت المجموعة بسداد كامل لسندات بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها

في السنة مستحقة في ٢٠٢٦ شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠
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عالقات التحوط لصافي االستثمار و األدوات المالية المشتقة ١٧

٢٠٢٠٢٠١٩
الشامل االخر الخسارة ألف درهمألف درهمالجزء الفعال المعترف به مباشرة في قائمة الدخل 

١٧٧,٥٢٩١١,٧٤١

١٠١,٧٠١١٢,٧٨٢

٧٥,٨٢٨١,٠٤١

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمالقيمة العادلة للمشتقات المالية

٤,٨٨٩١٧٨االقيمة العادلة لعقود المقايضة اآلجلة والخيارات 
٢٠٤,٧١٠٦٥,٤٧٤
٢٠٩,٥٩٩٦٥,٦٥٢

موسمية ودوران العمليات المؤقتة ١٨

إفصاحات القيمة العادلة ١٩

مخصص تعويضات نهاية الخدمة ٢٠
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة

ألف درهمألف درهم

١٬٤٠٠٬١٧٦١٬٥٣٥٬٤٠٩

٨٨,٣٣٠٣٩,٧٣٤إضافات

٦٤,٤٠٧٩٨,٧٢٤مبالغ مدفوعة

٥٠,٢١٥٦٦,٤٣٦فروق الصرف

٤,٥١٥عكس الخصومات

٢٨,٠٧٥١٢,٠٧٢إعادة قياس

٣,٤٩٤٢,٢٦٥استحواذ على شركة تابعه

١٬٣٥٣٬٨١٨١٬٤٠٠٬١٧٦

٩٢,٠٦٧١١٢,٥٣٧مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات  المتداولة

١,٢٦١,٧٥١١,٢٨٧,٦٣٩مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات غير المتداولة

موجودات حق االستخدام ٢١
آالت ومعداتأرض ومباني

سيارات وأجهزة 
كمبيوتر وأثاث

اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٣٠٣٬٦٧٩٨٩٠٬٢٥٠٤١٬٣٨٧٢٬٢٣٥٬٣١٦

٥٦٦,٠١١٣٥٣,٠١٥٤٠,٩٩٦٩٦٠,٠٢٢إضافات

٣٣,٣٤٧٣٣,٣٤٧استبعادات

٢٢٧,١٠٣١٧٦,٠٦٧٢٢,٩٢٩٤٢٦,٠٩٩االستهالك

٦٠,١٢١٧٢,٣٠٠٣,٧٣٩٨,٤٤٠فروق الصرف

١٬٥٤٩٬١١٩١٬١٣٩٬٤٩٨٥٥٬٧١٥٢٬٧٤٤٬٣٣٢

٩٦,٣١٤٩٤,١٢٧١٠٧,٢٥٧٢٩٧,٦٩٨إضافات

٣١,٠٨٩١٠٦,٢٢٦١٣٧,٣١٥استبعادات

١١٥,٢٨٦٨٣,٨٥٣٣٩,٤٣٣٢٣٨,٥٧٢االستهالك

١,٦٦٩١,٦٦٩االستحواذ على شركة تابعة

٣٨,٩١١٦,٨٤٣٢١١٤٥,٩٦٥فروق الصرف

١٬٤٦١٬٨١٦١٬٠٣٦٬٧٠٣١٢٣٬٣٢٨٢٬٦٢١٬٨٤٧

التزامات اإليجار ٢٢٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمتفاصيل التزامات االيجار للمجموعة موضحة كما يلي

٥٩٦,٨٧٧٦٦٢,٨٥١خالل سنة واحدة

١,٧٦٧,٧٢٢١,٧٩١,٣٩١من ٢ إلى ٥ سنوات

١,٩٩٨,٧٨١٢,٠٠٢,٨٢٣بعد ٥ سنوات

٤٬٣٦٣٬٣٨٠٤٬٤٥٧٬٠٦٥

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

٥١٥,٨٣١٥٤٩,٧٧٣مستحقة خالل ١٢ شهراً 

٢,٠٩٧,١٦٤٢,١٥٩,٢١٠مستحقة بعد ١٢ شهراً 

يتم اإلفصاح عن الجزء الفعال من  في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو و مبادالت أسعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االستثمار و تحوطات التدفق النقدي بالترتيب
أداة التحوط في قائمة الدخل الشامل االخر كما يلي

فترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

 الدخل الشامل االخر على تحوطات االستثمار

الشامل االخر على  تحوطات التدفقات النقدي الخسارة

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

الشاملة األخرى الخسائر الجزء الفعال المعترف به مباشرة ضمن األرباح

القيمة العادلة لعقود مقايضة المشتقات

الرصيد االفتتاحي

الرصيد الختامي

ال توجد بنود ذات طبيعة موسمية أو دورية في العمليات المؤقتة خالل الفترات المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ و ٣٠ يونيو ٢٠١٩

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

تمثل القيمة العادلة لهذه األدوات الماليه قيم عادلة بالمستوى ٢ غير مرئية

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة

القيمة الدفترية

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
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رأس المال ٢٣

٢٤ االستحواذ على شركة تابعة
٢٤٫١ االستحواذ على شركة تيغو تشاد

٢٤٫١٫١ ااالصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

ألف درهم
١٤١٬٦٥٨صافي الموجودات المستحوذ عليها

٣٠٢,٣٣٢القيمة العادلة للشهرة المحتسبة
٤٤٣٬٩٩٠القيمة العادلة لالستثمار

صافي النقد المتحصل من االستحواذ

٢٩,٨٤٤النقد واالرصدة لدى البنوك

٢٤٫١٫٢ االعتبار المحول

٤٤٣,٩٩٠المقابل المدفوع

النقد و ارصدة البنوك ٢٩,٨٤٤ناقص

٤١٤٬١٤٦

٢٤٫٢ االستحواذ على هلب أي جي

٢٤٫٢٫١ ااالصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

ألف درهم

٢,١١٣موجودات غير ملموسة

١٩,٠٦٩النقد وارصدة البنوك
١٢٧,٤٥٢مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٧١١مخزون
٢,٥٨٦الممتلكات واالالت والمعدات

١,٦٦٩موجودات حق االستخدام
٦٦,٨٧٣دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

١,٧٢٠النزامات اإليجار
٣,٤٩٤مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٨١٬٥١٣صافي الموجودات المستحوذ عليها
١٦٢,١٢٣القيمة العادلة للشهرة المحتسبة على أساس مؤقت

٢٤٣٬٦٣٦القيمة العادلة لالستثمار
صافي النقد الناتج عن االستحواذ 

١٩,٠٦٩النقد وارصدة البنوك

٢٥ اثر جائحة كوفيد ١٩

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 
حصلت الشركة على موافقة هيئة ألوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨ إلعادة شراء ٥٪ من  إعادة بيع هذه األسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

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

٤٤٣ مليون درهم  من اسهم تيغو تشاد من شركة ميليكورن حيث كانت قيمة البدل المستلم ١٬١٧٥ مليون درهم مغربي  في ١ يوليو ٢٠١٩ قامت ماروك تيليكوم باستحواذ  ١٠٠
اماراتي

خالل الفترة قامت ماروك تيليكوم بإستكمال تقييم القيمة العادلة لألصول المستحوذ عليها و االلتزامات المفترضة، الملخصة بالجدول التالي

حيث اتمت االستحواذ في  من اسهم شركة هلب أي جي في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خالل عام ٢٠١٩ قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية الستحواذ ١٠٠
تم توحيد البيانات المالية لهلب  أي جي في اإلمارات العربية المتحدة و هلب  أي جي في المملكة العربية السعودية في هذه  ١٧ فبراير ٢٠٢٠ عند تحقيق كامل شروط االستحواذ

القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ابتداءا من فبراير ٢٠٢٠

يلخص الجدول التالي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها، اعتباًرا من تاريخ الشراء على أساس مؤقت

إن توقعات األعمال لعام ٢٠٢٠ قد تتأثر بمخاطر وعدم تيقن بسبب عدة عوامل، معظمها هي خارج سيطرة المجموعة

في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى الطارئ الصحي بسبب االنتشار الحديث لفيروس كوفيد ١٩ الذي صنف كجائحة حسب منظمة الصحة العالمية خالل النصف األول المنتهي في ٣٠
الحتواء االثار السلبية على االنسانية والشركات، قامت الحكومات حول العالم بما فيها حكومة دولة االمارات العربية بإعالن تدابير دعم مختلفة وفرضت بدرجات  يونيو ٢٠٢٠

فإن درجة التأثير في المستقبل بالوقت الحالي غير واضحة حيث  حيث ان هذا الحظر سيؤثر بشكل سلبي على بعض القطاعات متفاوتة حظر تجول على الناس وحظر نقل البضائع
ستحدد بعوامل مختلفة، بما فيها نجاح التدابير المساندة المقدمة من الحكومات، وقدرة الشركات على إدارة عملياتها خالل هذه األوقات وتوقيت وآلية تخفيف القيود

قامت المجموعة بتوثيق خطة الستمرارية األعمال التي تم تفعيلها لضمان سالمة وثبات األعمال والعمليات، وتم تشكيل لجان لتخطيط استمرارية األعمال لقيادة جميع مخططات 
قامت  استمرارية االعمال ومعالجة جميع القضايا االساسية وتدابير التخفيف ألي اثار هامة محتملة مرتبطة بكوفيد ١٩، بما في ذلك تدابير لمواجهة وتخفيف أي عقبات تشغيلية او مالية

المجموعة بتوثيق خطة الستمرارية األعمال التي تم تفعيلها لضمان سالمة وثبات األعمال والعمليات، وتم تشكيل لجان لتخطيط استمرارية األعمال لقيادة جميع مخططات استمرارية 
االعمال ومعالجة جميع القضايا االساسية وتدابير التخفيف ألي اثار هامة محتملة مرتبطة بكوفيد ١٩، بما في ذلك تدابير لمواجهة وتخفيف أي عقبات تشغيلية او مالية

وقد أثر ذلك على الطريقة التي تدير  قامت المجموعة بتقييم تأثير كوفيد ١٩ وقد تأثرت عمليات مجموعة اتصاالت كنتيجة إلجراءات اإلغالق والقيود المفروضة على التنقل والسفر
المجموعة بها أعمالها وعلى إيراداتها نتيجة إلغالق متاجر البيع مما أثر على شريحة الهواتف المحمولة والمدفوعة مسبقًا ومبيعات األجهزة باإلضافة إلى خسارة إيرادات التجوال 
ورداً  على ذلك، قامت مجموعة اتصاالت باتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ مبادرات ترشيد االنفاق  بسبب حظر السفر وارتفاع المخصص اإلضافي المتعلق بالمدينيين وأصول العقود

التي تهدف إلى تقليل التأثير من انخفاض اإليرادات

وحسب التقييم توصلت المجموعة لعدم وجود أي داعي لتغيير جوهري باألحكام والتقديرات التي  كما ادى كوفيد ١٩الى انخفاض في بعض االستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
تم تطبيقها في اخر بيانات مالية سنوية موحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، ما عدا تحديث افتراضات النظرة المستقبلية المرتبطة لبيئة االقتصاد الكلي المستخدمة لتحديد 

أرجحية الخسارة االئتمانية

٥٥١ مليون درهم اماراتي ً  مع المجموعات األخرى في المغرب، قامت ماروك تيليكوم احدى شركات التابعة لمجموعة اتصاالت بالمساهمة بمبلغ ١٬٥ مليار درهم مغربي  تماشيا
لصندوق خاص مخصص الحتواء وباء الكورونا

إن أثار كوفيد ١٩ على اإلنسانية واالعمال ما زالت تتطور، لذا يوجد مخاطرمحتملة وعدم تيقن  قد تأثر على االعمال، وتقوم المجموعة بتحديث مستمر لخططها من اجل التعامل معها




