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الصفحاتالمحتويات

١

٢-٣تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

٤بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموّحد

٥بيان  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

٦بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموّحد

٧بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموّحد

٨بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد 

٩-٢١إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

تقرير اإلدارة

تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
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المراجعة المالية

اإليرادات واألرباح والعائد للسهم ١

صافي موجودات المجموعة ٢

المصروفات الرأسمالية  ٣

توزيعات األرباح  ٤

ً  مع  انخفض صافي موجودات المجموعة بمقدار ١١١ مليون درهم ليصل بذلك إلى ٥٧٬٦٥٦ مليون درهم كما في ٣٠ سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

ملخص األداء المالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي

عن فترة المقارنة من  بواقع ٠٬٥ بلغت اإليرادات الموحدة ٣٨٬٦٤٤ مليون درهم مما يشير الى انخفاض بمقدار ٢٠٢ مليون درهم  أ 
العام الماضي 

مقارنة بنفس  ٣٬٧ بلغت األرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة ٦٬٩٧٩ مليون درهم بزيادة قدرها  ٢٤٩ مليون درهم و بنسبة  ب 
فترة المقارنة من السنة السابقة

حققت ربحية السهم من العمليات المستمرة زيادة بمقدار ٠٫٠٣ درهم، مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي ج 

مقارنة بمبلغ  بلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة للمجموعة ٤٬١٥٢ مليون درهم في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
٤٬٨٨١ مليون درهم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

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

١
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٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

العمليات المستمرة

٤١٣٬٠٣٨٬٧٥٥١٢٬٩٧٦٬٩٦٤٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧٣٨٬٨٤٥٬٨١٩اإليرادات

٥٧٬٧٥٣٬٢٧٤٧٬٨٤٩٬٣٧٨٢٣٬٢٣٥٬٤٤٠٢٣٬٦٥٥٬٧١٩المصروفات التشغيلية

٢٦٧٬٤٨٨٢٧٥٬٩٦٩٩٥٠٬٧١٦٧٤٦٬٩٩٠خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات تعاقدية

صافي ٢٩٩١٧٤٢٢٧٢٬٠٤٥إنخفاض قيمة وخسائر أخرى 

٥٧٬٦٥٨١١٬٩٣٨١٣٧٬٥٠٦٣٢٨الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالقات المشتركة

٥٬٠٧٥٬٩٥٠٤٬٨٦٣٬٧٢٩١٤٬٥٩٥٬٨٧٤١٤٬٤٤٥٬٤٨٣أرباح تشغيلية قبل حق االمتياز اإلتحادي  

٥١٬٤٧٥٬١٨٩١٬٦٢٧٬٧٣٢٤٬٤٣٩٬٢٩٨٤٬٧٩٨٬٩٦٣حق اإلمتياز اإلتحادي
٣٬٦٠٠٬٧٦١٣٬٢٣٥٬٩٩٧١٠٬١٥٦٬٥٧٦٩٬٦٤٦٬٥٢٠األرباح التشغيلية

٢٤٧٬٣٠٣٣٤٥٬٠٦١٦٩٢٬٦٨٩١٬٠٠٥٬٥٢٩إيرادات التمويل وايرادات أخرى

٤٩١٬٠٦١٤٥٤٬٨٨٤١٬٨٣١٬٦٠٩١٬٤٢٨٬٩٣٨تكاليف التمويل و تكاليف اخرى

٣٬٣٥٧٬٠٠٣٣٬١٢٦٬١٧٤٩٬٠١٧٬٦٥٦٩٬٢٢٣٬١١١الربح قبل الضريبة
٤٠٩٬٣٢٨٤٢٧٬٨٢٦١٬٠٠٥٬٦٤٠١٬٢٨٦٬٩٢٤مصروفات ضريبة الدخل

٢٬٩٤٧٬٦٧٥٢٬٦٩٨٬٣٤٨٨٬٠١٢٬٠١٦٧٬٩٣٦٬١٨٧أرباح الفترة

الربح العائد الى

٢٬٤١٢٬٠٧٨٢٬٢٨٦٬٠٢٥٦٬٩٧٨٬٥٢٦٦٬٧٣٠٬٠١٥حقوق ملكية المساهمين في الشركة

٥٣٥٬٥٩٧٤١٢٬٣٢٣١٬٠٣٣٬٤٩٠١٬٢٠٦٬١٧٢حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٬٩٤٧٬٦٧٥٢٬٦٩٨٬٣٤٨٨٬٠١٢٬٠١٦٧٬٩٣٦٬١٨٧

ربحية للسهم 

٠٬٧٧ درهم٠٬٨٠ درهم٠٬٢٦ درهم٠٬٢٨ درهم٧األساسية والمخفضة

مراجعة

الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢١ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٤
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٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٢٬٩٤٧٬٦٧٥٢٬٦٩٨٬٣٤٨٨٬٠١٢٬٠١٦٧٬٩٣٦٬١٨٧ربح الفترة

الشامل االخر  الخسارة الدخل

بنود لن يتم إعادة تصنيفها  إلى األرباح أو الخسائر

صافي الضريبة ٣٬٥٩١١٨٬٨٠٧٢٤٬٦٨٤٣٬٥١٠إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة

بنود قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

١٬٠٣٦٬١٥٤٧١٬١٦٦٤٤١٬١٢٧٩٠٠٬٥٢٩فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجة

أرباح من صافي تحوطات االستثمارات ١٧٣٨٠٬٤٧٧٢٤٩٬٩٨٠٢٠٢٬٩٤٨٢٦١٬٧٢١خسائر

القيمة العادلة من التحوط للتدفق النقدي خالل الفترة خسائر ١٢٬٣٣٨١٬١٣٤٨٩٬٣٦٣١١٬٦٤٨أرباح 
إعادة تقييم موجودات مالية خالل الفترة خسائر ٥٬٣٠٨٤٬٧١٤٨٧٧٣٬٩٠٨أرباح 

٢إعادة تصنيف أرباح القيمة العادلة عند استبعاد موجودات مالية
الشاملة األخرى   الخسائر ٦٦٩٬٧٣٢١٩٤٬٠٤١١٧٢٬٦٢٣٦٥٠٬٨٥٢إجمالي األرباح 

٣٬٦١٧٬٤٠٧٢٬٨٩٢٬٣٨٩٨٬١٨٤٬٦٣٩٧٬٢٨٥٬٣٣٥إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة   
العائد إلى

٢٬٧٧٢٬٦١٦٢٬٥٣٤٬٥٢٣٧٬١٩٠٬٣٢٣٦٬٦٥١٬١٤٠حقوق ملكية المساهمين في الشركة

٨٤٤٬٧٩١٣٥٧٬٨٦٦٩٩٤٬٣١٦٦٣٤٬١٩٥حقوق الملكية غير المسيطرة

٣٬٦١٧٬٤٠٧٢٬٨٩٢٬٣٨٩٨٬١٨٤٬٦٣٩٧٬٢٨٥٬٣٣٥

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
مراجعة

 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبرالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢١ 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 سبتمبر ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمإيضاح
الموجودات غير المتداولة

٨٢٥٬١٥٧٬٨٦٦٢٤٬٩٦٦٬٢١٨الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى

٩٤٤٬٥٣٩٬٦٣١٤٥٬٠٦٩٬٧٢٩ممتلكات واآلت ومعدات

٢١٢٬٦٢٠٬١٢٨٢٬٧٤٤٬٣٣٢حق استخدام موجودات

٤٬٢١٤٬٨٨٦٤٬٠٧٧٬٣٨٠استثمارات في شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

٢٬٨٨١٬١٣١٣٬٠١٨٬١٨٢استثمارات أخرى

١٠٣٤٤٬٣٧٩٣٢٠٬٢١٩ذمم مدينة أخرى

١٦٩٬٣٧٤١٦٧٬٩٢٢ذمم إيجار تمويلي مدينة

٤٤٥٬٧٣١٤٧٨٬٧٥٠موجودات عقود

١٠٨٬١٣١٦٥٬١٨٨موجودات ضريبية مؤجلة

٨٠٬٤٨١٬٢٥٧٨٠٬٩٠٧٬٩٢٠

الموجودات المتداولة

٧١٥٬٤٨٠٧٨٣٬٠٢٠المخزون

١٠١٥٬٠٠٨٬٤٠٩١٤٬٦٤٠٬٦٥٣الذمم المدينة التجارية واألخرى

٧٤٦٬١٧٩٦١٢٬٩٤٤موجودات ضريبة الدخل المتداولة

٤٬٦٠١٤٬٨٣٨ذمم إيجار تمويلي مدينة

١٠٠٬٤٥٠١١٢٬٨٥٢المستحق من شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

١٬٣١٠٬٣٣٢١٬٥٤٧٬٥١٠أصول تعاقدية

٢٥١٬٠٢٥٬٠٥٠استثمارات أخرى

١١٢٦٬٩٥١٬٦٨٣٢٩٬٦٥٦٬٥٩٦النقد واالرصدة لدى البنوك

٤٥٬٨٦٢٬١٨٤٤٧٬٣٥٨٬٤١٣

١٢٦٬٣٤٣٬٤٤١١٢٨٬٢٦٦٬٣٣٣إجمالي الموجودات

المطلوبات غير المتداولة

١٢١٬٤٣٦٬٨٩٠٢٬٢٠٣٬٣٨٩ذمم دائنة أخرى

١٦١٢٬٨٦٢٬١٣٨١٧٬٣٤٩٬٩٣٢قروض

٧٢٬٦٧٩ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

١٧١٩٬٠٧٣٥١٬٣٣١ادوات مالية مشتقة

٢٬٥١١٬٠١٣٢٬٦٣٧٬١٠٩مطلوبات ضريبة مؤجلة

٢٢٢٬١٢٩٬٣٨٠٢٬١٥٩٬٢١٠التزامات إيجارية

٣٥٠٬٧٣٩٤٢٢٬٧٣٥مخصصات

٢٠١٬٢٣٧٬٤٥٩١٬٢٨٧٬٦٣٩مخصص تعويضات نهاية الخدمة

١٥٬٩٢٩٤٤٬٠٥٣مطلوبات عقود

٢٠٬٦٣٥٬٣٠٠٢٦٬١٥٥٬٣٩٨

المطلوبات المتداولة

١٢٢٦٬٣٩٢٬٦٩٢٢٨٬٠٩٧٬٨٣٠الذمم الدائنة التجارية واألخرى

٣٬٠٩٧٬٢٩٨٣٬١١٩٬٠٥١مطلوبات عقود

١٦١٣٬١٦٥٬٤٨٦٦٬٥٣٩٬١٥٩قروض

١١٬٠٢٢١١٬٠٢٢ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

٢٢٠٬٩٩٩٢٨٠٬٥٠٢التزامات ضريبة الدخل الحالية

٢٢٥٣٩٬٦٨٣٥٤٩٬٧٧٣التزامات اإليجار

٤٬٣٥٤٬٦٤٨٥٬٦١٩٬٠٩٣مخصصات

٢٠٩٣٬٥٥٣١١٢٬٥٣٧مخصص تعويضات نهاية الخدمة

١٧١٧٤٬١٤١١٤٬٣٢١ادوات مالية مشتقة

٢٬٦٢٢٥٤٨المستحق إلى شركات ذات عالقة

٤٨٬٠٥٢٬١٤٤٤٤٬٣٤٣٬٨٣٦

٦٨٬٦٨٧٬٤٤٤٧٠٬٤٩٩٬٢٣٤إجمالي المطلوبات

٥٧٬٦٥٥٬٩٩٧٥٧٬٧٦٧٬٠٩٩صافي الموجودات

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

٢٨٬٠٠٥٬٨٠٣٢٧٬٨١٢٬٨٩٦اإلحتياطيات

١٠٬١٤٤٬٩٩١١٠٬١٠١٬٦٥٩األرباح المحتجزة

٤٦٬٨٤٧٬٥٤٨٤٦٬٦١١٬٣٠٩حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

١٠٬٨٠٨٬٤٤٩١١٬١٥٥٬٧٩٠الحصص غير المسيطرة

٥٧٬٦٥٥٬٩٩٧٥٧٬٧٦٧٬٠٩٩إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢١ 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 سبتمبر 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

٦
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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

٦٬٧٣٠٬٠١٥٦٬٧٣٠٬٠١٥١٬٢٠٦٬١٧٢٧٬٩٣٦٬١٨٧ربح الفترة

٩٩٬٣٥٧٢٠٬٤٨٢٧٨٬٨٧٥٥٧١٬٩٧٧٦٥٠٬٨٥٢الخسائر الشاملة األخرى

٤٨٬٧٨٢٤٨٬٧٨٢١٩٬٨٣٢٢٨٬٩٥٠حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين

٢٣٬٨٣٩٢٣٬٨٣٩تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق الملكية غير المسيطرة

٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦١٬٥٨٤٬٩٩٢٨٬٥٣٩٬٣٨٨توزيعات األرباح 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٨٠٥٬٤١٢٩٬٠٩٢٬٨٢٢٤٤٬٥٩٤٬٩٨٨١١٬٣٤٣٬٥٧٢٥٥٬٩٣٨٬٥٦٠الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٧٬٨١٢٬٨٩٦١٠٬١٠١٬٦٥٩٤٦٬٦١١٬٣٠٩١١٬١٥٥٬٧٩٠٥٧٬٧٦٧٬٠٩٩الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
٦٬٩٧٨٬٥٢٦٦٬٩٧٨٬٥٢٦١٬٠٣٣٬٤٩٠٨٬٠١٢٬٠١٦ربح الفترة

الشاملة األخرى الخسائر ١٨٧٬١١٣٢٤٬٦٨٤٢١١٬٧٩٧٣٩٬١٧٤١٧٢٬٦٢٣األرباح 

٥٬٧٩٤٥٬٤٨٢٣١٢١٬٣٧٥١٬٦٨٧حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين

٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦١٬٣٤٣٬٠٣٢٨٬٢٩٧٬٤٢٨توزيعات أرباح

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٠٠٥٬٨٠٣١٠٬١٤٤٬٩٩١٤٦٬٨٤٧٬٥٤٨١٠٬٨٠٨٬٤٤٩٥٧٬٦٥٥٬٩٩٧الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

العائدة إلى مالكي الشركة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢١ 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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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمإيضاح

١٠٬١٥٦٬٥٧٦٩٬٦٤٦٬٥٢٠األرباح التشغيلية 
تعديالت لـ

٤٬٥١٧٬٩٣٩٤٬٣٢٨٬١٤٤استهالك
١٬٢٣٧٬٩٣٣١٬٢٠٥٬٣٧٧إطفاء

انخفاض القيمة  والخسائر األخرى ٢٢٧٢٬٠٤٥عكس
١٣٧٬٥٠٦٣٢٨الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

١٬٤٠٩٬٥٠٥٩٨٬٣٧١المخصصات واالحتياطيات
غير محققة من تحويل العمالت األجنبية أرباح ٢٠٤٬٢٥٤٤١٩٬٠٩٦خسائر 

١٤٬٥٦٩٬٤٦٥١٤٬٨٥٦٬٩٤٣التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

٦٤٬٨٧٦١١٢٬٢٨٨المخزون
١٢٬٤٠٢٣٢٬٧١٩المستحق من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

١٠٢٬١٣٧١٠٩٬٤٤٧الذمم المدينة التجارية واألخرى

٢٬٧٢٨٬٦٩٦٢٬٥١٩٬٩١١الذمم الدائنة التجارية واألخرى

١٢٬٠٢٠٬١٨٤١٢٬٣٧٢٬٥٩٢النقد الناتج من العمليات
١٬٤٠٨٬١٨٦١٬٥٢٤٬٨٦٣ضرائب الدخل المدفوعة

١٠٦٬٠٢٦١٥٥٬٨١١مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة
١٠٬٥٠٥٬٩٧٢١٠٬٦٩١٬٩١٨صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

٢٤٥٬٣٠٦متحصالت من استبعاد استثمارات بالتكلفة المطفأة

صافية من النقد ١٥٣٬٠٥٩٤٤٦٬٧٨٥استحواذ شركة تابعة 

١٬١٧٢٬٧٨٤٢٨٥استحواذ استثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٦١٧٬٥٣٦متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صافي ٤٣٬٣٩٨٣١٬٣٤٦االستحواذ على استثمارات أخرى 

٤٥٤٬٥٩٣١٠٩٬٩٩٧االستحواذ على استثمارات بالتكلفة المطفأة
٣٬٠٩٤١٠٬٥٢٦استحواذ استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

١٣٬٦٤٥٧٣١متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
٣٬٥٢٧٬٥٠٨٣٬٨٣١٬٥٨٥شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٦٣٬٩٥٨٢٦٬١٣٢متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

٦٢٤٬١٤٣١٬٠٤٩٬٥٣٤شراء موجودات غير ملموسة
٤٩٬٥٦٣١٥٧متحصالت من استبعاد موجودات غير ملموسة

٦٧٬٧٨٠٣٬٧٥٨إيرادات توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى
١٤٬٦١٣٬٨٠٩٢٤٬٩٩١٬٤٧٣ودائع ألجل مودعة باستحقاق أكثر من ثالثة أشهر

٢٤٬٧٧٣٬٧٣٦١٧٬٩٩٣٬٤١٩استحقاق ودائع ألجل مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر
١١٬٥٩١٤٢٬٨٦٧متحصالت من عكس أدوات مالية مشتقة

٨٣٧٬١٩٠٥٨٩٬٤٨٦إيرادات التمويل واإليرادات األخرى المستلمة
األنشطة االستثمارية المستخدم في ٥٬٨٤٢٬٦١١١١٬٥٦٩٬٦٧٥صافي النقد الناتج من 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٤٬١٩٢٬٨٩٣٧٬١٤٦٬٣٧٥المتحصالت من القروض

٢٬٧٠٧٬٣٣٤٦٬٠٦٤٬٨١٦سداد القروض
٥٥٠٬٢١٧٥٠٨٬٦٨٦سداد التزامات غقود اإليجار

٢٣٬٨٣٩سداد حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة عن استحواذ شركة تابعة
٨٬٣٦٩٬٤٤٥٨٬٥٢٤٬٣٥٨توزيعات األرباح المدفوعة

١٬٢٤٦٬٩٧٧٥٥٣٬٤٨٨تكاليف التمويل والتكاليف المدفوعة األخرى
٨٬٦٨١٬٠٨٠٨٬٥٢٨٬٨١١صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

في النقد وما يعادله النقص ٧٬٦٦٧٬٥٠٣٩٬٤٠٦٬٥٦٨صافي الزيادة 
٢٬٨٢٧٬٣١٤١٠٬٨١٩٬٠٠٨النقد وما يعادله في بداية الفترة

١٨٦٬٦٥٨٥٠٤٬١٤٢تأثير التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية
١١١٠٬٣٠٨٬١٥٩١٬٩١٦٬٥٨٢النقد وما يعادله في نهاية الفترة

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢١ 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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االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م  ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ حل ة ال ة لف ح ة ال ج عةال ة في  ال ه  ٢٠٢٠ س ٣٠أشه ال

٩ 

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 ه ت ا في  ه ة  ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ة ول ٢٠٢٠ س ٣٠ال عةف ة  ال ه ـارخأشه ال ة  في ذلـ ال ـ 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  .٢٠٢٠ اك ٢١ اع م



عة  ة م االت ش.م.عش  اإلمارات لالت
ة ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ حل ة  ال ح ة ال ج ة ال عةلف ة في  ال ه  ٢٠٢٠ س ٣٠أشه ال

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  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
هقة  د ال د  -العق ام العق لفة إت ولي رق ت ي ال اس ار ال يالت على ال ع اي  ١ )٣٧(ال  ٢٠٢٢ي

ة على  ات ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ةال ال اي  ١ ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ ال  ٢٠٢٢ي
د ق ام ال ل االس ائ ق ات: الع ع ات، االت و ال ل اي  ١ ال  ٢٠٢٢ي

ي ( فا ار ال يالتإشارة الى اإل ع ار  على ال اد  ٣رق ال ة إلع ول عاي ال م ال
ة ال قار ال اي  ١ )ال  ٢٠٢٢ي

ار  ة  ١٧ال ول عاي ال "م ال أم د ال ة "عق ال قار ال اد ال اي  ١ إلع  ٢٠٢٣ي
يالت على  ار تع ة ١٧ال 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  اي  ١ )١ال  ٢٠٢٣ي

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

ولي رق   )٢٨ال

 
ار   اخ

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

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
 

عة وفقًا لل ة ل ال ل غ اعات ال الق علقة  مات ال عل ان ال ة  ٨ار رق ت أدناه ب 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  ل غ ارات ال ل صانع الق ة م ق رة م ها  اجع ي ت م ة ال اخل ارد ال امها ل ال عة و اس ي ل ال ئ
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

تابع المعلومات القطاعية  ٤

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغرباإلمارات العربية المتحدة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

اإليرادات 

٢٣٬١٨٥٬٠٦٢٥٬٤٦٧٬٢٨٩٣٬٠٠٢٬٦٣٣٢٬١٠٢٬٤٤٦٤٬٨٨٦٬٨٦٧٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧اإليرادات الخارجية

١٥٥٬٤٠١٣٣٤٬٢٨٩٤٣٬٧٥٣٦٦٬٦٩٢٥١٬٩٨١٦٥٢٬١١٦اإليرادات فيما بين القطاعات

٢٣٬٣٤٠٬٤٦٣٥٬٨٠١٬٥٧٨٣٬٠٤٦٬٣٨٦٢٬١٦٩٬١٣٨٤٬٩٣٨٬٨٤٨٦٥٢٬١١٦٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧إجمالي اإليرادات

١٠٬٦١٧٬١٦٩٢٬٢٠٢٬٣٩٦٦٧٧٬٠٨٠١٦٬٦٧٣١٬١١٥٬٩٠٢١٤٬٥٩٥٬٨٧٤نتائج القطاع 

٤٬٤٣٩٬٢٩٨حق االمتياز االتحادي

٦٩٢٬٦٨٩إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

١٬٨٣١٬٦٠٩تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٩٬٠١٧٬٦٥٦األرباح قبل الضريبة

١٬٠٠٥٬٦٤٠مصروفات ضريبة الدخل

٨٬٠١٢٬٠١٦أرباح الفترة 

٦٦٬٣٥٢٬٦٣٤٣٣٬٢٦٧٬١٨٦٩٬٤٠٦٬٠٠٢١١٬١٦٦٬٩١٩١٨٬٩٩٢٬٨٤٣١٢٬٨٤٢٬١٤٣١٢٦٬٣٤٣٬٤٤١اجمالي األصول كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر  ٢٠١٩

اإليرادات 

٢٣٬٧٦٧٬٨٢١٥٬٥٨٤٬٦٨٦٢٬٤٤٠٬٨٩٠٢٬٣٧٦٬٢١٢٤٬٦٧٦٬٢١٠٣٨٬٨٤٥٬٨١٩اإليرادات الخارجية

١٧٠٬٢٢٥٣٨٤٬٥٨٦٤٧٬٤٤٢٥٦٬٠٤١١٨٢٬٥٧٩٨٤٠٬٨٧٣اإليرادات فيما بين القطاعات

٢٣٬٩٣٨٬٠٤٦٥٬٩٦٩٬٢٧٢٢٬٤٨٨٬٣٣٢٢٬٤٣٢٬٢٥٣٤٬٨٥٨٬٧٨٩٨٤٠٬٨٧٣٣٨٬٨٤٥٬٨١٩إجمالي اإليرادات

١٠٬٨٥٥٬٠٠٣٢٬١٥٣٬٤٢١٥٣٨٬٣١١٣٧٬٣٤٩٨٦١٬٣٩٩١٤٬٤٤٥٬٤٨٣نتائج القطاع 

٤٬٧٩٨٬٩٦٣حق االمتياز االتحادي

١٬٠٠٥٬٥٢٩إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

١٬٤٢٨٬٩٣٨تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٩٬٢٢٣٬١١١األرباح قبل الضريبة

١٬٢٨٦٬٩٢٤الضريبة

٧٬٩٣٦٬١٨٧أرباح 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

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٨٬١٥١٬٢٦٧٣٬٢٥٠٬٥٧٢٢٬٥٢٠٬١٠٢٧٥٥٬٣٩١٤٬٤٥١٬١١٨١٩٬١٢٨٬٤٥٠هاتف متحرك

٨٬٤٠٤٬٧٨١١٬٩٨٤٬٨٥٣١٦٢٬٧٠٧١٬٠١٠٬٣٥٤٣٦٥٬٨٩٧١١٬٩٢٨٬٥٩٢خط ثابت
١٬٢٥٤٬١٢٠٨٨٬٩٤٩٥٣٬١٩٦٨٬٨٥٠١٠٬٤٢٦١٬٤١٥٬٥٤١معدات
٥٬٣٧٤٬٨٩٤١٤٢٬٩١٥٢٦٦٬٦٢٨٣٢٧٬٨٥١٥٩٬٤٢٦٦٬١٧١٬٧١٤أخرى

٢٣٬١٨٥٬٠٦٢٥٬٤٦٧٬٢٨٩٣٬٠٠٢٬٦٣٣٢٬١٠٢٬٤٤٦٤٬٨٨٦٬٨٦٧٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧إجمالي اإليرادات

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٩٬٢١٦٬٥٠٨٣٬٣٨٧٬٩٨١٢٬١٢٥٬٦٠٦٩٦٩٬٩٣٨٤٬١٦٤٬٨٠٠١٩٬٨٦٤٬٨٣٣هاتف متحرك
٨٬٤٦١٬٦٧٧١٬٩٠٢٬٠٠٦١١١٬١٨٣١٬٠٩٤٬٥٨٤٣٥٣٬٦٦٠١١٬٩٢٣٬١١٠خط ثابت

١٬٤٢١٬٩١٩٨٨٬٣٦٠٤٨٬٥٨٧٩٬٧٨٠٢٠٬٥٥٣١٬٥٨٩٬١٩٩معدات

٤٬٦٦٧٬٧١٧٢٠٦٬٣٣٩١٥٥٬٥١٤٣٠١٬٩١٠١٣٧٬١٩٧٥٬٤٦٨٬٦٧٧أخرى

٢٣٬٧٦٧٬٨٢١٥٬٥٨٤٬٦٨٦٢٬٤٤٠٬٨٩٠٢٬٣٧٦٬٢١٢٤٬٦٧٦٬٢١٠٣٨٬٨٤٥٬٨١٩إجمالي اإليرادات

الصعيد الدولي

فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

١٣



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

المصروفات التشغيلية وحق االمتياز االتحادي ٥
المصروفات التشغيلية ٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩أ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٣,٠٨٨,١٣٩٣,٠٦٠,٣٨٦٩,٠٥٣,٦١٩٩,١٩٣,٠٤٢تكاليف المبيعات المباشرة 

١,١٠٤,٧٠٢١,١٨١,٣٨٥٣,٣٨٩,٧٦٩٣,٦٤٨,٤٤٤تكاليف الموظفين
١,٥٢٧,٤٨٠١,٤٣٨,٤٣٩٤,٥١٧,٩٣٩٤,٣٢٩,٤١٨إستهالك 

٦٧١,٤٦٥٦٥٨,١٠٤١,٩٣٨,٥٣٥١,٩٠٣,١٦١تكاليف الشبكة والتكاليف األخرى ذات الصلة
٤٢٧,٢٢٨٤٢٥,٤٣٢١,٢٣٧,٩٣٣١,٢٣٠,٠٠٦اإلطفاء

١٣٥٦,٨٤٤٣٥٠,١٤٧١,٠٣٥,٧٦٢١,٠١٣,٣٤٢المصروفات التنظيمية
١٨٠,٦٦٢٢١٣,٧٧٤٥٨٨,١٠٥٦٧٤,٠٦٤مصروفات التسويق

١٢٩,٧٨٥١٩١,٣٦٠٤٥٣,٨٥٤٥٧٠,٣٩٢أتعاب االستشارات
٩,٠٩٢٧,٠٩٠٢٧,٦٩٨١٩,٨٥٣إيجارات بموجب عقود إيجار تشغيلي

٩٣,٩٣٨١٠٣,٣٨٤٢٣١,٢٦٢٣٠١,٤٢٧تكاليف تقنية المعلومات
خسائر صرف العمالت األجنبية ٦٨,٦٢٧٣٨,٨١١٧١,٧١٥٩٠,٦٦١أرباح

٢٣٢,٥٦٦١٨١,٠٦٦٨٣٢,٦٧٩٦٨١,٩٠٩المصروفات التشغيلية األخرى
قبل حق االمتياز االتحادي ٧٬٧٥٣٬٢٧٤٧٬٨٤٩٬٣٧٨٢٣٬٢٣٥٬٤٤٠٢٣٬٦٥٥٬٧١٩ المصروفات التشغيلية 

المصروفات التنظيمية ١

حق االمتياز االتحادي ب

توزيعات األرباح  ٦

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم

٢,١٧٣,٢٤٩نصيب األرباح المرحلية األولى لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٬٢٥ درهم لكل سهم
١,٣٠٣,٩٤٩نصيب األرباح المرحلية الثانية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٬١٥ درهم لكل سهم

٦٬٩٥٤٬٣٩٦مجموع المبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم
٣,٤٧٧,١٩٨نصيب األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٦٬٩٥٤٬٣٩٦

ربحية السهم ٧

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
باأللف درهم الربحية 

٢,٤١٢,٠٧٨٢,٢٨٦,٠٢٥٦,٩٧٨,٥٢٦٦,٧٣٠,٠١٥
٢,٤١٢,٠٧٨٦,٩٧٨,٥٢٦

باآلالف عدد األسهم 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤

ربحية السهم

٠٬٧٧ درهم٠٬٨٠ درهم٠٬٢٦ درهم٠٬٢٨ درهم

 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبرالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

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  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  وفقا التوجيهات االمتياز االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦

٣٠٪ من 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 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

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  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 رسوم حق االمتياز االتحادي مستحقة الدفع عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى ٨

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم

٢٤٬٩٦٦٬٢١٨٢٧٬٦٢٢٬٠٩٢

٦٢٤,١٤٣٩٨٦,٠٩٦اإلضافات

٧٬٤١٥٫٠٠٣٣٤,٨٧٠التحويل

١٦٨,١٨٨٤٤٧,٠٢٦االستحواذ على شركة تابعة

٤٩,٥٦٣١٣٥االستبعادات

١,٢٦١,٣٩٢٤,٢٥١,٤٨٣اإلطفاء وخسائر إنخفاض القيمة

٧١٧,٦٨٧١٧٢,٢٤٨فرق صرف العمالت األجنبية

٢٥٬١٥٧٬٨٦٦٢٤٬٩٦٦٬٢١٨الرصيد الختامي

الممتلكات واالآلت والمعدات ٩

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم

٤٥٬٠٦٩٬٧٢٩٤٣٬٢٤٢٬٧٠٣

٣,٥٢٧,٥٠٨٧,٨٥٠,٠٢٨اإلضافات

موجودات غير ملموسة إلى ٧٬٤١٥٫٠٠٣٣٠,٠٩٣التحويل من 

٣١,٤١٣التحويل من عقارات استثمارية

٤٢,١٥٥٢٠٤,٧٨٢اإلستبعادات

٤,١٠٢,٥٦٧٥,٤١٨,١٨٧االستهالك

٢٢٧٢٣,٥٥٦خسائر إنخفاض قيمة

٤,٨١٦٤٢٣,٦٢٨االستحواذ على شركة تابعة

٨٤,٢٩٠٥٠١,٤٢٥فرق صرف العمالت األجنبية

٤٤٬٥٣٩٬٦٣١٤٥٬٠٦٩٬٧٢٩الرصيد الختامي

الذمم المدينة التجارية واألخرى ١٠
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
١١,٦٦٦,٧٦٨١٠,٦٩٦,٧٤٣المبالغ مستحقة القبض عن الخدمات المقدمة

مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى ٢,٤٦٨,٥٤٠٢,٦٨٧,٨٦٧المبالغ المستحقة من مشغلي
١٤٬١٣٥٬٣٠٨١٣٬٣٨٤٬٦١٠إجمالي مجموع القيمة الدفترية

٣,٥٨٠,٢٩٣٢,٧٣٧,٣٩٣خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة
١٠٬٥٥٥٬٠١٥١٠٬٦٤٧٬٢١٧صافي الذمم المدينة التجارية

٦٨٧,٨٧٦٥٧١,٠٧٤المصروفات المدفوعة مقدما
٨٦٠,٥٩١٨٩٤,٤١١اإليرادات المستحقة

١,١٩٩,٠٠٩١,٠٥٤,٣٩٦المبالغ المدفوعة مقدما للموردين
٤٣٧,٨١٤٤٠٦,٠٠٨الضرائب غير المباشرة المستحقة القبض

١,٦١٢,٤٨٣١,٣٨٧,٧٦٦الذمم المدينة األخرى
١٥٬٣٥٢٬٧٨٨١٤٬٩٦٠٬٨٧٢صافي الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٥٬٣٥٢٬٧٨٨١٤٬٩٦٠٬٨٧٢إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى
١٥,٠٠٨,٤٠٩١٤,٦٤٠,٦٥٣ تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

٣٤٤,٣٧٩٣٢٠,٢١٩تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

النقد ومرادفات النقد ١١
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم

٢٥,٢٠٨,٢٧٥٢٨,٣٣٤,٣٤٩   محتفظ به في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً  وغير مقيد االستخدام ١,٧٢٣,٤٩٥١,٢٥٩,٥٠٢   محتفظ به خارجيا

١٩,٩١٣٦٢,٧٤٥   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام
٢٦٬٩٥١٬٦٨٣٢٩٬٦٥٦٬٥٩٦النقد واألرصدة المصرفية

ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع  ً ١٦,٦٤٣,٥٢٤٢٦,٨٢٩,٢٨٢ناقصا

١٠٬٣٠٨٬١٥٩٢٬٨٢٧٬٣١٤النقد 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 التغير في قيمتها

الدفترية لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة
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الذمم الدائنة التجارية واألخرى ١٢
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
المتداولة 

٤,٤٣٩,٢٠٠٥,٨٣٠,٤٥٧حق االمتياز االتحادي
٧,١٠٥,٥١٠٦,٧٠٤,٦٤٣الذمم الدائنة التجارية

مقدمي االتصاالت األخرى ٢,٥٠٥,٤٣٣٢,٨٨٩,٧٨٨المبالغ المستحقة لمشغلي
٧,٥٦٠,٣٩٥٨,٣٥٨,٨٨٠االستحقاقات

١,٥٤٧,٦٧١١,٤٥٧,٧٢١الضريبة غير المباشرة مستحقة الدفع
ً  من العمالء ٣٥٠,١٤٧٣١٣,٧٢٢المبالغ المدفوعة مقدما
٢,٨٨٤,٣٣٦٢,٥٤٢,٦١٩الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى

٢٦٬٣٩٢٬٦٩٢٢٨٬٠٩٧٬٨٣٠

غير متداولة 
١,٤٣٦,٨٩٠٢,٢٠٣,٣٨٩ذمم دائنة أخرى 

١٬٤٣٦٬٨٩٠٢٬٢٠٣٬٣٨٩

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
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 
قطاع االتصاالت  إعادة تنظيم ً  لقانون  االمتيازات تقتصر على الزيادة في المعاشات كما هو مقرر بشكل حصري من قبل مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت طبقا

في باكستان لعام ١٩٩٦ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة ٢٠١٢، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه 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 سبتمبر ٢٠٢٠ ٤٨٣ مليون درهم هناك ٤١٠ دعوى قضائية مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهيئة بمبلغ ٤٩٣ مليون لایر سعودي 

كما في  ٣٦٨ مليون درهم بإجمالي غرامات تصل إلى ٣٧٦ مليون لایر سعودي  الهيئة أصدر ديوان المظالم ١٤٧ حكم أولي لصالح موبايلي يبطل ١٤٧ قراراً  من قرارات 
٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٠

٣٦٨ مليون درهم مما أدى إلى إلغاء عقوبات أولية بقيمة إجمالية ٣٧٦ مليون لایر سعودي  بعدما أكدتها محكمة االستئناف أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولية قطعية 
كما في ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٠

وغيرهم، تم رفع هذه  المدعى عليهم ٢٠١٤ من مساهمين ضد أعضاء مجلس موبايلي ٢٠١٣ ١٬٧٦مليار درهم تم إجراء ٩١ 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

من عدد من المساهمين ضد شركة موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية، والتي يتم الفصل في  من أصل ١٨٣ قضية باإلضافة إلى ذلك، تم رفع ١٧ قضية  
لم يتم تسجيل اي قضايا اضافية ضد  خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ حصلت الشركة على ٣ احكام مبدئية لصالحها بعضها حاليا من قبل اللجنة المذكورة

الشركة
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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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
مبيعات ٧٠,٧٣٦٢١٤,١٣٤خدمات االتصاالت 

مشتريات ٢٤,٤٢٤٤١,٧٧٤٢٣,٥١٦٢٥,٧٦٣خدمات االتصاالت 
١٥٨,٨١٩١٤٠٥,٨٥٧٣٢,٨٥١خدمات اإلدارة وخدمات أخرى 

المستحق من أطراف ذات عالقة كما في ٣٠ سبتمبر 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٢٠٢٠٥٧,٤٥٢٥٣,٠٦٠٤٢,٩٩٨٥٩,٧٩١

المستحق ألطراف ذات عالقة كما في ٣٠ سبتمبر 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٢٠٢٠٢,٦٢٢٥٤٨

شركة اتحاد اتصاالت ١

، وقد أصدرت المجموعة خطابات  ٥٬٦٦٣ مليون درهم ٢٠١٩ قامت المجموعة باعتماد مشروعات رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية بقيمة تصل إلى ٥٬١٥٥ مليون درهم 
٤٠٣ مليون درهم ٢٠١٩ اعتماد بقيمة ٢٦٨ 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 ١٬٩٤٩ 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 ٢١٤ 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 في دولة اإلمارات  إفصاحات األطراف ذات عالقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤
تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل  والمنشآت األخرى التي تمارس الحكومة االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري

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 سبتمبر ٢٠١٣٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهم

القروض المصرفية
٦,٣٤٣,٢٨٤٤,٨٥٠,١٨٦حسابات بنكية قصيرة االجل

٦,٧٠٦,٥٠٤٦,٤٥٨,٨٩٨  قروض مصرفية
قروض أخرى

١٢,٠٦٣,٩٧٤١١,٦٠٧,١٣٠   سندات
٣٦٦,٣٤٧٤٢٤,٤٢٢  تمويل بائعين

٥,٢٣٩٤,٩٨٠   أخرى
٢٥٬٤٨٥٬٣٤٨٢٣٬٣٤٥٬٦١٦

٥٤٢,٢٧٦٥٤٣,٤٧٥دفعات مقدمة من حصص غير مسيطرة
٢٦٬٠٢٧٬٦٢٤٢٣٬٨٨٩٬٠٩١إجمالي القروض 

١٣,١٦٥,٤٨٦٦,٥٣٩,١٥٩   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٢,٨٦٢,١٣٨١٧,٣٤٩,٩٣٢   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٧,٠٠٠٢,٠٠٧,٣٥٢١,٨٢٣,٠١٣

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٢٢٦,٧٥٤٥,١٤٤,٠١٣

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٨٤٥,٨٩٩٥,٠٩٦,٩٤٨
١٢٬٣٦٤٬٣٦٠١٣٬٠٨٠٬٠٠٥١٢٬٠٦٣٬٩٧٤في ٣٠ سبتمبر

٥,١٤٤,٠١٣   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

٦,٩١٩,٩٦١   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 سبتمبر 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 عام ٢٠١٩  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 

٢٠٢,٩٤٨٢٦١,٧٢١

٨٩,٣٦٣١١,٦٤٨
٢٩٢٬٣١١٢٥٠٬٠٧٣

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٩ سبتمبر ٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمالقيمة العادلة للمشتقات المالية

٧٢٤١٧٨االقيمة العادلة لعقود المقايضة اآلجلة والخيارات 

١٩٣,٩٣٨٦٥,٤٧٤

١٩٣,٢١٤٦٥,٦٥٢

موسمية ودوران العمليات المؤقتة ١٨

إفصاحات القيمة العادلة ١٩

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

ألف درهمألف درهم

١٬٤٠٠٬١٧٦١٬٥٣٥٬٤٠٩

٨٨,١٤٤٣٩,٧٣٤إضافات

١٠٦,٠٢٦٩٨,٧٢٤مبالغ مدفوعة

٣٨,٣١٦٦٦,٤٣٦فروق الصرف

٦,٩٣٣عكس الخصومات

٢٣,٣٩٣١٢,٠٧٢إعادة قياس

٣,٤٩٤٢,٢٦٥استحواذ على شركة تابعة

١٬٣٣١٬٠١٢١٬٤٠٠٬١٧٦

٩٣,٥٥٣١١٢,٥٣٧مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات  المتداولة

١,٢٣٧,٤٥٩١,٢٨٧,٦٣٩مخصص 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

١٣٦,٩٢٠١١٢,٦٧٢١١٧,٩٠٢٣٦٧,٤٩٤إضافات

٦٢,٩٩٠٨٣,٦١٤١٤٦,٦٠٤استبعادات

١٨٠,٣٤٧١٢٥,٦١٢٥٠,٦١١٣٥٦,٥٧٠االستهالك

١,٦٦٩١,٦٦٩االستحواذ على شركة تابعة

١٣,٣٨٩١٩,٣٢٦٣,٨٧٠٩,٨٠٧فروق الصرف

١٬٤٣٠٬٩٨٢١٬٠٦٢٬٢٧٠١٢٦٬٨٧٦٢٬٦٢٠٬١٢٨

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

٦٣٨,٩٠٩٦٦٢,٨٥١خالل سنة واحدة

١,٨٧٣,٠٤٧١,٧٩١,٣٩١من ٢ إلى ٥ سنوات

٢,٠٥٦,٠١٧٢,٠٠٢,٨٢٣بعد ٥ سنوات

٤٬٥٦٧٬٩٧٣٤٬٤٥٧٬٠٦٥

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

٥٣٩,٦٨٣٥٤٩,٧٧٣مستحقة خالل ١٢ شهراً 

٢,١٢٩,٣٨٠٢,١٥٩,٢١٠مستحقة 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 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

 الدخل الشامل االخر على تحوطات االستثمار

 الخسارة الشامل االخر على  تحوطات التدفقات النقدي

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 سبتمبر ٢٠٢٠ و ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر 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

استثمارات أخرى ٢٥

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

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، لم يتم إجراء أي معامالت إعادة شراء  ً من األسهم المكتتبة البالغ قيمتها ٤٣٤٫٨٣٧٫٧٠٠ سهما

٤٤٣ مليون  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
درهم 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

تم تصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  خالل الفترة، قامت المجموعة باالستحواذ على استثمارات في صناديق استثمار عالية السيولة التي يمكن استردادها عند الطلب
بيان الربح والخسارة، إن القيمة العادلة لهذه االستثمارات هي ١٬٠٢٥ مليون درهم كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠



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

اثر جائحة كوفيد ١٩ ٢٦

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 الربع األول المنتهي في ٣١
الحتواء االثار السلبية على االنسانية والشركات، ، قامت حكومات  العالم بما فيها معظم حكومات الدول التي تنشط فيها المجموعة وحكومة دولة االمارات العربية  مارس ٢٠٢٠
فإن درجة التأثير  حيث ان هذا الحظر سيؤثر بشكل سلبي على بعض القطاعات بإعالن تدابير دعم مختلفة وفرضت بدرجات متفاوتة حظر تجول على الناس وحظر نقل البضائع

في المستقبل بالوقت الحالي غير واضحة حيث 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 
١٩، بما في ذلك تدابير لمواجهة وتخفيف أي عقبات تشغيلية او مالية استمرارية االعمال ومعالجة جميع القضايا االساسية وتدابير التخفيف ألي اثار هامة محتملة مرتبطة بكوفيد

وقد أثر ذلك على  ١٩ وقد توصلت بانه قد تأثرت عمليات مجموعة اتصاالت كنتيجة إلجراءات اإلغالق والقيود المفروضة على التنقل والسفر قامت المجموعة بتقييم تأثير كوفيد
الطريقة التي تدير المجموعة بها أعمالها وعلى إيراداتها نتيجة إلغالق متاجر البيع مما أثر على شريحة الهواتف المحمولة والمدفوعة مسبقًا ومبيعات األجهزة باإلضافة إلى خسارة 

في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، حيث بدأ تخفيف القيود المفروضة، الحظت  إيرادات التجوال بسبب حظر السفر وارتفاع المخصص اإلضافي المتعلق بالمدينيين وأصول العقود
ورداً  على ذلك، قامت مجموعة  ١٩ بسبب ضعف في بيئة االقتصاد الكلي المجموعة تحسن تدريجي في األداء التجاري، اال انه ال يزال األداء أقل من مستويات ما قبل الكوفيد

١٩ وصممت مبادرات جديدة للمستقبل اتصاالت باتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ مبادرات ترشيد االنفاق التي تهدف إلى تقليل التأثير من انخفاض اإليرادات بسبب كوفيد

وحسب التقييم توصلت المجموعة لعدم وجود أي داعي لتغيير جوهري باألحكام والتقديرات  كما ادى كوفيد ١٩إلى انخفاض في بعض االستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
التي 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 إحدى الشركات 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

٢١




