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 (3)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا   28إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
 

 
  الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 

 
 

 
  المراجعة المنتهية الثالثة أشهر فترة 

 مارس 31 في
 2018  2019  إيضاحات 
 ألف در م  ألف درهم   
      

 3,330,867  3,139,967  25 اإليرادات 
      

 (2,223,925(  (2,133,655(  19 مصاريف تشغيلية
 مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود

 (76,286)  (61,230(   )بالصافي من المبالغ المستردة(
       1,122  533   إيرادات أخرى

 1,031,778  945,615   اإلتحادي الربح التشغيلي قبل رسوم حق اإلمتياز
      

       (540,599(  (514,167(  20 اإلتحادي رسوم حق اإلمتياز
      

 491,179  431,448   الربح التشغيلي
      

 44,620  44,283  21 إيرادات تمويل
 (24,934(  (30,404(  21 تكاليف تمويل

       1,736  4,136  7 حصة من ربح إستثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
      

       512,601  449,463   ربح الفترة
      

      )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
      

      رة الربح أو الخسا البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى
      

       5,910  (4,652(   18 تغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
      

       5,910  (4,652(   للفترة اآلخرالدخل الشامل )الخسارة(/ 
      

 518,511  444,811   مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مساهمي الشركة 
      

      
 0.11  0.10  22 )درهم(العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 (4)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا   28إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 
  

 رأس 
  إصدار  عالوة  المرال

 أخرى اتإحتياطي
 مجموعال  المحتجزة األرباح  ( 18)إيضاح 

 ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   
           

 8,342,576  1,150,779  2,426,559  232,332  4,532,906  2018يناير  1في الرصيد المعدل 
 512,601  512,601  -  -  -  ربح الفترة  

            5,910  -  5,910  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
           

 518,511  512,601  5,910  -  -  الدخل الشامل للفترة مجموع 
           
           

 -  (51,260(  51,260  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني
 (997,239(  -  (997,239(  -  -  محول إلى توزيعات أرباح دا نة

           
           

مجموع المعامالت مع المساهمين 
المعترف بها مباشرًة في حقوق 

            (997,239(  (51,260 ) (945,979(  -  -  الملكية
           

            7,863,848  1,612,120  1,486,490  232,332  4,532,906  2018مارس  31في 
           

 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906  2019يناير  1في 
 449,463  449,463  -  -  -  ربح الفترة  

 (4,652(  -  (4,652(  -  -   األخرى ةالشامل الخسارة
           
           

 444,811  449,463  (4,652(  -  -  الدخل الشامل للفترة مجموع 
           
           

 -  (44,946(  44,946  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني
 -  (997,239(  997,239  -  -  نقدية نها ية مقترحة أرباح توزيعات

 (997,239(  -  (997,239(  -  -  توزيعات أرباح دا نة*محول إلى 
           
           

مجموع المعامالت مع المساهمين 
المعترف بها مباشرًة في حقوق 

 (997,239(  (1,042,185(  44,946  -  -  الملكية
           
           
 7,959,310  1,551,785  1,642,287  232,332  4,532,906   2019مارس  31في 
           
 

على توزيه أرباح نقدية نها ية بواقه  2019مارس  26*وافق المسررررررررررررا مون في اجتماع الجمعية العمومية السررررررررررررنوية المنعقدة في 
 .ألف در م 997,239در م للسهم بمبلغ  0.22
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 (5)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا   28إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية 

 
 

 إيضاح
 

 المراجعةالثالثة أشهر فترة 
 مارس 31المنتهية في 

   2019 
 ألف درهم

 2018 
 ألف درهم

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 512,601  449,463    ربح الفترة

      تعديالت لر:
نخفاض قيمة إستهالك   376,612  337,529   ومعداتو الت ممتلكات وا 
 -  76,430   األصولحق إستخدام  إستهالك

نخفاض قيمة موجودات غير ملموسة  43,068  59,039   إطفاء وا 
 7,982  9,293   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 77,062  61,890   مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات العقود
 (44,620(  (44,283(   إيرادات تمويل
 24,934  30,404   تكاليف تمويل 

 1,017  1,494   إطفاء خصم على إلتزامات إستبعاد أصل
 (1,736(  (4,136(   الحصة من ربح إستثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية

 334,968  485,972  23 في رأس المال العامل التغيرات
      
      

 1,331,888  1,463,095   النقد الناتج من العمليات
      

 (6,069(  (2,931(   للموظفين مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
      
      

 1,325,819  1,460,164   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (170,198(  (315,231(   ومعداتو الت شراء ممتلكات 

 (56,694(  (54,612(   موجودات غير ملموسةشراء 
 (19,500(  -   دفعات إلستثمارات إضافية محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية

 57,630  4,005   فوا د مستلمة
 8  750    امش على ضمانات محررة

 975,000  -   محررة  ودا ه ألجل
      
      

 786,246  (365,088(   األنشطة اإلستثمارية من)المستخدم في(/ صافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 -  (47,690(    مطلوبات إيجارتسديد 

 (726,985(  (716,332(   تسديد قروض
 (22,925(  (28,005(   فوا د مدفوعة على قروض ومطلوبات إيجار

      
      

 (749,910(  (792,027(   في األنشطة التمويلية المستخدمصافي النقد 
      
      

 1,362,155  303,049   في النقد ومرادفات النقد الزيادةصافي 
      

 398,079  496,698   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
      
      
 1,760,234  799,747   مارس 31نقد ومرادفات النقد في ال
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(6) 

 
  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 2019 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ت سرررسرررت الشرررركة . ذات مسرررهولية محدودة شرررركة مسرررا مة عامة ي ، )"الشرررركة"(. ع.م.شرررركة اإلمارات لإلتصررراالت المتكاملة ش
تم تسجيل الشركة في السجل التجاري بموجب  ,2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رقم 

المعلومات المالية تشررررمل  ذ  . دبي، اإلمارات العربية المتحدة 502666 ,ب,إن العنوان الر يسرررري للشررررركة  و ص ,77967رقم 
البيانات المالية للشرررررركة وشرررررركاتها التابعة )يشرررررار إليها معا  بر  2019مارس  31المنتهية في الثالثة أشرررررهر الموحدة لفترة  الموجزة

 "(."المجموعة
 

جملة والبث وغير ا تصاالت بالتتمثل األ داف الر يسية للشركة في تقديم خدمات إتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيه منتجات اإل
 .إلمارات العربية المتحدةتصاالت ذات الصلة في دولة امن خدمات اإل

 
 فيما يلي الشركات التابعة للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر:

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2019 2018  
     

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة 
 لإلستثمارات القابضة المحدودة

تملك اإلستثمارات في األنشطة 
الجديدة مثل خدمات المحتوى 

واإلعالم وخدمات القيمة المضافة 
 قطاع االتصاالت ل

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     
 اإلمارات العربية المتحدة ٪100 ٪100 اإلتصاالت والشبكات .م.م.تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ

     
الذكية شركة مشروع منصة دبي 

 .م.م.ذ
تطوير البرمجيات والبنى التحتية 
لتقنية المعلومات والشبكة العامة 

 ونظم الحاسوب وخدمات اإلستضافة

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     
إي أي تي سي سنغافورة بي تي إي 

 ليمتد
شركات إعادة بيه خدمات 

االتصاالت/ مزودو إتصاالت من 
ذلك خدمات أطراف ثالثة )بما في 

 الشبكة ذات القيمة المضافة(

 سنغافورة 100٪ 100٪

 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)
تم إدرا  . التقارير المالية المرحلية" 34الموحدة بناء  على المعيار المحاسررررررربي الدولي رقم  المعلومات المالية الموجزةتم إعداد  ذ  

والمعامالت الهامة في فهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ  خر إيضررررراحات تفسررررريرية مختارة لتوضررررريح األحداث 
جميه الموحدة  المعلومات المالية الموجزةتشررررمل ال . 2018ديسررررمبر  31بيانات مالية سررررنوية موحدة كما في وللسررررنة المنتهية في 

باإلضرافة إلى  .تم إعداد ا وفقا  للمعايير الدولية للتقارير الماليةيالتي  للبيانات المالية الموحدة السرنوية الكاملةالمطلوبة المعلومات 
بالضررررررررررورة مهشررررررررررا  على النتا ج التي قد تكون متوقعة  2019مارس  31ذلك، قد ال تكون نتا ج فترة الثالثة أشرررررررررهر المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31في  التي ستنتهيللسنة المالية 
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(7) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبه(أساس اإلعداد  2
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 2019يناير  1والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة  )أ(
  (.2019يناير  1، "عقود اإليجارات" )يتم تطبيقه إعتبارا  من 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 .1.3 اتيضاحاإلالموحدة للمجموعة في  المعلومات المالية الموجزةتم اإلفصاح عن ت ثير التعديالت أعال  على 

 سارية المفعولوغير  الصادرة والتعديالت الجديدةالمعايير  )ب(
 2020يناير  1يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 ؛األ ميةتعريف ش ن تعديالت متعلقة ب 
  ؛األعمالتعديالت لتوضيح تعريف 
 عقود الت مين؛ و17 رقم المعيار الدولي للتقارير المالية : 
 راتستثماإ 28 رقم ليدولا لمحاسبيا رلمعياوا دةحولما لماليةا تلبياناا 10 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا علی تيالدتع 

 الشررررررررررررررركةو  رلمستثما بين ولألصا المسررررررررررررررا مة فيأو  بيه بمعالجة لمتعلقة( ا2011) کةرمشت يهرمشاو ميلةز تکارش في
 .ركلمشتا روعلمشأو ا ميلةزلا

 
دة الموحررر المعلومرررات المررراليرررة الموجزةالمتوقه أن يكون للمعرررايير والتعرررديالت الجرررديررردة المرررذكورة أعال  أي تررر ثير على غير من 

 .للمجموعة
 

ير على المعايير المنشرورة أو تفسريرات صرادرة عن لجنة تفسريرات المعاي يتتم تطبيقهاأخرى  وتعديالت جديدة معايير  ناكال توجد 
 .الموحدة للمجموعة المعلومات المالية الموجزةالدولية للتقارير المالية ومن المتوقه أن يكون لها ت ثير  ام على 

 أساس التوحيد ( 3)
وحتى  بدء السرررريطرة من تاريخالموحدة  الية الموجزةالمعلومات الميتم إدرا  . الشررررركة التابعة  ي منشرررر ة تخضرررره لسرررريطرة الشررررركة

 .تاريخ إنتها ها

 أساس القياس ( 4)
عادلة من الموجودات المالية بالقيمة ال الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باسررررررررررررررتثناء المعلومات المالية الموجزةلقد تم إعداد  ذ  

 .التي تم قياسها بالقيمة العادلةالمشتقة األدوات المالية و  خالل الدخل الشامل اآلخر

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)
ال إذا إ برردر م اإلمررارات العربيررة المتحرردة )"الرردر م"( وتم تقريبهررا إلى أقرب ألفالموحرردة  المعلومررات المرراليررة الموجزة ررذ   تم عرض

  .للمجموعةإن الدر م اإلماراتي  و العملة الوظيفية وعملة العرض . أشير إلى غير ذلك

 العائد للسهم ( 6)
 قسريمتالعا د على السرهم األسراسري من خالل  إحتسرابيتم  .العادية هاهم ألسرهملسرسراسري لاأل بعرض بيانات العا دالمجموعة  تقوم

ربحية  إحتساب يتم .خالل الفترة القا مة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية علىفي الشركة حاملي األسهم العادية ل العا دالربح 
 لمخفضررررررةا األسررررررهم العادية كافة لبيان  ثار تحويلالقا مة  حقوق الملكيةلعدد أسررررررهم بتعديل المتوسررررررط المرجح  السررررررهم المخفضررررررة

 .محتملةمخفضة عادية  أسهمأي  المجموعةملك تال  .المحتملة
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(8) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبه(أساس اإلعداد  2

 إستخدام التقديرات واألحكام ( 7)
لتقارير المالية، من اإلدارة إصرررررررررررررردار أحكام وتقديرات للمعايير الدولية لالموحدة، وفقا   المعلومات المالية الموجزةيتطلب إعداد  ذ  

قد تختلف  .والمصررراريفواإليرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتوافتراضرررات تهثر على تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية والمبالغ 
على  بالتعديالت اإلعتراف يتم .بشررركل مسرررتمر ذات العالقةفتراضرررات تتم مراجعة التقديرات واإل .النتا ج الفعلية عن  ذ  التقديرات

 .التقدير وفي أي فترات مستقبلية مت ثرة تعديلالتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
 
 مهكد متوافقةغير اللتقدير لتطبيق السرررياسرررات المحاسررربية للمجموعة والمصرررادر الر يسرررية لاإلدارة  وضرررعتهااألحكام الهامة التي  إن

، باسرررتثناء ما  و 2018ديسرررمبر  31البيانات المالية السرررنوية الموحدة للمجموعة للسرررنة المنتهية في  في مه تلك التي تم تطبيقها
 .1.3إيضاح مذكور في 

 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 
لمالية البيانات اتتوافق مه تلك  الموحدة المعلومات المالية الموجزةفي  ذ   الحسرررررررراب المتبعةالسررررررررياسررررررررات المحاسرررررررربية وطرق  إن

معدل كما الجديد و المعيار ال تطبيقسررتثناء إ، ب2018ديسررمبر  31لسررنة المنتهية في ولفي كما الموحدة السررنوية المدققة للمجموعة 
 مبين أدنا : و 
 

جراء  عديالت ب ثر تأصرررربح المعيار الجديد قابل للتطبيق لفترة التقارير الحالية وكان على المجموعة تغيير سررررياسرررراتها المحاسرررربية وا 
 المعيار التالي: لتطبيقرجعي نتيجة 

 
  عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 

 
 .1.3تم اإلفصاح عن ت ثير تطبيق  ذا المعيار والسياسات المحاسبية الجديدة في إيضاح 

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1.3
حل محل المعيار المحاسرررررربي الدولي ي و، و 2016عقود اإليجار في يناير  - 16لتقارير المالية رقم لتم إصرررررردار المعيار الدولي 

تحديد ما إذا كان " – 4 والتفسرررررررررررير الصرررررررررررادر عن لجنة تفسررررررررررريرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم، " عقود اإليجار" 17رقم 
 تقييم جو ر المعامالت" 27تفسرررررير رقم الو  "الحوافز -اإليجارات التشرررررغيلية" 15رقم تفسرررررير ال، "اتإيجار د و تضرررررمن عقتت اتترتيبال

  ".الشكل القانوني لعقد اإليجار تتضمنالتي 
 
ينص المعيار  .2019يناير  1سررررررررراري المفعول للفترات السرررررررررنوية التي تبدأ في أو بعد  16لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  إن

على أن جميه عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف  16الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .ذات قيمة منخفضرررررة موجوداتإيجار عقد شرررررهر ا أو أقل أو  12في المركز المالي للمجموعة، إال إذا كانت المدة  بشررررركل عامبها 

 التمويليةأو  ةالتشررغيلي اإليجارعقود لاإليجار" عقود " 17 رقم الدولي يمعيار المحاسرربالفإن التصررنيف المطلوب بموجب  وبالتالي،
اإليجار المتكبدة ود عقالتزامات  باإلعتراف باإللتزام عنالمسررررت جر  يقوملكل عقد إيجار، بالنسرررربة  .بالنسرررربة للمسررررت جرين إلغاه يتم 

ار القيمة الحالية لمدفوعات اإليج بشررركل عاميتم رسرررملة حق اسرررتخدام األصرررل المهجر، و و ما يعادل  في المقابل، .في المسرررتقبل
 .مباشرة والتي يتم إطفاه ا على مدى العمر اإلنتاجي العا دةالمستقبلية باإلضافة إلى التكاليف 
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 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
يناير  1 كما فيب ثر رجعي  اإلنتقال المعدلنهج مباسررررررررررررررتخدام  16لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي بتطبيق المجموعة  قامت

تفسير لجنة و  17 رقم بموجب المعيار المحاسبي الدولي إدراجهاتم إعادة بيان معلومات المقارنة وال يزال يتم ي، وبالتالي لم 2019
 ة)معدل التطبيقاإليجار عند لتزام إبمبلغ وق إسررررررررررتخدام الموجودات حقجميه يتم قياس  .4التفسرررررررررريرات الدولية للتقارير المالية رقم 

حميل تكلفة التمويل يتم ت. التمويلتكلفة و  اإللتزامكل دفعة إيجار بين  توزيهيتم . (اإليجار المدفوعة مسبقا  أو المستحقة لمصاريف
. ترةللفا دة على الرصرررررريد المتبقي من االلتزام لكل فعلى الربح أو الخسررررررارة على مدى فترة اإليجار بحيث تحقق معدل دوري ثابت 

  .يتم استهالك حق استخدام األصل على أساس فترة العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت أيهما أقصر
سررررروية التزامات اإليجار تم ت .التسررررروية عرضمن المجموعة  16لتقارير المالية رقم للمعيار الدولي ل ات اإلنتقاليةتطلب اإلفصررررراحت

 .2019يناير  1لتزامات اإليجار المعترف بها في إل كما يلي 2018ديسمبر  31خار  الميزانية العمومية كما في 
 

 ألف درهم 
  

 1,571,439 2018ديسمبر  31إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية المدرجة كما في 
  

 (343,028) : إعادة تقييم العقود كإتفاقيات خدمةناقصا   
 908,663 العقود، شروط عقود اإليجار والدفعات )بالصافي(التغييرات في نتيجة : التعديالت إضافة

 2,137,074 2019يناير  1اإليجار المعترف بها في  دمطلوبات عقو 
  والتي منها:

 287,475 مطلوبات عقود اإليجار المتداولة
 1,849,599 مطلوبات عقود اإليجار غير المتداولة

 2,137,074 
 

تتعلق  أو مستحقة الدفه مقدما  بمبلغ أي مدفوعات مدفوعة  والمعدللتزام اإليجار، إبمبلغ يعادل حق استخدام الموجودات تم قياس 
لم تكن  ناك عقود إيجار مثقلة باإللتزامات كان سيتطلب  .2018ديسمبر  31بعقد إيجار معترف به في الميزانية العمومية كما في 

 .في تاريخ التطبيق المبد يحق استخدام الموجودات على بناء  تعديلها 
 
 :2019يناير  1أثر التغيير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في بيان المركز المالي في  لقد
 

  ون در مملي 2,109زيادة بمبلغ  - األصولاستخدام حق 
  مليون در م 2,137زيادة بمبلغ  -مطلوبات عقود اإليجار 

 
عقود اإليجار، لم ينتج عن ذلك  16استناد ا إلى النهج المعتمد من قبل المجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2019يناير  1في المحتجزة أي ت ثير على األرباح 
 

، والعقود المبرمة أو التي تم تغيير ا، بعد 2019يناير  1 كما فييتم تطبيق السرررياسرررة الموضرررحة أدنا  على جميه العقود النشرررطة 
 .2019يناير  1
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 )يتبه( 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
إذا كان  ،عقد إيجار يتضررررررررمن، أو عقد اليعتبر  .عقد إيجارأو يتضررررررررمن  ،عقدال، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد بدايةعند 
حق ال نقليلتقييم ما إذا كان العقد  ,بدلمقابل  من الوقتلفترة  للمجموعة اسرررتخدام أصرررل محددعلى  السررريطرةفي حق ال ينقلالعقد 
 استخدام أصل محدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:على  السيطرةفي 
 

  أو ضمني، ويجب أن يكون متميز ا مادي ا أو قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح  -على استخدام أصل محدد يتضمن العقد
م تحديد جو ري، فال يت إستبدالإذا كان لدى المورد حق  .بشكل جو ري المتميزاألصل  كافة قدرات بشكل جو رييمثل 

 األصل؛
  من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛  جو رياالقتصادية بشكل  المنافهللمجموعة الحق في الحصول على جميه

 و
 ألكثر القرار ا صرررررنهتتمته المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق  .للمجموعة الحق في توجيه اسرررررتخدام األصرررررل

اسرررتخدام من  والغرضكيفية بالقرار فيها يكون  التيفي حاالت نادرة  .اسرررتخدام األصرررلوالغرض من صرررلة بتغيير كيفية 
 دام األصل إذا:، يكون للمجموعة الحق في توجيه استخسابقا   أصل محدد

 
 تشغيل األصل؛ أو في لدى المجموعة الحق كان -
 .يتم استخدامهوف وألي غرض س لكيفية محددة سابقا  األصل بطريقة  بتصميم المجموعةقامت  -

 
عند بداية أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصررررررر ت جير، تقوم المجموعة بتخصرررررريص البدل في العقد لكل عنصررررررر ت جير 

ومه ذلك، عندما ال يمكن فصررل العقد إلى مكون الت جير وغير الت جير، فقد اختارت . ذات العالقةعلى أسرراس أسررعار ا المسررتقلة 
حتساب جيرية المجموعة عدم فصل المكونات غير الت  .مكونات الت جير وغير الت جير كمكون ت جير واحد وا 

 
 سررررررتخدامحق إ يتم قياس .اإليجار بداية عقداإليجار في تاريخ عقود صررررررل والتزامات باإلعتراف بحق إسررررررتخدام األالمجموعة  تقوم
أو  اإليجار المعدلة ألي مدفوعات ت جير تم إجراه ا في عقود صررررل مبد ي ا بالتكلفة، والذي يشررررتمل على المبلغ األولي اللتزاماتاأل

زالة األصررل ب المتعلقة قبل تاريخ البدء، باإلضررافة إلى تقدير للتكاليف أو الموقه الذي  متعلقالسررتعادة األصررل إأو  المتعلقتفكيك وا 
 .يوجد عليه، مخصوم ا منه أي حوافز إيجار مستلمة

 
حق إسررتخدام لباسررتخدام طريقة القسررط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي  الحق ا األصررل هالك حق اسررتخدامسررتيتم إ

تحديد ه بالذي تم ساس األعلى نفس  األصل حق االستخدامليتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر  .ألصل أو نهاية مدة عقد اإليجارا
إن  ،خسررررا ر انخفاض القيمةلبشرررركل دوري األصررررل اسررررتخدام ضررررافة إلى ذلك، يتم تخفيض حق إلبا .والمعدات واآلالتالممتلكات 

 .اللتزامات اإليجار نتيجة إعادة قياسات معينةوجدت، وتعديلها 
 

يتم قياس التزام اإليجار مبد ي ا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم تسرررررررديد ا في تاريخ البدء، ويتم خصرررررررمها باسرررررررتخدام 
 معدل االقتراض سررررررروف يسرررررررتخدم، بسرررررررهولة أو إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل ،اإليجارسرررررررعر الفا دة الضرررررررمني في عقد 

 .اإلضافي للمجموعة
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 )يتبه( 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
 :تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار ما يلي

 
  ؛في الجو رالمدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
  المتغيرة التي تعتمد على مهشررررررر أو معدل، يتم قياسررررررها مبد يا  باسررررررتخدام المهشررررررر أو المعدل كما في مدفوعات اإليجار

 تاريخ البدء؛
 المبالغ المتوقه دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و 
  يد دخيار الشراء الذي من المهكد أن المجموعة ستقوم بممارسته، ومدفوعات اإليجار في فترة تجالممارسة بموجب سعر

اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسررررررررررة خيار التمديد، والعقوبات المفروضررررررررررة على اإلنهاء المبكر 
 .لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يقين معقول بعدم اإلنهاء في وقت مبكر

 
ي مدفوعات يتم إعادة قياسرررررها عندما يكون  ناك تغيير ف. يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطف ة باسرررررتخدام طريقة الفا دة الفعلية

اإليجار المسرررررررررررتقبلية الناشررررررررررر ة عن تغيير في المهشرررررررررررر أو المعدل، إذا كان  ناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقه دفعه 
ديد أو يار الشرررراء أو التمخوف تقوم بممارسرررة امت المجموعة بتغيير تقييم ما إذا كانت سرررقبموجب ضرررمان القيمة المتبقية، أو إذا 

، األصرررررل حق اسرررررتخدامل المدرجةعندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذ  الطريقة، يتم إجراء تسررررروية مقابلة على القيمة . اإلنهاء
 .إلى الصفر األصل حق استخدامل المدرجةأو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة 

 
 الخطوات العملية 

للمرة األولى، قامت المجموعة باسررررررررررررتخدام الخطوات العملية التالية المسررررررررررررموح بها  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 :بموجب المعيار

 
 إستخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصا ص المتشابهة إلى حد معقول؛ و 
 مثقلة باإللتزاماتكانت عقود اإليجار  االعتماد على التقييمات السابقة بش ن ما إذا. 

 
 .13و  5 اإليضاحاتذات الصلة في الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار حق استخدام بالتفاصيل الخاصة تم إدرا  

 
 :16فيما يلي التغييرات ذات الصلة في األحكام وشكوك التقدير المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 عقد اإليجارتحديد مدة 

عند تحديد مدة عقد اإليجار، ت خذ اإلدارة في االعتبار جميه الحقا ق والظروف التي تخلق حافز ا اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد، 
يتم تضررررررررمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة الت جير فقط إذا كان . أو عدم ممارسررررررررة خيار اإلنهاء

 (.إليجار مهكد ا إلى حد ما )أو لم يتم إنها هعقد ا
 

 مدفوعات اإليجارخصم 
، اإلضرررررررافيإحتسررررررراب معدل االقتراض من أجل . للمجموعة اإلضرررررررافييتم خصرررررررم مدفوعات اإليجار باسرررررررتخدام معدل االقتراض 

 ،وفق ا للمخاطر المحددة للمجموعة  ذا المعدلشررررررررررررررهر ا كما في تاريخ االنتقال ويتم تعديل  12لمدة ليبور  المجموعةاسررررررررررررررتخدمت 
 .ذات العالقةومخاطر األصول  ألجل مخاطرال
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 ومعداتوآالت ممتلكات  4
 

 مباني
 
 آالت ومعدات 

 
 وتجهيزاتأثاث  

 
 مركبات 

 
 
 

 اعمال رأسمالية 
 المجموع  قيد اإلنجاز

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            التكلفة
 18,146,788  737,772  3,591  306,505  17,051,017  47,903 2019يناير  1في 

 130,065  49,321  158  1,495  79,091  - إضافات
 63,005  -  -  -  63,005  - إضافة: إلتزامات إستبعاد الموجودات

 -  (117,074)  -  1  117,073  - تحويالت
 (18,216)  -  (48)  -  (18,168)  - إستبعادات/ شطب

            
 18,321,642  670,019  3,701  308,001  17,292,018  47,903 2019مارس  31في 

            
            اإلستهالك/ اإلطفاء

 10,335,282  70,649  3,440  260,551  9,971,739  28,903 2019يناير  1في 
 337,529  (485)  15  3,653  333,786  560 للفترة/ )محرر( اإلطفاء تكلفة/ اإلستهالك

 (9,595)  (12)  (48)  -  (9,535)  - إستبعادات/ شطب
            

 10,663,216  70,152  3,407  264,204  10,295,990  29,463 2019مارس  31في 
            

            الدفترية القيمة صافي
 7,658,426  599,867  294  43,797  6,996,028  18,440 2019مارس  31في 

            
 7,811,506  667,123  151  45,954  7,079,278  19,000 2018ديسمبر  31في 

             
 .األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدةب تتعلق: در م واحد( 2018ديسمبر  31تشتمل القيمة المدرجة لمباني المجموعة على قية إسمية بدر م واحد )



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(13) 

 
 الموحدة  الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 األصولحق إستخدام  5
 

 المجموع  مركبات  أثاث وتجهيزات  أرض ومباني 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        التكلفة
عند تطبيق  2019يناير  1في 

المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2,108,977  2,805  825  2,105,347 16رقم 

 6,116  -  -  6,116 إضافات خالل الفترة
 (227)  -  -  (227) إستبعادات

        
 2,114,866  2,805  825  2,111,236 2019مارس  31في 

        
        اإلستهالك

 76,430  335  21  76,074 محمل للسنة
 (227)  -  -  (227) إستبعادات

        
 76,203  335  21  75,847 2019مارس  31في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 2,038,663  2,470  804  2,035,389 2019 مارس 31 في
        

 
 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 6

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 549,050  549,050 الشهرة
 553,825  541,738 موجودات غير ملموسة

 1,090,788  1,102,875 
    

 الشهرة
 لإلسرررررتثمارات منطقة حرةمملوكة بالكامل لشرررررركة تيكوم  روعف/ ثالث شرررررركات تابعة وموجوداتاسرررررتحوذت المجموعة على أعمال 

ات الموجودالقيمة العادلة لصرررافي  عنالشرررراء المدفوع  بدلالشرررهرة الزيادة في  تمثل .2005ديسرررمبر  31عتبار ا من وذلك إ .م.م.ذ
 .التي تم اإلستحواذ عليها

 
 فيما يلي القيمة المدرجة للشهرة الموزعة لكل وحدة من وحدات توليد النقد:

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 135,830  135,830 واإلرسالعمليات البث 
 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

 549,050  549,050 



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(14) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبه( الموجودات غير الملموسة والشهرة 6
 

قد  ةالمدرجالظروف إلى أن القيمة  تشرررررررررررريرعندما كذلك انخفاض القيمة السررررررررررررنوي في ديسررررررررررررمبر، و بإجراء إختبار المجموعة  تقوم
عن  احاإلفصررررررررتم  .االسررررررررتخدام فيالقيمة  إحتسرررررررراباتاختبار انخفاض قيمة الشررررررررهرة للمجموعة على  يسررررررررتند .قيمتها إنخفضررررررررت

ية السرررررررنوية للنقد في البيانات المال المنتجةالر يسرررررررية المسرررررررتخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسرررررررترداد لمختلف الوحدات  اإلفتراضرررررررات
، وبالتالي نخفاض القيمةالوعة أي مهشرررررات خالل الفترة، لم تالحظ إدارة المجم .2018ديسررررمبر  31الموحدة للسررررنة المنتهية في 

 .2019مارس  31نخفاض القيمة كما في إل بشكل منفصلإجراء أي تقييم لم يتم 

 الموجودات غير الملموسة
 فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة األخرى:

 

 
برمجيات قيد 

   اإلستخدام
 اعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز
رسوم رخصة 

  اإلتصاالت
 وقحق

 المجموع  اإلستخدام
 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة
 2,647,779  185,451  124,500  132,591  2,205,237 2019يناير  1في 

 47,589  13,853  -  -  33,736 إضافات
 -  -  -  (28,727)  28,727 تحويالت
 (688)  -  -  -  (688) شطب

          
 2,694,680  199,304  124,500  103,864  2,267,012 2019مارس  31في 

          
          اإلطفاء/ إنخفاض القيمة

 2,093,954  155,940  80,070  -  1,857,944 2019يناير  1في 
 59,039  15,318  1,534  -  42,187 محمل للفترة

 (51)  -  -  -  (51) شطب
 2,152,942  171,258  81,604  -  1,900,080 2019مارس  31في           
          

          صافي القيمة الدفترية
 541,738  28,046  42,896  103,864  366,932 2019 مارس 31 في
          

 553,825  29,511  44,430  132,591  347,293 2018ديسمبر  31في 
          
 

تعلق األعمال ، في حين تحالي ا وأنظمة الفواتير المسررتخدمةتخطيط موارد المهسررسررة يمثل البرنامج المسررتخدم جميه التطبيقات مثل 
 .سنوات 5 مدى فترةيتم إطفاء البرنامج على أساس القسط الثابت على  , ذ  األنظمة الرأسمالية قيد اإلنجاز بتطوير

 
 لتقديم للعمل الرخصرررة ي ة تنظيم االتصررراالت لمنح  على المجموعة من قبل الرسررروم المفروضرررةاالتصررراالت  رخصرررةتمثل رسررروم 

و ي مدة  سررنة 20 مدى فترةيتم إطفاء الرسرروم على أسرراس القسررط الثابت على  .خدمات االتصرراالت في اإلمارات العربية المتحدة
 .الرخصة، من تاريخ منح الرخصة

 
الرسرروم المدفوعة لمشررغل اتصرراالت للحصررول على حقق اسررتخدام حلول المباني الداخلية  لإللغاءيمثل حق االسررتخدام غير القابل 

 .سنوات 10 رةفت يتم إطفاء الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى .اإلمارات العربية المتحدةدولة المتعلقة بمواقه معينة في 
وا ر د للحصول على حق إستخدام ت األلياف الضو يةكذلك على رسوم محملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالالرصيد  يتضمن

 دى فترةميتم إطفاء الرسررروم على أسررراس القسرررط الثابت على  .الخاصرررة بها ونظام الكابالت الكابالت الضرررو ية تحت سرررطح البحر
 .نظام الكابالت تشغيلمن تاريخ  سنة 15



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(15) 

 
 الموحدة  الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 إستثمارات محتسبة باستخدام حقوق الملكية 7
 

 .ح.م.مسّرعات مدينة دبي الذكية ش
)"شررركة زميلة"( ، .ح.م.من أسررهم شررركة مسررر عات مدينة دبي الذكية ش ٪23.53، اسررتحوذت المجموعة على 2017 سررنةخالل 

شركة ال الأعمتمثل ت .في إمارة دبي ،الحرة احة دبي للسيليكونو حرة ذات مسهولية محدودة ت سست في منطقة و ي شركة منطقة 
 .المدن الذكية ذات العالقة إلى قطاعمصادر االبتكار والتكنولوجيا  تزويدغرض ل مسر عاتفي تشغيل برامج  الزميلة

 
 خزنة داتا سنتر ليمتد
من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، و ي شركة ذات مسهولية محدودة ت سست  ٪26تمتلك المجموعة نسبة 

كل توفير حلول مراكز البيانات للشررررررركات بشررررررالزميلة في شررررررركة ال أعمالتمثل ت. في المنطقة الحرة لمدينة مصرررررردر بإمارة أبوظبي
 .تجاري

 

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 142,086  188,179 يناير 1في 
 35,879  - إستثمارات خالل الفترة/ السنة
 10,214  4,136 الحصة في الربح للفترة/ السنة

 188,179  192,315 ديسمبر 31في 
    
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم  ألف در م  ألف درهم  
         

 208,243  192,648  539,616  503,557  موجودات العقود*
: مخصص إنخفاض قيمة اناقص

 (11,556)  (10,751)  (31,359)  (29,831)  موجودات العقود
         
  473,726  508,257  181,897  196,687 
          

ديسررررررررمبر  31ألف در م ) 282,018مطف  )تكاليف العقد( بمبلغ الشررررررررترك غير * تشررررررررمل موجودات العقود تكاليف إسررررررررتحواذ الم  
 .ألف در م( 273,080: 2018



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(16) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبه(موجودات العقود ومطلوبات العقود  8
 

 فيما يلي الحركة في مخصص إنخفاض قيمة موجودات العقود: 1.8

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 29,355  42,915 الرصيد اإلفتتاحي
 13,560  (2,333) إنخفاض القيمة )المحرر(/ المحمل خالل الفترة/ السنة

 42,915  40,582 الرصيد الختامي
    
 

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم  ألف در م  درهمألف   
         

 190,631  183,440  444,141  431,635  مطلوبات العقود
          
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 9

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 2,046,585  2,143,702 ذمم مدينة تجارية
 179,730  170,321 *من مشغلي إتصاالت  خرين مبالغ مستحقة

: مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من مشغلي ناقصا  
 (759,281)  (760,730) إتصاالت  خرين 

    
 1,467,034  1,553,293 ذمم مدينة تجارية، صافي

    
 176,739  345,597 مصاريف مدفوعة مقدما  

 134,166  119,072 لمورديندفعات مقدمة 
 129,799  166,892 ذمم مدينة أخرى

    
 1,907,738  2,184,854 مجموع الذمم الميدنة التجارية واألخرى

 
 1,451,195 يوم ا مبلغ 180مت خرة السررررررررررررررداد ألكثر من  ، بلغت الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود2019مارس  31في 

 658,103بمبلغ مقابلها تم تسرررجيل مخصرررصرررات انخفاض قيمة قد ألف در م( و  1,455,953: 2018ديسرررمبر  31ألف در م )
 (.ألف در م 660,077: 2018ديسمبر  31ألف در م )

 
مبلغ ( بعند وجود حق بالتسررررروية) الدا نةاألرصررررردة  خصرررررممشرررررغلي االتصررررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررررتحقة من  عرض* يتم 

 .(ألف در م 677,410: 2018ديسمبر  31ألف در م ) 806,121



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(17) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبه(ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

 :التجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي إتصاالت  خرين الذمم المدينة الحركة في مخصص إنخفاض قيمة فيما يلي
 

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 661,758  759,281 الرصيد اإلفتتاحي
 232,237  64,223 مخصص إنخفاض القيمة خالل الفترة/ السنة

 (134,714)  (62,774) شطب خالل الفترة/ السنة
 759,281  760,730 الرصيد الختامي

    
 

 جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

تتمثل الجهات ذات العالقة في مسررررا مي الشررررركة، المنشررررآت الخاضررررعة لملكية مشررررتركة، أعضرررراء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة 
 ذا  المسرررا مون المهسرررسرررون المذكورون فيإن . الت ثير الجو ري والمنشرررآت الخاضرررعة للسررريطرة، السررريطرة المشرررتركة أوالر يسررريين 
عامالت مه تتم الم .م.م.تصراالت والتكنولوجيا ذسرتثمار وشرركة مبادلة للتنمية وشرركة اإلمارات لإلاإلمارات لإل جهاز م  اإليضراح
ويتم اعتماد ا من قبل إدارة المجموعة أو من قبل  اإلعتياديةفي سررررررررررياق األعمال أسررررررررررس تجارية بحتة ذات العالقة على  الجهات

 .مجلس اإلدارة
 

 األرصدة مع الجهات ذات العالقة

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 

    مستحق من جهة ذات عالقة
 129,078  114,832 )منش ة تخضه لمسا مة مشتركة( م.م.ذ.أكسيوم تيليكوم ش

    
    مستحق إلى جهات ذات عالقة
 3,249  3,391 )منش ة تخضه لمسا مة مشتركة(. م.م.تيكوم لإلستثمارات منطقة حرة ذ

 6,585  15,807 خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(
 19,198  9,834 



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(18) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )يتبه(جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

 مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

تم إسررررررررررتبعاد المعامالت بين الشررررررررررركة وشررررررررررركاتها التابعة، و ي جهات ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم اإلفصرررررررررراح عنها في  ذا 
المعامالت مه األطراف ذات العالقة المشررررررررررررار إليها أدنا  على أسررررررررررررس تجارية بحتة في سررررررررررررياق األعمال  تتم جميه. اإليضرررررررررررراح
 .يعكس الجدول التالي إجمالي القيمة للمعامالت مه الجهات ذات العالقة. اإلعتيادية

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة 

 مارس 31المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف در م  ألف درهم 

    تخضع لمساهمة مشتركة منشآت
    .م.م.تيكوم لإلستثمارات منطقة حرة ذ

 19,399  18,447 إيجار مكاتب وخدمات بث -
 1,223  1,000 تكلفة البنية التحتية -

 428,800  334,928 صافي المبيعات –موزع معتمد  – .مم.ذ.أكسيوم تيليكوم ش
 420  1,667 إيجار وخدمات إتصاالت –مركز البيانات  – .م.م.إنجازات لنظم البيانات ذ

    الشركات الزميلة
 23,980  28,587 إيجار وخدمات إتصاالت –خزنة داتا سنتر ليمتد 
 19,500  - تمويل إضافي –خزنة داتا سنتر ليمتد 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 11,620  9,650 منافه موظفين قصيرة األجل    
 202  214 الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

 451  381 مكافآت ما بعد التوظيف
 3,226  2,622 حوافز طويلة األجل

    
 12,867  15,499 
 

 (.ألف در م 3,069: 2018مارس  31ألف در م ) 3,000خالل الفترة  المسجلة بلغت اتعاب مجلس اإلدارة
 

أبنا هم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شررررررررررركات يملكون فيها  لم يتم منح أي قرض ألعضرررررررررراء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو
 .أو أكثر ٪20نسبة 



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(19) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 ألجل ودائع 11
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم  ألف در م  ألف درهم  
         

 -  775,000  4,000,000  3,225,000  ألجل ودا ه
          

مقومة بالدرجة  ألجل الودا هإن  ذ   .اإلسرررررررررتحواذأشرررررررررهر من تاريخ  3ألجل ودا ه بنكية بفترات اسرررررررررتحقاق تتجاوز  الودا هتمثل 
 الودا ههذ  القيمة المدرجة ل. ألجل ب سرعار السروق السرا دة الودا هتسرتحق الفا دة على  ذ  . األولى بالدر م اإلماراتي، لدى البنوك

 .ألجل تقارب قيمتها العادلة
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
 

 ومرادفات النقد مما يلي: النقد يتكون الموحد، الموجز النقدية التدفقات بيان لغرض
 

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 501,431  803,675 نقد لدى البنوك )في حسابات وودا ه تحت الطلب(
 660  715 نقد في الصندوق

 804,390  502,091 
 (5,393)  (4,643) (24ح اناقصا:  امش على ضمانات )إيض

 496,698  799,747 النقد ومرادفات النقد
 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 13

 

 مراجعة
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 -  2,137,074 16للتقارير المالية رقم عند تطبيق المعيار الدولي  2019يناير  1في 
 -  5,979 مطلوبات عقود اإليجار للفترة/ السنة

 -  (47,690) مبالغ مدفوعة خالل الفترة/ السنة
 -  2,095 الرصيد الختامي

 
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
          ألف در م  ألف درهم  ألف در م  ألف درهم  

 -  1,831,306  -  264,057  مطلوبات عقود اإليجار



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(20) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 قروض 14
 غير متداولة  متداولة  
 مراجعة  

 مارس 31
2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 مارس 31

2019 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم  ألف در م  ألف درهم  
 716,332  -  1,432,665  1,432,665  قروض بنكية         

 -  -  28,653  28,653  ترتيبات شراء إ تماني
         
  1,461,318  1,461,318  -  716,332 
         
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 العملة 
 القيمة اإلسمية 

 لسعر الفائدة
سنة 

 اإلستحقاق
 
 

الرصيد 
 ياإلفتتاح

 
 المسحوب 

 
 المسدد 

 
 

 الرصيد 
 الختامي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     
            

            قروض بنكية
قرض ألجل غير             

 881,640  (440,820)  -  1,322,460  2020 ٪0,95ليبور +  دوالر أمريكي 1مضمون 
قرض ألجل غير 

 367,350  (183,675)  -  551,025  2020 ٪0,95ليبور +  دوالر أمريكي 2مضمون 
قرض ألجل غير 

 183,675  (91,837)  -  275,512  2020 ٪0,95ليبور +  دوالر أمريكي 3مضمون 
                  2,148,997  -  (716,332)  1,432,665 

           ترتيبات شراء إ تماني
 28,653  -  -  28,653  2019 ال شيء دوالر أمريكي ترتيبات شراء إ تماني            
            
     28,653  -  -  28,653 
 
 

 نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافآت  15

 

 مراجعة
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 236,072  252,564 الرصيد اإلفتتاحي
 35,309  9,293 تكلفة الخدمة الحالية خالل الفترة/ السنة

 8,331  2,399 تكلفة الفا دة خالل الفترة/ السنة
 (21,835)  (2,931) السنةمنافه مدفوعة خالل الفترة/ 

 (5,313)  - أرباح إكتوارية للفترة/ السنة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر
 252,564  261,325 الرصيد الختامي

 
موعة تقوم المج .المه لين انهاية الخدمة )التزامات االسررررررررررررتحقاقات المحددة( لموظفيه مكافآتل بتكوين مخصررررررررررررصتقوم المجموعة 

 .لتزامات المنافه المحددة سنوي ااكتواري للقيمة الحالية إلبإجراء تقييم 



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(21) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  مخصصات أخرى 16
 

 إلتزامات إستبعاد الموجودات
 

أنشررررررطتها عددا  من المواقه والمباني التجارية األخرى التي من يتوقه أن تنشرررررر  عنها تكاليف تتعلق  تسررررررتخدم المجموعة في سررررررياق
. الخرو  تواريخي ف تحدثالمواقه والمباني سوف بهذ  من المتوقه أن التدفقات النقدية المرتبطة . بالخرو  والتوقف عن استخدامها

 .سنوات من تاريخ بدء استخدام األصل 10فترة تصل إلى  خالل  يسيبشكل ر طبيعة طويلة األجل، ب الموجودات ذ  تتميز 
 

 

 مراجعة
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 110,924  115,764 الرصيد اإلفتتاحي
 3,375  40,647 إضافات خالل الفترة/ السنة

 (1,795)  - التغير في معدل الخصم نتيجة تعديل
 3,260  1,494 إطفاء خصم

 115,764  157,905 الرصيد الختامي
 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى 17

 

 مراجعة
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    
 1,707,932  1,821,132 ومستحقاتم دا نة ذم

 603,129  558,674 مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت  خرين*
 2,103,174  2,614,130 (20إمتياز إتحادي مستحق )إيضاح حق 

 -  997,239 توزيعات أرباح دا نة
 26,427  28,448 ضريبة القيمة المضافة الدا نة
 362,074  250,942 ذمم دا نة أخرى ومستحقات

 6,270,565  4,802,736 
 

    
 -  510,956 متداولة

 4,802,736  5,759,609 غير متداولة
 6,270,565  4,802,736 
 

مبلغ ( بعند وجود حق بالتسررررررروية) المدينةاألرصررررررردة  خصرررررررممشرررررررغلي االتصررررررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررررررتحقة ل عرض* يتم 
 .(ألف در م 677,410: 2018ديسمبر  31ألف در م ) 806,121



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(22) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  إحتياطيات أخرى 18
 قانونيإحتيتاطي    

 (1.18)إيضاح 
 إحتياطي تحوط 

 (2.18)إيضاح 
 توزيعات  

 أرباح مقترحة
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
           

 2,426,559  997,239  13,594  1,415,726  2018يناير  1في 
 51,260  -  -  51,260  محول إلى إحتياطي قانوني

 (997,239)  (997,239)  -  -  محول إلى توزيعات أرباح دا نة
 5,910  -  5,910  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 1,486,490  -  19,504  1,466,986  2018مارس  31في          
         

 1,601,993  -  10,968  1,591,025  2019يناير  1في 
 44,946  -  -  44,946  محول إلى إحتياطي قانوني

 997,239  997,239  -  -  مقترحة نها ية توزيعات أرباح 
 (997,239)  (997,239)  -  -  محول إلى توزيعات أرباح دا نة

 (4,652)  -  (4,652)  -  لتحوطات التدفقات النقدية التغيرات في القيمة العادلة
 1,642,287  -  6,316  1,635,971  2019مارس  31في           
         
 

إلى احتياطي قانوني  األرباح السنويةمن صافي  ٪10تحويل  يتطلب)"قانون الشركات"( والنظام األساسي للشركة،  2015 لسنة 2رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفق ا للقانون االتحادي  1.18
 .رصيد االحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المدفوع حتى يبلغيجب إجراء  ذ  التحويالت . غير قابل للتوزيه

 
 .يرتبط احتياطي التحوط باألداة المالية المشتقة 2.18



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(23) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  مصاريف تشغيلية 19

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 747,673  685,672 تكاليف الربط
 320,397  228,211 اتتكاليف المنتج

 376,612  337,529 (4 إيضاحومعدات ) و التاالستهالك وانخفاض قيمة ممتلكات 
 -  76,430 (5 إيضاح) األصول استهالك على حق استخدام

 43,068  59,039 (6 إيضاحملموسة )الغير  موجوداتالوانخفاض قيمة  إطفاء
 250,202  218,240 تكاليف موظفين

 197,699  130,168 الشبكة وصيانة تشغيل 
 107,577  95,411 وتعاقدات ةخارجي اإلستعانة بمصادر

 86,657  94,823 عمولة
 (67,017)  108,167 المتعلقة بهارخصة االتصاالت والرسوم 

 79,486  77,294 تسويق
 81,571  22,671 أخرى

 2,133,655  2,223,925 
 
 

 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 20
 

 2021إلى  2017حقوق االمتياز المسررررتحقة لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة عن الفترة من إن معدالت رسرررروم 
على أرباح األنشرطة المرخصرة بعد خصرم رسروم حق اإلمتياز على إيرادات  ٪30على إيرادات األنشرطة المرخصرة و  ٪15بلغت 

 .األنشطة المرخصة
 

 :تحادياإل اإلمتيازفيما يلي الحركة في رسوم حقوق 

  

 مراجعة
 مارس 31

2019  

 مدققة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف در م  ألف درهم 
    

 2,054,019  2,103,174 الرصيد اإلفتتاحي
 (2,027,785)  - المدفوع خالل الفترة/ السنة

 2,076,940  510,956 المحمل للفترة/ السنة
 2,103,174  2,614,130 الرصيد الختامي

 
ألف  3,211باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعال  للفترة/ السنة، تم تسيد رسوم حقوق اإلمتياز )صافي( خالل الفترة/ السنة بمبلغ 

 (.ألف در م 1,872: 2018ديسمبر  31در م )



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(24) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  إيرادات وتكاليف تمويل 21

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف در م  ألف درهم 

    إيرادات تمويل
 44,620  44,283 إيرادات فوا د

    
    تكاليف تمويل

 26,157  7,173 مصاريف فوا د على قروض
 -  23,613 مصاريف فوا د على مطلوبات عقود اإليجار

 (1,223)  (382) مكاسب صرف عمالت
 30,404  24,934 
 
 

 العائد للسهم  22

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 
 2019  2018 
    

 512,601  449,463 ربح الفترة )ألف در م(
 4,532,906  4,532,906 )باآلالف( األسهم المتوسط المرجح لعدد

 0.11  0.10 العا د األساسي والمخفض للسهم الواحد )ألف در م(
 

 .لسهمل لعا دا التي يمكن أن تخفضللسهم بشكل منفصل حيث أن المجموعة ليس لديها التزامات  ضالمخف العا دلم يتم عرض 
 
 

  التغيرات في رأس المال العامل 23

 
 الثالثة أشهر المراجعةفترة 

 مارس 31المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف در م  ألف درهم 

    تغير في:
 (51,156)  53,827 المخزون

 (5,538)  51,654 موجودات العقود
 (37,187)  (365,202) ذمم مدينة تجارية وأخرى
 334,460  741,780 ذمم دا نة تجارية وأخرى

 65,394  (19,697) مطلوبات العقود
 27,665  14,246 مستحق من جهة ذات عالقة

 1,330  9,364 مستحق إلى جهات ذات عالقة
 334,968  485,972 صافي التغيرات في رأس المال العامل



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(25) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

لتزامات 24   مطلوبات طارئة وا 
 

 31ألف در م، على التوالي ) 4,643ألف در م و  946,839لدى المجموعة التزامات رأسرررررررررمالية قا مة وضرررررررررمانات بنكية بمبلغ 
إن الضرررررمانات البنكية مضرررررمونة مقابل  امش (. ألف در م، على التوالي 36,677ألف در م و  1,139,214: 2018ديسرررررمبر 

تخضرررررره المجموعة للتقاضرررررري في سررررررياق (. 12ألف در م( )إيضرررررراح  5,393: 2018ديسررررررمبر  31ألف در م ) 33,206بمبلغ 
 .المالي امركز على دخل المجموعة أو  جو ريب ن نتا ج  ذ  القضايا أمام المحاكم لن يكون لها ت ثير  وترى اإلعتياديةأعمالها 

 
 

  تحليل القطاعات 25
 

 يتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال ر يسية كما يلي: ,في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل ر يسيتعمل المجموعة 
 
 وتشررمل خدمات اإلتصررال الصرروتي والبيانات . قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المهسررسررات واألسررواق االسررتهالكية

كما يتضررررمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف المحمول بما في ذلك . الالسررررلكية )واي فاي( للهاتف المتحركوشرررربكة اإلنترنت 
 .البيه باألقساط

 طاق نقطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى المهسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة ال
 VPN  /IP ،IPTVأو الشرررررررررررررربكة اإلفتراضررررررررررررررية الخاصرررررررررررررررة اإلنترنت وتوكول والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بر 

 .واإلتصاالت الهاتفية
  • نية والدوليةاإلتصال الوطو  النصية القصيرة لشركات النقل وتقدم خدمات اإلتصال الصوتي والرسا لقطاع البيه بالجملة .

 .الدوليتشمل الخدمات إنهاء الحركة الصوتية الدولية الواردة واالتصال 
 
 وتشمل الخدمات األخرى البث، التجوال الدولي، مشاركة الموقه، إلخ. قطاع الخدمات األخرى 
 

يتم  .المباشرررررررررة البيهتكاليف  ناقصررررررررا  يرادات اإل، إجمالي الهامشتمثل مسررررررررا مة القطاع، المشررررررررار إليها من قبل المجموعة باسررررررررم 
 قديم تقارير بش نهالذي يتم ت و ي المقياس. المصاريف اإلدارية والعموميةتكاليف تشغيل الشبكة، المبيعات و  تحميلقبل  إحتسابها

 .اتإلى مجلس إدارة المجموعة بغرض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(26) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  )يتبه(تحليل القطاعات  25
 

  2019مارس  31
 المجموع  أخرى  بالجملة البيه  الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  
 در م ألف  در م ألف  در م ألف  در م ألف  در م ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع
           توقيت اإلعتراف باإليرادات

 3,003,737  234,744  503,374  608,849  1,656,770  مه مرور الوقت
 136,230  2,877  -  2,342  131,011  في زمن محدد

  1,787,781  611,191  503,374  237,621  3,139,967 
           

 2,138,551  156,068  343,505  531,118  1,107,860  ة القطاعمسا م
           

 (1,193,469)          ر موزعةتكاليف غي
 533          إيرادات أخرى

 األرباح قبل رسوم حق اإلمتياز           
  اإلتحادي

        945,615 
 (514,167)          اإلتحادي رسوم حق اإلمتياز           
 431,448          األرباح التشغيلية           
 حصةالتكاليف التمويل و  إيرادات           

 المحتسبةاالستثمارات  من أرباح
  باستخدام طريقة حقوق الملكية

       
 18,015 

 449,463          ربح الفترة           
           



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(27) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  )يتبه(تحليل القطاعات  25
 

  2018مارس  31
 المجموع  أخرى  البيه بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  
 ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  
  

 
        

           إيرادات القطاع
           اإلعتراف باإليراداتتوقيت 

 3,082,658  195,840  527,672  557,764  1,801,382  مه مرور الوقت
 248,209  6,569  -  2,745  238,895  في زمن محدد

  2,040,277  560,509  527,672  202,409  3,330,867 
           

 2,170,543  95,616  359,166  496,536  1,219,225  ة القطاعمسا م
           

 (1,139,887)          ر موزعةتكاليف غي
 1,122          إيرادات أخرى

 األرباح قبل رسوم حق اإلمتياز           
  اإلتحادي

        1,031,778 
 (540,599)          اإلتحادي رسوم حق اإلمتياز           
 491,179          األرباح التشغيلية           
 حصةالتكاليف التمويل و  إيرادات           

 المحتسبةاالستثمارات  من أرباح
  باستخدام طريقة حقوق الملكية

       
 21,422 

 512,601          ربح الفترة           
           
 

عاملة الثابتة ال الموجودات معظمحيث أن عنها التقرير تم  التيي من القطاعات أللم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة 
 الموجودات والمطلوباتمجموع  عنالعملي تقديم إفصرررررراح غير تعتقد المجموعة أنه من  .بين القطاعات  ي مدمجة بشرررررركل كامل

 ,لبيانات المتاحةافصل  ه من غير العمليحيث أن المتعلقة بالقطاع
 
 

  المقارنة 26
 

 الموحد  الموجزالمركز المالي التغير في عرض بيان 
 

، قامت المجموعة بتغيير تصررررنيف وعرض المصرررراريف في "بيان الدخل الشررررامل الموحد" من "حسررررب طبيعتها" 2019سررررنة خالل 
 بناء  على ذلك، تم تعديل عرض معلومات. إلى "حسرررررررررررررب الوظيفة"، وكال ما مسرررررررررررررموح بهما وفق ا للمعايير الدولية للتقارير المالية

ال يوجررد أي ترر ثير للتغيير على . لتتوافق مه عرض الفترة الحرراليررة 2018مررارس  31المقررارنررة لفترة الثالثررة أشررررررررررررررهر المنتهيررة في 
 بحمبلغ المصرررراريف أو الر  وموجودات العقود، مجموعالتجارية المدينة اإليرادات، تكاليف التمويل، مخصررررص انخفاض قيمة الذمم 

 .للفترة



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(28) 

 
 الموحدة  الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتبه( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  )يتبه(أرقام المقارنة  26
 

 )يتبه(الموحد  الموجزالمركز المالي ر في عرض بيان يالتغ
 

 :2018مارس  31يوضح الجدول أدنا  ت ثير التغير في تصنيف المصاريف المتنوعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ألف درهم عرض المصاريف حسب الوظيفة ألف درهم عرض المصاريف حسب طبيعتها
    

 2,223,925 المصاريف التشغيلية 747,673 تكاليف الربط
   320,397 تكاليف المنتجات

نخفاض القيمة على ممتلكات  اإلستهالك وا 
   376,612 و الت ومعدات

نخفاض القيمة على موجودات  اإلطفاء وا 
   43,068 ملموسةغير 

   250,202 تكاليف موظفين
   197,699 تشغيل وصيانة الشبكة

   107,577 وتعاقدات ةخارجي اإلستعانة بمصادر
   86,657 عموالت

   (67,017) رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها
   28,585 إيجار ومرافق

   79,486 مصاريف تسويق
   52,986 مصاريف أخرى

 2,223,925   
    
 

 .بيان المركز المالي الموحد أو المبالغ نتيجة التغير أعال عرض ال يوجد أي تغيير في 


