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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة

2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحد الشامل والدخل الخسارة أو الربح بيان

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألفإيضاحات

10,441,920السنة ربح  9,744,730      

 االخر الشامل (الخسارة)/ الدخل

ً تصنيفها إعادة يتم لن عناصر :الخسارة أو الربح إلى الحقا

             (48,076)           (71,390)الضريبة صافي- محددة باستحقاقات االلتزام قياس إعادة

ً تصنيفها إعادة يتم قد عناصر :الخسارة أو الربح إلى الحقا

         1,456,004      (2,926,813)خارجية عمليات تحويل من الناتجة العمالت صرف فروقات

        (1,148,302)          28290,229 ،34الخارجية العمليات اصول لصافي تحوط أدوات من (خسارة)/ربح

                2,477              2,295السنة خالل النقدية التدفقات تحوط من العادلة القيمة ربح

             (96,446)           (16,741)السنة خالل مالية موجودات تقييم من خسارة

            100,366                (213)المستبعدة المالية الموجودات من ربح/ (خسارة) تصنيف إعادة

                    -            576,836 ،40خارجية عمليات استبعاد من  الخسارة أو الربح إلى المحولة المتراكمة الخسائر

           266,023     (2,645,797)االخر الشامل الدخل/ (الخسارة) مجموع

      10,010,753      7,796,123للسنة الشامل الدخل مجموع

:إلى العائد

         8,276,975       7,543,646الشركة في المساهمين ملكية حقوق

         1,733,778          252,477المسيطرة غير الملكية حقوق

7,796,123      10,010,753      

ً 77 إلى 15 الصفحات من المرفقة اإليضاحات تشكل .الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا

. 9 إلى 1 الصفحات في مدرج المستقل المدقق تقرير إن
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الملكية حقوق في التغيرات بيان

حصصملكية حقوق 

الملكية حقوق مجموعالمسيطرة غير المساهمين محتجزة أرباح إحتياطيات المال رأس

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفإيضاحات

ً بيانه تم كما) 2017 يناير 1 في الرصيد     55,914,777  13,213,374  42,701,403   7,883,500 26,121,149  8,696,754(سابقا

          412,350          22,207        390,143       390,855           (712)             -42المحاسبية السياسات في التغيير تأثير

    56,327,127  13,235,581  43,091,546   8,274,355 26,120,437  8,696,754(بيانها معاد)2017  يناير 1 في الرصيد

       9,744,730     1,332,363     8,412,367    8,412,367             -             -السنة ربح

          266,023        401,415       (135,392)        (11,542)     (123,850)             -للسنة االخر الشامل الدخل مجموع

           (26,421)         (13,835)        (12,586)        (12,586)             -             -الملكية حقوق في أخرى حركات

                  -               -               -   (1,042,123)   1,042,123             -احتياطيات إلى محول

 األرباح الى استثمارات تقييم احتياطي من المحول

                  -               -               -         47,687      (47,687)             -المحتجزة

:المالكين مع معامالت

 غير الحصص الى ملكية حقوق من مساهمة تسديد

           (76,091)         (76,091)               -               -             -             -تابعة شركة على لالستحواذ المسيطرة

          284,171        284,171               -               -             -             -مسيطرة غير حصص من مال رأس مساهمات

      (8,429,072)    (1,474,676)   (6,954,396)   (6,954,396)             -             -38 أرباح توزيعات

    58,090,467  13,688,928  44,401,539   8,713,762 26,991,023  8,696,754 2017 ديسمبر 31 في الرصيد

    58,090,467  13,688,928  44,401,539   8,713,762 26,991,023  8,696,754(بيانها معاد) 2018 يناير 1 في الرصيد

     10,441,920     1,827,175     8,614,745    8,614,745             -             -السنة ربح

      (2,645,797)    (1,574,698)   (1,071,099)           5,845  (1,076,944)             -للسنة الشامل االخر الدخل مجموع

              7,352            4,132           3,220           3,220             -             -الملكية حقوق في أخرى حركات

                  -               -               -   (1,026,089)   1,026,089             -احتياطيات إلى المحول

 األرباح الى االستثمارات تقييم احتياطي من المحول

                  -               -           6,866        (6,866)             -المحتجزة

                  -:المالكين مع معامالت

           (29,780)         (29,780)               -               -             -             -مسيطرة غير حصص الى مقدمة لدفعات تسديد

         (181,310)       (134,328)        (46,982)        (18,449)      (28,533)             -تابعة شركة في إضافية حصة على االستحواذ

            16,740          16,740               -               -             -             -مسيطرة غير حصص من مال رأس مساهمات

            30,939          30,939               -             -             -43تابعة شركة على االستحواذ

      (8,485,128)    (1,530,732)   (6,954,396)   (6,954,396)             -             -38أرباح توزيعات

    57,245,402  12,298,376  44,947,026   9,345,504 26,904,769  20188,696,754 ديسمبر 31 في الرصيد

الشركة في المساهمين ملكية لحقوق عائد

ً 77 إلى 15 الصفحات من المرفقة اإليضاحات تشكل .الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا

. 9 إلى 1 الصفحات في مدرج المستقل المدقق تقرير إن
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة

(بيانها معاد) 20182017
درهم ألفدرهم ألفإيضاحات

            11,192,706         12,700,970 التشغيل ربح

:لـ تعديالت
              5,616,246           5,720,999استهالك

              1,637,559           1,567,738إطفاء

                 793,664              129,850أخرى وخسائر قيمة انخفاض

                 207,280                26,639االئتالف وشركات زميلة شركات نتائج في حصة

                 205,364              479,751واحتياطيات مخصصات

                 424,555             (179,340)محققة غير عملة تحويل ربح/ (خسارة)

                 274,663                     -أخرى نقدية غير حركات

:في التغيرات

                 158,136             (210,857)المخزون

                  73,638                67,761عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

                 481,509           1,110,618أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

                 958,497             (541,469)أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

          22,023,817       20,872,660العمليات من الناتج النقد

            (1,551,082)          (1,634,055)المدفوعة الدخل ضرائب

               (245,612)             (199,114)للموظفين الخدمة نهاية مكافآت دفعات

          20,227,123       19,039,491التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

 االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

                 329,682                  3,227المطفاة بالتكلفة إستثمارات إستبعاد من عائدات

               (219,693)             (595,760)المطفاة بالتكلفة مصنفة إستثمارات على األستحواذ

                        -                (4,197)43عليه المستحوذ النقد من صافي تابعة شركة على االستحواذ

               (790,574)                (4,294)أوالخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة إستثمارات على األستحواذ

                  12,701                20,648أوالخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة إستثمارات إستبعاد من عائدات

                 (57,506)               (73,688)االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة إستثمارات على األستحواذ

                  59,161                21,956االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة إستثمارات استبعاد من عائدات

               (106,484)               (24,995)مشتركة ومشاريع زميلة شركات في حصة على األستحواذ

                        -              6120,172 ,40زميلة وشركة تابعة شركة إستبعاد نتيجة المتدفق النقد صافي

            (7,305,805)          (7,311,252)ومعدات واآلت ممتلكات شراء

                  56,206                87,692ومعدات واآلت ممتلكات إستبعاد من عائدات

               (675,000)          (1,087,518) ملموسة غير موجودات شراء

                    3,012                  1,468 ملموسة غير موجودات إستبعاد من عائدات

                  22,024                  3,986أخرى واستثمارات مشتركة ومشاريع زميلة شركات من مستلمة أرباح توزيعات إيرادات

           (18,474,475)          (8,495,250)أشهر ثالثة عن يزيد استحقاق ذات أجله ودائع

            15,891,605         14,164,844أشهر ثالثة عن يزيد استحقاق ذات أجله ودائع استحقاق

                 173,101                2815,245مشتقة مالية أدوات حل من عائدات

              1,010,816           1,063,160 مقبوضة وأخرى تمويلية إيرادات

         (10,071,229)        (2,094,556)االستثمارية األنشطة في المستخدم  النقد صافي

التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

              3,558,667           2,675,872ج 27التمويلي اإليجار عقود والتزامات قروض من عائدات

            (2,954,075)          (3,046,853)ج 27التمويلي اإليجار عقود والتزامات قروض تسديدات

                 (76,091)               (29,780)المسيطرة غير الملكية حقوق من مال رأس مساهمات

                 284,171             (164,571)تابعة شركة في اضافية حصة على اإلستحواذ

            (8,428,988)          (8,480,492)مدفوعة أرباح توزيعات

            (1,410,337)          (1,075,702)واخرى مدفوعة تمويل تكاليف

           (9,026,653)      (10,121,526) التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

            1,129,241         6,823,409النقد ومرادفات النقد في الزيادة صافي

              3,022,906           3,863,568السنة بداية في النقد ومرادفات النقد

               (288,579)              132,031أجنبية عمالت صرف فروقات أثر

            3,863,568       2410,819,008السنة نهاية في النقد ومرادفات النقد

2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموّحد النقدية التدفقات بيان

.الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 77 إلى 15 الصفحات من المرفقة اإليضاحات تشكل

. 9 إلى 1 الصفحات في مدرج المستقل المدقق تقرير إن
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 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

15 

 

  معلومات عامة - 1

ستتتتتمبممس بااسستتتتتو ت ةتتتتتم.ت  " ت تتتتتم     ت"ااسستتتتتو (  وت"شتتتتتجمم   ت"اعجوفتتتتتو ( ت"شتتتتتجموشتتتتتجمو ة اإلمتتتتتو تصةتتتتتم.ت  " ت تتتتتم            تأسستتتتت 
.ت  باإلجتتتتم ت"اجستتتتإل  ت ت تتتتم   "دو"تتتتو تصةتتتتم 1976ت"تمبعتتتتو "يتتتتم فتتتتا  و"تتتتو تصةتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتو ت"ات تتتتدة   تصةتتتتم.ت  ( باستتتتاو""و ة تتتتدو ة فتتتتا متتتتم  

( "عتتتتم  3وت"تتتتم  تتتتت  تعدانتتتتال ة تتتتد ت بمتتتتم)إل  تت تتتتم   . تتتت    1991( "عتتتتم  1( وت"تتتتم  تتتتت  تعدانتتتتال بم"متتتتم)إل  ت ت تتتتم   . تتتت   78ت"عجت"تتتتو ت"ات تتتتدة . تتتت   
 2009"عتتتتتتم   267/10بشتتتتتتأ  تطاتتتتتت"   فتتتتتتم  ت ت تتتتتتم   فتتتتتتا  و"تتتتتتو تصةتتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتتو ت"ات تتتتتتدة  وتطتتتتتتم  منتتتتتت  ت"متتتتتتم)إل  ت ت تتتتتتم   . تتتتتت   2003

إ"تتتتتت  جيتتتتتتمس تصةتتتتتتم.ت  " ستتتتتتت ام.  %60ت ت م يتتتتتتو "دو"تتتتتتو تصةتتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتتو ت"ات تتتتتتدة ةت إل تتتتتت    تتتتتتتيم فتتتتتتا ت"ااسستتتتتتو ت" م" تتتتتتو  مةتتتتتت  ت"  إلةتتتتتتو 
  2008اطماج  1ت"ات دة وذ"ك تةتدت س ةن  ت"عجت"ووها ه"ئو ةس"فج من"يم بش   )يمئا ةن     ت"  إلةو ت ت م يو "دو"و تصةم.ت  

 
  ت"متتتتتتم)إل  ت" داتتتتتتد (  1991"ستتتتتتطو  1أ  تتتتتتم  ت"متتتتتتم)إل  ت ت تتتتتتم   . تتتتتت   "تتتتتت ع ت"اعتتتتتتد   2015"ستتتتتتطو  3ت"اجستتتتتتإل  بمتتتتتتم)إل  إت تتتتتتم   . تتتتتت   باإلجتتتتتتم

ةاسستتتتتو تصةتتتتتم.ت   ت إل تتتتت  تتتتتت وت"طاتتتتتم  ت سمستتتتتا ت" داتتتتتد ت"ةتتتتتما بشتتتتتجمو ة اإلمتتتتتو تصةتتتتتم.ت  " ت تتتتتم           ت"طاتتتتتم  ت سمستتتتتا ت" داتتتتتد (  
ت"شتتتتتتجمم  ت"ت م. تتتتتتو   أشتتتتتتفتتتتتتا  2015( "ستتتتتتطو 2)إل  ت ت تتتتتتم   . تتتتتت   " ت تتتتتتم   "ت تتتتتتت ة شتتتتتتجمو ةستتتتتتمهاو ممةتتتتتتو وتستتتتتتج  من"يتتتتتتم أ  تتتتتتم  ت"متتتتتتم

 ةاسستتتتتتو  تستتتتت  ت ""تتتتتجمن"تتتتتتال تتتتتت      تتتتتم)إل  ت"شتتتتتجمم  ( ةتتتتتم "تتتتت  اتتتتتتطظ  ت"متتتتتم)إل  ت" داتتتتتد  أو  ت"طاتتتتتم  ت سمستتتتتا  ت" داتتتتتتد منتتتتت   تتتتت   ذ"تتتتتك  وتطتتتتتم س 
  شجمو ة اإلمو تصةم.ت  " ت م           إ" تصةم.ت  " ت م    
)تتتتتإلم"ن جداتتتتتدان ةتتتتتن ت ستتتتتي  باعطتتتتت  ت تتتتتج  ت ستتتتتي  ت"عم يتتتتتو وت"ستتتتتي  ت"ةتتتتتما ت"اانتتتتتإل   -1و ت"طاتتتتتم  ت سمستتتتتا ت" داتتتتتد    يمتتتتتد  ت"متتتتتم)إل  ت" داتتتتتد

ي اتتتتت  بعتتتتت  ت" متتتتتإلت ت"ت بتتتتت"ن"و ت"اتعنمتتتتتو ةتاج تتتتتج بعتتتتت  ت"متتتتتجت.ت  ةتتتتتن   تتتتت   ت"تتتتتم (  و ت"ةتتتتتما ت"استتتتتمه ةتتتتتن   تتتتت  جيتتتتتمس ت ةتتتتتم.ت  " ست ام. 
ية تتتت  ت" تتتتد ت  )تتتت  "عتتتتد  ت ستتتتي  ت"عم يتتتتو ت"اانإلمتتتتو ةتتتتن   تتتت   -2ةتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتو ت"ات تتتتدة   ت"شتتتتجمو أو ةنش"تتتتو شتتتت  و ت ت تتتتم   فتتتتا  و"تتتتو تص

ةتتتتتن أستتتتتي  .أ  ةتتتتتم   %60أ  جيتتتتتو   إلة"تتتتتو ةتتتتتن   إلةتتتتتو   و"تتتتتو تصةتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتو ت"ات تتتتتدة فتتتتتا ت"شتتتتتجمو وذ"تتتتتك ةتتتتتن تةتتتتتت   ةتتتتتم   يمتتتتت  متتتتتن 
ي تتتتم "ناستتتتمها"ن ت"تتتتمان   يا نتتتتإل  ةطشتتتتئم  ممةتتتتو  -3 .  ذ"تتتتك  ةتتتتم "تتتت  يمتتتتج. ت"استتتتمه  ت"ةتتتتما  تتتت %51ت"شتتتتجمو إ"تتتت  ةنش"تتتتو ةتتتتم   يمتتتت  متتتتن 
 و"تتتتتو تصةتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتو ت"ات تتتتتدة  فتتتتتاةتتتتتإلتوطا  و"تتتتتو تصةتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتو ت"ات تتتتتدة  أو ةطشتتتتتئم  ةاسستتتتت"و  أوفتتتتتا  و"تتتتتو تصةتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتو ت"ات تتتتتدة  

فتتتتجت  أجم)تتتتم أو ةطشتتتتئم  ةاسستتتت"و فتتتتا ةطفمتتتتو  تتتتجة تبتتتتان أتا تتتتتةستتتت"فج من"يتتتتم بم"شمةتتتت  ةتتتتن   تتتت  ةتتتتإلتوطا  و"تتتتو تصةتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتو ت"ات تتتتدة   وت"
 و"تتتتو تصةتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتو ت"ات تتتتدة ب"تتتتج ةستتتت"فج من"يتتتتم بم"شمةتتتت  ةتتتتن  فتتتتاأجط "تتتتو أو  ت تتتت   و"تتتتو تصةتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتو ت"ات تتتتدة  أو ةطشتتتتئم  ةاسستتتت"و 
  ت"تتتتتجب  ةتتتتتن ذ"تتتتتك     تتاتتتتتت  ةتتتتتن ت ستتتتتي  ت"عم يتتتتتو "نشتتتتتجمو  منتتتتت %20  تتتتت  ةتتتتتإلتوطا  و"تتتتتو تصةتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتو ت"ات تتتتتدة( تانتتتتتك )ستتتتت و ت تتتتت  إ"تتتتت  

ااسستتتتم  ب تتتتم ت"ت تتتتإل   فتتتتا ت" اع"تتتتو ت"عاإلة"تتتتو "نشتتتتجمو ب"تتتتج أ)تتتتال ي تتتتم "اتتتتم"شا هتتتتم  ت ستتتتي   بتتتتإل. ت" فتتتتجت /ت ت ستتتتي  ت"تتتتتا ياتنشيتتتتم هتتتتا   
"ن    تتتتتج. ة نتتتتتم إ ت.ة ة اإلمتتتتتو تت تتتتتم   بتتتتتم"تاج ج .فتتتتت  ت"م"تتتتتإل  متتتتتن  متتتتتإلت ت"ت تتتتتإل   "ناستتتتتمها2018أكتتتتتتإلتج  11هتتتتتم  تصجتاممتتتتتم   ةتتتتتتم.   

ت جم)تتتتتتم  وتطتتتتتتم س من"تتتتتتال  ستتتتتت"تات  ت"استتتتتتمها"ن ت جم)تتتتتتم ةتتتتتتط م  متتتتتتإلت ت"استتتتتتمها"ن ت"اتتتتتتإلتوط"ن فتتتتتتا ت"شتتتتتتجمو  "تتتتتت  تتةتتتتتتم إ ت.ة ت"شتتتتتتجمو ت"ةفتتتتتتإلت  
م"  تتتتتتإل  منتتتتتت  ت"اإلتفمتتتتتتم  ت"افنإلتتتتتتتو ةتتتتتتن ت"ستتتتتتنفم  ب بعتتتتتتد تمتتتتتت ت" سةتتتتتتو صجتتتتتتجت  ت"تعتتتتتتدا   ت"افنإلتتتتتتتو منتتتتتت  ت"طاتتتتتتم  ت سمستتتتتتا "نشتتتتتتجمو  و"تتتتتت  

 "عاإلة"و وتعدهم صججت  هم   ت"تعدا    ت ما تإلص"و ت"ا نم  مضعو "اإلتفمو ت" اع"و ت"عاإلة"و ت"اةت و     ت" اع"و ت
 
أةتتتتتإلا ا  تصةتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتو ت"ات تتتتتدة  إ  أستتتتتي  ت"شتتتتتجمو ةد.جتتتتتو فتتتتتا ستتتتتإلت أةتتتتتإلا ا "تتتتت و.تت  3838هتتتتتإل ا     "نشتتتتتجموعطتتتتتإلت  ت"استتتتت   ت"إ  

 ت"ام""و 
 
 "شجمو وت"شجمم  ت"تمبعو "يم  يشم. إ""يم ة تاعو بمس   ت"ا اإلمو (شإل  ت" "م)م  ت"ام""و ت"اإل دة ةن ة"م)م  تتت
 

تتا تتتتتت  ت )شتتتتتتفو ت سمستتتتتت"و "نا اإلمتتتتتتو فتتتتتتا تمتتتتتتدي   تتتتتتدةم  وأجيتتتتتتتة ووستتتتتتمئ  ت ت تتتتتتم   باتتتتتتم فتتتتتتا ذ"تتتتتتك  تتتتتتدةم  ت"امتتتتتتمو   وت ستشتتتتتتم.ت  ذت  
شتتتتتمة  ةتتتتتن ه"ئتتتتتو   تتتتتدةم  باإلجتتتتتم تتتتتتج "ظ  شتتتتتجموت"ت"ع  تتتتتو "شتتتتتجمم  وتئت فتتتتتم  ت ت تتتتتم   ت"دو""تتتتتو  اتتتتتت  ت"م"تتتتتم  ةيتتتتتم  ت )شتتتتتفو ةتتتتتن  تتتتت   

( وشتتتتتتجممتيم ت"تمبعتتتتتتو وةشتتتتتتم. عيم ت"اشتتتتتتتجمو 2025تطاتتتتتت"   فتتتتتتم  ت ت تتتتتتم   فتتتتتتا  و"تتتتتتو تصةتتتتتتم.ت  ت"عجت"تتتتتتو ت"ات تتتتتتدة تاتتتتتتتد صتتتتتت  "تال  تتتتتتت  متتتتتتم  
 وشجممتيم ت"تة"نو 

 

د ت"ام""و ت" "م)م  هم  من  تص ت.ة ة نم وتفم  2019ف جتاج 19 فا إصدت.هم وأجمس ةت"اإل  
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 اإلعداد  أساس -2

 ت"عجت"و تصةم.ت  "دو"و تصت م   "نمم)إل   ت"ستتتتتتتتتتتتتتتم. و "   م  وو مم ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو""و "ناعما"ج وفممس  "نا اإلمو ت"اإل دة ت"ام""و ت" "م)م  إمدت  ت 
  ت" ستتتمستتتو ت"ا مستتت "و ت"تمداجت  بع  تستتتتةدت  يستتتتنت  ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو""و "ناعما"ج وفممس  ت"ام""و ت" "م)م  إمدت  إ   2015 "ستتتطو( 2  .   ت"ات دة
 ت"تا ت" إلت)م أو ت"تعم"د أو ت   م  ةن مم""و  .جو تتبتتتان ت"تا ت" إلت)م إ   "نا اإلمو ت"ا مستتت "و ت"ستتت"مستتتم  تف "م ستتت"مت ضتتتان ت   م  ووضتتت 
 من  ت"اإل دة ت"ام""و ت" "م)م  إمدت  ات   4 إيبتتتتتتمح فا مطيم حتصف تتتتتتم ات  ت"اإل دة ت"ام""و "ن "م)م  بم"طستتتتتت و همةو وت"تمداجت  ت فتجتضتتتتتتم  ف"يم تشإل  
  أ )م  ت"ا "طو ت"ا مس "و "نس"مسم  ووفممس  ت"ام""و ت  وت  بع  تم""  بإمم ة اتعنم ةم بمست طم  ت"تم. ة"و ت"تشن و ة دأ أسم 

 
 " "  تست ةال ات   د ت"م  ت"سعج ها ت"عم "و ت"م"او إ   وت"ةدةم  مموت" ب ةممة  ت"امد  "ن د  ت"عم "و ت"م"او أسم  من  ماإلةمس  ت"تم. ة"و ت"تشن و تمإل 
  مة س  ت"ستتتتتعج مم  إذت ف"ام من ت"طاج ب   ت"م"م   ةتم.   ت"ستتتتتإلت  فا ت"اشتتتتتم.م"ن ة"ن )امة"و ةعمةنو ضتتتتتان ةم ت"تتت  "ت إل    فعال ات  أو ةم أصتتتتت 

  آ ج تم""  أسنإل  بمستةدت  تمداج  ت  أو "نا  او
 
 إذت إ  "فأ ت ج  إ"  ةمجتو ت"شجمو ى"د ت"عجض ومانو ت"استةدةو ت"عانو بممت م.  وذ"ك (ت"د.ه   تصةم.تتا بم"د.ه  ت"اإل دة ت"ام""و  "م)م ت" مجض ت ا

  ذ"ك م م إ"  أش"ج

 الهامةالسياسات المحاسبية  -3

  أ )م  ةإلض و  دةت"اإل  ت"ام""و ت" "م)م  هم  إمدت  فا ت ط"يم ت  ت"تا ت"يمةو ت"ا مس "و ت"س"مسم   إ

 المعايير الجديدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعة

دةت"ام""و  ت" "م)م ت"اعد"و ت"تم""و فا هم  و  ت" دادة ت  إمتام  ت"اعما"ج   ت"اإل  
 

 إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
  يمد  ت"اع"م. ةطيمج  2016وت  تعدانال فا أةج    2014فا ةماإل  إاجت ت  ةن ممإل  ة  ت"عا   15. ج ت"ام""و .   إصدت. ت"اع"م. ت"دو"ا صمدت  ت"تمم ت 

 ت"دو"ا ت"ا مس ا ت"اع"م. و تصاجت ت  18 .   ت"دو"ا ت"ا مس ا ت"اع"م. ة      و دصمتجت  بمصاجت ت   تةن  ام  فإلت  "ت داد ةدى وسةم   شمة 
ي   ةع"م. ت اجت ت  ت" داد ة   جا"   سإل   ت"عا   ة  ت"عمإل  من ت"طمشئو تصاجت ت    تسم  ت" نو ذت  وت"ت س"جت  م ت ت )ش ممإل  11 .  

  ت" م""و "ناعما"جةتفن م  ت متجت  بم اجت ت  
 
 ت"دو"ا ت"اع"م. تف "م إ   ممة  .جعا أثج "مةتف  2018 اطماج 1 ةن تمت م.ست 15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج صمدت  ت"دو"ا ت"اع"م. ت"ا اإلمو تمتاد  "مد

 ة"م  فا ةيم ت"اعتج  ت"ا م"غ بع  ومجض و "م  تمداج من  و اثج "نا اإلمو ت"ا مس "و ت"س"مسم  فا ت ""جت  اتفنم 15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج صمدت 
  ت"ام"ا "ناجمت ت"اإل د وت" "م  ت"اإل د ت"ةسم.ة أو ت"جتة
 
  "نا اإلمو ت"اإل دة ت"ام""و ت" "م)م  من  وتأث"جهم ت" دادة تفن م ت"ا هم  ت مص"  انا ف"ام
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 المنفصلة األداء التزامات تحديدعلى  العمالء عقود من إيرادات 15معيار الدولي العداد التقارير المالية رقم تطبيق ال تأثير
 المحمول الهاتف شرائح بيع 

مطد ت ع"  "جت  ت"عا   بش  و تت م   وتم"تم"ا ات  ت متجت  بم اجت ت  فا و   ة"  ت"شج  و و  ةط   ة"  شجتئة ت"يمتف ت"ا إل  ت"تتت  أ ت   يا  
  15 .   ت"تمم. ج  مدت  ت"دو"ا "ناع"م. ت"ا اإلمو "تف "م ةن إلظ تأث"ج اإلجد   ت"ةدةو 

 

 الوالء نقاط برنامج 

ت"ا اإلمو ةتة "ظ جت  ةن  تمإل    ةج)مةج و   ت"عا   13ت"ام""و .    ت"تمم. ج مدت   ت"دو""و ت"اعما"ج ت س"جت  " طو من ت" م . ت"ت س"ج باإلجم
يعتاد همت ت"تة "ظ من  سعج ت" "  ت سمسا    ت"ا اإلمو "اطت م  ةستم ن"و ةشتج م  أ  ةممة  " ست دت  ت"ممةنو ت"إل   )ممط ت"  ت"استن  ت"اممة 

ع"م. ت"ا مس ا ت"ا باإلجم ت"اط     ات  تأج"  ت"ا نغ ت"اة ظ " ج)مةج ت"إل    و ات  ت متجت  بال مماجت ت  مطد تستج ت  )ممط ت"إل   أو ت)تيم  ص  "تيم 
إ"   تستطم تأ  ت"اة ظ  د ُ  ظ " ج)مةج ت"إل    أ  بمستةدت  وج مو ت"م"او ت"ات م"و  وت جيتة ت"إل   ةج)مةج ة"ن ت اجت ت   ت  تإلس   18ت"دو"ا .   

  " جيتةت"م"او ت"عم "و "طممط ت"إل   وت  تة "ظ ت"ات ما 
 

 ت" "  سعج من  ةطم  ت"إل   " ج)مةج ت"اعمةنو سعج ةن جت  تة "ظ إ"  ت"ا اإلمو ت تمج سإل   15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج مدت   ت"دو"ا "ناع"م. وفمم
ةن جم)م ت"عا"   همي  ة ت تام  تستج ت  مطدةمتست دت  ت"طممط أو  مطدت  إ .تجال مإاجت ت   ت  تأج"  ت"ا نغ فا ة"م  ت"اجمت ت"ام"ا ت"اإل د و ا  ت سمسا
ت    وتم"تم"ا   اإلجد ت جيتةو  ت"ةدةم  ة"ن ت"سمبمو "ن تجت  تصاجت ت  تإلس   إمم ة فم  15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج مدت   ت"دو"ا ع"م.ات" تف "م من )تج بع"دس

  ت"امم.)و  أ. م أ  تأث"ج من  ت .تمح ت"ا ت تة أو 
 

 التجهيز والتركيب  رسوم 

  18 .   ت"دو"ا ت"ا مس و ةع"م. باإلجم  وت مام  ت" ج يو ت"اطت م  "اةتنف ةس م  بش  ت"تجم"م و ت"ت ي"ت .سإل  ةت  "  ت"ا اإلمو تمإل  مم   بش  
 أ ت  مم"تتت  ت"تجم"م  دةو تمت م. ات  "   15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج مدت   ت"دو"ا "ناع"م. وفمم  و ت"تجم"م مان"و تكتام  مطد ةمدةم بم اجت ت  ت متجت  ات 

 ةام ت"ةدةو  فتجة ةدى من  ةيم ت متجت  و ت  ت"اعمةنو سعج إجام"ا إ"  وت"تجم"م بم"ت ي"ت ت"اتعنمو ت"إلت دة ت"اجة  .سإل  إضمفو ات  وتم"تم"ا   ةط   
  بم اجت ت  ت متجت  تإل "  ت ""ج إ"  اا  

 

م إ"  ت)ة مض  ةن"إل   .ه   123 بم"او 2017اطماج  1فا  ت"ا ت تة  .تمحت"جص"د ت فتتم ا "  فا أ ى ذ"ك أيبس
 

 والتعديالت التابعة المعاملة عرس 

)"مبو من أوجت   ت"ا َ نو ت"ا م"غ بمست طم   ت"عا"  ت"   دةم  أو سن  )م  ةممة  من"ال ت    أ ت"اعمةنو هإل ت"ا نغ ت"اممة  ت"م  تتإل   ت"اطشأة  سعج
  انا ةم م  متأ ة   ت  "نيم  إة م)"و فا م"ن ت مت م. ت"ا اإلمو تأ م   ت"اعمةنو سعج ت داد مطد  أ جى 
 

 المتغير البدل 
  "ث ت"تعم ديو وت   م  ت"شجوط بس م ت"ت "جت  تطشأ  ت"عمد فتجة     "نعا   تمديايم ات  وت"تا ةت "جة وتةت"مست    إلةم  ت"عا   ممإل  بع  تتبان 
 أو  مصو تةت"مست  أيبم ت"ا اإلمو تمد  ديو ت"تعم  ت"شجوط إ"  بم ضمفو  ت"تعمة      ةن ةع"ن  د إ"  ت"إلصإل  مطد   إلةم  ت"عا   ةطة ات 

  من"يم ت"اتعم.  ت"ت م. و "ناام.سم  وفمم ت"عا   " ع  ت  ت  ة مفآ 
 تمإل  مطدهم ةت "ج  ة نغ اتبان( ضاطا أو صج ة بش   سإلت   ت"عمد فا من"ال ت"ات م ت" د  مم  إذت  15 .   ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو"ا "ناع"م. وفمم

  بمصاجت ت  ت متجت  تإل "  فا ت"ت ""ج إ"  ذ"ك س"ا    ت"عمد ةد  مطد ت"اعمةنو سعج إجام"ا وتعدا  ت"ا نغ جةتمدا ت"ا اإلمو
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 نقدي الغير المقابل 

  "و "عمت ةم"ماةو(   )مت" "ج تعيد"ت أو    )م ت" "ج مة ت"ام بم"م  وتمإل  )مد   .با باممة  بم"تعيد  "عةات و ام "تات و ""عم "ةعمة"وت .سع موو"ةجةت   ت 
   15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج  مدت  ت"دو"ا ت"اع"م. تف "م فا جإلهج   تأث"ج أ  "يمت ي ن " 

 

 الهام التمويل عنصر 
 فمئدة ت"اطشأة أو "نعا"  اإلفج( ضاطا أو صج ة بش   سإلت   ت"عمد أوجت      ةن من"يم ت"ات م ت"دفعم  تإل "  مم  إذت هم  تاإل   مط ج هطم  ي إل     

وةن ت"اتإل   أ  ي إل  "دى ت"ا اإلمو مط ج تاإل     هم  تاإل نا مط ج ت"عمد اتبان ت" م"و هم  وفا  "نعا"  ت"ةدةم  أو ت" بمئ  ت إل   "تاإل   همةو
ت"ا ت تة فا  " .تمحفا ت"جص"د ت فتتم ا  س م ةم إ"  أ ى ذ"ك أيبس  فا ت"تجت" م  ت"تا تطفإل  من  تإلف"ج ت"اعدت  وت جيتة من   ف  ت"تمس"    هم 
 ةن"إل   .ه  5,7 بم"او 2017اطماج  1

 

 للعميل المستحق المقابل 

  دةم  أو ببتتتتتتتتتمئ  تشتتتتتتتتتتج   ت"تا ت  جى  " وجت  أو  ت"عا"  إ"   فعيم تتإل   أو ت"ا اإلمو تدفعيم )مديو ة م"غ "نعا"  ت"استتتتتتتتتت م ت"اممة  اتبتتتتتتتتتان
 تستتتتعام"ال يا ن ت"تا( تي تتتم  أو  ستتت"او   ت"ا م  ستتت "  من   ت  جى  ت" طإل  أو ت"ة تتت اتبتتتان ت"اممة  ت"استتتت م "نعا"   مام ( ت"عا"  ةن ت"ا اإلمو
 ت"اممة  بم تستتتتتتتتم  ت"ا اإلمو تمإل  ( ت"عا"  ةن ت"ا اإلمو  دةم  أو ببتتتتتتتتمئ  تشتتتتتتتتتج   ت"تا ت  جى  " وجت  أو  "نا اإلمو ت"استتتتتتتتت مو ت"ا م"غ ةممة 

  ت"ا اإلمواطمنيم ت"عا"  إ"   ةط  نوةم "  تشن ت"دفعو إ"  ت"عا"  ةممة  سنعو أو  دةو  " اجت ت   وتم"تم"ا ت"اعمةنو "سعج متة "  "نعا"  ت"است م
  15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج  مدت  ت"دو"ا ت"اع"م. تف "م فا جإلهج   تأث"ج أ  ت"ت ""ج "يمتي ن  " 

 

 أخرى  اعتبارات
 المعاملة سعر تخصيص 

  وتام أ  ةمدت. تصاجت ت  ت"اعتج  ت"عمد ةدتيو فا ة د  هإل مام ت سمسا ت" "  سعج من  ةطم  ت"اط  نو ت "تتتةم  ة"ن ت"اعمةنو سعج ظتة " ات 
 إ  و ت" "  ت سمسا ت"اطمسم يعت ج أةجت بم"غ ت ها" ةيم " "تتتةم  ت"اط  نو تعتاد فا م "ج ةن ت  "م  من  سعج ت" "  ت سمسا  فإ  ت داد سعج

 ت ت" "  ت سمسا  "تتت  ت  ت  هإل ت"سعج ت"ممة  "نا  او "نسنعو أو ت"ةدةو ت"ا ممو ةن     تت م   فا اجو  ةامثنو "عا   ةامثن"ن   سعج
    .ه ةن"إل   71 بم"او 2017 اطماج 1 فا ت"ا ت تة " .تمح ت فتتم ا ت"جص"د فا س م ة ت" أ ى   د ت"ت "جت  يم " ت جام  ت"تأث"ج

 

 بالعقد الوفاء تكلفة و الحيازة تكلفة 

 ت"تجم"م و دةو( ت" "مسة تشن و ت" "   و إلتفت بم"عاإل"و ت"اتعنمو ت"عمإل  تشم""ف تس "  ت   15 .   ت"ام""و ت"تمم. ج  مدت  ت"دو"ا ت"اع"م. "تف "م سمبمم
 ت"دو"ا "ناع"م. وفمم ذ"ك  وة    م"ا ة مستتتتتتتتتت ا ةع"م. أ  باإلجم مأصتتتتتتتتتت  ةيم " متجت  ةاهنو تشن "   "ث ما تتتتتتتتتتجوفم  ( بم"عمد ت"إلفم  تشن و 
  تستج ت هم ت"اتإل   وةن بم"عمد ت"إلفم  فا " ستةدت  ةإلت.  وتتفنم بم"عمد  ة مشجة ت"تشم""ف هم  تجت    15 .   ت"ام""و "نتمم. ج

 

وإ .تجيم فا ت"اإلجإل ت  ت"تعم ديو فا ة"م  ت"اجمت ت"ام"ا  إل بم"عم ت"اتعنمو ت"تشم""ف هم  .ستتتتتتتتتتتتتتانو ت   15"ناع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و .    وفمم
 ت"عمإل  تشم""ف إو م  ات    .ه  ةن"إل   546 بم"او 2017اطماج  1مام فا  ت"ا ت تةةام أ ى ت"  س م ة فا ت"جصتتتتتتتتتتتتتت"د ت فتتم ا " .تمح   ت"اإل د
  ت"اس م ت"دف  "مفم ( شيج 24 ةنغ شيج   ةعد   ت"عا"   "مة  و.ة ةدى ومن  تآلج  ت"دف  "مفم  ت"عا"  ممد فتجة ةدى من  ت"اجسانو
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 )تابع(إيرادات من عقود مع العمالء  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 صافي مقابل اإلجمالي العرض 

.ئ"س"و أو  ب  وإذت مم)  ت"ا اإلمو تعا   ف"امتمت م.  أ مات  تصمتجت  بإاجت  ف"ام اتعنم بم"سن  أو ت"ةدةم  ت"تا تمدةيم أوجت  أ جى   ي م  مطدةم
  وم" 

 

 ت"ا اإلمو ة"ن ت ت م "و وةباإل   ت"مم)إل)ا ت"ش   ةن "ش  تص ت.ة ت ن"  من  ت"اعمةنو فا ت"إلم"  أو ت"جئ"س"و ت"شجمو تعت ج ت"ا اإلمو مم)  إذت ةم يعتاد
  فمم "تأو ت  ةمو"ط"ةأو ت و ت جو"ةت م"ی .تأثاأ   مھ"  "ا "شن  .جو"ةت "تش ا"اوت  فم.و"ةصوت .ت ت صات ةة"غ م"ی    کمت ھم  .ثؤت  وشجممئيم

  15 .   ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو"ا م."ت"اع تف "م مطد جإلهج   تأث"ج أ  "يمت ي ن "   ت"اد.جو او ")مت
 

   2017 يسا ج  31و  2017اطماج  1فا  15ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و .    تف "م" و   من  ت مص"  تأث"ج  42 تيبمح إ"  ت"ججإل  اجج 
 

 يير الجديدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعةالمعا

 األخرى  المعايير

دةت"ام""و  ت" "م)م ت  إمتام  ت"اعما"ج ت"تم""و ت  جى فا هم     إ  تف "م هم  ت"اعما"ج ت"اعد"و "  ي ن "ال أ  تأث"ج جإلهج  من  ت"ا م"غ ت"اد.جو ت"اإل  
 من ت"اعمة   أو ت"تجت" م  ت"استم ن"و  "ن تجت  ت" م""و وت"سمبمو و"شطيم  د تاثج من  ت"ا مس و

 

    . 2016 -2014)مت و من ت"ت س"طم  ت"سطإل و  28وت"اع"م. ت"ا مس ا ت"دو"ا .    1تعدا   من  ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و  
    . د  ت"ادفإل  ةمدةمس ةعمة   بم"عا   ت جط "و وت 22ت س"ج " طو ت س"جت  ت"اعما"ج ت"دو""و صمدت  ت"تمم. ج ت"ام""و " 

 تفعيلها يتم لم ولكن إصدارها تم تيالمعايير الجديدة والمعدلة ال

دةت"ام""و  ت" "م)م  هم  ةتم.    ت"اعما"ج وت"تعدا   وت"ت س"جت  ت"تم""و بعد مام "  ات  تف "ميم بش   ة  ج "  ي ن ةإلمد تف "م    ت"اإل  

 تاريخ سريان المفعول  
 2019اطماج  1  ممإل  تصي م. 16 ج ت"ام""و .   ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. 

 28ت" "م)م  ت"ام""و ت"اإل دة وت"اع"م. ت"ا مس ا ت"دو"ا .    10تعدا   من  ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و .   
( ت"اتعنمو ة "  أو ت"اسمهاو فا ت صإل  ة"ن ت"است اج 2011فا شجمم  سة"نو وةشم.   ةشتجمو  ست ام.ت  ت

 م  ت"تة"نو أو ت"اشم.   ت"اشتجمو وت"شجم

 
تأج"  سج م  ت"تف "م 
 إ"  أج  ب"ج ةسا 

 2019اطماج  1  بم"اعمة   ت"بج  "و موت"اتعن ت""م"ن مد   م   23ت س"ج " طو ت س"جت  ت"اعما"ج ت"دو""و صمدت  ت"تمم. ج ت"ام""و .   
"ناع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و  تعدا  و.ة  2017 - 2015ت"سطإل و من  ت"اعما"ج ت"دو""و "نتمم. ج ت"ام""و  ت"ت س"طم 

  23وةع"م. ت"ا مس و ت"دو"ا  12وةع"م. ت"ا مس و ت"دو"ا  11وت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و  3
 

 2019اطماج  1
   ظت" بشأ فا ت"شجمم  ت"تة"نو وت"اشم.   ت"اشتجمو  ت ست ام.ت  28من  ةع"م. ت"ا مس و ت"دو"ا .    تعدا  
  ت"اشتجمو وت"اشم.   ت"تة"نو ت"شجمم  فا ت ج وإل نو 

 
 2019اطماج  1

 م "تت  ت"دف  ت"استتت م ة  تعإل بتتتات  وت  ت"ام""و ت"اتعنمو با 9 .  تعدا   من  ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و 
 ن "الس

 
 2019اطماج  1

ت"اإلا "ن ت"اتعنمو ةتعدا  ت"ةفو   وت" د ةن تستتتتتتتتتتتتتتت مم م   - 19ت"دو"ا .    ااع"م. ت"ا مستتتتتتتتتتتتتت ت"تعدا   من  
 ت"تسإل و

 
 2019اطماج  1
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 عقود اإليجار 16 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 

 .ت "ت سات" طو  ت س"ج  17 م . "ا و"ت"ا مس و ت .ةعام  "ذ فا ةةم   "ممئةوت .صاجمت  ت شمإ. 16   . "ةم"اوت .ا."تممت  مدت  "ا و"ت ."ةعامت   استة
 تش ا"او .اجمإ و مم 15 .   "او"دوت ر"ةعماات "ج)و ت رت سا . اجمإ  مم م"ی و  ا ت  د"تعمت  کمإذت  ةم  ا ت   4   .  "ةم"اوت .ا.""تمم مدت   "او و"ت
 ت ر" تت من  ."ةعامت  راس  .صاجمت  "عم )او"مم)ت وذج")ةت  تشة "تات  "ةعمة ت ةباإل    تماا 27 م . "دو""وت ر"ةعماات ج)و" ت رت ساو   زفتو" وت
 :من  ممإل  تصي م. إةم 16يا ن "نا اإلمو ت ت"م. تف "م ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و   2019 را)ما 1 بعدأو  فا  أتة "تات اوو"س)ت

 

 ؛ أو 8"تف "م ةع"م. ت"ا مس و ت"دو"ا  وفممُ  فوجو   فتجة سمبمو ةعت  بأثج .جعا "ش
م"تأث"ج ت"اتجتك  ت"اعتج  بال فا تم.   ب ت متجت  .جعا ة  بم"تمث"ج ت متجت  ات  باإلج ال تف "م ت"اع"م. -طيج ةعد  بأثج .جعا ة   بمستةدت  
  .ت"تف "م ت و"ا

 "ةم"اوت را.نتمم مدت   ت"دو"ا ."ةعامت زاةا  ةاوو"عةت )ووتس"ةت ضان " ي م.  شمة   وت ة مسةا وذجة) 16   . "ةم"اوت .ا.""تمم "ا و"ت ."ةعامت   ام
 .ج م  "تش انات .صاجمت ة"ن فجو م  "وإست ت   "ث  ة د  ص أ فا ات    "عةا ت  كمإذت  ةم  سمأ من  ت"ةدةم  وممإل  .صاجمت ممإل  16 .  
 ب م ت ر متت ذجوة)ة تست دت"يم و ت ت"اعم" و ت"ا مس "و ةن     ت"استمجج ن  مطد( ت"عاإلة"و ت"ا"تت)"و فا   ن"وت"تاإل  .ت صاجمت"عاإلة"و( وت )اوتز"ةات

  "اوذت   أصإل  رتأجاوأ  ج ت ةر صا .صاجمت ممإل   ةمستث)م( ةاوو"عةت )اوتز"ةات  ت   جا"عيم أ  أ  .صاجمت  و"عم "ةممة ت ت ز "تت ص  وت تستةدت 
 .ة)  ضو

 

ف "م ت"اع"م. ا اإلمو تم""اسم أو""سم "نتأث"ج ت"ا تا  من  ة"م)متيم ت"ام""و ت"اإل دة و"شن "  تستشا  بعد ت"تم""  ت"ا     يعتاد ت"تأث"ج ت" عنا "تأ)ي  ت"
فا ذ"ك ةعد  ت  تجتض  من  ت" "م)م  ت"ام""و ت"اإل دة فا فتجة ت"تف "م ت"ا دئا من  ت"اجو  ت  ت م يو ت"استم ن"و   بام 16ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و 
  تشإل ن ة  او تصي م. "نا اإلمو فا ذ"ك ت"تم.     وأ دث ة اإلمو تم""  ةم إذت مم  س"ت  تست م.ة أ   "م.ت   2019اطماج  1"نا اإلمو مام فا 

أه  تأث"ج ت  ت داد  هإل أ  و ت  تآل   فإ    وإ"  أ  ةدى تةتم. ت"ا اإلمو تستةدت  ت"إلسمئ  ت"عان"و وإم م ت  ت متجت  ت ي م."ت داد ممد 
  وةطمفم ت" "  بم"ت تئو   وةسم م  ت"ا متم    GSM ت"ا اإلمو سإل  تعتج  بم"اإلجإل ت  وت"افنإلتم  ت" دادة صي م.هم ت"تش "نا " .ض "اإلت  

صي م. ت"تش "ن"و ب"ج ت"ممةنو تصي م. ت"استم ن"و "نا اإلمو باإلجم ممإل  ت "دفعم   ةنغ ت" د ت  )   2018 يسا ج  31فا  ماموأسفة ت"ا م)ا  
 .(36ةن"إل   .ه    من  أسم  ب"ج ةة إل   .تج  ت"ا  او  1,690 "إل" م  ةم  "اتال

 
ي   ة    16بمصضمفو إ"  ذ"ك   فإ  و "عو ت"ا جوفم  ت"اتعنمو ةيم  تصي م.ت  سإل  تت "ج تآل     ت"اع"م. ت"دو"ا "نتمم. ج ت"ام""و .   

 .نا ت" مة  ة  .سإل  ت ستي   "اإلجإل ت   م ت ستةدت  وة جوفم  ت" مئدة من  ت"تتتةم  تصي م.ة جوفم  تصي م. ت"تش "
 .  اتإل   أ  تأث"ج م "ج من  ممإل  تصي م. ت"تاإل ن"و "نا اإلمو
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3

 المالية البيانات توحيد أساس
 

دة ت"ام""و ت" "م)م  هم  تتبان   ت"ا اإلمو "دى ي إل   مطدةم ت"س"فجة ت م"م و ت   ت"شجمو "س"فجة ت"ةمضعو وت"اطشآ  "نشجمو ت"ام""و ت" "م)م  ت"اإل  
 ف"يم  ت"است اج ت"اطشأة من  ت"سنفو 
   و ةشم.متيم  ةن ةت "جة مإلتئد فا  مإلت  "دايم أو ةعجضو  تشإل 
 دايم تصست ام. مإلتئد من  "نتأث"ج ت"مد.ة "دايم"  

 ت"ا اإلمو "دى مم  إذت ف"ام ت داد مطد ت مت م. فا أ مهم ات  ت إل نيم أو  م""مس  ةام.ستتتتتتتتتتتتتيم يا ن ت"تا ت"ا تانو ت"ت تتتتتتتتتتتتإل    مإلت  وتأث"ج وجإل  إ  
  أ جى  ةطشأة من  "نس"فجة ت"سنفو

 

دة ت"تمبعو ت"شتتتتجمم  ةإلجإل ت  صتتتتمفا فا ت"استتتت"فجة ب"ج ت"انش"و  مإلت  ت داد ات    مإلت  إ   ف"يم  اإلموت"ا ةنش"و  مإلت  من ةط  تتتتنو ب تتتتإل.ة ت"اإل  
 ت"انش"و  مإلت  فا ت"ت "جت  ةن ت"استتتت"فجة ب"ج ت"انش"و  مإلت  و  تتتتو ت و"ا ت مام   ةج ةتم.   ت" مإلت  هم  ة نغ ةن تتشإل   ت"استتتت"فجة ب"ج ت"انش"و
 فا م ت ذ"ك من )تج "إل  ت  ت"استتتتتت"فجة ب"ج ت"انش"و و مإلت  ت"ا اإلمو إ"  ت"تمبعو "نشتتتتتتجمم  ت"شتتتتتتمة  ت"د   ة اإل  يعإل   ت مام   ةج تم.   ةن
    ت"اس"فجة ب"ج ت"انش"و  مإلت  .ص"د
 ت"ت داد  وجال من   ت"ست"فجة ت)تيم  تم.   ةن ت"تإل "د ةن تستت عم هم و ت  ت"ا اإلمو إ"  ت"ست"فجة "ت إل   ت" عنا ت"تم.   ةن ت"تمبعو ت"شتجمم  تإل "د ات 

     مطيم ت ستتت طم  أو  من"يم ت ستتت إلتذ ت  ت"تا ت"تمبعو ت"شتتجمو وة تتجوفم  ت إاجت  تآل ج ت"شتتمة  وت"د   ت"اإل د ت"ةستتم.ة أو ت"جتة ة"م  اتبتتان
  ت"تمبعو ت"شجمو من  ت"س"فجة ت)تيم  تم.    ت  ت"س"فجة من  ت"شجمو   إل  تم.   ةن  ت"سطو
 
دة "وت"ام" ت" "م)م  فا ت"ا اإلمو ةطشآ  ة"ن ة ممو ب"ج  سمئج/ ة مسم وأيو وت .صدة ت"اعمة   تست عم  ات    ت"اإل  

 .المجموعة قبل من المستخدمة المحاسبية السياسات مع تتوافق لكي التابعة للشركات المالية البيانات على تعديالت إجراء يتم ضروريا ذلك يكون عندما
 األعمال دمج
 فا ت"اعفمة "ناإلجإل ت  ت"عم "و ت"م"او ة اإل  بممت م.هم ت"شجت  تشن و  "م  ات   ت ست إلتذ مووج  بمستةدت  ت"تمبعو ت"شجمم  من  ت ست إلتذ تس "  ات 
 ت"تا ت"اشتتتتتجت   "ن يو ت"ا د ة وت"افنإلتم  ت"اإلجإل ت  إ   ت"ت م   ةتم.   ت"ام إل"و أو ت"اتش دة وت "تتتةم  ت"ا تتتتد.ة ت"انش"و  مإلت  وأ وت  ت"ت م    تم.  

 ت متجت  ات   ت ستتتتتتتتتت إلتذ ةتم.   ت"عم "و بم"اتيم  "مستتتتتتتتتيم ات  ت مام   ةج 3 .   ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو"ا ت"اع"م. فا ت متجت  شتتتتتتتتتجوط ة  تتامشتتتتتتتتت 
  تش دهم مطد ت"اإل د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت ست إلتذ ةتشم""ف

 
 ت ستتت إلتذ تم.   فا ت"ا اإلمو   تتو من  ت مام   ةج تشن و فمئ  تا   ت"تا بم"تشن و ة دئ"م وتمم  مأصتت  ت ستتت إلتذ ةن ت"طمت و ت"شتتيجة ت تستتم
 صمفا فا ت"تم""  إمم ة بعد ت"ا اإلمو    و مم)   م  فا  ةيم ت"اعتج  ت"ا د ة ت"فم.ئو وت"افنإلتم  وت "تتتةم  " صإل  ت"عم "و ت"م"او صمفا فا
د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ة مشجة ت" مئ  ت .تج ات  ت مام    ةج تشن و تت موس ت"ا د ة وت"افنإلتم  "ناإلجإل ت  ت"عم "و ت"م"او   ت"اإل  
 
 وت"افنإلتم   " صإل   ت"عم "و ت"م"او صمفا ةن ت  ن"و   و ة  بم"تطمسم ة دئ"م من"يم ت"است إلذ ت"اطشمة فا ت"اس"فجة ب"ج ت"انش"و  مإلت   "م  ات 

  مإلت    ماعمة ت"س"فجة فمدت  مطيم اطتج   وت"تا تمبعو شجمو فا وت"ا اإلم   و فا ت"ت "جت  ت تسم  ات   ةيم ت"اعتج  ت"فم.ئو وت"افنإلتم 
  .ةنش"و
 ت"انش"و  مإلت  و ةس"فجة ب"ج   ظ وأ  ت"تمبعو "نشجمو وت"افنإلتم  ت"اإلجإل ت  تست عد فإ)يم   تمبعو شجمو من  ت"س"فجة ت"ا اإلمو ت مد مطدةم
   و أ   "م  ات   ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا )مت و  سم.ة أو .تة بأ  متجت صت ات   ت ست إلتذ تم.   فا ت" نو ذت  ت  جى 

  ت"س"فجة ت فمد مطد ت"عم "و بم"م"او ت"تمبعو ت"شجمو فا ةيم ة ت ظ 
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 المرحلي االستحواذ
 

 تم.   فا ت"عم "و بم"م"او  "مستيم يعم  من"يم ت"استت إلذ ت"شتجمو اف ت"استت إلذ "  تو ستمبمم ت"اد.جو ت"م"او فم  ةجت    من  ت مام   ةج ت م"م ت  إذت
 ةن ت"طمشتتتتتتئو ت"ا م"غ ت تتتتتتط"ف إمم ة ات   ت"اإل د ت"ةستتتتتتم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت"م"م  إمم ة ةن )مت و  ستتتتتتمئج أو أ.تمح بأيو ت متجت  و ت   ت ستتتتتتت إلتذ
 مطدةم ت"ةستتتم.ة أو ت"جتة ة"م  إ"  تآل ج ت"شتتتمة  ت"د   ة"م  فا ةيم ت متجت  مستتت  وت"تا ت ستتتت إلتذ  تم.       من"يم ت"استتتت إلذ ت"شتتتجمو فا ت"  تتتو
  ت"  و هم  تست عم  ت  ةم إذت ة ئاو ت"اعم" و هم  تشإل  

 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات
  ت"تجت"م همت ةإلجإل ت  " تتتمفا مةنوةم  مإلت  تاتنك و ت"تجت"م من  ةشتتتتجمو ستتت"فجة ت"ا اإلمو تام.   "ث ةشتتتتج  تجت"م هإل ت"اشتتتتج  ت"اشتتتجو  إ 

 ةن جامم"و ةإلتفمو تتفنم ةع"طو بأ)شتتتتتفو ةتعنمو  جت.ت  هطم  ي إل   مطدةم ت"تجت"م  من  "نستتتتت"فجة تعم ديم من"ال ةت م تممستتتتت  ها ت"اشتتتتتتجمو ت"ستتتتت"فجة
  س"فجة "داي  ت"مان ت وجت 

 

 ت"ا مس و ات   ةشتجمو س"فجة من"يم تام.  تو من"يم تس"فج   و"شن من"يم همةم تأث"ج ت"ا اإلمو تام.  ت"تا ت"شجمم  تنك ها ت"تة"نو ت"شجمم  إ 
 من  ة تتطف ةطال    تتو أو ت ستتت ام.  ي إل   مطدةم مدت ف"ام ت"انش"و   مإلت  وج مو بمستتتةدت  ت"اشتتتجمو وت"اشتتم.   ت"تة"نو ت"شتتجمم  فا "إلستتت ام.ت 

 وت"اشتتتتتتم.   ت"تة"نو ت"شتتتتتتجمم  فا ت ستتتتتتت ام.ت  وتد.ج  5 .   ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو"ا اع"م.ت" وفمم ت تستتتتتتمةيم ات  ت" م"و هم  وفا "ن "   ةيم ة ت ظ أ)يم
د ت"ام"ا ت"اجمت ة"م  فا ت"اشتتتجمو  ت"ا اإلمو   تتو فا ت"شتتجت  تم.   بعد بم"ت "جت  تعدانيم ات  وت"تا ت"اعمةنو  ة تتم.   تشتتا  وت"تا  بم"تشن و ت"اإل  

 وت"اشتم.   ت"تة"نو ت"شتجمم   ستمئج أةم  ت" ج يو ت ستت ام.ت   "او ت)ة مض  ستمئج و  ت  ت"اشتتجمو "اشتم.  وت ت"تة"نو ت"شتجمم  ةإلجإل ت  صتمفا ةن
  تستد "ا تو  م)إل)ا ت"تتت  ت"ا اإلمو "دى مم  إذت إ  ةيم ت متجت  ات  ف  ف"يم ت"ا اإلمو   و تت موس ت"تا ت"اشتجمو

 فا شتتتتف يم ف"ت  ت"م"او فا ت)ة مض  دوث  م"و وفا ت"اشتتتتتجمو وت"اشتتتتم.   ت"تة"نو ت"شتتتتجمم  فا " ستتتتت ام.ت  ت"اد.جو ت"م"  ةجتجعو  و.   بشتتتت   ات 
  ت )ة مض ف"يم  دث ت"تا ت" تجة
 
 بال ت متجت  ات  ت"شتتتتجت  تم.   فا ت"تة"نو "نشتتتتجمم  ت"ا د ة ت"اإلجإل ت  فا" تتتتم ت"عم "و ت"م"او فا ت"ا اإلمو   تتتتو من ت"شتتتتجت  "تشن و فمئ  أ  إ 

 "نشتتجمم  ت"ا د ة ت"اإلجإل ت  " تتمفا ت"عم "و ت"م"او فا ت"ا اإلمو   تتو من ت"شتتجت  "تشن و ت"ع ت أةم  ت ستتت ام. تشن و ةن م ت  إ .تجال  ت و  كشتتيجة
  ت"شجت  سطو فا ت"اإل د سم.ةت"ة أو ت"جتة ة"م  فا  "د  ف"ت  ت"شجت  تم.   فا ت"تة"نو
 
  ت  ت"اعدة ت"اج ن"و ت"ام""و ت" "م)م  أو ةم""و ة"م)م  آ ج من  ةطم س  ت تستمةيم ات  ت"اشتتجمو وت"اشتم.   ت"تة"نو ت"شتجمم  )تمئج فا ت"ا اإلمو   تو إ 
 ة  تامشتتتتت"يم ةن "نتأكد ت"بتتتتتجو.ة مطد ت"اشتتتتتتجمو  وت"اشتتتتتم.  ت"تة"نو "نشتتتتتجمم  ت"ا مستتتتت "و ت"ستتتتت"مستتتتتم  تعدا  ات   "نا اإلمو ت"ام"ا ت"اجمت ة"م  تم.  

  ت"ا اإلمو     ةن ت"ات عو ت"س"مسم 
 
 ت"تة"نو وت"شجمم ( ت"اإل دة ت"تمبعو شجممتيم ذ"ك فا بام  ت"ا اإلمو شجمم  ة"ن ت"تطمس""و و ت"ت ممديو ت"اعمة   ةن وت"ةسمئج بم .تمح تصمتجت  ات 
 تشتتت"ج و د  ت"اشتتتتجمو ت"اشتتتم.   أو ت"تة"نو ت"شتتتجمم  فا ت  ج ن ت"استتتت اج ن   تتتظ  د" فم  "نا اإلمو "وت"ام" ت" "م)م  فا ت"اشتتتتجمو ت"اشتتتم.   أو

  ت"م"او إ)ة مض ةممة  ت"ا ئ  ت"اة ظ تشإل   ات  ت" م"و هم  وفا ت"ا إل   ت ص   "او ص)ة مض  ""  إ"  ت"ةسمئج
 
 ت"ةستتتم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت"اشتتتتجمو وت"اشتتتم.   ت"تة"نو ت"شتتتجمم  فا " ستتتت ام.ت  ت"ا تجض ت ستتتت عم  من  ت )ة مض و ستتتمئج بأ.تمح ت متجت  ات 

  ت"اإل د
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 سياسة االعتراف بااليرادات
 

أو  دةم  إ"  ما   بمست طم  ت"ا م"غ با نغ يع م ت"اممة  ت"م  اتإل   ةن ت"اطشأة تست مم ال ةممة  ت إل   سن  ها ة د ة بم"عمد  مامت اجت ت    "م ات  
 تعتج  ت"ا اإلمو بمصاجت ت  مطدةم تمإل  ةت إل   ت"س"فجة من  ت"سن  أو ت"ةدةم  إ"  ما ئيم  ت"ات  نو بم"ط"مبو من وج  ثم"ث 

 

ت"شيج و   وتستةدت  ت" ث    تجتكم ت شتاجت ت   دةم  ت ت م   بش   .ئ"سا ةن ت"ا م"غ ت"تا ات  ت ا"نيم من  ت"عا   ف"ام اتعنم ةجسإل   تتأ"ف
 مةتو وت"يإلتتف وت"جسمئ    وت" "م)م    و دةم  ت ت م    وتإلف"ج تشطإل"إلج"م ت"اعنإلةم  وت ت م   وت" نإل  ت"ج ا"و   و.ت  ةستةدةا ش  م  ت"يإلتتف ت"

  أجيتة ة  و /أو  جى أ  دةم  ة  ة اعو أوم ت  ةط    بش   ت"ةدةم  تمدي  ات  ت"طمم"و ت  جى بش  و ت"ا اإلمو 
 

  دةو أو ةطتج هطم  مم  إذت أ)ال باعط  ةا"تة  مم)  إذت ةط    بش   ت" ج يو وت"ةدةم  ت"اطت م  بم تسم  ت"ا اإلمو تمإل    ت"ا اعو "ن ت  بم"طس و
 ةطتج ة"ن ت"ا نغ تة "ظ ات   يمةط ت ست م ة ت"عا"  بإة م  مم  وإذت ت"ا اعو ت" تةو فا  جى ت  عطمصجت" من ةط    بش   من"يم ت"تعج  يا ن
  ةيم ت"ةمصو ت سمس"و ت" "  أسعم. من  ةطم س  ت" تةو فا( ت"اط  نو ت  ت  ت"تتتةم   و دةم  ةط   
   ت"تا "نعطمصج بم"طس و  ةستم  أسم  من  وت"ةدةم  ت"اطت م  ة "  ت"ا اإلمو تمإل  ت"م  ت"ان إلظ ت"سعج من  ةطم ت ت سمس"و ت" "  أسعم. ت داد ات 
 ت سمسا ت" "  سعج ةتمداج ت"ا اإلمو تمإل    ( إ"  ت"عا    و   ةج)مةج  ي   أ   تةو فا ت"ا إل)م    ت"ا م  س "  من   ةط    بش   ة"عيم ات 

 ( ت"ات ما ت"اطيج أو ت"يمةش ة  ت"تشن و   ت"اعد  ت"سإلت  تم""  ةطيج أ   ت  جى  ت"فجت  بمستةدت 
 

 وسياسات االعتراف بااليرادات األداء التزامات تلبية وتوقيت طبيعة
 

 .ت ت صات ةة"غ  ا تع  ات   إاجت تتيم ت"ا اإلمو ةطيم ت)تج "تات ئاساور"ت  مممط"نم ت ت رصابم ت متجت  ت اوتو بم  ت  ت "تتت  "ف "عو صفو انا فاةم
   دةو"ةت  "ة)تجمأو ت  ةم " ت وت  ) ا او."تمت  "ةام)مت "یإ  تس ست)مت م.ھا تم  ات "تا  وت ت"شا"و ت"ة إلةم  و  عوو"ةتت بم"ة إلةم  ت ممو"ةت

 

 نقطة االعتراف بااليراد وشروط الدفع الهامة طبيعة التزامات األداء الخدمة / المنتج
متمتإل  ت"تيتتتتتتتمتتف 

 ت"ا اإل 
 ت ع"  شجتئة ت"يمتف ت"ا اإل  وت . م  ت"ةمصو •
فو وت" إل  وت" "م)م   دةم  ت"م"او ت"ابم •

 وت"جسمئ 
 )ممط ت"إل   •

ات  ت متجت  بإاجت ت  ت ع"  شجتئة ت"يمتف ت"ا اإل  وت . م  ت"ةمصو 
ات  ت متجت  بمصاجت ت  ت"ةمصو بم" إل  وت" "م)م   فا تم.   ت"ت ع"  

وت"جسمئ  و دةم  ت"م"او ت"ابمفو     ت" تجة ت"تا ات  ف"يم تمدي  هم  
   ت"ةدةم  إ"  ت"عا 

ات  ت متجت  بماجت ت  )ممط ت"إل   مطدةم ات  تستج ت  ت"طممط أو ت)تيم  
ص  "تيم  ات  إصدت. فإلتت"ج ممإل   دةم  ت"يمتف ت" إلت  من  أسم  
شيج  وفمسم "شجوط ت"عمد ت"ات م من"يم "نةدةم  ت"اعط"و   وت"تا مم ة ةم 

 .تشإل  إةم إي م.ت  ثمةتو ةتشج.ة و/ أو تستةدتةسم ةتشج.ست
ات  تمداج أسعم. ت" "  ت سمس"و ةمتتيم ةطم  من  ت سعم. ت"ممةنو 

 ت"إل    وت"تا تعتاد من  ت"طيج ت"ات ما "نا  او  بة   )ممط
ت جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ت" "جةش جة
ات  تة "ظ تاجت  ت" يمس ت" "ج ةش جمن  أسم  )س و سعج ت" "   ت جيتة ت" "جةش جة ة اعو فا ممد  دةو

ت  بال فا تم.   )م  ت"س"فجة  وت"م  ي إل  ماإلةسم ت سمسا و ت  ت متج 
 فا تم.   تإل "  ت"عمد  

فا  م"و ة"  ت جيتة   ي إل  )م  ت"س"فجة فإل. سم   ة"طام  د تشإل  شجوط 
 ت" إلتجة إةم فإلتت"ج ةس مو ممةنو أو فإلتت"ج  فعم  

 

 ات  تمداج أسعم. ت" "  ت سمس"و ةمتتيم ةطم  من  أسعم. ت"ممةنو "نا  او 
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 نقطة االعتراف بااليراد وشروط الدفع الهامة طبيعة التزامات األداء الخدمة / المنتج
متتتتتتد ت" تتتتتتمةتتتتتت  ت"ع

 ت   يتتتتتتتتتتتتت ( 
 " فجت 

  دةو ت"تن ت إل   •
ت جيتة ب"ج ت"اش جة  همتف ةجوتإلمإل  ت )تج)   •

 و أجيتة ت"تإلج"ال(
  دةم  ت"طفمت ت"عج   •
  دةو ت"يمتف ت" مة  •

ات  ت متجت  بإاجت ت  ت"ةدةم  من  فتجة ت"عمد  فا  "ن ات  ت متجت  
فا ت""إل  ت و (   بإاجت ت  ت جيتة مطد )م  ت"س"فجة إ"  ت"عا"   أ 

ات  إمدت  ت" إلتت"ج من  أسم  شيج  وفمسم "شجوط ت"عمد ت"ات م من"يم 
"نةدةم  ت"اعط"و   وت"تا مم ة ةم تشإل  إةم إي م.ت  ثمةتو ةتشج.ة و / 

 .أو تستةدتةسم ةتشج.ست
 

 ت  "ةتع"مو ةم   تةمست "تت"جةا  ت سمس"و  "ةا  . تسعم  أ سم  ات
"ممة"و . ت سعم  تسمأم"ی  (eLife)  ة"ثم. ت ستثةمو  تمم  ضة
 و ظ""ة  

ممإل  ت ماتتتتتتتم  
 ت" مةتو

 أجيتة ت"تإلج"ال •
 ت" إل  ت" مة  •
  دةو ت )تج)  •
 تف "م ت وف"م •
  نإل  ت ةم  •
 ت"ةدةم  ت"ادت.ة •
ت جيتة ت"ان مو  كا "إلتج ة اإل    ومبعو    •

 همتف ةجوتإلمإل  ت )تج)    إ" (

جة ت"عمد  فا  "ن ات  ت متجت  ات  ت متجت  بإاجت ت  ت"ةدةم  من  فت
بإاجت ت  ت جيتة مطد )م  ت"س"فجة إ"  ت"عا"   أ  فا ت""إل  ت و (  

 .ات  ت ج ج ت" إلتت"ج و فعيم من  أسم  شيج  
 

ات  تمداج أسعم. ت" "  ت سمس"و ةمتتيم  "تتت  ت  ت  ت"اعطا ضان ممد 
 .إ"  ت"يمةشت مام  ت" مةتو بش   مم  من  أسم  ت"تشن و بمصضمفو 

 

ات  تمداج أسعم. ت" "  ت سمس"و "ةدةو تص)تج)   ة  بع  
ت ست طم ت (   وتف "م ت وف"م وت" نإل  ت ةط"و   ةطم س من  ةطيج 

 .تم""  ت"سإلت ت"اعد 
 

 /IDD) ت"ا م)"و ت"اج)و ات  تمداج أسعم. ت" "  ت سمس"و "ند مئم
STD) فمبعو   همتفت"شا "إلتج ت"ا اإل    ت" وت جيتة ت"ان مو IP   
 .أسعم.  مةنو "نا  او ةطم  من إ" ( 

متتتتتمتتتتتإل   تتتتتنتتتتتإل  
 ت مام 

 دةو ت ت م   ش  و تفتجتض"و  مصو   فإلط  •
 ةاججة  ت" (

 ت"ةدةم  ت"ادت.ة •
  دةم  تن ت إل  ةجوتإلمإل  ت )تج)  •

مطتتتدةتتتم ات  تإلف"ج  ات  ت متجت  بتتتإاجت ت  ت"ةتتتدةتتتم  من  فتجة ت"عمتتتد 
إلج"ال( م ت  ةن ت"عمد   فإ  ت"ا اإلمو تتعج  ت جيتة  ة   أجيتة ت"ت

ةيم  ت جيتة مم"تتت  أ ت  ةط  تتتتتتتتتتتتتتت  إذت مم  ت" يمس ب"ج ةم   ومم  
بتتمة تتم  ت"عا"تت  ت ستتتتتتتتتتتتتتت تتم ة ةطتتال إةتتم من وج م ت" "  بتتأك ج ةن  "اتتو 
ت"ةج ة أو تستتتتتتتتتتتتتتتةتتدتةتتال ة   تتدةتتم  ةمتتدةا ت"ةتتدةتتو ت  ج ن  إذت "  

 يعت ج ذ"ك ت"تتت  أ ت  ةط    يستف"  ت"عا"  ت ست م ة ةن ت جيتة ف 
 و ت  ت متجت  بمصاجت ت  من  فتجة ت"ةدةو  
 ات  فإلتجة ت"عمد و ت  ت"دف  من  أسم  شيج  

تن ت إل   ات  تمداج أستتتتتتتتتتتتتعم. ت" "  ت"استتتتتتتتتتتتتتمنو "نةدةم  ت"ادت.ة و دةم 
ةجوتإلمإل  ت )تج)  بمستتتتتتتتتتتتةدت  ةت ج ةن وج مو تم""  ت"ستتتتتتتتتتتإلت ووج مو 

م ت"يمةش  "تتت  ت  ت  ت"اعطا  ت"طستتتتتتتتتتتتتت و "ةدةو ت"تشن و ةبتتتتتتتتتتتتتتتمفمس ت""ي
ت"تإلصتتتتت"    ات  تمداج ستتتتتعج ت" "  ت"استتتتتتم  ةطم  من  ت ستتتتتعم. ت"ممةنو 

 ."نجصد
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 دفع الهامةنقطة االعتراف بااليراد وشروط ال طبيعة التزامات األداء الخدمة / المنتج
متتتمتتتإل  ت"تتت تتتنتتتإل  

 . ا"و 
ات  إث م   تشإل  ة إل)م  ت" نإل  ت"ممةنو "ن    ت"تتتةم  أ ت  ةط  نو   نإل  . ا"و وتشطإل"إلج"م ت"اعنإلةم  وت ت م  

ت اجت ت  ةطم س من  ةم"م  ت"اةججم   ة   )س و ت"إل دت  ت"تا ات  
 ت  مطدةم تسن"ايم( "م"م  ةدى تص) مس ) إل ت"إلفم  ت"تم   "تتت  ت 

 تتإلفج ة   هم  ت"تدتة"ج 
ات  فإلتجة ت"عمد ةطم  من  شجووو  ات  تمداج أسعم. ت" "  ت سمس"و 

 .ةمتتيم من  أسم  ت"تشن و بمصضمفو إ"  ت"يمةش
  تشتتتتتتتتتتتتتت ت   دةو ت"تجم"تم ت"امتدةو م ت  ةن  دةو أ جى ت"تتت  أ ت    دةم  ت"تجم"م أ جى 

  ت  تت"نال ةممة   دةو ت"تجم"م ةط  تت  و ت  ت متجت  بم"ا نغ ت"م  ات
 من  فتجة ت"ةدةو  ات  فإلتجة ت"ةدةو ةطم  من  ت"امد  ت"ادفإل 

 التأجير
 

 بم ا أةم  ت"استتتتتتتأجج إ"  ت"انش"و وةتتيم ةةموج جا"  ت إل   من  جإلهج   بشتتتتتت   تصي م. شتتتتتتجوط تطظ مطدةم تاإل   معمإل  تصي م.ت  ت تتتتتتط"ف ات 
  "وتش "ن معمإل  ت ط" يم ف"ت  تصي م.ت 

 كمؤجر المجموعة(  ا
 تصي م. إاجت  و ست    تصي م.ت  فا ت"ا اإلمو تستت ام.ت  صتمفا بم"او ةداطو ممة  ت"تاإل   ممإل  باإلجم ت"استتأجج ن ةن ت"استت مو ت"ا م"غ إ .تج ات 

  بمصي م.ت  اجت   ف"ام "نا اإلمو ت"است مو ت ست ام.ت  " مفا ةستمجة ةج ن"و ممئدت  )س و "تع م ت"ا مس "و ت" تجت  فا ت"تاإل نا
 

 ةن تصي م.     ي تستتم  ت"عمإل  أمام. ةدى من  ت" مة  ت"مستت  أستتم  من  وت"  ج و ت .ضتت"و "نشمة   ت" ث ستتعو ة"  ةن بم اجت ت  ت متجت  ات 
 ف"ت  تصي م.  تجت"م  إل  ت"ا موضم  ثطم أ ت"اتش دة ت و""و ت"ا مشجة ت"تشم""ف أةم  تصي م. فتجة ةدى من  ت" مة  ت"مس  أسم  من  ت"تش "نا تصي م.
  تصي م. فتجة ةدى من  ت" مة  ت"مس  أسم  من  ةيم وت متجت  ت"ااججة " صإل  ت"اد.جو ت"م"او إ"  تضمفتيم

 كمستأجر المجموعة(  ب
 

د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  إ"  ت"تش "ن"و "إلي م.ت  تصي م.ت  ةدفإلمم  ت ا"  ات   تد.ج مام  تصي م. ممد فتجة ةدى من  ت" مة   ت"مس أسم  من  ت"اإل  
  تصي م. ممد فتجة ةدى من  ت" مة  ت"مس  أسم  من  تش "ن"و إي م.ت  صةجت  م إلتفت وت"است مو من"يم ت"  إل  ت  ت"تا ت"اتتيم

 جنبيةاأل عمالتال
 الوظيفية العمالت(  ا
 ف"يم تعا  ت"تا ت"جئ"س"و ت  ت م يو ت" "ئو "عانو وفمم "نا اإلمو ت"اشتجمو وت"اشم.   "تة"نووت ت"تمبعو ت"شجمم  ةن شجمو "ش  ت"ام""و ت" "م)م  إمدت  ات 
 بم"د.ه  إايم.هم ات  ت"ا اإلمو شتتتتجمم  ةن شتتتتجمو "ش  ت"طمديو وت"تدفمم  ت"ام""و وت"اجتكت ت"طتمئج فإ  ت"ام""و  ت" "م)م  تإل "د وتيد (  ت"إلا" "و ت"عانو 

دة ت"ام""و ت" "م)م  "عجض ت"اعتادة ت"عانو يعت ج مام "نشجمو ت"إلا" "و نوت"عا يعت ج ت"م  تصةم.تتا   ت"اإل  
 

 ت" تتتتتتج  أستتتتتتعم. من  ةطم  "نشتتتتتتجمو ت"إلا" "و ت"عانو من تةتنف ت"تا "نعا   ت"اعمة   ت تستتتتتتم  دة  من  شتتتتتتجمو "ش  ت"ام""و ت" "م)م  إمدت  مطد
 ت"إلا" "و ت"عانو إ"  أجط "و بعا   ت"ام"او ت"ام""و وت"افنإلتم  ت"اإلجإل ت  ت إل   يعم  ج ج ت"تم فتجة )يميو وفا  ت"تعمة   تنك تم.   فا ت"ستتتتتتتتتتتتتتتمئدة
 ستتتعج من  ةطم  أجط "و بعا   ت"عم "و بم"م"او ت"اد.جو ت"ام""و ب"ج ت"عطمصتتتج ت إل   و ت   ت"تمج ج همت فا ت"ستتتمئدة ت" تتتج  أستتتعم. من  ةطم  "نشتتتجمو
 يعم  ف  أجط "و بعا   ت"تم. ة"و "نتشن و وفمم تمم  ت"تا ت"ام""و ب"ج ت"عطمصتتتتتتتج أةم  ت"عطمصتتتتتتتج "تنك ت"عم "و ت"م"او ت داد تم.   فا ت"ستتتتتتتمئد ت" تتتتتتتج 
  ت إل نيم
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 )تابع(عمالت أجنبية 
 التوحيد(  ب
 فتجة م  )يميو فا ت"ستتتتتتتمئدة ت" تتتتتتتج   ستتتتتتتعم. وفمم تصةم.تتا ت"د.ه  إ"  "نا اإلمو ت"ةم.ج"و "نعان"م  وت"افنإلتم  ت"اإلجإل ت  ت إل   ات  ت"تإل "د  مطد
 فتجة م  )يميو فا ت"ستتتتتمئدة ت" تتتتتج   ستتتتتعم. وفمم أجط "و شتتتتتجمم  من  ت ستتتتتت إلتذ من ت"طمت و ت"عم "و ت"م"او وتعدا   ت"شتتتتتيجة ت إل   ات  مام  تمج ج
 أثطم  م "ج بشتتت   ت" تتتج  أستتتعم. ف"يم تتمةم  ت"تا ت" م   بمستتتت طم  ن تجة" ت" تتتج  أستتتعم. "اتإلستتت  وفمم وت"ا تتتم.   تصاجت ت  ت إل   و ت   تمج ج
  ت و  ت  ج ت"شتتتمة  ت"د   فا ت"طمت و ت"ت إل   فجو م  إ .تج ات   ت"اعمة   تنك تم.   فا ت"ستتتمئدة ت" تتتج  أستتتعم. تستتتتةد  ت" م"و  هم  وفا  ت" تجة

 تو  م.ج"و تمبعو شتتجمم  تستتت عم  مطد  ب"ج ت"استت"فجة بم"  تتظطم  ةدى ت.ت مويم بمستتت  ت"انش"و  مإلت  ضتتان ت"عا   ت إل   ت ت"موا فا مجضتتيم
  ست عم  ت ف"يم ات  ت"تا ت" تجة فا ة جو  أو مإاجت  هم  ت"اتجتكاو ت"ت إل   ب جو م  ت متجت  ات  ت" إلهج   ت"تمث"ج فمدت  مطد

 

 األجنبية العمالت صرف فروقات(  ج
 

د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت" ج  ب جو م  ت متجت  ات   بم صإل  ت"اجت فو ت" ج  فجو م  بمست طم  ت" جو م  هم  ف"يم تطتج ت"تا ت" تجة فا ت"اإل  
 بم"عانو  جوض فإلتئد "تشم""ف متعدا  مت م.همت  ات  مطدةم ت صإل  تنك تشم""ف إ"  ت" جو م  هم  ض  ات   ةستم نا إ)تمجا  ستةدت  تص)شم   "د

 أو ةن است موت" ت"ام""و  طإل ت" من  صج  وفجو م  ت"ةم.ج"و  ت"عا   ةةموج بع  ضد "نت إلط ممإل  "تعمة   ت" ج  فجو م  إ   ت جط "و
   دت" فا ةدتيو ت .تجيم ات  أجط "و  مان"و فا ت ست ام. صمفا ةن جت ت تش  و  "تسإل تيم ت"تةف"  أو تسإل تيم يست عد ت"تا  م.ج"و مان"م  إ" 

م ات   ت ست ام. صمفا تست عم  مطد ت"اإل د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  ت"  ت"انش"و  مإلت  ةن ت ط" يم وتمم ة ت  ج ت"شمة    ج ت" فجو م  تس "  أيبس
  تآل ج ت"شمة  "د  ت فا فعم"و ت"ت إلوم  ف"ال تشإل   ت"م  بم"مد. ت"ااهنو ت"طمديو ت"تدفمم  ةت ف"و ت"اتعنمو

 

 األجنبية العمالت صرف خسائر و أرباح( د
 

 فتجة م  )يميو فا مام ت"ستتتتتتتتمئدة ت" تتتتتتتتج  بأستتتتتتتتعم. ت إل نيم و ت  ت"عا   ةتنك ت جط "و بم"عا   ت"ام"او ت"ام""و "ناإلجإل ت  ت"اد.جو ت"م"او ت داد ات 
 ت"ت داد  وجال من   تمج ج
 ت"عانو صتتتتتتتتتج  ب جو م  ت متجت  ات  ة د ة  ت إلط م  و ةن جت ت تعت ج   وت"تا ت"اف أة بم"تشن و  "مستتتتتتتتتيم ات  ت"تا ت"ام""و "ناإلجإل ت  بم"طستتتتتتتتت و •

  ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت جط "و
 ب جو م  تجت تصم ات  ة د ة  ت إلط م  و ةن جت ت تعت ج   وت"تا تآل ج ت"شتتتتمة  ت"د       ةن ت"عم "و بم"م"او ت"اممستتتتو ت"دان   وت  بم"طستتتت و •

 فا ت  ج ت"شتتتتمة  ت"د   ضتتتتان ت  جى  ت" تتتتج  ب جو م  تصمتجت  ات   ت"ةستتتتم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت"دان   تة  ت"اف أة ت"تشن و من ت"طمت و ت" تتتتج 
  ت ست ام.ت  تم""  إمم ة ت ت"موا

 ب جو م  تصمتجت  ات  ة د ة  ت إلط م  و ةن جت ت تا     وت"تا ت"ةسمئج أو ت .تمح     ةن ت"عم "و بم"م"او ت"اممسو ت"ام""و "ناإلجإل ت  بم"طس و •
 و   ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت" ج 

 ت  ج ت"شتتمة  ت"د   ضتتان ت" تتج  ب جو م  تصمتجت  ات  تآل ج  ت"شتتمة  ت"د       ةن ت"عم "و او"بم"م ت"اممستتو و"ت"انک  مإلت    وت  بم"طستت و •
   ام.ت ت ست تم""  إمم ة ت ت"موا فا

 االقتراض تكاليف
 " ستةدت  جمهتة "تشإل   جإلهج و سةط"و فتجة بم"بجو.ة تتفنم وت"تا ةاهنو أصإل  إ)تمج أو ةطم  أو تست إلتذ ت"  ة مشجة ت"عمئدة ت  تجتض تشم""ف تبم 
   "ن "  أو مج.ت"ا " ستةدت  جمهتة ت صإل  تنك ف"ال ت  ة ت"م  ت"تم.    ت  ت صإل  تنك تشم""ف إ"   "ن "  أو ت"امج.

 

 تشم""ف ةن تطت نيم ف"ت  ت"ااهنو ت صإل  من  صجفيم ت)تام. فا ت"ا د ة ت"مجوض " ع  ةا تو تست ام. و مان"م  ةن ت"ا تس و ت ست ام. إاجت ت  أةم
  "نجسانو ت"ممةنو ت  تجتض

 

د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت  جى  ت  تجتض تشم""ف جا"  ت تسم   ف"يم تش دهم ات  "تات ت" تجة فا ت"اإل  
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 الحكومية المنح
 فا ت"ا تم.   من ت"ا اإلمو تعإلض ت"تا بم"اطة ت متجت  ات   ت ستا"و "م"اتيم وفمم ت"ام""و ب"ج بم"اإلجإل ت  ت"اتعنمو ت"  إلة"و بم"اطة ت متجت  ات 
د ت"ةستتتتتتتتتتتم.ة أو ت"جتة ة"م   أ د تشم""ف من ت"ا اإلمو تعإلض ت"تا ت"اطة أةم  ت"ا تتتتتتتتتتتم.   ةتنك ةيم يعتج  ت"تا ت" تجة ) م فا ةطتااو بفج مو ت"اإل  

د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ةيم ت متجت  ف"ت  ت"اإلجإل ت    .سانتيم مطد ت صإل  "تنك ت فتجتضا ت"عاج ةدى من  ةطتااو بفج مو ت"اإل  
 

 للموظفين الخدمة يةنها مكافآت
 

 ةعم" تيم ات  ت"  إلة"و ت"تمممد ةجتةج إ"  ت"امدةو ت"دفعم  إ   تستتت مم يم مطد ما تتجو  ت ا"نيم ات  ت"ا د ة ت"استتمهام  ة جتةج ت"اتعنمو ت"دفعم  إ 
  ة د ة ةسمهام  ةجتةج اإلجمب ت"طمت و "تنك ةسمو و ت" جتةج هم  باإلجم ت"ا اإلمو ت"تتتةم  تشإل    "ث ت"ا د ة ت"اسمهام  " جتةج كدفعم 

 

 ت"اإلا "ن ةتتيم19 .   ت"دو"ا ت"ا مستت ا "ناع"م. ت عمس  ت"اتإل عو ت"إل دة تشن و "فج مو وفمم ت"إلتفدان "ناإلا "ن ت"ةدةو )يميو "ا مفآ  ةة تتظ تشإل ن ات 
  ت"ا د ة ت"اتتيم  "تتتةم  ت" م""و ت"م"او من   س ةطم بم"اة ظ ت متجت  ات   ت"ات دة ت"عجت"و تصةم.ت  "دو"و ت"عا   م)إل   ت مت م. فا ت  م  ة 
 

 ت"إلتفدان "ناإلا "ن ت"عا  فتجة وةتإلس  ت"جوتتم "ت م ة ت"سطإل و ت"طس و "اتإلس  تفتجتضم  بمستةدت  ت"ا د ة ت"اتتيم  "تتتةم  ت" م""و ت"م"او ت تسم  ات 
 أفب  من  ةطم  ت"ة   )س و وت د   تص ت.ة تمداجت  أفب  وتع م تجةف "ش  ثمة  أسم  من  ت"استةدةو ت  تام   ت تسم  ة ئ      وةعد 
  " ام أ جى  أستتتتتم من  أو ت" إل ة مم""و "شتتتتتجمم  ت"ستتتتتطدت  إ"  بم"ججإل  ت"تمج ج تم.   فا مام  م""مس  ت"اتإلفج ت"ستتتتتإلت  ممئدت  من ت"اتإلفجة ت"تمداجت 
  اطف م

 

 الضرائب
   ت"ااجنو وت"بجتئم " م""وت ت"است مو ت"بجتئم ة اإل  ت"بج  و ة جو  يا  
 
 ت"جتة ة"م  فا ت"اد.ج ت"جتة صمفا من تةتنف "نبج  و ت"ةمضعو ت .تمح إ   "نبج  و ت"ةمض  ت"سطو .تة من  ة ط"و ت" م""و ت"است مو ت"بجتئم إ 
د ت"ةسم.ة أو  أ جى  مطمصج أيبمس  يست طا مام أ جى  فتجت  فا  سايم يا ن أو "نبج  و  مضعو ة م.   أو إاجت ت  مطمصج يب     )ال ت"اإل  
 ت"اشجمو أو ت"اشجمو ت"بجتئم ةعد   بمستعام  ت تسمةيم ات  ت" م""و "نبجتئم ت"ا اإلمو ت"تتتةم  إ   "نة    مةنو أو "نبجتئم  مضعو تشإل   "ن

ت"د   أو ت"ةسم.ة ت"ةمضعو "نبج  و "نسطو تتبان ت"بج  و ت" م""و ت"بج  و ت"است مو ت"دف  أو ت"است مو من    ت"تمج ج فتجة )يميو فا جإلهج و ب إل.ة
ات  ة م "و ت"اإلجإل ت  وت"افنإلتم  ت"بج  "و ت" م""و مطدةم ي إل  هطم   م  .وأ  تعدا  من  ت"بج  و ت"است مو أو ت"استناو ت"اتعنمو بم"سطإلت  ت"سمبمو

م""و ومطدةم تتعنم ببجتئم ت"د   ت"تا ت جضيم ) م ت"سنفو  م)إل)ا  مة  "نتط "م فا ت داد أصإل  ت"بج  و ت" م""و ةممة  ت "تتتةم  ت"بج  "و ت" 
 .ت"بج  "و وتعتت  ت"ا اإلمو تسإل و ةإلجإل ت  وةفنإلتم  ت"بجتئم ت" م""و من  أسم  ت" مفا

 

 ت" "م)م  فا تم وت"افنإل  "ناإلجإل ت  ت"اد.جو ت"ا م"غ ة"ن ت"اا تو ت" جو م  من  ةطم  ت  تت"نيم أو تستتدادهم اتإل   ت"تا ت"بتتجتئم ها ت"ااجنو ت"بتتجتئم
   ت"افنإلتم  وج مو بمستةدت  ت تسمةيم و ت  "نبج  و  ت"ةمض  ت"جتة ت تسم  فا ت"استةدةو ت"بج  "و وت سم ت"ام""و

 

 مطد متف  أ  اتإل   وت"تا ت"تمج ج ةتم.   جإلهج م ت"اشتجمو أو ت"اشتجمو ت"ع  و ذت  ت"بتج  "و وت"مإلت)"ن ت"طستم بمستتةدت  ت"ااجنو ت"بتج  و ت تستم  ات 
   ةيم ت"اتعنم ت"ااج  ت"بج  ا ت "تتت  تسداد أو ت"ااج  ت"بج  ا ت ص  ت م"م
د ت"ةستتتتتم.ة أو ت"جتة ة"م  فا  "دهم أو ت ا"نيم ات  ت"ااجنو ت"بتتتتتج  و إ   ت"انش"و  مإلت  ضتتتتتان ة مشتتتتتجة ةم"دة أو ة انو ة طإل  ةتعنمو مم)  إذت إ  ت"اإل  
  ت"انش"و  مإلت  ضان ت"ااجنو ج  وت"ب ة  أيبم ت"تعمة  ات  ت" م"و هم  وفا
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 ت"م  ت"طفمت ضتتتتتان ت"ااجنو ت"بتتتتتج  "و م"اإلجإل ت ب ت متجت   ت و  ت"اا تو ت"بتتتتتج  و فجو م  " ا"  ماإلةمس  ت"ااجنو ت"بتتتتتج  و بم"تتتةم  ت متجت  ات 
  ةممةنيم "نة   ت"ممةنو ت"اا تو ت" جو م  تستةدت  يا ن وت"تا ت"استم   فا ممف"و ضج  "و أ.تمح وجإل  ة تا س  ف"ال ي إل  
 
 ضتتتج  "و أ.تمح وجإل  ةا طمس  ف"ال ي إل     ت"م  ت"طفمت ضتتتان وتة "بتتتيم ت"تمج ج فتجة )يميو فا ت"ااجنو ت"بتتتج  و "اإلجإل ت  ت"اد.جو ت"م"او ةجتجعو ات 
 ت متجت  ةن )مت و ت"اا تو ت" جو م  مم)  إذت وت"افنإلتم  ت"اإلجإل ت  هم  با   ت متجت  ات     ت"اإلجإل ت  ةن جت  أو م  ةت م"م تستتتتتتتتتتتتتتاة كمف"و
 م م تإل "  من  ت"ستتتتتتت"فجة ةن ت"ا اإلمو ف"ال تتا ن ت"م  ت" د إ"  ت"اشتتتتتتتتجمو وت"اشتتتتتتتم.   ت"تة"نو ت"شتتتتتتتجمم  فا ت ستتتتتتتت ام.ت  ةن "نشتتتتتتتيجة ت"ا دئا

 أ جى  وةفنإلتم  "اإلجإل ت ( ت مام  ت)دةمج بمستتتتتتتتتت طم   ت"ا دئا ت متجت  أو ت"مج م ت"استتتتتتتتتتم   فا م ستتتتتتتتتيم مد  ت"ا تا  وةن ت"اا تو ت  ت فم 
  ت"ا مس ا ت"جتة أو ت"بج  ا ت"جتة تاثج   "اعمةنو

 

 ت"اتدتو"و ج  وت"ب ةفنإلتم  ةممة  ت"اتدتو"و ت"بج  و ةإلجإل ت  "تسإل و ةنت   م)إل)ا  م وجإل  مطد ت"ااجنو ت"بج  و وةفنإلتم  ةإلجإل ت  ةمميبو ات 
  بم" مفا ت"اتدتو"و ت"بج  و وةفنإلتم  ةإلجإل ت  تسداد ت"ا اإلمو وتعتت  ت"بج  "و ت"سنفم  ) م     ةن ت ا"نيم ات      ببجتئم تتعنم ومطدةم
 و  تتتتظ وسة"نو تمبعو شتتتتجمم  فا ت ستتتتت ام.ت  من وت"طمت و "نبتتتتج  و ت"ةمضتتتتعو ت"اا تو ت" جو م  من ت"ااجنو ت"بتتتتج  "و بم "تتتةم  ت متجت  ات 
 ت" جو م  م م مد  وت تام""و ت"اا تو ت" جو م  م م فا ت"ت    من   م .ة ت"ا اإلمو ف"يم تشإل   ت"تا ت" م   بمستتتتت طم  ةشتتتتتجمو ةشتتتتم.   فا ةنش"و
  ت"اطاإل. ت"استم   فا ت"اا تو

 

 والمعدات اآلالتو  الممتلكات
 بام وت"اإلت  ت"اعدت  تشن و من  ت"تشن و تشتا   ت"م"او فا ت)ة مض وأ  ت"اتجتك  ت ستي   )م  مس  بم"تشن و فم  وت"اعدت  وتآل   تنشم ت"اا  "م  ات 
 شم""فت وتمداج ت"اجستتتتتانو ت"مجوض وتشم""ف ت"ا مشتتتتتجة ت"عام"و وتشم""ف وت" طم   ت"تجم"م تمام  من ت"اممو""ن وتشم""ف وت"تأة"ن ت"شتتتتت ن ة تتتتتم.   ف"يم
  من"ال مم)  ت"تا ت"اإل   تطا"  وتمم ة ت"اعدت  وإست"و إبعم 
 

 تشم""ف ت"ااهنو "ناإلجإل ت  وتم"طستتتتتتتت و ت"ايط"و ت"ةدةم  .ستتتتتتتتإل  ت"تشن و تبتتتتتتتت   ت"م"او فا ت)ة مض أ  )م  تتتتتتتتمس  بم"تشن و تص)شتتتتتتتتم   "د ت"اإلجإل ت  تد.ج
  ت"امج. " ستةدت  جمهتة تشإل   مطدةم ت صإل  هم   تستي  ا دأ  "نا اإلمو ت"ا مس "و "نس"مسو وفمم ت"اجسانو ت  تجتض

  
 وجإل  ة تا س  ي إل   مطدةم ةطمستتتتتتتتتتتم هإل مام ةط  تتتتتتتتتتتنو ماإلجإل ت  ةيم ت متجت  أو "ناإلجإل ت  ت"اد.جو ت"ا م"غ فا ت .تجيم ف"ت  ت"  مو ت"تشم""ف أةم
 ت  جى  وت" "م)و تصص  م  تشم""ف جا"  ت ا"  ات   ةإلثإلت  بش    "مسيم وإة م)"و ت"ا اإلمو إ"  ت"اإلجإل ت  "تنك ةستم ن"و ت ت م يو " إلتئد تدفم
  ف"يم تش دهم ات  ت"تا ت" تجة     ت"اإل د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  إ" 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات

 
 أو ت"امد .ة تص)تمج"و أمام.هم ةدى من  ت" مة  ت"مس  أسم  من   (تستينك   ت"تا  ت .تضا  طم بمست وت"اعدت  وتآل   ت"ااتنشم  تستي   ي تسم
    ت"تم"ا بم"ش   أ    أايام ت ي م.  فتجة

 السنوات المباني
 50 - 20   تئاو
  10- 4 ةا تو
 25 - 10 ةد)"و تمام 
  والمعدات اآلالت
   20 - 15 ب ج و -ب ج و أ""م  كمة  
 15 - 10 ب ج و -ة إل. و كمة  
 25 - 15 ت"شمة   س ن

  25 - 15  ب ج و أ""م  وممة   ة إل. و كمة  
 25 - 10 ت"ةفإلط ت ي"تت 
 15 - 5  ةممس 
 15 - 8  ةدت  
  25 - 10 ت"جت اإل أجيتة /أةجتج

  15 - 5 ص "جة وجف"و ة فم /  أ.ض"و ة فم 
 15 - 10 تص.سم  ةبمم و أجيتة
 10 - 5 وم و فم ة 
 15 - 3 ت"اشتجم"ن أجيتة

 25 - 2 ممةو ت ي"تت 
 السنوات   أ جى  ةإلجإل ت 
 5 - 3 س"م.ت 
 5 - 3 آ"ا  مسم أجيتة
 10 - 4 ت "وة  وةعدت  وت ي"تت  أثمث

 
 ةن ت"طمت و ت"ةستتتتتتتتم.ة أو ت"جتة ت داد ات  ت"تمج ج ةفتج  )يميو فا ةطمستتتتتتتت مس  ذ"ك مم  إذت وتعدانيم "ناإلجإل ت  ت"تمداج و وت مام. ت"ات م"و ت"م"او ةجتجعو ات 

د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ةيم ت متجت  و ت  " ص  ت"اد.جو وت"م"او ت" "  ممئد ة"ن مم" جت  ت صإل  أ د تمممد أو تست عم    ت"اإل  
 

 عقارية استثمارات
 

 و سمئج ت"اتجتك  ت ستي   )م ظ بم"تشن و إ .تجيم و ت    "اتيم فا س م ة أو /و إي م.ت  ت م"م ةيد  ت"اانإلمو عمم.ت ت" ها ت"عمم. و ت ست ام.ت  إ 
  سطو 30 ةدى من  ت" مة  ت"مس  وج مو من  ةطم  ت"عمم. و ت ست ام.ت  تستي   ات   ت"م"او فا ت )ة مض
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 ملموسة غير تموجودا

 الشهرة -1

 ت"استتت إلذة ت"تمبعو "نشتتجمو ت"ا د ة ت صتتإل  صتتمفا فا ت"ا اإلمو "  تتو ت"عم "و ت"م"او من  ت ستتت إلتذ تشن و فمئ  ت"تإل "د من ت"طمت و ت"شتتيجة تا  
  ت"م"او  )ة مض ةتجتكاو مئج س تيو )م  م بم"تشن و   مم  "مسيم و ت  بم"تشن و مأص  ة دئ"م بم"شيجة ت متجت  و ت   ت ست إلتذ ةتم.  

 

 ت ت م. إججت  ات   ت )دةمج مان"و ةن تست "د ت  اتإل   وت"تا ت"ا اإلمو فا "نطمد ت"اطت و ت"إل دت  "ش  ت"شيجة تإلس   ات  ت"م"او  ت)ة مض ت ت م. " ميم 
  ت"إل دة  "او ت)ة مض إ"  يش"ج ةم وجد ةم إذت تمم.تم  جأك فتجت  من  أو من"يم ت"شيجة تإلس   ت  وت"تا "نطمد ت"اطت و "نإل دت  ت"م"او  )ة مض سطإل  
 "نشيجة ت"اد.جو ت"م"او "تة "  أو  ت )ة مض  سم.ة ت ا"  ات  "يم  ت"اد.جو ت"م"او ةن أ   "نطمد ت"اطت و "نإل دة " ستج ت  ت"ممةنو ت"م"او مم)  إذت

 ت"م"او ت)ة مض  سمئج إ   ت"إل دة فا أص  "ش  ت"اد.جو ت"م"او أسم  من  س "متطم "نإل دة ت  جى  ت"ام""و ب"ج ت صإل  من  ث  ت"إل دة من  ت"اإلسمو
    مو فتجت  فا م سيم ات    "نشيجة ت"اس نو

 

 ت"اتعنم ت"شيجة ة نغ ض  ات  ت"س"فجة  ةام.سو من ت"ا اإلمو تتإل ف مطدةم أو ت"اشتجمو ت"اشم.   أو ت"تة"نو أو ت"تمبعو ت"شجمم  إ دى تست عم  مطد
  ت ست عم  ةن ت"طمت و ت"ةسم.ة أو ت"جتة ت داد اف ةيم

 الرخص -2

 إو م  ات   ت مام  ت)دةمج ةن جت ت مم)  إذت ت"طمت و ت"عم "و ت"م"او أو بم"تشن و ة دئ"مس  من"يم ت"  تتتتتتإل  ت  ت"تا ت"شتتتتتت  م  تشتتتتتت "  . ظ تستتتتتت "  ات 
 ت مام. تتجتوح  " ستتتتتتةدت  جمهتة ت"شتتتتت  م  ف"ال تشإل   ت"م  ت"تم.   ةن ةتدت س ت ت"امد .ة تص)تمج"و أمام.هم ةدى من  ت" مة  ت"مستتتتت  وج مو من  ت"ج ظ
 تمط"م  من  تعتاد مم)  ةم وإذت ت دادهم وشتتجوط ت"ج  تتو ةن ت"ات م"و ت" تجة إ"  بمصشتتم.ة أستتمستتم ت دادهم و ت  ستتطو  25 و 10 ة"ن ت"امد .ة تص)تمج"و
  ةع"طو

 داخليا منتجة ملموسة غير موجودات -3

 "نشتتتتتجوط تستتتتتت" مئيم  م"و فا فم  بم"تشن و "نا اإلمو ت"اعنإلةم  تشطإل"إلج"م تفإل ج أ)شتتتتتفو ةن  ت ن"م ت"طمت و ت"اناإلستتتتتو ب"ج بم"اإلجإل ت  ت متجت  ات 
   ت"تم""و
 (ت" دادة وت"عان"م  تآل"ا ت" مسم ةجتةج ة    إ)شمئيم ت  ت"تا ت صإل  ت داد إة م)"و  
  ةستم ن"و و إ ت م يو مف ةط ت"اطتج ت ص  من س"طتج أ)ال ت تام 
 ةإلثإلت  بش   ت صإل  تفإل ج تشن و  "م  إة م)"و  
 
  م"و وفا  ستتتتطإلت  10 - 3 ةن ت"امد .ة تص)تمج"و أمام.هم ةدى من  ت" مة  ت"مستتتت  أستتتتم  من   ت ن"م ت"اطت و ت"اناإلستتتتو ب"ج ت"اإلجإل ت  إو م  ات 
  ف"يم تش دهم ات  ت"تا ت" تجة فا ما جو  ت"تفإل ج با م.   جت ت مت ات   ت ن"مس  ةطت و ةناإلسو ب"ج باإلجإل ت  ت متجت  مد 

 لإللغاء القابل غير االستخدام حق -4

  ة د ة " تجة تستةدتةال  م ةطة ت  ت"م  ت"  ج   أو ت .ضا ت"طم  ممة   وم و ةن جت  تستةدت  ب م اتعنم "إل" م  ت"ممة  ب"ج ت ستةدت   م إ 
 أصإل  ةن ة د  جت   ستةدت  "إل" م  ت"ممة  ب"ج ت"ا د  ت" م ت"ا اإلمو "دى ي إل   مطدةم ت"اإلجإل ت  ضان  تشن وبم" ت ستةدت  ب م ت متجت  ات 
  " ص    ت م  ت ت"عاج ةن ت"جئ"سا ت" ت  ها ت"اة ظ ت"عج   ت"طفمت ةإلجم  أو ت"  ج و ت ""م  تستةدت  فا ت" م ي إل    ماإلةم  ةع"طو
  سطو 20 إ"  10 ة"ن تتجتوح وت"تا أ  ج أايام ت"عمإل  فتجة ومن  " ستةدت  ت"اتإل عو ت" تجة من  ت" مة  ت"مس  م أس من  ت"اإلجإل ت  هم  إو م  ات 
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 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -3
 )تابع( ملموسة غير موجودات

 اخرى  ملموسة غير موجودات -5

 مطد ةيم ت متجت  ات  وت"تا أ جى  ةناإلستتتتتتتتتتو ب"ج وةإلجإل ت  ت"ت م. و ام وت ستتتتتتتتتت ت"عا   ة  ت"ع  م  ت  جى  ةناإلستتتتتتتتتتو ت" "ج ت"اإلجإل ت  تتبتتتتتتتتتتان
 ت مام. إ   ت"امد.ة تص)تمج"و أمام.هم ةدى من  ت" مة  ت"مستتتتت  أستتتتتم  من  ت  جى  ت"اناإلستتتتتو ب"ج ت"اإلجإل ت  إو م  ات   ت"عم "و بم"م"او ت ستتتتتت إلتذ
 ب"ج "ناإلجإل ت  تص)تمجا ت"عاج إ   ممةم 25-15 ة"ن إ)تمجا ماج "يم "ت م. وت وت ستتتتتتتتتتتتتتام  ستتتتتتتتتتتتتتطو 23-3 ة"ن تتجتوح ت"عا   "ع  م  تص)تمج"و
  سطإلت  10-3 ة"ن اتجتوح ت  جى  ت"اناإلسو

 

 الالحقة المصاريف
 

ا جوفم  ات  ت متجت  ب ا"  ت" تت  .سانو ت"ا م.   ت"  مو فم  مطدةم تت ت  ت"اطمف  ت  ت م يو ت"استم ن"و ت"اباطو " ص  ت"ا د  ت"اتعنم بال 
 .ت  جى بام فا ذ"ك ت"ا جوفم  من  ت"شيجة وت"ع ةم  ت"ت م. و ت"اطت و  ت ن"سم  فا ة"م  ت"جتة أو ت"ةسم.ة وذ"ك مطد  دوثيم

 

 الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض
 

 ت)ة مض "ةستتتتتتم.ة ت"اإلجإل ت  تنك تعجض إ"  تشتتتتتت"ج   ئ  وجإل  مطد ت"اناإلستتتتتتو وب"ج ت"اناإلستتتتتتو "اإلجإل تتيم ت"اد.جو ت"ا م"غ باجتجعو ت"ا اإلمو تمإل 
 مم  وإذت  ت"م"او ت)ة مض  ستتم.ة ةدى "ت داد وذ"ك ت صتت   "او ةن تستتتججممال يا ن ت"م  ت"ا نغ تمداج ات  ت"د ئ   هم  ة   وجإل   م  وفا  ت"م"او
 إ""يم يعإل  ت"تا "نطمد ت"اإل"دة "نإل دة ت"استتتتتتتجج  ت"ا نغ ةتمداج ت"ا اإلمو  تمإل  ت  جى  ت صتتتتتتإل  من ةستتتتتتتمنو ب تتتتتتإل.ة ت"طمديو ت"تدفمم  اد.   ت صتتتتتت 
  سطإل مس  ت"م"او  )ة مض ف  يم ات ( ت"شيجة ف"يم بام  ة د ة ب"ج أمام. "دايم ت"تا ت"اناإلسو ب"ج ت"اإلجإل ت  إ   ت ص 

 

 ت"تدفمم      ات    ت ستةدت   "او تمداج مطد  أمن  أايام ت ستةدت  "اوو  ت" "  تشم""ف )م  مس  " ص  ت"عم "و ت"م"او هإل " ستج ت  ت"ممة  ت"ا نغ إ 
 ت"ا د ة وت"اةموج "نطمد ت"تةط"و "نم"او ت" م""و ت"ستتتتإلت  تمداجت  يع م ت"م  ت"بتتتتج  و       تتتت  ةعد  بمستتتتتةدت  ت" م""و  "اتيم إ"  ت"استتتتتم ن"و ت"طمديو
   "يم ت"استم ن"و ت"طمديو ت"تدفمم  تمداجت  تعدا  ات    ت"تا " ص 

 

 تة "  ات ( "نطمد ت"اإل"دة ت"إل دة أو  " صتت  ت"اد.جو ت"م"او ةن بأ   تمداجهم ت   د( "نطمد ت"اإل"دة ت"إل دة أو  " صتت  " ستتتج ت  ت"ممةنو ت"م"او مم)  إذت
 مم  إذت إ  ة مشتتتتتجةس  ما تتتتتجو  ت"م"او ت)ة مض ستتتتتم.ةبة ت متجت  ات   " ستتتتتتج ت  ت"ممةنو ت"م"او إ" ( "نطمد ت"اإل"دة ت"إل دة أو  " صتتتتت  ت"اد.جو ت"م"او
  ت"تم""  إمم ة فا مطمظ ت"م"او ت)ة مض  سم.ة ةعمةنو ات  ت" م"و هم  وفا تم""ايم ت"اعم  بم"م"او إ .تجال ت   د ت ص 

 

 فا  تمج ج م  ةتم.   ت"م"او  )ة مض وة تان  )ع مستتتم  ةجتجعتيم ات   "اتيم فا ت)ة مض تش د  وت"تا ت"شتتتيجة بمستتتت طم  ت"ام""و ب"ج ت"اإلجإل ت  إ 
 ت"ممةنو ت"اعد"و ت"امد.ة ت"م"او إ"  س م تيم تت ( "نطمد ت"اإل"دة ت"إل دة أو  " صتتتتتتتتتتتت  ت"اد.جو ت"م"او فإ  ت"م"او  ت)ة مض "ةستتتتتتتتتتتتم.ة ت"  م ت )ع م   م"و

 ت"إل دة أو  " صتتتتتتتت  ت"م"او ت)ة مض بةستتتتتتتتمئج ت متجت  ات  "  "إل ف"ام " صتتتتتتتت  ت"اد.جو ت"م"او من ت"اعد"و ت"اد.جو ت"م"او تت د   ب "ث " ستتتتتتتتتج ت 
 تم""ايم ت"اعم  بم"م"او تس "نال ت   د ت ص  مم  إذت إ  ة مشجة مد   ت"م"او ت)ة مض  سم.ة بم)ع م  ت متجت  ات   ت"سمبمو ت"سطإلت  فا( "نطمد ت"اإل"دة
  ت"تم""  إمم ة فا  ةمت م ت"م"او ت)ة مض  سمئج بم)ع م  ت متجت  ات  ت" م"و هم  وفا

 

 المخزون 
 

 ت"ا مشتتتتتتجة ت"عام"و تشم""ف ة ئامس  ي إل   ومطدةم ت"ا مشتتتتتتجة ت"اإلت  ت"تشن و تتبتتتتتتان  أ   أايام "نت مم ت"ممةنو ت"م"او صتتتتتتمفا و بم"تشن و ت"اةتو    "م  ات 
 وتنف "تمم   ة ئام ذ"ك مم   " ام ةة تتتتتتتتتتتظ تشإل ن ات   ت" م""و و م"تال ة م)ال فا ت"اةتو   "إلضتتتتتتتتتتت  تش دهم ت  ت"تا ت"ا مشتتتتتتتتتتتجة ب"ج ت"تشم""ف وتنك

 ت"تشم""ف م    تتتتتتت  بعد ت"امد. ت" "  ستتتتتتتعج "نت مم ت"ممةنو ت"م"او صتتتتتتتمفا يا    ت"اججة ت"تشن و ستتتتتتتعج ةتإلستتتتتتت  بفج مو ت"تشن و ت داد ات    ت"اةتو  
  وت"تإلس   وت" "  ت"تسإل م من ت"اتش دة وت"تشم""ف ت"عان"و  ستشام  ت"اتإل عو
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 )تابع( الهامةياسات المحاسبية الس -3
 المالية األدوات

 

د ت"ام"ا ت"اجمت ة"م  فا ت"ام""و وت"افنإلتم  ت"ام""و بم"اإلجإل ت  تصمتجت  ات    "  تة  ت"ا جةو ت"تعم ديو ت"تجت" م  فا وجفم ت"ا اإلمو ت  ة مطدةم ت"اإل  

 العادلة القيمة (1

 فا ت"جئ"ستتا ت"ستتإلت  فا ت"اشتتم.م"ن ة"ن ةطااو ةعمةنو فا ت"تتت  "ت إل   ت"ادفإل  أو أصتت  ة"  ةن من"ال ت"  تتإل  يا ن ت"م  ت"ستتعج ها ت"عم "و ت"م"او
أو فا  م  ب"مبال  تمإل  ت"ا اإلمو بمستةدت  ت سإلتت ت ك ج فمئدة ت"تا  أو ة مشجة ة  اتال يا ن ت"سعج همت مم  إذت مام ت"طاج ب   ت"م"م   تم.  

 ت"ا اإلمو تجتما ت"افنإلتم   أو "ناإلجإل ت  ت"عم "و ت"م"او تمداج مطد مد.ة بمستتتتتتتتتتتتتتتةدت  وجت تم""  أ جى يا طيم ت"إلصتتتتتتتتتتتتتتإل  إ""يم فا ذ"ك ت"تم.     ة
  م "ت"م   تم.  فا ت "تتت  أو ت ص  ج"تسع مطد ت"ة مئظ تنك ت"سإلت  فا ت"اشم.م"ن أ م إذت ت"افنإلتم  أو ت"اإلجإل ت    مئظ

 المالية الموجودات (2
 

  ت"م"او  ت"عم "و ةن     ت"د   ت"شمة  تآل ج ة  إمم ة ت"ت ط"ف    ت"م"او    ت"اف مة   ت"تشن و ت"ا د ة ت"تم""و ئم ت"  إ"  ت"ام""و ت"اإلجإل ت  ت طف
 )اإلذج أسم ت"عم "و ةن     ت"د   ت"شمة  تآل ج ةدو  إمم ة ت"ت ط"ف   و  ت"م"او ت"عم "و ةن     ت"جتة أو ت"ةسم.ة     يعتاد ت"ت ط"ف من  

 و ات  ت دادهم مطد ت متجت  ت"ا دئا  ت"ام""و "ناإلجإل ت  ت"تعم ديو ت"طمديو ت"تدفمم  و  مئظ ت"ام""و ت"اإلجإل ت  .ةص ت ت مام 
 

 ت"م  ممد باإلجم ت"ام""و ت"اإلجإل ت من  أسم  تم.   ت"تدتو  مطدةم ي إل  شجت  أو ة"   ت"ام""و ت"اإلجإل ت  ب ا"  تصمتجت  إ" م  أو تصمتجت  ات 
 ت"اعمةنو  تشم""ف إ""يم  ةبمفمس  ت"عم "و بم"م"او ة دئ"مس   "مسيم و ت   تصست ام.ت  ضان تصوم. ت"تةطا ت"امج. ةن     ت"سإلت ت"اعطا تسن"  شجووال تتفنم
 وت"تا ت   "مسيم ة دئ"مس بم"م"او ت"عم "و  ت"ةسم.ة  أو ت"جتة     ةن ت"عم "و بم"م"او ت"ا ط و ت"ام""و ت"اإلجإل ت  مدت ف"ام

 الفعلية الفائدة طريقة و المطفاة لفةالتك (3

 ت"اعد  هإل ت" عنا ت" مئدة ةعد  إ   ت" نو ذت  ت" تجة من  ت" إلتئد إاجت ت  وتإلس   ت"دان   تة  ت"اف أة ت"تشن و " سم  وج مو ها ت" عن"و ت" مئدة وج مو إ 
 ت" مئدةجت ت   ات تأ ةن ةعد     شت وت"تا ت"استناو أو ت"ادفإلمو طممطوت" ت"جسإل  جا"  ذ"ك فا بام  ت"امد.ة ت"استم ن"و ت"طمديو ت"ام إلضم  ية   ت"م 
 اطف م  مطدةم أو   ت"اتإل   ت"دان أ تة  ماج ةدة     ت"اتإل عو  ت ئتام)"و ت"ةسمئج بمست طم ( ت  جى  أوت"ة إلةم  وت  سمط ت"اعمةنو وتشم""ف ت" عنا
  ت"ا دئا تصمتجت  مطد دانت"   تة  تصجام""و ت"دفتج و ت"م"او إ"  أ  ج  فتجة

 تصو م  ت"  بمصضمفو ت"جئ"س"و  ت"ادفإلمم  )م  م ت"ا دئا تصمتجت  مطد ت"ام"ا ت ص   "م  ف"ال ات  ت"م  ت"ا نغ هإل ت"ام"ا " ص  ت"اف أة ت"تشن و إ 
 إجام"ا فإ  أ جى  )م "و ةن   سم.ة ةة ظ أ  دا تع بعد ت ست ممت وة نغ ت"ا دئا ت"ا نغ ة"ن فجت     ت" عن"و ت" مئدة وج مو بمستةدت  ت"اتجتك 
   سم.ة ةة ظ أ  تعدا      ت"ام"ا " ص  ت"اف أة ت"تشن و ها ت"ام"ا " ص  ت"دفتج و ت"م"او

 

  ت"اف أة بم"تشن و   مم ت"تم""و ت"شجوط تستإلفا ت"تا ت"دان أ وت   "م  ات 
 

 و  ت"تعم ديو ت"طمديو ت"تدفمم  ت  "  أج  ةن ت"ام""و بم"اإلجإل ت  تص ت مظ إ"  يد ا أمام  )اإلذج ضان ت"ام""و بم"اإلجإل ت  تص ت مظ ات  •
  ت"ممئ  ت"جئ"سا ت"ا نغ من  وت" مئدة ت"دان أص  ةدفإلمم  فم  تشإل   )مديو "تدفمم  ة د ة تإلت.   فا ت"ام""و "ناإلجإل ت  ت"تعم ديو ت"شجوط تا   •
 
 ت"د       ةن ت"عم "و بم"م"او أو ت"اف أة بم"تشن و   مم  "مسيم ات  ت"تا ت"دان   وت  ت" عن"و ت" مئدة  مووج  بمستةدت  ت" إلتئد بإاجت ت  ت متجت  ات 

 ت"تا ت"ام""و ت"اإلجإل ت  من مدت ت"ام"ا  " ص  تصجام""و ت"اد.جو ت"م"او من  ت" عنا ت" مئدة ةعد  ةتف "م ت" إلتئد إاجت ت  ت تسم  تآل ج ت"شمة 
 ت" إلتئد إاجت ت ب ت متجت "ناإلجإل ت  ت"ام""و ت"تا أص    فا و     م ةطة بو ت"م"او ت ئتام)"و  ات   بم"طس و    مم  ئتام)"وت  "اتيم ت)ة ب 
 ام ت ئت فا ت)ة مض ةن تعم)ا ت"تا ت"ام""و ت  تة  من  ت ئتام  ةةموج ت سط  إذت  ت"ام"ا " ص  ت"اف أة ت"تشن و من  ت" عنا ت" مئدة ةعد  ةتف "م
 ت"م"او من  ت" عنا ت" مئدة ةعد  ةتف "م ت" إلتئد بإاجت ت  تمتجت  ات  ت ئتام)"و  ت"م"او ةطة   ت"ام"ا ت ص  يعد "  ب "ث ت"  مو ت"تمم. ج فتجت  فا

  ت"ام"ا " ص  تصجام""و ت"اد.جو
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 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -3
 )تابع( المالية األدوات

 التصنيف إعادةمع  –من خالل الدخل الشامل االخر العادلة  القيمة (4

 )ت" و ت  وت  "يم  ت"دفتج و ت"م"او فا بم"ت "جت  ت متجت  ات  ذ"ك  بعد  ت"اعمةنو تشم""ف إ""يم ةبمفم ت"عم "و بم"م"او ة دئ"م ت  وت  هم   "م  ات 
 أو ت"جتة ة"م  فا ت" عن"و ت" مئدة وج مو بمستةدت  ت"ا سإلتو ت" إلتئد إاجت ت و  ت"م"او  ت)ة مض  سمئج أو وأ.تمح ت جط "و  ت"عا   صج  و سمئج أ.تمح
 أو ت"جتة ة"م  فا ةيم ت متجت  ت"اا ن ةن مم  ت"تا ت"ا م"غ ) م ها ت"اإل د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ةيم ت"اعتج  ت"ا م"غ إ   ت"اإل د ت"ةسم.ة
 ت"شمة  ت"د   ضان ت  وت  "يم  ت"دفتج و ت"م"او فا ت  جى  ت"ت "جت  ب مفو ت متجت  ات   ت"اف مة بم"تشن و ت  وت  هم   "م  ت  إذت ت"اإل د ت"ةسم.ة
 ةيم عتج ت"ا ت"اتجتكاو ت"ةسمئج أو ت .تمح ت ط"ف إمم ة ات  ت  وت   ةيم  تصمتجت  ت" م  مطد  ت ست ام.ت  تم""  إمم ة ت ت"موا ةطد ت   ت  ج

 ج إ"  ة"م  ت"جتة أو ت"ةسم.ة ت"اإل د سمبمم فا ت"د   ت"شمة  تآل 
 

 بدون إعادة التصنيف –العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  القيمة (5

تصمتجت  ت"ا دئا  ي إلس "نا اإلمو ت ت"م. ةدو  .جإل   من  أسم  م  أ تة من   دى(  تع""ن ت ست ام.ت  فا أ وت   مإلت ت"انش"و بم"م"او  مطد
شمة  تآل ج   يساة بم"ت ط"ف بم"م"او ت"عم "و ةن     ت"د   ت"شمة  تآل ج إذت مم  ت ست ام. فا أ وت   مإلت ت"انش"و ت"عم "و ةن     ت"د   ت"

ةعتج  بال ةن     ت"اشتج  فا  ةج ت مام  ت"م  اطف م من"ال ت"اع"م. ت"دو"ا صمدت  ت"تمم. ج ت"ام""و   ة تا ة ت ظ بال "ناتمججة أو إذت مم  يا   ةد  
  .3  
 

  مم  إذت "ناتمججة بال ة ت ظ ت"ام"ا ت ص  يعت ج
 

 ت"مج م؛ ت"ادى فا شجتئال إمم ة أو ة"عال " جض أسمسا بش  من"ال  ت ست إلتذ ت  •
 أو ا   جت  ةن ة  او أ وت  ةم""و ةع"طو ات  ت ت.تيم ةعم وت"تا اإلجد  ""   داث من  وجإل  )اإلذج فعنا " طا ت .تمح من  ت"ادى ت"م "ج ي •
 (فعم"و ت إلط مأ تة  ت"ا د ة ت"ام""و ت"اشتمم  بمست طم   ةم""و م ةشتم •
 

 ت"اعمةنو  تشم""ف إ""يم ةبمفم ت"عم "و بم"م"او ة دئ"م تآل ج ت"شمة  ت"د       ةن ت"عم "و بم"م"او ت"انش"و  مإلت  أ وت  فا ت ست ام.ت   "م  ات 
 فا تجتكايم و ت  تآل ج ت"شمة  ت"د   فا ت"عم "و ت"م"او فا ت"ت "جت  من ت"طمت و ت"ةسمئجو  بم .تمح تصمتجت  ة  ت"عم "و بم"م"او   مم  "مسيم ات 

ت"جتة أو ت"ةسم.ة ت"اإل د مطد تست عم  ت ست ام.ت  فا  م "ة یت .تمح أو ت"ةسمئج ت"اتجتكاو إ" ف"إمم ة ت ط ت ا    ت ست ام.ت  تم""  إمم ة ت ت"موا
  ت"ا ت تةت .تمح  یإ" نھم ت إل  ت "ةد  ةن ذ"ك  س و" مإلت ت"انک

 

ت"اإل د مطدةم ي إل  هطم   م ت"ا اإلمو  ة. ت"ةسم أو ت"جتة ة"م  فا ت"انش"و  مإلت  أ وت  فا ت ست ام.ت  هم  ةن ت .تمح ةتإلس عم  تصمتجت  ات 
 وتضة بش   تا   ت .تمح تإلس عم  تشن "  ةم    إاجت ت  ةن ممإل  ة  ت"عا 15ناع"م. ت"دو"ا صمدت  ت"تمم. ج ت"ام""و .   " ست   هم  ت .تمح وفمم 

  ت ست ام. تشن و ةن جت  تستعم ة
 

 والخسارة الربح خالل من العادلة القيمة(    6 
 

 فمجة  3  "م  ت"اإلجإل ت  ت"ام""و ت"تا   تستإلفا ةعما"ج  "مسيم بم"تشن و ت"اف أة أو بم"م"او ت"عم "و ةن     ت"د   ت"شمة  تآل ج .تج  إيبمح ات 
  وت"ةسم.ة ت"جتة     ةن ت"عم "و بم"م"او(( 3-4
 

 فا  سمئج أو أ.تمح بأ  ت متجت  و ت  تمج ج  فتجة م  )يميو فا ت"عم "و بم"م"او وت"ةسم.ة ت"جتة     ةن ت"عم "و بم"م"او ت"ام""و ت"اإلجإل ت   "م  ات 
صمفا ت"جتة أو ت"ةسم.ة ت"اعتج  بال فا  اتبان   ة د ة ت إلط م  و ةن جت ت "س " أ)يم  د إ"  ت"اإل د ت"ةسم.ة أو ت"جتة ة"م  فا ت"عم "و ت"م"او

  أ 3فا إيبمح  ة"م  ت"جتة أو ت"ةسم.ة ت"اإل د أ  تإلس عم  أ.تمح أو فإلتئد ة تس و ةن ت"اإلجإل ت  ت"ام""و  ات  ت داد ت"م"او ت"عم "و من  ت"ط إل ت"ا طا
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 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -3 
 )تابع( المالية اتاألدو 
  
 النقد ومرادفات النقد( 7

 

وجمهتة "نت إل   إ"  ة م"غ ة د ة ةن  ت"ستتت"إل"و مم""ووإستتتت ام.ت    تتت"جة ت ج   ت"فنم ت   وو تئ اتشإل  ت"طمد وةجت فم  ت"طمد ةن ت"طمد فا ت" تتتطدوت 
 ت"طمد وتةب  "اةموج ب"ج ةياو "نت "ج فا ت"م"او 

 

 لماليةا الموجودات قيمة انخفاض(    8
 ت"عم "و بم"م"او أو ت"اف أة بم"تشن و ت"اممسو ت"دان أ وت  فا ت ست ام.ت  ةن ت"اتإل عو ت ئتام)"و "نةسمئج  سم.ة باة ظ بم متجت  ت"ا اإلمو تمإل 
  ت"ام""و ت"بام)م  وممإل  جوضت"م ت"تتتةم  ومم"كت"تعم ديو  وت"اإلجإل ت ت"اداطو ت"ت م. و  ت"مة و ت"تأج"ج ت"اداطو  ذة و  تآل ج ت"شمة  ت"د       ةن
 تمج ج فتجةت داث ة نغ  سمئج ت ئتام  ت"اتإل عو فا تم.   م   ات   ت"انش"و  مإلت  أ وت  فا " ست ام.ت  ت"م"او فا ت)ة مض بةسمئج ت متجت  ات   

  ت"اعط"و ت"ام""و بم  تة  ت"ا دئا تصمتجت  ةطم ت ئتام  ةةموج فا ت"ت "جت  "تع م
 

 ات   بمستتتتتتتتتتةدت  ت"طيج ت"ا ستتتتتتتتت  ت"تعم ديو وت"اإلجإل ت  ت"اداطو ت"تأج"ج "نمة  و ت"ت م. و ت"اداطو "نمة  ةتإل عو تئتام)"و بةستتتتتتتتتمئج  تئام إلموت"ا ا تعتج 
 م. ة"وت"ت ت ئتام)"و ت"ةسمئج فا ت"ا اإلمو   جة من  ةطم  ت"اة  م  ة  إلفو بمستةدت  ت"ام""و ت"اإلجإل ت  هم  ةن ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج تمداج
 فا بام ت"تمج ج  إمدت  تم.   فا ت"اتإل   وت"تإلجال ت" م"ا ت"تإلجال ةن م  وتم""  ت"عمةو ت  ت تتتتم يو وت"اجو  بم"اداط"ن ت"ةمصتتتتو ت"عإلتة   ستتتتم ت"اعد"و
  ةطمس م ي إل    " ام "نطمإل  ت"تةط"و ت"م"او ذ"ك

 

ئج تئتام)"و ةتإل عو ةدى ت" "مة مطدةم تشإل  هطم  س م ة جإلهج و فا ةةموج "شمفو ت  وت  ت"ام""و ت  جى  تمإل  ت"ا اإلمو بم متجت  بةسم بم"طس و
"ا دئا   تمإل  ت ئتام  ةطم تصمتجت  ت"ا دئا  وةن )م "و أ جى إذت "  ات  س م ة ةةموج ت ئتام  من  ت  وت  ت"ام""و ب إل.ة جإلهج و ةطم تصمتجت  ت

 تصمتجت  ات  أ  ي م مم  إذت ةم تم""  إ   ت"اتإل عو ت ئتام)"و ت"ةسم.ة ةن شيجت 12 يسمو   نغبا  ت"ام""و ت  تة  تنك "ةسم.ة ةة ظ بم"م  ت"ا اإلمو
 سم.ة  ةطم تصمتجت  ت"ا دئا ةد  ةن إث م  وجإل  تع ج  دوث  فج أو ت تام""و فا جإلهج و س م ة من  يعتاد ت" "مة ةدى ةتإل عو تئتام)"و بةسمئج
  فعنا تع ج  دوث أو ت"تمج ججة فت تم.  )يميو  فا ةم"ا ص   تئتام)"و

 

 االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة (أ
 
 فا ت"تع ج ةةموج بامم.)و ت"ا اإلمو تمإل  ت"ا دئا  تصمتجت  ةطم جإلهج  تم""  ةم إذت مم)  ةةموج ت ئتام  من  ت  وت  ت"ام""و  د ست   بش    مطد
 ت"ا اإلمو تعت ج ت"تم""   همت إججت  مطد  ت"ا دئا تصمتجت  تم.   فا مام ت"ام""و  تة ت  فا ت"تع ج ةةموج ة  ت"تمج ج تم.   فا مام ت"ام""و ت  تة 

 ب ج   ة ج. ب"ج جيد أو تشن و ةدو   تتإلفج ت"تا ت"استم ن"و وت"اعنإلةم  ت"تم. ة"و ت"ة جة ذ"ك فا بام وت"دتماو  ت"اعمإل"و وت"طإلم"و ت"شا"و ت"اعنإلةم 
تصمتجت  ت"ا دئا مطدةم تشإل   ةطم جإلهج  ت"ا اإلمو أ  ةةموج ت ئتام  من  ت ص  ت"ام"ا  د ست   بش    ت"طاج من )تمئج ت"تم""  أم    ت تجض

  ذ"ك م م ت    و تماو ةعمإل"و ةعنإلةم  ت"ا اإلمو "دى مم)  إذت إ  تست مم يم  تم.   ةن اإلةم 30 ةن ك ج ت"سدت   ةتأ جةت"دفعم  ت"تعم ديو 
 

 هم  أ  ت داد ت  إذت ت"ا دئا تصمتجت  ةطم جإلهج  اإلمو أ  ةةموج ت ئتام  من  ت  وت  ت"ام""و "  تت ت  بش   ت"جب  ةن ذ"ك  ت تجض ت"ا  من 
 ت  تة  مم) ( 1 إذت ةطة بو تئتام  ةةموج ذت  ت)يم من  ت"ام""و ت  تة  ت داد ات   ت"تمج ج تم.   فا ةطة بو تئتام  ةةموج ذت  ت"ام""و ت  تة 
( 3و ت"مج م  ت"ادى فا ت"تعم ديو ت"طمديو "نتدفمم  بم"تتتةمتال ت"إلفم  من   إل و  د.ة ت"امتجض "دى( 2ت"سدت   من "نتةنف ةطة بو ةةموج ذت  ت"ام""و
 بم"تتتةمتال ت"إلفم  من  ت"امتجض ةمد.ة ةن بم"بجو.ة تمن  "ن و"شن تا     د ت"فإل   ت"ادى من  ت"عا  اجو  و ت  ت م  فا ت"سن "و ت"ت "جت 
 أو  ت نا تئتام)ا ت ط"ف "دايم ي إل   مطدةم ةطة بو تئتام  ةةموج ذت  ت"ام""و ت"اإلجإل ت  أ  ت"ا اإلمو تعت ج  ت"تعم ديو ت"طمديو بم"تدفمم  ت"اتعنمو
  مم"ا"م من"ال ةتعم.  هإل "ام وفمم  ت ست ام.  .جو  ةن  م.جا

 

 ت"نتو  مطد وتعدانيم ت ئتام  ةةموج فا جإلهج و س م ة هطم  مم)  إذت مة "ت داد ت"استةدةو ت"اعما"ج فعم""و باجت  و ةطتا  بش   ت"ا اإلمو تمإل 
  ت"ا نغ تست ممت ةإلمد ات موس أ      ت ئتام  ةةموج فا جإلهج و س م ة ت داد من   م .ة ت"اعما"ج أ  ةن "نتأكد
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 )تابع( المالية األدوات

 )تابع(ت المالية قيمة الموجودا انخفاض(    8
 

 السداد عن التخلف تعريف (ب
 

 ت"سدت  من اتإل  وت" فئو إ"  ت"عا"  ةن ت"است م ت"جص"د ات إل  مطدةم ت"عا    ةن ت"اداطو ت"ت م. و ت"مة   م"و فا ت"سدت  من ت"تةنف ت"ا اإلمو تعت ج
ت م   ت"ةمصو   دةم  ت إيمم  ت إ"  ت"عا   ت"مان  ت"تإل ف تش"ج فئو   ت"دت ن"و ت ئتام  ةةموج إ ت.ة  بجتض ت"دان أمام. ت ن"  من  ةطم ت
 .ةي 

 تش"ج  "ث ت"دت ن"و  ت ئتام  ةةموج إ ت.ة  بجتض ت"سدت  من تةنف  م"و أ)يم من  انا ةم ت"ا اإلمو تعت ج ت  جى  ت"ام""و "ناإلجإل ت  بم"طس و
  مم  بش   " ستج ت   مةنو ب"ج ت"تم""و ما"جت"اع ةن أيم تستإلفا ت"تا ت"اداطو ت"مة  أ  إ"  ت"تم. ة"و ت"ة جة
 أو  ت"اممة  ت"فج      ةن ت"ام""و "نتعيدت   جت  هطم  ي إل   مطدةم •
 بم"تسداد ت"ادان يمإل  أ  ت"ا تا  ب"ج ةن أ)ال إ"   م.ج"و ة م . ةن من"يم ت"  إل  ت  أو  ت ن"م تفإل جهم ت  ت"تا ت"اعنإلةم  تش"ج مطدةم •

 ( ت"ا اإلمو     ةن ةيم ة ت ظ ضام)م  أيو تصمت م. فا ت  م  و   بم"شمة  "ا اإلمو ت ذ"ك فا بام "دتئط"ال 
اإلةم إ   90ت"طاج من ت"ت ن"  ت"سمةم  تعت ج ت"ا اإلمو أ  ت"تةنف من ت"سدت   د  دث مطدةم ي إل  ت ص  ت"ام"ا ةست م ت"سدت   ك ج ةن  وت  

 أك ج ة  ةو   من ت"سدت  ت"اع"م. ت فتجتضا "نتةنف س م ة  صث م  أ  إذت مم  "دى ت"ا اإلمو ةعنإلةم  ةعمإل"و و مةنو "ندم
 

 االئتمان منخفضة المالية الموجودات(  ج
 

 "تنك ت"امد.ة ت"استم ن"و ت"طمديو ت"تدفمم  من  سن ا تأث"ج "ال ي إل   أك ج أو وت د  دث ي دث مطدةم ت"ام""و "ناإلجإل ت  ت ئتام)"و ت"م"او تطة  
  ت"تم""و ت  دتث  إل  ة  اتيم يا ن ة"م)م  تتبان ت ئتام)"و ت"م"او ةطة بو ت"ام""و ت"اإلجإل ت  أ  من  ت  "و  إ  ت"ام""و ت"اإلجإل ت 

 ؛ت"امتجض أو "نا د. م "جة ةم""و صعإلتو •
 ت"تأ ج؛ أو ت"سدت  من ت"تةنف ة   بم"عمد  تص    •
فا  م    تصمت م. بع"ن ""أ مهم ت"امجض ي ن "  تةت"مست  "نامتجض  ةم""و ب عإلتو تتعنم تعم ديو أو ت ت م يو  س م  نامتجض " ت"امجض ةطة •

 ؛أ جى 
 أو ؛أ جى  و"ةم" کنو"ھ إمم ة أو إف   فا ت"امتجض د  ا أ  ت"ا تا  ةن •
  ةم""و صعإلتم  بس م ت"ام""و ت"اإلجإل ت  "تنك )ش  سإلت  ت ت م  •
 

 وقعةالمت االئتمان بخسائر اإلعتراف و قياس (د
 

 ت"ةسم.ة     أ   ت"سدت  من ت"تةنف دمط  تجضوات" ت"ةسم.ةو  ت"سدت  من ت"تةنف ت تام من وج م ت  د بم مت م.  ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج  "م  ات 
 من ت"تةنف مطد ت"ا تجضو وت"ةسم.ة ت"سدت  من ت"تةنف ت تام  تمداج يعتاد نتةنف من ت"سدت  ت"جص"د ت"اعجض " )ت"سدت  من تةنف هطم  مم  إذت

نتةنف من ت"سدت  " ت"اعجض بم"جص"دف"ام اتعنم  أةم  أم   ةإلضة هإل مام ت"استم ن"و ت"اعنإلةم   سم ت"اعد"و ت"تم. ة"و ت" "م)م  من  ت"سدت 
 و "ن "م)م     د تشإل   ت ن"و  د تستةد  ت"ا اإلمو ة م . ةةتن  ت"تمج ج"ناإلجإل ت  ت"ام""و  فإ  ذ"ك يا   ت"م"او ت"اد.جو تصجام""و "ناإلجإل ت  ةتم.   

"و تتبان ة م . ت" "م)م  ت"اا طو ت جتو  سم.ة تئتام  تم. ة"و  ت ن"و   وتم""ام   ت ن"و   و سم.ة تئتام)"و "اطشئم  أ جى وتمداجت   م.ج .و م.ج"و
"تن "و ت" م   ت"تا  د   تتإلفج ف"يم أ "و من   ةدى ت" "مة من  أسم  جامما من  ت"اتإل عو ت ئتام)"و ت"اةموجات   "م   مطدةم .وتمم. ج وإ  م ت 

  دوث س م ت  جإلهج و فا ةةموج ت ئتام  من  ةستإلى ت  وت  ت" ج يو  ات  ت ط"ف ت  وت  ت"ام""و من  ت سم  ت"تم"ا 
 ات  ت"عا    ةن ت"است مو وت"ا م"غ "اداطوت ت"تاإل نا ت"تأج"ج وذة  ت  جى  ت"اداطو وت"مة  ت"اداطو ت"ت م. و ت"مة  أ   ت"ام""و ت  وت  و "عو  سم •

 ( فج   أسم  من  ت"ع  و ذت   وجت  ت"مجوض ةن ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج تم""  و ت    دى من  م  ةط  نو ما اإلمم  تم""اي 
 ت"سدت ؛ من ت"تأ ج وضع"و •
 و وصطممتي ؛ و  اي  ت"اداط"ن و "عو •
  ةتم م ذ"ك مم   " ام ت"ةم.ج"و ت ئتام)"و ت"ت ط" م  •
  ةامثنو تئتام  ةةموج   مئظ ةشم.مو فا ة اإلمو م  ة إل)م  تستاجت. "بام  تص ت.ة     ةن بم)تام  ت"ت ط"ف ةجتجعو ات 
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 )تابع(قيمة الموجودات المالية  انخفاض(    8
 )تابع(االئتمان المتوقعة و اإلعتراف بخسائر  قياس (د
 

 سم   ت"ا اإلمو بأ.تمح أو  سمئج ت)ة مض ت"م"او فا ة"م  ت"جتة أو ت"ةسم.ة ت"اإل د "شمفو ت  وت  ت"ام""و ة  تعدا  "م"اتيم ت"اد.جو ةن     تعتج 
شمة  تآل ج وت"تا ات  تصمتجت  باة ظ ةة ظ  سمئج بمست طم  تست ام.ت  فا أ وت  ت"دان ت"تا ات   "مسيم بم"م"او ت"عم "و ةن     ت"د   ت"

 ت"ام"ا ت"اجمت ة"م  فا ت"ام"ا " ص  ت"اد.جو ت"م"او ةن تطت  و  ت ست ام.ت   تم""  إمم ة ت ت"موا فا تجتكايم و ت  تآل ج ت"شمة  ت"د   فا "ةسم.ة
  ت"اإل د

 

 المالية المطلوبات(   9
 

  ت"اف أة تشن وبم" ت"افنإلتم بم"م"او ت"عم "و ةن     ت"جتة أو ت"ةسم.ة أو ت ط"ف ت"افنإلتم  ت"ام""و إةم مافنإلتم  ةم""و  ات 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات( 10
 

ة أو مطد ت ط" ال من  ت ط"ف ت"افنإلتم  ت"ام""و ت"اد.جو بم"م"او ت"عم "و ةن     ت"جتة أو ت"ةسم.ة مطدةم ي إل  ت"افنإل  ت"ام"ا ة ت ظ بال "ناتمجج  ات 
 ةن مإل)ال أو ت"مج م ت"استم   فا تست عم  بال "ناتمججة فا  م  ت  تش د  ب إل.ة .ئ"س"و ب جض  ما ت ظهمت ت سم   ات  ت ط"ف ت"افنإل  ت"ام"ا 

و ت  تصمتجت   ت"عم "و  بم"اتيم ت"ةسم.ة أو ت"جتة     ةن ت"عم "و بم"م"او ت"ام""و ت"افنإلتم  إ .تج ات   ت إلط مأ تة  ت" عم"و وب"ج ت"ا ط و ب"ج ت"اشتمم 
دتو ت"ةسم.ة  ت"جتةأو ت"ةسم.ة ت"طمت و فا ة"م   بم"جتة   ت"اإل  

 

 المالية األخرى  المطلوبات( 11
  

ت" مئدة ت" عن"و (   ممس بم"تشن و ت"اف أة بإستةدت  وج مو أ جى ت م. إل  وذة   تئطو  و تئطإل   ت"مجوض ذ"ك فا بام  ت  جى ات   "م  ت"افنإلتم  ت"ام""و 
 و ت  تصمتجت  با م.   ت" إلتئد من  أسم  ت"عمئد ت" عنا 

ةعد  ت" مئدة ت" عنا إ  وج مو ت" مئدة ت" عن"و ها وج مو ص تسم  ت"تشن و ت"اف أة "نافنإلتم  ت"ام""و وتإلس   ة م.   ت" إلتئد من  ةدى ت" تجة ت"اعط"و  إ  
مديو ت"استم ن"و ت"اتإل عو فا إوم. ت"عاج ت"تةطا ت"اتإل   "نافنإلتم  ت"ام""و أو فتجة أ  ج إذت مم  ذ"ك هإل ت"اعد  ت"م  ية   وتش   تم  ت"دفعم  ت"ط

 ةطمس مس 
 

 المالية بالمطلوبات اإلعتراف إلغاء( 12
 

م   ةدتال )تيم إ أو إ" مئال أو ت"تعم د  تص"تتت  تست" م  ات  مطدةم وفم  مطدةم ت"ام""و بم"افنإلتم  تصمتجت  بإ" م  ت"ا اإلمو تمإل  تمإل  ت"ا اإلمو أيبس
و ات  ت متجت  بإ" م  ت متجت  بم"افنإلتم  ت"ام""و مطدةم ات  تعدا  شجوويم وتةتنف ت"تدفمم  ت"طمديو "نافنإلتم  ت"اعد  بش   جإلهج    وفا هم  ت" م"

 .بم "تتت  ت"ام"ا ت" داد ةطم س من  ت"شجوط ت"اعد"و بم"م"او ت"عم "و
 

م "تتت  ت"ام"ا   ات  ت متجت  بم" جت ة"ن ت"م"او ت"دفتج و ت"اف أة وت"ا نغ ت"ادفإل   بام فا ذ"ك أ  ةإلجإل ت  ب"ج )مديو ة إل"و أو ب ت متجت  مد مطد 
 .( فا ت"جتة أو ت"ةسم.ةة تجضوةفنإلتم  

 

 الضمنية( المشتقات 13
 

 بش  ب"ج ةجت فو  و  مئ يمتشإل  ةةموجهم  مطدةمشتمو ةط  نو اب" و من  أسم  أ)يم أ وت  ةت"عمإل  ت"فا  ت"باط"وت"تعمة  ة  ت"اشتمم   ات 
دت"ةسم.ة  أو ت"جتةأسم  ت"م"او ت"عم "و  "ث تد.ج ت "جت  ت"م"او ت"عم "و فا ة"م   من ت"عمإل  ت"اب" و   "م   ات   وت"عمإل  ت"اب" و  ةتنك ك "ج   ت"اإل  
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 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -3
 بع()تا المالية األدوات

 ( محاسبة التحوط14
 

باةموج ت" ج  ت جط ا   اتعنم ف"اموت  وت  ب"ج ت"اشتمو  ت"اتدت نوت د  بع  أ وت  ت"ت إلط وت"تا تشا  ت"اشتمم  وت"اشتمم   أ نا اإلمو " يا ن
ت"تتتةم   ت إلوم  تس "  ات "و  صمفا ت ست ام.ت  فا ت"عان"م  ت"ةم.ج ت إلوم ت"تدفمم  ت"طمديو أو  ت إلوم ت"م"او ت"عم "و  أو  مت إلوم إةم 

  ة ئاو ةعما"ج تف "م مطد )مديو تدفمم  مت إلوم ةةموج ت" ج  ت جط ا 
 

  إ"  جم)م أهدت  إ ت.ة ت"اةموج وتستجتت "تيم بشأ)ال ت"ات إلطةتإلث"م و "عو ت"ع  و ة"ن م  ةن أ تة ت"ت إلط وت" طد  ت"اطشمةةدتيو م  و ت"ت إلط  تمإل   فا
ت"ت ""جت   ةممصوت"ت إلط وتمستاجت.  تمإل  ت"ا اإلمو ةتإلث"م ةدى فممن"و أ تة ت"ت إلط فا   "اةموج ت"اتعد ة  م وة من  ذ"ك  مطد ةدصججت  ةعمة   ت

 "وفعم" ةتفن م  ممفو ت"ت إلط م  و تستإلفا مطدةم وهإل "ال  ت"ات إلط ت"ةفج ت"  ت"عمئدةبشم)ال  ت"ات إلطفا ت"م"او ت"عم "و أو ت"تدفمم  ت"طمديو "ن طد 
  ت"تم""و ت"ت إلط

 

  ت"ت إلط وأ تة  بشم)ال ت"ات إلط ت" طد ة"ن ت ت م يو م  و وجإل  •
 و  ت  ت م يو ت"ع  و تنك من ت"طمت و ت"م"او فا ت"ت "جت  من  ت ئتام  ةةموج ةن تأث"ج اإلجد   •
 تستةدةيم ت"تا ت"ت إلط أ تة  وما"و ةت إلوال ت"ا اإلمو إل تم ت"م  بشم)ال ت"ات إلط ت" طد ما"و من تطتج ت"تا ) سيم ها ت"ت إلط "ع  و ت"ت إلط )س و •

  بشم)ال ت"ات إلط ت" طد ما"و ةن "نت إلط فعن"م ت"اطشأة
 
 هإل  مام ا م  ت"ت إلو"و ت"ع  و "تنك ت"اةموج إ ت.ة هد  و"شن ت"ت إلط ةطس و ت"اتعنمو ت"ت إلط فعم""و باتفن م  ت"إلفم  من ت"ت إلط م  و تإل    إذت
  أ جى  ةجة ت"تأه"  باعما"ج ت ا ب "ث( ت"ت إلط تإلتس   إمم ة أ   ت"ت إلط "ع  و ت"ت إلط )س و ا ةتعد ت"ا اإلمو تمإل 

 

 الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية (  15
 

ص  ت"ام"ا أو تمإل  ةت إل   ت  أو  ت ص  ةن ت"طمديو "نتدفمم  ت"تعم ديو ت" مإلت  تطتيا مطدةم فم  ت"ام""و بم"اإلجإل ت  تصمتجت  بإ" م  ت"ا اإلمو تمإل 
 من  ت"س"فجة فا وتستاج ت"انش"و ةطمف  و ةةموج ب مفو  تص ت مظ أو ةت إل   ت"ا اإلمو تم  "  إذت ت"انش"و إ"  ةطشأة أ جى  ةطمف و  ةةموج كمفو
ا اإلمو ب مفو ةةموج وةطمف  ت ت ا  ت" إذت ف"ال بم"ا م"غ ت"اتإلجم تسدادهم  الت"اجت ف وت"تتت  ت ص  فا   تيم بإ .تج ت"ا اإلمو تمإل  ت"ا إل   ت ص 

  ت"استناو ت"ا م"غةممة   ت"مجوض ببام)م ةنش"و ت ص  ت"ام"ا ت"ا إل   تستاج ت"ا اإلمو فا تصمتجت  بم ص  ت"ام"ا وتعتج  أيبم 
 

 المخصصات
 

مو ةفم" و ةتسإل و ذ"ك ت "تتت   شإل  ت"ا اإل تات  ت متجت  بم"اة  م  مطدةم ي إل  "دى ت"ا اإلمو ت"تتت   م"ا )ت" و " دث سمةم  "ث ي تا  أ   
مطدةم ي إل   تمم  ت"اة  م  ةطم  من  أفب  تمداجت  تص ت.ة "نا م.   ت"افنإلتو "تسإل و ت "تتت  فا تم.   ت"تمج ج ة    ايم "تإلتس  ت"م"او ت" م""و

 ذ"ك جإلهج   تأث"ج
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 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -3
 )تابع( المالية األدوات
 المسيطرة غير الحصص مع التالمعام

 
ب"ج ت"استتت"فجة من  أ)يم ةعمة   ة  جيم   م.ج ت"ا اإلمو  إ  تصستتتت عم ت  إ"   ت"  تتتظتف م ت"ا اإلمو ستتت"مستتتو ت"تعمة  ة  ةعمة   ةم"شا 

د  ةم"شا  مإلت ت"انش"و ب"ج ت"اس"فجة اطتج مطيم ة مسم و سمئج "نا اإلمو و ت  تس "نيم فا ة"م  ت"جتة أو ت"ةسم.ة ت"اإل     
 

تمبعو وت"تا   تا   إ"   ستتتتتتتتتم.ة ت"ستتتتتتتتت"فجة ات  ت تستتتتتتتتتمةيم ماعمة    مإلت ةنش"و  ات  تعدا  ت"م"  ت"شتتتتتتتتتجمم  ت"إ  ت"ت "جت  فا ةنش"و ت"ا اإلمو فا 
ب"ج   تتتتتظت" ب"ج ت"استتتتت"فجة "تع م ت"ت "جت  فا ةنش"تيم فا ت"شتتتتتجمم  ت"تمبعو  إ  أ  فجت ة"ن  "او تعدا   ت"  تتتتتظت"اد.جو "انش"و ت"ا اإلمو و 

 ت"اس"فجة وت"م"او ت"عم "و "ن د  ت"ادفإل  أو ت"ام إلض ات  إ .تجال ة مشجة فا  مإلت ت"انش"و و  إل  ممئدتس إ"  ةم"شا ت"شجمو  
 

  ( ة اإل 1مطدةم ت مد ت"ا اإلمو ت"ستت"فجة من  ت"شتتجمو ت"تمبعو  ات  ت متجت  بأ  ة ستتم أو  ستتم.ة فا ت"جتة أو ت"ةستتم.ة و ت  ت تستتمةيم مم" جت ة"ن  
( ت"م"او ت"اد.جو سمبممس "ناإلجإل ت   بام فا ذ"ك ت"شيجة(  وةفنإلتم  ت"شجمو ت"تمبعو 2ت"م"او ت"عم "و "نا نغ ت"استن  وت"م"او ت"عم "و  يو   و ةست ممة و 

شتتتتتجمو ت"تمبعو مام "إل مم)  جا"  ت"ا م"غ ت"اعتج  ةيم ستتتتتمبممس فا ت"د   ت"شتتتتتمة  تآل ج ت"اتعنمو ةتنك ت" إ تستتتتتم وأيو  مإلت ةنش"و ب"ج ةستتتتت"فجة  ات  
ت تتط"ف  ت"ا اإلمو  مة  بمستتت عم  ةإلجإل ت  أو ةفنإلتم  ت"شتتجمو ت"تمبعو ة مشتتجة  باعط  آ ج  إمم ة ت"ت تتط"ف إ"  ت"جتة أو ت"ةستتم.ة أو ت"ت إل   إ" 

ت"م"او ت"عم "و    تستتتتتتتتتتت ام. ة ت ظ بال فا آ ج فا  مإلت ت"انش"و مام هإل ة د / ةستتتتتتتتتتاإلح بال وفممس "ناعما"ج ت"دو""و "نتمم. ج ت"ام""و ذت  ت"ع  و(  إ  
ت"دو"ا "نتمم. ج  اع"م.ت"شتتتجمو ت"تمبعو ت"ستتتمبمو ةتم.   فمدت  ت"ستتت"فجة ات  تمت م.  مم"م"او ت"عم "و مطد ت متجت  ت و"ا وذ"ك فا ت"ا مستتت و ت"  مو وفممس "ن

 شجمو سة"نو أو ةشجو  ةشتج   أو  مطدةم اطف م  ت"تشن و مطد ت متجت  ت و"ا بمست ام. فا 9ت"ام""و .   
 

 أرباح توزيعات
دة ت"ام""و ت" "م)م  فا مافنإلتم  ت"ا اإلمو "اسمهاا ت"اإلسمو ت .تمح ةتإلس عم  تصمتجت  ات   تإلس عم  من  ت"اإلتفمو ف"يم ات  ت"تا ت" تجة فا ت"اإل  

  ت .تمح

 للبيع بها محتفظ موجودات /الموجودات إستبعاد

  سمساأ  ةشک م. ت ھستت  کم"ن "  إذت  مھة ظکة ت   ةمو"ط"ةوت و ت جو"ةت  تشة "تات   ستةعمت  مموةجة أو "و تو"ةتت .با و ت جو"ةت  تص)ا  ات
يا ن إستتتتت عم  ت"اإلجإل ت  بشتتتت   ةط ج  أو م ت  ةن ة اإلمو ات  إستتتتت عم هم  مطدةم ات   ةجج مس  ."ةستةت  ت  ست ت      ة  "او "ةا ت      ة

 "م"م  ت"انش"و  مإلت  وج مو تستتتتتةدت  ات    مام  "اإلجإل ت   ات  ت تتتتط" يم من  أ)يم  ة ت ظ ةيم "ن "   وتم"ك   ات  تستتتتتي كيمتتةمذ  جت. صستتتتت عم  ت
   إ  ت"اإلجإل ت  ت"تا تبطف من  أ)يم  ة ت ظ ةيم "ن "   ي م ات  إيبم يم فا ت" "م)م  ت"ام""و ت"انش"و  مإلت  ة مس و "فج مو ت"ةمضعو ت ست ام.ت 

  سم.ة أ  تة "ظ ات   أ   أايام  "ةا ت  تکم"ا )م صمس ت"عم "و وت"م"او ت"دفتج و بم"اتيم  مم  ةشک   ستةعمت  مموةجة أو و ت جو"ةت ھم    ام  ات
 أ  تة تت"ظ  ات   أ)ال بمستتت طم    تطمستت ا أستتم  من  ت"ات م"و وت"افنإلتم  ت"اإلجإل ت  إ"  ث    "نشتتيجة أو س  ت"استتت عدة ا اإلمون" ت"م"او فا ت)ة مض
 ت" "إل"إلج"و ت"اإلجإل ت  أو ت ستت ام. و ت"عمم.ت  أو ت"اإلا "ن ةة ت تم  أصتإل  أو ت"ااجنو ت"بتج  "و ت صتإل  أو ت"ام""و ت صتإل  أو "ناةتو    ستم.ة
ا ما ت ظ ةيم "ن "  أو ات  ت متجت  بةسمئج ت)ة مض ت"م"او مطد ت"ت ط"ف ت و"  "نا اإلمو ت  جى  ت"ا مس "و "نس"مسم  وفمسم  "مسيم يستاج وت"تا  

 .ة ت ظ ةيم "نتإلس   بمصضمفو ت"  ت"جتة وت"ةسم.ة ت"  مو مطد إمم ة ت"م"م  فا ت"جتة أو ت"ةسم.ة
ةن      ات  إمت م. ت"اإلجإل ت  ماإلجإل ت  ة ت ظ ةيم "ن "  تذت ةم مم)   "اتيم ت"اد.جو  مةنو " ستج ت  بش   .ئ"سا ةن     مان"و ت" "   و""م 

 ت  ت"استاج  إ  ةعما"ج ت ط"ف ت"اإلجإل ت  ماإلجإل ت  ة ت ظ ةيم "ن "  ها مام انا ت ستةد

o  ي م أ  تشإل  ةتم و "ن "  ت" إل.  فا  م"تيم ت" م""و 
o ي م أ  تشإل  إ تام""و مان"و ت" "  م "جة جدت  و 
o  ي م أ  تت  مان"و ت" "  و ي م ت"تةنا مطيم 
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 اترئيسية للتقدير ال يقينال عدمحساسة ومصادر المحاسبية الحكام األ -4

تفتجتضم   إل  ت"م"  ت"اد.جو و اتإلجم من  تص ت.ة إصدت. أ  م  وتمداجت    3وت"ا "طو فا إيبمح .    "نا اإلمو ت"ا مس "و ت"س"مسم  تف "م    
  أسم  ت"ة جة ت"تم. ة"و وب"جهم ""س  جن"و ت"إلضإلح فا ة م . أ جى  تعتاد ت"تمداجت  وت فتجتضم  ت"اجت فو ةيم من ت"تا"ناإلجإل ت  وت"افنإلتم  

 ةن ت"عإلتة  ت"تا تعت ج ذت  صنو  منام بأ  ت"طتمئج ت" عن"و  د تةتنف من هم  ت"تمداجت   
 
س "و فا ت" تجة ت"تا ت ج  ف"يم ت"اجتجعو إذت م ابش   ةستاج  ات  ت متجت  بم"تعدا   من  ت"تمداجت  ت" ت سمس"و وت فتجتضم  ت"تمداجت  ةجتجعو ات 

 أو من  فتجة ت"اجتجعو وفتجت    مو إذت مم)  ت"اجتجعو تاثج من  ت" تجة ت" م""و وفتجت    مو   ف سمكم)  ت"اجتجعو تاثج من  تنك ت" تجة 
 
 إ"  تا    د همةو ةةموج "دايم وت"تا ت"تمج ج  ةتم.   ت"اامد ب"ج "نتمداجت  جى  ت"جئ"س"و ت"ا م . ةن وب"جهم ت"استم ن"و ت"جئ"س"و ت فتجتضم  إ 

  )م  أة "طو  ت"تم""و  ت"ام""و ت"سطو     وت"افنإلتم  "ناإلجإل ت  ت"اد.جو "نم"او ةم يو تعدا  
 

 حساسةال محاسبيةال حكاماأل

 األخرى  الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة( 1)

ت"تجت "ظ و إلتمد ت"عا   وت"ع ةم  ت"ت م. و   ة  ت"ا د ة  تب  ت"اإلجإل ت  ب"ج ت"اناإلسو  داتطمنو ت"يإلتتف ت"ت ست إلتذ من  ةش نا ش  م   مطد
  سإلت إل وج مد   م  فاات  ت"تإلص  "نم"او ت"عم "و "يم  ت"اإلجإل ت  من وج م     صمفا ت"تدفمم  ت"طمديو ت"استم ن"و ت"تمداج و  ت"طمشئو من ت ص  

ت"طمديو ت"استم ن"و و)س و ت"ة   اا   إ"  تم""ام  ةةتن و "ناإلجإل ت  ب"ج )شفو "تنك ت"اإلجإل ت   إ  تستةدت  تفتجتضم  ةةتن و "تإل عم  ت"تدفمم  
 ت"اناإلسو  

ي ع  ت   م  ت"اتعنمو بم"عاج ت )تمجا ت"تمداج  مط جت  سمسم   بمست طم  ت"شيجة بم"ا اإلمو  ت"ةمصو ت"اناإلسو ب"ج "ناإلجإل ت  ت"طس ا ت"    إ 
 إلمو  ااثج من  ت"اجمت ت"ام"ا وت  ت  ت"ام"ا "نا ا

 
تعنم بم  ت  ت"استم نا " صإل  ت"تا ات  ت ست إلتذ من"يم وتمداج تص ت.ة "ن تجة تت مام. ت )تمج"و ت"استةدةو فا إو م  ت"اإلجإل ت  ب"ج ت"اناإلسو   إ

 ت"تا سإل  تستاد ت"ا اإلمو   "يم ةط عو ت ت م يو ةن تنك ت"اإلجإل ت  

  األخرى  الشركات في االستثمارات تصنيف( 2)

أو  ت"شجمم  ت  جى اتفنم إججت  ت ن"  جإلهج  وأ  م  ةن     تص ت.ة  إل  ف"ام إذت مم)  ت"ا اإلمو تس"فج فات"ت ط"ف ت"ا ئ   ست ام.ت  إ  
 بام فا ذ"ك ت"انش"و و مإلت  ت"عإلتة س"فجة ةشتجمو من  هم  ت ست ام.ت   و د يشا  ذ"ك ت  م فا ت مت م. مد  ةن  "دايمتاثج بش   ةناإل  أو 

"ت "جت  فا هم  ت"ااشجت  وتم""  تص ت.ة "نمد.ة من  ت تا  ت"تجت" م  ت"تعم ديو وةاشجت  ت"س"فجة ت" عن"و   د و ت"ت إل    و)فمت تا "  ة نم تص ت.ة  
  م  ت ت ف مح من  ت   وت"طتمئج وت اجت ت تأث"ج جإلهج  من  ت ط"ف هم  ت ست ام.ت  وت"م  ت"اجمت ت"ام"ا ت"اإل د "نا اإلمو  إ"  ت"ط إلذت"س"فجة أو 

ت  ة"م    15.   يبمح إتتعنم ةت ط"ف   ظ ت"ا اإلمو فا شجمو تت م   ت"ا ج  وشجمو ت ت م   ت" مكستم)"و ت"ا دو ة فا  ت"تاا د ة ت"
  17يبمح .   ت هتام  بم"شجمم  ت"تة"نو فا إ
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 )تابع( اتئيسية للتقدير ر ال اليقين عدمحساسة ومصادر المحاسبية الحكام األ -4

 (تابع) حساسةال محاسبيةال حكاماأل

 االتحادي اإلمتياز حق )3)

 ت" م .ة ت"تإلج"يم  و 2012 "سطو 320/15/23 .   ت"ات دة ت"عجت"و تصةم.ت  فا ت"إلس.ت  ة نم "مجت. وفممس  ت ت م   تصةت"مس  م ت تسم  اتفنم
تكتإلتج  30  2013تةج    24ت"تإلض"ة ت"  مو ةتم.    و.سمئ  2013 اطماج 21 فا ت"اا. و ات دةت" ت"عجت"و تصةم.ت   و"و فا ت"ام""و وست.ة من

 وت س"جت  ت"اياو   م ت  بع  بإججت  تص ت.ة  مة  ت" سمة"و  ت"عان"م  هم  تف "م مطد  ت" سمة"و ت"عان"م  ةن مد  2014اطماج  29و  2013
 ت ةت"مس " م  مضعو ب"ج ت"شجمو تعت جهم ت"تا وت" طإل  ت  جى  وت )شفو ت"اطااو ت )شفو ةطإل  نة" بم"    أسمسا وتش   تجت   ت"تا وتفتجتضم 
   ت ت م   ت ةت"مس " م ت"ةمضعو ت .تمح ةممة  تسإل تيم يا ن ت"تا أو ت ت م  

 م   م تصةت"مس ت" داد ها وفممس "طا 2018 يسا ج  31إ  آ""و إ تسم   م تصةت"مس تصت م   ت"است م "ن تجة ت"اطتي"و فا 

 اإليرادات )4)

  م متجت  بمصاجت ت ب ت"اتعنمو   م انا ت"ا م   ت"جئ"س"و "  ف"ام
 
 المنفصلة عوتحديد أسعار البي التعاقدية األعمالتحديد التزامات  -أ
 

  تمإل  ت"ا اإلمو ةط  تتتتتتتتت م  "او "نعا"  من  أستتتتتتتتتم  ت"تا "ي ت"تعم ديو ت مام تثط"ن أو أك ج ةن ت"تتتةم   من ة  ت"عا"   ت"ا ج ت"عمد  اطفإل  مطدةم 
أو ت"ةدةم   مةنو "نت داد بشتتتتتت    ت" بتتتتتتمئ بشتتتتتت   ةط  تتتتتت  إذت مم  ةةتنف  أ  إذت مم)   ت"تعم ديو ت مام  بم تستتتتتتم  م  ت"تتت  فج   ةن ت"تتتةم 

من  أستتتم   ت"اط  تتتنو ت"تعم ديو ت مام  م ت"تتتة ة"ن ت"اعمةنوات  تة تتت"ظ ستتتعج    ا ن "نعا"  ت ستتتت م ة ةطالو   ةط  تتت  من ةطإل  أ جى فا ت"عمد
وتة تت"ظ  ت"اط  تتنو   وت داد أستتعم. ت" "  ت"تعم ديو ت مام  م ت"تتت  فج   ةن ت"تتتة م ت داد  مطدت"     همت) ن )ف م   ت"اط  تتنو ة"عيمأستتعم. 

  ة"طيام ف"امسعج ت"اعمةنو 
 
 المعاملةتحديد سعر  -ب
 

  ت" إلت)م ت"تم""و باجتممة ت"ا اإلمو تمإل   ت"اعمةنومطد ت داد سعج   ت"اممة  ت"تا تعيد بال ت"عا"  و "اوعو وتإل "  س"تأثج تمداج سعج ت"اعمةنو بف "
 ةت "ج ةممة   -أ
 ت"ات "ج ت"اممة  ةتمداجت  ت"تم"د - 
 ت"عمد فا هم  تاإل   مط ج وجإل  ةدى -ج
 ت"طمد  ب"ج ت"اممة  - 
 "نعا"  ت"دف  ةست م ت"اممة  -هت
 

"اطت م  ت ةنوتإل "  ت متجت  بمصاجت ت   ت"اط  نو  وت داد أسعم. ت" "  ت"تعم ديو ت مام  ت"تتتةم ت داد  بشأ  ت"ت مص"  ةن ات د" 3 يبمحتص .تج 
  وت"ةدةم  ت"جئ"س"و
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 )تابع( اترئيسية للتقدير ال اليقين عدمحساسة ومصادر المحاسبية الحكام األ -4
 (تابع) الحساسة المحاسبية األحكام

 

 اتلتقدير ا في اليقين لعدم رئيسيةال مصادرال 

 الزميلة الشركات في واالستثمار الشهرة قيمة انخفاض( 1)

 بأ  منام  ت"شتتتتتتيجة تنك "يم   تتتتتت تتتتتت  وت"تا "نطمد ت"اطت و "نإل دة ت ستتتتتتتةدت   "او تمداج اتفنم ت)ة بتتتتتت   د ت"شتتتتتتيجة  "او مم)  إذت ف"ام ت داد إ 
 تتفنم ت"تا ت"استتتم ن"و ت"طمديو "نتدفمم  ت" م""و ت"م"او صتتمفا بم تستتم  ت"ا اإلمو  "م  اتفنم ت"تة"نو وت"شتتجمم  "نشتتيجةدت  ت ستتتة ةن ت"م"او ت تستتم 
  انا ةم بشأ  تص ت.ة تإل عم  ف"يم بام بشأ)يم  ةع"طو تفتجتضم  وض 

  ت ج   وإل نوةعد   )اإل ت"تدفمم  ت"طمديو 
  وناتإل "  و    تص) مت ت"جأسام"ا ت"استم  
  .ت"ة   ت"تا تع م ت"اةموج ذت  ت" نو  ةعد  ت ت"م 
ةن ت" "م)م  ت"ام""و ت"اإل دة  إ  ت"ت ""ج فا ت فتجتضم  ت"جئ"س"و أو  12يبمح إوت" سمس"م    د ت  ت  "نيم فا  ت"استةدةو ت"جئ"س"و ت فتجتضم  إ 

 "نو  "او ت"شيجة وت ست ام. فا شجمم  سة فات"تإل عم   د اطتج مطال ت)ة مض 

 الملموسة غير الموجودات قيمة انخفاض( 2)

"ناإلجإل ت  ب تتتتتتتمفا ت"م"او ت" م""و  ت"اد.جوتدم"  ت"م"او  إة م)"و تم"" تستتتتتتتتنت   ت"تا تص ت.ة   م  ةن     أ تتةمذمان"و ت ت م. ت)ة مض ت"م"او  تتفنم
ةطمسم  مطد ت تسم  صمفا  "اعد  مت    ايم وفمات"تا  وت"طمدي م دفم"نتدفمم  ت"طمديو ت"استم ن"و ت"استادة ةن تنك ت"اإلجإل ت  بمستةدت  تإل عم  ت"ت

 ةم بشتتأ  تص ت.ة تإل عم  ف"يم بامم ةإل. ب"ج ت"اامدة ب تتإل.ة مم""و ب ت"اتعنموفتجتضتتم  ت  بع تتةمذ  اط  ات"م"او ت" م""و "نتدفمم  ت"طمديو ت"استتتم ن"و 
  انا

    ت ج   وإل نوت"طمديو  "نتدفمم طاإل ت"ةعد 
  و "  و    تص) مت ت"جأسام"ا ت"استم ناتإل  
  .ةيم ت"اتعنموت"ة   ت"تا تع م ت"اةموج  ةعد  ت ت"م  

 والمعدات واآلالت الممتلكات( 3) 

ةن إجام"ا ةإلجإل ت  ت"ا اإلمو  و"م"ك  فإ  ت"تمداجت  وت فتجتضتتتتتتتتتتتتتتتم  ت"تا تت  " جض ت داد  "اتيم  همةمس  وت"اعدت  جت تس  وتآل  ت"ااتنشم   تا  
ت  ت تستتتتتمةيم "اد.جو وت ستتتتتتي   ت"ةما ةيم تعت ج بم" و ت ها"و بم"طستتتتت و "ناجمت وت  ت  ت"ام"ا "نا اإلمو   إ  ت"م"او ت"اد.جو " ستتتتتتي   ت"دو.  ات

ت )تمجا ت"اتإل    ت"عاج )مظ "عاج تص)تمجا ت"اتإل   " صتتتتتتتتتتتتتتت  وت"م"او ت"ات م"و ت"اتإل عو فا )يميو ذ"ك ت"عاج ت )تمجا  منام بأ  س م ة/تبعد تمداج 
دت"ةسم.ة  أو ت"جتةا   إ"  تة " /س م ة  "او  "د ت ستي   ت"ا ا   من  ة"م  ا" ص  أو  "اتال ت"ات م"و     ت"اإل  
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 )تابع( اترئيسية للتقدير ال اليقين عدمحساسة ومصادر المحاسبية الحكام األ -4

 (تابع) الحساسة المحاسبية األحكام

 المتوقعة االئتمان خسائر صصمخ قياس( 4)

 ة م  هإل تآل ج ت"شمة  ت"د       ةن ت"عم "و ت"م"او و ت"اف أة بم"تشن و ت"اممسو ت"ام""و "ناإلجإل ت  ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج ةة ظ  "م  إ 
 من ت"عا   تةنف ت تام  ت"ا م  س "  من   ت ئتام)ا وت"سنإل  ت"استم ن"و ت  ت م يو ت"اجو   إل  همةو وتفتجتضم  ةعمدة )امذج تستةدت  اتفنم
ة    "ناد    وت فتجتضم  وأسم""م ت"تمداج ت"استةدةو فا  "م   سمئجت ئتام  ت"اتإل عو فا  شجحتمدي   ت  ( ذ"ك من ت"طمت و وت"ةسمئج ت"سدت 

  3إيبمح .   

  انا ةم ة مس "و وتمداجت  أ  مةم تعت ج ت"تا ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج )امذج مطمصج وتشا 
 
 ت"اد    وت ت"م. ت"اةتن و ت" "غ ذ"ك فا بام   ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج )امذج تفإل ج •
 من  ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج من  ةطم ت ت"ام""و "ناإلجإل ت  ت"اة  م  "م"م  ت ئتام   ةةموج فا م "جة س م ة هطم  مم)  إذت ت"اعما"ج  ت داد •

  ت"طإلما وت"تم""  ت" "مة ةدى
 و  جامما أسم  یمن ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج  ""تم ت ا مطدةم و"ت"ام" ت"اإلجإل ت   "تمس •
 ت"سدت  من ت"تةنف وةعد ت"تةنف من ت"سدت    ت تام""وت .ت موم  ة"ن س"طم. إلهم  ت  ت م  ت"شنا وت"اد    ت  ت م يو وأثجهم من   ت داد •
  نةسم.ة" ت"تعجض ةمدت.و 
 

 س"مسو ت   ت"اتإل عو ت ئتام   سمئج )امذج فا ت  ت م يو ت"اد     ستة ا ت تام"يم  وتإلس عم  ت"استم ن"وت  ت م  ت"شنا س"طم. إلهم   ت ت"م.
  ت"بجو.ة مطد وت"تعدا  "نةسمئج ت" عن"و ت"ة جة س"مت فا بم)تام  )امذجيم ةجتجعو ها ت"ا اإلمو

 الطارئة والمطلوبات المخصصات( 5)

م فا  "م  وتمتام ت  ت"اة  م  ةةموج ت"تعجض " "تتتةم  ت"فم.ئو ت"اتعنمو بم"افم" م  ت"عم"مو وت"تم""ام  و/ أو أ  ةفم" م   تام.  ت  ت.ة   اس
بس م مد  ت""م"ن  .ةعنمو أ جى  ي إل  ت"    ضجو. سم فا تم""  ت تام""و ) مح أ  ةفم" و مم"مو  أو  دوث ت"تتت    وت داد ت تام""و ت"تسإل و ت"ام""و

"ن  إل  من  ت مص"   31.تج  إيبمح  .تأص  فا مان"و ت"تم""  هم     د تشإل  ت"ةسمئج ت" عن"و ةةتن و من ت"اة  م  ت"امد.ة فا ت ص ت"ا
 ."ن  إل  من  ت مص"   إل  ت"افنإلتم  ت"فم.ئو 37بشأ  ت"اة  م  ةممة  هم  ت"دمموى / ت"افم" م  ت"اعنمو وت"ا  او .   
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 اعيةالمعلومات القط  -5

 ت"مفممم  8 .   ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو"ا ت"اع"م. ة  تامشتتتتتتتتتتتت"مس  وضتتتتتتتتتتتتعيم ت  أ )م  وت"ا  تتتتتتتتتتتتنو "نا اإلمو ت"تشتتتتتتتتتتتت "ن"و بم"مفممم  ت"اتعنمو ت"اعنإلةم  إ 
 بشتت   ةجتجعتيم ات  ت"تا وت"دت ن" ت"تمم. ج من  ةطم س  ت"تشتت "ن"و ت"مفممم  من تصف تتمح ات  أ  8 .   ت"ام""و "نتمم. ج ت"دو"ا ت"اع"م. اتفنم  ت"تشتت "ن"و
  أ تئال وتم""  "نمفم  ت"اإلت.  "تإلس   وذ"ك "نا اإلمو ت"جئ"سا ت"تش "نا ت"مجت. صم)      ةن ةطتا 

 إيراداتها منها القطاعات تستمد التي والخدمات المنتجات (أ

  و"و فا بعان"متيم تتعنم ت"ا اإلمو وةإلجإل ت  تمحوأ.  إاجت ت  ةعا  إ   تصت م   وأجيتة  دةم  تمدي  وهإل وت د إ)تمجا    من  ت"ا اإلمو تجمت
 وت"تا  و"و مشتتتج ستتتتو فا ت"تة"نو وشتتتجممتيم ت"تمبعو شتتتجممتيم     ةن ت"ات دة ت"عجت"و تصةم.ت   و"و  م.ج ت"ا اإلمو تعا   ت"ات دة ت"عجت"و تصةم.ت 
  ت"تم""و ت"تش "ن"و ت"مفممم  إ"ا تطمس 
 
 ت"ا ج   1
 ة ج  2
 بمكستم   3
 ت جى  -  و""و  4

  مان"م  ت" "  ةم ة"ن ت"مفممم  وفمم " ستتتتتتتتتعم. "ت ا ات "تا تمد  تمج ج تصاجت ت   تشتتتتتتتتتجمو ت"طستتتتتتتتتم تصاجت ت  إ"   فم  ت"تشتتتتتتتتت "  ةطم  من  ةإل   ت
 ت"سمئدة فا ت"سإلت  ت"ات م "و
  جتفا "عان"م  ت"شتتتتتتتتتجمم  ت"تة"نو   تتتتتتتتتو ت"ا اإلمو ةن )تمئج ت"شتتتتتتتتتجمم  ت"تة"نو وت"اشتتتتتتتتتم.   ت"اشتتتتتتتتتتجمو إ"  ت"مفممم  ةطم  من  ت"اإل   ت" تإلس  ت  

 إ"  ة نم تص ت.ة من )تمئج ت ست ام.ت  فا ت"شجمم  ت"تة"نو وت"اشم.   ت"اشتجمو  .فعالة  ةم ت   ت"تإلس  وت"اشم.   ت"اشتجمو  و تامش  همت 

 القطاع وإيرادات نتائج (ب

 همت تمدي  ت   ت ت م   ت ةت"مس و م ت"تاإل   وتشم""ف ت"تاإل    ت إاجت تإلس    و   ةن  فم  م      ةن ت"ا مم ت"تشتتتتتتتتتتت "نا ت"جتة ت"مفم  )تمئج تا  
  ت"مفم  أ ت  وتم""  ت"اإلت.  تإلس   " جض ( ت  ت.ة  ة نم  ت"ا اإلمو إ ت.ة "ا نم ت سم 

 القطاع موجودات(  ج

   دة من   فم  ب   ت"اجت فواتدتو"و وب"ج ت"اتدتو"و ت"اإلجإل ت  ت" إجام"ا باجت  و تص ت.ة ة نم يمإل  من"يم  ت"اإلت.  وتإلس   ت"مفممم  أ ت  "اجت  و
 فا يشتتتتتتتج  ت"تا ت صتتتتتتإل  تإلس   ات (  12  إيبتتتتتتمح فا شتتتتتتج ال ت  مام ةط  تتتتتت  بشتتتتتت   "نت داد ت"ممةنال "نطمد ت"اإل"دة ت"إل دت  من  ةطم  ت"شتتتتتتيجة تإلس 

   دة من   فم  م   مميم ت"تا تصاجت ت  أسم  من   فم  ةن أك ج تستةدتةيم
 
 ةعنإلةم  ت"مفممم  فا ت"   و ت"تم""و  مجض ت 
 
 
 
 



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) القطاعية المعلومات-  5

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة العربية اإلمارات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2018 ديسمبر 31 في

 اإليرادات

      52,387,814                    -        6,519,123       3,788,707         2,725,850             7,421,745         31,932,389خارجية مبيعات

                   -        (1,200,316)           108,072            60,161              80,125               649,024              302,934القطاعات بين مبيعات

     52,387,814      (1,200,316)      6,627,195     3,848,868       2,805,975          8,070,769       32,235,323اإليرادات إجمالي

     18,404,358                  -      1,117,400           (9,736)          590,289          2,625,021       14,081,384 القطاع نتائج

       (5,587,187)االتحادي االمتياز حق
           987,477أخرى و تمويل إيرادات

       (1,561,338)وأخرى التمويل تكاليف

     12,243,310 الضرائب قبل الربح

       (1,500,239)الضرائب

     10,743,071المستمرة العمليات من السنة ربح

    125,243,154      (12,772,265)      17,319,091     15,321,610         7,788,373           32,135,766         65,450,579االصول اجمالي

      78,131,936      (11,694,840)      14,223,148     12,452,351         6,511,049           29,155,945         27,484,283* متداولة غير موجودات

        7,189,968                    -        3,261,101       1,137,222             565,613                       -           2,226,032واالطفاء االستهالك

           127,844                    -             56,340            22,056                4,104                       -                45,344أخرى وخسائر قيمة انخفاض

(بيانها معاد) 2017 ديسمبر 31 في

 اإليرادات

      51,636,185                    -        6,294,473       4,122,979         2,433,925             6,996,406         31,788,402خارجية مبيعات

                   -        (1,012,944)           120,205            16,952              51,577               518,557              305,653القطاعات بين مبيعات

    51,636,185      (1,012,944)      6,414,678     4,139,931       2,485,502          7,514,963       32,094,055اإليرادات إجمالي

    17,436,429                  -      1,283,993         (56,867)          587,738          2,203,193       13,418,372 القطاع نتائج

       (6,038,912)االتحادي االمتياز حق

        1,194,658واخرى التمويل أيرادات

       (1,380,569)واخرى التمويل تكاليف

     11,211,606الضرائب قبل الربح

       (1,245,241)الضريبة

       9,966,365المستمرة العمليات من السنة ربح

    128,842,086      (14,512,904)      18,890,736     18,803,971         8,520,836          33,529,077         63,610,370األصول إجمالي

      80,539,957      (12,813,420)      14,585,065     15,791,710         6,461,886          30,410,128         26,104,588* متداولة غير موجودات

        7,121,908                    -        3,233,365       1,308,886            451,278                       -           2,128,379واالطفاء االستهالك

           765,205                    -           206,129            84,171                   494                       -              474,411أخرى وخسائر قيمة انخفاض

 المؤجلة الضريبية واألصول المشتقة المالية األصول المتداولة غير الموجودات التتضمن* 

اإليرادات-  6

الخارجية اإليرادات تفاصيل

:الخارجية المجموعة إيرادات تحليل يلي فيما (أ

الموّحدةأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة العربية اإلمارات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2018 ديسمبر 31 في

      26,914,897         5,892,053        1,568,789       2,381,868         4,417,952           12,654,236نقال هاتف

      16,245,312            486,681        1,774,830          122,726         2,608,770           11,252,305ثابت خط

        2,151,106              33,017             18,626            48,525             105,753             1,945,185معدات

        7,076,498            107,372           426,462          172,731             289,270             6,080,663أخرى

     52,387,814       6,519,123      3,788,707      2,725,850        7,421,745         31,932,389اإليرادات اجمالي

(بيانها معاد) 2017 ديسمبر 31 في

      26,879,925         5,681,049        1,617,851       2,187,386         4,253,257           13,140,382نقال هاتف

      16,050,406            522,934        2,091,622            91,822         2,411,819           10,932,209ثابت خط

        1,971,986                   185             20,543            80,845              69,035             1,801,378معدات

        6,733,868              90,305           392,963            73,872             262,295             5,914,433أخرى

     51,636,185       6,294,473      4,122,980      2,433,925        6,996,406         31,788,402اإليرادات اجمالي

:التقرير تاريخ في كما جزئيًا مرضية الغير أو مرضية الغير األداء بالتزامات يتعلق فيما المستقبل في تحقيقها المتوقع اإليرادات (ب

اإلجمالي20182019202020212022 ديسمبر 31 في

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

      11,809,098            314,762 2,310,892 6,447,369 2,736,075الالحقة السنوات في تسليمها سيتم التي المتبقية األداء اللتزامات المتوقعة اإليرادات

بااليرادات االعتراف توقيت (ج

الموّحدةأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة العربية اإلمارات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2018 ديسمبر 31 في

        3,270,829            641,128             61,552            71,980             105,753             2,390,416معين وقت في األداء بالتزامات الوفاء

29,541,973           7,315,992         2,653,870       3,727,155        5,877,995         49,116,985      

     52,387,814       6,519,122      3,788,707      2,725,850        7,421,745         31,932,389اإليرادات اجمالي

2017 ديسمبر 31 في

        3,197,958            707,255             38,365          111,749              69,035            2,271,554معين وقت في األداء بالتزامات الوفاء

      48,438,227         5,587,218        4,084,614       2,322,176         6,927,371          29,516,848 من فترة مدى على األداء بالتزامات الوفاء

    51,636,185       6,294,473      4,122,979     2,433,925       6,996,406        31,788,402اإليرادات اجمالي

الزمن من فترة مدى على األداء بالتزامات الوفاء

دوليا

دوليا

دوليا
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

االتحادي االمتياز وحق التشغيل مصاريف- 7

(بيانها معاد) 20182017 التشغيل تكاليف (أ)

درهم ألفدرهم ألف

        12,430,688        12,643,885 المباشرة البيع تكاليف

          5,505,247          5,646,429 إستهالك

          5,036,914          4,913,744الموظفين تكاليف

          2,412,867          2,593,509عالقة ذات واخرى شبكات تكاليف

          1,616,661          1,543,539إطفاء

          1,232,750          1,313,947أتنظيمية مصاريف

             939,925             939,247تسويق مصاريف

             763,768             916,476االستشاريين تكاليف

             373,499             383,740التشغيلي التأجير

             425,463             351,205المعلومات تقنية تكاليف

               99,191             277,129االجنبية العمالت صرف خسارة

             301,021            (145,937)فيها المتحوط االستثمارات صافي على التحوط فاعلية عدم

             994,634          1,215,715أخرى تشغيلية مصاريف

       32,132,628       32,592,628(االتحادي االمتياز حق قبل) تشغيلية مصاريف 

تنظيمية مصاريف (أ

20182017المعلومات وتقنية االتصاالت صندوق مساهمات

درهم ألفدرهم ألف

21,495,098        21,805,657        

214,951             218,057             

االتحادي االمتياز حق (ب)

(بيانها معاد) 20182017واخرى التمويل إيرادات- 8

درهم ألفدرهم ألف

             694,376             797,201االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ المالية واالستثمارات البنكية الودائع على الفائدة

                 8,157              (20,216)اآلجلة األجنبية العمالت صرف عقود من(خسارة)/ ربح

             146,971            (125,194)الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية الموجودات على الربح صافي

                    -               41,425القروض من األجنبية العمالت صرف ربح

             345,154             294,261أخرى إيرادات

987,477            1,194,658        

 إيراداتها صافي من ٪1 بنسبة المتحدة العربية اإلمارات دولة في (TRA) االتصاالت تنظيم هيئة إلى دفعها الشركة على يتعين التي المعلومات وتقنية االتصاالت صندوق مساهمات التنظيمية المصاريف تتضمن

ً المنظمة .سنويا

 المتحدة العربية االمارات دولة حكومة إلى االتحادي االمتياز هذا خصم قبل السنوي ربحها صافي من% ٤٠ يعادل بما اتحادي امتياز حق دفع الشركة على يتعين ،١٩٩١ لسنة ١/٥٥٨ رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا

%.٥٠ إلى التسديد واجبة االتحادي االمتياز نسبة رفع تم ١٩٩٨ لعام م٢٨/٣٢٥ رقم الوزراء مجلس قرار وبموجب ،١٩٩٨ سبتمبر ١ من ابتداء. االتحادية التسهيالت استخدام مقابل

 التي الخدمات من المحصلة اإليرادات بين التمييز تم اآللية، لهذه وفقا. الشركة على المطبقة الجديدة االمتياز حق بآلية يتعلق فيما ٢٠١٢ لسنة ٢٣/١٥/٣٢٠ رقم قرار الوزراء مجلس أصدر ،٢٠١٢ ديسمبر ٩ في

ً الهيئة لتنظيم تخضع ال التي والخدمات االتصاالت تنظيم هيئة تنظمها  دولة في المنظمة اإليرادات من% ١٥ بنسبة امتياز حق رسوم بتسديد تقوم أن الشركة على ينبغي حيث. والمحلي األجنبي الربح بين وأيضا

 االمتياز حق رسم تخفيض يتم األجنبي، بالربح يتعلق فيما. المتحدة العربية اإلمارات دولة في المنظمة اإليرادات من% ١٥ بنسبة االمتياز حق رسوم اقتطاع بعد األرباح صافي من% ٣٥ و المتحدة العربية اإلمارات

.األجنبية للضرائب خضع قد األجنبي الربح فيه يكون الذي بالمبلغ% ٣٥ البالغ

 للسنوات االتحادي االمتياز رسوم إحتساب بالية متعلقة (2015 مارس 1 بتاريخ الشركة قبل من إستالمها تم والتي) معدلة توجيهات المتحدة العربية اإلمارات لدولة المالية وزارة أصدرت ،2015 فبراير 25 بتاريخ

.("االتوجيهات") 2016 و 2015 ،2014 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

    

 السنة خالل. المتحدة العربية اإلمارات في المنظمة االيرادات من% 15 بنسبة االمتياز حق رسوم إقتطاع بعد الربح صافي من ٪30 نسبة الى 2016  للعام اإلتحادي االمتياز حق رسوم تخفيض تم للتوجيهات، وفقا

.السابقة

ً. (الجديد اإلمتياز حق نظام) 2021 إلى 2017 من للسنوات المجموعة على سيطبق الذى االتحادي االمتياز حق رسم عن المالية وزارة أعلنت ،2017فبراير 20 في  بتسديد المجموعة ستقوم  الجديدة، لاللية ووفقا

 دولة في المنظمة اإليرادات من% ١٥ بنسبة االمتياز حق رسوم اقتطاع بعد المرخصة الخدمات من األرباح من % 30 و المتحدة العربية اإلمارات دولة في المنظمة اإليرادات من 15% بنسبة إمتياز حق رسوم

 اإلمارات دولة في فرضها يمكن كان التي الرسوم من أقل المنشأ بلد في المدفوعة المماثلة الرسوم كانت إذا إال الدولية العمليات من األرباح على اإلمتياز رسوم اإلعتبار بعين يؤخذ وال. المتحدة العربية اإلمارات

.المتحدة العربية

 انها على تصنيفها سيتم كان االتحادية التسهيالت الستخدام نتيجة تتكبدها ان الشركة على كان التي المصاريف أن اساس على الموحد الخسارة او الربح بيان في تشغيلي كمصروف االتحادي االمتياز مع التعامل تم

.تشغيلية مصاريف

المتحدة العربية لالمارات المنظمة اإليرادات صافي

المعلومات وتقنية االتصاالت صندوق مساهمات

.السنة خالل بها القيام تم إجتماعية كمساهمات ،(درهم مليون 51,83:  2017) درهم مليون 30.24 مبلغ التشغيلية المصاريف تتضمن

ً هي 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للفترة المستحق اإلتحادي اإلمتياز حق إحتساب آلية إن .الجديد اإلمتياز حق لنظام وفقا
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(بيانها معاد) 20182017واخرى التمويل تكاليف- 9

درهم ألفدرهم ألف

             566,244             461,004اخرى مالية والتزامات والقروض المكشوف على السحب على فوائد

             398,683             548,867أخرى قروض على فوائد

               21,715                 7,692القروض من األجنبية العمالت صرف خسارة

             300,131             531,403 أخرى تكاليف

               93,796               12,372  خصم تخفيض

1,561,338         1,380,569        

          1,505,891          1,572,414اإلقتراض تكاليف مجموع

ً             (125,322)              (11,076)(13و 11 إيضاح) المؤهلة الموجودات تكلفة ضمن المدرجة المبالغ: ناقصا

1,561,338         1,380,569        

(بيانها معاد) 20182017الضرائب- 10

درهم ألفدرهم ألف

          1,548,926          1,649,507 الحالية الضرائب تكاليف

            (303,685)            (149,268)(الدائنة)/ المؤجلة الضرائب تكاليف

1,500,239         1,245,241        

الضرائب مجموع (أ

:يلي كما المحاسبية األرباح مع الدخل ضريبة تسوية (ب

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألف

          1,297,481          1,516,039(%30,5: 2017)% 31,53 المرجح الضريبة معدل متوسط أساس على الضريبة

             (10,845)                (1,681) الزميلة الشركات في النتائج حصة على الضريبة أثر

             208,268             233,191للضريبة الخاضع الربح تحديد عند خصمها مسموح الغير للمصاريف الضريبي األثر

             (14,111)              (20,938)سابقا بها المعترف غير الضريبية الخسائر الستخدام الضريبي األثر

             (14,436)              (40,143)المؤجلة الضرائب أرصدة من األثر

            (219,488)            (186,820)الشراء سعر تخصيص بسبب المؤجلة الضرائب أرصدة من األثر

               (1,628)                    591الضرائب من المعفى الدخل أثر

        1,245,241         1,500,239الخسائر و األرباح في بها المعترف الدخل ضريبة مصاريف

الحالية الضريبية االلتزامات و األصول (ج

المؤجلة الضرائب (د

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألف

               94,135               44,472 المؤجلة الضريبية األصول

         (3,225,478)         (2,836,924)المؤجلة الضريبية االلتزامات

(2,792,452)        (3,131,343)       

 إن. وعامة محددة إقتراض مجموعات عن ناشئة السنة خالل المؤهلة األصول تكلفة ضمن المدرجة اإلقتراض تكلفة إن. المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي للمجموعة المالية المطلوبات عن اإلقتراض تكاليف جميع تنتج

 تكاليف رسملة تمت لقد. األصول هذه على تتم التي المصاريف على (%17,3 إلى % 3,95 : 2017)% 17,79 تبلغ رسملة نسبة بتطبيق تحتسب  العامة اإلقتراض مجموعات إلى تعزى التي اإلقراض تكاليف

.للمجموعة تابعة معينة شركات عليها حصلت التي بالقروض يتعلق فيما اإلقتراض

 الضريبة تكلفة بين الفرق مطابقة التالي الجدول يبين. (٪30,5: 2017)% 31,53 هي للشركة الفعلية الضرائب نسبة فإن وبالتالي االتصاالت شركات على المتحدة العربية اإلمارات دولة في الدخل ضريبة تطبق ال

.التقرير موضوع السنة عن للمجموعة الضريبي والتحميل (المتحدة العربية اإلمارات دولة في الفعلية الضريبة نسبة أساس على) المتوقعة

 إلى المؤجلة الضريبية األصول تتعلق وعندما الحالية الضريبية االلتزامات مع الحالية الضريبية األصول لمبادلة ملزم قانوني حق هناك يكون عندما المؤجلة الضريبية وااللتزامات األصول بين مقاصة إجراء يتم

:يلي كما تكون الموحد المالي المركز بيان في بها المعترف المتبادلة المبالغ.  الدخل ضريبة سلطة نفس

المستحقة الضريبة مبالغ الحالية الدخل ضريبة التزامات تمثل و الضريبية السلطات من المستردة المبالغ الحالية الضريبة أصول تمثل
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) الضرائب- 10

المؤجلة الضرائب الضرائب استهالك

المجموعاخرىالخارجية األرباح علىالمعجل المؤجلة الضريبية االلتزامات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

          3,859,188               58,389              97,258          3,703,541(بيانها معاد) 2017 يناير ١ في

(335,117)            (8,564)               (20,292)              (363,973)            

-                    -                    9,219                 9,219                

(198)                  -                    -                     (198)                  

13,594               -                    -                     13,594               

               (9,597)                (9,597)                    -                    -أخرى حركات

             131,593               27,462                  (700)             104,831الصرف فروقات

        3,639,826              65,181             87,994        3,486,651(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

(209,672)            (1,681)               (10,834)              (222,187)            

(8,075)               -                    -                     (8,075)               

               (3,767)                     -                    -               (3,767)مؤجل ضريبي أصل الى مؤجل ضريبي التزام من تصنيف اعادة

                    -              (53,893)             (20,388)               74,280أخرى حركات

            (245,029)                   (454)                    -            (244,575)الصرف فروقات

        3,160,767                   -            65,925        20183,094,842 ديسمبر ٣١ في

 الخسائر مكافاة التزامات

المجموعاخرىالضريبيةالخدمة نهاية  المؤجلة الضريبية األصول

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

             722,021             321,313            308,518               201792,190 يناير ١ في

282                   (18,136)             (42,434)              (60,288)             

-                    -                    859                    859                   

                   198                    198                    -                    -مؤجل ضريبي أصل الى مؤجل ضريبي التزام من تصنيف اعادة

             (87,537)                     -                    -             (87,537) مستردة دخل ضريبة الى سابقة فترات خسائر تقييم تصنيف إعادة من الضريبي األثر

             (77,754)               53,178           (130,932)                    -مستردة دخل ضريبة الى مؤجل ضريبي أصل من تصنيف اعادة

             (10,266)              (10,266)                    -                    -أخرى حركات

(22)                    19,462              (3,120)                16,320               

                4,930                (4,236)                9,802                  (636)الصرف فروقات

20174,277188,714315,492508,483 ديسمبر ٣١ في

-                    (24,185)             (48,734)              (72,919)             

127                   -                    (10,878)              (10,751)             

               (3,767)              (17,858)              14,091                    -مؤجل ضريبي أصل الى مؤجل ضريبي التزام من تصنيف اعادة

                    (73)                     (73)                    -                    -أخرى حركات

(4,277)               (14,093)             18,370               -                    

             (52,658)              (37,794)             (14,841)                    (23)الصرف فروقات

           368,315            218,525           149,686                  2018104 ديسمبر ٣١ في

20182017المستخدمة غير الضريبية الخسائر

درهم مليوندرهم مليون

                   953                    678 المستخدمة غير الضريبية الخسائر اجمالي 

                   873                    678بها المعترف المؤجلة الضريبية االصول من   

-                     80                     

 للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

 للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

اآلخر الشامل الدخل في تحميل

الموّحد الخسارة أو الربح بيان في (تحميل ) (دائن قيد)

 للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

.الضريبة نفس اختصاص ضمن األرصدة مقاصة االعتبار بعين األخذ دون الصلة ذات والتحركات المجموعة بها اعترفت التي الهامة المؤجلة الضريبية واالصول المؤجلة الضريبية االلتزامات تفاصيل يلي فيما

الموّحد الخسارة او الربح بيان في (دائن قيد)

اآلخر الشامل الدخل في تحميل

الموّحد الخسارة أو الربح بيان في (دائن قيد)

مؤجل ضريبي أصل الى مؤجل ضريبي التزام من تصنيف اعادة

الموّحد الخسارة أو الربح بيان في (تحميل)

اآلخر الشامل الدخل في دائن قيد

اآلخر الشامل الدخل في (دائن قيد)

للضريبة الخاضع الربح من المستقبلية بالتدفقات التنبؤ إمكانية عدم نتيجة بها، الغيرمعترف المؤجلة الضريبية االصول من   
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة- 11

أخرى ملموسة غير موجودات

المجموعأخرىالتجاري االسمالرخصالشهرة 

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

        21,765,423          6,193,099         1,985,338        13,586,986           201716,247,752 يناير ١ في

             675,000             566,074                    -             108,926                       -إضافات

             638,010            (894,536)              69,427          1,463,119                       -تحويالت

            (669,099)            (669,099)                    -                    -                       -تصنيف اعادة

               (1,210)                (1,210)                    -                    -                       -نقدية غير أخرى حركات

               (3,165)                    100                    -               (3,265)                       - للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

               (9,483)                (9,483)                    -                    -                       -استبعادات

          1,678,381             627,858            140,298             910,225                705,422الصرف فروقات

      24,073,857         5,812,803        2,195,063      16,065,991         16,953,174(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض اإلطفاء

          7,055,375          2,423,934            239,865          4,391,576             20172,149,850 يناير ١ في

          1,632,788             862,110              87,333             683,345                       -للسنة المحمل

             (82,247)              (99,588)              17,341                    -                       -تحويالت

               (3,997)                (3,997)                    -                    -                       -نقدية غير أخرى حركات

             (15,070)                      53                    -             (15,123)                       - للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة محذوفات

               (6,470)                (6,470)                    -                    -                       -استبعادات

             725,123             438,112              19,615             267,396                       -الصرف فروقات

        9,305,502         3,614,154           364,154        5,327,194           2,149,850(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

المدرجة القيمة

      14,768,355         2,198,649        1,830,909      10,738,797         14,803,324(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

التكلفة

        24,073,857          5,812,803         2,195,063        16,065,991           16,953,174(بيانها معاد) 2017 يناير ١ في

          1,081,718             749,160                    -             332,558                       -إضافات

               (8,864)                (8,864)                    -                    -                       -عقارية استثمارات من تحويالت

               13,994               13,994                    -                    -                       -ومعدات واآلت ممتلكات من تحويالت

             153,629             153,629                    -                    -                       -تكنولوجيا تي يو على االستحواذ

             (60,559)              (60,559)                    -                    -                       -استبعادات

            (973,425)            (297,957)             (86,657)            (588,811)            (1,089,622)الصرف فروقات

      24,280,350         6,362,206        2,108,406      15,809,738         201815,863,552 ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض اإلطفاء

          9,305,502          3,614,154            364,154          5,327,194             2,149,850(بيانها معاد) 2018 يناير ١ في

          1,564,041             740,759              92,432             730,850                       -للسنة المحمل

                1,403                 1,403                    -                    -                       -القيمة انخفاض خسائر

             (59,091)              (59,091)                    -                    -                       -استبعادات

            (439,895)            (208,944)             (24,960)            (205,991)                       -الصرف فروقات

      10,371,960         4,088,281           431,626        5,852,053           20182,149,850 ديسمبر ٣١ في

الدفترية القيمة

      13,908,390         2,273,925        1,676,780        9,957,685         201813,713,702 ديسمبر ٣١ في

20182017 الدفترية القيمة صافي- أخرى

درهم ألفدرهم ألف

             386,961             211,783لاللغاء القابل غير االستخدام حق

          1,227,368          1,095,020كمبيوتر برامج

             248,140             318,647عمالء عالقات

             336,180             648,475 أخرى

2,273,925         2,198,649        

.للسنة االقتراض تكاليف برسملة تتعلق الملموسة غير الموجودات ضمن درهم مليون 118,7 بقيمة مبلًغ إدراج تم ،2017 سنة في

٤٨



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

األخرى الخسائر و القيمة انخفاض- 12

أخرى وخسائر قيمة انخفاض  (أ

:التالي النحو علي والمعدات واالالت والممتلكات الرخص الشهرة، لإلستثمارات، الدفترية بالقيمة يتعلق فيما الموحد الخسارة أو الربح بيان في القيمة انخفاض خسائر بصافي االعتراف يتم

20182017

درهم ألفدرهم ألف

             84,171              22,026 (ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

               84,171               22,026(12 ايضاح) والمعدات واآلالت بالممتلكات تتعلق    

           172,199              45,344اإلمارات اتصاالت

             172,199               45,344(12 إيضاح) ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق    

           206,122              56,340سيريالنكا اتصاالت

             206,122               56,340الشهرة/ أخرى أصول تتعلق    

           302,713               4,134اخرى

             183,700                     -عالقة ذات لجهة بقروض تتعلق    

             118,514                 4,134(12 إيضاح) ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق    

                   499                     -أخرى بخسائر تتعلق    

           765,205            127,844للسنة أخرى وخسائر القيمة انخفاض إجمالي

للنقد المولدة الوحدات (ب

20182017لها الشهرة توزيع تم والتي للنقد المولدة الوحدات

درهم ألفدرهم ألف

          9,005,595          8,766,338تليكوم ماروك

          1,878,328          1,853,777تليكوم لماروك تابعة دولية شركات

          3,908,846          3,083,086(ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

               10,555               10,501 إي.آيه.إس (اتصاالت) مصر اتصاالت

13,713,702       14,803,324      

منفصل بشكل للتحديد القابلة للنقد المولدة الوحدات على بناء المعنية القطاعات الى الشهرة توزيع تم

:االستخدام من القيمة احتساب في المستخدمة الرئيسية االفتراضات (ج

العامل المال رأس وتقديرات األجل طويلة النقدية التدفقات

الخصم أسعار

 الرأسمالي اإلنفاق

 لقيمة السلبي التقلب على عالوة ، والسياسية االقتصادية والتحديات والظروف إتصاالت بها تعمل التي الدول في التضخم إرتفاع نتيجة الخصم اسعار معدالت زيادة من رئيسي بشكل القيمة انخفاض خسائر نتجت

.التشغيلية الظروف الى باالضافة العملة

 لتحديد سنويا الشهرة باختبار المجموعة تقوم. الصلة ذات األعمال دمج من تستفيد أن لها يتوقع والتي للنقد المولدة الوحدات على االستحواذ عند توزيعها يتم األعمال دمج خالل من عليها الحصول تم التي الشهرة إن

:يلي كما توزيعها تم (للمجموعة الدولي القطاع ضمن بعمليات جميعها تتعلق) للشهرة الدفترية القيمة إن. انخفضت قد القيمة هذه كانت إذا ما

 صوت وخدمات منتجات وتقديم الناشئة األسواق في الشبكات تشغيل وبدء إلنشاء والالزم المتواصل الرأسمالي اإلنفاق استمرار وتشمل السابقة الخبرة أساس على الرأسمالي لإلنفاق النقدية التدفقات توقعات تعد

 ملموسة غير وموجودات والمعدات واالالت الممتلكات لشراء المستخدمة النقدية التدفقات على الرأسمالي اإلنفاق ويشمل. بالمجموعة الخاصة التراخيص لبعض السكانية التغطية بمتطلبات وااللتزام أفضل وبيانات

.أخرى

.الراسمالية والتكاليف الخصم ومعدالت العامل المال رأس وتقديرات االجل طويلة النقدية التدفقات بتوقعات المتعلقة تلك هي االستخدام من القيمة احتساب في الرئيسية االفتراضات ان

 الحسبان في األعمال خطط تاخذ. التالية الخمس للسنوات وذلك اإلدارة مجلس قبل من معتمدة سنوية أعمال وخطة أحدث من مستمدة العامل المال رأس وتقديرات النقدية التدفقات توقعات بإعداد المجموعة تقوم

 متوسط المعدل هذا يتجاوز وال. السياسي التجاري والوضع المحلي االقتصاد االعتبار في االخذ مع المحلي، السوق في المنافسة وتاثير مستقبال العمالء بنمو المرتبطة والتكاليف كااليرادات المحلية السوق اعتبارات

.(%4,2 إلى%  2,7 : 2017)%5,3 إلى% 2,2 بين ما وتتراوح الصلة ذات لألسواق األجل طويل النمو معدل

 وفي مدرجة مماثلة متنقلة اتصاالت شركات من ومعلومات السوق بيانات الدراسة تستخدم. االدارة أجرتها داخلية دراسة على مبنية المجموعة عمليات من لكل النقدية التدفقات على تطبق التي الخصم أسعار إن

.(%21,6إلى% 9,2 : ٢٠١7) %21,7 إلى% 9,0 بين ما تتراوح المستقبلية األسهم سوق مخاطر عالوة الضرائب احتساب قبل الخصم معدالت تستخدم.  مناسبة وتكون المعلومات تلك تتوفر حيثما محددة منطقة

٤٩
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والمعدات واالالت الممتلكات- 13

 األصول وأجهزة سيارات اآلالت االراضي

المجموعاإلنشاء تحتوأثاث آلي حاسبوالمعداتوالمباني

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

        81,469,572          3,535,255         5,521,552        61,979,146           10,433,619(بيانها معاد) 2017 يناير ١ في

          7,305,805          4,497,920            150,786          2,530,787                126,312إضافات

             669,099             669,099                    -                    -                       -تصنيف إعادة

             (16,451)              (16,451)                    -                    -                       -المخزون الى تحويالت

             (17,148)                     -             (16,159)                  (118)                     (871)عقارية استثمارات إلى تحويالت

            (638,010)         (5,580,311)           (438,107)          5,503,441               (123,033)تحويالت

         (1,969,320)                (4,396)           (128,277)         (1,834,877)                  (1,770)استبعادات

               62,909               66,374                  (647)               (2,835)                        17 للبيع بها كمحتفظ تصنيفها اعيد عناصر من محذوفات

          2,815,251                 5,671            263,684          2,337,109                208,787صرف فروقات

      89,681,707         3,173,161        5,352,832      70,512,653         10,643,061(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض االستهالك

        39,113,364               59,767         3,596,418        32,820,281             2,636,898(بيانها معاد) 2017 يناير 1 في

          5,616,764                     -            470,394          4,911,658                234,712للسنة المحمل

             382,275             122,569                    -             259,706                       - القيمة انخفاض خسائر

         (1,661,937)                     -             (99,027)         (1,560,814)                  (2,096)استبعادات

               82,249                     -           (482,025)             558,557                   5,717تحويالت

             (93,020)                     -               (2,416)             (90,604)                       -للبيع بها كمحتفظ تصنيفها اعيد عناصر من محذوفات

          1,906,109                     (14)            255,530          1,476,681                173,912صرف فروقات

      45,345,805            182,322        3,738,874      38,375,465           3,049,143(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

الدفترية القيمة

      44,335,903         2,990,839        1,613,958      32,137,188           7,593,918(بيانها معاد) 2017 ديسمبر ٣١ في

التكلفة

        89,681,707          3,173,161         5,352,832        70,512,653           201810,643,061 يناير ١ في

          7,297,816          5,353,283              73,035          1,695,713                175,785إضافات

             (13,994)              (13,994)                    -                    -                       -ملموسة غير موجودات الى تحويالت

                6,808                     -                7,054                  (414)                      168عقارية استثمارات (الى)/ من تحويالت

                    -         (3,637,803)            575,901          2,858,253                203,649 تحويالت

         (1,744,831)              (40,370)           (185,725)         (1,496,212)                (22,524)استبعادات

                    -                     -                    -                    -                       -تكنولوجيا يوتي على االستحواذ

         (6,353,030)            (115,456)           (119,812)         (5,096,975)            (1,020,787)صرف فروقات

      88,874,476         4,718,821        5,703,285      68,473,018           20189,979,352 ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض االستهالك

        45,345,804             182,322         3,738,874        38,375,465             20183,049,143 يناير ١ في

          5,640,437                     -            479,614          4,894,331                266,492للسنة المحمل

               70,101                 4,106                3,383               62,296                      316 القيمة انخفاض خسائر

         (1,641,143)                     -           (183,570)         (1,438,697)                (18,876)استبعادات

         (3,783,426)                       (9)             (88,724)         (3,589,101)               (105,592)صرف فروقات

      45,631,773            186,419        3,949,577      38,304,294           20183,191,483 ديسمبر ٣١ في

الدفترية القيمة

      43,242,704         4,532,402        1,753,708      30,168,724           20186,787,869 ديسمبر ٣١ في

.تجهيزات وشبكة وسنتراالت إنتاج وخطوط اإلرسال مضاعفة أجهزة ومعدات مباني على  اإلنشاء تحت األصول تتضمن

.(درهم مليون 2,293: 2017) درهم مليون 1,857 تبلغ دفترية قيمة بصافي قروض مقابل والمعدات واالالت الممتلكات رهن تم لقد

.للسنة االقتراض تكاليف برسملة تتعلق والمعدات واآلالت الممتلكات ضمن (درهم مليون 6,6: 2017) درهم مليون 11,1 بقيمة مبلًغ إدراج تم

 التزامات توجد ال. المتحدة العربية اإلمارات لدولة اإلتحادية الحكومة قبل من للمجموعة منحها تم بأرض يتعلق (درهم ١: 2017) درهم ١ بقيمة اسميا مبلغا تشمل المجموعة مباني و الراضي المدرجة القيمة إن

.الموّحد المالي المركز بيان في أو الموّحد الخسارة او الربح بيان في  اضافية مبالغ أية إدراج يتم لم فإنه ولذلك. المنحة بهذه مرتبطة طارئة

.الحالية السنة عرض مع لتتوافق النقدية بند تحت مصنفة موجودات إلى الملموسة غير الموجودات بعض تصنيف إعادة تم

٥٠
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 العقارية االستثمارات- 14

20182017

درهم ألفدرهم ألف

التكلفة

66,979               49,831               

               17,148                 2,056والمعدات والمنشآت الممتلكات و الملموسة الموجودات من المحول صافي

69,035              66,979             

االستهالك

               22,601               26,854يناير 1 في 

                4,253                 5,992للسنة المحمل

32,846              26,854             

             40,125              36,189 ديسمبر ٣١ في المدرجة القيمة

             53,061              55,990ديسمبر ٣١ في العادلة القيمة

20182017المباشرة التشغيل ومصروفات العقارية االستثمارات إيجار ايرادات

درهم ألفدرهم ألف

                9,118                 8,862ممتلكات إيجار ايرادات

                   809                    885المباشرة التشغيلية المصروفات

التابعة الشركات- 15

:يلي كما هي الرئيسية التابعة المجموعة شركات ان (أ

20182017الرئيسي النشاطالتأسيس بلداالسم

%100%100 االتصاالت خدماتالمتحدة العربية اإلمارات(ح.م.م) البحرية والخدمات لالتصاالت اإلمارات شركة

%100%100التلفزيوني الكيبل خدماتالمتحدة العربية اإلماراتم م ذ المتعددة والوسائط التلفزيوني للكيبل اإلمارات شركة

%90%90المتحدة العربية اإلماراتم م ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة

%100%100البحرية الكوابل أنشطةالمتحدة العربية اإلمارات(خ م ش) مارين إيه شركة

%100%100التحتية البنية خدماتالمتحدة العربية اإلماراتم م ذ للخدمات القابضة اتصاالت شركة

%100%100المعلومات لتقنية حلولالهندالمحدودة (الخاصة) البرمجة لحلول اتصاالت شركة

%100%100المعلومات لتقنية حلولالمتحدة العربية اإلماراتم.م.ذ التكنولوجيا لخدمات اتصاالت شركة

%100%100 االتصاالت خدماتأفغانستانأفغانستان اتصاالت

%66%66,4 االتصاالت خدماتمصراي. إيه. إس مصر اتصاالت

%100%100 االتصاالت خدماتتوجوإيه إس تليكوم أتالنتك

%100- االتصاالت خدماتسيريالنكا(40) إيضاحليمتد (برايفت) النكا اتصاالت

% *23% *23 االتصاالت خدماتباكستان المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

%91,3%91,3المتحدة العربية اإلماراتافريقيا شمال في لالستثمار اتصاالت شركة

%91,3%91,3المغربية المملكة(تي بي اس) تيليوميونيكشن لي دان ديبارتيسيباشن سوسيتي

% *48% *48 االتصاالت خدماتالمغربية المملكة(تليكوم ماروك) ايه اس المغرب اتصاالت

%100%100موريشيوسالمحدودة الخاصة موريشيوس اتصاالت

%50%85المتحدة العربية اإلمارات(42) إيضاحالمحدودة تكنولوجيا تي يو

ديسمبر ٣١ في

 االتصاالت شركة في االستثمار تملك

المحدودة الباكستانية

 تليكوم بي دي اتصاالت في استثمارات تملك

ليمتد برايفت

 لتصل ،(إماراتي درهم مليون 185) يورو مليون 41 بقيمة المالية لألوراق أبيدجان سوق في أي أس أوناتيل في ٪10 قدرها إضافية حصة على االستحواذ المغرب اتصاالت شركة أكملت ، 2018 أبريل 17 في

.٪61 إلى اي اس أوناتيل  شركة في حصتها بذلك

.الرئيسيين اإلدارة وموظفي اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية تعيين ذلك في بما ، المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة في% 58و المغرب اتصاالت في ٪53 بنسبة تصويت حقوق المجموعة تمتلك

.الموّحد المالي المركز بيان في المتداولة غير األصول ضمن منفصلة بصورة المستهلكة بالتكلفة إدراجها يتم المال رأس قيمة زيادة أو/و إيجارات تحقيق بهدف المملوكة العقارات وهي العقارية االستثمارات إن

ديسمبر ٣١ في

يناير ١ في

الشبكات أنظمة وإدارة تركيب

 استبدال تكلفة تحديد تم. لألصل العملية القدرة الستبدال حاليا مطلوبا سيكون الذي المبلغ يمثل والذي ،(التكلفة منهج) اإلنشاء استبدال تكلفة منهج أساس على للمجموعة  العقارية لالستثمارات العادلة القيمة تحديد تم

.العادلة القيمة تصنيفات ضمن 3 مستوى ضمن تصنيفها تم ذلك، على وبناء. لإلنشاء انترناشونال تيرنر مؤشر على بناء اإلنشاء

تلييكوم ماروك في االستثمار تملك

 الحصول بعد  الخاصة المحدودة النكا هاتشيسن واتصاالت الخاصة المحدودة  النكا اتصاالت ، سيريالنكا في عملياتهما دمج المحدودة القابضة هاتشيسن كي سي مجموعة و المجموعة اتمت ، 2018 نوفمبر 30 في

.النكا هاتش من ٪85 بنسبة والسيطرة االغلبية اتش اتش كي سي مجموعة تمتلك بينما الملكية من ٪15 نسبة اتصاالت مجموعة تمتلك ، عليه وبناء ، الالزمة الموافقات جميع على

المملوكة األسهم نسبة

 ديبارتيسيباشن سوسيتي في استثمارات تمتلك

(تي بي اس) تيليوميونيكشن لي دان

٥١
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(تابع) التابعة الشركات- 15

تابعة شركات حول إفصاحات (ب

: يلي كما هي للمجموعة أهمية ذات المسيطرة غير الملكية حقوق تتضمن التي التابعة بالشركات المتعلقة المعلومات إن

الموحدة  مصر اتصاالتالموحدة ال سي تي بيالموحدة  تليكوم ماروك

درهم الف

:المسيطرة غير الملكية بحقوق متعلقة معلومات

%34%76.6%51.6(% المساهمة نسبة) المسيطرة غير الملكية حقوق نسبة

               95,495             341,883         1,388,704الربح

               (7,923)         (1,343,607)           (224,739)الشامل  الربح/ (الخسارة) مجموع

                    -            (112,605)        (1,415,427)االرباح توزيعات

          1,470,767          4,084,584         6,719,358 ديسمبر 31 في كما المسيطرة غير الملكية حقوق

:التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

          1,272,250          2,869,260         5,413,412متداولة موجودات

          6,516,123        12,452,351       33,355,397متداولة غير موجودات

          2,108,373          5,782,951       14,447,865متداولة مطلوبات

          1,219,417          3,843,839         3,181,203متداولة غير مطلوبات

درهم الف

:المسيطرة غير الملكية بحقوق متعلقة معلومات

%34%76.6%51.6(% المساهمة نسبة) المسيطرة غير الملكية حقوق نسبة

               74,722               46,875         1,211,073(الخسارة)/  الربح

               76,273            (347,232)            672,506الشاملة الربح / (الخساره) مجموع

                    -            (132,090)        (1,342,586)االرباح توزيعات

          1,382,491          5,198,913         7,113,545 ديسمبر 31 في كما المسيطرة غير الملكية حقوق

:التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

          2,056,641          3,012,261         5,422,168متداولة موجودات

          6,464,194        15,791,710       34,802,538متداولة غير موجودات

          2,218,676          5,720,402       14,758,876متداولة مطلوبات

          2,137,306          4,785,976         3,475,923متداولة غير مطلوبات

المسيطرة غير الملكية حقوق في الحركة (ج

:يلي كما هي المسيطرة غير الملكية حقوق في الحركة ان

(بيانها معاد)20182017

درهم الفدرهم الف

      13,235,581       13,688,928يناير 1 في كما

الشامل الدخل اجمالي

          1,332,363          1,827,175السنة ربح

             (36,534)              (77,235)الضرائب تنزيل بعد صافي-  المحددة المنافع التزامات قياس إعادة

             437,134         (1,494,846)الخارجية العمليات تحويل عن الناتجة الصرف فروقات

                    (27)                (2,617)الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة المالية الموجودات تقييم إعادة من خسارة

                   842                     -السنة خالل العادلة القيمة من ربح

             (13,835)                 4,132الملكية حقوق في اخرى حركات

:المالكين مع معامالت

                    -               30,939تابعة شركة على االستحواذ

             284,171               16,740 المسيطرة غير الملكية حقوق من راسمالية مساهمات

             (76,091)              (29,780)المسيطرة غير الملكية حقوق إلى مقدمة دفعات تسديد

                    -            (134,328)تابعة شركة في إضافية حصة على االستحواذ

         (1,474,676)         (1,530,732) أرباح توزيعات

      13,688,928       12,298,376 ديسمبر 31 كما

مشتركة ومشاريع زميلة شركات نتائج في الحصة- 16

(بيانها معاد)20182017

درهم ألفدرهم ألف

            (193,450)              (33,619)(ب 17 ايضاح) زميلة شركات

               13,658                 6,980(و 17 ايضاح) مشتركة مشاريع

          (179,792)            (26,639)االجمالي

 إس تي إم إي شركة في آخرين مساهمين مع جديدة مساهمين اتفاقية ووقعت( إس تي إم إي) ليمتد سيرفيسز تيليكوميونيكيشن ماركيتس ايميريجنج في إلستثمارها هيكلة بإعادة المجموعة قامت ،2017 فبراير في (أ

 انخفضت (في بي إس تي إم إي في مساهمتها خالل من) في بي القابضة إس تي إم إي في شركة في للمجموعة التصويت حقوق أن  الهيكلة إعادة عن نتج. (في بي إس تي إم إي") هولندا في القائمة في بي القابضة

 الملكية، بحقوق الدين مقايضة خالل من% 45 الى التصويت بحق التمتع بدون العادية األسهم في حصتها إرتفعت بينما في، بي إس تي إم إي في الممتازة األسهم من جديدة شريحة إصدار خالل من ٪25 إلى

 تاريخ حتى إس تي إم إي إلى المقدمة المتبقية المساهمين قروض جميع عن التنازل على في بي إس تي إم إي في المساهمين وافق ذلك، إلى باإلضافة. الملكية حقوق إلى المساهمين قروض من جزء تحويل وبالتالي

.2017 فبراير 8 في الشركة هيكلة إعادة

(بيانها معاد)2017

2018

٥٢
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(تابع) مشتركة ومشاريع زميلة شركات نتائج في الحصة- 16

مشتركة ومشاريع زميلة شركات في االستثمار- 17

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألف

          4,166,031          4,070,642(ب 17 ايضاح) زميلة شركات

               82,015               58,626(و 17 ايضاح) مشتركة مشاريع

        4,248,046         4,129,268االجمالي

 الزميلة الشركات (أ

 النشاط بلد

20182017الرئيسيالتأسيساالسم

("موبايلي") اتصاالت اتحاد شركة
 العربية المملكة

السعودية
%27%28االتصاالت خدمات

 العربية اإلمارات

المتحدة

 االتصاالت خدمات

الفضائية
-28%

-%15االتصاالت خدماتسيريالنكاالخاصة المحدودة النكا هاتشيسن اتصاالت

 العربية اإلمارات

المتحدة

 المحفظة خدمات

الرقمية
50%-

الزميلة الشركات جميع    موبايلي   

(بيانها معاد) 2018201720182017 زميلة شركات في استثمارات في الحركة (ب

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

          4,284,778          4,166,031         4,184,567          4,093,285 يناير 1 في المدرج المبلغ

            (193,450)              (33,619)           (170,726)             (33,619)(16 ايضاح) النتائج من الحصة

             106,710               24,995              83,963                    -السنة خالل إضافات

                    -              (72,341)                    -                    -زميلة شركة استبعاد

               (4,519)                (5,570)               (4,519)               (5,570)صرف فروقات

                    -                   (131)                    -                    -اخرى حركات

                    -                (8,723)                    -               (8,723)الضريبة تنزيل بعد- محددة باستحقاقات االلتزام قياس إعادة

             (27,488)                     -                    -                    - للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

        4,166,031         4,070,642        4,093,285        4,045,373 ديسمبر 31 في  المرحلة القيمة

 الزميلة الشركات أصول لصافي أعاله المالية المعلومات ملخص تسوية (ج

(بيانها معاد) 2018201720182017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

        14,984,681        13,627,977       13,958,784        13,577,977األصول صافي

          4,179,878          3,825,878         3,907,482          3,800,883الزميلة للشركات األصول صافي من الحصة

             186,153             244,764            185,803             244,490*أخرى

            (200,000)                     -                    -                    -قيمة إنخفاض
4,045,373        4,093,285        4,070,642         4,166,031        

("الثريا") خ.م.ش لالتصاالت الثريا شركة

م.م.ذ.ش الرقمية المالية الخدمات

 بشأن اتفاق إلى التوصل يتم لم والمقرضين، إس تي إم إي بين للمناقشات ونتيجةً. (إس تي إم إي لـ المقرضين) النيجيرية البنوك من مجموعة مع قرض اتفاقية سداد في إس تي إم إي تعثرت السابقة، السنة خالل

ً إس تي إم إي تلقت ،2017 يونيو 9 وبتاريخ ذلك، على بناًء. الديون هيكلة إلعادة خطة  تي إم إي في أسهمها من ٪100 بتحويل في بي إس تي إم إي ومطالبة بالضمان، المتعلقة القوانين وإنفاذ السداد بعدم إشعارا

.2017 يونيو 23 حتى (إس تي إم إي لمقرضي" الضمان أمين") ليمتيد ترستيز كابيتل يونيتد إلى إس

 إس تي إم إي إدارة مجلس أعضاء من إثنان إستقال  ،2017 يونيو 22 بتاريخ. إس تي إم إي لمقرضي الضمان أمين إلى إس تي إم إي في بها المحتفظ األسهم كامل بتحويل في بي إس تي إم إي شركة قامت

.2018 ديسمبر 31 المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات هذه تاريخ في كما األسهم نقل عملية لتنفيذ النيجيري القانون بموجب المطلوبة القانونية اإلجراءات من اإلنتهاء تم. اتصاالت مجموعة قبل من والمعينين

 اتصاالت شعار استخدام تحكم التي باإلتفاقيات العمل إنهاء كذلك تم كما. إس تي إم إي وشركة اتصاالت مجموعة بين التقني والتعاون اإلدارة مجال في القائمة باإلتفاقيات العمل إنهاء تم ،2017 يونيو 30 بتاريخ

ً العالقة ذات الفكرية الملكية وحقوق . 2017 يوليو 21  من إعتبارا

  المالية القوائم في الزميلة الشركة في باإلستثمار اإلعتراف إلغاء تم فقد إس، تي إم إي على الهام التأثير المجموعة فقدت كما إس، تي إم إي على السيطرة تملك تعد لم في بي إس تي إم إي أن بما ذلك، على بناًء

.الموحدة

المملوكة األسهم نسبة

 مملوكة خاصة اهداف ذات شركة وهي( ع.م.ش) لالتصاالت ستاليت ستار شركة الى  ٪28.04 والبالغة الثريا شركة في المباشرة حصتها بيع اتصاالت مجموعة أتمت ،2018 أبريل 26 بتاريخ لإلعالن الحقا (ب

 الشركة ملكية من ٪75,001  عن تقل ال ان ينبغي التي االستحواذ شروط وتوافق التنظيمية الجهات من الموافقات كافة على الحصول بعد. 2018 أغسطس 1 في" ياسات" لالتصاالت ستااليت الياه شركة خالل من

.عليها المستحوذ

(درهم مليون 137) دوالر مليون 37 يعادل بما للسهم، دوالر 0,0553 مبلغ المستلم البدل بلغ

.(40 إيضاح) المستمرة غير العمليات من السنة نتائج في درهم مليون 70.3 بقيمة الثريا في استثمارات بيع مكاسب إدراج تم ، عليه وبناًء

 تكنولوجيا تي يو نتائج بحصة االعتراف تم ، عليه وبناًء. مشترك كمشروع محاسبيا تعالج كانت والتي تكنولوجيا تي يو في ٪35 بنسبة إضافية حصة على االستحواذ اتصاالت مجموعة اتمت ، 2018 مايو 1 في (ج

.تابعة كشركة محاسبيا معالجتها تم ذلك وبعد مشترك كمشروع 2018 أبريل 30 حتى

الزميلة الشركات جميع    موبايلي   

.السابقة السنوات في مدفوعة أسهم إكتتاب حقوق إلصدار بعالوة متعلقة (درهم مليون 150: 2017) درهم مليون 150 مبلغ أخرى تتضمن*

 كل تمتلك ، االتفاقية هذا بموجب. الرقمية المحفظة بخدمات ستقوم التي ،( اس اف دي) م.م.ذ.ش الرقمية المالية الخدمات" لتأسيس( ع.م.ش) نور بنك مع اتفاقية اتصاالت مجموعة أبرمت ، 2018 سبتمبر 23 في (ب

ً. اس اف دي في التوالي على المساهمين حصة من ٪50.01 و ٪49.99  نور وبنك اتصاالت مجموعة من  يكون أن تقرر فقد بها، المتعلقة االتفاقيات وبمراجعة 28 رقم الدولي المحاسبي المعيار لمتطلبات وفقا

.زميلة شركة في كاستثمار اس اف دي في االستثمار تصنيف تم عليه، وبناء. اس اف دي على كبير تأثير اتصاالت لمجموعة

 في التصويت حقوق خالل من والتشغيلية المالية القرارات على اتصاالت مجموعة به تتمتع الذي الهام للتأثير نتيجة زميلة شركات في استثمارات أنها على هاتش في ٪15 البالغة المجموعة حصة تصنيف تم (أ

.هاتش إدارة مجلس اجتماعات

٥٣



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) مشتركة ومشاريع زميلة شركات في االستثمار- 17

زميلة بشركات الصلة ذات المجمعة المبالغ  (د

الزميلة الشركات جميع    موبايلي   
(بيانها معاد) 2018201720182017

 درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف

          8,394,455          7,004,700         8,169,324          6,954,700متداولة موجودات

        32,483,354        30,800,075       31,461,148        30,800,075متداولة غير موجودات

       (11,861,317)       (11,313,461)      (11,669,978)       (11,313,461)متداولة مطلوبات

       (14,031,811)       (12,863,337)      (14,001,710)       (12,863,337)متداولة غير مطلوبات

      14,984,681       13,627,977      13,958,784      13,577,977الموجودات صافي

        11,485,050        11,799,005       11,116,897        11,614,129االيرادات

            (791,086)            (140,317)           (694,301)            (120,073)  الخسارة

            (783,449)            (187,010)           (686,664)            (166,766) الشاملة الخسارة مجموع

.للمجموعة المحاسبية السياسات مع تتالئم حتى لموبايلي والمطلوبات للموجودات المدرجة والقيمة نتائج من حصة تعديل تم 

(تابع) مشتركة ومشاريع زميلة شركات في االستثمار- 17

الزميلة للشركات السوقية القيمة  (هـ

:يلي كما المعروضة األسعار على بناء المجموعة الستثمار السوقية القيمة إن". 1 المستوى" ضمن تصنيفها وتم األسهم أسواق في مدرجة للمجموعة الزميلة الشركات إحدى أسهم إن

20182017

درهم ألفدرهم ألف

          3,130,408          3,498,715("موبايلي") اتصاالت اتحاد شركة

 مشتركة مشاريع (و

 النشاط بلد

20182017الرئيسيالتأسيساالسم

42 ،15 إيضاحم.م.ذ تكنولوجي تي أى تيليكوميونيكشن يوبيكتس
 أنظمة وإدارة تركيبالمتحدة العربية اإلمارات

الشبكة
*85%50%

المتحدة العربية اإلماراتم. م.ذ- سي دبليو دي التكنولوجية للخدمات سمارت
 تقنيات خدمات

واالتصاالت المعلومات
50%50%

 مشتركة مشاريع في استثمار في الحركة (ز

20182017

درهم ألفدرهم ألف

             70,887              82,015 يناير 1 في المرحلة القيمة

               13,658                 6,980النتائج من الحصة

                    -              (26,383)تي تي يو ب االعتراف عدم

                2,470                     -السنة خالل تصنيف إعادة

               (5,000)                (3,986)ارباح توزيعات

             82,015              58,626 ديسمبر 31 في المرحلة القيمة

المشتركة بالمشاريع المتعلقة المبالغ إجمالي  (ح

20182017
درهم ألفدرهم ألف

             372,336             272,117(النقد ومرادفات كنقد (52,055: 2017) درهم ألف 26,825 مبلغ متضمنه) المتداولة الموجودات

               12,297                 9,023المتداولة غير الموجودات

(155,100)            (210,683)            

(8,592)                (9,475)               

           164,475            117,448االصول صافي

             416,735             296,816 اإليرادات

                5,047                 4,977واالطفاء االستهالك

                   171                    706الفائدة مصاريف

               27,356                 7,932الخسارة أو الربح

أخرى استثمارات- 18
من العادلة القيمةمن العادلة القيمة

المجموعاإلطفاء تكلفةاالخر الشامل الدخلأوالخسارة الربح خالل

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

             879,207             348,637            482,387               201748,183 يناير في

                    -                     -           (280,643)             280,643تحويالت

          1,067,773             219,693              57,506             790,574إضافات

            (401,544)            (329,682)             (59,161)             (12,701)استبعادات

             151,665                    757                3,937             146,971العادلة القيمة تغيرات

             (13,848)              (13,848)                    -                    -فوائد عكوسات

               17,891                     -              14,264                3,627الصرف فروقات 

        1,701,144            225,557           218,290        20171,257,297 ديسمبر 31 في

.مشتركة مشاريع في حصتها بخصوص رأسمالية التزامات او طارئة التزامات أية المجموعة تحدد لم

المملوكة األسهم نسبة

ج 15 إيضاح في ايضاحه تم كما للمجموعة تابعة شركة  تي تي يو أصبحت ،2018 مايو 1 بتاريخ *

 أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون باستثناء المتداولة المالية المطلوبات ذلك في بما) المتداولة االمطلوبات

( درهم ألف 15,477: 2017) درهم ألف 68,034 بمبلغ والمخصصات

 أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون باستثناء متداولة غير مالية المطلوبات ذلك في بما) المتداولة غير المطلوبات

( درهم ألف 1,579: 2017) صفر بمبلغ والمخصصات

٥٤



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) أخرى استثمارات- 18

المجموعمن العادلة القيمةمن العادلة القيمة

اإلطفاء تكلفةاالخر الشامل الدخلأوالخسارة الربح خالل

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

          1,701,144             225,557            218,290          20181,257,297 يناير في

             674,401             595,760              74,347                4,294إضافات

             (52,166)                (3,227)             (28,291)             (20,648)استبعادات

            (136,116)                     -             (10,922)            (125,194)العادلة القيمة تغيرات

                    -                     -                    -                    -(34 ايضاح) للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة                  (257)                   (257)                    -                    -فوائد عكوسات

               (1,858)                     -               (4,429)                2,571الصرف فروقات 

        2,185,148            817,833           248,995        20181,118,320 ديسمبر 31 في

 عالقة ذات جهة معامالت- 19

 االتحادية والحكومة الدولة لسيطرة الخاضعة الشركات (أ

مشتركة ومشاريع زميلة شركات (ب

المشتركة المشاريع        الزميلة الشركات        

2018201720182017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

تجارية معامالت

                    -                     -            105,161             196,696االتصال خدمات–  مبيعات

                    -                 1,333              65,444               77,661االتصال خدمات–  مشتريات

                1,700                    567              32,399                8,398 وأخرى إدارية خدمات

             41,183              57,586           146,059             62,820ديسمبر 31 في كما  عالقة ذات جهات من المستحق المبلغ صافي

                    -                 1,737                    -                    -ديسمبر 31 في كما  عالقة ذات جهات الى المستحق المبلغ صافي

اتصاالت اتحاد شركة- 1

.سنوات خمس هي االتفاقية هذه مدة ان. موبايلي مع دعم و فنية خدمات اتفاقية المجموعة وقعت ،2017 سنة في

%.0.53 بنسبة موبايلي في إضافية حصة على باالستحواذ المجموعة قامت ،2017 سنة في

خ. م. ش لالتصاالت الثريا شركة- 2

 الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات (ج

20182017

درهم ألفدرهم ألف

                1,412                 1,397األجل طويلة مزايا

               57,463               59,420األجل قصيرة مزايا

. الخدمات تلك مقابل الثريا شركة من سنوي دخل على الشركة تحصل. والدعم الصيانة خدمات ذلك في بما الثريا شركة إلى رئيسية بوابة تسهيالت الشركة توفر

.الثريا شركة في حصتها باستبعاد المجموعة قامت ،(ب) 16 إيضاح في بيانه تم كما

.اإلفصاح هذا في إدراجها يتم ولم التوحيد عند حذفها تم قد عالقة، ذات جهات تمثل التي التابعة، وشركاتها الشركة بين المعامالت إن

:أدناه األخرى العالقة ذات والجهات المجموعة بين المعامالت إدراج تم

 اإلمارات جهاز إلى ٪60 البالغة الشركة في حصتها بتحويل المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادية الحكومة قامت ،2009 لسنة 10/267 رقم االتحادي القانون ألحكام وطبقا ،(1) إيضاح في مبين هو كما

 والهيئات الوزارات ذلك في بما) االتحادية للحكومة االتصاالت خدمات المجموعة وتقدم. اإلمارات لدولة االتحادية الحكومة قبل من نهائي بشكل عليها مسيطر هيئة وهي ،2008 يناير 1 تاريخ من ابتداء لالستثمار

 درهم مليون 1,462 مبلغ التجارية المدينة الذمم تتضمن. يوما 120 و 90 بين الخدمات رسوم لدفع الحكومية للهيئات الممنوحة السماح فترة تتراوح. العادية التجارية الشروط على بناء الخدمات هذه تتم (المحلية

 بخصوص 7 إيضاح أنظر. المحلية والهيئات االتحادية الوزارات من مستحقة (درهم مليون 197: 2017) دهم مليون 202 بمبلغ تحصيلها في مشكوك ديون مخصص من صافية (درهم مليون 1,334: 2017)

.المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادية الحكومة إلى المدفوع االمتياز حق عن اإلفصاح

:كالتالي أدناه مبينة للشركة الرئيسيين اإلدارة وموظفي اإلدارة مجلس أعضاء تعويضات إن

:تعاقدية وأحكام شروط على بناء يلي كما هي الزميلة الشركات إلى المقدمة األخرى والخدمات الرئسيسة اإلدارة خدمات إن

 23 من اعتبارا للشركة كمشغل الشركة مع ("االتفاقية") إدارة اتفاقية بإبرام (التأسيس تحت كانت عندما) موبايلي قامت ،(سي تي آي سي) المعلومات وتقنية االتصاالت بلجنة الخاصة الترخيص لمتطلبات استجابة

 لفترات تلقائيا تجدد أن ويمكن سنوات سبع االتفاقية مدة بلغت. االتفاقية بموجب المقدمة الخدمات من وغيرها الموظفين انتداب ورسوم سنوية إدارية رسوم الشركة من المقدمة الفواتير مبالغ تمثل. 2004 ديسمبر

.المعينة الفترة انتهاء من أشهر 6 قبل إلغاء إخطار بتقديم مويايلي قامت إذا أو شهرا 12 قبل االتفاقية إلغاء إخطار الشركة قدمت إذا إال أعوام خمسة منها كل تبلغ متعاقبة

 المشتريات تتعلق. عادية تجارية مواصفات على بناء المجموعة بواسطة ( المؤجرة والدوائر الصوتية الخدمات رئيسي وبشكل) االتصال وخدمات منتجات تقديم من كل على العالقة ذات الجهات مبيعات تشمل

 بدفعات تسويته وسيتم وسيتم مضمون غير عالقة ذات الجهات من المستحقة القيمة صافي يعتبر. عادية تجارية شروط على بناء المجموعة إلى الزميلة الشركات قبل من االتصال وخدمات منتجات بتقديم حصريا

.خارجية لقروض تابعة عالقة ذات جهة من المستحقة القروض إن. النقدية

ً  التي المنشآت من وغيرها اإلمارات دولة في االتحادية الحكومة مع تجريها التي المعامالت عن اإلفصاح عدم المجموعة قررت العالقة، ذات الجهة إفصاحات (2009 تعديل) 24 رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا

.االتصاالت خدمات توفير في العالقة ذات الجهات تلك مثل مع المجموعة بها قامت التي المعامالت طبيعة تتمثل. الجوهري التاثير أو المشتركة للسيطرة الخاضعة وتلك عليها، السيطرة االتحادية الحكومة تمارس

.(درهم مليون 222: 2017) درهم مليون 809 الصكوك في لالستثمار السوقية القيمة بلغت 2018 ديسمبر 31 بتاريخ. أخرى و أبوظبي حكومة في سندات استثمارات المطفأة بالتكلفة اإلستثمارات تتضمن

٥٥



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

المخزون- 20

20182017

درهم ألفدرهم ألف

             370,656             377,632المشتركين أجهزة

             249,652             402,754ومستهلكة صيانة مواد

             (62,567)              (53,583)التقادم مخصصات

           557,741            726,803المخزون صافي

20182017التقادم مخصصات في الحركة

درهم ألفدرهم ألف

               50,010               62,567يناير 1 في

               11,827                (8,981)التقادم مخصصات في الزيادة صافي

                2,303                       (3)الصرف فروقات 

-                     (1,573)               

             62,567              53,583ديسمبر 31 في

          2,730,200          2,671,744مستمرة بعمليات يتعلق فيما العام خالل كمصروف به المعترف المخزون

أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون- 21

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألف

        10,272,890        10,313,677مقدمة خدمات مقابل مدينة مبالغ

          6,193,563          4,314,879 أخرى اتصاالت شركات خدمات مقدمي/ مشغلي من مستحقة مبالغ

      16,466,453       14,628,556التجارية المدينة الذمم اجمالي

         (2,594,631)         (2,764,488)تحصيلها في مشكوك ديون مخصص/  الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسارة

      13,871,822       11,864,068التجارية المدينة الذمم صافي

             690,972             839,703مقدما مدفوعة مصروفات

             787,345             794,418مستحقة إيرادات

          1,217,369          1,142,309موردين الى مقدمة دفعات

             420,782             350,141مباشرة مدينون ضرائب

          1,027,446          1,202,737آخرون مدينون

      18,015,736       16,193,376 ديسمبر 31 في

      18,015,736       16,193,376األخرى المدينة والذمم التجاريون المدينون اجمالي

        17,803,879        15,884,208متداولة أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون تمثل 

             211,857             309,168متداولة غير أخرى مدينة ذمم منها تمثل 

.(يوما 120 و 30: 2017) يوما 120 و 30 بين للمجموعة االئتمانية الفترة تتراوح

 هذه من المتوقعة االئتمان خسائر تقدير يتم. المبسط المنهج باستخدام الحياة، مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر يعادل بمبلغ التجارية المدينة للذمم الحياة مدى على متوقعة بخسائرائتمانية المجموعة تعترف

 العامة االقتصادية والظروف بالمدينين الخاصة بالعوامل والمعدلة للمدين الحالي المالي المركز وتحليل االئتمانية الخسائر في السابقة المجموعة خبرة إلى استنادا مخصص مصفوفة باستخدام المالية الموجودات

.الضرورة عند للنقود الزمنية القيمة ذلك في بما التقرير، تاريخ في كما المستقبلية و الحالية الظروف لتوجه تقييم وعمل المدينون، بها يعمل التي للصناعة

 تحت وضع قد المدين يكون عندما المثال سبيل على و للسداد، واقعي احتمال يوجد وال حادة مالية صعوبات يواجه المدين أن إلى تشير معلومات هناك تكون عندما التجارية المدينة الذمم بشطب المجموعة وتقوم

.االفالس اجراءات في دخل أو التصفية

(39 إيضاح) للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
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(تابع) أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون- 21

2018 ديسمبر 31 في كما استحقاقها أيام-  التجارية المدينة الذمم

المجموعسنة من أكثريوم 365 -90يوم 90 الى 61 منيوم 60 لغاية

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

%100  الى% 31%100 الى 5%75 الى 5%50 الى صفرالمتوقعة االئتمانية الخسارة نسبة

        14,628,556          6,286,834         2,557,647             722,853             5,061,222المقدرة الدفترية القيمة اجمالي

         (2,764,488)         (1,657,114)           (605,922)            (170,133)               (331,319)الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسارة

      11,864,068         4,629,720        1,951,725           552,720           4,729,903التجارية المدينة الذمم صافي

المجموعسنة من أكثريوم 365 -90يوم 90 الى 61 منيوم 60 لغاية2017 ديسمبر 31 في كما- التجارية المدينة الذمم

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

%100  الى% 20%100 الى صفر%75 الى صفر%50 الى صفرالمتوقعة االئتمانية الخسارة نسبة

        16,466,453          3,791,613         3,702,410             898,350             8,074,080المقدرة الدفترية القيمة اجمالي

         (2,594,631)         (1,096,646)           (714,988)            (160,404)               (622,593)الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسارة

التجارية المدينة الذمم صافي
7,451,487           737,946           2,987,422        2,694,967         13,871,822      

20182017الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر على الحركة

درهم ألفدرهم ألف

          2,118,831          2,594,631يناير 1 في

             467,704             247,616(الشطب تنزيل بعد) تحصيلها في المشكوك الديون مخصص في الزيادة صافي

                    -                 2,404تكنولوجيا تي يو على االستحواذ

               18,555              (80,163)الصرف فروقات 

             (10,459)                     -(39 ايضاح) للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

        2,594,631         2,764,488ديسمبر 31 في

(بيانها معاد) 2016(بيانها معاد) 20182017 تعاقدية موجودات- 22

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

             431,814             426,002            446,812 الحصول تكلفة

             215,534             245,753            290,176الوفاء تكلفة

             753,657             743,423            965,661مفوترة غير إيرادات

1,702,649        1,415,178         1,401,005        

          1,195,735          1,193,467         1,270,108متداولة تعاقدية موجودات تمثل التي

             205,270             221,711            432,541متداولة غير تعاقدية موجودات تمثل التي

1,702,649        1,415,178         1,401,005        

 نقدية ودائع شكل على كضمان (درهم مليون 220: 2017) درهم مليون 223 بمبلغ المجموعة تحتفظ المقدمة، الخدمات على المستحقة بالمبالغ يتعلق فيما أما التجارية، المدينة الذمم أرصدة على فوائد احتساب يتم ال

.(درهم مليون 107: 2017) درهم مليون 142 مبلغ العمالء قروض مقابل بها المحتفظ للضمانات العادلة القيمة بلغت. العمالء من
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20182017 المدينة التمويلي التأجير ذمم- 23

درهم الفدرهم الف

               38,223               42,379المتداولة المدينة التمويلي التأجير ذمم

             209,491             174,827غيرالمتداولة المدينة التمويلي التأجير ذمم

217,206            247,714           

  التمويلي التأجير عقود بموجب مستحقة ذمم 23.1

2018201720182017

درهم الفدرهم الفدرهم الفدرهم الفالتمويلي التأجير عقود بموجب التأجير ذمم

               38,223               42,379              57,553               57,959سنة خالل

             209,491             174,827            250,157             199,860سنوات 5 الى سنتين من

257,819           307,710           217,206            247,714           

                    -                     -             (59,996)             (40,613)المستقبلية التمويل إيرادات: يطرح

           247,714            217,206           247,714           217,206التأجير اللتزامات الحالية القيمة

               33,568               20,881              33,568               20,881للتحصيل القابلة غير التأجير لذمم مخصص

النقد ومرادفات النقد- 24

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألف

        24,344,342        26,613,841المتحدة العربية اإلمارات في به محتفظ   

          1,839,546          1,717,698االستخدام مقيد وغير خارجيا به محتفظ   

             956,205               29,592االستخدام مقيد و خارجيا به محتفظ   

      27,140,093       28,361,131البنوك وأرصدة النقد

             (14,935)                     -(٣٩إيضاح )معاد تصنيفه لمحتفظ به للبيع 

      27,125,158       28,361,131المستمرة التشغيلية العمليات من البنوك وارصدة النقد

       (23,276,525)       (17,542,123)اإليداع تاريخ من أشهر الثالثة تتجاوز إستحقاق بتواريخ ودائع: ناقصا

        3,848,633       10,819,008المستمرة التشغيلية العمليات من النقد ومرادفات النقد

أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون- 25

(بيانها معاد) 20182017

درهم ألفدرهم ألف
 متداولة

          5,735,532          5,588,879االتحادي االمتياز حق

          6,603,303          6,798,211 تجاريون دائنون

          5,425,492          3,836,235األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالغ

          7,405,725          8,117,559مستحقات

          1,291,975          1,370,507 مباشرة دائنون ضرائب

             601,495             436,870عمالء من مقدمة دفعات

          2,747,808          2,148,892أخرى دائنة ذمم

      29,811,330       28,297,153ديسمبر 31 في

 متداولة غير

          1,477,540          1,523,739ومستحقات أخرى دائنة ذمم

        1,477,540         1,523,739ديسمبر 31 في

 العربية اإلمارات بدرهم رئيسية بصورة بها محتفظ وهي. القيمة في جوهري تغير وبدون معروفة لمبالغ سريعة بصورة للتسييل قابلة إستثمارات األجل، قصيرة بنكية وودائع النقد من النقد ومرادفات النقد يتكون

ُ الودائع هذه على الفائدة تستحق. والبنوك المالية المؤسسات في المتحدة .العادلة قيمتها تقارب الموجودات لهذه المدرجة القيمة إن. السائدة السوق لمعدالت وفقا

سنويا % 6.5 حوالي عليه المتعاقد الفعلي الفائدة سعر متوسط يبلغ و. التأجير عقد مدة على التأجيرثابت عقود في المتأصل الفائدة سعر ان

 بيانات باستخدام المالية الموجودات هذه من المتوقعة االئتمانية الخسائر تقدير يتم. المبسط المنهج باستخدام ع الحياة مدى على متوقعة ائتمان خسارة بإثبات المجموعة تقوم التمويلي، التأجير عقود لمدينون بالنسبة

 القيمة ذلك في بما ، المالي التقرير تاريخ في الظروف بتلك الخاصة التوقعات وكذلك الحالي االتجاه من كل وتقييم المدينون فيها يعمل التي للقطاعات العامة االقتصادية الظروف تتضمن التي الخارجية االئتمان

.االقتضاء عند المال من الزمنية

.2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة  من شهور 4 اقصاه موعد في ولكن الموحدة المالية البيانات على الموافقة بعد مباشرة 2018 ديسمبر 31 المنتهية للسنة االتحادي االمتياز حق دفع سيتم 

 التأجير لدفعات األدنى للحد الحالية القيمةالتأجير لدفعات األدنى الحد

.اإلشعار تلقي من يوما 45 خالل السداد عن التخلف عند شرط أو قيد دون المستحقة المبالغ جميع بدفع يلتزم الذي المعين الكفيل قبل من مضمونة هي الحالية المدينة الذمم مبالغ جميع ان
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(بيانها معاد) 20182017 تعاقدية إلتزامات- 26

درهم ألفدرهم ألف

متداولة

          2,984,640          3,120,117مؤجلة إيرادات

             153,640             145,699العمالء والء/ جوهري حق

3,265,816         3,138,279        

متداولة غير

               11,389               21,145مؤجلة إيرادات

21,145               11,389               

القروض- 27

المدرجة القيمة          العادلة القيمة          
2018201720182017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

بنكية قروض

          3,651,427          3,895,831         3,651,427          3,895,831االجل قصيرة بنكية حسابات   

          4,598,837          3,523,137         4,517,747          3,381,637البنكية القروض  

                    -                     -                    -                    -أخرى قروض

        15,528,641        15,112,449       16,576,816        15,771,460سندات   

             481,420             445,137            399,098             444,393موردين تمويل  

                4,081                 4,260                3,780                3,944أخرى   

23,497,265      25,148,868      22,980,814       24,264,406      

             548,024             544,846المسيطرة غير الملكية حقوق من مقدمة دفعات

      24,812,430       23,525,660القروض مجموع

            (107,089)                     -(39 ايضاح) للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

      24,705,341       23,525,660المستمرة التشغيلية العمليات من القروض

          4,670,208          8,552,469شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

        20,035,133        14,973,191شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

:يلي كما للمجموعة واالخرى البنكية القروض تفاصيل إن

.بالسنة% 2,750 كوبون وبسعر يورو مليون 1,200 بقيمة سنة 12 لفترة شريحة  ( د

.أعاله الوارد النحو على يورو، مليار 3,15 بمبلغ قائمة تسهيالت لسداد السندات إصدار متحصالت صافي استخدام يتم ،2014 يونيو 18 هو السندات لمدة الفعلي التاريخ

.سنوات 5 لفترة الحالية الدوالر شريحة تحت امريكي دوالر مليون 400 بمبلغ إضافية سندات المجموعة أصدرت ،2015 مايو في

: يلي كما (درهم مليار 10,53) يورو مليار 2,4 و (درهم مليار 5,14) أمريكي دوالر مليار1,4  العملة حسب األجل المتوسطة السندات برنامج وفق السندات تقسيم تم ،2018 ديسمبر 31 بتاريخ

.التوالي على (درهم مليون 3.005: 2017) درهم مليون 3.150 مبلغ السنة بداية في التعاقدية االلتزامات رصيد في تضمينها تم التي السنة خالل بها المعترف اإليرادات بلغت

 ماروك على لألستحواذ الزم تمويل توفير بهدف والدولية المحلية البنوك من عدد مع (درهم مليار 15,9) يورو مليار 3,15 بمبلغ العمالت متعدد قرض اتفاقية في المجموعة دخلت ،2014 أبريل 28 بتاريخ

 سعر) اليورايبور  فوق أساس نقطة 45 إقتراض وبسعر شهر عشر إثنا لمدة (درهم مليار10,6) يورو مليار 2,1 بمبلغ معبري قرض عن عبارة وهي A الشريحة: شريحتين على القرض إتفاقية وتشتمل. تيليكوم

 5,3) يورو مليار 1,05 بمبلغ سنوات ثالث لمدة قرض عن عبارة فهي B الشريحة أما تباعاً، شهور ثالثة كل بداية عند أساس نفطة 15 وبزيادة األولى أشهر الستة لفترة (باليورو البنوك بين الداخلي اإلقتراض

ً 2014 يونيو في الشريحتين من كال سداد تم. اليورايبور فوق أساس نقطة 87 وبسعر  (درهم مليار .أدناه موضح هو كما السندات ألصدار الحقا

 سندات إصدار حرية إلتصاالت يتيح مما اإليرلندي المالي السوق لدى (درهم مليار 25,7) أمريكي دوالر مليار 7 بقيمة األجل المتوسطة السندات ألصدار برنامجها أدراج المجموعة اكملت ،2014 مايو 22 بتاريخ

+.A فيتش ،- AA بورز آند ستاندردز ،Aa3 مووديز اإلئتماني التصنيف وكاالت قبل من السندات برنامج تصنيف وتم, أمريكي دوالر مليار 7 لغاية وذلك مبلغ أو عملة بأية تقليدية

:شرائح أربعة من وتتكون واليورو األمريكي بالدوالر مقومة إصدارها تم التي السندات, األجل المتوسطة للسندات برنامجها وفق السندات من األول إصدارها المجموعة أتمت ،2014 يونيو 11 بتاريخ

.بالسنة% 2,375 كوبون  وبسعر أمريكي، دوالر مليون 500 بقيمة سنوات 5 لفترة شريحة  ( أ

 بعد ٪،26 تمثل والتي ال سي تي بي في لحصتها المجموعة استحواذ مقابل م.م.ذ  الدولية باكستان اتصاالت شركة من األقلية مساهمي قبل من مقدمة دفعات المسيطرة غير الملكية حصص من المقدمة الدفعات تمثل 

 المدرجة قيمتها تعادل ال للقروض العادلة القيمة إن. المتداولة غير المطلوبات ضمن المبلغ كامل ادراج تم وبالتالي المالي، المركز بيان تاريخ من شهرا 12 خالل يسدد وال فوائد بدون المبلغ هذا إن. التسديدات تنزيل

.معقول بشكل العادلة القيمة تحديد يمكن ال فإنه متغيرة،  السداد تواريخ ولكون. لفوائد التخضع كونها

.ومعدات واالالت بممتلكات مضمونة (درهم مليون 2.337: 2017) درهم مليون 2,468 بمبلغ الخارجية القروض إن

.بالسنة% 1,750 كوبون  وبسعر يورو مليون 1,200 بقيمة سنوات 7 لفترة شريحة  ( ب

.بالسنة% 3,500 كوبون  وبسعر أمريكي دوالر مليون 500 بقيمة سنوات 10 لفترة شريحة  ( ج
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) القروض- 27

المدرجة القيمة العادلة القيمة  األسمية القيمة

201820182018

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

3,306,600         3,287,071          3,305,240          

1,837,000         1,796,367          1,821,816          

5,263,680         5,218,187          5,014,193          

5,263,680         5,469,835          4,971,200          

      15,112,449       15,771,460      201815,670,960 ديسمبر 31 في

          3,305,240شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

        11,807,209شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

المدرجة القيمة العادلة القيمة  األسمية القيمة

201720172017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

3,306,600         3,313,510          3,306,576          

1,837,000         1,885,019          1,820,230          

5,263,680         5,529,970          5,222,511          

5,263,680         5,848,317          5,179,324          

      15,528,641       16,576,816      201715,670,960 ديسمبر 31 في

                    -شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

        15,528,641شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

2019 في مستحقة السنة في% 2,375 وبسعر أمريكي، دوالر مليون 900 بقيمة شريحة  

2026 في مستحقة السنة في%  2,750 وبسعر يورو، مليون 1,200 بقيمة شريحة  

االستثمار صافي بتحوطات متعلقة سندات

2026 في مستحقة السنة في%  2,750 وبسعر يورو، مليون 1,200 بقيمة شريحة  

2024 في مستحقة السنة في% 3,500 وبسعر أمريكي، دوالر مليون 500 بقيمة شريحة  

االستثمار صافي بتحوطات متعلقة سندات

2021 في مستحقة السنة في%  1,750 وبسعر يورو، مليون 1,200 بقيمة شريحة  

2019 في مستحقة السنة في% 2,375 وبسعر أمريكي، دوالر مليون 900 بقيمة شريحة  

السندات

2024 في مستحقة السنة في% 3,500 وبسعر أمريكي، دوالر مليون 500 بقيمة شريحة  

2021 في مستحقة السنة في%  1,750 وبسعر يورو، مليون 1,200 بقيمة شريحة  

السندات
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) القروض- 27

المدرجة القيمة          
(بيانها معاد) 20182017 معدل سنة

درهم ألفدرهم ألفاإلسمي الفائدةالعملةاإلستحقاق

متغيرة بفوائد قروض

أمريكي دوالر2023مضمونة بنكية قروض
 الفائدة سعر معدل 

          1,007,254             947,726 زائد لندن في السائدة

مصري جنية2023مضمونة بنكية قروض
 الممر إقراض معدل

0,5 - %0,75%382,693             1,227,252          

مصري جنية2018قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة
 الممر إقراض معدل

0,1 - %0,25%-                     295,394             

             480,601             444,393%9,34الى% 6,43باكستانية روبية2023مضمون غير موردين تمويل

مصري جنية2019مضمون غير المكشوف على سحب
 الممر متوسط معدل

%0,75 زائد
40,430               44,230               

سيريالنكية روبية2018مضمونة بنكية قروض
 الفائدة سعر معدل

                7,494                     - سريالنكا في السائدة

باكستانية روبية2025مضمونة بنكية قروض

 الفائدة سعر معدل

 كراتشي في السائدة

             910,573             684,991 الى% 0,24 زائد

أمريكي دوالر2019مضمونة بنكية قروض
 الفائدة سعر معدل

 زائد لندن في السائدة
-                     47,731               

أمريكي دوالر2018مضمون غير بنكي قرض
 الفائدة سعر معدل

               33,224                     - زائد لندن في السائدة

قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة
أمريكي دوالر2018

 الفائدة سعر معدل

 زائد لندن في السائدة

4,2%-                     107,873             

باكستانية روبية2022مضمونة بنكية قروض

 الفائدة سعر معدل

 كراتشي في السائدة

 الى% 0,2 زائد

شهور %6 0,75
144,748             49,950               

                    -               32,184%6.65 باكستانية روبيةالتنفيذ قيدمضمونة بنكية قروض

مصري جنية2019مضمونة بنكية قروض
  الممر إقراض معدل

                    -               55,695%0,25 ناقص

مصري جنية2019مضمونة بنكية قروض
 منتصف إقراض معدل

                    -             147,117%0,25 و  الممر

ثابتة بفوائد قروض

          2,950,784          3,116,367%10 مغربي درهم2019مضمونة غير األجل قصيرة بنكية قروض

             105,114             141,788 %6 الى% 4,5افريقي غرب فرنك2019مضمون غير بنكي قرض

                    -               80,100-يورو2019مضمون بنكي قرض

               65,458               76,896%5,5افريقي غرب فرنك2019مضمون بنكي قرض

             789,952             601,355%8 الى% 2افريقي غرب فرنك2019-2023مضمون غير بنكي قرض

             111,130             233,646 %8الى% 5افريقي غرب فرنك2023مضمون بنكي قرض

ٌ 2023المسيطرة غير الملكية حقوق من مضمون غير قرض                     -             160,201%6افريقي غرب فرنكفصاعدا

               59,399             389,017%8,5 الى% 6افريقي غرب فرنك2019مضمونة غير األجل قصيرة بنكية قروض

أخرى قروض

             548,024             544,846فائدة بدونأمريكي دوالرينطبق الالمسيطرة غير الملكية حقوق من مقدمة دفعة

          1,833,017          1,834,906%2.375أمريكي دوالر2019سندات

          1,473,559          1,470,334%2.375أمريكي دوالر2019سندات

2024سندات
%3.500أمريكي دوالر

1,821,816          1,820,230          

          5,222,511          5,014,193%1.750يورو2021سندات

          5,179,323          4,971,200%2.750يورو2026سندات

             442,353             189,018متعددةمتعددةمتعددةاخرى

      24,812,430       23,525,660القروض اجمالي

            (107,089)                     -(39 ايضاح) للبيع بها محتفظ الي تصنيف اعادة

      24,705,341       23,525,660المستمرة التشغيلية العمليات من قروض

:يلي كما هي االخرى والقروض البنكية  المجموعة لقروض واألحكام الشروط إن
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) القروض- 27

الفائدة سعر ( أ

20182017

%8.2%6.4بنكية قروض

%2.6%2.7أخرى قروض

المتوفرة التسهيالت ( ب

التمويلية األنشطة من الناشئة االلتزامات تسوية

النهائي الرصيدعملة صرف فروقاتالتسديدات العائداتاالفتتاحي الرصيد

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

القروض و التزامات التأجير التمويلي
24,710,523           2,675,872          (3,046,853)        (811,480)            23,528,062        

النهائي الرصيدعملة صرف فروقاتالتسديدات العائداتاالفتتاحي الرصيد

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

القروض و التزامات التأجير التمويلي
22,289,057           3,558,667          (2,954,075)        1,816,874          24,710,523        

 االستثمار صافي تحوطات معامالت-28

20182017

درهم ألفدرهم ألف

290,229 (1,148,302)         

20182017

درهم ألفدرهم ألف

(20,632)              6,509                

1,011                 3,972                

(40,005)              (79,149)             

.درهم مليون 15 بمبلغ نقدي مقابل المجموعة استلمت المشتقات، احد استحقاق تم الفترة، خالل.  درهم مليون 173 مبلغ على حصلت و اليورو و األمريكي الدوالر مقايضات بعمل المجموعة قامت ،2017 سنة في

والرخص باالستثمارات المتعلقة الدائنة الذمم- 29

المجموعالمتداولة غيرالمتداولة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2018 ديسمبر 31 في

االستثمارات

          2,936,653                     -         2,936,653م.م.ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة   

               11,022                     -              11,022ايه.  اس تليكوم اتالنتيك   

التراخيص

             199,610               41,652            157,958تليكوم ماروك   

3,105,633        41,652              3,147,285        

2017 ديسمبر 31 في

االستثمارات

          2,936,653                     -         2,936,653م.م.ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة   

               11,022                     -              11,022ايه.  اس تليكوم اتالنتيك   

التراخيص

             412,194               90,353            321,841تليكوم ماروك   

3,269,516        90,353              3,359,869        

.الباكستانية الروبية أو اإلماراتي الدرهم أو األميركي بالدوالر مصنفة ومعظمها المطفأة بالتكلفة مقاسة مالية مطلوبات هي االستحواذ عند الدائنة المبالغ كافة إن

(مالية مطلوبات مشتقات/ مالية موجودات مشتقات)االجله والخيارات للعقود العادلة القيمة

.27 ايضاح في موضح هو كما كتحوطات المصنفة للسندات العادلة القيمة

.االستثمار صافي كتحوط  عمالت مقايضة عملية تصنيف وتم (27 إيضاح راجع) اليورو سندات إصدار تم السابقة، السنوات في

أخر شامل دخل في مباشرة به المعترف الفعال الجزء

.المسبقة منحها شروط بجميع الوفاء تم مسحوبة غير بها ملتزم قروض تسهيالت يمثل (درهم مليون 3,369:2017) درهم مليون 2,752  مبلغ المجموعة لدى كان ،2018ديسمبر 31 بتاريخ

:ادناه مبين السنة خالل األخرى والقروض البنكية القروض على المدفوعة المرجح الفائدة سعر متوسط إن

 القيمة لصافي المستقبلية النقدية التدفقات بخصم العمالت مقايضة عبر العادلة القيمة تحتسب. االستثمار صافي كتحوط تصنيفها تم و واليورو األمريكي الدوالر مقايضات المجموعة لدى كان السابقة، السنة خالل

:يلي كما هي للمشتقات العادلة القيمة إن. السائدة األجنبية العمالت وأسعار المناسبة السوقية الفائدة باستخدام الحالية

(مالية مطلوبات مشتقات)مشتقات لمقايضة العادلة القيمة

(مالية مطلوبات مشتقات/ مالية مطلوبات مشتقات) الفائدة أسعار مقايضة العادلة القيمة

 وقدره الباقي الرصيد تسديد يتم أن على باكستان حكومة إلى (درهم مليون 6,612: 2017) درهم مليون 6,612 مبلغ سداد تم باكستان وحكومة م.م.ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة بين حصة شراء التفاقية طبقا

.ال سي تي بي إلى االصول بعض بتحويل المتعلقة الشراء اتفاقية في الشروط بعض إستكمال لحين قائمة الزالت المستحقة المبالغ إن. (درهم مليون 2,937: 2017) درهم مليون 2,937

إن المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات . يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية

.النقدية لها أو التدفقات النقدية المستقبلية في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة من أنشطة التمويل

بما في ذلك إعادة تمويل السندات الحالية للمجموعة التي تستحق في يونيو ) مليون دوالر أمريكي لألغراض العامة للشركة ورأس المال العامل 7٢٥الحقا لنهاية العام ، وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك بمبلغ 

.كما في تاريخ اصدار هذه البيانات المالية الموحدة ، لم تقم المجموعة بسحب أي مبلغ من هذه التسهيالت. (٢٠١٩
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

تمويل عقود بموجب التزامات- 30

  من األدنى للحد الحالية القيمة       من األدنى الحد   

اإليجارات مدفوعات  اإليجارات مدفوعات   

2018201720182017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

تمويل  عقود بموجب الدفع واجبة المبالغ

                3,273                 1,993                3,577                2,000واحدة سنة خالل

                1,909                      86                1,965                   257والخامسة الثانية السنة بين

                    -                    323                    -                   288سنوات خمس بعد

2,545               5,542              2,402               5,182               

                    -                     -                  (360)                  (143)يخصم

               5,182               2,402              5,182               2,402اإليجارات اللتزامات الحالية القيمة

                3,273                 1,993                3,273                1,993شهرا 12 خالل في مستحقة مبالغ

ً 12 بعد مستحقة مبالغ                 1,909                    409                1,909                   409شهرا

المخصصات - 31

 من التخلص التزامات

المجموعأخرىالموجودات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

          2,637,982          2,627,649              201710,333 يناير 1 في

             576,718             574,273                2,445السنة خالل إضافية مخصصات

               (1,337)                   (777)                  (560) للبيع بها كمحتفظ تصنيفها معاد

            (366,431)            (366,431)                    -المخصص استخدام

            (245,324)            (245,324)                    -مخصص تحرير

               95,209               94,660                   549العمالت صرف فروق

        2,696,817         2,684,050            201712,767 ديسمبر 31 في

          2,509,251          2,509,251-متداولة التزامات في متضمنة

             187,566             174,799              12,767متداولة غير التزامات في متضمنة

        2,696,817         2,684,050            201812,767 يناير 1 في

          1,320,269          1,142,151            178,118السنة خالل إضافية مخصصات

            (315,983)            (315,983)                    -مخصص إستخدام

            (258,494)            (258,494)                    -مخصص تحرير

                6,799                     -                6,799   الخصومات تخفيض

             (27,205)              (27,133)                    (72)العمالت صرف فروق

        3,422,203         3,224,591           2018197,612 ديسمبر 31 في

          3,081,333          3,081,333-متداولة التزامات في متضمنة

             340,870             143,258            197,612متداولة غير التزامات في متضمنة

        3,422,203         3,224,591           2018197,612 ديسمبر 31 في

 القيمة إن. (%19: 2017)% 19 الفعّال االقتراض معدل متوسط بلغ ،2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل. تمويلية تأجير عقود بموجب والمعدات اآلالت بعض بتأجير تقوم أن هي المجموعة سياسة إن

ً تساوي المجموعة عقود اللتزامات العادلة .المدرجة قيمها تقريبا

. لألصول االقتصادي العمر انتهاء تاريخ مع تقريبا يتوافق بما الحق وقت في إصالحها الى تحتاج والتي للمجموعة التابعة الدولية الشركات بعض لدى بها المحتفظ موجودات ببعض الموجودات تقاعد التزامات تتعلق

.المبالغ هذه من أي تعويض يتم ان يتوقع ال

.للمجموعة التابعة الدولية الشركات ببعض متعلقة مخصصات متضمنة التنظيمية البنود من وغيرها الضرائب بعض" األخرى"المخصصات تتضمن
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

للموظفين الخدمة نهاية مكافاة مخصص- 32

20182017:يلي كما هي الموحد المالي المركز بيان في بها المعترف االلتزامات

درهم ألفدرهم ألف

 الممولة الخطط

          3,792,700          3,091,545للمكافات المحددة لاللتزامات الحالية القيمة

         (3,694,514)         (2,914,129)الخطة الصول العادلة القيمة: ناقصا

177,416            98,186             

الممولة غير الخطط

          1,510,596          1,357,993. االخرى الموظفين واستحقاقات  للمكافات المحددة لاللتزامات الحالية القيمة

        1,608,782         1,535,409المجموع

20182017:يلي كما هي الممولة وغير الممولة للخطط للمكافات المحددة االلتزامات في الحركات

درهم ألفدرهم ألف

          5,326,867          5,303,296 يناير 1 في كما

                    -                      72تي تي يو على االستحواذ
                    (79)                     -(39 ايضاح) للبيع بها لمحتفظ تصنيف اعادة

             151,263             110,497الخدمات تكلفة

             486,307             387,734الفائدة تكلفة

                   670              (42,589)االكتواري الربح/ (الخسارة)

             (62,920)                 4,543القياس اعادة

            (389,332)            (365,229)المدفوعة المكافات

                    -                (4,814)أخرى تكاليف

            (209,480)            (943,971)الصرف فروقات 

        5,303,296         4,449,539 ديسمبر 31 في كما

20182017:يلي كما هي الخطة الصول العادلة القيمة في التحركات

درهم ألفدرهم ألف

          3,689,908          3,694,514 يناير 1 في كما

             400,939             302,562الفائدة دخل

            (129,019)            (148,078)الفائدة دخل في الموجودة المبالغ متضمنة غير الخطة اصول عائدات

             186,046               86,248المستلمة المساهمات

            (266,525)            (252,364)المدفوعة المكافات

                1,865                     -أخرى

            (188,700)            (768,752)الصرف فروقات 

        3,694,514         2,914,130 ديسمبر 31 في كما

20182017:يلي كما هي الخسارة او الربح بيان في بها المعترف القيمة

درهم ألفدرهم ألف

             150,983             110,496الخدمة تكلفة

               85,109               85,172الفائدة تكلفة

               (4,126)                (4,497)اخرى

191,171            231,966           

20182017:االتي الممولة للخطط الخطة اصول تشمل

درهم ألفدرهم ألف

          3,133,481          2,065,031مدرجة غير- الدين ادوات

             206,864             556,894النقد ومرادفات النقد

             305,451             241,084عقارية استثمارات

                   220                    167ثابتة اصول

               87,737               87,030اخرى اصول

ً              (39,239)              (36,076)االلتزامات: ناقصا

2,914,130         3,694,514        
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(تابع) للموظفين الخدمة نهاية مكافاة مخصص- 32

20182017:يلي كما هي الرئيسية بالخطط المتعلقة الهامة االفتراضات

درهم ألفدرهم ألف

%10 الى% 3,2%10 الى% 3,5الخصم معدل

%8 الى% 2%8 الى% 0للرواتب السنوية النسبة زيادة معدل

سنة 21 الى سنة 5,46سنة 30 الى سنة 5,27التوظيف فترة متوسط

المتوقع السحب معدل

 الخدمة معدل; عالية (1

القائمة

الخبرة على بناء (2

 الخدمة معدل; عالية (1

القائمة

الخبرة على بناء (2

%0,33%0,33الوفيات معدل

الحساسية تحليل

2018201720182017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

             737,483             676,914            815,073             733,856الخصم معدل

             662,136             610,716            618,167             571,960للرواتب السنوية النسبة زيادة معدل

المال رأس- 33

20182017

درهم ألفدرهم ألف

:به المصرح

 10,000,000 10,000,000 واحد درهم منها كل قيمة (مليون 10,000: 2017) عادي سهم مليون 10,000

: بالكامل والمدفوع المصدر

8,696,754 8,696,754 

نتيجة للتغيير في  (انخفضت)/ يلخص الجدول أدناه كيف ان االلتزامات المحددة للمكافآت في نهاية فترة التقرير قد زادت . يعتبر حساب االلتزامات المحددة للمكافآت حساساٌ لالفتراضات اإلكتوارية الهامة المحددة أعاله

:االفتراضات المتعلقة بها

٪0.5 بنسبة االفتراض معدل في زيادة٪0.5 بنسبة االفتراض معدل في انخفاض

 خطة في المشتركين أعمار طول ومخاطر العقارات سوق ،مخاطر الفائدة أسعار مخاطر أهمها، يشمل واالستثمارية، االكتوارية المخاطر من عدد إلى المجموعة تتعرض المحددة، التعاقدية المعاشات خطط خالل من

.الخطط لجميع الرواتب ومخاطر التقاعدية المعاشات

.الخطط قواعد بمعدالت المحددة المساهمات بخطة والمتعلقة الخسارة او الربح بيان في بها معترف مصروفات كإجمالي (درهم مليون 130: 2017) درهم مليون 133 بمبلغ االعتراف تم

واحد درهم منها كل قيمة (8,696.8: 2017) عادي سهم مليون 8,696.8

 موافقة على الحصول بعد األسهم، هذه بيع إعادة أو إلغاء لغرض المدفوع، المال رأس من ٪5 أقصى بحد للشركة أسهمها شراء إعادة على" اتصاالت" لـ السنوية العمومية الجمعية وافقت ، 2018 مارس 21 في

 لم ، 2018 ديسمبر 31 في كما. سهم 434.837.700 بلغت والتي بها المكتتب األسهم من ٪5 شراء إلعادة والسلع المالية األوراق هيئة موافقة على الشركة ،حصلت2018 سبتمبر 24 بتاريخ. المختصة السلطات

.شراء إعادة عملية أي تتم

للتصنيف فيتش وكالة تصنيف على بناء B- بــ السندات هذه تصنيف تم كالسندات، دين أداة باكستان حكومة أصدرت

 ، القياس إعادة مبلغ تحديد وسيتم. المجموعة التزامات يزيد أن يتوقع الذي المبلغ يمثل والذي. درهم مليون 233 مبلغ المجموعة ستدفعها التي للمساهمة األدنى الحد يبلغ ان المتوقع من ، القادمة المالية السنة خالل

.التالي التقييم في ، التالية السنة في به االعتراف سيتم الذي
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احتياطيات – 34

20182017:يلي كما هي االحتياطيات في التحركات

درهم ألفدرهم ألف

        26,120,437        26,991,023(بيانها معاد)  يناير 1 في كما

            (123,850)         (1,076,943)للسنة الشاملة الخسارة مجموع

                    -              (28,533)تابعة شركة في إضافية حصة على االستحواذ

             994,436          1,019,222المرحلة االرباح من محول

      26,991,023       26,904,769ديسمبر 31 كمافي

(بيانها معاد) 20182017:يلي كما هي االحتياطيات من نوع كل في التحركات

درهم ألفدرهم ألف

أجنبية عملة صرف احتياطي

         (6,234,096)         (6,363,528) يناير 1 في كما

          1,018,870         (1,431,966)األجنبية العمليات تحويل عن ناتجة أجنبية عمالت صرف فروقات

                    -               76,836خارجية عمليات من التخلص عند الخسارة أو الربح إلى المحولة المتراكمة الخسائر

         (1,148,302)             290,229األجنبية العمليات موجودات صافي لتحوطات المحددة التحوط أدوات من (الخسارة)/ الربح

                    -              (28,533)تابعة شركة في إضافية حصة على االستحواذ

       (6,363,528)        (7,456,962)ديسمبر 31 في كما

االستثمارات تقييم إعادة احتياطي

               51,016                 7,276 يناير 1 في كما

                3,947              (14,337)التقييم اعادة من  الربح/ (الخسارة)

             (47,687)                (6,866)المرحلة األرباح الى استثمارات تقييم احتياطي من المحول

               7,276            (13,927)ديسمبر 31 في كما

تطوير احتياطي

        7,850,000         7,850,000ديسمبر 31 و يناير 1 في كما

النقدية التدفقات تغطية احتياطي

                    -                 1,635 يناير 1 في كما

                1,635                 2,295التقييم إعادة أرباح

               1,635               3,930ديسمبر 31 في كما

أصول استبدال احتياطي

          8,234,600          8,281,600 يناير 1 في كما

               47,000                     -المرحلة االرباح من محول

        8,281,600         8,281,600ديسمبر 31 في كما

قانوني احتياطي

          2,141,595          3,126,022 يناير 1 في كما

             984,427          1,019,351المرحلة االرباح من محول

        3,126,022         4,145,373ديسمبر 31 في كما

عام احتياطي

        14,077,322        14,088,018 يناير 1 في كما

               10,696                 6,738المرحلة االرباح من محول

      14,088,018       14,094,756ديسمبر 31 في كما

العام واالحتياطي األصول استبدال واحتياطي التطوير احتياطي (أ

قانوني احتياطي (ب

أجنبية عملة ترجمة احتياطي   (ج

االستثمارات تقييم إعادة احتياطي   (د

 الخسائر و المكاسب من صافي االخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات تقييم إعادة عن المتراكمة الخسائر و المكاسب االستثمارات تقييم إعادة احتياطي يمثل

.االستبعاد عند المرحلة األرباح من المحولة

.أجنبية عملة ترجمة احتياطي ضمن الخارجية العمليات من الناتجة أجنبية عمالت ترجمة فروقات اجمالي يدرج

 قابل غير قانوني احتياطي إلى الشركات لهذه السنوية األرباح من% 10 تحويل يتم للمجموعة، التابعة الشركات بعض تأسيس وعقود 2015 لسنة (2) رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون بموجب

.الموحد المساهمين حقوق في التغيرات بيان في المخصص من الشركات حصة إظهار تم وعليه للتوزيع،

.منحة أسهم إصدار ذلك في بما مستقبلية أنشطة في الستخدامها بها لالحتفاظ المجموعة رغبة علي بناء موزعة غير أرباح من محولة مبالغ من وتتكون. للتوزيع قابلة جميعها االحتياطيات هذه
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المالية األدوات- 35

المال رأس إدارة

20182017:يلي كما هو المجموعة مال رأس هيكل إن

درهم ألفدرهم ألف

         (8,143,175)         (7,418,968)بنكية قروض

       (15,528,641)       (15,112,449)سندات

         (1,033,525)            (994,243)أخرى قروض

               (5,182)                (2,402)تمويلي إيجار التزامات

        27,125,158        28,361,131البنوك لدى وأرصدة نقد

        2,414,635         4,833,069االموال  صافي

        58,090,467        57,245,402الملكية حقوق مجموع

:المالية األدوات تصنيف

2018 من للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات تتكون

درهم ألف

المالية الموجودات

: المطفأة بالتكلفة مالية موجودات

             120,406عالقة ذات جهات من مستحق

             217,206المدينة التمويلي التأجير ذمم

        14,211,364 مقدما مدفوعة مصروفات باستثناء أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون   

        28,361,131البنوك أرصدة و النقد

             817,833المطفأة بالتكلفة استثمارات

43,727,940      

             248,995اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

          1,118,320الخسارة او الربح خالل من العادلة القيمة

               10,710مشتقة مالية ادوات

45,105,965      

المالية المطلوبات

:المطفأة بالتكلفة بها محتفظ أخرى مالية مطلوبات

        29,052,733العمالء من مقدمة ودفعات المؤجلة اإليرادات باستثناء أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون   

        23,525,660 قروض   

          3,147,285 ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم   

                2,402 تمويلية إيجارات بموجب التزامات   

               70,336مشتقة مالية ادوات   

                1,737عالقة ذات جهات الى مستحق

55,800,153      

 الموجودات بنود لكافة (والمصاريف بااليرادات االعتراف وأساس القياس أساس االعتراف، معايير ذلك في بما ) تطبيقها تم التي واالساليب الهامة المحاسبية السياسات تفاصيل عن 2 رقم االيضاح في االفصاح تم

.المالية والمطلوبات

.المرحلة واألرباح واالحتياطيات المال رأس من تتكون التي الملكية حقوق ومجموع البنوك لدى واألرصدة النقد التمويلي، االيجار والتزامات واخرى بنكية وقروض سندات من للمجموعة الرأسمالي الهيكل يتكون

 أساس على مناسبا يكون حسبما ومراجعتها الحدود تقييم يجري. اإليرادات إلى االقتراض مبلغ لنسبة الداخلية الحدود وتقرر التمويل لتكلفة الرجح المتوسط الملكية حقوق بين الموازنة بمراقبة المجموعة تقوم

 رأسمال بهيكل واالحتفاظ االخرى المصالح اصحاب والمنافع للمساهمين عائد أكبر تحقيق هو الرئيسي الهدف إن. التمويل لتكلفة المرجح والمتوسط للمجموعة المتوقعة التمويل متطلبات ذلك في بما مختلفة اعتبارات

.المال راس تكلفة تقليل أجل من مثالي
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(بيانها معاد) 2017(تابع) المالية األدوات- 35

درهم ألف

 المالية الموجودات

: المطفأة بالتكلفة بها محتفظ مدينون و قروض

             187,242عالقة ذات جهات من مستحق

             247,714المدينة التمويلي التأجير ذمم

        16,107,395 مقدما مدفوعة مصروفات باستثناء أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون   

        27,125,158البنوك أرصدة و النقد

             225,557المطفأة بالتكلفة استثمارات

43,893,066      

             218,290اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

          1,257,297الخسارة او الربح خالل من العادلة القيمة

               10,481مشتقة مالية ادوات

45,379,134      

المالية المطلوبات

:المطفأة بالتكلفة بها محتفظ أخرى مالية مطلوبات

        30,353,673المؤجلة اإليرادات باستثناء أخرى دائنة ذمم و تجاريون دائنون

        24,705,341 قروض   

          3,359,869 ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم   

                5,182 تمويلية إيجارات بموجب التزامات   

               79,149مشتقة مالية ادوات

58,503,214      

المالية المخاطر إدارة أهداف

السوق مخاطر

 األجنبية العمالت مخاطر

 أية اقتراض أو استثمار بأي بالقيام تتعلق هامة قرارات أية إن. المجموعة بعمليات الصلة ذات المالية المخاطر وإدارة والدولية والمحلية المالية األسواق مراقبة عن العامة المسؤولية للمجموعة المالية إدارة تتولى

.السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق مخاطر المجموعة مخاطر تشمل. التابعة الشركة أو المناسبة السلطة و إدارة مجلس قبل من تعتمد مشتقة مالية أدوات شراء أو أموال

 المجموعة تستخدم آلخر، وقت من. الملكية حقوق في االستثمارات على األسعار ومخاطر الفائدة وأسعار األجنبية العمالت أسعار في التغييرات عن تنشأ مالية لمخاطر رئيسي بشكل تعرضها المجموعة أنشطة إن

.المخاطر هذه وتقيس المجموعة بها تدير التي الطريقة في أو السوق لمخاطر المجموعة تعرضات على السنة خالل تغيير أى يطرأ لم.العمالت لمخاطر تعرضها لتغطية المشتقة المالية األدوات

 يتم. (الدرهم) العرض عملة عن الوظيفية العملة فيها تختلف التي المجموعة شركات في استثمارات صافي ان من األجنبية العملة في التعامل مخاطر تنشأ األجنبية، العملة في التعامل لمخاطر التعرض إلى باإلضافة

 تأثير المخاطر لهذه يكون قد. يتغير قد االستثمار مبلغ أن ذلك، عن سينتج. للمجموعة العرض وعملة الصافية لالستثمارات الوظيفية العملة بين الفوري الصرف أسعار في تقلبات مخاطر أنها على بالمخاطر االعتراف

.للمجموعة الموحدة المالية البيانات على كبير

.االجراء هذا الدولية المالية التقارير مطابقة تتطلب.للمجموعة العرض عملة الى االستثمار صافي ترجمة خطر من فقط تأثيرها ينشأ. النقدي للتدفق التعرض إلى  االجنبية العملة صرف خطر يؤدي ال

.خارجية عمليات في استثمارات وصافي أجنبية بعمالت معامالت من األجنبية العملة مخاطر تنشأ. للشركة الوظيفية العملة و العرض عملة هو ("درهم") المتحدة العربية االمارات درهم يعتبر

 كما. (واليورو االمريكي الدوالر اساسي بشكل) المعنية للشركة الوظيفية العملة بخالف بعمالت العقود تبرم لكونها وذلك العمالت أسعار لمخاطر وتعرضها بتعامالتها يتعلق فيما محدودة لمخاطر المجموعة تتعرض

 اإلمارات اتصاالت تبرم.  المغربي والدرهم األفغاني السريالنكية، الروبية الباكستانية، الروبية اليورو، المصري، الجنيه النيجيرية، النايرا ، العمالت هذه تشمل الوظيفية بالعمالت عقود المجموعة شركات تبرم

 ان حيث باليورو عقود المغرب اتصاالت تبرم كما باليورو مربوط األفريقي الغرب الفرنك ان حيث باليورو عقود تليكوم أتالنتيك مجموعة تبرم كما. الدرهم إلى مربوطة وهو االمريكي بالدوالر عقود المتحدة العربية

 العمالت صرف عقود ذلك في بما األجنبي، الصرف ومعدل الفائدة أسعار لمخاطر تعرضها إلدارة المشتقة المالية األدوات من متنوعة مجموعة في المجموعة تدخل.  ٪60 بنسبة باليورو مربوط المغربي الدرهم

.العمالت تبادل وعقود الفائدة أسعار مبادالت االجله األجنبية

 رأس هيكل تحسين بهدف التمويل تكلفة المجموعة تراقب. للمساهمين قيمة أعلى وتحقيق األعمال استدامة ضمان بهدف بها، الخاص المال رأس هيكل تحديد عند العوامل من مجموعة االعتبار بعين المجموعة تاخذ

 بهدف الصافية المالية الديون نسبة أيضا تراقب كما. المال رأس لتكلفة المرجح المتوسط احتساب بهدف الصناعة لمعيار المنهجية والتحديثات المالية األسواق بمراقبة المجموعة تقوم ذلك، عمل من ولتتمكن. المال

 هذه تنقيح ويتم. الوقت طوال تظهر أن يمكن التي البديلة االستخدامات مع الناتجة المحتملة النقدية التدفقات مطابقة من المجموعة تمكن والتي المتوسط، المدى على المطلوب االئتماني التصنيف على والحفاظ الحصول

.للمجموعة المالي الهيكل تحديد عند المطبقة الضريبية اوالقواعد النقدية التدفقات توليد في التقلب أو الشامل بالمعنى الدولة كمخاطر محددة، متغيرات وتطبيق أخرى اعتبارات من العامة المبادئ

 بالعملة ثابت أو متغير بعائد والفوائد االصلي المبلغ على المدفوعة والمبالغ السندات بها المصدر االجنبية للعمالت ثابت أو متغير بعائد والفوائد االصلي المبلغ على االمستلمة المبالغ على العمالت مقايضة عقود تشمل

 في به تسويتها أو تبادلها العمالت مقايضة لعقد يمكن الذي التقديري المبلغ وهو العمالت مقايضة لتقييم المعتادة األساليب استخدام خالل من للعمالء المقايضة لعقود للعملة العادلة القيمة تحديد يتم. للشركة الوظيفية

: المالية األدوات 7 رقم الدولية المالية التقارير لمعيار وفقا العادلة القيمة لتسلسل وفقا. األجنبية العمالت صرف وأسعار األساسية والمنحنيات العائد منحنيات هي الرئيسية المدخالت إن. العادية السوق ظروف ظل

.العادلة للقيمة 2 رقم المستوى العمالت تبادل لعقود العادلة القيمة تمثل اإلفصاح،
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 األجنبية للعمالت الحساسية

الملكية حقوق على األثرالخسارة و الربح على األثر

2018201720182017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

الملكية حقوق في و  (الخسائر)/األرباح في النقص/الزيادة

                    -                     -              60,397               45,740المصري الجنيه

             799,197             520,320            235,446             478,220اليورو

                    -                     -              54,772               70,491  الباكستانية الروبية

                    -                     -            292,098             296,522المغربي الدرهم

                    -                     -              78,217             127,684الوسطى أفريقيا فرنك

 الفائدة أسعار مخاطر

 الفائدة لسعر الحساسية

األخرى األسعار مخاطر

 االئتمان مخاطر إدارة

للمجموعة البنك ارصدة

20182017

%90%94المتحدة العربية االمارات في إستثمارات

%10%6المتحدة العربية االمارات خارج إستثمارات

المتحدة العربية االمارات في لالستثمارات البنك تصنيف

التصنيفدرهم ألفالتصنيفدرهم ألف

A3مليار A36,2مليار 9,7موديز

Aa3مليار Aa36مليار 4,6

Baa1مليار Baa15,1مليار 4

A1مليار A22,7مليار 2,6

--A1مليار 2,4

A1uمليار A1,5مليار 2,1بور اند ستاندرد

(بيانها معاد) 20182017:يلي كما الخسارة أو الربح بيان في التعاقدية والموجودات المالية الموجودات قيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم

درهم ألفدرهم ألف

          1,035,386          1,104,680المدينة التجارية الذمم على مخصص

               53,177             144,353األخرى االتصاالت حاملي/ مشغلي من المستحقة المبالغ على مخصص

               33,568              (12,688)التمويلي التأجير ذمم على مخصص

        1,122,131         1,236,345مجموع خسارةالمخصصات

 يتمتع أو الحكومة قبل من مملوكا البنك كان إذا فيما تحديد ذلك في بما. لديها أموالها تستثمر التي البنوك لتحديد وذلك الصلة ذات العوامل مختلف االعتبار بعين المجموعة تأخذ الفائضة، النقدية بإستثماراتها يتعلق فيما

 تغيير هناك كان كلما أو سنويا يجري بنك كل في يستثمر سوف الذي المبلغ وتحديد البنوك تقييم إن. للودائع الحكومي بالضمان المتمثل األمان ومستوى التصنيف وكاالت قبل من البنك تصنيف ودرجة حكومي، بدعم

.السوق أوضاع في هام

2017 2018

 كان وحيثما. المدينة للذمم المالي للوضع ائتمان تقييم منتظم بشكل يجري. مختلفة جغرافية ومناطق متنوعة صناعات على الموزعين العمالء من كبير عدد حسابات أرصدة من للمجموعة التجارية المدينة الذمم تتكون

.نقدية تأمينات شكل على العمالء من ضمانات على الحصول عادة يتم. ممكنا ذلك

 الخمسة العمالت هذه تشكل.  الوسطى أفريقيا وفرنك المغربي والدرهم الباكستانية والروبية و واليورو المصري الجنيه مقابل الدرهم تبادل سعر في ٪10 بنسبة لتغيير المجموعة حساسية مدى التالي الجدول يبيّن

 بافتراض  األثر هذا تحديد تم لقد.  الدرهم غير عملة تستخدم التي والزميلة التابعة بشركاتها يتعلق فيما المالية بياناتها في المجموعة ضمن جوهري بشكل تحدث أن تعتبر والتي الربح، صافي في المؤثرة األغلبية

 األمريكي الدوالر/اإلماراتي الدرهم قوة ازدياد حالة في والقروض النقد رصيد صافي في زيادة على اإليجابي الرقم يدل. االجنبية العمالت صرف إغالق سعر من ٪10 بنسبة األجنبية العمالت صرف سعر تراجع

.األجنبية العملة مقابل

 على الحالية الفائدة بأسعار مقارنة السوق في الفائدة أسعار بمراقبة المجموعة تقوم. متغيّرة أو ثابتة فائدة بأسعار أموال باقتراض تقوم المجموعة ضمن المنشآت أن حيث الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض

 المشتقة المالية األدوات وتوفر وتكلفة المستقبل في المتوقعة الفائدة وأسعار الحالية االقتراض تكلفة دراسة ذلك ويشمل. الحالية الفائدة بأسعار يتعلق إجراء اتخاذ عليها ينبغي كان إذا فيما ذلك على بناء وتقرر قروضها

.حاليا ثابتا الفائدة سعر خاللها سيكون التي الفترة وكذلك الدين وفترة الفائدة طبيعة لتغيير استخدامها يمكن التي

 85 بـمبلغ ارتفاعا أو انخفاضا يشهد سوف المساهمين وحقوق الربح صافي فإن. األخرى المتغيرات كافة ثبات مع السنة خالل ٪2 بنسبة النقص أو الزيادة حال وفي ،2018 ديسمبر 31 في القائمة القروض على بناء

.متغيّرة فائدة أسعار تحمل التي قروضها على الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تعرض إلى رئيسي، بشكل األثر، هذا يعزى. (درهم مليون 77: 2017) درهم مليون

 بالمجموعة الخاصة البنكية األرصدة عن رئيسي بشكل المخاطر هذه وتنشأ. مالية لخسائر المجموعة تكبد إلى يؤدي مما التعاقدية بالتزاماتها بالوفاء معها المتعاقد الجهة التزام عدم مخاطر هي االئتمان مخاطر

 تكبد مخاطر  تخفيف بهدف وذلك مناسبا، ذلك كان حيثما كافية ضمانات على والحصول باالئتمان جديرة أطراف مع فقط بالتعامل تقضي  سياسة المجموعة تنتهج.  األخرى المدينة والذمم التجاريون والمدينون

 للمعامالت اإلجمالية القيمة بأن علما مراقبتها يجري معها المتعاقد للجهات االئتمانية والتصنيفات للمخاطر المجموعة تعرض إن. التزامات من عليها ما أداء في معها المتعاقد الجهات التزام لعدم نتيجة مالية خسائر

.معتمدة معها متعاقد جهات على موزعة المبرمة

%:5 بنسبة السهم سعر إنخفاض أو زيادة حال في

 في المسجلة العادلة القيمة في التغيرات نتيجة (درهم مليون 17,9: 2017) درهم مليون 11,3 بمبلغ 2018 ديسمبر 31 في كما الملكية حقوق و  2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة في الربح انخفاض/ زيادة• 

.الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة لألسهم الخسارة أو الربح

 بالقيمة المصنفة لألسهم العادلة القيمة في للتغيرات نتيجة وذلك (درهم مليون 1,5 بمبلغ انخفض/  زاد: 2017) درهم مليون 1,0 بمبلغ 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة اآلخر الشامل الدخل انخفض/ زاد• 

اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة أسهم في استثمارات استبعاد/قيمة انخفاض عن متحقق(درهم مليون 0.7: 2017) درهم مليون 0.03 بقيمة مبلغ و اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 الملكية حقوق في باستثمارات المجموعة تحتفظ. المالية لألوراق إندونيسيا وسوق المالية لألوراق الخرطوم سوق في مدرجة ملكية حقوق استثمارات عن والناشئة الملكية حقوق أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض

 لهذه المدرجة القيمة حول التفاصيل من لمزيد 18 إيضاح أنظر. مالية موجودات وبيع التعاقدية النقدية التدفقات جمع خالل من أهدافه تحقيق يتم أعمال نموذج نضم بها ويحتفظ المتاجرة ألغراض اساسي بشكل

.االستثمارات

 أي قيمة االعتبار في األخذ بدون االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األقصى الحد وتمثل القيمة النخفاض مخصصات أي من صافية. الموّحدة المالية البيانات في المسجلة المالية للموجودات المدرجة القيمة إن

.عليها الحصول تم ضمانات
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 السيولة مخاطر إدارة

وذمم تجاريون دائنون

 التزامات التزامات متعلقة دفعاتبإستثناء أخرى دائنة:  يلي كما المالية المطلوبات سداد يستحق

المجموعمالية مشتقاتالتشغيلي التاجيرورخص باستثمارات قروضالمؤجلة االيراداتدرهم ألف

        39,288,649               70,336                1,993          3,105,633             8,552,469        27,558,218 واحدة سنة خالل او الطلب عند الدفع مستحقة 

          2,500,036                     -                     86               41,652             1,048,117          1,410,181الثانية السنة في 

          7,031,582                     -                   323                    -             6,995,330               35,929والخامسة الثالثة السنة بين 

          6,978,149                     -                    -                    -             6,929,744               48,405الخامسة السنة بعد 

      55,798,416              70,336              2,402        3,147,285         23,525,660       201829,052,733 ديسمبر 31 في كما

        36,819,136                     -                3,273          3,269,516             4,670,214        28,876,133 واحدة سنة خالل او الطلب عند الدفع مستحقة 

          5,416,873               79,149                1,909               90,353             4,844,157             401,305الثانية السنة في 

          8,333,554                     -                    -                    -             7,677,007             656,547والخامسة الثالثة السنة بين 

          7,933,650                     -                    -                    -             7,513,963             419,687الخامسة السنة بعد 

      58,503,213              79,149              5,182        3,359,869         24,705,341       201730,353,672 ديسمبر 31 في كما

المالية واإللتزامات للموجودات العادلة القيمة قياس

المجموع3 المستوى2 المستوى1 المستوىالمدرجة القيمة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

مالية موجودات

             235,043                     -            235,043                    -                217,206مدينة التمويلي التأجير ذمم

             809,342                     -                    -             809,342                817,833المطفأة بالتكلفة مصنفة استثمارات

             248,995             230,667                    -               18,328                248,995اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات

          1,118,320               46,638            846,056             225,626             1,118,320الخسارة و الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات

               10,710                     -              10,710                    -                  10,710مشتقة مالية موجودات

2,413,064           1,053,296        1,091,809        277,305            2,422,410        

مالية مطلوبات

        23,497,265                     -       23,497,265                    -           23,525,660قروض

               70,336                     -              70,336                    -                  70,336مشتقة مالية مطلوبات

23,595,996         -                   23,567,601      -                   23,567,601      

المجموع3 المستوى2 المستوى1 المستوىالمدرجة القيمة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

مالية موجودات

             298,341                     -            298,341                    -                247,714مدينة التمويلي التأجير ذمم

             225,554                     -                    -             225,554                225,557المطفأة بالتكلفة مصنفة استثمارات

             218,290             188,826                    -               29,464                218,290اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات

          1,257,297               39,774            858,765             358,758             1,257,297الخسارة و الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات

               10,481                     -              10,481                    -                  10,481مشتقة مالية موجودات

1,959,339           613,776           1,167,587        228,600            2,009,964        

مالية مطلوبات

        25,148,868                     -       25,148,868                    -           24,705,341قروض

               79,149                     -              79,149                    -                  79,149مشتقة مالية مطلوبات

24,784,490         -                   25,228,017      -                   25,228,017      

ً والفائدة االساسي للمبلغ النقدية التدفقات الجدول يشمل. بالسداد المجموعة مطالبة فيه يمكن وقت اقرب على بناء المالية للمطلوبات المخصومة غير النقدية التدفقات اساس على اعاله الجدول اعداد تم .معا

 وإلدارة للمجموعة األجل والبعيد والمتوسط القصير التمويل متطلبات إدارة بهدف السيولة مخاطر إلدارة  مناسبا إطارا أنشأ والذي. للمجموعة السيولة مخاطر إدارة عن النهائي المسؤول هو اإلدارة مجلس إن

 الموجودات استحقاق تواريخ ومقابلة والفعلية المتوقعة النقدية التدفقات مراقبة خالل من وذلك احتياطية اقتراض وتسهيالت بنكية وتسهيالت كافية باحتياطيات باالحتفاظ السيولة مخاطر المجموعة تدير. السيولة

 للمجموعة المالية المطلوبات معظم إن. السيولة مخاطر لتخفيف تهدف والتي 2018 ديسمبر 31 في هي كما للمجموعة تتوفر التي المسحوبة غير المتاحة التسهيالت تفاصيل 23 إيضاح يتضمن. المالية والمطلوبات

. واحدة سنة خالل تستحق الموّحد المالي المركز بيان في المفصلة

 2018 ديسمبر 31 في كما العادلة القيمة ترتيب

2017 ديسمبر 31 في كما العادلة القيمة ترتيب
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320182017 رقم المستوى تسوية

درهم ألفدرهم ألف

           424,884            228,601يناير 1 في كما

               58,170               74,347إضافات

               18,645                (4,429)العمالت أسعار في التغير فروقات

            (257,062)              (28,291)محذوفات

             (16,036)                 7,077تقييم إعادة

           228,601            277,305ديسمبر 31 في كما

االلتزامات- 36

الرأسمالية االلتزامات (أ

(درهم مليون 514: 2017) درهم مليون 431 بمبلغ اعتماد خطابات المجموعة أصدرت

التشغيلي اإليجار التزامات (ب

كمستأجر المجموعة. 1

20182017

درهم ألفدرهم ألف

383,740             373,499             

20182017

درهم ألفدرهم ألف

             268,816             309,701واحدة سنة خالل

             734,582             749,173الخامسة السنة إلى الثانية السنة خالل

             584,968             631,089الخامسة السنة بعد

1,689,963         1,588,366        

كمؤجر المجموعة. 2

:كالتالي المستقبلية اإليجار دفعات من األدنى الحد مقابل مستأجرين مع تعاقدات المجموعة لدى كان التقرير، فترة بنهاية

20182017

درهم ألفدرهم ألف

                8,468                 7,310واحدة سنة خالل

               28,000               28,065الخامسة السنة إلى الثانية السنة خالل

35,375              36,468             

:أدناه يلي كما موضحة هي العادلة القيمة تحديد كيفية عن المعلومات إن.  عنها اإلفصاح تم التي العادلة بالقيمة أو العادلة بالقيمة للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات بعض قياس يتم

.27 إيضاح في العادلة قيمتها عن اإلفصاح ويتم المطفأة بالتكلفة الموحد المالي المركز بيان في القروض وتسجيل قياس يتم• 

.السوق مصدرها بيانات من مستمدة بأسعار مخصومة المستقبلية النقدية التدفقات من الحالية القيمة هي المشتقة المالية لألدوات العادلة القيمة إن• 

 وتمثل. مماثلة لبنود المالحظة المدرجة السوق أسعار من العادلة القيم وتستمد التوالي، على اإلستحقاق لتاريخ بها محتفظ وإستثمارات للبيع متاحة مالية كموجودات والصكوك المدرجة المالية األوراق تصنيف يتم• 

".أخرى استثمارات "15 إيضاح في التفاصيل شرح وتم. العادلة القيمة 3 المستوى المدرجة غير المالية األوراق تمثل. العادلة القيم 1 المستوى هذه

.العادلة قيمتها تقارب الموحدة المالية البيانات في المدرجة األخرى المالية والمطلوبات للموجودات الدفترية القيمة إن

 القدرة الستبدال حاليا مطلوبا سيكون الذي المبلغ يمثل والذي ،(التكلفة منهج) اإلنشاء استبدال تكلفة منهج أساس على (درهم مليون 53: 2017) درهم مليون 56 والبالغة للمجموعة العقارية االستثمارات تحديد تم

.العادلة القيمة تصنيفات ضمن 3 مستوى ضمن تصنيفها تم ذلك، على وبناء. كونستركشن انترناشونال تيرنر مؤشر على بناء لالصل اإلنشاء استبدال تكلفة تحديد تم. لألصل العملية

 إن. بحتة تجارية أسس على لألسهم حديثة صفقات توجد وال مدرجة غير االستثمارات هذه لكون 3 المستوى في (درهم مليون 229: 2017) درهم مليون 277 بمبلغ أخرى الستثمارات العادلة القيمة تصنيف تم

 لهذه العادلة القيمة في تغيير عنه ينتج سوف المدخالت هذه في هام تغيير أي ان. السوق أسعار بمتوسط المخصومة المستقبلية النقدية التدفقات باستخدام داخليا معدة تقييم نماذج هي المستخدمة التقييم طريقة

.االستثمارات

.سنوات 5 الى سنة من بمعدل ملتزمين لمستأجرين مؤجرة الممتلكات جميع إن. (درهم مليون 20: 2017) درهم مليون 20 السنة خالل العقارات تأجير إيرادات بلغت

.سنوات 15 إلى سنة بين تتراوح لمدة اإليجار عقود على التفاوض يتم. لها التابعة التجزئة ومحالت بمكاتبها والمتعلقة المجموعة على المستحقة اإليجارات التشغيلي اإليجار دفعات تمثل

:يلي كما تستحق والتي لإللغاء قابلة غير تشغيلية بعقود متعلقة إيجار لدفعات األدنى بالحد متعلقة التزامات التقرير فترة نهاية في المجموعة لدى كان

(7 إيضاح) السنة خالل كمصروف به المعترف التشغيل إيجار ضمن للدفعات األدنى الحد

.السنة خالل 3و 2 المستوين بين تحويالت يوجد ال

 بيانات من مستمدة بأسعار المخصومة النقدية التدفقات على تعتمد والتي عليها المتعارف التسعير لنماذج وفقا أعاله 3 والمستوى 2 المستوى فئات في المدرجة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم تحديد تم

.السوق مصدرها

 القيمة تحديد يتم حيث عناصر 2 المستوى تصنيف يتضمن. مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق في مدرجة معدلة غير بأسعار العادلة القيمة تحديد يتم حيث المالية األدوات 1 المستوى تصنيف يتضمن

.ظاهرة غير مدخالت 3 المستوى تصنيف يتضمن. مباشر غير أو مباشر بشكل إما االلتزام، أو لألصل الظاهرة المدرجة األسعار بخالف المدخالت من العادلة

(درهم مليون 5,124: 2017) درهم مليون 4,996 حد إلى استثمارية والتزامات مستقبلية رأسمالية مشاريع على المجموعة وافقت
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الطارئة المطلوبات- 37

البنوك ضمانات (أ

20182017

درهم مليوندرهم مليون

                1,653                 2,241بعقود متعلقة وكفاالت تنفيذ حسن ضمانات

                1,416                 2,061خارجية شركات استثمارات

األجنبية العمالت صرف انظمة (ب

اخرى طارئة مطلوبات (ج

 تتنوع. االتصاالت للوائح وفقا القرارات هذه موبايلي عارضت وقد( الهيئة) المعلومات وتقنية اإلتصاالت هيئة من قرارات عدة خرق مخالفة للمجموعة، زميلة شركة وهي( موبايلي) اتصاالت اتحاد شركة تلقت (ج

.أسباب من غيرها أو الهيئة قبل من معتمدة غير لعروض تقديم أو الدفع مسبقة االتصال شرائح إصدار كيفية مابين القرارات هذه أسباب

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

.2018 ديسمبر 31 في كما درهم مليون 693 بمبلغ الهيئة ضد موبايلي قبل من مرفوعة قضائية دعوى 800 هناك• 

ً 223 يبطل موبايلي لصالح أولي حكم 223 المظالم ديوان أصدر•  .2018 ديسمبر 31 في كما درهم مليون 467 إلى تصل غرامات بإجمالي" الهيئة" قرارات من قرارا

.2018 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليون 462 إجمالية بقيمة أولية عقوبات إلغاء إلى أدى مما (االستئناف محكمة أكدتها بعدما) قطعية األولية الصادرة األحكام هذه بعض أصبحت• 

 بمقتضى. بنين تيلسيل لها، التابعة الشركات من واحدة في األقلية مساهمي أحد"( ساركي)" سار ساركي ضد تحكيم قضية في للمجموعة تابعة شركة وهي ايه اس تيليكوم أتالنتيك انخرطت السابقة، السنوات في (هـ

 على بناء الموضوع نفس حول السابقة التحكيم إجراءات من إثنين إلغاء تم. 2007 عام حتى 2002 عام من الفترة خالل بنين لتيلسيل الناجمة  المزعومة األضرار عن تعويضات على للحصول ساركي تسعى ذلك،

 1.6) يورو مليون 416 نحو إلى قيمتها تصل لساركي تعويضات بدفع 2013 نوفمبر في بدأت التي المرافعة على بناء التحكيم محكمة أمرت ،2015 نوفمبر في. 2013 و 2008 عامي في تليكوم أتالنتيك طلب

 االبتدائية المحكمة قبل من التنفيذ بإجراءات السماح تم بينما.  المحلية المحاكم قبل من عليه المماطله وتم القرار رفضت التي توجو بإستثناء متعددة أفريقية بلدان في التنفيذ بإجراءات ساركي قامت وعليه. (درهم مليار

 وتعليق الثالثة التحكيم عملية إلغاء على الحصول اجل من كوتونو في اإلستئناف محكمة أمام القانونية باإلجراءات تليكوم أتالنتيك وشرعت. خالف محل التزال والتي التنفيذ ووقف الحكم على الطعن تم و توجو في

 (رفضت التي) ساركي جانب من الدستورية التحديات أو باإلجراءات تتعلق ألسباب بإنتظام التحكيم قرار إلغاء بشأن القرار تأجيل تم وقد ،2017 يونيو في التنفيذ طلب بوقف المحكمة قرار إصدار تم. الحكم تنفيذ

.جديد جلسة موعد يحدد لم القوائم هذه تاريخ حتى و الشأن، بهذا رايه ابداء بنن العام مدعي من المحكمة طلبت جلسة آخر في. بنن في العدالة نظام تنظيم في متأصلة ألسباب وكذلك

  من كل مع تسوية اتفاقية في موبايلي دخلت ، 2018 ديسمبر 15 في. الحكومية الرسوم حساب بآلية يتعلق فيما المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة ضد موبايلي رفعتها قانونية قضية (11) هناك ، ذلك إلى باإلضافة

 ونتيجة. لالتصاالت التحتية البنية لتطوير جديد استثماري إطار وتحديد 2017 ديسمبر 31 حتى الحكومية الرسوم بقرارات يتعلق فيما CITC و السعودية المعلومات وتقنية االتصاالت ووزارة السعودية المالية وزارة

.الحكومية الرسوم حساب بآلية المتعلقة القانونية بالقضايا المتعلقة األحكام جميع عكس تم التسوية، لهذه

 موبايلي تلقت وقد. المذكورة اللجنة قبل من حاليا بعضها في الفصل يتم والتي المالية، االوراق منازعات في الفصل لجنة امام موبايلي شركة ضد المساهمين من عدد من قضية 179 رفع تم ذلك، إلى باإلضافة (د

.2018 ديسمبر 31 حتى مستمرة الزالت قضية 12 و عنها، التخلي أو فيها الفصل تم قضية 11و نهائيا حكما 149 و قضية 5 في أوليا حكما

 تأثير أي هناك يكون بأن تتوقع ال ولكنها األخرى، الجغرافية المناطق بعض في االتصاالت ومشغلي لالتصاالت، المنظمة والهيئات الحكومة من معينة رسوم بخصوص منازعات التابعة وشركاتها المجموعة لدى (ا

.النزاعات هذه تسوية نتيجة المالية ونتائجها للمجموعة المالي المركز على هام سلبي

 منازعات في الفصل لجنة أيدت المطالبات هذه وبصدد. 2016 يناير في 2014/2013 موبايلي إدارة مجلس أعضاء ضد مطالبات تقديم في (الهيئة) السعودية المال راس اسواق هيئة بدأت أعاله، إيضاحه تم كما

 اإلدارة مجلس أعضاء من كل يسعى سوف نهائي سلبي قرار صدور حال وفي ، االستئناف هيئة الى القرار باستئناف عليهم المدعى يقوم وحاليا الهيئة، رفعتها التي السبعة المطالبات من ثالثة المالية االوراق

.التأميني الغطاء إلى االدارة وموظفي

 في الفصل لجنة قبل من الدعوات تلك تعليق تم. المالية االوراق منازعات في الفصل لجنة لدى الدعاوى هذه رفع تم وغيرهم، 2014/ 2013 موبايلي مجلس أعضاء ضد مساهمين من قضائية دعوة 44 إجراء تم

ً المالية االوراق منازعات .2014/2013 موبايلي إدارة مجلس أعضاء ضد (الهيئة) السعودية المال راس اسواق هيئة من النهائي التقرير الى انتظارا

 اف" األجنبية العمالت صرف إدارة لقانون الخروقات بعض بموجبها تدعى الهندية التنفيذ إدارة من ايضاح إشعار" بي دي اتصاالت" المحدودة تي في بي تيليكوم بي دي اتصاالت تلقت ، 2011 يوليو 23 بتاريخ

 الكرف من الحكم استئناف يمكن. بي دي اتصاالت مدراء من اثنين ضد سلبية أحكام الهندية التنفيذ ادارة تصدر لم. (القانون خرق وقت في) الخمسة ومديريها بي دي اتصاالت قبل من 1999 لسنة" اي ام اي

.الحكم صدور من يوم 45 خالل المتضرر

ً". عليهم المدعى  "2014/2013 موبايلي إدارة مجلس أعضاء ضد دعاوى (الهيئة) السعودية المال رأس أسواق هيئة أصدرت ،2016 يناير في  في الفصل للجنة التابع االستئناف مجلس أقر اإلجراءات، لهذه وفقا

 )درهم مليار 1,64 بمبلغ قضائية دعوة 63 إجراء تم الهيئة، طلبات مع بالمقارنة عليهم، المدعى بحق تنظيمية غرامة إصدار تم عليه، وبناء الهيئة، رفعتها التي السبعة المطالبات من ثالثة المالية االوراق منازعات

 قبل من الدعوات تلك تعليق تم. المالية االوراق منازعات في الفصل لجنة لدى الدعاوى هذه رفع تم وغيرهم،"( عليهم المدعى )"2014/ 2013 موبايلي مجلس أعضاء ضد مساهمين من (سعودي لاير مليار1,67

ً تجري اإلجراءات الزالت. بها المطالبة إلى تسعي الهيئة كانت بينما المالية االوراق منازعات في الفصل لجنة  إن المالية، االلتزامات تحديد المرحلة هذه في يمكن ال االستماع، لجلسات اإلجرائية المرحلة في حاليا

.االستماع جلسات تنشيط إلعادة الالحقة ، وجدت

 نتيجة والمستحقة الموقوفة الربط رسوم السترداد فودافون  تسعى(. فودافون) والالسلكية السلكية مصرلالتصاالت فودافون شركة بدأتها التي التحكيم بإجراءات إشعار مصر اتصاالت تلقت ،2016 أبريل في (و

 أن المقرر ومن حاليا، قائمة التحكيم إجراءات تزال ال. المستحقة الفائدة إلى باإلضافة المشغلين على (NTRA) االتصاالت لتنظيم القومي الجهاز قيل من المفروضة الجمركية التعريفات بإلغاء المبدئي  المحكمة لقرار

 المعلومات في عادلة بصورة بها االعتراف تم قد المدرجة الربط معامالت أن اإلدارة تعتقد المقدمة، الداعمة والمستندات المرافعات إلى واستنادا ،2017 عام نهاية حتى الشهود واستجواب المذكرات تبادل يجري

.2017ديسمبر 31 في كما الموحدة المالية

. االلتماس طلبات من العديد رفع المعاشات مستحقي دفع مما. الباكستانية الحكومة أقرتها التي القيمة من أقل كانت والتي المعاشات زيادة االتصاالت مجال في العاملين الموظفين أمناء مجلس اعتمد 2010 عام في (ب

. جلسات عدة عقد بعد المعاشات مستحقي لصالح 2015 يونيو 12 في العليا المحكمة حكمت وقت

. 2015 يونيو 12 في الصادر الحكم في النظر إلعادة باكستان في العليا المحكمة إلى 2015يوليو 13 بتاريخ استئناف دعوى رفع تم ثم

 إليها يشار) االتحادية والحكومة االتصاالت، مجال في العاملين الموظفين أمناء ومجلس المحدودة، الباكستانية االتصاالت شركة رفعتها التي المراجعة التماس طلبات (العليا المحكمة) الباكستانية العليا المحكمة رفضت

 اإلجراءات قانون من( 2 )12 المادة بموجب التعويض لطلب المراجعة التماس مقدمي بتوجيه المذكور القرار هذا في المحكمة قامت حيث. 2017 مايو 17 المؤرخ القرار في للنظر (االستئناف مقدمي باسم مجتمعة

 (2) 12 المادة بموجب بطلبات المراجعة االلتماس طلبات مقدمي تقدم كما. العليا المحاكم أمام معلقة أخرى قضايا في والوقائع القانونية اإلجراءات جميع واتخاذ للقانون، وفقا المختصة المحكمة تقررها التي المدنية،

 مستحقي من متقاعد 343 يبلغ لعدد 2015 يونيو 12 المؤرخ العليا المحكمة قرار بتنفيذ االتصاالت قطاع في العاملين الموظفين أمناء مجلس قام ذلك، ومع. المعنية العليا المحاكم أمام المدنية اإلجراءات قانون من

 12 والمؤرخ المنظور القرار أجازها التي الحقوق بنفس المطالبين (المعاشات مستحقي) المدخلين األطراف بعض 2018 مايو 10 في العليا المحكمة وجهت كما. الرئيسية الدعوى في مشاركين كانوا ممن المعاشات

ً المحدودة، الباكستانية االتصاالت شركة إدارة ترى الظروف، هذه ظل وفي. المختصة المحكمة إلى للتوجه 2015 يونيو  الشركة التزامات تحديد المرحلة هذه في الممكن غير من أنه قانونية، استشارة إلى استنادا

ً االتصاالت قطاع في العاملين الموظفين أمناء مجلس قبل من حصري بشكل مقرر هو كما المعاشات في الزيادة على تقتصر االمتيازات هذه بشأن  1996 لعام باكستان في االتصاالت قطاع (تنظيم إعادة) لقانون طبقا

.الموحدة المالية البيانات هذه في الشأن بهذا مخصص بأي االعتراف يتم لم وبالتالي ،2012 لسنة المعاشات صندوق أمناء وقواعد
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 األرباح توزيعات – 38

درهم ألفالملكية حقوق أصحاب إلى أرباح كتوزيعات بها المعترف المبالغ

2017 ديسمبر 31

          3,477,198سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم النهائية األرباح أنصبة

          3,477,198سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم المرحلية األرباح أنصبة

6,954,396        

2018 ديسمبر 31

3,477,198سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم النهائية األرباح أنصبة

3,477,198سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم المرحلية األرباح أنصبة

6,954,396        

للسهم العائد- 39

20182017

(درهم ألف) األرباح

8,614,745         8,412,367          

(باآلالف) األسهم عدد

8,696,754         8,696,754          

 للسهم العائد

المستمرة وغير المستمرة العمليات من

درهم 0,97درهم 0,99والمخفض األساسي

 المستمرة العمليات من

درهم 0,99درهم 1,03والمخفض األساسي

متوقفة عمليات/ للمجموعة للبيع متاحة مالية موجودات استبعاد- 40

ليمتد (برايفت) النكا اتصاالت إستبعاد- 40,1

 عملياتهما دمج المحدودة القابضة هاتشيسن كي سي مجموعة و المجموعة اتمت ، 2018 نوفمبر 30 وبتاريخ, المحدودة برايفت النكا اتصاالت في االستثمار استبعاد المتعلق ، 2018 أبريل 26 بتاريخ لإلعالن الحقا

 تمتلك بينما الملكية من ٪15 نسبة اتصاالت مجموعة تمتلك ، عليه وبناء ، الالزمة الموافقات جميع على الحصول بعد  الخاصة المحدودة النكا هاتشيسن واتصاالت الخاصة المحدودة  النكا اتصاالت ، سيريالنكا في

.النكا هاتش من ٪85 بنسبة والسيطرة االغلبية اتش اتش كي سي مجموعة

.2018 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهية للسنة درهم 0.80 إلى الواحد السهم ربح إجمالي ليصل ،2019 فبراير 19 بتاريخ الواحد للسهم درهم 0.40 بواقع األسهم أرباح من النهائية الدفعة توزيع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2017 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهية للسنة درهم 0,80 إلى الواحد السهم ربح إجمالي ليصل ،2018 فبراير 20 بتاريخ الواحد للسهم درهم 0,40 بواقع األسهم أرباح من النهائية الدفعة توزيع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2018 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهية للسنة 2018 يوليو 264 بتاريخ الواحد للسهم درهم 0,40 بواقع المرحلية األرباح توزيع عن اإلدارة مجلس أعلن

:يلي كما هي المتوقفة العمليات من السنة ربح في المدرجة العمليات نتائج إن

الشركة لمساهمي عائدة أرباح وهي سهم لكل األساسية العائدات ألغراض أرباح

للسهم األساسية العائدات ألغراض العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) متوقفة عمليات/ للمجموعة للبيع متاحة مالية موجودات استبعاد- 40

المتوقفة العمليات من السنة خسائر تحليل- 40,2

20182017

درهم ألفدرهم ألفايضاحات

           238,618            159,774اإليرادات

            (415,942)            (275,975)تشغيلية مصاريف
 والمشاريع الزميلة الشركات أرباح من الشركة نسبة

المشتركة
(5,829)                (27,488)             

          (204,812)           (122,030)التشغيل خسارة

                1,382               14,103وأخرى التمويل إيرادات

             (15,511)              (27,074)التمويل تكاليف

          (218,941)           (135,001)الضريبة قبل الخسارة

               (2,694)                 1,687الضرائب

(133,314)           (221,635)          

5، 40(167,837)            -                    

          (221,635)           (301,151)مستمرة الغير العمليات من السنة خسارة

اآلخر الشامل الدخل في بها المعترف النفقات أو التراكمي الدخل

 في متوقفة انها على صنفت التي العمليات تلك لتتضمن المتوقفة العمليات من النقدية والتدفقات المقارنة خسائر عرض إعادة تم. يلي كما هي المتوقفة العمليات من السنة ربح في المدرجة للعمليات المشتركة النتائج إن

.الحالية السنة

االستبعاد بمجموعة تتعلق االخر الشامل الدخل في بها معترف متراكمة أخرى نفقات أو تراكمي دخل يوجد ال

زميلة وشركة تابعة شركة من التخلص من الناتجة الخسارة صافي

.(ب)16 إيضاح راجع. الثريا شركة في االستثمارات شطب تم السنة، خالل
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) متوقفة عمليات/ للمجموعة للبيع متاحة مالية موجودات استبعاد- 40

2018المستلم البدل- 40.3

درهم ألف

             136,828المستلم البدل إجمالي

عليها السيطرة فقد تم التي والمطلوبات الموجودات تحليل- 40.4

2018

درهم ألفاألصول

               66,512زميلة شركات في االستثمار

                9,599أخرى ملموسة غير موجودات

             292,805ومعدات واآلت ممتلكات

                   128المخزون

             115,960أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

               44,650مؤجلة ضريبية أصول

               16,657النقد ومرادفات النقد

546,311           

2018

درهم ألفاإللتزامات

             168,152أخرى دائنة تجارية ذمم

               18,266قروض

               11,511التمويلي االيجار التزامات

45,879               

                2,393للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص

               15,941مخصصات

262,142           

           284,169(اإللتزامات)/ األصول صافي

2018زميلة وشركة تابعة شركة استبعاد من ربح/ (خسارة)- 40,5

درهم ألف

             136,828المستلم البدل

56,340               

(284,169)            

(76,836)             

(167,837)          

2018تابعة شركة إستبعاد نتيجة المتدفق النقد صافي- 40,6

درهم ألف

             136,828النقد ومرادفات نقد شكل على المستلم البدل

(16,657)             

120,171           

((40, 2 إيضاح راجع) المتوقفة العمليات من الفترة خسارة في إدراجها تم قد اإلستبعاد عن الناتج الخسارة إن

المستبعدة اإللتزامات/ (األصول) صافي

القيمة انخفاض قيد رد

اإلستبعاد عن الناتج الربح/ (الخسارة)

السيطرة فقدان عن الناتجة الخسارة أو الربح إلى المساهمين حقوق من تصنيفها تم والتي التابعة الشركة أصول بصافي تتعلق التي التراكمية الصرف (خسائر)

ً النقد ومرادفات النقد أرصدة: ناقصا

المؤجلة الضرائب التزامات
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

المالية والمطلوبات المالية الموجودات بين المقاصة. 41

 االجمالية المبالغ

 المدرجة المبالغ صافيمقاصتها تم التياالجمالية المبالغ

201820182018

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

المالية الموجودات

          4,314,879         (7,991,977)       12,306,856األخرى االتصاالت إدارات من مستحقة مبالغ

المالية المطلوبات

          3,836,235         (7,991,977)       11,828,212األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالغ

 المدرجة المبالغ صافي االجمالية المبالغ

المالي المركز فيمقاصتها تم التياالجمالية المبالغ

201720172017

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

المالية الموجودات

          6,193,563         (6,532,952)       12,726,515األخرى االتصاالت إدارات من مستحقة مبالغ

المالية المطلوبات

          5,425,492         (6,532,952)       11,958,444األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالغ

 المقارنة أرقام تصنيف إعادة- 42

بيانها معادتعديالتسابقا بيانها تم كما

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2017 ديسمبر 31 في كما الموحد المالي المركز بيان

        14,768,355            (669,099)       15,437,454ملموسة غير موجودات

        44,335,903             529,568       43,806,335والمعدات واآلت الممتلكات

          4,248,046              (58,687)         4,306,733 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات نتائج في حصة

        18,015,736            (675,098)       18,690,834أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

          1,415,178          1,415,178                    -تعاقدية موجودات

             557,741               16,451            541,290المخزون

        31,288,870         (2,998,251)       34,287,121أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

          3,149,668          3,149,668                    -تعاقدية التزامات

          3,225,478               20,071         3,205,407مؤجلة ضريبية التزامات

        26,991,023                 2,186       26,988,837احتياطات

          8,713,763             357,149         8,356,613المحتجزة األرباح

        13,688,928               27,156       13,661,772المسيطرة غير الحصص

2017 يناير 1 في كما الموحد المالي المركز بيان

        42,356,207              (93,920)       42,450,127والمعدات واآلت الممتلكات

          4,355,665              (58,687)         4,414,352مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات

        18,380,857            (688,846)       19,069,703أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

          1,401,005          1,401,005                    -تعاقدية موجودات

        29,457,388         (2,873,655)       32,331,043أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

          3,005,089          3,005,089                    -تعاقدية التزامات

          3,271,722               15,770         3,255,952مؤجلة ضريبية التزامات

        26,120,437                   (712)       26,121,149احتياطات

          8,274,356             390,855         7,883,501المحتجزة األرباح

        13,235,581               22,207       13,213,374المسيطرة غير الحصص

  2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحد المرحلي الموجز الخسارة أو الربح بيان

      51,636,185            (30,246)      51,666,431 اإليرادات

        32,132,628               13,281       32,119,347التشغيلية المصاريف

            (179,792)               27,488           (207,280) االئتالف وشركات الزميلة الشركات نتائج في حصة

      17,436,429               5,676      17,430,753االتحادي االمتياز حق قبل التشغيلي الربح

          1,194,658               20,191         1,174,467واخرى التمويل إيرادات

          1,245,241                 4,253         1,240,988الضرائب

            (221,635)              (27,488)           (194,147)مستمرة الغير العمليات من الخسارة

        9,744,730            (27,588)        9,772,318السنة ربح

 :الحالية السنة تصنيفات مع والتأكيد 5 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار متطلبات مع لتتوافق السابقة السنة أرقام بعض بيان وإعادة تصنيف إعادة تم

 أو الصافي، أساس على بالتسوية نية وجود وعند بها المعترف للمبالغ المقاصة بإجراء قانوني حق وجود عند فقط الموحد المالي المركز بيان في المبلغ صافي وعرض المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة يتم

 األطراف جميع وكذلك المنشأة إفالس حالة وفي الدفع عند التأخير العجز، حالة في اإلعتيادية، األعمال سياق في القانونية المقاصة حقوق معايير تطبيق ينبغي. واحد آٍن في االلتزامات وتسوية باألصول اإلعتراف

.المقابلة

.2017 ديسمبر 31 و 2018 ديسمبر 31 في كما مقاصتها تم التي بها المعترف المالية والمطلوبات الموجودات التالي الجدول يعرض
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

تابعة شركة على االستحواذ- 43

على العادلة القيمة

مؤقت أساس 

درهم ألف

                   138ملموسة غير موجودات

               67,993البنوك وارصدة النقد

               35,197أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

               13,050عالقة ذات شركات من مستحق

             (52,174)أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

             (11,367)عالقة ذات شركات الى مستحق

                    (72)للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص

             52,765عليها المستحوذ الموجودات صافي

             (30,939)عليها المستحوذ الشركة في عليها مسيطر غير ححصص

             153,491عمالء عالقات

           175,317لالستثمار العادلة القيمة

(تي تي يو) استحواذ عن الناتج النقد صافي

               67,993البنوك وارصدة النقد

2018تي تي يو على اإلستحواذ نتيجة المتدفق النقد صافي 

درهم ألف

               72,190المدفوع المستلم البدل

(67,993)             

4,197               

 الى (تي تي يو) في اتصاالت حصة اجمالي لتصل درهم، مليون 72 قدره بمبلغ  مشترك ائتالف عن عبارة كانت التي (تي تي يو) في% 35 قدرها إضافية حصة على باالستحواذ اتصاالت قامت ،2018 مايو 1 في

85.%
.مؤقت أساس على الشراء تاريخ من اعتباًرا عليها، المستحوذ والمطلوبات للموجودات العادلة القيم التالي الجدول يلخص

ً النقد ومرادفات النقد أرصدة: ناقصا
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