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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة

2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحد الشامل الدخل بٌان

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفإٌضاحات

٩,٤٨٧,٠٦٢٩,٥١٠,٩١٨السنة ربح

 االخر الشامل المكسب/
(الخسارة)

ً تصنٌفها إعادة ٌتم لن عناصر :الخسارة أو الربح إلى الحقا

(٥٥,٤٣٢)(٢,٢٧٥)الضرٌبة تنزٌل بعد- محددة باستحقاقات االلتزام قٌاس إعادة

ً تصنٌفها إعادة ٌتم قد بنود :الخسارة أو الربح إلى الحقا

السنة خالل الناتجة الصرؾ فروقات

(٣,٢٤٨,٧٩٩)(٥,١٥٩,٢١٢)خارجٌة عملٌات تحوٌل من الناتجة العمالت صرؾ فروقات

22الخارجٌة العملٌات اصول لصافً للتحوطات صممت تحوط أدوات من مكسب
٢٥٠,٦٥٦١,٢٥٥,٨٣٠

للبٌع متاحة مالٌة موجودات

(١٧٢,١٦٢)(١٤٢,٥٢٠)السنة خالل مالٌة موجودات تقٌٌم من خسارة

الخسارة أو الربح إلى تصنٌفها إعادة تم بنود

للبٌع متاحة مالٌة موجودات

28١٩٤,٧٥٩٢٩٥,٩٦٤السنة خالل القٌمة منخفضة للبٌع متاحة مالٌة بموجودات المتعلق التصنٌؾ اعادة تعدٌل

(١٦,٠٧٦)(٢,٨٣٨)28اإلستبعاد عند للبٌع متاحة مالٌة بموجودات المتعلق التصنٌؾ اعادة تعدٌل

(١٦٢,٩٩٣)35٥٠٥,٨٢٠األجنبٌة العملة صرؾ نتٌجة الخسارة أو الربح إلى المحولة المتراكمة (المكسب)/ الخسارة

(٢,١٠٣,٦٦٨)(٤,٣٥٥,٦١٠)األخرى الشامله الخسارة مجموع

٥,١٣١,٤٥٢٧,٤٠٧,٢٥٠للسنة الشامل الدخل مجموع

:إلى العائد

٥,٨٢٦,٣٩٠٧,٥١١,٥١٥الشركة فً المساهمٌن ملكٌة حقوق

(١٠٤,٢٦٥)(٦٩٤,٩٣٨)المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

٥,١٣١,٤٥٢٧,٤٠٧,٢٥٠

. 8 إلى 1 الصفحات فً مدرج المستقل المدقق تقرٌر إن. الموحدة المالٌة البٌانات هذه من ٌتجزأ ال جزءاً 68 إلى 14 الصفحات من المرفقة اإلٌضاحات تشكل

١٠





ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة

2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الملكٌة حقوق فً التغٌرات بٌان

 مجموع الملكٌة حقوق ملكٌة حقوق 

الملكٌة حقوقالمسٌطرة غٌر المساهمٌن مستبقاة أرباح إحتٌاطٌات المال رأس

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفإٌضاحات

ً بٌانه تم كما)
2015 ٌناٌر 1 فً الرصٌد ٧,٩٠٦,١٤٠٢٧,٤٤٠,٣٧١٦,٨٧٣,٨٤١٤٢,٢٢٠,٣٥٢١٧,٩٩٤,١٢٠٦٠,٢١٤,٤٧٢(سابقا

٢٩٧,٧٣٣   -                    ٢٩٧,٧٣٣٢٩٧,٧٣٣   -                         -                   البٌان إعادة تؤثٌر

37٧,٩٠٦,١٤٠٢٧,٤٤٠,٣٧١٧,١٧١,٥٧٤٤٢,٥١٨,٠٨٥١٧,٩٩٤,١٢٠٦٠,٥١٢,٢٠٥(بٌانه معاد)
2015 ٌناٌر 1 فً الرصٌد

٧,٤٠٧,٢٥٠(١٠٤,٢٦٥)٨,٢٤٩,٧٨٥٧,٥١١,٥١٥(٧٣٨,٢٧٠)   -                   للسنة الشامل الدخل مجموع

٧٧٠٧٧٠١٦,٣٦٢١٧,١٣٢   -                         -                   الملكٌة حقوق فً أخرى حركات

   -                         -                       -                        (٨٨١,٣١٣)٨٨١,٣١٣   -                   ٢٨احتٌاطٌات إلى محول

:المالكٌن مع معامالت

115,450١١٥,٤٥٠              -                           -                            -                         -                   ٣٥تابعة شركة إستبعاد

(٦,٠٩٨)(٥,٦٦٤)(٤٣٤)(٤٣٤)   -                         -                   ١٢المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق علً االستحواذ

 المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من ملكٌة حقوق مساهمات

(٢٠٩,٠٩٤)(٢٠٩,٠٩٤)   -                           -                            -                         -                   ١٢تابعة شركة على لالستحواذ

 مدفوعة سهم ملٌون 790,614 ل منحة أسهم إصدار

   -                         -                       -                        (٧٩٠,٦١٤)   -                      ٢٧٧٩٠,٦١٤واحد درهم الواحد السهم قٌمة بالكامل

(٨,١٦٤,٠١٣)(١,٩٢٠,٨٦١)(٦,٢٤٣,١٥٢)(٦,٢٤٣,١٥٢)   -                         -                   ٣٢ أرباح توزٌعات

٨,٦٩٦,٧٥٤٢٧,٥٨٣,٤١٤٧,٥٠٦,٦١٦٤٣,٧٨٦,٧٨٤١٥,٨٨٦,٠٤٨٥٩,٦٧٢,٨٣٢
2015 دٌسمبر 31 فً الرصٌد

       ١٥,٨٨٦,٠٤٨59,672,832         2016٨,٦٩٦,٧٥٤٢٧,٥٨٣,٤١٤٧,٥٠٦,٦١٦43,786,784 ٌناٌر 1 فً الرصٌد

٥,١٣١,٤٥٢(٦٩٤,٩٣٨)8,420,236٥,٨٢٦,٣٩٠            (٢,٥٩٣,٨٤٦)   -                   للسنة الشامل الدخل مجموع

(٩,٥٥٨)(٤,٨٥٤)(٤,٧٠٤)(٤,٧٠٤)   -                         -                   الملكٌة حقوق فً أخرى حركات

   -                         -                       -                        (١,١٣١,٥٨١)١,١٣١,٥٨١   -                   ٢٨احتٌاطٌات إلى المحول

:المالكٌن مع معامالت

تابعة شركة إستبعاد
(٢٧,٤٧٧)(٢٧,٤٧٧)   -                           -                            -                         -                   ٣٥

المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق فً الحركة
(١٩,٥١٢)(٦٦,٨٤٣)٤٧,٣٣١٤٧,٣٣١   -                         -                   ١٢

 ؼٌر الملكٌة حقوق من ملكٌة حقوق لمساهمات تسدٌد

(٧٨,٨٤٣)(٧٨,٨٤٣)   -                           -                            -                         -                   ١٢تابعة شركة على لالستحواذ المسٌطرة

(٨,٧٥٤,١١٦)(١,٧٩٩,٧٢٠)(٦,٩٥٤,٣٩٦)(٦,٩٥٤,٣٩٦)   -                         -                   ٣٢ أرباح توزٌعات

2016٨,٦٩٦,٧٥٤٢٦,١٢١,١٤٩٧,٨٨٣,٥٠٢٤٢,٧٠١,٤٠٥١٣,٢١٣,٣٧٣٥٥,٩١٤,٧٧٨ دٌسمبر 31 فً الرصٌد

 . 8 إلى 1 الصفحات فً مدرج المستقل المدقق تقرٌر إن. الموحدة المالٌة البٌانات هذه من ٌتجزأ ال جزءاً 68 إلى 14 الصفحات من المرفقة اإلٌضاحات تشكل

الشركة فً المساهمٌن ملكٌة لحقوق عائد

١٢



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفإٌضاحات

١١,٥٠٧,٥٩٦١١,٠٨٧,٤٠٦مستمرة الغٌر التشغلٌىة العملٌات متضمن التشغٌل ربح

:لـ تعدٌالت

11,10٥,٨٩٥,٥٧٤٥,٨٣٧,٧٩٣استهالك

9١,٧٨٣,٠١٣١,٨٢٨,٣١٠إطفاء

10,9١,٠٧٧,١٢٣٩٩٥,٣٣٠أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

13١٠١,٣٥٠٣١٥,٩٢٩مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات نتائج فً حصة

١,٢١١,٧٩٢٨٨٦,٧٥٩واحتٌاطٌات مخصصات

(٨٤,٦٥٤)١٥٣,٠٧١أخرى نقدٌة ؼٌر حركات

٢١,٧٢٩,٥١٩٢٠,٨٦٦,٨٧٣العامل المال راس فً التغٌرات قبل التشغٌلً الربح

:العامل المال رأس فً التؽٌرات

(١٧٦,١٥٥)١٦٦,٦٦١المخزون

(١٠٤,٢٨٣)١٦٨,٤٤٧مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات من مستحقة مبالػ

(١,٣٧٢,٠٧٨)(٢,٥١٦,٤٨٩)أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

١,٢٧٥,٣٥٨٣,٤١٩,٨٢٥أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

٢٠,٨٢٣,٤٩٦٢٢,٦٣٤,١٨٢العملٌات من الناتج النقد

(١,٧٦٢,٠٠٣)(١,٦٥٠,٥٦٤)المدفوعة الدخل ضرائب

(٤٤٧,٢٥٨)(٥٣٦,٤٢٦)26للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافآت دفعات

١٨,٦٣٦,٥٠٦٢٠,٤٢٤,٩٢١التشغٌلٌة األنشطة من الناتج النقد صافً

 االستثمارٌة األنشطة من النقدٌة التدفقات

(٣٣,٧٩٢)(٧٦,٨٤٥)أخرى إستثمارات على االستحواذ

   -                          ٣٦٣,٨٤٥اإلستحقاق لحٌن بها محتفظ إستثمارات استبعاد من عائدات

   -                          (٩٤٩,٩٥٦)اإلستحقاق لحٌن بها محتفظ إستثمارات على األستحواذ

(٨,٧٧٩,٣٢٢)(٧,٧٢٨,٧٤١)ومعدات واآلت ممتلكات شراء

٣٨٧,٣١٥١٩٦,٥٥٨ومعدات واآلت ممتلكات استبعاد من عائدات

(١,٥٢٩,٢٢٨)(٢,٨٢٩,٠٣٧)أخرى ملموسة ؼٌر موجودات شراء

١٦٨١٢٧,٣٢٩ملموسة ؼٌر موجودات استبعاد من عائدات

(٣,٤٥٧,٤٧١)(٤,٧٢٤,٦٦٧)19أشهر ثالثة بعد تستحق أجله ودائع فً تحركات

١٧,٤٥١٧,٨٠٠أخرى واستثمارات زمٌلة شركات من مستلمة أرباح توزٌعات إٌرادات

(٢٢,٧٥٦)٢٧٩,٠٣٣تابعة شركة إستبعاد نتٌجة الخارج المتدفق النقد صافً

(٩٩,٩٥٦)   -                     تابعة شركة على االستحواذ

   -                          ٢٨٢,٨٩٨مشتقة مالٌة أدوات حل من عائدات

٨٩٢,٥٧١٧٨٣,٩٨٢مقبوضة وأخرى تموٌلٌة إٌرادات

(١٢,٨٠٦,٨٥٦)(١٤,٠٨٥,٩٦٥)االستثمارٌة األنشطة فً المستخدم  النقد صافً

التموٌلٌة األنشطة من النقدٌة التدفقات

٧,٠٤٣,١٩٩٥,٦٩٤,٦١٩التموٌلً اإلٌجار والتزامات قروض من عائدات

(٤,١٨٦,٩٨١)(٤,٣٥٢,٢٦٣)التموٌلً اإلٌجار والتزامات قروض تسدٌدات

(٢٠٩,٠٩٤)(٧٨,٨٤٣)تابعة شركة على لألستحواذ المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من تسدٌد

(٨,١٦٤,٠١٣)(٨,٧٥٤,٠٩٠)مدفوعة أرباح توزٌعات

(١,٢٤٢,٩٩٣)(١,١٤٩,٨٠١)واخرى مدفوعة تموٌل تكالٌؾ

(٨,١٠٨,٤٦٢)(٧,٢٩١,٧٩٨) التموٌلٌة األنشطة فً المستخدم النقد صافً

(٤٩٠,٣٩٧)(٢,٧٤١,٢٥٧)النقد ومرادفات النقد فً النقص صافً

٥,٥٥٣,٣٠٠٦,٠٥٢,٩٢٣السنة بداٌة فً النقد ومرادفات النقد

(٩,٢٢٦)٢١٠,٨٦٣أجنبٌة عمالت صرؾ فروقات أثر

١٩٣,٠٢٢,٩٠٦٥,٥٥٣,٣٠٠السنة نهاٌة فً النقد ومرادفات النقد

 . 8 إلى 1 الصفحات فً مدرج المستقل المدقق تقرٌر إن. الموحدة المالٌة البٌانات هذه من ٌتجزأ ال جزءاً 68 إلى 14 الصفحات من المرفقة اإلٌضاحات تشكل

2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموّحد النقدٌة التدفقات بٌان

.درهم ملٌون 153 بمبلػ نقدٌة ؼٌر تاثٌرات ذلك عن نتج لها، التابعة الشركات إحدى فً ممتلكات المجموعة إستبعدت السنة، خالل

 الترددي بالطٌؾ االعتراؾ وإلؽاء كنار، شركة فً األقلٌة مساهمً احد حصة مع للبٌع متاحة مالٌة موجودات من واحدة فً حصتها كامل مبادلة المجموعة أتمت السابقة، السنة خالل

 الموّحد النقدٌة التدفقات بٌان فً نقدٌة ؼٌر كمعامالت ادراجها تم والتً التوالً، على درهم ملٌون 80 مبلػ و درهم ملٌون 6,1 بمبلػ نقدٌة ؼٌر تؤثٌرات عنها نتج. ال سً تً بً فً

.2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة

١٣
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  معلومات عامة - 3

تتكوووووووعة ا واووووووتةاال ووووووجماعة"(تمووووووجةعةلقا" ا واووووووتقجة ووووووعةا" وووووومكتةا" ج  ووووووتةو وووووو ة وووووومكتة ا واووووووتةاال ووووووجماعة"(تمووووووجةعة
  ؤ  وووووووتةاة وووووووجماعة"(تموووووووجةعةلقا" ؤ  وووووووتقج.ةوا" ووووووومكجعةا"تج عوووووووتة" وووووووج.ةو ووووووو ةت   وووووووعةا" عموفوووووووتة وووووووج  ج ةقجةا" ووووووومكتش.م.عةلق

  واووووورةا" م وووووومةاةتموووووج  ةة4791ا" ؤ  وووووتةفووووو ة و"وووووتةاال وووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو فةلقاال وووووجماعقجة   وووووؤو""تة مووووو و فةفووووو ةاوووووجمة
وا"ووووو  ةتووووومةتع "نوووووودةة4774جة"عوووووجمة4جةوا"ووووو  ةتووووومةتع "نوووووودة ج" وووووج وعةاةتموووووج  ةم ووووومةل97" و"وووووتةاال وووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو فةم ووووومةل

  ووووو عةت طووووو"مة توووووجعةاةتموووووجةعةفووووو ة و"وووووتةاال وووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو ف.ةو  وووووج ةة3003جة"عوووووجمة3 اووووو  اة  وووووج وعةاتموووووج  ةم ووووومةل
 ج ووووووعةا"مكو ووووووتةاةتمج "ووووووتة" و"ووووووتةاال ووووووجماعةا"عم "ووووووتةا" تموووووو فة تمو"وووووو ةة3007"عووووووجمةة319/40انوووووونةا" ووووووج وعةاةتمووووووج  ةم وووووومة

إ"وووووونةا وووووجالةاال ووووووجماعة"( وووووتي جمةو ووووو ة "نووووووتة  ووووو"تمةان" ووووووجة  وووووك ة  ووووووجن ة وووووعة  وووووو ةة%10"غوووووتةمموووووت جةفووووو ةا" ؤ  ووووووتةا" ج
ة.3007" ج"مةة4و "كةا ت ا  ة عةا"عم "تةا" تم فةا"مكو تةاةتمج "تة" و"تةاال جماعة

ة

ة4774" ووووووو تةة4أمكوووووووجمةا" وووووووج وعةاةتموووووووج  ةم ووووووومةة"ووووووو ع ا" عووووووو  ةة3042" ووووووو تةة3ا" م وووووووومة  وووووووج وعةإتموووووووج  ةم ووووووومةة  واووووووور
لقا" ووووووج وعةا"ا "وووووو قجةوا" طووووووجمةا  ج وووووو ةا"ا "وووووو ةا"الووووووج ة  وووووومكتة ا واووووووتةاال ووووووجماعة"(تمووووووجةعةش.م.عةلقا" طووووووجمةا  ج وووووو ة

 ؤ  وووووتةاال وووووجماعة"(تموووووجةعة"تموووووو تة ووووومكتة  وووووج  تةاج وووووتةوت وووووم ةان" وووووجةأمكوووووجمةا" وووووج وعةاةتموووووج  ةةتووووومةتمو"ووووو ا"ا "ووووو قج ة
فوووو ة ووووجعةا" وووومكجعةا"تاجم"ووووتةلق ووووج وعةا" وووومكجعقجة ووووجة"وووومة"وووو  ةقا" ووووج وعةا"ا "وووو قةأوةقا" طووووجمةا  ج وووو قةة3042 تةجة" وووو3م وووومةل

ق وووووومكتة ا واووووووتةاال ووووووجماعةةإ"وووووونق ؤ  ووووووتةاال ووووووجماعة"(تمووووووجةعقةةا وووووومةتغ""وووووومان"وووووودةتوووووومةةا"ا "وووووو ةانوووووونةالوووووو( ة "ووووووك.ةو  ووووووج  ة
ةا"الووووووج ة  ع وووووونةاالووووووم ةا  وووووو مةا"عج "ووووووتةوا" وووووو مةا  وووووو م"(تمووووووجةعةش.م.عق.ة" وووووو مةا" ووووووج وعةا"ا "وووووو ة وووووووا"عةا "وووووو "عة ووووووعة

ا"  نوووووووكة ووووووعة  وووووو ةمكو ووووووتة و"ووووووتةاال ووووووجماعةا"عم "ووووووتةا" تموووووو ف ةو"م وووووو ة عوووووو ةا"م ووووووو ةا"ت  وووووو"ن"تةا" تعن ووووووتة ت م"وووووومة عوووووو ة
 ةةو  واووووورةا" ووووماماعة وووووعة  ووووو ةا" وووومكتةأوة نك"وووووتة ووووو كتةاةتموووووجةعةا" وووونك"تةوا"( ووووونك"تةفووووو ة و"وووووتةاال ووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو فة

ا" ووووووج وعة"ال وووووو ةة." واف ووووووتةا"  ووووووج مةا"الووووووج ةال ووووووواج ةا"ا "وووووو  ة"اوووووووالة"ن وووووومكتةإموووووو امةفنووووووجعة التن ووووووتة ووووووعةا  وووووو م ةا" ووووووج وعة
اال ووووجماعةا"عم "وووووتةا" تموووو فةفووووو ة وووووعةمكو ووووتةا"  نوكووووتة ووووعة  ووووو ةأ ةا ووووتةمكو "ووووتةا"عج "وووووتةا"ا "وووو ةا"موووو ةا   ووووونة"عوووو  ةاة وووو مة

 ة وووووجة"ووووومة%24 ووووو ةاوووووعة"ةةة وووووجةمكتةإ"ووووونة نك"وووووت وووووعةأ ووووو مةمأ ة وووووج ةا" وووووة%10 وووووعةا وووووت(كة وووووجةةة" ووووو ةاوووووعةو "وووووكةا" ووووومكتة
  واووووورةا" ووووج وعةا"ا "ووووو  ة"مووووو ة"ن  ووووج  "عةا"ووووو "عةةة" ينوووووعة   ووووونجعةاج ووووتةفووووو ة و"وووووتةة." ووووممةا"  وووووج مةا"الووووج ةالووووو( ة "ووووك

اال وووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو ف ة ووووووات  ة و"وووووتةاال وووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو ف ةأوة   ووووونجعة ؤ  ووووو"تة" و"وووووتةاال وووووجماعةا"عم "وووووتةا" تمووووو فة
وا"وووو  ة"ت وووو عةأفووووما ةأاج وووورةأوة   وووونجعةأا  "ووووتةلةان" ووووجة ج"كج وووو ة ووووعة  وووو ة وووووات  ة و"ووووتةاال ووووجماعةا"عم "ووووتةا" تموووو ف ة  وووو"تم

أوة   وووووونجعة ؤ  وووووو"تةفوووووو ةا"  ت ووووووتةا"موووووومفة" و"ووووووتةاال ووووووجماعةا"عم "ووووووتةا" تموووووو ف ةأوة   وووووونجعة ؤ  وووووو"تة" و"ووووووتةاال ووووووجماعةا"عم "ووووووتة
 ووووووعةة%30ت نووووووكة  وووووو تةتموووووو ةإ"وووووونةةج ووووووجماعةا"عم "ووووووتةا" تموووووو فا" تموووووو فةي"وووووومة  وووووو"تمةان" ووووووجة ج"كج وووووو ة ووووووعة  وووووو ة وووووووات  ةاال

تت تووووسةا  وووو مةا"توووو ة" تنك ووووجةأفما / ؤ  ووووجعة موووو ةا"تمووووو"عةفوووو ةا"ا ع"ووووتةةةاةةا"ووووميمة ووووعة "ووووك ةانوووونةا"عج "ووووتة"ن وووومكت ة وووو ما 
ا" ووووومكتة وووووجة"نوووووالمة وووووعةإاوووووما اعةةعتالووووو إي"ووووومةأ ووووودة"مووووو ة" وووووج"ك ة ووووو تةا  ووووو مةم وووووومة ووووو تةاالات جاوووووجعج ة"ن ووووومكتةةا"ع و "وووووت

أ وووووووط  .ةة3737ع ووووووواعةا"  ووووووا ة وووووووة .ر.ةا"إعةة.أو ووووووجا جةوف ووووووج ة" وووووو تةا مكووووووجمةووف ووووووعة"ا" ووووووج وعةا"ا "وووووو ""ت  "وووووو ةأمكووووووجمة
ةاال جماعةا"عم "تةا" تم ف.ةإعةأ  مةا" مكتة  ماتةف ة و ةأ وط  ة"ألوما ةا" ج""ت.

 
فوووووو ة "ووووووكةالوووووو  جعةا"  ووووووجوةعةةتت يوووووو ةا   ووووووتتةا  ج وووووو"تة"ن ا واووووووتةفوووووو ةت وووووو "مةالوووووو  جعةوأا ووووووالفةوو ووووووجنتةاةتمووووووجةعة  ووووووج

ل  واووووورةةا" ووووومكتواة ت وووووجماعة اعةا"ع( وووووتة" ووووومكجعةوانت(فوووووجعةاةتموووووجةعةا" و""وووووت.ة"وووووتمةا" "وووووجمة  ووووو تةا   وووووتتة وووووعةالووووو( ة
 ووووج  ة ووووعة "نووووتةت طوووو"مة تووووجعةاةتمووووجةعةفوووو ة و"ووووتةاال ووووجماعةا"عم "ووووتةا" تموووو فةت توووو ةموووو(م"تدةمتوووونةاووووجمةالوووو  جعةتوووومال" ة
ةو  جم"ع جةا"  تمكتةو مكجت جةا"ال "نت.جةو مكجت جةا"تج عتة3032

ة
ة

ة.3049ة جم ة7إم ام جةف ةةوأاجالفةا" وما اال امفةاننة  تةا" "ج جعةا" ج""تةةواف ة ان 
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ة.أ  جتة و متةا" وم فا" ج""تةةا" "ج جعة  تا"ت ةتمةت  " جةف ةإا ا ةةا" ج تا" مج  "تةةا" "ج جعةعإ
ة

ةاإلعداد  أساس

 جةمةتمةإا ا ةا" "ج جعةا" ج""تةا" وم فة"ن ا واتةوف ج ة"ن عج""مةا" و""تة"نت جم"مةا" ج""تةا" ت  تةاننةا" وووووووووووومكجعةا"ت ةت ومة  ا ا ةت جم"
.ة3042جة" و تة3وت  جة"(مكجمةا" وجم"تة"ن ج وعةاالتمج  ة" و"تةاال جماعةا"عم "تةا" تم فةم مةلةوف ج ة"ن عج""مةا" و""تة"نت جم"مةا" ج""ت

عة إعةإا ا ةا" "ج جعةا" ج""تةوف ج ة"ن عج""مةا" و""تة"نت جم"مةا" ج""تة" وتنالمةا وتال امة ع ةا"ت  "ماعةا" مج  "تةا"م ج ت.ةك جة" تنالمة
 ةتت " ةا" "ج جعةا" مج  "تة"ن ا وات.ةإعةا"اوا رةا"ت ةتت  عةإم امة ماتةأاننةاال امفةأعةت ومة  مو امةا مكجمة و عة "ج

 عةا مكجمةأوةا"تع " ةأوةا"اوا رةا"ت ةتكوعةف" جةاةفتما ووجعةوا"ت  "ماعة ج تة ج"  وو تة"ن "ج جعةا" ج""تةا" وم فة"تمةاالفموووج ةا  جة
   أةا"تكن تةا"تجم"ال"تة ج ووووتي ج ة جة"تعن ة  اج فةت ""مة ع ةا  واعة.ة"تمةإا ا ةا" "ج جعةا" ج""تةا" وم فةاننةأ ووووج ة3ف ةإ" ووووج ة

ة.أ  جتا" ج""تةووف ج ة"ن "ج جعةا" مج  "تةا"  " تة
 

ا"   مة  ج  ةا"  وووجاتةوا"ال  جع.ةإعةا" " تةا"عج "تة  ةا" وووعمةا"  ةة"ن   ت ومةا"تكن تةا"تجم"ال"تةا و ج ةاننةأ وووج ةا" " تةا"عج "تة
  ة"تمةا وووت( دة" "سةأمووو ة جةأوة"تمة فعدة"تمو" ةا"تالامة جة ووو عة عج نتة طج "تة "عةا"  وووجمك"عةف ةا" وووو ة تجم" ةا" "ج  ة غ ة

 .آالما" طمةاعةف" جةإ اةكجعةا" عمة ج ( ة"ن (مطتةأوةا"ت  "مة ج تال امةأ نورةت ""مة
 
ؤ  تة  م تةا" ةى" ةا"عم ةوا نتةا"  تال  تا"ع نتةة جات جم جو "كةةا" م مجلةا" ج""تةا" وم فة ج" م مةاال جمات ةا" "ج جعام ةةتم"

ةإةةإ اةأ "مةإ"نةاك ة "ك.ة" أةا مرةإ"ن
 من قبل المجموعة التي يتم تطبيقها والمعدلة لجديدةإلعداد التقارير المالية االدولية  المعايير

تةا"  و"تةا" وم فةا" ج""ةا" "ج جعتت  ة سةتنكةا" ت عتةف ةإا ا ةا" وما فةإعةا" "ج جعةا" مج  "تةا" ت عتةف ةإا ا ةا" عنو جعةا" ج""تة
  "ماعةا" عج""مةوا"توةةا" "ج جعةا" مج  "تةا"ا " فةوا" ع "تةا"تج""تة ةف" جةا اةتت " 3042 "   مةة34"ن ا واتة"ن  تةا"  ت "تةف ة

ة.3041" ج"مةة4ا"ا " فةاات جماة عة
ة
" و""تة"نت جم"مةاة.ةإعةتت " ة  تةا" عج""ما" وما فا" ج""تةةا" "ج جع  تةإات وج ةا" عوج""مةا"و و""وتة"نت وجم"مةا" وج""تةا" ع "تةا"تج""تةف ةةتم

 تةاعة  ةتؤيمةاننةا" مج ووووووووووووووة ج"ن تماعةا"مج""تةوا" ووووووووووووووج  تةو"ك ةا"  ماتا" عو "وتة"مة"كعة"ودةأ ةتو ي"مةاو م ةاننةا"  ج" ةةا" وج""وت
 ا" عج (عةأوةا"تمت" جعةا"  ت  ن"ت.

 تت " ةا تي ج ةتوم" ةة تعن تة-ة37ا" و" ةم مةةا" ع"جمةا" مج  وةة43 ة40ةتع "(عةاننةا" عج"مةا" و""تة"نت جم"مةا" ج""تةأم جم 
 .اة تي جم"تةا"   نجع

  "ا" مج  تة"إل تموا ةاننةمم ةف ةا"ع ن"جعةا"  تمكت-44م مةة"نت جم"مةا" ج""تةو" تع "(عةاننةا" ع"جمةا. 
 تعن تة   ج مفةاالفمج . 4ا" ع"جمةا" مج   ةا" و" ةم مةتع "(عةاننة  
 ة ةا" مج   ةا" و" ةم م ة41تع "(عةاننةا" ع"جم ةا" مج   ةا" و" ةم م ةوا" ع"جم ة"إل ت (كة-37  تو "تةأ ج""رة   و"ت

 . واةت ج
 )" جة تعن تة  اج فةتم" تة3044ا" "ج جعةا" ج""تةا"   منتةلا" ع  ةف ة  تةة39م مةا" و" ةة  ع"جمةا" مج  ا"ةعةاننتع

م و ةا" نك"تةكال"جمةا" مج  تة"( تي جماعةف ةا" مكجعةا"تج عتةوا"  جم"سةا"  تمكتةوا" مكجعةا"ال "نتةف ةا" "ج جعةا" ج""تة
 .ا"   منتة"ن    ف

 و عج""مةا" مج  تةة9 ة2وا"ت ةتت  عةتع "(عةاننةا" عج""مةا" و""تة"نت جم"مةا" ج""تةأم جمةة3041-ة3043ا"  و"تةا"تم " جعة
 .31 ة47ا" و""تة



 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 6132ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

41 

 

 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -6

ةالمعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

 ةف عةا" عج""مةوا"تع "(عةوا"ت  ووووووووو"ماعةا"تج""تة"مة"معة وا ةتت "  جة ع ةك جة"مة"تمةتت "  جة  وووووووووك ةةا" وما فا" ج""تةةا" "ج جع تجم" ة
 :  كم

ةالمفعول تاريخ سريان ة
ةةة

 ة3040 ة3007لاالموووووووووووووو اماعةا" ع "تةف ة-7ا" ع"وجمةا"و و" ة"نت وجم"مةا" وج""وتةم مة
ةج3041وة3043

ة3047" ج"مةة4ة
ةةة

االفموووووووووجمجعةة-ا  واعةا" ج""تة-9تع "(عةاننةا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة
لأوةا وو ةتت " ةة7ا" تعن ووتة ووجال ت ووج ةإ"نةتت " ةا" ع"ووجمةا"وو و" ة"نت ووجم"مةا" ووج""ووتةم مة

ة"ن مفةا و"نج.ة7ا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة

ا  ةتت " ةا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةة
ة"ن مفةا و"نة7ا" ج""تةم مة

ةةة
ةا  واعةا" ج""تة9ا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة ا ووووووووووووووجف"تةمو ةةافموووووووووووووجمجع:

 مج و تةا"تموتةلوتع "(عةأ وج "تجة جتاتة عةت  "مةفم ةمو ة مج  تةا"تموتةف ة
ة.7ا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة

ا  ةتت " ةا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةة
ة"ن مفةا و"نة7ا" ج""تةم مة

ةةة
ةةة3047" ج"مةة4ةة.اال"ما اعة عةا"ع و ة سةا"ع ( -42ا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة ةةة
ةةة3047" ج"مةة4ةةا و ةاال"اجمة41ا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة ةةة

ا" وم فةةا" "ج جعةا" ج""تة40"نت جم"مةا" ج""تةم مة ع"جمةا" و" ةا"ةعةاننتع "(
أ تي جماعةف ة مكجعةال "نتةو  جم"سة  تمكتةة37وا" ع"جمةا" مج   ةا" و" ةم مة

جةا" تعن تة  "سةأوةا"  ج  تةف ةا مو ة "عةا"  تي مةوا" مكجعةا"ال "نتةأوة3044ل
ةا"  جم"سةا"  تمكت.

ت ا" ة م"جعةا"تت " ةإ"نةأا ةة
ةي"مة   ن

ةةة
 ةتع "(عة تعن تة جةاتما ة  مو ة م" "تة43ا" ع"جمةا" مج   ةا" و" ةم مة

ة ؤانتةي"مة م  ت
ةةة3049" ج"مةة4ة

ةةة
ةةة3049" ج"مةة4ةة ة "جعةا"ت ف جعةا"   "تةا" تعن تة   ج مفةاالفمج 9ا" ع"جمةا" مج   ةا" و" ةم مة

ةةة
وا" ع"جمةا" مج   ةا" و" ةم مةة4"نت جم"مةا" ج""تةم مة ع"جمةا" و" ةا"ةعةاننتع "(
ة.3041ة-3041 جتاتةاعةا"تم " جعةا"  و"تةة37

ةةة3047" ج"مةة4ة
ةةة

 جتاتةاعةا"تم " جعةا"  و"تةة43"نت جم"مةا" ج""تةم مة ع"جمةا" و" ةا"ةعةاننتع "(
ة تعن تة تو "تة تج ةا" ع"جم.ة3041ة-3041

ة3049" ج"مةة4ة
ةةة ةةة

 عةأوةإ"نةةا"ع جماعةتمو" تو "تةة10ا" ع"جمةا" مج   ةا" و" ةم مةةعةاننتع "(
ة.ا"ع جم"تاال تي جماعة

ةةة3047" ج"مةة4ة
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ة)تابع( المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

 األدوات المالية 9للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 

ةتم.ةا" ج""تةا" واو اعةو "ج ةتموو " ةمو ةا " فة تتن جعة3007ة وف  مةف ةا"مووج مة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جمة"  م
ةا" ج""تةا" تنو جعةو "ج ةتموووو " ةمو ة تتن جعة""ت وووو عة3040ةأكتو مةف ةةم ج ةة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جمةتع " 
"غج  ة ع "تةأالمىة  وووالتةإمووو امةتم.ةا"عج تةا"تموتة مج ووو تةمو ةا " فة تتن جعة""ت ووو عة3043ة وف  مةوف ة  ج ةاةاتما ةوا 
ةتا" ج""ة"ن واو اعةا" " تةإ ال ج ة تتن جعجةأةأ ج  ة  ك ة""ت و عة3041ة"و""وةف ة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جمةمو 

ةاننةقاآلالمةا" ووووج  ةا" ال ةال( ة عةا"عج "تةا" " تقة "ج ةت  "مةال( ة عةوا" "ج ةا"تموووو " ة" تتن جعة م و فةتع "(عجةرةو
ة.  "تتة ع" تة "عةأ واع

ة
ة م ةتم ةوا"ت ةا" ج""ت ةا  واعة مج ووو تة تتن جعةت ووو  ةوا"ت ة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ة"ن ع"جمةا"  جن"تةا"  وووالتةإمووو امةتم

ة:ا"تج""تةا" اجةعةف ة تتن جعةا" ع"جمة"ت  ع.ةوا" "ج ةاالاتما :ةا" ج""تةا  واعة37ةم مةا" و" ةا" مج   ةا" ع"جم
ة
  " ة"ت ف جعاةوالمووووجن ةال("دة عة  جةا" مت طةا ا ج ة  و جةإ"نة ج"ماوعةا" ج""تةا" واو اعةتموووو " ة"تم:ةوا" "ج ةا"تموووو

ة عةا"عج "تةا" " تقةفنتة3041ة ووو تةف ةا"موووج مفة  وووالتدةف ة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جمة"  م.ةان" جةا" تعج  ةا"   "ت
ة ا" مج ووووو ةا" ع"جمة ووووو عة  جينتة تم" تةا" ج""تةا" تنو جعةتمووووو " ة"تم.ةا" "عةأ واعة" ع قةاآلالمةا" وووووج  ةا" ال ةال( 
 . ج"    فةا"الجمتةاةنت جعة الجتمة "ج ةتت " ة تتن جعةف ةإالت(فجعة  جكةو"كعة 37ةم مةا" و" 

ة
  ةإ ال ج ة" "ج قة تو عتةإنت جعةال ووووجمفقة  و جة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جمة عة3041ة  ووووالتةت  م:ةا" " تةإ ال ج

 .االنت جعة ال جمفةاالاتما ة   ةإنت ج  ةم ثةممو ة موم"ج ةة"ع ة"مة" "كةا" ج""ت ةا" واو اعة " ت
ة
 ةآعا"   وووة" ىةا" الجتمةإ امفةأ  وووتتة سة ت ج ووو"ج ةة""كوعةتمووو " دةتمةا"  ةا " ةتموتة مج ووو تة  و جة"  م:ةا"تموتة مج ووو ت

 .ا" ج""تةوي"مةا" ج""تة"ن الجتمةا"تموتةا  
ة
  ة.37ةم مةا" و" ةا" مج   ةا" ع"جمة عةا" ج""تةوا" تنو جعة ج" واو اعةاالاتما ةإ"غج ة تتن جعةإ ماجةتم:ةإ"غج االاتما
ة

ةالعمالء مع عقود من إيرادات 31 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
ة

ة عةا" جتاتة"إل"ما اعةا" مج ووو تةف ةة وووتال ا دة"ن   وووآعةوام ة وووج  ة  و جة 42ةم مةا" ج""تةا"ت جم"مةالا ا ةا" و" ةا" ع"جمة"  م
ةتت "  ج ة" وووووم ةا   جةوا"ت  ووووو"ماعةا" تعن تة دة42ةم مةا" ج""تةا"ت جم"مةالا ا ةا" و" ةا" ع"جمة ووووو"م .ةا"ع ( ة سةا"  م تةا"ع و 
ةا" و" ةا" مج   ةوا" ع"جمةاال"ما اع؛ة47ةم مةا" و" ةا" مج   ةا" ع"جمةف ةا" ت   تة جال"ما اعة"إلاتما ةا"مج""تةاالم ج اعة م 
ةاالاتما ةا"   ووووووو فةاننةأ دة وة42ةم مةا" ج""تةا"ت جم"مةالا ا ةا" و" ة"ن ع"جمةا  وووووووج ووووووو ةا"   أةإع.ةا"  جوةعةا و ة44ةم م

ةا"ممووووو ة  وووو فا" ةتتو سةا"  ةا"  ج  ةا"   ة"عك ة   ن ةا"ع ( ةإ"نةان" جةا" ت  ةا"ال  جعةأوةا" وووونسةتمو" ة"تموووو ة جال"ما اع
ة وا" "ج :ة جال"ما اعة"إلاتما ةالتواعةال  ة عة   ججةا" ع"جمة"  م.ةا"ال  جعةأوةا" نسةتنكة  ج  ةان"د
ة
  " ة ا"ع " ؛ة سةا"ع  ةتم
  " ة ا"ع  ؛ةف ةاال"تالا جعةأ ا ةتم
  " ة ا" عج نت؛ة عمةتم
 ةوةا"ع  ؛ةف ةاال"تالا جعةأ ا ةاننةا" عج نتة عمةتوال"س
  اال"تالامةأ ا ةا"    فةتن  جة تنةأولةا   جة جال"ما اعةاالاتما.  
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 )تابع( الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير 
ة

ة)تاربع( العمالء مع عقود من إيرادات 31 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
ة

ةتمو"وووووو ةا وووووو ةأ ةاال"تووووووالام ةأ ا ةتن وووووو جة توووووونةأولةا وووووو  جةا"   وووووو فةتعتووووووم ة 42ةم وووووومةا" ج""ووووووتة"نت ووووووجم"مةا"وووووو و" ةا" ع"ووووووجمة  واوووووور
ةا" ع"وووووجمةفووووو ةأكيووووومةإم وووووج  ةتوا"ووووودةإ وووووجفتةت وووووع.ةا"ع "ووووو ةإ"ووووونةاال"توووووالامة  ا ةا" ووووو  "تةا"الووووو  جعةأوةا" ووووونسةانووووونقةا" ووووو"تمفق

ة"نت وووووجم"مةا"ووووو و" ةا" ع"وووووجمة"تتنووووورة "وووووك ةإ"ووووونة جال وووووجفت.ة مووووو  فة ووووو" جم"و جعة وووووسة"نتعج ووووو ة42ةم ووووومةا" ج""وووووتة"نت وووووجم"مةا"ووووو و" 
ةانووووووونةا" و""وووووووتةتو ووووووو"مجعةا" مج ووووووو "تةا" عوووووووج""مة انووووووو ةأمووووووو مة 3041ةأ م"ووووووو ةفووووووو ة. وووووووج نتةإ" وووووووجمجعة42ةم ووووووومةا" ج""وووووووت
 جال وووووجفتةةا"وك"ووووو  ة  ج ووووو ةا" ووووو "مةإات وووووجماعةا  ا  ةا"تالا وووووجعة تم "ووووو ة"تعنووووو ةف" وووووجة42ةم ووووومةا" ج""وووووتة"نت وووووجم"مةا"ووووو و" ةا" ع"وووووجم

 .ا"تمال" ةإ"نةتت " ةإم ج اع
 

ةك وووووووووووووووووووووووووجة"نووووووووووووووووووووووووو :ة"ن ا واوووووووووووووووووووووووووتة ووووووووووووووووووووووووو ا اعة"ووووووووووووووووووووووووومةاة" ع"وووووووووووووووووووووووووجمةةا" تو عوووووووووووووووووووووووووتا"توووووووووووووووووووووووووجي"ماعةة"تو وووووووووووووووووووووووووسةاعةتكووووووووووووووووووووووووووع
االاتوووووووما ة ووووووو "ما اعةا"تالا وووووووجعة تعوووووو  فة تعن وووووووتة وووووووجة ا ةأوةةا"ع ووووووو ة وووووووسةا"ع "ووووووو ةا ووووووو  جة"ت وووووو ع.ةتوووووووف"مةال  وووووووتةأوةأا وووووووالف:ة4

ا"  تاووووجعةا" ا عووووتةا"توووو ة ووووعةا" تو ووووسةأعةتموووو ثةفوووو ة"مطووووتةال  "ووووتة ع" ووووتةا وووو  جة"ووووتمة  وووو ةا" وووو"تمفةانوووونةا" واووووو اعة"نع "وووو  ة
  ة  فة عةا"ال عةا   جة"تمةت ن"مةا"ال  جعةال( ة  فةا"ع    ك ةاجمةا   جة"تمةت ن"مةا"  جنسةوال(

 ة"اووووورةاعة"وووووتمةم ووووو نتةتكوووووج"" ةا"ع ووووو ةاال وووووجف"تةا"تووووو ة42.ةتكوووووج"" ةا"ع ووووو :ة  واووووورةا" ع"وووووجمةا"ووووو و" ة"نت وووووجم"مةا" ج""وووووتةم ووووومة3
ة تةا"تكوووووج"" . وووووسةأعة"وووووتمةا وووووتم ا ة وووووا ووووو ةإت وووووجمةا"تعج ووووو ة"ت ووووو "مة  وووووجنسةأوةالووووو  جعة"نع "ووووو ة ةإ اةكوووووجعة وووووعةا" توةةتك ووووو  ج"وووووتمة

ال جا جةةالت جمةا ال ج ةا" " تة ج تطجم.  "ارةأعة"تمةإت ج ة  تةا"تكج"" ةاننة  فةا"ع  ةا" تو عتةوا 

ةالموووووووو جعأوة ت"اوووووووتةا"تعوووووووج (عةا"ك "ووووووومفة عووووووو ةا"ع وووووووو ة وووووووسةا"ع ووووووو( ةالموووووووو جعةأوةتال " وووووووجعةة ووووووو تت:ةا" تغ"ووووووومةا" ووووووو  .ة3
"اوووورةوةةا مكووووجمةفوووو ةا"ع وووو ةال"ووووج فةفوووو ةا" وووو  ةا" تغ"ووووم ووووت ةاووووعةتنووووكة ة"42ال  ووووت.ة  واوووورةا" ع"ووووجمةا"وووو و" ة"نت ووووجم"مةا" ج""ووووتةم وووومة

   ا"تةا"ع  .ةا  أعة"تمةت  "م جة

" ةلاننة"نع ةا ا الفتت وووووو عة ع ةا"ع و ة سةا"ع ( ة ووووووموتة فسةةةتتتج  ة سةتو "عةت  "مةا"ال  جعةأوة.ةا مووووومةا"ت و" :ة1
ج.ة  وارةأوةتوف"مةا"ال  جعة"نع ( ةا ا الفاننةأ  وووووجتة ووووو م"تة ع ةاعة"تمةت  "مةةا"    ووووو " ةا" يج  ةف ة ع ةا"ع و  ة"تمة فسة

مة"توة ةا" ت المة فسج"ت وووووووووووو تة"نع ( ة ا"ت ةةا مكجم  تة عة ي ةموووووووووووومةت و" ةا " ت ة  ة ة42ا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مة
ةف ة ممنتةت ""مةت ي"مة  تةا"تغ"ماعةوي"م جةاننةا" "ج جعةتالا ةا" ا واتةة.ا" عج نت "ما اعةفجن فة ع ةتع " ة وووووووووووووعمةك مج ووووووووووووو ت جة

 ا" ج""تةا" وم ف.
 

 عقود اإليجار 32 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
  و اووووووجة ووووووج (ة"تم "وووووو ةتمت" ووووووجعةاال"اووووووجمةوا" عج"اووووووجعةا" مج وووووو "تة"كوووووو ة ووووووعةة41" وووووو مةا" ع"ووووووجمةا"وووووو و" ة"نت ووووووجم"مةا" ج""ووووووتةم وووووومة

 موووو ةإم ووووج اعةاال"اووووجمةا"مووووج" ة  ووووجةفوووو ة "ووووكةة41 ووووو ة"موووو ةا" ع"ووووجمةا"وووو و" ة"نت ووووجم"مةا" ج""ووووتةم وووومةا" ووووؤام"عةوا"  ووووت ام"ع.ة
ةا وووووووووووووووو ةاال"اوووووووووووووووجمةوا"ت  ووووووووووووووو"ماعةا" تعن وووووووووووووووتة ووووووووووووووودةا ووووووووووووووو  جة"مووووووووووووووو تةفعوووووووووووووووجة.ة49ا" ع"وووووووووووووووجمةا" مج ووووووووووووووو  ةا"ووووووووووووووو و" ةم ووووووووووووووومة

 

اةكووووووجعةا موووووو ةا" موووووو  ة وووووو"عةا ووووووو ةاال"اووووووجمةوا"ال  ووووووتةانوووووونةأ ووووووج ةف" ووووووجةإ ة41" "ووووووالةا" ع"ووووووجمةا"وووووو و" ة"نت ووووووجم"مةا" ج""ووووووتةم وووووومة
  ووووو"تمةان"ووووودة وووووعةا"ع "ووووو .ة"وووووتمةمووووو  ةا" مو وووووجعة"ع وووووو ةاال"اوووووجماعةا"ت وووووغ"ن"تةلالوووووجمجةا" "الا "وووووتةا"ع و "وووووتجةوا وووووو ةاال"اوووووجماعة
ا"ت و"ن"وووووووتةلفووووووو ةا" "الا "وووووووتةا"ع و "وووووووتجةا ووووووو ةا" عج"اوووووووتةا" مج ووووووو "تة وووووووعة  ووووووو ةا"  وووووووت امةو"وووووووتمةا وووووووت  ا" جة   وووووووو جة م"وووووووثة"وووووووتمة

واال"توووووالامةا"  ج ووووو ة"ع وووووو ةاال"اوووووجمة وووووعة  ووووو ةا"  وووووت ام"عةل  ع ووووونةآالوووووم ةاعةا "ع وووووجة االووووو ةةاةاتوووووما ة مووووو ةإ وووووتال امةا مووووو 
 ا" "الا "تةا"ع و "تجة ج تي ج ةا و ةاال"اجمة م"مفةاةا ةوا و ةاال"اجمة مو ة  ال  تةا" " ت.

 
اووووووو م ةانوووووونةا" "ج ووووووجعةتتو ووووووسةاال امفةأعةتت "وووووو ةا" عووووووج""مةوا"ت  وووووو"ماعةأاوووووو(تةفوووووو ةا" تووووووماعةا"  ووووووت  ن"تة"ووووووعة"كوووووووعة"وووووودةتوووووو ي"مة

اال"ووووووما اعة ووووووعةة42ةا" ع"ووووووجمةا"وووووو و" ة"نت ووووووجم"مةا" ج""ووووووتةم ووووووم ووووووتي ج ةنة جا" وموووووو فة"ن ا واووووووتةفوووووو ةفتوووووومفةا"تت "وووووو ةا و"ووووووةا" ج""ووووووت
ة41وا" ع"ووووووجمةا"وووووو و" ة"نت ووووووجم"مةا" ج""ووووووتةم وووووومةا  واعةا" ج""ووووووتةة7ا" ع"ووووووجمةا"وووووو و" ة"نت ووووووجم"مةا" ج""ووووووتةم وووووومةةوةا"ع ووووووو ة ووووووسةا"ع وووووو( 

ة.مج""جة جاال امفة ت " وا"ت ةت ومةة ا و ةاال"اجم
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ةالمالية البيانات توحيد أساس
تمفةا   جة"كوعة.ةو"تمةتم " ةا" "ا" مكتةا"الج وعتة" و"تمفةوا"   وآعة"ن ومكتةا" ج""تةا" "ج جعةا" وما فةا" ج""تةا" "ج جعةعة  تت و ت

ة:ا" ا وات" ىة
 ف" جةا"    فةا"  تي مةاننا" نتتة  
 ةا، وعوائد متغيرة من مشاركته في حقوق اأو لديه، تكون معرضة
 ها.ديالقدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار ل الديه 

إ اةكجعةف" جة ةتم "ا  ةاةات جمةة"تمةأال  جةف إعةواو ةوت ي"مةم و ةا"تموووووو"عةا" مت نتةا"ت ة" كعة  جم وووووت جةمج""ج ةأوةتمو"ن جةة
ةا" ا واتةا" نتتة"ن "تمفةاننة    فةأالمى." ىة

ة
تم " ةم و ةا" نك"تةي"مةا"  وو"تمفةف ةمووجف ة واو اعةا" وومكجعةا"تج عتةا" وما فة مووومفة   موونتةاعةم و ة نك"تةا" ا واتةة"تم

"مةيةا" نك"ووتف" ووج.ةإعةم و ةا" نك"ووتةي"مةا"  وووووووووووووو"تمفةتتكوعة عة  ن ة وو تةا"م و ة تووجم" ة   ةا ا ووج ةا و" ةومموووووووووووووووتةم و ة
ةاتا" ا وةةإ"نا"تج عتةة"ن ووووووووومكجع ا وعةا" ال ةا" وووووووووج  ةة"عو ا"تغ"ماعةف ةم و ةا" نك"تة عةتجم" ة   ةا ا ج .ةة عا"  ووووووووو"تمفة

   "تمفة.ةا" نك"تةي"مةا"ةم و ااالةف ةمم" ة "كةةاعوم و ةا" نك"تةي"مةا"  "تمفةمتنة"وة ت ة
 
ا" وو"تمف.ةةا ت ج م" ةتجة عتمو" ةا" وو"تمفةإ"نةا" ا واتةو"تمةا ووت عج  جة عةا"توم" ةتوم" ةا" وومكجعةا"تج عتة عةا"تجم" ةا" عن ة"ة"تم

وا" ال ةا" وووووووج  ةاآلالمةإ"ما اعةو موووووووموفجعةا" ووووووومكتةا"تج عتةا"ت ةتمةةا" وم ة "جعةا"م تةأوةا"ال وووووووجمفةت ووووووو ع"اننةوادةا"تم "  ة
ننةا" مكتة" و"تمفةااةا ت ج ا" و"تمفةمتنةتجم" ةاننةا" ومكتةةمموو  عةتجم" ةةا" و تةال( ةةا  جةاة وتغ ج أوةةاة وتموا ةان" جة

ة.ا"تج عت
ة
ةا ت عج ةا" عج (عةوا مم فةوأ"تة كج رة/ال جنمةي"مة م  تة "عة   آعةا" ا واتةف ةا" "ج جعةا" ج""تةا" وما ف.ة"تم
 "تةا"  تال  تةا" "ج جعةا" مج ةتواف ة س"ك ةت"تمةإاما ةتع "(عةاننةا" "ج جعةا" ج""تة"ن مكجعةا"تج عتةة"ج مومة"كوعة "كةة جا  

ة عة   ةا" ا وات.
ةاألعمال دمج
ةا"عج "تةا" " تةوع ا  جات جم جةةا" ووووما ةتكن تة "ج ة"تم.ةاة ووووتموا ةتم" تة ج ووووتال امةا"تج عتةا" وووومكجعةاننةاة ووووتموا ةت ووووا" ة"تم

ةا" واو اعةعإة. ا"ت ج ة تجم" ةا"   و"تةأوةا" تك  فةواة"تالا جعةا" م مفةا" نك"تةم و ةوأ واعةا"ت ج   ةتجم" ةف ةا" عتجفة"ن واو اع
ة"تمةا ا ج ةجج  ا ة3ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جماةاتما ةف ةة موتة سةتت ج نةا"ت ةا"  تماتة"نا تةا" م  فةوا" تنو جع

ةك   ج.وةا"ال جمفةا" وم ةا  ةتأةا"م تف ة "جعةةاة تموا ة تكج"" ةاةاتما ة"تم.ةاة تموا ةتجم"  ةا"عج "تة  " ت جة "ج  ج
ة

ةا" ا واتةممووتةاننةا   ججةاةا ج ةتكن تةفجن ةت ي ةا"ت ة ج"تكن تة   ن"جةوت ج ةك موو ةاة ووتموا ة عةا" جتاتةا" وو مفةتمت وور
ةممتةكج عةف ةمج .ة  جةا" عتم ةا" م  فةا"تجمنتةوا" تنو جعةواة"تالا جعة"ألمو ةا"عج "تةا" " تةمجف ةف ةف ةتجم" ةاة تموا 

مةا ماجةت"ة ا ا ج ةا   ججا" م  فةتتاجوالةتكن تةةوا" تنو جعة"ن واو اعةا"عج "تةا" " تةمووووووووجف ةف ةا"ت ""مةإاج فة ع ة ا" ا وات
ة.ا" وما وةا"ال جمفةأةا"م تف ة "جعةةفا" جن ة  ج مة

ة
ةا"عج "تة" " تاةمووووجف ة عةا  ن"تةممووووتة سة ج"ت ج وووورة   ن"جة"  ووووتمو ةان" جام و ةا" نك"تةي"مةا"  وووو"تمفةف ةا"   ووووجفةة"تمة "ج 
ة.  جةا" عتم ةا"تجمنتةوا" تنو جعةوا" تنو جع ة"ألمو  
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ةالمرحلي االستحواذ
 ج" " تةةج  ج "ا" " تةا"  ماتة ج  جة"ممتةا"  تمو ةف ةا" مكتةا"  تمو ةان" جة"عج ةةفجعإ اةتمةتم " ة   ةا ا ج ةاننة مام  ة

"تمةة." وم اوةا"ال وووووجمفةأةا"م تف ة "جعةةا" "ج إاج فةة عأم ج ةأوةال وووووجنمة جتاتةةتو"تمةاةاتما ة  "ة.ا"عج "تةف ةتجم" ةاة وووووتموا 
 ةان" جة   ةتجم" ةاة ووووتموا  ةوا"ت ة وووو  ةاةاتما ة  جةف ة "جعةف ةا" وووومكتةا"  ووووتموةةممووووتا"ة عإاج فةتموووو " ةا"  ج" ةا" ج وووونتة

ة.تا"ممإ اة جةتمةا ت عج ة  تةة و ةتكوعة (ن تةا" عج"ات ي ة  تةاعةا"م تةأوةا"ال جمفةم"ثة "جعةا" ال ةا" ج  ةاآلالمةإ"نة
 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات

 ةت تنكةم و ة  ج نتة"مووووووجفةوةا" ا واتة وووووو"تمفة  ووووووتمكتةاننةا"تمت"رإعةا"  ووووووموعةا"  ووووووتمكة وةتمت"رة  ووووووتمكةم"ثةت جم ة
 تعن تةةماماع ا   جة"كوعة  جكةةا" ووووو"تمفةا"  وووووتمكتة  ةت ج ووووومة ت  ةان"دةتعج  "جة"ن ووووو"تمفةاننةا"تمت"ر ة واو اعة  اةا"تمت"ر.

ةا" "عة" " مة "تمف. تةتتتنرة واف تةا جا"تة عةا تما ة"  تتة ع  
ة

"تمفةاوةت جم ةان" جة وووووووةان" جةو"كعةةةت وووووو"تمةان" جة ج جنتة  ةتنكةا" ووووووومكجعةا"ت ةت جم ةا" ا واتةت ي"مةإعةا" وووووومكجعةا"ال "
 جةا اةا   جة"كوعةف" ة.ة"تمةا" مج و تة"إل وتي جماعةف ةا" ومكجعةا"ال "نتةوا"  جم"سةا"  تمكتة ج تال امةتم" تةم و ةا" نك"ت  وتمكت

ة طة  جة"ن "س ةوف ة  تةا"مج"تة"تمةامت ج  جةوف جةا" ع"جمةا" و" ة"نت جم"مةا" ج""تةم مم  ةاننةأ  جة مت اة تي جم ةأوةممتة  د ة
وت مجةاة ووتي جماعةف ةا" وومكجعةا"ال "نتةوا"  ووجم"سةا"  ووتمكتةف ة "جعةا" مكالةا" ج" ةا" وما ة ج"تكن تةوا"ت ة"تمةتع "ن جة ج"تغ"ماعةة.2

عةا" ووومكجعةا"ال "نتةوا"  وووجم"سةا"  وووتمكتةوالمووومةال وووجنمةا ال ج ة " تةموووجف ة واو اة ع ع ةتجم" ةا" وووما ةف ةمموووتةا" ا واتة
اة ووتي جماعةا" م "ت.ةأ جةال ووجنمةا" وومكجعةا"ال "نتةوا"  ووجم"سةا"  ووتمكتةا"ت ةتتاجوالةممووتةا" ا واتةف" جةف(ة"تمةاةاتما ة  جةإةة

ةإ اةكجعة" ىةا" ا واتةا"تالامة ج و  ةاوةا ت ة" .
ة

ا"  ماتة"( ووتي جماعةف ةا" وومكجعةا"ال "نتةوا"  ووجم"سةا"  ووتمكتةوف ةمج"تةم وثةا ال ج ةف ةا" " تةة"تمة  ووك ة وم ة مااعتةا" "م
ةف"تمة ت  جةف ةا" تمفةا"ت ةم ثةف" جةاة ال ج .

ة
أ ةفجن ة"تكن تةا" ووما ةاعةممووتةا" ا واتةف ةا" " تةا"عج "تة"مووجف ةا" واو اعةا" م  فة"ن وومكجعةا"ال "نتةف ةتجم" ةا" ووما ةةإع

ةاتما ة دةك  مفةوا  ماادةكاال ة عةتكن تةاة تي جم.ةأ جةا"عاالة"تكن تةا" ما ةاعةممتةا" ا واتةف ةا" " تةا"عج "تة"مجف ة"تمةا
ة.ا" ما ة  تةف ةا" وم وةا"ال جمفةأةا"م تا" واو اعةا" م  فة"ن مكجعةا"ال "نتةف ةتجم" ةا" ما ةف"تمة " تةف ة "جعة

ة
ةا" ج""تة"ج جعا" ةأوة ج""تة "ج جعةآالمةاننة  ج  ةةامت وووج  جة"تمةا"  وووتمكتةوا"  وووجم"سة"ال "نتاةا" ووومكجعة تجن ةف ةا" ا واتةمموووتةإع

ةا"  وووتمكتة"سوا"  وووجمةةا"ال "نتة"ن ووومكجعةا" مج ووو "تةا" ووو"ج وووجعةتع " ة"تم.ة"ن ا واتةا" ج" ةا" مكالة "جعةتجم" ةمتنةا" ع فةا" ممن"ت
ة.ا" ا واتة   ة عةا" ت عتةا" "ج جعة سةت ج " جة عة"نت ك ةا" مومفةا  
 
 وم فجةا" ا واتةل  جةف ة "كة مكجت جةا"تج عتةا"ة مكجعةاالاتما ة ج م ج ةوا"ال جنمة عةا" عج (عةا"تمجا "تةوةا"ت جال""تة "عة"تم

"نتةأوةف ةا" وومكجعةا"ال ةا" ا واتف تة وو عةم ةمموو ةة"ن ا واتا" ج""تةةا" "ج جعا"  ووجم"سةا"  ووتمكتةف ةةوأوا" وومكجعةا"ال "نتة
م  جةت ووو"مةا"ال وووجنمةإ"نة "" ةال ال ج ة " تةا مووو ةا" مو  ةوف ة  تةا"مج"تة"تمةتكوعةا" المووو ةا" (نمةة. وووجم"سةا"  وووتمكتا" 

   ج  ةإ ال ج ةا" " ت.
ة

"جعة"( وووتي جماعةف ةا" ووومكجعةا"ال "نتةوا"  وووجم"سةا"  وووتمكتةف ة ةا"  تم "تمةاةاتما ة  م ج ةوال وووجنمةاة ال ج ةاننةاة وووت عج ة
ةا"م تةأوةا"ال جمفةا" وم .

ةاإليرادات
ة  تاجعوةةال  جعةاعةا"  وووووتم تةا"  ج" ة" ووووو  ةوا"  ةا"  وووووتم ةأوةا"   و ة"ن  ن ةا"عج "تةا" " تةاننة  ج ةاال"ما اعةج " مةت"

ةا"م و جعوةةوا"المو جعةا"  "عجعة مانر ع ةت ال" ةة جال"ما اعة ااتمةتمةاة".ةاةات"ج "تةا ا ج ة "ج ة  عةا"    تةاةتمجةع
ا" مت تتةةاة"ما اعةوا"تكج"" ة" ج "ج ة   مت (ةةوا كج "تةةا" ا واتإ"نةا" مت تتة ج" عج نتةا" وان ةاة تمووووووج "تةةا   جة"كوعةت ف 

ة وووووووك ةم وووووووومةال  جعةاننا"ع ( ةةإ"ن.ةتتكوعةاال"ما اعةا" جتاتةاعةال  جعةاةتموووووووجةعة عةا"  ج" ةا" م نتة ويو تة تم" ت  جة
  م"تةوا تال امةم و ةا" ثةوا"م جن ةا" م"تةوتوف"مة ج  ةال  جعةا" جت ةا"  ج ةا"ت ةت مةال  جعة   ةا" "ج جعةوتوف"مةا" عنو جعة

ةعةوا" تممكة سة  كتةا" ا وات.ةوم ومةم تةا ( ةا"  كجعةا المىة"ن جت ةا"يج 
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 )يتبع( اإليرادات
ال  جعةنا" وتمفةا" وم"تة" ومفةةكاال ة عت ووووووووووووا"ن جةةوتمةفوتمفةم ووووووووووووومةا"ال  جعةوم و ةا" ثةا"ت ة" ووووووووووووتال   جةا"ع ( ةا" تعج  وعة"

تجم" ةةا"ال  جعةا"ت ةتمةت  "  جة عة عاال"ما اعةي"مةا"  وتمفةا" جتاتةة سة فتمفةاة ت ج فة عةا"ال  جعك "ما اعةاعةواةاتما ة  جة
.ةأ جةإ"ما اعةنتا" ؤاواال"ما اعةي"مةا" كت وووو تة عةا"ال  جعةا"    تة ع ةا" تمفةا" مج وووو "تةة  ووووتم تة ومفةا" وات"مةإ"نة  ج"تةك ةفتمف

 ا"ن جةمتنةتاتما ة  جةاننةا وووووج ةاة وووووتال امةا" عن ة"نممووووو" ةا"  ة"تمة فعدة  ووووو  جةو"تمةاة  "عجعةا" تج جعة  ووووو  تةا" فسةف"تمة
ةإ  امةا"ع " ةاننةا تال ا  جةأوةا ت ج ةفتمفةم(م"تةا"مم" .

ة
"تمةةال  ت"ات "عتة  ج ةاننةوةة "ما اعةالو  وجعة  و ةا" "وج وجعةوتوف"مةا" عنو وجعةا و ة "وجمةا" ا واوتة ج"ال  تةا" ع "ت وة"تمةاةاتما 

ة تةا" ع "ت.ت  " ةا"ال ة" ج ا" ا واتةكع و"تةةان"دةا"  ن ةا"  ة تمم ة"نع " ةأوةج"  ن ةاالا ج" ة"ن جتومفةا" وا ت ةاةاتما 
ة

"ممووووو ةا"ع ( ةاننةا  ة عةا"موافالةوا"ت ةاج فة جة" وووووت " وعة   جةا  ةتو "ع مة"ع  ةا " ةأوةكاال ة عةام ةتمو"ا .ةا   جة
ت ي ةةاال"ما اعةا"ت عة فإتجمةا ووتماكةا " ةا " ةف ةا"ال  جعةأوةا ووتماكةا " ة ووج  ةف ةال  جعةإ ووجف"تةتكوعة  تةا"موافالةف ة

وف جة  ا ةة جواةاتما ة ا" " وتةا"عوج "وتة"نموافالةا" مت توتة وج"الو  وجعةا المىةا"  و  وتة"نع "و ةف ةإتوجمة   ةا"تمت" جع ة"تمةت ا"ن جة
ةا" ا واتةة"تالا جت جةا" مت تتة ج"موافال.

ة
تالم" ة  ن ة"ك ةال  تةةف"تمةة    م ة ج أةان ة"نع " ة " تة" جةوا"ت  وام فةتمت" جعةاال"ما اعةا"ت ةت ومةأكيمة عةال  تأ جة

اننةا  عجمةةتة  ج "ا" " تةا"عج "تة"نع جممةا" م تم " ة ةا" ا واتةت ومةاننةم فة  ج ةاننةا" " تةا"عج "تة"ك ةا مم.ةو وادةاجم
ة.اننةا ج ة   م ا"ت ةت جعة  جةا"ال  جعة

 
.ة ويو ة  ك ة"ع و اة تجن ة "ج ة" كعةا   جةف تةا"ع و ة  م ج "تمةاةاتما ةوة.ةاال اجالة   تة تم" تةا"ع و ة  "ما اع"تمةاةاتما ة

ة.ا"ع و ةإت جمةمتنةا" تو عتةا"ت  "م"تةنال جنم"ة الم ةتكو"عة"تمةك ج
ة

ة ج أةنانة جعا"ال ةت  " ةو عةف ةعاةالمىا"مووت"تةوا" "ج جعة سة  غن ةاةتمجةعةةم تةا"ال  جعةأتعجر "ما اعة ةاةاتما "تمة
 .ا" عن"تةا"ممكت

ة
ةا"  ةا" ع  ةوا" ت  تةو ا" عن"تةا" جن فةة" ع  ا" جنمةووف جةةاة وووووج ووووو ت وووووتم ةإ"ما اعةا" وان ةاننةأ وووووج ةال   ة  ج ةاننةا"  ن ة

ةا"   و جعةا"   "تةا"  ت  ن"تةاننة  ىةا"ع مةا" تو سة"ألمو ةا" ج""تةإ"نةمجف ةا" " تةا"  ماتة"تنكةا مو .فعن"جةالممة"
 التأجير

تةإ"نةا" نك"ةو الا"جت و" ةا   جةت  ة وووووووووموتةاال"اجمة  وووووووووك ةاو م ةاننةتمو" ةا "سة الجتمةةكع و  ةاال"اجماعة"تمووووووووو "تمة
ةت غ"ن"ت.كع و ةة ج "م تةمت"ا"  ت ام.ةأ جة ج  ةاال"اجماعةف

 كمؤجر المجموعة(  ا

  " تة  " تةموووووجف ةا وووووتي جماعةا" ا واتةف ةاال"اجماع.ة  مةكة  وارةا و ةا"ت و" ا"  ج" ةا"  وووووتم تة عةا"  وووووت ام"عةةجا مة"تمةإ
ة"ن ا واتة"  تم تاةاة تي جماعة"مجف ة  ت مفة ممن"تةاجن اعة  و تة"تعك ةا" مج و "تةا" تماعةف ةا"ت و"ن ةاال"اجمةإ"ما ةو" وا 

ة. جال"اجماعة"مت تةف" ج
ة

ة"مت ر .ودالةق أعمار مدى على الثابت القسع  أسعا  على والبحري  األرضعي  للكابالت البث سعة  بيع من بااليرادات "تمةاةاتما 
ةأي ج ة تك  فا"ةا و""تةا"  ج وومفةا"تكج"" ةأ ج.ةاال"اجمةفتمفة  ىةاننةا"يج عةا"  ووتةأ ووج ةاننةا"ت ووغ"ن ةاال"اجمة عةاال"اجمة ال 

يج عةاننةاننةأ ج ةا"  تةا"ةواةاتما ة  ج"ألموو ةا" ؤامفةةا"  ماتإ"نةا" " تةة"تمةا وجفت جفةاال"اجم ةتمت"رةمو ةا"  جو وجع
ة  ىةفتمفةاال"اجم.



 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 6132ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

33 

 

 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -6

ة)تابع( التأجير

 كمستأجر المجموعة(  ب

تمفةاننةأ وووووج ةا"  وووووتةا"يج عةاننة  ىةفةا" وما وةا"ال وووووجمفةأةا"م ت "جعةةإ"ن  فواجعةاال"اجماعة"إل"اجماعةا"ت وووووغ"ن"تةة "تم "تمة
تمةا"مموووو ةان" جةوا"  وووتم تةكموافالةال مامةإ"اجماعةت وووغ"ن"تةاننةأ وووج ةا"  وووتةا"يج عةاننةةا"ت ا  ةاال"اجم.ةك جةت مجةا" الا"جة

ة  ىةفتمفةا  ةاال"اجم.
 أجنبية عمالت

ة

 الوظيفية العمالت(  ا
ةاة تمووووج "تةا" "نتة"ع نتةوف جة"ن ا واتةا"  ووووتمكتةوا"  ووووجم"سةوا"ال "نتةا"تج عتةا" وووومكجعة عة وووومكتة"ك ةا" ج""تةا" "ج جعةإا ا ة"تم

  "تة"ك ة وومكتةف عةا" تجن ةوا" ماكالةا" ج""تةوا"ت ف جعةا" ة ا" ج""تةا" "ج جعةتوم" ةو    ج.ةا"وط" "تلا"ع نتةةف" جةتع  ةا"ت ةا"من" وو"ت
"ج جعةا" ةعم "ك جة"عت مةا"ع نتةا" عت  فةة"ن وومكت عة وومكجعةا" ا واتة"تمةإط جم جة ج" م مةاال جمات ةا"  ة"عت مةا"ع نتةا"وط" "تة

ةا" ج""تةا" وما ف.
ة

ا"ت ةتالتن ةاعةا"ع نتةا"وط" "تة"ن وووومكتة  ج ةاننةنع (عة"عج (عةا" تمت وووورةة م فةاننة وووومكتة"ك ةا" ج""تةا" "ج جعةإا ا ةا  
تةإ"نةا"ع نتةا"   "تةا"  " تة ع (عةأا  "ةا"  و "عج ةتمو" ةة فتمفةا"ت م"مأ ووووووعجمةا"مووووووم ةا" ووووووجن فةف ةتجم" ةتنكةا"تعج (ع.ةوف ة
ا"ت م"م.ةو"تمةتمو" ةا"ع جمووووووومةي"مةا"   "تةا"  ماتة ج" " تةا"عج "تة  اةا"وط" "تة"ن ووووووومكتة  ج ةاننةأ وووووووعجمةا"موووووووم ةا" وووووووجن فةف ة

  "تةا"ت ةت ج ةمةا"  ع (عةأا  "تة  ج ةاننة ووعمةا"مووم ةا" ووجن ةف ةتجم" ةتم " ةا" " تةا"عج "تة"تنكةا"ع جمووم.ةأ جةا"ع جموومةي"
ة.وف جة"نتكن تةا"تجم"ال"تة ع (عةأا  "تةف(ة"عج ةتمو"ن ج

 التوحيد(  ب
ةف ةا" جن فة ا"ممةة  عجمةوف جةاال جمات ةا" م مةإ"نة"ن ا واتةا"الجما"تة"نع ن"جعةوا" تنو جعةا" واو اعتمو" ةة"تمة ا"توم" ةا  

ةا"مم ة  عجمةف جوةةأا  "تة مكجعةاننةاة تموا ةاعةا" جتاتةا"عج "تةا" " تةوتع "(عةا"  مفةتمو" ة"تمةك ج.ة  ج"تةك ةفتمفةت م"م
ةتت   رةا"ت ةا"مجةعة ج  ج تية"ن تمفةا"مم ةأ عجمة" تو تةوف جةوا" مجم" ةاال"ما اعة "تموة"تمةوة.ة  ج"تةك ةفتمفةت م"مةف ةا" جن ف
إ ماجةة"تمة عج (ع "ات تال مةأ عجمةا"مم ةا" جن فةف ةتجم" ةتنكةة ا"مج"تة  تةوف .ةا" تمفةأي ج ةك "مة  ك ةا"مم ةأ عجمةف" ج

ج ةا" مكجعةا  ةا ت عم و ةا" نك"ت.ةةف ف ةامت"جت ةتمو" ةا"ع (عةةام  جوةا" ج  ةاةالمةةال  ا"ةف فمو جعةا"تمو" ةا" جتاتة
ة"تمةا"ت ةا" تمفة فة ممو ةأوةك "ما ة  تةا" تماك ت"تمةاةاتما ة  مو جعةا"تمو" ةا"تج عتةا"الجما"تةاوةا  ةف  اعةا"تجي"مةا"او م  ة

 .ا"الجما"تةا"ع ن"جعةا ت عج ةف" ج
 العمالت صرف فروقات(  ج 

ج تي ج ةفمو جعةا"مم ة ةا" مو جعا"ت ةت ت ةف" جة  تةةا" تمفةف ةا" وما ا"ال جمفةوةأةا"م ت "جعةة"تمةاةاتما ة  مو جعةا"مم ةف 
ةاات جم ججة"تمةتكج"" ةتنكةا مو ةا   ةإ"ن  ت  ن .ةم"ثة"تمة مة  تةا" مو جعةةإ تجا ةة تال امةاال  ج ا" مت تتة ج مو ة " ة

ة ا"تا  عة"نتموتة  ة ع ة الجتمةا"ع (عةا"الجمةة"تعج (عةمم ا"ةفمو جع.ةإعة مو ة ج"ع نتةا ا  "تةفوان ة"تكج"" ةكتع " 
ة عةاال اةت ك ة وا"تة"ت و"ت جةا"تالت"تةأوةت و"ت جة" ت ع ةالجما"تةا ن"جعأوةإ"نةة عة  تم ت   "تةة  و مم ةاننةةفمو جعوة

ة "جعةةا"نةت نك"ا"  ا"تةف ة "جعةا"ال ةا" ج  ةاةالمةوااج فةتم "  جة عةم و ةة"تمةا ماا جة أا  "تةا ن"تةف ةاة تي جمةمجف 
ة.اة تي جما ت عج ةمجف ةا  ةا" وم ةا"م تةأوةا"ال جمفة
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 االقتراض تكاليف
ة"تكوعةاو م"تة  "تالةةفتمفة ج" مومفأوة  ج ةأوةإ تججةأمو ة ؤ نتةوا"ت ةتتتنرةا"نةا تموا ة  ج مفةةا"عجن فتكج"" ةاة تما ةةت ج 
"سةا"تجم" ةا"  ةتم تةف"دةتنكةا مو ةاج الفة"( تال امةأوة"ن ةمتنتكج"" ةتنكةا مو ةةإ"نةا"  ممة"ن "سةأوة"( تال امةاج الف

ةا"  مم.ة
ف"تمةةا" ؤ نتةا مو ةاننةممف جةا تطجمةف ةا" م  فةا" مو ة" ع ة ؤ تتةا تي جم"تةا ن"جعة عةا" كت  تةاة تي جمةإ"ما اعةأ ج

ة نت.ت ال"ن جة عةتكج"" ةاة تما ةا" ج نتة"نم 
ةف ةا" تمفةا"ت ة"تمةتك   جةف" ج.ةا" وما ةا"م تةأوةا"ال جمفة "جعةف ةا المىةاة تما ةتكج"" ةا "سةتمت ر
 الحكومية المنح

عو ةا" ا واتة ج"  تةا"ت ةتة"تمةاةاتما  ج"  تةا"مكو "تةا" تعن تة ج" واو اعةي"مةا"   "تةوف جة" " ت جةاة وووووووو "ت.ةة"تمةاةاتما 
 تم" تة  تط تةف ة   ةا" تمفةا"ت ة"عتم ة  جة تنكةا" موووجم" .ةأ جةا"  تةا"ت ةةا" وما وةا"ال وووجمفةأةا"م تاعةا" مووجم" ةف ة "جعة

ة  ىةنانة  تط تة تم" تةا" وما وةا"ال ووووووووووووووجمفةأةا"م تتعو ةا" ا واتةاعةتكج"" ةأم ةا" واو اعةف"تمةاةاتما ة  جةف ة "جعة
ة.م  نت جةا  ةا مو ة"تنكةاةفتما  ةا"ع م

  الخدمة نهاية مكافآت
ة"ت جا اة ما  ةإ"نةا"ت وووووو " اعةإع.ةا ووووووتم ج  جةا  ةك موووووومو ة"تمةتم "ن جةا" م  ف  ما  ةا"  ووووووج  جعةةا" تعن تةا"ت وووووو " اعةإع

ة"تنكة  وووووجو"تةا" ما  ة  تة  وارةا" ا واتةا"تالا جعةتكوعةم"ثة م  فا"ة" ما  ةا"  وووووج  جعةكت ووووو " اعة عج"ات جة"تمةا"مكو "ت
ة. م  فة ما  ة  ج  جعة  وارةا" جتات

ة
ةم مةا" و" ة" مج وو  اة"ن ع"جمةت عج ةةا" تو عتةا"وم فةتكن تة"تم" تةوف جةا"واف "عة"ن وط "عةا"ال  تة  ج"تة كجفآع"ة الموو ةتكو"عة"تم
ة" " تاةنناة  ج  ة"تمةاةاتما ة ج" المووو ة سةةا ال ةف ةاةات جمة ج وعةا"ع  ة" و"تةاال جماعةا"عم "تةا" تم ف.ةةا" وط "عة الا"ج47

ة.ا" م  فةا" الا"جةة"تالا جعةا"مج""ت
 
ةا"ع  ةفتمفة تو توةةا"مواترة"ال"ج فةا"  و"تةا"   تة" تو تةافتما جعة ج وتال امةا" م  فةا" الا"جةة"تالا جعةا"مج""تةا" " تةامت وجرة"تم

.ةاال امفة "ماعت ةأف  ةوتعك ةفتمفة"ك ةيج عةأ وج ةاننةا"  وتال  تةاةمت جةعةتمت ورة (نم.ةالمومةو ع  ةا"واف "عة"ن وط "ع
ا" ووو  اعةةإ"نةماوع ج"ةا"ت م"مةتجم" ةف ةا" توفمةمج""ج ةةا" ووو ةاجن اعةاعةا" توفمفةا"ت  "ماعةأف ووو ةاننة  ج ةا"الموومة  وو تةوتم  

 ." ت  ةم"ي جأوةاننةأ  ةأالمى ةة"ن مكتةاج""تةا"او ف

 الضرائب
ة ممو ةا" م" تة ا وعةا" مانرةا"  تم تةا"مج""تةوا" مانرةا" ؤانت.ةة" ي 
ة
 ةا"م تة"ن ووم" تةتالتن ةاعةموووجفةا"الج ووعتةا م ج ا"الج ووسة"ن ووم" ت.ةإعةةا" وو تم تةا" وومانرةا"  ووتم تةا"مج""تة   "تةاننةةإع

  دةةة" وومةا جموومةإ"ما اعةأوة مووجم" ةالج ووعتة"ن ووم" تةأوة" كعةم وو  جةف ةفتماعةةا" وما ا"ال ووجمفةوةأةا"م تف ة "جعةةا"  مج
"تمةة"مج""تاا" ا واتة"ن وومانرةةا"تالا جع"نالمووم.ةإعةة ج نتةوأأ" ووج ةا جموومةأالمىة"عةتكوعةالج ووعتة"ن وومانرةةك جة" ووتي  أالمىة

ة.ا"ت م"مةف ة  ج"تةفتمف ج تع ج ة ع ةعةا" مانرةا"  ماتةأوةا"  ماتة مومفةاو م"تةةامت ج  ج
ة

 تنو جعة "عةا"  ج" ةا"  ماتة"ن واو اعةوا"ةا" مو جعا" ؤانتة  ةا" ووومانرةا"ت ة"تو سةت ووو "  جةأوةتممووو"ن جة  ج ةاننةةا" ووومانر
ة.ة تنو جعا"" تةامت ج  جة ج تال امةتمةةو"تمة ا"الج سة"ن م" تا"  تال  تةف ةامت جرةا"م تةةا" م" "تف ةا" "ج جعةا" ج""تةوا   ة

ة
ةوا"ت ة"ت م"ماا"  ووماتةاو م"جة تجم" ةةأوةا"  ووماتا" ؤانتة ج ووتال امةا"  وورةوا" وا "عةا" ووم" "تة اعةا"ع( تةةا" ووم" تامت ووجرةة"تم
ةا  ةتم " ةا م ةا" م"  ةا" ؤا ةأوةت  " ةاة"تالامةا" م"  ةا" ؤا ةا" تعن ة  ج.ةة  تتتو سةأعة"
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 )تابع(الضرائب
مفة  عة تعن تة   و ة م نتةأوة  " فة  ج ةكج عةإ اةإةةا" وما وةا"ال جمفةأةا"م تا" ؤانتة"تمةتم "ن جةأوة "  جةف ة "جعةةا" م" تةإع

ةا" ؤانتة  عةم و ةا" نك"ت.ةا" م" تم و ةا" نك"تةوف ة  تةا"مج"تة"تمةا"تعج  ةأ" جة سة
ة
 عةا" تج ةا"  ة ا "سةفمو جعةا" وم" تةا" ؤ تتةوا" واو اعةا" م" "تةا" ؤانتة"ة ج"تالا جعةا" وم" تةا" ؤانتةا و ج ةاةاتما ةة"تم

ة.  ج ن جةمنالم"ة ج نتا"ةا" ؤ تتواو ةأم ج ة م" "تةكجف"تةف ةا"  ت   ةوا"ت ة" كعةا تال امةا" مو جعةةف"دة مت ( ة"كوعة
ة
ةدة  ك ج ة ووووووو عةا" تج ةا"  ةةة"كوعةف"وتال " وووووو جةةا"ت م"مةف ة  ج"تةفتمف مااعتةا" " تةا"  ماتة" واو اعةا" ووووووم" تةا" ؤانتةة"تم

ج عة  تةا" واو اعةوا" تنو جعةإ اةكة  ي ةاةاتما "تمةةةوةاال ة عةا" واو اع.ةواو ةأم ج ة ووووم" "تةكجف"تةت وووو تة تم " ةك ةأ
المىةا ا ج جة" واو اعةو تنو جعةأةا   ججا" مو جعةا" ؤ تتة جتاتة عةاةاتما ةا"   ن ة"ن ووو مفةأوةاةاتما ةا"   ن ةل ج وووتي ج ة

ة.ا" مج   ةا"م تةأوةا" م"  ةا"م تةتؤيمةةة" عج نت
ة

ة تنو جعة  ج  ةا" ت او"تة" تا" وومةة واو اعة"ت ووو"تة نالمة ج و  ةم ةواو ةا  ةا" ؤانتة" تا" وومةةو تنو جعةاو اع وةة"تمةت ووو"ت
ة واو اعة ووو " تةا" ا واتةوتعتالمةا" وووم" "تةا" ووونتجعة   ة   ة عةتم "ن جة"تمة ال ة  ووومانرةتتعن ةوا   جةا" ت او"تة" تا" ووومة

ة. ج"مجف ةا" ت او"تةا" م" تةو تنو جع
ة

ةتج عتة ووومكجعة فة وووتي جماعاةةاعةوا" جتاتة"ن وووم" تةا"الج وووعتةا" ؤ تتةا" مو جعةاعةا" ؤانتةا" وووم" "تةتالا جع"جة ةاةاتما "تمة
ا" مو جعةةاك ج وووووتي ج ةا"مجةعةا"ت ةتكوعةف" جةا" ا واتة ج مفةاننةا"تمكمةف ة ة  وووووتمكتة  وووووجم"سةف ة نك"تةوممووووو ةوال "نت

ة.ا"  طومةا"  ت   ةف ةا" ؤ تتةا" مو جعوامت ج""تةا مةاك ةا" ؤ تتة
 والمعدات اآلالتو  الممتلكات
ن تةاننةتكن تةف ةا" " ت.ةت ووووت  ةا"تكةا ال ج ا" تماكمةوأ ةةاة وووت (كةج ة ج موووة ج"تكن تةف توا" ع اعةةواآلةعا"  تنكجعةة"تمة "ج 

ج ووووووووووومفةوتكج"" ةا"ع ج"تةا"  ة  ج  ا"تمك"رةوةا"ةاا ج ةوتكج"" ةا"  جو""عةاعةوا"ت  "عةا" ووووووووووومعا" ع اعةوا" وا ة  جةف" جة مووووووووووجم" ة
ة.ان"دةكج عةا"ت ا" و سةةت ط"موااج فةةا" ع اعةالا"تا ة عج ةوةإتكج"" ةةوت  "مةا" م  نتةا" مو ةوتكج"" 

ة
"ن واو اعةتة ج"  وووووو وةت وووووومةا"تكن تةم ووووووومةا"ال  جعةا"   "تةةف ةا" " ت.ةاال  ووووووج ة ج"تكن تة ج مووووووج ةأ ةا ال ج ة " ا" واو اعةةت مج

 ووتال امةا مووو ةا   جةتكوعةاج الفة"(ة  ت"  أةا ووت (كةةا" ؤ نتةتكج"" ةاة تما ةا" م وو نتةوف جة"ن وو"ج ووتةا" مج وو "تة"ن ا وات.
ةا"  مم.ة
ةة

 جة"كوعة  اة  ج رة وةك جة   منتةك واو اعة  جةاةاتما ةأوة"ن واو اعةا"  ماتةا"  ج" ةف ةا ماا جةف"تمةا"(م تةا"تكج"" ةأ ج
ةا "سةم " "تمةت.ة ويو ة  وووووك ة "ج ووووو جةوا  كج "تةا" ا واتةإ"نةا" واو اعة"تنكة  وووووت  ن"تةا تموووووج "تة" وان ةت ف ةاو وةة مت ( ة

ةا" وم ةال( ةا" تمفةا"ت ة"تمةتك   جةف" ج.ةا"م تةأوةا"ال جمفتكج"" ةاالم(مجعةوا"م"ج تةا المىةإ"نة "جعة
ة

 جم جةاننةأ ووج ةا"  ووتةا"يج عةاننة  ىةأاج ةت ووت نكةا"ت ةةلوا" ع اعة ج ووتي ج ةا ما و ةةاآلةعوةا ووت (كةا"  تنكجعةة"مت ور
ة" ك ةا"تج" :ةة جاال تجا"تةا"   امفة

 :المباني

ة.ا م ةإ"اجمةو  فة  تة30-30ة عةا   ة–ة ان ت
ة.ا م ةإ"اجمةو  فة  واعة40-1ة عةا   ة- ؤ تت
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 )تابع( والمعدات واآلالت الممتلكات
ة32-40ةأا ج ة   "ت

ة
 والمعدات اآلالت

ةا"  واعة
ة30ة مم"تة- مم"تةأ""ج ةكج (ع
ة40ة مم"تة- موم"تةكج (ع
ة42ةا"كج (عة  ع

ة32-42ة موم"تةوكج (عةأ""ج ة مم"تةةكج (ع
ة32-42ةا"التوتةتا "الاع
ة40-2ةة  ج م
ة42ةة  اةع
ةة42ة–ة40ةا"ما "وأا الفة/ةأ ماج

ة40-2ةمغ"مفةتمف"تة متجع/ةةأم "تة متجع
ة40ةاالم ج ة  جا تةأا الف

ة9-2ةتج تة متجع
ة2-3ةا"  تمك"عةأا الف

ة9-3ةاج تةتا "الاع
ة أخرى:  موجودات
ة2ة "جماع
ة2ةآ" ةمج رةأا الف
ة1-1ةوتا "الاعةأيجث
ة
ة.ا"ت م"مةف ة  ج"تةفتمفة  ج  ج ةة "كةكجعةإ اةوتع "ن جة"ن واو اعةا"ت  "م"تةا جما وةةا" ت  "تةا" " تة مااعتة"تم
 

 ة ج عة ع ةا" ووووومكجعةا"تج عتة"ن ا واتة تع " ةا"ع مةاال تجا ة"ألموووووو" جةا" ن و وووووت.ةةة"عت مةت ي"مة  تةا"تغ""ماعةا" ووووو تال( ة
ةاو م"ج ةاننة  تةا" "ج جعةا" ج""تةا" وم ف.

ة
كج" م ة "عةاجن ةا" "سةوا" " تةا"  ماتة"ألموووووووووو ةو"تمةمووووووووووو ةأم ةا ةت جا ا ووووووووووت عج ةأوةة عا"م تةأوةا"ال ووووووووووجمفةا" جتاتةةتم " "تمة

ة.ا" وما ا"ال جمفةوةأةا"م تاةاتما ة  جةف ة "جعة
 عقارية ستثماراتا

 " ت ووج.ةو"تمةإ ماا ووجة ووج"تكن ووتة ووج  ةإعةاة ووووووووووووووتي ووجماعةا"ع ووجم"ووتة  ةا"ع ووجماعةا"  نوكووتة  وو  ةتم " ةإ"اووجماعةو/ةأوةال"ووج فةف ة
ةاة ال ج ةف ةا" " ت.ال جنمةاة ت (كةا" تماكمةوة

ة
ة.أ  ةأ"  جةاال"اجمةفتمفة  ىةاننةأوة  تة30ة  ىةاننةا"يج عةا"  تةتم" تةاننة  ج ةا"ع جم"تةاة تي جماعةا ت (كة"تم

 ملموسة غير موجودات
ةالشهرةة-3

فجن ةتكن تةاة ووتموا ةاننةا" " تةا"عج "تة"ممووتةا" ا واتةف ةمووجف ةا مووو ةا" م  فة"ن وومكتةا"توم" ةا" وو مفةا" جتاتةاعةةت ي 
ا"تةال وووجنمةة ج موووجةن ت ج"تكةةم جة "ج ووو جةو"تمة ج"تكن تك مووو ةة   ن"جج" ووو مفةاةاتما ة تجم" ةاة وووتموا .ةو"تمة ةا"  وووتمو فةا"تج عت

ة. تماك تةة ال ج ةا" " ت
ة
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 تابع()  ملموسة غير موجودات
ة)تابع( الشهرةة-3

ا ن"تةة عة" اعةت ووووووووووووووت ف ةا" ا واتةوا"ت ة"تو سةة"ن   ةا"  تاتك ةا"وم اعة"توال"سةا" وووووووووووووو مفةة"تمةا" " ت االت جمةا ال ج ةة"غج"جع
 جم جةوا"ت ةتمةتوال"سةا" ووووووو مفةان" جةأوةاننةفتماعةأكيمةتة"ن   ةا"  تاتإاما ةاالت جمة ووووووو و ةة ال ج ةا" " تة"نوم اعةة"تماة   جج.ة

ة " جةأ  ة عةا" " تةا"  ماتة"ن   ةا"  تاتإ اة جةوا ة جة" ووووو"مةإ"نةا ال ج ة " تةا"وم ف.ةإ اةكج عةا" " تةا" ج نتة"( وووووتم ا ة"نوم فة
ا" والاتةاننةا"وم فةيمةاننةا مو ةي"مةا" ج""تةا المىة"نوم فةة"ن و مفةا"  ماتج ةأوةة"تال " ةا" " تة"تمةتم " ةال وجمفةاة ال 

فتماعةةاك وووو جةف ة"تمت ج وووو "جةاننةأ ووووج ةا" " تةا"  ماتة"ك ةأموووو ةف ةا"وم ف.ةإعةال ووووجنمةا ال ج ةا" " تةا"  ووووانتة"ن وووو مفةةة
ةةم ت.

ة
 وومة  ن ةة"تم ةا" وو"تمف  جم ووتةاعةتتو  ةا" ا واتةةم"ثنتةأوةا"  ووجم"سةا"  ووتمكتةا ووت عج ةإم ىةا" وومكجعةا"تج عتةأوةا"ال "ةا  

ةتم " ةا"م تةأوةا"ال جمفةا" جتاتة عةاة ت عج .ةف ة  جا"  مفةا" تعن ة
 الرخص -6

ة   ججامال ةت وووووووغ" ةا" ووووووو كجعةا"ت ةتمةا"مموووووووو ةان" جة   ن"ج ة ج"تكن تةأوةا" " تةا"عج "تةا" جتاتةإ اةكج عةاال اة عةة "ت وووووووا"تمة
دة عةا"تووجم" ةا"و  ةتكوعةف"ووةا توو ا  ةا ا وج .ة"تمةإت وج ةا"مال ةاننةتم" وتةا"  ووووووووووووووتةا"يوج ووعةاننة و ىةأا ووجم ووجةاال توجا"ووتةا"  وو امفة

ةا" ت  "تةا" تمفةإ"نة جال ووجمفةأ ووج ووجةتم "  جةو"تمة  وو تة32وةة40ة "ع ا جمةاال تجا"تةا"   امفةا" وو كجعةاج الفة"( ووتال ام.ةتتماو ةا
 . ع" تةت  "جعةاننةتعت  ةكج عة جةوا  اةتا "  جةو موتةا"مالمتة ع

 موجودات غير ملموسة منتجة داخليا -1
 تةف ةمج"تةف ج"تكن تةا" عنو جعة"ن ا واتةتتو"مةتك و"وا"جةأ  ووووووووتتة عة االن"جةةا" جتاتاةاتما ة ج" واو اعةي"مةا" ن و ووووووووتةة"تم

ةا ت" جن جة"ن موتةا"تج""ت:ة
ة
 جوا"ع ن"جعةا"ا " فةاآل" ةا"مج رة ما  ل ي ةةإ  جن جةتمةا"ت ةا مو ةتم " ةإ كج "ت  

  و  ت  ن"تةإ تمج "تة  جفسةا"  ت ةا م ةاعة " ت ةأ دةامت ج  

 ويو ة  ك ةا مو ةتتو"مةتكن تة "ج ةإ كج "ت . 

ة
ة40ة-ة3ة عةا"   امفةاال تجا"تةأا جم جة  ىةاننةا"يج عةا"  وووتةأ وووج ةاننة االن"جةا"  تاتةا" ن و وووتةي"مةا" واو اعةإت ج ة"تم

ةا"ت ةا" تمفةف ةك ممو ةا"تتو"مة  مجم" ةاةاتما ة"تمة االن"ج ةة  تاتة ن و تةي"مة  واو اعةاةاتما ةا مةمج"تةوف .ة  واع
 .ف" جةتك   جة"تم

 حق االستخدام غير القابل لإللغاء -4
م ةاة وووووووووتال امةي"مةا" ج  ة"إل"غج ة"تعن ة م ةا وووووووووتال امةاال ة عةتج تةكج (عةا"   ةا م ووووووووو ةأوةا" مم ةا"  ةتمة  تةم ةةإع

 ةي"مةم  وووووو عةا" واو اعةا   جة"كوعة" ىةا" ا واتةا"م ةا"  ج"تكن تةة م ةاة ووووووتال امةةاةاتما ا ووووووتال ا دة" تمفة م  ف.ة"تمة
ت ت ةوةة ا ""ج ةا" موووم"تةأوة واجعةا" تج ةا"عم" ة عا و جةتكوعةتا"ت ةة ا" ج  ة"إل"غج ةة وووتال امةاال ة م  ة عةأموووو ة ع" ت

مفةا" تو عتةاننةا" تةاننةأ ووووج ةا"  ووووتةا"يج عة.ة"تمةإت ج ة  تةا" واو اعفتمفةم ةاة ووووتال امةاننةأين "تةا"ع مة"تنكةا" واو اع
 .  تة30إ"نةة40وا"ت ةتتماو ة "عةةواننةفتمفةا"ع و ةأ"  جةأ ممة"( تال ام

 اخرى ملموسة غير موجودات -1
ةالمى اا" واو اعةي"مةا" ن و ووتةة.ة"تمةإت ج اة ووتموا ةا  ةا"عج "تة ج" " تج"ع( جعة سةا"ع ( ةوا  وو ج ةا"تاجم"تة ةاةاتما "تمة

 وووووووو تةة33-3ا ا جمةاال تجا"تة"ع( جعةا"ع ( ةتتماو ة "عةةإع.ةفا"   مةةتاال تجا"ةا جم جأاننةأ ووووووووج ةا"  ووووووووتةا"يج عةاننة  ىة
ة40-3"تماو ة "عةةا المى"ن واو اعةي"مةا" ن و ووووووتةةاال تجا .ةإعةا"ع مةاج جة32-42ة "عةوا  وووووو ج ةا"تاجم"تة" جةا مةإ تجا 

ة  واع.
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 الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض
ت ومةا" ا واتة  مااعتةا"  ج" ةا"  ماتة" واو ات جةا" ن و وووووتةوي"مةا" ن و وووووتةا  ةواو ة ةن ةت ووووو"مةإ"نةتعم ةتنكةا" واو اعة

تم " ة" " تةا مووووو ةو "كةة عةا وووووتماجاد"تمةت  "مةا"  ن ةا"  ة" كعةة ا" " ت.ةوف ةمج ةواو ة ي ة  تةا" ةن ةا ال ج "ال وووووجمفة
 ت  "مةةا" ا واتةت ومة ا" " ت.ةوا  اةكجعةا موو ةةة" مةا"ت ف جعةا"   "تة مووومفة  ووت نتةاعةا موو ةا المىةا ال ج   ىةال وجمفة

" جةا"ت ة" " جةأا جمةي"مة م  فةل  جةفةا" ن و تةي"مةا" واو اعا"ت ة"عو ةإ"" جةا م .ةإعةة"ن   ةا" و" فا"  ن ةا"  وتماسة"نوم فة
ةا" " تة  و"ج .ةة ال ج ا"  مفجة"تمةفمم جة

ة
ة ة" تةاة تال ام أ"  جةأانن.ةا  ةت  "مةو " تةاة تال امةتكج"" ةا" "سةة ج مج ةا" " تةا"عج "تة"ألم ةة وة"( تم ا ةا" ج  ا"  ن ةةإع
ا"مج""تةةا" وووو ةماعت  " ع  ةالمووومة   ةا" وووم" تةا"  ة"عك ةة ج وووتال امةا"مج""تة " ت جةإ"نةا"  وووت  ن"تالمووومةا"ت ف جعةا"   "تةة"تم

ة"ن " تةا"ال  "تة"ن   ةوا" الجتمةا" م  فة"ألم ةا"ت ةةة"تمةتع " ةت  "ماعةا"ت ف جعةا"   "تةا"  ت  ن"تة" ج.ة
ة
ة" و" فا "م جة    ة عةا" " تةا"  ماتة"ألم ةلأوةا"وم فةجة  ةتمةت "ن   ةا" و" فلأوةا"وم فةة"ألمو "( وتم ا ةةا" ج نتكج عةا" " تةةإ ا

ةا ال ج ال وووووووجمفة ةاةاتما .ة"تمة"( وووووووتم ا ةا" ج نتجةإ"نةا" " تة"ن   ةا" و" فجة"تمةتال " ةا" " تةا"  ماتة"ألمووووووو ةلأوةا"وم فة"ن   
ا" " تةة ج ا ال تةا"مج"تة"تمة عج نتةال ووجمفةا" " تةك موومو ة  ج وومف ةإةةإ اةكجعةا موو ة  ةتمةإ ماادة ج" " تةا" عج ةت ""  جةوف ة 

ةك   ةف ةإاج فةا"ت ""م.
ة
ةا" " تة ال ج ةة مت نتةة عكج وووووجعة مااعت جةتم"ة " ت جةف ةا ال ج ةتك  عةوا"ت ةا" ووووو مفة ج وووووتي ج ا" واو اعةي"مةا" ج""تةةإع

جةتتمة   "نةا" و" فف عةا" " تةا"  ماتة"ألمووووووو ةلأوةا"وم فةة "ال وووووووجمفةا ال ج ةا" " تةا"(م ةاة عكج ةمج"تةف .ةت م"مةك ة تجم" 
ا" ع "تةا" ج نتة"( ووووتم ا ة م"ثةةةتال" ةا" " تةا"  ماتةا" ع "تةاعةا" " تةا"  ماتة"ألموووو ةف" جة"وة"مة"تمةةا"   مفال"ج ت جةإ"نةا" " تة

ا ال ج ةجمفةال وووا" وووج  ت.ة"تمةاةاتما ة ج عكج ةةجةف ةا" ووو واع"ن   ةا" و" فاةاتما ة ال وووجنمةا ال ج ةا" " تة"ألمووو ةلأوةا"وم فة
  ج وووووووووومفةإةةإ اةكجعةا موووووووووو ة  ةتمةت ووووووووووا"ندة ج" " تةا" عج ةت ""  جةوف ة  تةا"مج"تة"تمةاةاتما ة ج عكج ةال ووووووووووجنمةك ال ةا" " تة

ةا ال ج ةا" " تةكال"ج فةف ةإاج فةا"ت ""م.
 المخزون

ةتكج"" ة ج ة (ن ةكوع"ةوا   جةا"  ج ووومفةا" وا ةا"تكن تةتت ووو ع.ةأ  ةأ"  جة"نتم  ا" ج نتةةا" " تةمووجف ةوة ج"تكن تةا" الالوع "ج ةة"تم
 الموو ةم"ي جةةو"عتك"تمةة.ا"مج""ت كج دةومج"تدةةف ةعوةا" الالةة"و ووسةتك   جةتمةا"ت ةي"مةا"  ج وومفةا"تكج"" ةوتنكةا"  ج وومفةا"ع ج"ت

ة" ج نتة"نتم  ا" ي ةموووجف ةا" " تةة تو وووتة وووعمةا"تكن تةا" مات."تمةتم " ةا"تكن تة تم" تة.ة" الالوعة"ت ج مةوتن ةاكجعة "كة (ن جة
ة.ا"توال"سوةةوا" "سةا"ت و" ةاعةا" تك  فةوا"تكج"" ةا"ع ن"تةة تك ج ةا" تو عتةا"تكج"" ةك ةالمم ع ةةا"   م عمةا" "سة

 المالية األدوات
ة"تمت" جعاةف ةتمفجةا" ا واتةتموووووووووو تةا   جةا" وما االاتما ة ج" واو اعةا" ج""تةوا" تنو جعةا" ج""تةف ة "جعةا" مكالةا" ج" ةة"تم

 ."أل افةا"  م تةا"تعج  "ت
 العادلة القيمة (3)

ة"ن واوووووووووو اعةا"عج "وووووووووتةا" ووووووووو"مةتم "ووووووووو ة"وووووووووتمة "وووووووووتمة "وووووووووج ةا" واوووووووووو اعةا" ج""وووووووووتةوا" تنو وووووووووجعةا" ج""وووووووووتة  ووووووووو ن"جة ج" " وووووووووتةا"عج "وووووووووت
ة:"ن ةك جةا" ج""تةوا" تنو جعةا" ج""ت

ة
 المتتتتتتاجرة ويتتتتتتي عاديتتتتتةواحكتتتتتاي  شتتتتتروط متتتتت  الماليتتتتتة والمطلوبتتتتتا  للموجتتتتتودا  العادلتتتتتة القيمتتتتتة يتتتتتتي تحديتتتتتد 

 ،والمدرجة السوق أسعار إلى بالرجوع سيولةال نشطة أسواق في بها

  األستتتتتتتعار نمتتتتتتتا   علتتتتتتتى بنتتتتتتتا    األختتتتتتتر  الماليتتتتتتتة والمطلوبتتتتتتتا  للموجتتتتتتتودا  العادلتتتتتتتة القيمتتتتتتتةيتتتتتتتتي تحديتتتتتتتد 
 معتتتتتام   متتتتتن أستتتتتعار ستتتتتتخداياب المخصتتتتتوي النقتتتتتد  التتتتتتدفق تحليتتتتت  علتتتتتى بنتتتتتا    و لتتتتت  عتتتتتاي بشتتتتتك  المقبولتتتتتة
  .المنظورة الحالية السوق
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 المالية الموجودات( 6)

قة"ن "سةجمت ت ج""تةقة واو اعة قاال وووووتم ج ة"تجم" ة  جة مت طقةإ وووووتي جماع:ةا" م  فةا"تج""تةا" نجعةإ"نةا" ج""تةا" واو اعةتمووووو  
.ة"عت  ةا"تمووووووووووووو " ةاننةت "عتةوا"   ة عةا" واو اعةا" ج""تةو"تمةتم " ةا"تمووووووووووووو " ةا  ةاةاتما ةا"   ن ةقو  " وعة مو قو

ة ج" واو اعةا" ج""ت.ة ة
ة" ج""تاةا" واو اعاننةأ ووووج ةتجم" ةا"ت او ةا   جة"كوعة ووووما ةأوة "سةةا" ج""تةا" واو اعةا "س ةاةاتما ةإ"غج ةأوةاةاتما ة"تم

ة  ن"ج ة ةوت مجة اننةاال وووتي جماعة ووو عةاالتجمةا"ال   ةا"  ممة عة   ةا" وووو ةا" ع  ةا"مموووو ة وووموتدةتتتنرةا"  ةا  ة  وار
ة ا"ال وووجمفةأوةتا"م ةال( ة عةا"عج "تة ج" " تةا" مووو  تةا" ج""تةا" واو اعةا اةف" جةا" عج نتةتكج"" ة جإ""ة  وووجفج ةةا"عج "تة"ن " تةوف ج ة

 وا"ت ةتمة "ج  جة   ن"ج ة ج" " تةا"عج "ت.

 الفعلية الفائدة طريقة( 1)
 ووووعمةةو"تم " ةإ"ما اعةا" وان ةاننة  ىةا" تمفةا" ع "ت.ةإعة واعةا" "عةا" جن فةا" عن"تة  ةتم" تةالمت ووووجرةا"تكن تةا" ت  فةةتم" ت

اال"ما اعةا"   "تةا" تو عتة  وووووت  (ةل  جةف ة "كةك ةا"م وووووومةاننةا"  جتةا"  فواتةأوةةفعن"ج ةا" جن فةا" عن"تة وةا" وووووعمةا"  ة"المووووومة
ةا"ع مة  ىةاننةجوا"تال " ووجعةا المىةواعا"ع(وةا" عن"تةوتكج"" ةا"موو  جعةةا" جن فا"   و ووتةا"ت ةت ووك ةاال اةةة"تاالأة عة ع  ة

 .أ  ةفتمفة  ىةاننة  ج  ج ةة"كوعةا   جةأوةا واعةا" "عة عة م ةا" تو س
 

ا" مت طة  جةمتنةاة ووووووووووووووتم ج ةأوةا" تجمتة"ن "سةأوةا" مو ةوا"  مةةا" "عة  واعا" وجن فةا" عن"تةة" عو   وج"و الو ةوف وجةة"تمةاةاتما 
 ا"  " ت.

 االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ اتاالستثمار ( 4)
تم  ةا"   اعةوا"مكوكة اعةا" فعجعةوتوام" ةاة تم ج ةا" م  فةوا"ت ة" ىةا" ا واتةا" "تةوا"  مفةاننةاةمت جطة  جةمتنة وا ة

م" تةا" جن فةتةا تم ج  ج ةاننةأ  جةا تي جماعة مت طة  جة"تجم" ةاة تم ج ةو"تمةت ا" ة  تةاة تي جماعة ج"تكن تةا" ت  فة ج تال ام
ة جةات جمةا" الجتمةاةنت ج "تة ةا" ا وات ةت ال  ةا" عن . ةاننةا"عجن  ةاةاتما ة جال"ما اعة  ج   ة ج  ةا ال ج ةا" " ت ةو"تم ا" عن"ت

ة."ألتما ةا"  ج نتةا  ةت ""  جةف" جةإ اة جةكج عةا  واعةا" ج""تة  تة  ةا ال  ع
 للبيع متاحة مالية موجودات( 1) 
ةج وووتي جماعكةتمووو "  جة"تمةا"  وووتتةا  ووووا ةف ة  جةا" تجامفة"تمةوا"ت ةا" ا واتة   ة عة  جةوا" مت طةا"  ماتةا" ج""تةا وما ةإع

ةا"عج "تةا" " تةف ةا"تغ"مةاعةا" جتاتةوا"ال ووووووجنمةا م ج ةإ ماجة"تم.ةا"ت م"مةف ة  ج"تةفتمفةا"عج "تة ج" " تةإ ماا جةو"تمة"ن "سة تجمت
ج تال امةتم" تةا" وان ةا" مت  تة ة ا" " تةا ال ج ةال وجنمة ج وتي ج ةاة وتي جمةت ""مةإاج فةامت"جت ة و عةا" نك"تةم و ةف ة  ج ومف ة

ة.ا" جن فةا" عن"تةو كج وووورةوال ووووجنمةتمو" ةا"ع (عةا ا  "تة"ن واو اعةا" ج""تةا"ت ة"تمةاالاتما ة  جة  ج وووومف ةف ةا"م تةأوةا"ال ووووجمف
ا"ال ووجنمةا" تماك تةا"  ماتة وووج  ج ة ووو عةامت"جت ةإاج فةأوةة"تمةإ ماجةا م ج أوةتم " ةا ال ج ة " تةا وووتي جم ةا   جة"تمةا ووت عج ة

 .ةا" وما ا"ال جمفةأوةةا"م تاة تي جماعةف ة "جعةةت ""م
 

 واتة ج ووووت(مةا"ن  ةا   جة"  ووو ةمةا" وما ا"ال وووجمفةةأوةا"م تف ة "جعة"ن "سةا" تجمتةم و ةا" نك"تة  واعةةا م ج ةتوال"عجعةت وووا 
 .ا م ج ةتوال"عجع

 
ةا ا  "تةوا" مووو  تةك تجمتة"ن "سة تنكةا"ع (عةو"تمةتمو"ن جة   وووعجمةا"موووم ة ج"ع (عةا" ج""تتم " ةا" " تةا"عج "تة"ن واو اعةة"تم

أوةا"ال ووووووووجمفةةا"م تة "جعة.ةإعة كج وووووووور/ةال ووووووووجنمةا"ع (عةا ا  "تةا"ت ة"تمةاالاتما ة  جةف ت م"مةف ة  ج"تةك ةفتمفا" ووووووووجن فةك جة
ة "جعة ف "  جة"تمةاالاتما ة  كج ووووووور/ةال وووووووجنمةا"ع (عةا ا  "تةا المىةة.  ج  ةاننةا"تكن تةا" ت  فة"ألمووووووو ةا" ج" ةتم  ةا" وما 

 ا" وم ف.ةةا" ال ةا" ج  ةاةالم
 

ة وووووووووووووووا  وةة ""وو "تموو "وو ةإعةكووجعة  ووجكةةت م"مةف ة  ووج"ووتةكوو ةفتمفا" ا واووتة  مااعووتة "مةا" واو اعةا" ووج""ووتةا" تووجمووتة"ن "سةةت وم
اننةةا ةإ"نة ووجة وعةا"تكن وتة"عت مة ؤ وووووووووووووومةةا" وج""وتة"ألوما ف ة " ت وج.ةإعةأ ةا ال وج ة وجمةأوة تو ةف ةا" " وتةا"عوج "ووتةة"( ال وج 

تماك "تةا"ت ة"ا   جة"تمةإ ال ج ة " تةا" واو اعةا" ج""تةا" تجمتة"ن "س ة"تمةإاج فةتمووو " ةا"ال وووجمفةاةا" ج""ت.ةاةوما إ ال ج ة " تة
ج"ميمة عة  عةم و ةا" نك"تةإ"نة "جعةا"م تةأوةا"ال وووووجمفةكتع " ةإاج فةا"تمووووو " ةةتمةاةاتما ة  جةف ة جن تةا" ال ةا" وووووج  ةاآلالم

االاتما ة ج" واو اعةا" ج""ت.ةإعةال جنمةا ال ج ةا" " تةا"ت ةتمةاالاتما ة  جة ج  جةف ةا"م تةأوةا"ال جمفة"( تي جمةف ةإ"غج ةةا م
ةاعةا" نك"تةا" م  تةكج تي جماعة تجمتة"ن "سةةة"تمةاك  جةف ةا"م تةأوةا"ال جمف.أ وة

" ت جةا"عج "تةةة" كعة "ج ووو جة ةوا"ت أل ووو مةا"ت ة"" ة" جة وووعمة وووو  ة  مجةف ة وووو ة  وووتة" تجمتة"ن "سةا" وووتي جماعةاة"تمة "ج ة
ةم"م.فتمفةت ةتمةتم "  جةف ة  ج"تةك "ن " تةا"ت ة"أ ةال جنمةا ال ج ةة ج"تكن تة ج مج ة"تمة "ج  جةف  ك ة ويو ة
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 والمدينون القروض( 2)

ة م  فةأوةج تتية فعجعةو" جة  ووتتة ووو ةف ةت او" جة"تمةةةا"ت ةا المىةا"  " تةوا"  مةوا" مو ةا"تاجم"تةا"  " تةا"  مةتمو " ة"تم
ةتم" تة ج ووووووتال امة فا" ت ة ج"تكن تةةم ج ةة "ج وووووو جةو"تمةا"عج "تة ج" " تة   ن"ج ةةوا"  " "عة ج" مو ةاالاتما ة"تمق.ةو  " "عقك مو ة

ج وووتي ج ةا مموووو فة ة ا" عن ةا" جن فة ع  ة   وووتال امةا" وان ة  ال ةاالاتما ة"تم.ةا" " تةف ةإ ال ج ةأ ة ج مووووج ةةا" عاج ةا" جن فة ع  
 . ج  ا"  " تة م"مفةا ا ةم"ثة"كوعةاالاتما ة ج" جن فةي"مة

 
   جة"كوعة  ج"كةاةا" وما ا"ال ووجمفةةأوةا"م تتو سةتمموو"ن جةف ة "جعةةة"ا"ت ةا"   مفةاالاتما ة ج" الموومووجعةا"  ج وو تة"ن  ج" ةة"تم

ج" م ة "عةا" " تةا"  ماتة"ن واو اعةك" عتم ة دة  تةا" واو اع.ة"تمة "ج ةا" المووووووووووووو ةا " تة "" ة و ووووووووووووووا ةاننةإ ال ج ة
 وا" المو تةاننة ع  ةا" جن فةا" عن ةا  ةاالاتما ةا و" .ةا"   مفةوا" " تةا"مج""تة"نت ف جعةا"   "تةا"  ت  ن"ت

 
"ال ووجمفةا" جتاتةاعةف وو ةا ( ةا" ا واتةأوةا مة  مت مةاننةت وو " ةا الموومووجعةا" "وعةا"  ووكوكةف ةتمموو"ن جةت  "ماعةةتعك 

 .تو تا"  ةا" "وعم ج جعةا"ع ( ةوا"تاجمرةا" ج  تة"ن ا واتةف ةمج"تةةأا جما" فعجعةا" تنو ت.ةتعت  ة  تةا"ت  "ماعةاننة
 النقد ومرادفات النقد( 7)

ج الفة"نتمو" ةإ"نةواةاج""تةا" "و"توا  تي جماعة م"مفةا ا ةةا"تنرةتمعةوو انس عةا"   ةف ةا"مو  و ةةا"   ةو ما فجعةا"   "تكوعة
ة  ج" ة م  فة عةا"   ةوتال سة" الجتمةي"مة   تة"نتغ"مةف ةا" " ت.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( 8)
ةأم ةا" موتةا"تج""ت:ة"ت ةتتج  اأم ةا مو ةا" ج""تةةا" ج" ة ج" " تةا"عج "تة عةال( ةا"م تةأوةا"ال جمفة  ةا م إعة
ة
ة:و"ع  ة "كةا  جاننةأ  جة مت طة  جة"ن تجامف ةة"تمةتم "  جأجة
ة

ة"غم ةا" "سةأوةإاج فةا" ما ةف ةا"  ت   ةا" م"ر.ة أ ج "تمةا ت ج  جة  ك ةجة4ل
" ةاننةواو ة  و جةفعن ة"ا  ةا م ج ةاننةا"  ىةاال ة عة م طتةأ واعة ج""تة ع" تة"تمةا امت جة عجةوا"ت ة"وا ة "ت ي ةجة3ل

ةا" م"م.ةأو
ةوفعج"تج.ة م  فأ افةتموتةة  ة تا"ةجع  ت ا"ل ج تي ج ةةت  ت كو  جةجة3ل

ة

ةا  ة"   جفا.ة  ةت تال مةج "تة عةال( ةا"م تةأوةا"ال جمفقق ج" " تةا"عةا"   جف ة"تمةاةاتما ة  جة عة   ةرجةا  ةاةاتما ةا و" 
ةوأة "ج ا"ةف ا"ت ج  ةةاو م   ك ةة"ال  أوةة"ال" لأ ةأ دة (ن تة عنو جعةة جة"كوعة عةال( ةت  "مف تةا  ةاةاتما 

اننةأ ج ة التن  ةأوة ا واتة عةا" تعن تة   جةوا"ال جنمةةر كج ا" عة "ج ة واو اعةأوة تنو جعةوةةا"  ة  ة" ت اتما ةاة
متو ةاننةتةاة اتةعت ""مةأ ان جةاننةأ ج ةا" " تةا"عج "ت ةاوةا اةكج ةوةمت ج ا"تمةاةوا"ت ة ج""تا""تالا جعةاةا" ج""تةأوةا" واو اعة

ةج.ام ةأوةأكيمة عةا"  ت جعةا"   "توة
ة

جنمةال   ة كج رةأوةاالاتما ة  ج" " تةا"عج "تة سةة ج""تة ج" " تةا"عج "تة عةال( ةا"م تةأوةا"ال جمفا" واو اعة"تمةإ ماجةا"ججة
وال"عجعةتأوةا"ال جمفةا" عتم ة  جةف ةا"م تةأوةا"ال جمفةأ ةة" ك راف ةا"م تةأوةا"ال جمف.ة"ت  عةمجف ة جتاتةاعةإاج فةا"ت ""مة

 .  ةقا م ج ةوا"ال جنمةا المىقأوةفوان ة  تم تة عةا م ةا" ج" ةو"تمةإ ماا جةف ة ةأم ج 
 

 ( مطلوبات مالية9)
ة.المىأة ج""تةك تنو جعةأوةقا"ال جنمةأوةا م ج ةال( ة عةا"عج "تة ج" " تقة ج""تةك تنو جعةإ جةا" ج""تةا" تنو جعةتم " ة"تم
 المالية للضمانات التعاقدية اإللتزامات( 31)

 :"ع ة جةا اننةأ ج ةاننةةم جة "ج  جة"تموةج" " تةا"عج "تة    ن"جةةا" ج""تة"ن  ج جعةا"تعج  "تةاة"تالا جعة "ج ة"تم
ة
  اال"تالا وووووجعةة ا" المموووووجعةة39اال"توووووالامة  واووووورةا"ع ووووو ةك وووووجة ووووووة مووووو  ة  واووووورةا" ع"وووووجمةا" مج ووووو  ةا"ووووو و" ةم ووووومةة  نووووو

ة وا"تجمنتةوا مو ةا" مت نت
  ة ووووجال"ما ةاالاتووووما ة "ج ووووجعة  واوووورة وووودةا" عتووووم ةا" تووووماكمةاالت ووووج ة  ج وووو ج  ةكووووجعةإ اةج ة ج مووووة  وووو ن"ج ةة وووودةا" عتووووم ةا"  نوووو

         .أا(تةا"  " ت
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 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات( 33)

تموو " ةا" تنو جعةا" ج""تةا"  ماتة ج" " تةا"عج "تة عةال( ةا"م تةأوةا"ال ووجمفةا   جة"كوعةا" تنورةا" ج" ة مت طة دة"ن تجامفةة"تم
م ة دة"ن تجامفةف ةمج ةتمةتك  تة مووووووومفةمن" وووووو"تة غةك مت طأوةا  ةتموووووو " دةاننة  اةا  ووووووج .ة"تمةتموووووو " ةا" تنورةا" ج" ة

ة ج" " تةا" ج""تةا" تنو جعةإ ماجة"تم.ةتموتةك  افةا" عج"تةوي"مةا" موو  تةي"مةا"  ووت جعة عةكو دةأوةا" م"رةا"  ووت   ةف ةا ووت عج ت
 .ا" وما  جمفةاوةا"الةا"م تو"تمةاةاتما ة ج" ك رةأوةا"ال جمفةا" جتاتةف ة "جعةة ا"عج "تة  " ت جةا"ال جمفةأوةا"م تةال( ة عةا"عج "ت

 المالية األخرى  المطلوبات( 36)
 ووووووووتال امةةم ج ة ج"تكن تةا" ت  فة  ةجأالمىو ان وعةتاجم"وعةو  مة ان تةةاة تما ة "كةف ة  جلةا المى"تمة "ج ةا" تنو جعةا" ج""تة

تم" تةا" جن فةا" عن"تةو"تمةاالاتما ة  موووووووووجم" ةا" وان ةاننةأ وووووووووج ةا"عجن ةا" عن .ةإعةتم" تةا" جن فةا" عن"تة  ةتم" تةالمت وووووووووجرة
"ن تنو جعةا" ج""تةوتوال"سة مجم" ةا" وان ةاننة  ىةا" تمفةا" ع "ت.ةإعة ع  ةا" جن فةا" عن ة وةا" ع  ةا"  ة"الممةا"تكن تةا" ت  فة

و  وووووووووووك ةتجمةا" فعجعةا"   "تةا"  وووووووووووت  ن"تةا" تو عتةف ةإتجمةا"ع مةا"ال   ةا" تو سة"ن تنو جعةا" ج""تةأوةفتمفةأ مووووووووووومةإ اةكجعة "كة
   ج  ج .

 المالية بالمطلوبات االعتراف إلغاء( 31)
 .  تدةت ج إ ةأوةإ"غجندةأوةا"تعج   ةاة"تالامةا ت" ج ة"تمةا   جةوف تةا   جةا" ج""تة ج" تنو جعةاالاتما ة  "غج ةا" ا واتةت وم
 ( أدوات مشتقة مالية34) 

ة  جة"تا ا  ةا"ع (عةمووم ةوت ن جعةا" وان ةأ ووعجمة" الجتمةتعم وو جةال امفةا"  ووت تةا" ج""تةا  واعة عةا  ةف ةا" ا واتةت ال 
 .وا"ع (عةا" جن فةأ عجمة جعو  ج"ةاآلانتةا ا  "تةا"ع (عةمم ةا و ة "كةف 

 

ت وووووووا" ةا"  وووووووت جعةا" ج""تة   ن"ج ة ج" " تةا"عج "تةو "كة تجم" ةا" الو ةف ةا  ةا  افةا"  وووووووت تةو"تمةإاج فة "ج ووووووو جةةم ج ة ج" " تةة"تم
ة ج" " تةا اةاتمةة"تمةف" جة ج" ةك موووووو ةا"  ووووووت تةا" ج""تة"أل واعةا" وا تمت وووووورةا" " تةا"عج "تةت م"م.ةتك ةتجم" ةإا ا ة ا"عج "تة
 . ج" ةك تنورةا" ج" تةا"  ت تة"أل واعةا"عج "ت

 المتداخلة( المشتقات 31)
ف ةا  واعةا" ج""تةا المىةأوةا و ة  " تةأالمىةاننةأ ج ةأ  جةأ واعة  ت تة   منتةم"ثةةا" ت االنتا"تعج  ة سةا"  ت جعةة"تم

عج "تةم"ثةت مجةأ ج ةا" " تةا"ةاننة "ج  جا"ع و ةا"  " تةا"ت ةةة"تمةةتنك ةك "مة  ك ي"مة مت تتةةوالمجنم جتكوعة الجتم جة
ة.ا" وما ا"ال جمفةةأوةا"م تتغ"ماعةا" " تةا"عج "تةف ة "جعة

 ( محاسبة التحوط32)
  الجتمةةن تا" تعوا  واعةي"مةا"  ت تةةا" ت االنتتم  ة ع ةأ واعةا"تموتةوا"ت ةت و  ةا"  وت جعةوا"  ت جعةةأعن ا واتة"ة" كع

موووووووووووووجف ةاة وووووووووووووتي جماعةف ةا"ع ن"جعةةتموتجعا"ت ف جعةا"   "تةأوةةتموتجعا" " تةا"عج "ت ةأوةةكتموتجعا"مووووووووووووم ةا ا    ةإ جة
 . ت (نة عج""مة"تمةتت " ةم"ثة   "تةت ف جعةكتموتجعا"تالا جعة الجتمةا"مم ةا ا   ةةتموتجعةا"الجما"ت.ةتمت ر

 

ج رةأ  ا ةإ امفة ةإ"نةاا" تموتة  و  د توي" ةت "عتةا"ع( تة "عةك ة عةأ افةا"تموتةوا"   ةةا"   وجف  ا"تةا( تةا"تموت ةت ومةةف 
ا"تموتةو ج ووووووووت مام ةت ومةا" ا واتة توي" ةة ا" تع  ف.ةا(وفةاننة "ك ةا  ة  ا" الجتمةوا ووووووووتماتا"ت جةالاما ة عج (عةا" الجتمة

ة. د   ةا" تموت  ىةفجان"تةأ افةا"تموتةف ةتعو" ةا"تغ""ماعةف ةا" " تةا"عج "تةأوةا"ت ف جعةا"   "تة"ن   ة
 ( إلغاء االعتراف باألصول المالية37)

ا" ا واتة  "غج ةااتماف جة ج موووووووووو ةا" ج""تةف تةا  ةا ت ج ةفتمفةمووووووووو(م"تةا"م و ةا"تعج  "تة"نت ف جعةا"   "تةا" جتاتةاعةتنكةةت وم
ا مووو ةأوةأعةت ومةا" ا واتة تمو" ةا مووو ةا" ج""تةأوةك ة الجتمةو  جفسةا" نك"تة  ووك ةاو م ةإ"نةا تةأالمى.ةأ جةف ةمج"تة

ا" نك"تةوا ووووووت مام جة ج" وووووو"تمفةاننةا موووووو ةا" مو ةف عةةسأوةاةمت جطة  ووووووك ةاو م ة  الجتمةو  جفةا مة "جمةا" ا واتةة تمو" 
ا" ا واتةت ومة جةاتما ة ممووووووت جةا"  ووووووت  جتةف ةا موووووو ةا" مو ةوا" تنو جعةا" تعن تة دةا"ت ة  ةت ومةا" ا واتة  فع ج.ةأ جةف ة

ة جةاتما ةت وووووووووت مةا" ا واتةف عةا" مو ةا" ج" " نك"تة"ألمووووووووو ةمج"تةامت جطةا" ا واتة  وووووووووك ةاو م ة كجفتة الجتمةو  جفسةا
  .ا"   و ةا"م"سة  ج  ة   و تة  مو ا" ج ةةوتعتم ةا" ج" ة ج م 
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 السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع( -6

 المخصصات
تج" تة ةكوعةا" ا واتت"تمةاةاتما ة ج" الموووموووجعةا   جة"كوعة" ىةا" ا واتةا"تالامةمج" ة ت"اتة"م ثة وووج  ةم"ثة"مت  ةأعةة

 ت ووووو"تة "كةاة"تالام.ةت ج ةا" الموووومووووجعة  ج ةاننةأف وووو ةت  "ماعة ان ةاال امفة"ن مووووجم" ةا" تنو تة"ت ووووو"تةاة"تالامةف ةتجم" ة
ة "كةاو م .ةت ي"مج""تةا   جة"كوعةا"ت م"مة سةالم  جة"تواال ةا" " تةا"م

 المسيطرة غير الملكية حقوق مع المعامالت
 ج"ك ةم و ةا" نك"تةي"مةا"  وو"تمفةاننةأ  جة عج (عة سةا جعةالجمجةا" ا وات.ةة عج (عة سا"تعج  ةتت  ةا" ا واتة وو"ج ووتة

أوة"م تةاإعةاال وووووت عج اعةإ"نة ج"ك ةم و ةا" نك"تةي"مةا"  ووووو"تمفة" ت ةا  جة كج ووووورةوال وووووجنمة"ن ا واتةو"تمةت وووووا"ن جةف ة "جعة
ا  جة وووووو مفةت ي ةا" م ة "عةا"ي عةا"  وووووو  ةوا" " تةا" وما .ةإعةا"  ووووووتم"جعة عة ج"ك ةم و ةا" نك"تةي"مةا"  وووووو"تمفة" ت ةا"ال ووووووجمفة

 ا"  ماتة"مجف ةا" واو اعةا" تعن تة ج"ممتةا"  تمو ةان" جة"ن مكتةا"تج عت.
إعةا"تغ"ماعةف ة نك"تةا" ا واتةف ة وووومكجعةتج عتةوا"ت ةةةتؤ  ةإ"نةال وووووجمفةا" وووو"تمفة"تمةامت وووووج  جةك عج (عةم و ة نك"ت.ة"تمة

"تةا" ا واتةوم و ةا" نك"تةي"مةا"  ووو"تمفة"تعك ةا"تغ"ماعةف ة نك"ت جةف ةا" ووومكجعةا"تج عت.ةإعةأ ةفم ةتع " ةا" "مةا"  ماتة" نك
 "عة " تةتع " ةم و ةا" نك"تةي"مةا"  و"تمفةوا" " تةا"عج "تة"ن   ةا"  فوعةأوةا"   و ة"تمةإ ماادة  ج مفةف ةم و ةا" نك"تةو"كوعة

 ةاجن ا ةإ"نة ج"ك ةا" مكت.
 

ا" ا واتةا" و"تمفةاننةا" ومكتةا"تج عت ة"تمةاةاتما ة   ة ك رةأوةال جمفةف ةا"م تةأوةا"ال جمفةو"تمةامت ج  جةكج" م ةا   جةت   ة
جةا" " تةا"  ماتة وووووج  ج ة"ن واو اعةل  جةف ة3جة ا وعةا" " تةا"عج "تة"ن  ن ةا"  ووووتنمةوا" " تةا"عج "تة "تةمموووووتة  وووووت  جفةول4 "عةل

مكتةا"تج عتةوأ"تةم و ة نك"تةي"مة  وووو"تمف.ة"تمةا" مج وووو تةاننةا "سةا"  ج" ةا" عتم ة  جة ووووج  ج ةف ة "كةا" وووو مفج ةو تنو جعةا" وووو
ا" ال ةا" وووووج  ةاآلالمةا" تعن تة تنكةا" ووووومكتةا"تج عتةك جة"وةكج عةا" ا واتة ج عة ج وووووت عج ة واو اعةأوة تنو جعةا" ووووومكتةا"تج عتة

"ال جمفةأوةا"تمو" ةإ"نةتم " ةآالمةف ةم و ةا" نك"تةك جة وة م  /ة   و ة  ج ومفةل  ع نةآالم ةإاج فةا"تمو " ةإ"نةا"م تةأوةا
" ةمة دةوف ج ة"ن عج""مةا" و""تة"نت جم"مةا" ج""تة اعةا"ع( تج.ةإعةا" " تةا"عج "تة  ةا ووووتي جمة مت طة دةف ةا" وووومكتةا"تج عتةا" ووووج  تة تج

ة37 ةو "كةف ةا" مج وو تةا"(م تةوف ج ة"ن ع"جمةا" مج وو  ةا" و" ةم مةف  اعةا" وو"تمفة"تمةاات جمتةكج" " تةا"عج "تةا  ةاةاتما ةا و"
ةأو ةا   جة" ت   ةا"تكن تةا  ةاةاتما ةا و" ة ج تي جمةف ة مكتةال "نتةأوة  موعة  تمك.

 أرباح أنصبة
ةا" واف تةف" جة"تمةا"ت ةا" تمفةف ةا" وما فةا" ج""تةا" "ج جعةف ةك تنو جعةا" ا واتة"  ووج   ةا" والاتةا م ج ة توال"عجعةاالاتما ة"تم

 .ا م ج ةتوال"عجعةانن
 موجودات محتفظ بها للبيعةالموجودات/ إستبعاد

" كعةإ ووووووووووت عج ةا" واو اعة  ووووووووووك ة   م ةأوةكاال ة عة ا واتة"تمةإ ووووووووووت عج  ج.ةا   جة"تمةاتالج ة مامةال ووووووووووت عج ةا" واو اع ة"تمة
تمةت (ك ج.ةإعةا" واو اعةا"ت ةت وووووو  ةاننةأ  جةق مت طة  جة"ن "سقة"ارة"تمووووو "  جةاننةأ  جةق مت طة  جة"ن "سقةو  "كةةة"تمةا وووووو

ةإ" جم جةف ةا" "ج جعةا" ج""ت.
"تمةإات جمةا" واو اعةك واو اعة مت طة  جة"ن "سةا اة جةكج عة " ت جةا"  ماتة ج نتة"( ووووووتم ا ة  ووووووك ةمن" وووووو ة عةال( ةا ن"تة•ة

ةج""مةتم " ةا" واو اعةك واو اعة مت طة  جة"ن "سة  ةك جة"ن :ا" "س ةو"" ة عةال( ةاة تال امةا"  ت م.ةإعة ع
o  ارةأعةتكوعة تجمتة"ن "سةا" وم ةف ةمج"ت جةا"مج""ت" 
o ارةأعةتكوعةإمت ج""تةا ن"تةا" "سةك "مفةا ا ةو" 
o .ارةأعةتتمةا ن"تةا" "سةوة"ارةا"تالن ةا  ج" 
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 رئيسية للتقدير غير المؤكد أحكام محاسبية حساسة ومصادر -1

"توارةاننة ان ةاال امفةإموووووو امةأمكجمةوت  "ماعةة 3إ" ووووووج ةم مةوا"  " تةف ةة"ن ا واتةا" مج وووووو "تةا" وووووو"ج ووووووجعةتت " ةال( 
"" ووعةان"تةا"و ووو ةف ة مووج مةأالمى.ةتعت  ةا"ت  "ماعةواةفتما ووجعةةا"ت افتما ووجعةمو ةا" "مةا"  ماتة"ن واو اعةوا" تنو جعةوة

ا" مت تتة  جةاننةأ وووووووج ةا"ال مفةا"تجم"ال"تةوي"م جة عةا"عوا  ةا"ت ةتعت مة اعةمووووووونت.ةان جة  عةا" تجن ةا" عن"تة  ةتالتن ةاعة  تة
ةا"ت  "ماع.ة

 
ف ةا" تمفةا"ت ةتام ةة  "تجم ا ة ج"تع "(عةاننةا"ت  "ماعةا"  ك ة  ت م.ة"تمةاةاتمةةا  ج "تةواةفتما جعةا"ت  "ماعة"تمة مااعت

أوةاننةفتمفةا" مااعتةوفتماعةةم تةإ اةكج عةا" مااعتةتؤيمةاننةةفم وووووووووووووورف" وجةا" مااعتةإ اةكج عةا" مااعتةتؤيمةاننةتنكةا" تمفة
 ا" تمفةا"مج""تةوفتماعةةم ت.ة

 
ة الجتمة" " جةوا"ت ة ا"ت م"مة تجم" ةا" ؤك ةي"مة"نت  "مةا المىةا"من" وو"تة ما" مووجة عةوي"م جةا"  ووت  ن"تةا"من" وو"تةاةفتما ووجعةإع

   جت:أ  " تةة ا"تج""تةا" ج""تةا"  تةال( ةوا" تنو جعة"ن واو اعةا"  ماتة"ن " تة ج "تةتع "(عةإ"نةتؤ  ة  ة ج ت

 األخرى الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة( 3)

ا" واو اعةي"مةا" ن و ووووووووتةا" م  فةا"تماال" ةو واا ةا"ع ( ة  ةت وووووووومة ت  نتةا" وات ةا"اة ووووووووتموا ةاننة  ووووووووغن ة وووووووو كجعةةا  
وا"ع( جعةا"تاجم"ت.ة"تمةا"توموووووووو ة"ن " تةا"عج "تة"  تةا" واو اعةاعةتم" ةالموووووووومةمووووووووجف ةا"ت ف جعةا"   "تةا"  ووووووووت  ن"تةا"ت  "م"تةة

و ة  ووووووتتة"تنكةا" واو اع.ةإعةا ووووووتال امةافتما ووووووجعة التن تة"تو عجعةا"ت ف جعةا"   "تةةةتوا ة ووووووةف ةمج ا" ج وووووونتةاعةا موووووو ة
 ا"  ت  ن"تةو   تةا"الممة"ؤ  ةإ"نةت "" جعة التن تة"ن واو اعةي"مةا" ن و ت.ة

 
 "م ة"اع ةا مكجمةا" تعن تة ج"ع مةاة تجا ةا"ت ة  ج تي ج ةا"  مفة ج" ا وات ةا"الجمتةا" ن و تةي"مة"ن واو اعةا"    ةا"مامةإع

 ا مماةم ج جة"ؤيمةاننةا" مكالةا" ج" ةوا  ا ةا" ج" ة"ن ا وات.ة
 

تعن ة ج  ا ةا"  ووت  ن ة"ألمووو ةا"ت ة"تمةاة ووتموا ةان" جةتأعةا ا جمةاة تجا"تةا"  ووتال  تةف ةإت ج ةا" واو اعةي"مةا" ن و ووتة
ة و ةت ت  ةا" ا واتةال(" جة   عتةا تمج "تة عةتنكةا" واو اع.ةوت  "مةاال امفة"ن تمفةا"ت ة

 ( دمج االعمال6)
إعةاةاتما ة ج   ججةا ا ج ة" ووووووووتنالمة  عة"تمةتوال"سة ووووووووعمةا" ووووووووما ة"( ووووووووتموا ةاننة واو اعة  ووووووووتمو فة  جينتةو  عة"تمة "ج ة
ا" تنو جعةا"  تم ووووووتة ج" " تةا"عج "تة تجم" ةاة ووووووتموا .ةت ومةا" ا واتة  موووووو امةا مكجمةوا"ت  "ماعةا" تعن تة تم " ةا" " تةا"عج "تة

وتوال"سة وووووووووعمةا" وووووووووما .ةف ةمج ةكجعةأ ةاال ة"مة"تمةتوال"عدة وا ج  ة"تمةاةاتما ة دةةا" تو عتا" تنو جعة"ن واو اعةا"  ووووووووتمو فةوة
 .ا" وم ةك  مف ةوأ جةإعةكجعة ج" ج  ةف"تمةاةاتما ة دةف ة "جعةا"م تةأوةا"ال جمف

 الزميلة والشركات الشهرة قيمة انخفاض( 1)

ةتنكة" جةعالموووومووووةوا"ت ة"ن   ةا"  تاتة"نوم فةاة ووووتال امة " تةت  "مة"تتنرةا ال  ووووعة  ةا" وووو مفة " تةكج عةإ اةف" جةتم " ةإع
ةا"مج""تةتا" " ةمووووجف ة جمت ووووجرةا" ا واتة "جمة"تتنرةا"ال "نتةوا" وووومكجعة"ن وووو مفةا"  ووووتال  تةا" " تةامت ووووجرة  عةان ج.ةا" وووو مف
 :"ن ة جة   عةاال امفةتو عجعةف" جة  جة      جة ع" تةافتما جعةتتتنرةا"ت ةا"  ت  ن"تةا"   "تة"نت ف جع

 

 تو"نتةا ا   ع ةعة  وةا"ت ف جعةا"   "تة 
  وتو "عةومامةاال  ج ةا"مأ  ج" ةا"  ت  ن  
 ا"الممةا"ت ةتعك ةا" الجتمة اعةا"منتة ع ةعاالت"جمة. 

" " تةاالات جمةت  "مةاةا(وفةاننة "ك ة ج عةاال امفة ت ""مةإ كج "تةا وووووووووتم ا ة مو ووووووووو جةا"نةا" ووووووووومكجعةا"ال "نت ةأال عةاال امفة ع"ع
 ا"  تال  تة"نا جعة اعةا"ع( تة"تم " ة  مت جةاننة  ا ةا" مو ةو " تةإ ال ج ةا" " تةا" جتات ةإعةوا ع.

 
 عةا" "ج جعةا" ج""تةا" وم ف.ةإعةا"تغ""مةف ةة7" وووووج ةإ  ةتمةت مووووو"ن جةف ةةوا"م وووووج ووووو"جعةةا"  وووووتال  تةا"من" ووووو"تةاةفتما وووووجعةإع

  " تةا"  مفةواة تي جمةف ة مكجعةال "نت.ةف ا"تو عجعة  ة" ت ةا دةا ال ج ةةاةفتما جعةا"من" "تةأو
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع( -1

 غير الملموسة الموجودات( انخفاض قيمة 4)
ن واو اعة"ةا"  ماتت ا"مةا" " تةةإ كج "تةت ""مت ووووووووووووووتنالمةةا"ت ةاال امف مكجمة عة   ةأةاتالوج ا ن"وتةاالت وجمةا ال وج ةا" " وتةةتتتنور

تمةالمووو  جة" موووجف ةا" " تةا"مج""تة"نت ف جعةا"   "تةا"  وووت  ن"تةا"  وووت  فة عةتنكةا" واو اعة ج وووتال امةتو عجعةا"ت ف ةا"    ةا"ت ة
ومةجة  ة تعن تا"جعةفتما  ع ةاةاتالج ةة"  غ   ج ور.ةا  ةامت وجرةمجف ةا" " تةا"مج""تة"نت ف جعةا"   "تةا"  ت  ن"تةة" ع  ةجوف 

 :"ن ة جة   عةاال امفةتو عجعةف" جة  جي"مةا" ؤك فة مومفةاج""تة
ة

 تو"نتةا ا  ا"   "تةة"نت ف جع  وةا" ع ةعة 
  وتو "عةومامةاال  ج ةا"مأ  ج" ةا"  ت  ن  
 جةا" تعن تا"الممةا"ت ةتعك ةا" الجتمةة ع ةعاالت"جمة  . 

 والمعدات واآلالت( الممتلكات 1)
 عةإا ج" ة واو اعةا" ا وات.ةو" "ك ةف عةا"ت  "ماعةواةفتما ووجعةا"ت ةتتمة"غم ةة ج ج ةةوا" ع اعةاال ا ةةواآلةعا"  تنكجعةةت ي 

تم " ة " ت جةا"  ماتةواة وووووووووت (كةا"الج ة  جةتعت مة ج"غتةا   "تة ج"  ووووووووو تة"ن مكالةوا  ا ةا" ج" ة"ن ا وات.ةةإعةا" " تةا"  ماتة
ة"ع مةاال تجا ةا" تو سة"ألموو ةوا" " تةا" ت  "تةا" تو عتةف ة  ج"تة "كةا"ع مةاة تجا .امة"( ووت (كةا" وم ة"تمةامت ووج  جة ع ةت  "

 .ا" وما ا"ال جمفةةأوةا"م ت "جعة م ا ةاننة " تة " ةاة وووووت (كةا"ة/ال"ج فؤ  ةإ"نةتال " "ا"ع مةاة تجا ةا" تو سة"ألمووووو ةأوة " تدةا" ت  "تةة/   ان جة  عةال"ج ف

ةالتجارية المدينة الذمم قيمة إنخفاض( 2)
أم اثةكجعة" جةةا فةأوة"م ثةت و ووووووووا"ةأ "تا  ةواو ةةأا جم جةاننة  ج  ةتم  ةا" ا واتةا ال ج ة " تةا"  مةا"  " تةا"تاجم"تة

 ووووون  ةا"يمةا  ""مةمكجمةا" ج تةف ةتا  امفةاالةت جم ا"  " تةا"تاجم"ت.ةة"ن  ما"  وووووت  ن"تةةا"ت  "م"تت ي"مة ووووون  ةاننةا"ت ف جعةا"   "تة
ةا"  " تةا"تاجم"ت.ةا"  من ؤ ماعةوا م اثةاننة ج ن"تةا تم ا ة"

 التابعة تاوالشرك المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات تصنيف( 7)
إعةا"تمووو " ةا" (نمةة وووتي جماعة ع" تةك ووومكجعةتج عت ة ووومكجعةال "نتةو  وووجم"سة  وووتمكتة"تتنرةإاما ةتمن" ةاو م ةوأمكجمة عة
   ةاال امفةمو ةف" جةإ اةكج عةا" ا واتةت وووووو"تم ةتؤيمة  ووووووك ة ن و ةأوةت ومة ج" وووووو"تمفةا"  ووووووتمكتةاننة  تةاة ووووووتي جماع.ةو  ة

  جةف ة "كةا" نك"تةوم و ةا"تموووووووووووووو"ع ةو تج ةت ي" ة ان ةاال امف ةا"تمت" جعةةا"عوا  عة" ووووووووووووو  ة "كةا ال ةف ةاةات جمةا  ة 
ةا"تعج  "تةو ؤ ماعةمو ةا" "تمفةا" عن"ت.

 

  ة"كوعة"نتغ"ماعةف ة  تةا" ؤ ماعةوت ""مةاال امفة"ن  مفةاننةا" "تمفةأوةا"م ج تةت ي"مةاو م ةاننةتم " ة  تةاة تي جماعةو "جعة
ة.وا" تجن ةم ج  واا" وم ة"ن ا واتةا" مكالةا" ج" ة
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع( -1

 االتحادي اإلمتياز حق )8)
ةوة3043ة" ووو تة330/42/33ةم مةا" تم فةا"عم "تةاال جماعةف ةا"والما ة ان ة" مامةوف ج ةةاةتمج  ة ت"جالالاةم  امت وووجرة"تتنر

(م تةوم ووووجن ةا"تو وووو"تةا"ة3043ة" ج"مة34ةف ةا" ؤمالتةا" تم فةا"عم "تةاال جماعة و"تةف ةا" ج""تةوالامفةاعةا"مووووج مفة"توا" جعا
ةا"م ج "ت ةا"ع ن"جعة  تةتت " ةا  .ةا"م ج "تةا"ع ن"جعة عةا  ة3041" ج"مةة37وةة3043اكتو مةة30ة 3043ا م" ةة31 تجم" ة
ةا"  ط تةا   وووتتة  و ة "عة ج" مووو ةأ وووج ووو ةو  وووك ةتمت تةا"ت ةم وووج وووتةوافتما وووجعةوت  ووو"ماع  ع" تةأمكجمة  اما ةاال امفة ج ع

ةا"الج ووعتةا م ج ة  ج  ة" كعةت وو"ت جةا"ت ةأوةاةتمج   اة ت"جالة"م ةالج وعتةي"مةا" ومكتةتعت م جةا"ت ةوا"  و ةاةالمىةوا   وتت
ة.ةاةتمج   اة ت"جالة"م 

ة
ات عةا" وووووووومكتة  ج ووووووووجت جة سةوالامفةا" ج""تةوواف عةاننةتم " ةا"تم" تةا"  ج وووووووو تة"توال"سةا"تكج"" ةي"مةا"  ج وووووووومفة "عةال( ةا" وووووووو ت ة

.ةإعةآ""تةإمت جرةم ومة3042 "   مةة34ا"ال  جعةا"  ط تةوي"مةا"  ط ت.ةوتمة فسةم وومةاة ت"جالةاةتمج "تة"ن و تةا"  ت "تةف ة
ة  ةت عةوف جة"ن  ج ئةا"توا" "ت.ة3041مة "   ة34اة ت"جالة"ن  تةا"  ت "تةف ة

 التنظيمية المصاريف )9) 
 عةا"ما ات جة ووووووو و"ج ةإ"نةا" "نتةا"عج تة"ت ط"مة تجعةاةتموووووووجةعةف ة و"تةاال جماعةا"عم "تةة%4 نال تة  فسة جة  ووووووو تدةةا" ووووووومكتإعة

ة" وووووومكتاا" تم فةك موووووجم" ةت ط" "تة"  ووووووج  جعةتك و"وا"جةا" عنو جعةواةتمووووووجةع.ةا  ةامت ووووووجرةا" مووووووجم" ةا"ت ط" "ت ة ج عة
ة"ما اعةإ"نةإ ماجةاةا" وووووومكتاة"ما اع ةم"ثةت ووووووعنة ت  وووووو"مة" تعن تة  ووووووك ةمن" وووووو ة  اما ة ع ةا مكجمةواةفتما ووووووجعةا" ج تةا

 .ا" مكجعةا"تج عتةف ةا"الجمجوك "كةا"ت ط" "تةف ةاال جماعةا"عم "تةا" تم فةف تةو"" ةاة"ما اعةف ة   آعةإ جمات"تةأالمىة

 المالية المشتقة تقييم االدوات )31)
ا" "مةا"عج "تة"أل واعةا" ج""تةا"  ووووووت تة"تمة "ج وووووو جة ج" " تةا"عج "تةأوةا"ممووووووو ةان" جة ج"ماوعةإ"نةأ ووووووعجمةا" ووووووو ةا"  ماتةا و ج ة

مة.ةتمةاالفمووووووج ةاعة عنو جعةمو ةأ ووووووج""رةا"ت "" ج"تم" تةا"  ج وووووو ت  ج جةالموووووومةا"ت ف جعةا"   "تةو  ج جةا"ت ووووووع"مةا" عتم ة  جة
ة.33تم " ةا" " تةا"عج "تة"ن  ت جعةف ةإ" ج ةةوا"  ال(عةا"  تال  تةف 

 إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع( 33
تمو  ةا" ا واوتةا ال وج ة " وتة واو اعة ووج""وتة توجمووتة"ن "سة  ووج ةاننة ""وو ة و وووووووووووووووا ةاننةا ال ووج ة ووجمةأوة تو ةف ةا" " ووتة

 .ا" و "تةإ"نة جة وعةا"تكن ت

 االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة( 36)
 فةأوةأم ج ة م" "تةكجف"تةو  ج  تةف ةا"   ةاكيمة عةا  دةواو ة"كوعة عةا" مات   جة م ةا" م" تةا" ؤانتةا " وت  ةاةاتما ة

 وووووم" "تة"امةا  ةتم " ةأم ج ةجمكا" "جمة جة"تتنرف ةا"  ووووت   .ةة  ج ن جةا ووووتال امةا موووووو ة وووووو ة"تم ا واتة عةا" وووومانرةا"ت ة
ا"ت ةت  مة ج وووووتال امةأم ثةتو عجعةا م ج ةا" تجمت.ة   ةت وووووا" ةا موووووو ةا" وووووم" "تةا" ؤانتةاعةا"ال وووووجنمةوةة مت  ا"ة  وووووت  ن ا"

ف ةن وووووم" تة"م تةا"الج وووووسة"اة ج   ةنت وووووو"ت" ج وعةا" ووووومانرةا" ع  ة"تم " ة  ىةتوافمةا"ال وووووجنمةة"تمةا ال ة ج ات جما" وووووم" "ت ة
ة.ا"  ت   
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 المعلومات القطاعية  -4

ة7ةم مةا" ج""تةم"نت جم"ةا" و" ةا" ع"جمة سةت ج وو"ج ةةو ووع جةتمةأ  جتةوا"  موونتة"ن ا واتة"تا"ت ووغ"نة تجاجعج" ةا" تعن تةا" عنو جعةإع
ةا"ت جم"مةاننة  ج  ةة"تا"ت وووووغ"نة تجاجعا"ةاعةاالفموووووج ة"تمةأعة7ةم مةا" ج""تة"نت جم"مةا" و" ةا" ع"جمة"تتنر.ةا"ت وووووغ"ن"تةا" تجاجع
ة.أ اندةوت ""مةن تجع"ةا" وام ة"توال"سةو "كة"ن ا واتةا"من"  ةا"ت غ"ن ةا" مامةمج سة   ة عة  تطمة  ك ة مااعت جة"تمةا"ت ةا" االن"ت

 

 إيراداتها منها القطاعات تستمد التي والخدمات المنتجات (أ
ةا" ا واتة واو اعوةةم ج أوةةإ"ما اعة عطمةإع.ةاالتمووووووووجةعةوأا الفةال  جعةت  "مةو وةوام ةإ تجا ةالتةاننةا" ا واتةتمكال
ةا"تج عتةت ج ووومكجةال( ة عةا" تم فةا"عم "تةاال جماعة و"تةالجمجةا" ا واتةتع  .ةا" تم فةا"عم "تةاال جماعة و"تةف ة ع ن"جت جةتتعن 

 :ا"تج""تةا"ت غ"ن"تةا" تجاجعة" إةت   مةوا"ت ة و"تةا مةي ج "تةف ةا"ال "نتةو مكجت ج
 

  جك تجع .4
  مم .3
 ا" غمر .3
ةىاالمةة-ة و""ت .1

"عةا" تجاجعة ةا ن"جعةا" "سة جة "تم "تمة"ت ةت  مةت م"مةاال"ما اع.ةا وووومكتةا"ت  وووورةاال"ما اعةإ"نة تجعةا"ت ووووغ" ة  ج ةاننة و سة
ةوف جة"أل عجمةا" جن فةف ةا" و .

ة
مموووووووووتةا" ا واتة عة تجن ةا" ووووووووومكجعةا"ال "نتةوا"  وووووووووجم"سةا"  وووووووووتمكتةإ"نةا" تجاجعة  ج ةاننةا" و سةا"اغماف ة"ع ن"جعةةتوال"ستمة

كجعةإ"نة ان ةاال امفةاعة تجن ةاة ووتي جماعةف ةا" وومةةمفعد سة جةتمةةا"توال"سا" وومكجعةا"ال "نتةوا"  ووجم"سةا"  ووتمكت.ةو"ت ج وونة  اة
ةا"ال "نتةوا"  جم"سةا"  تمكت.

يرادات نتائج (ب  القطاع وا 
ةاة ت"جالة ومةا"ت و" ةوتكج"" ةا"ت و" ةإ"ما اعةتوال"سة وعة عة تجعةك ة   ة عةا" م  ةا"ت وووووووووغ"ن ةا"م تةا" تجعة تجن ةت ي 

 .ا" تجعةأ ا ةوت ""مةا" وام ةتوال"سة"غم جةقاة امف ان ةقلةا" ا واتةإ امفة" ان ةا  ج ة  اةت  "مةتم.ةاةتمج  
 

 القطاع موجودات(  ج

ة ك ةت تتا" مةةوي"مةا" ت او"تة ت او"تا" واو اعةإا ج" ةا"ة  ما  تةاال امفة ان ة" ومة ان" جةا" وام ةوتوال"سةا" تجاجعةأ ا ة" ما  ت
  ج ةاننةا"وم اعةا" و" فة"ن   ةا" ج ندة"نتم " ة  ك ة   م ةك جةةا"  مفةتوالعة.ا" تجاجعةاننةا موو ةك ةتوالع.ةم فةاننة تجع

ةك ةم   جةا"ت ةاال"ما اعةأ وووج ةاننة تجعة عةأكيمةا وووتال ا  جةف ة" وووتمكةا"ت ةا موووو ةس"توالة"تمةة.ج7إ" وووج ةلتمة وووممدةف ة
ة.م فةاننة تجع

ة
 . عنو جعةا" تجاجعةف ةا"م متةا"تج""تةام ةتم
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(تابع) القطاعٌة المعلومات-

 اإلمارات

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة العربٌة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2016 دٌسمبر 31 فً

 اإلٌرادات

٥٢,٣٦٠,٠٣٧   -                   ٣١,٠٧٦,٧٨٩٧,٦٥٢,٢٧٠٣,٩٩٢,٨٥٩٤,٠٦٠,٦٦٣٥,٥٧٧,٤٥٦خارجٌة مبٌعات

   -                    (٦٩٥,٣١٨)٣٤٣,٩٩٢٧١,٩٠٢٤٠,٥٢٢٥١,١٧٣١٨٧,٧٢٩القطاعات بٌن مبٌعات

٥٢,٣٦٠,٠٣٧(٦٩٥,٣١٨)٣١,٤٢٠,٧٨١٧,٧٢٤,١٧٢٤,٠٣٣,٣٨١٤,١١١,٨٣٦٥,٧٦٥,١٨٥اإلٌرادات إجمالً

١٦,٥٧٦,١٣٤                  -١٣,٤٠٠,١١٨١,٩٦٣,٩٦٣٢٢٣,٨٠٥٨٥,٣٥٠٩٠٢,٨٩٨ القطاع نتائج

(٥,٠١٠,١٢٧)االتحادي االمتٌاز حق

١,٠٢٠,١٠٥وأخرى التموٌل إٌرادات

(١,٤٦١,٦٢٦)وأخرى التموٌل تكالٌؾ

١١,١٢٤,٤٨٦ الضرائب قبل الربح

١٢٢,٥٤٦,٣٤٥(١٣,٩٣٦,٨٧٩)٦٠,٠٥٥,٠٢٤٣١,٢٢٦,٥٩٤٦,٨١٤,٦٧٧٢٠,١٠٠,٠١٨١٨,٢٨٦,٩١١االصول اجمالً

٧٦,٧٣٥,٤٧٨(١٢,٤٧٤,٦٩١)٢٤,٦٧٩,١٣٨٢٨,١٦٠,١٠٣٥,٧٨١,٩٩٢١٦,٩٥٥,٥٧٦١٣,٦٣٣,٣٦٠* متداولة ؼٌر موجودات

٧,٥٤٣,٢٦١   -                   ٢,١٣٠,٧٩٥٢,١٥٦,٩١٧٧٥٠,٢٦٤١,٢٤٤,٦٩٩١,٢٦٠,٥٨٦واالطفاء االستهالك

١,٠٧٧,١٣١   -                   ٢٥٨٤٥,٣٥٢٥,٥٧٣   -                     ١,٠٢٥,٩٤٨أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

(بٌانه معاد)
2015 دٌسمبر 31 فً

 اإلٌرادات

٥١,٣٢٨,٩١٩   -                   ٢٩,٤٧٤,١٩٩٧,٦٢٩,١٩٥٤,٥٠٩,٨٦٦٤,١٧٨,٣١٥٥,٥٣٧,٣٤٤خارجٌة مبٌعات

   -                    (٧٢٠,٢٨٩)٣٨٠,٧٩٩٧٨,٩٠١٣٣,٦٣٦٥٨,٠٥٣١٦٨,٩٠٠القطاعات بٌن مبٌعات

٥١,٣٢٨,٩١٩(٧٢٠,٢٨٩)٢٩,٨٥٤,٩٩٨٧,٧٠٨,٠٩٦٤,٥٤٣,٥٠٢٤,٢٣٦,٣٦٨٥,٧٠٦,٢٤٤اإلٌرادات إجمالً

١٧,٤٤٦,٣٢٨                 -١٤,٠٦٥,٠٣٨٢,١٥٥,٧١٨٧٧٤,٠١٩٤١,٣٨٣٤١٠,١٧٠ القطاع نتائج

(٦,٠٥٤,٩٧٦)االتحادي االمتٌاز حق

٨٨١,٢٣٨واخرى التموٌل أٌرادات

(١,١٨٤,١١٤)واخرى التموٌل تكالٌؾ

١١,٠٨٨,٤٧٦الضرائب قبل الربح

١٢٧,٢٣٥,٤٠٩(١٤,٨٥١,٩٩٥)٥٦,٨١٧,٠٠٢٣٢,٦٠٤,٥٨٩١٢,٩٨٢,٧٠٠١٩,٩٠٩,٤٧٧١٩,٧٧٣,٦٣٦األصول إجمالً

٨٤,٨٦٧,٧٦٣(١٣,٠٣٠,٤٦٣)٢٥,٢٩٩,٩١٥٢٩,٦٤٣,١٣٨١١,٠٦٢,٧٣٨١٧,١٥١,٨٤١١٤,٧٤٠,٥٩٤* متداولة ؼٌر موجودات

٧,٤٤٩,٠٢٠   -                   ١,٩٣٠,٥٨٥٢,٠٤٥,٣٨٣٨٧٠,٨٤٤١,١٨٨,٤٥٩١,٤١٣,٧٤٩واالطفاء االستهالك

٩٩٣,٧٤٩   -                   ٥,٦٢٧٤٠,٨٤٨   -                      -                     ٩٤٧,٢٧٤أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

الخارجٌة اإلٌرادات تفاصٌل

 اإلمارات

الموّحدةأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة العربٌة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2016 دٌسمبر 31

٢٨,٩٧١,٤٩٥٧,٥٣٦,٥٤٢٣,٨٧٤,٥٥٥٤,٠٠٣,٠٣٢٥,٥٣٣,٧٠٨٤٩,٩١٩,٣٣٢خدمات تقدٌم إٌرادات

١,٢٨٤,١٦٧١١٥,٧٢٨١١٦,٣٤٣١٦,٢٣٧٢٠,٣٠٧١,٥٥٢,٧٨٢

١,٩٦١٤١,٣٩٥٢٣,٤٤٠٨٨٧,٩٢٣   -                   ٨٢١,١٢٧أخرى خدمات

٣١,٠٧٦,٧٨٩٧,٦٥٢,٢٧٠٣,٩٩٢,٨٥٩٤,٠٦٠,٦٦٣٥,٥٧٧,٤٥٦٥٢,٣٦٠,٠٣٧

(بٌانه معاد)
2015 دٌسمبر 31

٢٧,٠٩٩,٣٠٥٧,٥٤٦,٦٦٠٤,٤٠٢,٩٦١٤,١٣٨,٦٥٣٥,٥٠٢,٤٦٣٤٨,٦٩٠,٠٤٢خدمات تقدٌم إٌرادات

١,٥٩٩,١١٨٨٢,٥٣٤١٠٤,٤٦١٢٤,٧٦٤٥,٩٨٥١,٨١٦,٨٦٢

٢,٤٤٤١٤,٨٩٨٢٨,٨٩٦٨٢٢,٠١٥   -                   ٧٧٥,٧٧٦أخرى خدمات

٢٩,٤٧٤,١٩٩٧,٦٢٩,١٩٤٤,٥٠٩,٨٦٦٤,١٧٨,٣١٥٥,٥٣٧,٣٤٤٥١,٣٢٨,٩١٨

20162015المتحدة العربٌة اإلمارات قطاع إٌرادات تفاصٌل

درهم ألفدرهم ألف

٢٥,٧٨١,١٤٦      24,724,284

٥,٦٣٩,٦٣٥        5,130,714

31,420,781   29,854,998     

القٌمة انخفاض تفاصٌل

20162015

درهم ألفدرهم ألف

١٤٧,٩٤٣٦,٤٣٣ والمعدات واآلالت والممتلكات الملموسة ؼٌر باألصول تتعلق التً   '

٤٠,٠٤٢   -                   اخرى مالٌة باصول تتعلق التً   

١٩٤,٧٥٩٢٩٥,٩٦٤(28 اٌضاح)(متداولة مالٌة ادوات) للبٌع متاحة مالٌة بؤصول تتعلق التً   '

٧٣٤,٤٢٩٦٥١,٣١٠

1,077,131      ٩٩٣,٧٤٩

دولٌا

عالقة ذات لجهة بقرض تتعلق التً   '

دولٌا

.التتضمن الموجودات ؼٌر المتداولة األصول المالٌة المشتقة واألصول الضرٌبٌة المإجلة * 

:كماٌلً هً والخدمات البضائع أساس على الشركة إٌرادات تحلٌل إن

أخرى ومعدات اتصاالت معدات بٌع من إٌرادات

أخرى ومعدات اتصاالت معدات بٌع من إٌرادات

االتصاالت تنظٌم هٌئة قبل من المنظمة المتحدة العربٌة االمارات اٌرادات

المنظمة الؽٌر المتحدة العربٌة اإلمارات اٌرادات
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٥
االتحادي االمتٌاز وحق التشغٌل مصارٌف-

(بٌانه معاد)
20162015(االتحادي االمتٌاز حق قبل) التشغٌل تكالٌف
(أ)

درهم ألفدرهم ألف

١١,٦٢٩,٣٣١١١,٠١١,٧٢٢ المباشرة البٌع تكالٌؾ

٥,١٧١,٨٨٩٥,٣٩٥,١٥٩الموظفٌن تكالٌؾ

٥,٧٧٣,٤٦٠٥,٦٤٨,٥٣٢ إستهالك

٢,٨٨١,١٣٩٢,٨٣٥,٣٦٤عالقة ذات واخرى شبكات تكالٌؾ

١,٧٦٩,٨٠١١,٨٠٠,٤٨٨ إطفاء

٩٤٣,١٤٤٩٥٢,٢٧٧تسوٌق مصارٌؾ

١,٦٠٤,١٠٥١,٠١٣,١٥٠تنظٌمٌة تكالٌؾ

٤٤١,٠٥١٤٦٨,١٠٧التشؽٌلً التؤجٌر

٩٨٥,٠٦٢٢٣٠,٨٨٢األجنبٌة العمالت صرؾ خسارة

٣,٤٠٦,٤٤٠٣,٢١٧,٢٣٢أخرى تشؽٌلٌة تكالٌؾ

٣٤,٦٠٥,٤٢٢٣٢,٥٧٢,٩١٣(االتحادي االمتٌاز حق قبل) تشغٌلٌة مصارٌف 

االتحادي االمتٌاز حق
(ب)

٦
واخرى التموٌل إٌرادات-

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٦٢٧,٥١٧٤٠٣,٢٣١االستحقاق لتارٌخ بها المحتفظ المالٌة واالستثمارات البنكٌة الودائع على الفائدة

٣٩٢,٥٨٨٤٧٨,٠٠٧أخرى إٌرادات

١,٠٢٠,١٠٥٨٨١,٢٣٨

.السنة خالل بها القٌام تم إجتماعٌة كمساهمات ،(درهم ملٌون 10,48: 2015) درهم ملٌون xx مبلػ التشؽٌلٌة المصارٌؾ تتضمن

 االمارات دولة حكومة إلى االتحادي االمتٌاز هذا خصم قبل السنوي ربحها صافً من% ٤٠ ٌعادل بما اتحادي امتٌاز حق دفع الشركة على ٌتعٌن ،١٩٩١ لسنة ١/٥٥٨ رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا

%.٥٠ إلى التسدٌد واجبة االتحادي االمتٌاز نسبة رفع تم ١٩٩٨ لعام م٢٨/٣٢٥ رقم الوزراء مجلس قرار وبموجب ،١٩٩٨ ٌونٌو ١ من ابتداء. االتحادٌة التسهٌالت استخدام مقابل المتحدة العربٌة

 الخدمات من المحصلة اإلٌرادات بٌن التمٌٌز تم اآللٌة، لهذه وفقا. الشركة على المطبقة الجدٌدة االمتٌاز حق بآلٌة ٌتعلق فٌما ٢٠١٢ لسنة ٢٣/١٥/٣٢٠ رقم قرار الوزراء مجلس أصدر ،٢٠١٢ دٌسمبر ٩ فً

ً الهٌئة لتنظٌم تخضع ال التً والخدمات االتصاالت قطاع تنظٌم هٌئة تنظمها التً  اإلٌرادات من% ١٥ بنسبة امتٌاز حق رسوم بتسدٌد تقوم أن الشركة على ٌنبؽً كان. والمحلً األجنبً الربح بٌن وأٌضا

 تخفٌض تم األجنبً، بالربح ٌتعلق فٌما. المتحدة العربٌة اإلمارات فً المنظمة اإلٌرادات من% ١٥ بنسبة االمتٌاز حق رسوم اقتطاع بعد األرباح صافً من% ٣٥ و المتحدة العربٌة اإلمارات فً المنظمة

.األجنبٌة للضرائب خضع قد األجنبً الربح فٌه ٌكون الذي بالمبلػ% ٣٥ البالػ االمتٌاز حق رسم

 االمتٌاز رسوم إحتساب بالٌة متعلقة (2015 مارس 1 بتارٌخ الشركة قبل من إستالمها تم والتً) معدلة توجٌهٌة مبادئ المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة المالٌة وزارة أصدرت ،2015 فبراٌر 25 بتارٌخ

.("التوجٌهٌة المبادئ") 2016 و 2015 ،2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة المالٌة للسنوات االتحادي

 العربٌة اإلمارات فً المنظمة االٌرادات من% 15 بنسبة االمتٌاز حق رسوم إقتطاع بعد الربح صافً من ٪30 نسبة الى 2016  للعام اإلتحادي االمتٌاز حق رسوم تخفٌض تم التوجٌهٌة، للمبادئ وفقا

. المتحدة

 للسنة االتحادٌة االمتٌاز رسوم تسدٌد وتم. المنظمة وؼٌر المنظمة الخدمات بٌن المباشرة ؼٌر التكالٌؾ لتوزٌع المناسبة الطرٌقة تحدٌد على ووافقت المالٌة وزارة مع نقاشاتها الشركة اتمت السنة، خالل

.التوجٌهٌة للمبادئ وفقا تمت قد 2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة االمتٌاز رسوم إحتساب آلٌة إن. 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة

 تصنٌفها سٌتم كان االتحادٌة التسهٌالت الستخدام نتٌجة تتكبدها ان الشركة على كان التً المصارٌؾ أن اساس على الموحد الخسارة او الربح بٌان فً تشؽٌلً كمصروؾ االتحادي االمتٌاز مع التعامل تم

.تشؽٌلٌة مصارٌؾ انها على

٣٧
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٧
واخرى التموٌل تكالٌف-

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٣٨٢,٠٨٨٤١٦,١٤٦اخرى مالٌة والتزامات والقروض المكشوؾ على السحب على فوائد

٥٢٤,٥٢٩٥٠١,٦٥٢أخرى قروض على فوائد

٥٢٥,٦٧٦٢٣٣,٠١٩ أخرى تكالٌؾ

٢٩,٣٣٣٣٣,٢٩٧  خصم تخفٌض

١,٤٦١,٦٢٦١,١٨٤,١١٤

١,٤٩٩,٣٣٢١,١٨٩,٥٥٤اإلقتراض تكالٌؾ مجموع

(٥,٤٤٠)(٣٧,٧٠٦)(10و 9 إٌضاح) المإهلة الموجودات تكلفة ضمن المدرجة المبالػ: ناقصاً

١,٤٦١,٦٢٦١,١٨٤,١١٤

٨
الضرائب-

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

١,٦٨٣,٠٠٢١,٧٦٨,٠٩٦ الحالٌة الضرائب تكالٌؾ

(٥٠٩,٠١٣)(٤٧٧,٤٨٩)(الدائنة)/ المإجلة الضرائب تكالٌؾ

١,٢٠٥,٥١٣١,٢٥٩,٠٨٣

الحالٌة الضرائب
(أ

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

١١,١٢٤,٤٨٦١١,٠٨٨,٤٧٦الضرائب قبل الربح

   -                           -                         (٪"صفر: "2015)" صفر٪" بنسبة اإلمارات بدولة المإسسة على الضرائب

١,٦٨٣,٠٠٢١,٧٦٨,٠٩٦أخرى سلطات ضمن والعاملة التابعة للشركات المختلفة الضرائب نسبة أثر

١,٦٨٣,٠٠٢١,٧٦٨,٠٩٦للسنة  الحالٌة الضرائب تكالٌؾ

الحالٌة الدخل لضرٌبة وااللتزامات االصول
(ب

المؤجلة الضرائب
(ج

20162015

درهم ألفدرهم ألف

١٢٨,٢١٠٣٠٨,٧٣٤ المإجلة الضرٌبٌة األصول

(٤,٠١٥,٥٧٩)(٣,٢٥٥,٩٥٢)المإجلة الضرٌبٌة االلتزامات

(٣,١٢٧,٧٤٢)(٣,٧٠٦,٨٤٥)

 محددة إقتراض مجموعات عن ناشئة السنة خالل المإهلة األصول تكلفة ضمن المدرجة اإلقتراض تكلفة إن. المطفؤة بالتكلفة قٌاسها ٌتم التً للمجموعة المالٌة المطلوبات عن اإلقتراض تكالٌؾ جمٌع تنتج

 تمت لقد. األصول هذه على تتم التً المصارٌؾ على (%8,5 : 2015)% 16,20 إلى % 3,44 تبلػ رسملة نسبة بتطبٌق تحتسب  العامة اإلقتراض مجموعات إلى تعزى التً اإلقراض تكالٌؾ إن. وعامة

.للمجموعة تابعة معٌنة شركات علٌها حصلت التً بالقروض ٌتعلق فٌما اإلقتراض تكالٌؾ رسملة

 تكلفة بٌن الفرق مطابقة التالً الجدول ٌبٌن. (٪"صفر: "2015)" صفر٪" هً للشركة الفعلٌة الضرائب نسبة فإن وبالتالً االتصاالت شركات على المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً الدخل ضرٌبة تطبق ال

.التقرٌر موضوع السنة عن للمجموعة الضرٌبً والتحمٌل (المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً الفعلٌة الضرٌبة نسبة أساس على) المتوقعة الضرٌبة

 المإجلة الضرٌبٌة األصول تتعلق وعندما الحالٌة الضرٌبٌة االلتزامات مع الحالٌة الضرٌبٌة األصول لمبادلة ملزم قانونً حق هناك ٌكون عندما المإجلة الضرٌبٌة وااللتزامات األصول بٌن مقاصة إجراء ٌتم

:ٌلً كما تكون الموحد المالً المركز بٌان فً بها المعترؾ المتبادلة المبالػ.  الدخل ضرٌبة سلطة نفس إلى

.المستحقة الضرٌبة مبالػ الحالٌة الدخل ضرٌبة التزامات وتمثل الضرٌبٌة السلطات من المستردة المبالػ الحالٌة الدخل ضرٌبة اصول تمثل

٣٨
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٨
(تابع) الضرائب-

المؤجلة الضرائب الضرائب استهالك

المجموعاخرىالخارجٌة األرباح علىالمعجل المؤجلة الضرٌبٌة االلتزامات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015٤,٩٦٥,٧٨٧١٢٠,٩٠٨١٠٣,٥١٠٥,١٩٠,٢٠٥ ٌناٌر ١ فً

(٣٣٥,٤٨٤)(١٤,٨٣٨)(١٩,٧٦٢)(٣٧٠,٠٨٤)

(٣٩٠,٨٥٦)(٢٥,٨٥٦)   -                                   (٣٦٥,٠٠٠)الصرؾ فروقات

٤,٢٦٥,٣٠٣١٠٦,٠٧٠٥٧,٨٩٢٤,٤٢٩,٢٦٥
2015 دٌسمبر ٣١ فً

(٢٩٢,٠٣٩)(٨,٨١٢)(٧,٠٦٥)(٣٠٧,٩١٦)

                          -                                      -   ٤٠٩٤٠٩

١,٣٢٨   -                            -                                   ١,٣٢٨مإجل ضرٌبً أصل الى مإجل ضرٌبً التزام من تصنٌؾ اعادة

(٦٧,٢٠١)                                   -                            -   (٦٧,٢٠١)

(٢٠٦,١٢٠)(٢,٢٧٠)   -                                   (٢٠٣,٨٥٠)الصرؾ فروقات

2016٣,٧٠٣,٥٤١٩٧,٢٥٨٤٨,٩٦٦٣,٨٤٩,٧٦٥ دٌسمبر ٣١ فً

 الخسائر مكافاة التزامات

المجموعاخرىالضرٌبٌةالخدمة نهاٌة  المؤجلة الضرٌبٌة األصول

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015٢٥٧,٨٢٣٢٩٣,٤٦٦٢٥٣,٤٦٠٨٠٤,٧٤٩ ٌناٌر ١ فً

(١٣,٩٧٠)٥٢,٥٠٢٨١,٨٩٠١٢٠,٤٢٢

(١٣٣,٦٥٧)                                   -                            -   (١٣٣,٦٥٧)

(٦٩,٠٩٤)(١٩,٣٥٧)(٣٨,٠١٧)(١١,٧٢٠)الصرؾ فروقات

2015٩٨,٤٧٦٣٠٧,٩٥١٣١٥,٩٩٣٧٢٢,٤٢٠ دٌسمبر ٣١ فً

(٢,٧٨١)٦٠,٩٠٦١١١,٤٤٧١٦٩,٥٧٢

(٢,٧٦٠)                                   -   (٤٦٢)٢,٢٩٨

١,٣٢٨١,٣٢٨   -                                      -                          مإجل ضرٌبً أصل الى مإجل ضرٌبً التزام من تصنٌؾ اعادة

(٧٣٧)(٦٣,١١٦)(٤,٦٤٠)(٦٨,٤٩٣)

(١٠٢,٣٤٤)(١٠٥,١١٣)٢,٧٧٧(٨)الصرؾ فروقات

2016٩٢,١٩٠٣٠٨,٥١٨٣٢١,٣١٣٧٢٢,٠٢٢ دٌسمبر ٣١ فً

20162015المستخدمة غٌر الضرٌبٌة الخسائر

درهم ملٌوندرهم ملٌون

١,٤٤٣١,٣٦٩ المستخدمة ؼٌر الضرٌبٌة الخسائر اجمالً 

١,٣٤٩١,١٤٧بها المعترؾ المإجلة الضرٌبٌة االصول من   

٩٤٢٢١

١   -                         المقبلة الثالث السنوات فً تنتهً سوؾ التً والخسائر بها، المعترؾ ؼٌر الضرٌبٌة الخسائر من   

الموّحد الخسارة أو الربح بٌان فً تحمٌل / (دائن قٌد)

اآلخر الشامل الدخل فً تحمٌل / (دائن قٌد)

.الضرٌبة نفس اختصاص ضمن األرصدة مقاصة االعتبار بعٌن األخذ دون والتحركات المجموعة بها اعترفت التً المإجلة الضرٌبٌة واالصول المإجلة الضرٌبٌة االلتزامات تفاصٌل ٌلً فٌما

الموّحد الخسارة او الربح بٌان فً تحمٌل / (دائن قٌد)

الموّحد الخسارة أو الربح بٌان فً تحمٌل

اآلخر الشامل الدخل فً تحمٌل / (دائن قٌد)

للضرٌبة الخاضع الربح من المستقبلٌة بالتدفقات التنبإ إمكانٌة عدم نتٌجة بها، الؽٌرمعترؾ المإجلة الضرٌبٌة االصول من   

(34 إٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

اآلخر الشامل الدخل فً تحمٌل

الموّحد الخسارة او الربح بٌان فً تحمٌل / (دائن قٌد)

(34 إٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

٣٩
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٩
أخرى وخسائر قٌمة وانخفاض األخرى الملموسة غٌر والموجودات الشهرة-

أخرى ملموسة غٌر موجودات


المجموعأخرىالتجاري االسمالرخصالشهرة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

2015١٧,٨٤٤,٥٨٩١٩,٤٧٦,٨٤٠٢,٢٢٥,٩٧٩٤,٧١٧,١٣٦٢٦,٤١٩,٩٥٥ ٌناٌر ١ فً

٤٣٩,١٧٢١,٤٤٤,١٦٨   -                                   ٤٧,٤٩٦١,٠٠٤,٩٩٦إضافات

١٢٥,٦٨١١٢٥,٦٨١   -                                      -                             -                       اإلنشاء قٌد موجودات من تحوٌل

(١٣٦,١٦٤)(٤٧,٧٧٤)   -                                   (٨٨,٣٩٠)   -                       (34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٩٥٦,٠٣٣)(٧٨٨,٥٣٤)   -                                   (١٦٧,٤٩٩)(٤,٤١٢)استبعادات

(٢,١٤٠,٣٠٩)(٤٢٢,٩٨٨)(١٩٢,٣٧٣)(١,٥٢٤,٩٤٨)(١,١٦٠,٣١١)الصرؾ فروقات

2015١٦,٧٢٧,٣٦٢١٨,٧٠٠,٩٩٩٢,٠٣٣,٦٠٦٤,٠٢٢,٦٩٣٢٤,٧٥٧,٢٩٨ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض اإلطفاء

2015٢,١٥٤,٢٠٧٥,٤١٠,٥٨٥٧٠,٣٨٣١,٨٤٤,٢١١٧,٣٢٥,١٧٩ ٌناٌر ١ فً

٨٢٠,٣٤٢٩٤,٢٤٦٩٠٢,٥٢٩١,٨١٧,١١٧   -                       للسنة المحمل

(٦٢,٥٤٧)(٧,٢٤٠)   -                                   (٥٥,٣٠٧)   -                       (34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة من محذوفات

(٧٥٣,٦١٢)(٦٦١,٩٠٠)   -                                   (٩١,٧١٢)   -                       استبعادات

(٧٦١,٩١١)(٣٧٧,٧٥٧)(١٠,٠٧٥)(٣٧٤,٠٧٩)(٤,٣٥٧)الصرؾ فروقات

2015٢,١٤٩,٨٥٠٥,٧٠٩,٨٢٩١٥٤,٥٥٤١,٦٩٩,٨٤٣٧,٥٦٤,٢٢٦ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2015١٤,٥٧٧,٥١٢١٢,٩٩١,١٧٠١,٨٧٩,٠٥٢٢,٣٢٢,٨٥٠١٧,١٩٣,٠٧٢ دٌسمبر ٣١ فً

التكلفة

2016١٦,٧٢٧,٣٦٢١٨,٧٠١,٠٠١٢,٠٣٣,٦٠٦٤,٠٢٢,٦٩١٢٤,٧٥٧,٢٩٨ ٌناٌر ١ فً

٤٢٥,٢٩٤٧٦٦,٢٧٩   -                                   ٣٤٠,٩٨٥   -                       إضافات

٢,٠٥٣,٩٤٢٢,٠٥٣,٩٤٢   -                                      -                             -                       *رخص مقابل مقدمة دفعات

٠٠   -                                      -                             -                       اإلنشاء قٌد موجودات من تحوٌل

(٧٦,١١٢)(٤,٨٦١)   -                                   (٧١,٢٥١)(٢٠٦,١٢٢)(34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٤,١٢١)(٤,١٢١)   -                                      -                             -                       استبعادات

(٥,٧٣١,٨٦١)(٢٩٩,٨٤٦)(٤٨,٢٦٨)(٥,٣٨٣,٧٤٧)(٢٧٣,٤٨٨)الصرؾ فروقات

2016١٦,٢٤٧,٧٥٢١٣,٥٨٦,٩٨٨١,٩٨٥,٣٣٨٦,١٩٣,٠٩٩٢١,٧٦٥,٤٢٥ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض اإلطفاء

2016٢,١٤٩,٨٥٠٥,٧٠٩,٨٢٧١٥٤,٥٥٤١,٦٩٩,٨٤٥٧,٥٦٤,٢٢٦ ٌناٌر ١ فً

٧٨٠,٣٢١٨٩,٢١٩٩٠٧,٨٠٧١,٧٧٧,٣٤٧   -                       للسنة المحمل

٥,٨٣١   -                            -                                   ٥,٨٣١   -                       القٌمة انخفاض خسائر

(٤٩,٦٩٦)(٤,٧٥٤)   -                                   (٤٤,٩٤٢)   -                       (34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة من محذوفات

(٣,٩٥٢)(٣,٩٥٢)   -                                      -                             -                       استبعادات

(٢,٢٣٨,٣٧٩)(١٧٥,٠١٢)(٣,٩٠٨)(٢,٠٥٩,٤٥٩)   -                       الصرؾ فروقات

2016٢,١٤٩,٨٥٠٤,٣٩١,٥٧٨٢٣٩,٨٦٥٢,٤٢٣,٩٣٤٧,٠٥٥,٣٧٧ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2016١٤,٠٩٧,٩٠٢٩,١٩٥,٤١٠١,٧٤٥,٤٧٣٣,٧٦٩,١٦٥١٤,٧١٠,٠٤٨ دٌسمبر ٣١ فً

20162015 الدفترٌة القٌمة صافً-
األخرى الملموسة غٌر الموجودات 

درهم ألفدرهم ألف

٤١٤,٥٩٦٥٢٦,٢١٢لاللؽاء القابل ؼٌر االستخدام حق

٦١١,٢٧٧٧١٣,١٧٥كمبٌوتر برامج

١٣٩,٨٠٠٥٦٨,٨٥٩عمالء عالقات

٢,٦٠٣,٤٩٢٥١٤,٦٠٤اخرى

٣,٧٦٩,١٦٥٢,٣٢٢,٨٥٠

. للسنة االقتراض تكالٌؾ برسملة تتعلق الملموسة ؼٌر الموجودات ضمن (درهم صفر: 2015) درهم ملٌون 31,8 بقٌمة مبلًػ إدراج تم

 الترددي الطٌؾ إستالم بعد ٌتم لم ولكن. مصر فً الثابت الهاتؾ خدمة ورخصة الرابع الجٌل رخصة على لألستحواذ مصر اتصاالت من مقدمة بدفعة تتعلق  درهم ملٌون 2,054 مبلػ اخرى تتضمن* 

.بها المتعلق

٤٠
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٩
(تابع) أخرى وخسائر قٌمة وانخفاض األخرى الملموسة غٌر والموجودات الشهرة-


(أ
أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٤٥,٣٥٢٥,٦٢٧
(ال سً تً بً) المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة

٤٥,٣٥٢٥,٦٢٧(10 اٌضاح) والمعدات واآلالت بالممتلكات تتعلق التً   '

                        -٩٦,٧٦٠اإلمارات اتصاالت

   -                        ٩٦,٧٦٠(10 إٌضاح) ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق التً   

٤٠,٣١٨                        -("تً إٌه") إٌه إس.
تٌلٌكوم أتالنتك

٢٧٦   -                         (10 إٌضاح) ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق التً   

٤٠,٠٤٢   -                         اخرى مالٌة باصول تتعلق التً   

٩٣٥,٠١٩٩٤٧,٨٠٤اخرى

٧٣٤,٤٢٩٦٥١,٣١٠عالقة ذات لجهة بقرض تتعلق التً   

١٩٤,٧٥٩٢٩٥,٩٦٤ (28 اٌضاح) (مدرجة ملكٌة حقوق أدوات) للبٌع متاحة مالٌة باصول  تتعلق التً   

٥,٨٣١٥٣٠ ملموسة ؼٌر بموجودات تتعلق التً   

١,٠٧٧,١٣١٩٩٣,٧٤٩للسنة أخرى وخسائر القٌمة انخفاض إجمالً

للنقد المولدة الوحدات
(ب

20162015لها الشهرة توزٌع تم والتً للنقد المولدة الوحدات

درهم ألفدرهم ألف

٨,١٧٩,٣٥٩٨,٤٢٥,٨٢٢تلٌكوم ماروك

١,٧٨٢,٥٢٨١,٨١٢,٩٨٥تلٌكوم لماروك تابعة دولٌة شركات

٤,١٢٦,٢١٨٤,١٠٨,٥٦٠(ال سً تً بً) المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة

٩,٧٩٧٢٤,٠٢٣ إي.آٌه.إس (اتصاالت) مصر اتصاالت

٢٠٦,١٢٢   -                         لٌمتد (براٌفت) النكا اتصاالت

١٤,٠٩٧,٩٠٢١٤,٥٧٧,٥١٢

منفصل بشكل للتحدٌد القابلة للنقد المولدة الوحدات على بناء المعنٌة القطاعات الى الشهرة توزٌع تم

:المستخدمة القٌمة احتساب فً المستخدمة الرئٌسٌة االفتراضات
(ج

العامل المال رأس وتقدٌرات األجل طوٌلة النقدٌة التدفقات

الخصم أسعار

 الرأسمالً اإلنفاق

 وخدمات منتجات وتقدٌم الناشئة األسواق فً الشبكات تشؽٌل وبدء إلنشاء والالزم المتواصل الرأسمالً اإلنفاق استمرار وتشمل السابقة الخبرة أساس على الرأسمالً لإلنفاق النقدٌة التدفقات توقعات تعد

 ؼٌر وموجودات والمعدات والمنشآت الممتلكات لشراء المستخدمة النقدٌة التدفقات الرأسمالً اإلنفاق وٌشمل. بالمجموعة الخاصة التراخٌص لبعض السكانٌة التؽطٌة بمتطلبات وااللتزام أفضل وبٌانات صوت

.أخرى ملموسة

:التالً النحو علً والمعدات واالالت والممتلكات الرخص الشهرة، لإلستثمارات، المدرجة بالقٌمة ٌتعلق فٌما الموحد الخسارة أو الربح بٌان فً القٌمة انخفاض خسائر بصافً االعتراؾ ٌتم

. العملة لقٌمة السلبً التقلب على عالوة والسٌاسٌة االقتصادٌة التحدٌات والظروؾ إتصاالت بها تعمل التً الدول فً التضخم إرتفاع نتٌجة الخصم اسعار زٌادة من رئٌسً بشكل القٌمة انخفاض خسائر نتجت

.االستثمارات لهذه المدرجة للقٌمة حاد هبوط خالل من نتجت  للبٌع متاحة مالٌة اصول باستثمارات المتعلقة للمجموعة القٌمة انخفاض خسائر إن

 سنوٌا الشهرة باختبار المجموعة تقوم. الصلة ذات األعمال دمج من تستفٌد أن لها ٌتوقع والتً للنقد المولدة الوحدات على االستحواذ عند توزٌعها ٌتم األعمال دمج خالل من علٌها الحصول تم التً الشهرة إن

:ٌلً كما توزٌعها تم (للمجموعة الدولً القطاع ضمن بعملٌات تتعلق وجمٌعها) للشهرة المدرجة القٌمة إن. انخفضت قد القٌمة هذه كانت إذا ما لتحدٌد

.الراسمالٌة والتكالٌؾ الخصم معدالت العامل، المال رأس تقدٌرات االجل، طوٌل النقدي التدفق بتوقعات المتعلقة تلك هً المستخدمة القٌمة احتساب فً الرئٌسٌة االفتراضات ان

 األعمال خطط تاخذ. التالٌة الخمس للسنوات وذلك موقع لكل اإلدارة مجلس قبل من معتمدة سنوٌة أعمال وخطة أحدث عن مستمدة العامل المال رأس وتقدٌرات النقدٌة التدفقات توقعات بإعداد المجموعة تقوم

 هذا ٌتجاوز وال. السٌاسً التجاري والوضع المحلً االقتصاد االعتبار فً ،االخذ المحلً السوق فً المنافسة تاثٌر مستقبال، العمالء بنمو المرتبطة والتكالٌؾ كاالٌرادات المحلٌة السوق اعتبارات الحسبان فً

.(%6,5 إلى%  1,8 : 2015)%5,5 إلى% 1,8 بٌن ما وتتراوح الصلة ذات لألسواق األجل طوٌل النمو معدل متوسط المعدل

 مماثلة مدرجة متنقلة اتصاالت شركات من ومعلومات السوق بٌانات الدراسة تستخدم. االدارة أجرتها داخلٌة دراسة على مبنٌة المجموعة عملٌات من لكل النقدٌة التدفقات على تطبق التً الخصم أسعار إن

% 7,01 : ٢٠١5) %18 إلى% 6,4 بٌن ما تتراوح المستقبلٌة األسهم سوق مخاطر عالوة الضرائب احتساب قبل الخصم معدالت تستخدم.  مناسبة وتكون المعلومات تلك تتوفر حٌثما محددة منطقة وفً

.(%١7٫7إلى

٤١
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١٠
والمعدات واالالت الممتلكات-

 األصول وأجهزة سٌارات اآلالت االراضً

المجموعاإلنشاء تحتوأثاث آلً حاسبوالمعداتوالمبانً

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

2015١٠,٤٦٨,٩٥٦٦٢,١٥١,١٣١٥,١٥٢,٢٥٨٤,٥٧٨,٤٢١٨٢,٣٥٠,٧٦٦ ٌناٌر ١ فً

٢٢٨,١٥٦١,٨٣١,٢١٣٧٣,٣٢٨٦,٧٧٣,٧٣٠٨,٩٠٦,٤٢٧إضافات

(١٢٥,٦٨١)(١٢٥,٦٨١)   -                                      -                             -                       ملموسة ؼٌر موجودات الى تحوٌالت

   -                        (٦,٢٣٥,٤١٦)٣٩٦,٩٦٤٥,١٣٥,١٩٤٧٠٣,٢٥٨تحوٌالت

(١,١٩١,٨٦٩)(٢٨,٥٦٥)(٧٦,٩٩٢)(١,٠٨٦,١٤٢)(١٧٠)استبعادات

(٢٩٦,٥٥٨)٣٨١(٢٣,٣٦٥)(٢٤٨,٠٢٥)(٢٥,٥٤٩)(34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٥,٢٦٤,٤٩٦)(١٢٨,٨٩٠)(٢٧٩,٠٦٩)(٤,٢٦١,٣٨٩)(٥٩٥,١٤٨)صرؾ فروقات

2015١٠,٤٧٣,٢٠٩٦٣,٥٢١,٩٨٢٥,٥٤٩,٤١٨٤,٨٣٣,٩٨٠٨٤,٣٧٨,٥٨٩ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض االستهالك

2015٢,٥٧٠,٨٤٤٣٠,٣٤٠,٨٤٦٣,٤٠٦,٦٩٧٥٩,٧٦٧٣٦,٣٧٨,١٥٤ ٌناٌر 1 فً

٥,٧٩٦,٠٧٨   -                         ٢٢١,١٣٢٤,٩٢٦,١٣٨٦٤٨,٨٠٨للسنة المحمل

٨,٠١٤   -                            -                                   ٨,٠١٤   -                        القٌمة انخفاض خسائر

(٩٦٧,٠٢٨)   -                         (١٠٦,٠٨٨)(٨٦٠,٨٧٩)(٦١)استبعادات

 للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها اعٌد عناصر من محذوفات

(١٧٧,٣٣٧)   -                         (١٩,٨٦١)(١٤١,٣٥٥)(١٦,١٢١)(34 اٌضاح)

(٢,٩٢٩,٢٧٣)   -                         (٢٠٨,٣٥٢)(٢,٥٦٢,٧٩٢)(١٥٨,١٢٩)صرؾ فروقات

2015٢,٦١٧,٦٦٥٣١,٧٠٩,٩٧٢٣,٧٢١,٢٠٤٥٩,٧٦٧٣٨,١٠٨,٦٠٨ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2015٧,٨٥٥,٥٤٤٣١,٨١٢,٠١٠١,٨٢٨,٢١٤٤,٧٧٤,٢١٣٤٦,٢٦٩,٩٨١ دٌسمبر ٣١ فً

التكلفة

2016١٠,٤٧٣,٢٠٩٦٣,٥٢١,٩٨٢٥,٥٤٩,٤١٨٤,٨٣٣,٩٨٠٨٤,٣٧٨,٥٨٩ ٌناٌر ١ فً

٨٨,٥٣٣٢,٣٦٦,٠٥٨٢٥٩,٠٨٧٥,١٢٧,١٢٩٧,٨٤٠,٨٠٧إضافات

   -                           -                            -                                      -                             -                       ملموسة ؼٌر موجودات الى تحوٌالت

(١٢٨,٣٧١)(١٢٨,٣٧١)   -                                      -                             -                       المخزون الى تحوٌالت

١٢,١٥٤١٢,١٥٤   -                                      -                             -                       عقارٌة استثمارات من تحوٌالت

   -                        (٥,١٧٤,٩١٤)٢٩٠,٩٢٥٤,١٣١,٣٦٢٧٥٢,٦٢٧تحوٌالت

(٢,٠٦٠,١٩٩)(٥,٩١٠)(٨٠,٧٤٧)(١,٨٢٠,٧٩٦)(١٥٢,٧٤٦)استبعادات

(١,٣٨٢,٥٤٠)(٨٧,٢٧٦)(٥٦,٢٥٥)(١,٢٣٨,١٦٥)(٨٤٤)(34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٧,٠٧٢,١٩٢)(١,٠٤١,٥٣٧)(٩٠٢,٥٧٨)(٤,٨٦٢,٦١٩)(٢٦٥,٤٥٨)صرؾ فروقات

2016١٠,٤٣٣,٦١٩٦٢,٠٩٧,٨٢٢٥,٥٢١,٥٥٢٣,٥٣٥,٢٥٥٨١,٥٨٨,٢٤٨ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض االستهالك

2016٢,٦١٧,٦٦٥٣١,٧٠٩,٩٧٢٣,٧٢١,٢٠٤٥٩,٧٦٧٣٨,١٠٨,٦٠٨ ٌناٌر ١ فً

٥,٨٨٤,٧٢٥   -                         ٢٠٤,٢٨٠٤,٩٦٥,٦٧٥٧١٤,٧٧٠للسنة المحمل

١٤٢,١١١   -                            -                                   ١٤٢,١١١   -                        القٌمة انخفاض خسائر

(١,٥٨٧,٢٢٠)   -                         (٧٧,٣٣٤)(١,٣٩٥,٦٥٩)(١١٤,٢٢٧)استبعادات

 للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها اعٌد عناصر من محذوفات

(٨٢٢,٩٠٢)   -                         (٤١,٧٣٨)(٧٨٠,٩٨١)(١٨٣)(34 اٌضاح)

(٢,٥٨٧,٢٠١)   -                         (٧٢٠,٤٨٤)(١,٧٩٦,٠٨٠)(٧٠,٦٣٧)صرؾ فروقات

2016٢,٦٣٦,٨٩٨٣٢,٨٤٥,٠٣٨٣,٥٩٦,٤١٨٥٩,٧٦٧٣٩,١٣٨,١٢١ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2016٧,٧٩٦,٧٢١٢٩,٢٥٢,٧٨٤١,٩٢٥,١٣٤٣,٤٧٥,٤٨٨٤٢,٤٥٠,١٢٧ دٌسمبر ٣١ فً

.تجهٌزات وشبكة سنتراالت ، إنتاج خطوط اإلرسال، مضاعفة أجهزة معدات مبانً، اإلنشاء تحت األصول تتضمن

.للسنة االقتراض تكالٌؾ برسملة تتعلق والمعدات واآلالت الممتلكات ضمن (درهم ملٌون 5,4: 2015) درهم ملٌون 5,9 بقٌمة مبلًػ إدراج تم

.(درهم ملٌون 3,190: 2015) درهم ملٌون 3,148 تبلػ دفترٌة قٌمة بصافً والمعدات واالالت الممتلكات مقابل قروض رهن تم لقد

 توجد ال. المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة اإلتحادٌة الحكومة قبل من للمجموعة منحها تم بؤرض ٌتعلق (درهم ١: 2015) درهم ١ بقٌمة اسمٌا مبلؽا تشمل المجموعة مبانً و الراضً المدرجة القٌمة إن

.الموّحد المالً المركز بٌان فً أو الموّحد الخسارة او الربح بٌان فً  اضافٌة مبالػ أٌة إدراج ٌتم لم فإنه ولذلك. المنحة بهذه مرتبطة طارئة التزامات

٤٢
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١١
 العقارٌة االستثمارات-

20162015

درهم ألفدرهم ألف

التكلفة

٦٠,٠٢٥٥٩,٤٢٥

١,٩٦٠٦٠٠اضافات

   -                        (١٢,١٥٤)والمعدات والمنشآت الممتلكات إلى محول

٤٩,٨٣١٦٠,٠٢٥

االستهالك

٢٠,٦٦٨١٨,٠٤٧ٌناٌر 1 فً 

١,٩٣٢٢,٦٢١اضافات

٢٢,٦٠٠٢٠,٦٦٨

٢٧,٢٣٠٣٩,٣٥٧ دٌسمبر ٣١ فً المدرجة القٌمة

٥٠,٢٦٦٧٢,٢١١دٌسمبر ٣١ فً العادلة القٌمة

20162015المباشرة التشغٌل ومصروفات العقارٌة االستثمارات إٌجار اٌرادات

درهم ألفدرهم ألف

٨,٢٢٤٧,٩٣٣ممتلكات إٌجار اٌرادات

١,٠٢٢١,٢٠٣المباشرة التشؽٌلٌة المصروفات

دٌسمبر ٣١ فً

 تكلفة تحدٌد تم. لألصل العملٌة القدرة الستبدال حالٌا مطلوبا سٌكون الذي المبلػ ٌمثل والذي ،(التكلفة منهج) اإلنشاء استبدال تكلفة منهج أساس على للمجموعة  العقارٌة لالستثمارات العادلة القٌمة تحدٌد تم

.العادلة القٌمة تصنٌفات ضمن 3 مستوى ضمن تصنٌفها تم ذلك، على وبناء. لإلنشاء انترناشونال تٌرنر مإشر على بناء اإلنشاء استبدال

 المالً المركز بٌان فً المتداولة ؼٌر األصول ضمن منفصلة بصورة المستهلكة بالتكلفة إدراجها ٌتم المال رأس قٌمة زٌادة أو/و إٌجارات تحقٌق بهدؾ المملوكة العقارات وهً العقارٌة االستثمارات إن

.الموّحد

دٌسمبر ٣١ فً

ٌناٌر ١ فً

٤٣
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١٢
التابعة الشركات-

:ٌلً كما هً الرئٌسٌة التابعة المجموعة شركات ان
(أ

20162015الرئٌسً النشاطالتأسٌس بلداالسم

%100%100 االتصاالت خدماتالمتحدة العربٌة اإلمارات(ح.م.م) البحرٌة والخدمات لالتصاالت اإلمارات شركة

%100%100التلفزٌونً الكٌبل خدماتالمتحدة العربٌة اإلماراتم م ذ المتعددة والوسائط التلفزٌونً للكٌبل اإلمارات شركة

%90%90المتحدة العربٌة اإلماراتم م ذ الدولٌة باكستان اتصاالت شركة

%100%100البحرٌة الكوابل أنشطةالمتحدة العربٌة اإلمارات(خ م ش) مارٌن إٌه شركة

%100%100التحتٌة البنٌة خدماتالمتحدة العربٌة اإلماراتم م ذ للخدمات القابضة اتصاالت شركة

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

%92%0 االتصاالت خدماتالسودان جمهورٌةالمحدودة لالتصاالت كنار

%100%100المتحدة العربٌة اإلماراتالمحدودة الدولٌة نٌجٌرٌا اتصاالت

%100%100 االتصاالت خدماتأفؽانستانأفؽانستان اتصاالت

%66%66 االتصاالت خدماتمصراي. إٌه. إس مصر اتصاالت

%100%100 االتصاالت خدماتتوجوإٌه إس تلٌكوم أتالنتك

%100%100 االتصاالت خدماتسٌرٌالنكالٌمتد (براٌفت) النكا اتصاالت

% *23.4% *23.4 االتصاالت خدماتباكستان المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة

%91,3%91,3المتحدة العربٌة اإلماراتافرٌقٌا شمال فً لالستثمار اتصاالت شركة

%91,3%91,3المؽربٌة المملكة(تً بً اس) تٌلٌومٌونٌكشن لً دان دٌبارتٌسٌباشن سوسٌتً

% *48% *48 االتصاالت خدماتالمؽربٌة المملكة(تلٌكوم ماروك) اٌه اس المؽرب اتصاالت

%100%100مورٌشٌوسالمحدودة الخاصة مورٌشٌوس اتصاالت

الحالٌة للسنة الملكٌة حقوق فً تغٌرات

السابقة للسنوات الملكٌة حقوق فً تغٌرات

تلٌٌكوم ماروك فً االستثمار تملك

 تٌلٌكوم، ماروك إلى وتوؼو النٌجر ، دٌفوار كوت جابون، الوسطى، إفرٌقٌا جمهورٌة بنٌن، فً عملٌاتها فً المجموعة أسهم لبٌع تٌلٌكوم ماروك مع اتفاقٌة توقٌع عن المجموعة أعلنت ،2014 ماٌو 4 بتارٌخ

.المشتركة السٌطرة تحت كمعاملة المجموعة قبل من محاسبتها وتم. 2015 ٌناٌر 26 فً الصفقة إتمام تم ٌورو، ملٌون 474 تبلػ إجمالٌة بقٌمة

الرئٌسٌٌن والموظفٌن اإلدارة مجلس أعضاء ؼالبٌة تعٌٌن فً الحق متضمنة المحدودة، الباكستانٌة االتصاالت وشركة تلٌكوم ماروك من كل فً% 53 بنسبة التصوٌت حق المجموعة تمتلك* 

 لً دان دٌبارتٌسٌباشن سوسٌتً فً استثمارات تمتلك

(تً بً اس) تٌلٌومٌونٌكشن

المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة فً االستثمار تملك

لٌمتد براٌفت تلٌكوم بً دي اتصاالت فً استثمارات تملك

هولندا)فً بً اس تً ام إي فً االستثمار تملك

 تنظٌم هٌئة من التنظٌمٌة الموافقة على الحصول بعد مٌلٌكوم شركة لصالح%  85 والبالؽة (زانتل) المحدودة تٌلٌكوم زنجبار فً حصتها بٌع عملٌة اتصاالت مجموعة أكملت ،2015 أكتوبر 22 بتارٌخ

(35 إٌضاح). تنزانٌا فً المنافسة وهٌئة االتصاالت

 الى ٪10 البالؽة الملكٌة حقوق حصة ببٌع اٌه اس تٌلٌكوم أتالنتٌك قامت الحقاً،. ٪10  والبالؽة الجابون تٌلٌكوم أتالنتٌك فً المتبقٌة الملكٌة حصة على باالستحواذ اٌه اس تٌلٌكوم أتالنتٌك قامت السنة، خالل

 تٌلٌكوم أتالنتٌك شركة أسهم من ٪10 من التخلص عملٌة إن. تٌلٌكوم وجابون الجابون تٌلٌكوم أتالنتٌك المؽرب، التصاالت التابعة الشركات بٌن االندماج من االنتهاء تم فقد وبالتالً،. المؽرب اتصاالت

ً معالجتها تم قد التابعتٌن الشركتٌن واندماج المؽرب التصاالت الجابون .مشتركة سٌطرة تحت معامالت انها على المجموعة قبل من محاسبٌا

المملوكة األسهم نسبة

 تو داٌركت ) للمنازل المتلفزة الخدمة لتقدٌم بالكامل لها مملوكة جدٌد محدودة خاصة شركة وهً (سكاي سمارت) الذكٌة السماء شركة المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة أسست ،2015 أكتوبر 12 فً

.المختصة الجهات قبل من للمزاد الرخصة خضوع لحٌن التجارٌة عملٌاتها بعد الشركة تبدأ لم ذلك ومع. المختصة السلطات من ترخٌص بموجب البالد عبر ("اتش تً دي"  هوم

 

. السودان فً المنافسة تنظٌم وهٌئة لإلتصاالت الوطنٌة السودانٌة المإسسة من الموافقات جمٌع على الحصول بعد 2016 أؼسطس 7 بتارٌخ الخرطوم بنك إلى% 92,3 البالؽة حصتها بٌع المجموعة أكملت

(35 إٌضاح)

 تسعة فً مٌؽاهٌرتز 1900 سعته ترددي بطٌؾ (WLL) الالسلكٌة المحلٌة الحلقة رخصة تمتلك التً. كوم فً دي بٌانات شركة ملكٌة من ٪100 على الباكستانٌة االتصاالت استحوذت ،2015 أبرٌل 1 فً

.باكستان فً إتصاالت مناطق

٤٤
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١٢
(تابع) التابعة الشركات-

تابعة شركات حول إفصاحات
(ب

: ٌلً كما للمجموعة أهمٌة ذات المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق تتضمن التً التابعة بالشركات المتعلقة المعلومات إن

الموحدة  مصر اتصاالتالموحدة ال سً تً بًالموحدة تلٌكوم ماروك

درهم الف

:المسٌطرة غٌر الملكٌة بحقوق متعلقة معلومات

%34%76.6%51.6(% المساهمة نسبة) المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق نسبة

(٢٢,٥٥١)(١٣,٤٠٨)١,٠٩٩,٦٦٤(الخسارة)/ الربح

(١,٥٦٥,٠٢١)٧,٣٩٦(١٩٧,٢١٦)الشامل  الربح/ (الخسارة) مجموع

(٥٤,٠٥٢)(٢٦٤,٩٣٥)(١,٤٨٠,٣٣٤)االرباح توزٌعات

٦,٦٦٢,٤٢٩٥,٦٢٠,١٨٩٩٣٥,٤٤٦ دٌسمبر 31 فً كما المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

:التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

٥,٤٣٧,٠٥٥٣,١٤٤,٤٤٣٩٩٤,٤٨٦متداولة موجودات

٣١,٧٧٤,٦٣٨١٦,٩٥٥,٥٧٦٥,٨٢٠,١٩١متداولة ؼٌر موجودات

١٣,٠٧٢,٦١٤٦,٠٤٨,٨٨٤٢,٠٦٠,٢٧٣متداولة التزامات

٣,٥٧٦,٩٦٦٥,١٥٩,٩٧١١,٩٩٧,٦٩٤متداولة ؼٌر التزامات

درهم الف

:المسٌطرة غٌر الملكٌة بحقوق متعلقة معلومات

%34%76.6%51.6(% المساهمة نسبة) المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق نسبة

١,١١٢,١٦٥٢٨,٣٦٧١٤٩,٢٥٤الربح

(٢٣٩,٨٠٢)(٣٧٠,٠٠٢)(٧٦٣,٢٥٩)الشاملة الخساره مجموع

(٥١,٥٨٥)(٣٣٨,٨١١)(١,٥٣٠,٤٥٣)االرباح توزٌعات

٧,٣٩٧,١٥٣٥,٨٩١,١٣٦٢,٥٧٧,٠٧٠ دٌسمبر 31 فً كما المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

:التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

٦,٦١٣,٠٩٢٢,٧٥٧,٦٣٧١,٩١٩,٩٦٢متداولة موجودات

٣٣,٢١٧,٩٦٣١٧,١٥١,٨٤١١١,٠٦٢,٧٣٨متداولة ؼٌر موجودات

١٢,٥٨٨,٢٦٠٥,٤٢٠,٣٨٤٣,٩٢٤,٠٤٦متداولة التزامات

٤,٢٩٩,٢٣٢٥,٣٩٠,٣٠٨١,٤٤١,٨٨٣متداولة ؼٌر التزامات

المسٌطرة غٌر الملكٌة حقوق فً الحركة
(ج

:ٌلً كما هً المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق فً الحركة ان

20162015

درهم الفدرهم الف

15,886,048١٧,٩٩٤,١٢٠             ٌناٌر 1 فً كما

الشامل الدخل اجمالً

١,٠٦٥,٨٧٧١,٢٤٨,١٦٢السنة ربح

(٤٢,٤٦١)(١,٣٢٥)الضرائب تنزٌل بعد صافً-  المحددة المنافع التزامات قٌاس إعادة

(١,٣٠٠,٦٧٨)(١,٧٥٩,٤٨٩)الخارجٌة العملٌات تحوٌل عن الناتجة الصرؾ فروقات

(٩,٢٨٨)(١)للبٌع المتاحة المالٌة الموجودات تقٌٌم إعادة من خسارة

١٦,٣٦٢(٤,٨٥٤)الملكٌة حقوق فً اخرى حركات

:المالكٌن مع معامالت

١١٥,٤٥٠(٢٧,٤٧٧)تابعة شركات فً حصة استبعاد

(٥,٦٦٤)(٦٦,٨٤٣)المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق علً تحركات

(٢٠٩,٠٩٤)(٧٨,٨٤٣)تابعة شركة على لالستحواذ المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق إلى ملكٌة حقوق فً مساهمة تسدٌد

(١,٩٢٠,٨٦١)(١,٧٩٩,٧٢٠) أرباح توزٌعات

13,213,373١٥,٨٨٦,٠٤٨              دٌسمبر 31 كما

13
مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات نتائج فً الحصة-

20162015

درهم ألفدرهم ألف

(٣٢٧,٩٠٤)(١٠٩,٠١٧)(ب 14 اٌضاح) اس تً ام أي باستثناء زمٌلة شركات

٧,٦٦٧١١,٩٧٥(و 14 اٌضاح) مشتركة مشارٌع

(٣١٥,٩٢٩)(101,350)االجمالً

2016

 من  اعتبارا الزمٌلة الشركة تلك نتائج فً بالحصة االعتراؾ المجموعة أوقفت لذلك، ونتٌجة. الزمٌلة الشركات احدى فً النتائج لحصة المحاسبٌة المعالجة تقٌٌم بإعادة المجموعة قامت السابقة، السنوات فً

 مبلػ احتساب تم. السابقة السنة خسائر خالل من بالكامل شطبه تم قد الزمٌلة الشركة فً االستثمار ان حٌث الزمٌلة الشركات من المستحقة القروض مقابل تعوٌض خسائر توجد ال علٌه، بناء. 2013 ٌناٌر 1

 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الزمٌلة الشركة فً بها المعترؾ ؼٌر الخسائر صافً من الحصة تبلػ. زمٌلة لشركة قرض على فائدة على قٌمة كانخفاض (درهم ملٌون 817: 2015 ) درهم ملٌون 927

 ملٌون 3,952: 2015) درهم ملٌون 7,361 مبلػ 2016 دٌسمبر 31 فً كما بها المعترؾ ؼٌر المتراكمة الخسائر صافً من الحصة تبلػ. (درهم ملٌون 779: 2015) درهم ملٌون 3,409 مبلػ 2016

.(درهم

2015

٤٥
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مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات فً االستثمار-

 الزمٌلة الشركات
(أ

 نسبة النشاط بلد

المملوكة األسهمالرئٌسًالتأسٌساالسم

%27االتصاالت خدماتالسعودٌة العربٌة المملكة("موباٌلً") اتصاالت اتحاد شركة

%28المتحدة العربٌة اإلمارات

%40االتصاالت خدماتنٌجٌرٌا

الزمٌلة الشركات جمٌع    موباٌلً   

2016201520162015 زمٌلة شركات فً استثمارات فً الحركة
(ب

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٤,٣٠٦,٣٣٣٤,٦٠٠,٢٤٧٤,٤٥٠,٧٥٤٤,٧٧٨,٨٨٤ ٌناٌر 1 فً المدرج المبلغ

(٣٢٧,٩٠٤)(١٠٩,٠١٧)(٢٩٣,٩١٤)(٦٤,٨٠٧)(13 اٌضاح) النتائج من الحصة

(٢٢٦)١,٧٢٨   -                                   ١,٧٢٧اخرى حركات

٤,٤٥٠,٧٥٤               ٤,٣٠٦,٣٣٣4,343,465              4,243,253 دٌسمبر 31 فً المدرج المبلغ

 الزمٌلة الشركات أصول لصافً أعاله المالٌة المعلومات ملخص تسوٌة
(ج

2016201520162015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

١,٥٣٢,٠٥٥(٩٣٦,٤٣٤)١٤,٥٦٢,٩٢٣١٤,٧٩٢,٨٢٢األصول صافً

٣,٩٩٨,٨٣٣٤,٠٦١,٩٦١٤,٢٩٨,٦٥٦٤,٤٠٦,٥٣٦*الزمٌلة للشركات األصول صافً من الحصة

٢٤٤,٤٢٠٢٤٤,٣٧٢٢٤٤,٨٠٩٢٤٤,٢١٨**أخرى

(٢٠٠,٠٠٠)(٢٠٠,٠٠٠)   -                                      -                          قٌمة إنخفاض

4,243,253              ٤,٣٠٦,٣٣٣4,343,465               ٤,٤٥٠,٧٥٤


(د
زمٌلة بشركات الصلة ذات المجمعة المبالغ

الزمٌلة الشركات جمٌع    موباٌلً   

2016201520162015

 درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف

٧,٦١٧,٢٥٥٨,٢١٩,٢١٨٨,٨١٣,٣٦٤١٠,٣٢٢,٧٠٩متداولة موجودات

٣٢,٤٩٢,٢٧٤٣٣,٠٧٧,٣٩٦٣٦,٢٠٤,٩٦٢٣٨,٧٦٨,٩٩١متداولة ؼٌر موجودات

(٢٩,٦٠٤,٣٩٩)(٢٠,٤٥٥,١٠٤)(٢٦,٢٠٣,٤٧٤)(١٧,٧٧١,٩٧٦)متداولة مطلوبات

(١٧,٩٥٥,٢٤٦)(٢٥,٤٩٩,٦٥٦)(٣٠٠,٣١٨)(٧,٧٧٤,٦٣٠)متداولة ؼٌر مطلوبات

١,٥٣٢,٠٥٥(936,434)14,562,923١٤,٧٩٢,٨٢٢              الموجودات صافً

١٢,٣٠٧,٣٢٥١٤,١١٢,٥٦٤١٥,٥٤١,٦٦٦١٨,٨١١,٠٠٤االٌرادات

(٣,٨٨٦,٠٨٠)(٨,١٣٩,٥٧٤)(١,٠٦٩,٥١٤)(٢٣٥,٩٥٤)  الخسارة

(٣,٨٨٦,٠٨٠)(٨,١٣٩,٥٧٤)(١,٠٦٩,٥١٤)(٢٣٥,٩٥٤)بالشركات المتعلقة الشاملة الخسارة مجموع

الزمٌلة الشركات جمٌع    موباٌلً   

.(13 إٌضاح) 2013 ٌناٌر 1 من بداٌة أس تً أم أي الزمٌلة الشركة من الحصة الزمٌلة الشركات أصول صافً فً حصتنا تتضمن ال*

.السابقة السنوات فً أسهم إلصدار مدفوع بقسط متعلقة (درهم ملٌون 150: 2015) درهم ملٌون 150 مبلػ أخرى تتضمن**

.31 إٌضاح فً الزمٌلة للشركات الطارئة المطلوبات إٌضاح تم

 المعاٌٌر متطلبات مع لٌتوافق أعاله، الجدول فً متداولة مطلوبات إلى موباٌلً لشركة المالٌة البٌانات فً متداولة ؼٌر مطلوبات أنها على مصنفة كانت درهم ملٌون 8,247 بمبلػ قروض تصنٌؾ إعادة تم

.المالٌة للتقارٌر الدولٌة

.للمجموعة المحاسبٌة السٌاسات مع تتالئم حتى لموباٌلً والمطلوبات للموجودات المدرجة والقٌمة نتائج من حصة تعدٌل تم

الفضائٌة االتصاالت خدمات ("الثرٌا") خ.م.ش لالتصاالت الثرٌا شركة

(نٌجٌرٌا" إس تً إم إي")*لٌمتد سٌرفسز تلكومٌونٌكشن ماركتس إمٌرجنج

٤٦
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(تابع) مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات فً االستثمار-


(هـ
الزمٌلة للشركات السوقٌة القٌمة

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٤,٩٦٦,٣٧٦٤,٩٢٠,٨٩١("موباٌلً") اتصاالت اتحاد شركة

 مشتركة مشارٌع
(و

 نسبة النشاط بلد

المملوكة األسهمالرئٌسًالتأسٌساالسم

%50المتحدة العربٌة اإلمارات

%50المتحدة العربٌة اإلمارات

 مشتركة مشارٌع فً استثمار فً الحركة
(ز

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٧٨,٢٢٠٧٠,٢٤٥ ٌناٌر 1 فً المدرج المبلغ

٧,٦٦٧١١,٩٧٥النتائج من الحصة

(٤,٠٠٠)(١٥,٠٠٠)ارباح توزٌعات

٧٠,٨٨٧٧٨,٢٢٠ دٌسمبر 31 فً المدرج المبلغ


(ح
المشتركة بالمشارٌع المتعلقة المبالغ إجمالً

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٢٠٦,٩٦٤٢٤٥,٩٦٢المتداولة الموجودات

١٥,٠٩٩١٣,٦١٠المتداولة ؼٌر الموجودات

(١٠٣,١٣٦)(٧٩,٨٣٠)المتداولة المطلوبات

١٤٢,٢٣٣١٥٦,٤٣٦االصول صافً

١٩٣,٩٤٠١٨٥,٢٩٤ اإلٌرادات

١٥,٧٩٦٢٣,٩٤٩الخسارة أو الربح

:ٌلً كما المعروضة األسعار على بناء المجموعة الستثمار السوقٌة القٌمة إن". 1 المستوى" ضمن تصنٌفها وتم األسهم أسواق فً مدرجة للمجموعة الزمٌلة الشركات إحدى أسهم إن

الشبكة أنظمة وإدارة تركٌب

.مشتركة مشارٌع فً حصتها بخصوص رأسمالٌة التزامات او طارئة التزامات أٌة المجموعة تحدد لم

واالتصاالت المعلومات تقنٌات خدماتم. م.ذ- سً دبلٌو دي التكنولوجٌة للخدمات سمارت

م.م.ذ تكنولوجً تً أى تٌلٌكومٌونٌكشن ٌوبٌكتس

٤٧
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أخرى استثمارات-

محتفظ إستثمارات استثماراتمن العادلة القٌمة

المجموعلالستحقاق  بها للبٌع متاحةأوالخسارة الربح خالل

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015٤٤,٦٢٥٧٤٧,٣٨١١٩١,٩٩١٩٨٣,٩٩٧ ٌناٌر فً

٣٠,٦٧١١٣,٤٢٨٤٤,٠٩٩   -                          إضافات

(١٨,٥٢٣)(٢,١١٤)(٨,٧٩٣)(٧,٦١٦)استبعادات

(١٨١,٢٩٧)   -                         (١٨١,٢٩٧)   -                          االستثمارات تقٌٌم إعادة 

(٥١٦)   -                         (٥١٦)   -                          قٌمة انخفاض

(١٥,٤٢٢)   -                         (١١,٤٣٨)(٣,٩٨٤)الصرؾ فروقات 

2015٣٣,٠٢٥٥٧٦,٠٠٨٢٠٣,٣٠٥٨١٢,٣٣٨ دٌسمبر 31 فً

١٦,٧٧٤٩٨,٧٥٣٩٤٩,٩٥٦١,٠٦٥,٤٨٣إضافات

(٣٩٤,٣٤٥)(٣٦٣,٨٤٥)(٣٠,٥٠٠)   -                          استبعادات

(٦٠٩,٠٨٢)(٤٥٤,٧٢١)(١٥٤,٣٦١)   -                          االستثمارات تقٌٌم إعادة 

١٣,٩٤٢١٣,٩٤٢   -                                      -                          فوائد عكوسات

(٩,١٢٩)   -                         (٧,٥١٣)(١,٦١٦)الصرؾ فروقات 

2016٤٨,١٨٣٤٨٢,٣٨٧٣٤٨,٦٣٧٨٧٩,٢٠٧ دٌسمبر 31 فً

16
 عالقة ذات جهة معامالت-

 االتحادٌة والحكومة الدولة لسٌطرة الخاضعة الشركات
(أ

.اإلفصاح هذا فً إدراجها ٌتم ولم التوحٌد عند حذفها تم قد عالقة، ذات جهات تمثل التً التابعة، وشركاتها الشركة بٌن المعامالت إن

.العام خالل الشركة إدارة مجلس أعضاء مع مادٌة معامالت أي هناك تكن لم

:أدناه األخرى العالقة ذات والجهات المجموعة بٌن المعامالت إدراج تم

 درهم ملٌون 147 الصكوك فً لالستثمار السوقٌة القٌمة بلؽت 2016 دٌسمبر 31 بتارٌخ. اإلسالمٌة الشرٌعة مبادئ مع لتتوافق مصممة سندات وهً الصكوك لإلستحقاق بها المحتفظ اإلستثمارات تتضمن

.خزٌنة سندات لإلستحقاق بها المحتفظ اإلستثمارات تتضمن كما. (درهم ملٌون 203: 2015)

ً  من وؼٌرها اإلمارات دولة فً االتحادٌة الحكومة مع تجرٌها التً المعامالت عن اإلفصاح عدم المجموعة قررت العالقة، ذات الجهة إفصاحات (2009 تعدٌل) 24 رقم الدولً المحاسبً للمعٌار وفقا

 توفٌر فً العالقة ذات الجهات تلك مثل مع المجموعة بها قامت التً المعامالت طبٌعة تتمثل. الجوهري التاثٌر أو المشتركة للسٌطرة الخاضعة وتلك علٌها، السٌطرة االتحادٌة الحكومة تمارس التً المنشآت

.االتصاالت خدمات

 جهاز إلى ٪60 البالؽة الشركة فً حصتها بتحوٌل المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة االتحادٌة الحكومة قامت ،2009 لسنة 10/267 رقم االتحادي القانون ألحكام وطبقا ،(1) إٌضاح فً مبٌن هو كما

 ذلك فً بما) االتحادٌة للحكومة االتصاالت خدمات المجموعة وتقدم. اإلمارات لدولة االتحادٌة الحكومة قبل من نهائً بشكل علٌها مسٌطر هٌئة وهً ،2008 ٌناٌر 1 تارٌخ من ابتداء لالستثمار اإلمارات

 التجارٌة المدٌنة الذمم تتضمن. ٌوما 120 و 90 بٌن الخدمات رسوم لدفع الحكومٌة للهٌئات الممنوحة السماح فترة تتراوح. العادٌة التجارٌة الشروط على بناء الخدمات هذه تتم (المحلٌة والهٌئات الوزارات

 االتحادٌة الوزارات من مستحقة (درهم ملٌون 125: 2015) دهم ملٌون 156 بمبلػ تحصٌلها فً مشكوك دٌون مخصص من صافً تمثل التً (درهم ملٌون 1,231: 2015) درهم ملٌون 1,414 مبلػ

.المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة االتحادٌة الحكومة إلى المدفوع االمتٌاز حق عن اإلفصاح بخصوص 5 إٌضاح أنظر. المحلٌة والهٌئات

٤٨



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

16
(تابع)  عالقة ذات جهة معامالت-

مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات
(ب

المشتركة المشارٌع الزمٌلة الشركات 

2016201520162015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

تجارٌة معامالت

   -   -١١٠,٣٦٩٧٦,٨٣٤االتصال خدمات–  مبٌعات

   -   -١٢٣,٤٢٠٩٣,٤٩٧االتصال خدمات–  مشترٌات

١٩٩,٧٤٧٢١٩,٧٢٠١,٧١٠٧,٣٤٢ وأخرى إدارٌة خدمات

٦٠١,٨٦٤٥٦٢,٩٠٠٨٢٩٢,٩٣٩دٌسمبر 31 فً كما  عالقة ذات جهات من المستحق المبلػ صافً

عالقة ذات لجهة قروض

   -   -١,٢٣٢,٨٨٤   -صافً دٌسمبر، 31 فً كما  عالقة ذات جهة من مستحقة قروض

1
اتصاالت اتحاد شركة-

2
خ.
م.
ش لالتصاالت الثرٌا شركة-

3

–
فً بً سٌرفٌسز تلٌكومٌونكٌشن ماركتس إمٌرجنج شركة

 الرئٌسٌٌن اإلدارة موظفً تعوٌضات
(ج

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٥۷,۹٦۹٥٤,٠٦٦األجل قصٌرة مزاٌا

17
المخزون-

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٤٠٤,٠٣٨٤٧٠,٥٠١المشتركٌن أجهزة

٣٥٤,٧٩٧٣٤٠,٠٣٩ومستهلكة صٌانة مواد

(٣٦,٤٥١)(٥٠,٠١٠)التقادم مخصصات

٧٠٨,٨٢٥٧٧٤,٠٨٩المخزون صافً

20162015التقادم مخصصات فً التحركات

درهم ألفدرهم ألف

٣٦,٤٥١٤٣,٨٥٧ٌناٌر 1 فً

(٤,٠٦٥)٢٤,٧٠٠التقادم مخصصات فً (النقص)/الزٌادة صافً

(٣,٣٤١)(١٠,٢٥٩)الصرؾ فروقات 

(٨٨٢)-   

٥٠,٠١٠٣٦,٤٥١دٌسمبر 31 فً

٢,٢٨٨,٨١٧٢,٧٤٤,٣٠٨مستمرة بعملٌات ٌتعلق فٌما العام خالل كمصروؾ به المعترؾ المخزون

 تتعلق. عادٌة تجارٌة مواصفات على بناء المجموعة بواسطة ( المإجرة والدوائر الصوتٌة الخدمات رئٌسً وبشكل) االتصال وخدمات منتجات تقدٌم من كل على العالقة ذات الجهات مبٌعات تشمل

 وسٌتم مضمون ؼٌر عالقة ذات الجهات من المستحقة القٌمة صافً ٌعتبر. عادٌة تجارٌة مواصفات على بناء المجموعة إلى الزمٌلة الشركات قبل من االتصال وخدمات منتجات بتقدٌم حصرٌا المشترٌات

.خارجٌة لقروض تابعة عالقة ذات جهة من المستحقة القروض إن. النقدٌة فً تسوٌته وسٌتم

:تعاقدٌة وأحكام شروط على بناء ٌلً كما هً الزمٌلة الشركات إلى المقدمة األخرى والخدمات الرئسٌسة اإلدارة خدمات إن

.الخدمات تلك مقابل الثرٌا شركة من سنوي دخل على الشركة تحصل. والدعم الصٌانة خدمات ذلك فً بما الثرٌا شركة إلى رئٌسٌة بوابة تسهٌالت الشركة توفر

.الحقة بؤحداث المتعلقة (1/39) إٌضاح مراجعة ٌرجى. أخرى وخدمات القروض على ،فوائد الموظفٌن انتداب ورسوم سنوٌة إدارٌة أتعاب الشركة من المقدمة الفواتٌر مبالػ تمثل

:كالتالً أدناه مبٌنة للشركة الرئٌسٌٌن اإلدارة وموظفً اإلدارة مجلس أعضاء تعوٌضات إن

(34 إٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

 اعتبارا للشركة كمشؽل الشركة مع ("االتفاقٌة") إدارة اتفاقٌة بإبرام (التؤسٌس تحت كانت عندما) موباٌلً قامت ،(سً تً آي سً) المعلومات وتقنٌة االتصاالت بلجنة الخاصة الترخٌص لمتطلبات استجابة

 تجدد أن وٌمكن سنوات سبع االتفاقٌة مدة بلؽت. االتفاقٌة بموجب المقدمة الخدمات من وؼٌرها الموظفٌن انتداب ورسوم سنوٌة إدارٌة رسوم الشركة من المقدمة الفواتٌر مبالػ تمثل. 2004 دٌسمبر 23 من

 إٌضاح مراجعة ٌرجى. المعٌنة الفترة انتهاء من أشهر 6 قبل إلؽاء إخطار بتقدٌم موٌاٌلً قامت إذا أو شهرا 12 قبل االتفاقٌة إلؽاء إخطار الشركة قدمت إذا إال أعوام خمسة منها كل تبلػ متعاقبة لفترات تلقائٌا

.الحقة بؤحداث المتعلقة (3/39)

٤٩
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18
أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون-

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٩,٧٠٧,٠٨٢٩,٢٥٤,٧٢٦مقدمة خدمات مقابل مدٌنة مبالػ

(١,٩٥٤,٦٦٥)(٢,١١٨,٨٣١)تحصٌلها فً مشكوك دٌون مخصص

٧,٥٨٨,٢٥١٧,٣٠٠,٠٦١التجارٌة المدٌنة الذمم صافً

٦,٤٠٩,٥٣٢٦,٠٨٩,٧٢٧أخرى اتصاالت شركات مشؽلً من مستحقة مبالػ

٥٧٢,٤٥١٥٦٦,٤٦٠مقدما مدفوعة مصروفات

١,٤٠٨,٨٣٣١,١٤٣,٠٧٨مستحقة إٌرادات

٢,٩٧٤,٠٩٠٢,٤٢٠,٢٥٣آخرون مدٌنون

١٨,٩٥٣,١٥٧١٧,٥١٩,٥٧٩ دٌسمبر 31 فً

١٨,٩٥٣,١٥٧١٧,٥١٩,٥٧٩األخرى المدٌنة والذمم التجارٌون المدٌنون اجمالً

١٨,٧٩٦,٥٤٥١٧,٣٠٥,٩٣٤المتداولة أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون تمثل التً 

١٥٦,٦١٢٢١٣,٦٤٥متداولة ؼٌر أخرى مدٌنة ذمم تمثل التً 

.(ٌوما 120 و 30: 2015) ٌوما 120 و 30 بٌن للمجموعة االئتمانٌة الفترة تتراوح

(بٌانه معاد)
20162015أخرى اتصاالت شركات مشؽلً من مستحقة مبالػ ذلك فً بما التجارٌون المدٌنون صافً استحقاق فترات

درهم ألفدرهم ألف

٧,١٨٩,٢٥٢٩,٠٤٤,٤٩٠ٌوم 60 حتً

٦٦٢,١٧٢٥٧٢,٩٨٧ٌوم 90 – 61

٢,٤٣١,٠٥٩١,٩٠٢,٢٢٣ٌوم 365 – 91

٣,٧١٥,٣٠٠١,٨٧٠,٠٨٨سنة من أكثر

١٣,٩٩٧,٧٨٣١٣,٣٨٩,٧٨٨ التجارٌون المدٌنون صافً

20162015تحصٌلها فً المشكوك الدٌون مخصص فً الحركة

درهم ألفدرهم ألف

١,٩٥٤,٦٦٥١,٦٤٦,١٢٠ٌناٌر 1 فً

٣١٩,٨٠٩٣١٩,٠١١تحصٌلها فً المشكوك الدٌون مخصص فً الزٌادة صافً

٨,٢٥٤(١٣٩,٩٥٨)الصرؾ فروقات 

(١٨,٧٢٠)(١٥,٦٨٥)(34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

٢,١١٨,٨٣١١,٩٥٤,٦٦٥دٌسمبر 31 فً

19
النقد ومرادفات النقد-

20162015

درهم ألفدرهم ألف

ً به محتفظ    ٢٠,٧٩٤,٤١٧١٧,٧٤٦,٤٤٩محلٌا

٢,٧٨٦,٣٢٠٣,٤٨٧,١٨٤االستخدام مقٌد وؼٌر خارجٌا به محتفظ   

١٢٣,١٥٩٢٧٥,٩٩٠االستخدام مقٌد و خارجٌا به محتفظ   

٢٣,٧٠٣,٨٩٦٢١,٥٠٩,٦٢٣البنوك وأرصدة النقد

(٨٧,٢٦٩)(٢٧,٧٢٦)(٣٤إٌضاح )معاد تصنٌفه لمحتفظ به للبٌع 

٢٣,٦٧٦,١٧٠٢١,٤٢٢,٣٥٤المستمرة التشغٌلٌة العملٌات من البنوك وارصدة النقد

(١٥,٩٥٦,٣٢٣)(٢٠,٦٨٠,٩٩٠)اإلٌداع تارٌخ من أشهر الثالثة تتجاوز إستحقاق بتوارٌخ ودائع: ناقصا

٢,٩٩٥,١٨٠٥,٤٦٦,٠٣١المستمرة التشغٌلٌة العملٌات من النقد ومرادفات النقد

 اإلمارات بدرهم رئٌسٌة بصورة بها محتفظ وهً. القٌمة فً جوهري تؽٌر وبدون معروفة لمبالػ سرٌعة بصورة للتسٌٌل قابلة إستثمارات األجل، قصٌرة بنكٌة وودائع النقد من النقد ومرادفات النقد ٌتكون

ُ الودائع هذه على الفائدة تستحق. والبنوك المالٌة المإسسات فً المتحدة العربٌة .العادلة قٌمتها تقارب الموجودات لهذه المدرجة القٌمة إن. السائدة السوق لمعدالت وفقا

 شكل على كضمان (درهم ملٌون 424: 2014) درهم ملٌون 234 بمبلػ المجموعة تحتفظ المقدمة، الخدمات على المستحقة بالمبالػ ٌتعلق فٌما أما التجارٌة، المدٌنة الذمم أرصدة على فوائد احتساب ٌتم ال

.العالقة ذات جهات مع الربط أرصدة تتضمن األخرى االتصاالت حاملً/ مشؽلً من المستحقة المبالػ إن. العمالء من نقدٌة ودائع

٥٠
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20
أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون-

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

 متداولة

٥,٠١٠,٢٦٨٥,٨٤٧,٦٧٨االتحادي االمتٌاز حق

٨,٠٣٤,٥٥٣٨,٠٣٦,٦٢٢ تجارٌون دائنون

٥,٢٥٠,٩٦٣٤,٣٧٨,٨٩٣األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالػ

٢,١٢٩,٤٧٠٢,٣٧٨,٧٩٣المإجلة اإلٌرادات

١٠,٣٧٢,٩٢٣١٠,٧١٦,٨٥٦ومستحقات أخرى دائنة ذمم

٣٠,٧٩٨,١٧٧٣١,٣٥٨,٨٤٢دٌسمبر 31 فً

 متداولة غٌر

١,٥٥٨,٥٤٩١,٥٣٣,١٧٦ومستحقات أخرى دائنة ذمم

١,٥٥٨,٥٤٩١,٥٣٣,١٧٦دٌسمبر 31 فً

21
القروض-

المدرجة القٌمة          العادلة القٌمة          

2016201520162015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

بنكٌة قروض

٣,٣١٨,٨٨١٣,٠٥٥,٣٧٧٣,٣١٨,٨٨١٣,٠٥٥,٣٧٧مكشوفة بنكٌة حسابات   

٣,٨٧١,٥٢٠٣,٤٤١,٣٢٥٣,٩٣٤,٠٤٧٣,٥١١,٧٦٥البنكٌة القروض  

أخرى قروض

١٥,٠٥٩,٣٨٧١٥,١٣٩,٠٣٦١٤,٢١٧,٦١٤١٤,٦٠٨,٧٧٧سندات   

٣,١٨٢٧,٨٠٣٣,٥٠٠٨,٥٨٤ المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق قروض  

٣٤٥,٥٩٥٢٧١,٩٥٠٣٤٥,٥٩٥٢٧١,٩٥٠موردٌن تموٌل  

٣,٣٣٥٦٢,٥٧٧٣,٦٠٢٦٣,٤٨٨أخرى   

٢٢,٦٠١,٩٠٠٢١,٩٧٨,٠٦٨٢١,٨٢٣,٢٣٩٢١,٥١٩,٩٤١

٥٥٢,٠٢٧٥٦٠,٢٢١المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من مقدمة دفعات

٢٢,٣٧٥,٢٦٦٢٢,٠٨٠,١٦٢القروض مجموع

   -                        (٩٦,٦٢٦)(34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

٢٢,٢٧٨,٦٤٠٢٢,٠٨٠,١٦٢المستمرة التشغٌلٌة العملٌات من القروض

٤,٠٧٤,٧٣٨٤,١٩٩,٦٣٧شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

١٨,٢٠٣,٩٠٢١٧,٨٨٠,٥٢٥شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

 على لألستحواذ الزم تموٌل توفٌر بهدؾ والدولٌة المحلٌة البنوك من عدد مع (درهم ملٌار 15,9) ٌورو ملٌار 3,15 بمبلػ العمالت متعدد قرض اتفاقٌة فً المجموعة دخلت ،2014 أبرٌل 28 بتارٌخ

  فوق أساس نقطة 45 إقتراض وبسعر شهر عشر إثنا لمدة (درهم ملٌار10,6) ٌورو ملٌار 2,1 بمبلػ معبري قرض عن عبارة وهً A الشرٌحة: شرٌحتٌن على القرض إتفاقٌة وتشتمل. تٌلٌكوم ماروك

 عن عبارة فهً B الشرٌحة أما تباعاً، شهور ثالثة كل بداٌة عند أساس نفطة 15 وبزٌادة األولى أشهر الستة لفترة أساس نقطة 45 قدرها بزٌادة (بالٌورو البنوك بٌن الداخلً اإلقتراض سعر) الٌوراٌبور

ً 2014 ٌونٌو فً الشرٌحتٌن من كال سداد تم. الٌوراٌبور فوق أساس نقطة 87 وبسعر الثالثة السنة نهاٌة عند بالكامل سداده ٌتم (درهم ملٌار 5,3) ٌورو ملٌار 1,05 بمبلػ سنوات ثالث لمدة قرض  الحقا

.أدناه موضح هو كما السندات ألصدار

 حرٌة إلتصاالت ٌتٌح مما اإلٌرلندي المالً السوق لدى (درهم ملٌار 25,7) أمرٌكً دوالر ملٌار 7 بقٌمة األجل المتوسطة السندات ألصدار برنامجها أدراج المجموعة اكملت ،2014 ماٌو 22 بتارٌخ

+.A فٌتش ،- AA بورز آند ستاندردز ،Aa3 موودٌز اإلئتمانً التصنٌؾ وكاالت قبل من السندات برنامج تصنٌؾ وتم, أمرٌكً دوالر ملٌار 7 لؽاٌة وذلك مبلػ أو عملة بؤٌة تقلٌدٌة سندات إصدار

.العالقة ذات جهات مع الربط ارصدة تتضمن االخرى االتصاالت الدارات المستحقة المبالػ ان

.2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة السنة  من شهور 4 اقصاه موعد فً ولكن الموحدة المالٌة البٌانات على الموافقة بعد مباشرة 2016 دٌسمبر 31 المنتهٌة للسنة االتحادي االمتٌاز حق دفع سٌتم

:ٌلً كما للمجموعة واالخرى البنكٌة القروض تفاصٌل إن

 تمثل والتً ال سً تً بً فً لحصتها المجموعة استحواذ مقابل م.م.ذ  الدولٌة باكستان اتصاالت شركة من األقلٌة مساهمً قبل من مقدمة دفعات المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حصص من المقدمة الدفعات تمثل 

 ال للقروض العادلة القٌمة إن. المتداولة ؼٌر المطلوبات ضمن المبلػ كامل ادراج تم وبالتالً المالً، المركز بٌان تارٌخ من شهرا 12 خالل ٌسدد وال فوائد بدون المبلػ هذا إن. التسدٌدات تنزٌل بعد ٪،26

.معقول بشكل العادلة القٌمة تحدٌد ٌمكن ال فإنه متؽٌرة،  السداد توارٌخ ولكون. لفوائد التخضع كونها المدرجة قٌمتها تعادل

.ومعدات واالالت بممتلكات مضمونة (درهم ملٌون 1,320: 2015) درهم ملٌون 3,129 بمبلػ الخارجٌة القروض إن

٥١
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(تابع) القروض-

المدرجة القٌمة العادلة القٌمة  األسمٌة القٌمة

201620162016

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٣,٣٠٦,٦٠٠٣,٢٩٨,٧٣٠٣,٣٠٦,٥٧١

١,٨٣٧,٠٠٠١,٨٤٦,٣٣٢١,٨١٧,٩٨٤

٤,٦٠٩,٣٢٠٤,٧٩٢,٦٣٣٤,٥٦٤,٦٨٤

٤,٦٠٩,٣٢٠٥,١٢١,٦٩٢٤,٥٢٨,٣٧٥

2016١٤,٣٦٢,٢٤٠١٥,٠٥٩,٣٨٧١٤,٢١٧,٦١٤ دٌسمبر 31 فً

   -                        شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

١٤,٢١٧,٦١٤شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

المدرجة القٌمة العادلة القٌمة  األسمٌة القٌمة

201520152015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٣,٣٠٦,٦٠٠٣,٢٩٤,٦٩٦٣,٣٠٦,٥٧٤

١,٨٣٧,٠٠٠١,٨٥٩,٥٩٥١,٨١٥,٨١٧

٤,٨١٦,٨٠٠٤,٩٠١,٥٧٦٤,٧٦١,٣٥٦

٤,٨١٦,٨٠٠٥,٠٨٣,١٦٩٤,٧٢٥,٠٣٠

2015١٤,٧٧٧,٢٠٠١٥,١٣٩,٠٣٦١٤,٦٠٨,٧٧٧ دٌسمبر 31 فً

   -                        شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

١٤,٦٠٨,٧٧٧شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

:شرائح أربعة من وتتكون والٌورو األمرٌكً بالدوالر مقومة إصدارها تم التً السندات, األجل المتوسطة للسندات برنامجها وفق السندات من األول إصدارها المجموعة أتمت ،2014 ٌونٌو 11 بتارٌخ

.بالسنة% 2,375 كوبون  وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة سنوات 5 لفترة شرٌحة  ( أ

2021 حتى صالحة السنة فً%  1,750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1,200 بقٌمة شرٌحة  

السندات

االستثمار صافً بتحوطات متعلقة سندات

.بالسنة% 1,750 كوبون  وبسعر ٌورو ملٌون 1,200 بقٌمة سنوات 7 لفترة شرٌحة  ( ب

.بالسنة% 3,500 كوبون  وبسعر أمرٌكً دوالر ملٌون 500 بقٌمة سنوات 10 لفترة شرٌحة  ( ج

.بالسنة% 2,750 كوبون وبسعر ٌورو ملٌون 1,200 بقٌمة سنة 12 لفترة شرٌحة  ( د

2019 حتى صالحة السنة فً% 2,375 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 900 بقٌمة شرٌحة  

2024 حتى صالحة السنة فً% 3,500 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة شرٌحة  

االستثمار صافً بتحوطات متعلقة سندات

2021 حتى صالحة السنة فً%  1,750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1,200 بقٌمة شرٌحة  

2026 حتى صالحة السنة فً%  2,750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1,200 بقٌمة شرٌحة  

2024 حتى صالحة السنة فً% 3,500 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة شرٌحة  

السندات

2019 حتى صالحة السنة فً% 2,375 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة شرٌحة  

 على لألستحواذ استخدامها تم أعاله، الوارد النحو على ٌورو، ملٌار 3,15 بمبلػ قائمة تسهٌالت لسداد السندات إصدار متحصالت صافً استخدام ٌتم ،2014 ٌونٌو 18 هو السندات لمدة الفعلً التارٌخ

.تٌلٌكوم ماروك

.سنوات 5 لفترة الحالٌة الدوالر شرٌحة تحت امرٌكً دوالر ملٌون 400 بمبلػ إضافٌة سندات المجموعة أصدرت ،2015 ماٌو فً

: ٌلً كما (درهم ملٌار 9,22) ٌورو ملٌار 2,4 و (درهم ملٌار 5,14) أمرٌكً دوالر ملٌار1,4  العملة حسب األجل المتوسطة السندات برنامج وفق السندات تقسٌم تم ،2015 دٌسمبر 31 بتارٌخ

2026 حتى صالحة السنة فً%  2,750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1,200 بقٌمة شرٌحة  

٥٢



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

21
(تابع) القروض-

المدرجة القٌمة          
20162015 معدل سنة

درهم ألفدرهم ألفاإلسمً الفائدةالعملةاإلستحقاق

متغٌرة بفوائد قروض

١,٦٤٣,٥٧٣   -                         %1,4 الممر متوسط معدلمصري جنٌة2018مضمون ؼٌر بنكً قرض

أمرٌكً دوالر2023مضمون بنكً قرض
 لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

   -                        ٩٥٦,٦٢٦%2,9 زائد

مصري جنٌة2023مضمون بنكً قرض
% - 0,5 الممر إقراض معدل

0,75%٩٣٦,٩٩٠                        -   

   -                        ٣٤٥,٥٩٥%0,70 الفاتورة خصم معدلباكستانٌة روبٌة2021مضمون ؼٌر موردٌن تموٌل

٥٧٤,٢١٧٤٢٣,٦٧٢%0,75 زائد الممر متوسط معدلمصري جنٌة2017مضمون ؼٌر المكشوؾ على سحب

سٌرٌالنكٌة روبٌة2018مضمون بنكً قرض
 فً السائدة الفائدة سعر معدل

١٥,٤٥٢١٨٨,٤٠٧شهور 3% 4 زائد سرٌالنكا

باكستانٌة روبٌة2023مضمون بنكً قرض
 فً السائدة الفائدة سعر معدل

٩٤٤,١٢٥٧٣٥,٠٠٠شهور 3% 0,25 زائد كراتشً

أمرٌكً دوالر2019مضمون بنكً قرض
 لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

   -                        ٦٨,٢١٦شهور 6% 1,6 زائد

أمرٌكً دوالر2018مضمون ؼٌر بنكً قرض
 لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

   -                        ١٦٩,٩٠١شهور 3% 1,9 زائد

باكستانٌة روبٌة2020مضمون بنكً قرض
 كراتشً فً السائدة الفائدة سعر 

٢٧١,٩٥٠   -                         شهر 1  ر ب 30 زائد

ثابتة بفوائد قروض

٢,٥٥٢,٨٥٧٢,٤٨٩,٨٥٥%10 مؽربً درهم2017مضمون المكشوؾ على سحب

%4.45 افرٌقً ؼرب فرنك2017مضمون ؼٌر بنكً قرض
٢٧٢,٤٧٦                        -   

   -                        4.68:١٤١,٨٤٥ افرٌقً ؼرب فرنك2018مضمون بنكً قرض

   -                        ١٤٠,٤٣٢%8 افرٌقً ؼرب فرنك2018مضمون بنكً قرض

٥٣,١٨٥   -                         :0 أمرٌكً دوالر2017مضمونة أخرى تموٌالت

٢٣٣,٩٥٩   -                         %2ٌورو2017مضمون بنكً قرض

٣,٥٠٠٨,٥٨٤%10مصري جنٌة2015المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من مضمون ؼٌر قرض

٥٧,٣٨٧   -                         %9.69                       -2017مضمون بنكً قرض

%7 افرٌقً ؼرب فرنك2017مضمون ؼٌر بنكً قرض
١٦٢,٩٤٥                        -   

أخرى قروض

٥٥٢,٠٢٧٥٦٠,٢٢١فائدة بدونأمرٌكً دوالرٌنطبق الالمسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من مقدمة دفعة

١,٨٣٠,٤٤٣١,٨٢٧,٩٣٣%2.375أمرٌكً دوالر2019سندات

١,٤٧٦,١٢٨١,٤٧٨,٦٤١%2.375أمرٌكً دوالر2019سندات

سندات
%3.500أمرٌكً دوالر2024

١,٨١٧,٩٨٤١,٨١٥,٨١٧

٤,٥٦٤,٦٨٤٤,٧٦١,٣٥٦%1.750ٌورو2021سندات

٤,٥٢٨,٣٧٥٤,٧٢٥,٠٣٠%2.750ٌورو2026سندات

٣٢٠,٤٤٨٨٠٥,٥٩٢متعددةمتعددةمتعددةاخرى

٢٢,٣٧٥,٢٦٦٢٢,٠٨٠,١٦٢القروض اجمالً

   -                        (٩٦,٦٢٦)(34 اٌضاح) للبٌع بها محتفظ الً تصنٌؾ اعادة

٢٢,٢٧٨,٦٤٠٢٢,٠٨٠,١٦٢المستمرة التشغٌلٌة العملٌات من قروض

الفائدة سعر
( أ

20162015

%6%6.6بنكٌة قروض

%2.7%2.6أخرى قروض

المتوفرة التسهٌالت
( ب

.المسبقة منحها شروط بجمٌع الوفاء تم مسحوبة ؼٌر بها ملتزم قروض تسهٌالت ٌمثل (درهم ملٌون 4,832:2015) درهم ملٌون 2,794  مبلػ المجموعة لدى كان ،2016دٌسمبر 31 بتارٌخ

:ٌلً كما هً االخرى والقروض البنكٌة  المجموعة لقروض واألحكام الشروط إن

:ادناه مبٌن السنة خالل األخرى والقروض البنكٌة القروض على المدفوعة المرجح الفائدة سعر متوسط إن

٥٣
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 االستثمار صافً تحوطات معامالت-22

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٢٥٠,٦٥٦١,٢٥٥,٨٣٠

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٣٣١,٣١٣٦٧٥,٤١٢

(٢,٨٣٠)(١,٦٠٧)

23
والرخص باالستثمارات المتعلقة الدائنة الذمم-

المجموعالمتداولة غٌرالمتداولة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2016 دٌسمبر 31 فً

االستثمارات

٢,٩٣٦,٦٥٣   -                         ٢,٩٣٦,٦٥٣م.م.ذ الدولٌة باكستان اتصاالت شركة   

١١,٠٢٢   -                         ١١,٠٢٢اٌه.  اس تلٌكوم اتالنتٌك   

التراخٌص

١٤٩,٩٨١١٤٩,٩٨١٢٩٩,٩٦٢تلٌكوم ماروك   

١٥٧,٦٧١٣٩٢,٩٨٧٥٥٠,٦٥٨المحدودة باكستان اتصاالت شركة   

٣,٢٥٥,٣٢٧٥٤٢,٩٦٨٣,٧٩٨,٢٩٥

2015 دٌسمبر 31 فً

االستثمارات

٢,٩٣٦,٦٥٣   -                         ٢,٩٣٦,٦٥٣م.م.ذ الدولٌة باكستان اتصاالت شركة   

١١,٠٢٢   -                         ١١,٠٢٢اٌه.  اس تلٌكوم اتالنتٌك   

التراخٌص

٢٦٥,٤٧٢٦٩٣,٦٦١٩٥٩,١٣٣المحدودة باكستان اتصاالت شركة   

٣,٢١٣,١٤٧٦٩٣,٦٦١٣,٩٠٦,٨٠٨

24
تموٌل عقود بموجب التزامات-

  من األدنى للحد الحالٌة القٌمة       من األدنى الحد   

اإلٌجارات مدفوعات  اإلٌجارات مدفوعات   

20162015
(بٌانه معاد)
)20162015بٌانه معاد(
درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

تموٌل  عقود بموجب الدفع واجبة المبالغ

٦,١٩٦٧,٢٣٠٥,٥١٢٧,٠٧٠واحدة سنة خالل

٥,٢٥٢١١,٢٥٣٤,٩٠٥١٠,٩٣٤والخامسة الثانٌة السنة بٌن

١١,٤٤٨١٨,٤٨٣١٠,٤١٧١٨,٠٠٤

   -                           -                         (٤٧٩)(١,٠٣١)المستقبلٌة التموٌل تكالٌؾ: ٌنزًل

١٠,٤١٧١٨,٠٠٤١٠,٤١٧١٨,٠٠٤اإلٌجارات اللتزامات الحالٌة القٌمة

٥,٥١٢٧,٠٧٠٥,٥١٢٧,٠٧٠شهرا 12 خالل فً مستحقة مبالػ

٤,٩٠٥١٠,٩٣٤٤,٩٠٥١٠,٩٣٤شهراً 12 بعد مستحقة مبالػ

(مالٌة مطلوبات مشتقات)االستثمار لصافً كتحوطات المصنفة للمقاٌضة العادلة القٌمة

(مالٌة موجودات مشتقات)االستثمار لصافً كتحوطات المصنفة للمقاٌضة العادلة القٌمة

 لصافً المستقبلٌة النقدٌة التدفقات بخصم العمالت مقاٌضة عبر العادلة القٌمة تحتسب. االستثمار صافً كتحوط تصنٌفها تم و والٌورو األمرٌكً الدوالر مقاٌضات المجموعة لدى كان التقرٌر، فترة نهاٌة فً

:ٌلً كما هً للمقاٌضة العادلة القٌمة. السائدة األجنبٌة العمالت وأسعار المناسبة السوقٌة الفائدة باستخدام الحالٌة القٌمة

.التقرٌر بتارٌخ المسجلة التحوط من جوهرٌة فعالٌة عدم هناك ٌكن لم. االستثمار صافً كتحوط  عمالت مقاٌضة عملٌة تصنٌؾ وتم (21 إٌضاح راجع) الٌورو سندات إصدار تم السابقة، السنوات فً

أخر شامل دخل فً مباشرة به المعترؾ الفعال الجزء

 الباقً الرصٌد ٌسدد أن على باكستان حكومة إلى (درهم ملٌون 6,612: 2015) درهم ملٌون 6,612 مبلػ سداد تم باكستان وحكومة م.م.ذ الدولٌة باكستان اتصاالت شركة بٌن حصة شراء التفاقٌة طبقا

.ال سً تً بً إلى اصول بعض بتحوٌل المتعلقة الشراء اتفاقٌة فً الشروط بعض إستكمال لحٌن قائمة الزالت المستحقة المبالػ إن. (درهم ملٌون 2,937: 2015) درهم ملٌون 2,937 وقدره

.الباكستانٌة الروبٌة أو اإلماراتً الدرهم أو األمٌركً بالدوالر مصنفة ومعظمها المطفؤة بالتكلفة مقاسة مالٌة مطلوبات هً االستحواذ عند الدائنة المبالػ كافة إن

.21 اٌضاح فً موضح هو كما كتحوطات صنفت للسندات العادلة القٌمة

 إن. (%20: 2015)% 19 الفّعال االقتراض معدل متوسط بلػ ،2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة السنة بخصوص. تموٌلٌة تؤجٌر عقود بموجب والمكائن اآلالت بعض بتؤجٌر تقوم أن هً المجموعة سٌاسة إن

ً تساوي المجموعة عقود اللتزامات العادلة القٌمة .المدرجة قٌمها تقرٌبا

٥٤
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-
المخصصات

 التخلص التزامات

المجموعأخرىالموجودات من

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015٣٤,١٠٦٢,٠٦٩,٠٣٤٢,١٠٣,١٤٠ ٌناٌر 1 فً

٤,١٥١٩٦٣,٥٩٣٩٦٧,٧٤٤السنة خالل إضافٌة مخصصات

(٢,٦٩٦)   -                         (٢,٦٩٦)(34 اٌضاح) للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها معاد

(٧٦٩,٩٦٦)(٧٦٩,٩٦٦)   -                                   المخصص استخدام

(١٠١,٢٨٩)(١٠٠,٦٥٩)(٦٣٠)مخصص تحرٌر

١,٣١٥   -                         ١,٣١٥   الخصم معدل لتؽٌر تعدٌل

٨٢٤٣٢   الخصومات تخفٌض

(٧١,٦٢٨)(٦٨,٦٩٥)(٢,٩٣٣)العمالت صرؾ فروق

2015٣٣,٣٢١٢,٠٩٣,٣٣١٢,١٢٦,٦٥٢ دٌسمبر 31 فً

٥٣٠١,٩١٨,٣١٤١,٩١٨,٨٤٤متداولة التزامات فً متضمنة

٣٢,٧٩١١٧٥,٠١٧٢٠٧,٨٠٨متداولة ؼٌر التزامات فً متضمنة

2016٣٣,٣٢١٢,٠٩٣,٣٣١٢,١٢٦,٦٥٢ ٌناٌر 1 فً

٣,٦١٤١,٤٩٠,٨٦٧١,٤٩٤,٤٨١السنة خالل إضافٌة مخصصات

(١٥,٦١٤)(٣,٠٩٨)(١٢,٥١٦)(34 اٌضاح) للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها معاد

(٣٠٥,٩٦٥)(٣٠٥,٩٦٥)   -                                   مخصص إستخدام

(٦٦,١٧٢)(٦٦,١٧٢)   -                                   مخصص تحرٌر

٩٦٨   -                         ٩٦٨الخصم معدل فً التؽٌرات على تعٌدٌالت

(٥٩٦,٣٦٨)(٥٨١,٣١٤)(١٥,٠٥٤)العمالت صرؾ فروق

2016١٠,٣٣٣٢,٦٢٧,٦٤٩٢,٦٣٧,٩٨٢ دٌسمبر 31 فً

٢,٤٨٨,٨٣٩٢,٤٨٨,٨٣٩   -                                   متداولة التزامات فً متضمنة

١٠,٣٣٣١٣٨,٨١٠١٤٩,١٤٣متداولة ؼٌر التزامات فً متضمنة

2016١٠,٣٣٣٢,٦٢٧,٦٤٩٢,٦٣٧,٩٨٢ دٌسمبر 31 فً

26
للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافاة مخصص-

20162015:ٌلً كما هً الموحد المالً المركز بٌان فً بها المعترؾ االلتزامات

درهم ألفدرهم ألف

 الممولة الخطط

٣,٨٧١,٩٣٠٣,٦٨٦,٠٥٦للمكافات المحددة لاللتزامات الحالٌة القٌمة

(٣,٢٦٦,٥٨٠)(٣,٦٨٩,٩٠٨)الخطة الصول العادلة القٌمة: ناقصا

١٨٢,٠٢٢٤١٩,٤٧٦

الممولة غٌر الخطط

١,٤٥٤,٩٣٨١,٤٩١,٠٠٤. االخرى الموظفٌن واستحقاقات  للمكافات المحددة لاللتزامات الحالٌة القٌمة

١,٦٣٦,٩٥٩١,٩١٠,٤٨٠المجموع

20162015:ٌلً كما هً الممولة وؼٌر الممولة للخطط للمكافات المحددة االلتزامات فً الحركات

درهم ألفدرهم ألف

٥,١٧٧,٠٦١٥,١٣٣,٩٣٠ ٌناٌر 1 فً كما
   -                        (٢,٦٣١)(34 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

١٧١,٠٣٦١٥١,٤٠٧الخدمات تكلفة

٤٧٢,٧٤٥٥٠٠,٦٧١الفائدة تكلفة

(٦٥٤)٩,١٠٦االكتوارٌة (الخسارة)/الربح

٣٣,٧١٥(٧٠,٠٠٦)القٌاس اعادة

(٤٣٦,٥٦٢)(٤٩٢,٦٢١)المدفوعة المكافات

(٢٠٥,٤٤٦)(١٤,٧٤٢)الصرؾ فروقات 

٥,٣٢٦,٨٦٧٥,١٧٧,٠٦١ دٌسمبر 31 فً كما

20162015:ٌلً كما هً الخطة الصول العادلة القٌمة فً التحركات

درهم ألفدرهم ألف

٣,٢٦٦,٥٨٠٣,٠٨٩,٣٩٠ ٌناٌر 1 فً كما

٣٦٨,٦٠٦٣٦٦,٤٥٥الفائدة دخل

(٧٣,٢٥٧)(٦١,٠٧٧)الفائدة دخل فً الموجودة المبالػ متضمنة ؼٌر الخطة اصول عائدات

٤٢٢,٥٧٨٢٥٧,٥٨٦المستلمة المساهمات

(٢٣٩,٢٤٧)(٣١١,٠٩٦)المدفوعة المكافات

٥,٥٣٨٢,٥٤٧أخرى

(١٣٦,٨٩٤)(١,٢٢٢)الصرؾ فروقات 

٣,٦٨٩,٩٠٨٣,٢٦٦,٥٨٠ دٌسمبر 31 فً كما

 االقتصادي العمر انتهاء تارٌخ مع تقرٌبا ٌتوافق بما الحق وقت فً إصالحها الى تحتاج والتً للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات بعض لدى بها المحتفظ موجودات ببعض الموجودات تقاعد التزامات تتعلق

.المبالػ هذه من أي تعوٌض ٌتم ان ٌتوقع ال. لألصول

.للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات ببعض متعلقة مخصصات متضمنة التنظٌمٌة البنود من وؼٌرها المباشرة ؼٌر الضرٌبٌة االلتزامات بعض"  األخرى"المخصصات تتضمن

٥٥
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(تابع) للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافاة مخصص-

20162015:ٌلً كما هً الخسارة او الربح بٌان فً بها المعترؾ القٌمة

درهم ألفدرهم ألف

١٧٠,٧٣٠١٥١,٤٠٧الخدمة تكلفة

١٠٣,٧٦٤١٣٥,٩٢٧الفائدة تكلفة

(١,٥٠١)٧٦,٨٤٢اخرى

٣٥١,٣٣٥٢٨٥,٨٣٣

(بٌانه معاد)
20162015:ٌلً كما هً الرئٌسٌة بالخطط المتعلقة الهامة االفتراضات

درهم ألفدرهم ألف

الخصم معدل

%2.50%3.13المتحدة العربٌة االمارات   

%11.5%- 9.5%11% - 9.5 باكستان   

%4.00%3.4المؽرب   

للرواتب السنوٌة النسبة زٌادة معدل

%4% - 3.5%3.5المتحدة العربٌة االمارات   

%10% - 7%10% - 7باكستان   

%5%-3%5%-4المؽرب   

20162015:االتً الممولة للخطط الخطة اصول تشمل

درهم ألفدرهم ألف

٣,١٥٤,٤٣٩٢,٥٦٤,٥٤٧مدرجة ؼٌر- الدٌن ادوات

٢٤٣,١٩٨٤٢٤,٢٩٧النقد ومرادفات النقد

٢٨٥,٣٨٨٢٨٤,١٧٣عقارٌة استثمارات

٢٧٨٢٤٢ثابتة اصول

٥٩,٤٦٩٧٤٧اخرى اصول

(٧,٤٢٦)(٥٢,٨٦٤)االلتزامات: ناقصاً

٣,٦٨٩,٩٠٩٣,٢٦٦,٥٨٠

27
المال رأس-

20162015

درهم ألفدرهم ألف

:به المصرح

10,000,000                     10,000,000 واحد درهم منها كل قٌمة (ملٌون 10,000: 2015) عادي سهم ملٌون 10,000


بالكامل والمدفوع المصدر:

8,696,754                         8,696,754

28
–
احتٌاطٌات

:ٌلً كما هً االحتٌاطٌات فً التحركات
20162015

درهم ألفدرهم ألف

          ٢٧,٥٨٣,٤١٤27,440,371 ٌناٌر 1 فً كما

(٧٣٨,٢٧٠)(٢,٥٩٣,٨٤٦)للسنة الشامل الدخل مجموع

١,١٣١,٥٨١٨٨١,٣١٣المستبقاه االرباح من محول

          ٢٦,١٢١,١٤٩27,583,414دٌسمبر 31 كمافً

.الخطط قواعد بمعدالت المحددة المساهمات بخطة والمتعلقة الخسارة او الربح بٌان فً بها معترؾ مصروفات كإجمالً (درهم ملٌون 132: 2015) درهم ملٌون 170 بمبلػ االعتراؾ تم

واحد درهم منها كل قٌمة (8,696.8: 2015) عادي سهم ملٌون 8,696.8

 طول ومخاطر العقارات سوق ،مخاطر الفائدة أسعار مخاطر أهمها، ٌشمل واالستثمارٌة، االكتوارٌة المخاطر من عدد إلى الباكستانٌة االتصاالت شركة تتعرض المحددة، التعاقدٌة المعاشات خطط خالل من

.الخطط لجمٌع الرواتب ومخاطر التقاعدٌة المعاشات خطة فً المشتركٌن أعمار

. الزٌادة هذه مع لٌتوافق االساسً نظامها الشركة عدلت درهم، ملٌار 10 إلى اتصاالت لجموعة به المصرح المال رأس زٌادة على ؼٌرالعادٌة العمومٌة الجمعٌة فً المساهمون وافق ،2015 مارس 24 فً

.مملوكة اسهم عشرة لكل واحد منحة سهم إصدار على العادٌة العمومٌة الجمعٌة فً المساهمون وافق ،2015 مارس 24 فً

٥٦
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–
(تابع) احتٌاطٌات

:ٌلً كما هً االحتٌاطٌات من نوع كل فً التحركات
20162015

درهم ألفدرهم ألف

أجنبٌة عملة صرف احتٌاطً

(٢,٧٣٤,٨٣٤)            (3,590,118) ٌناٌر 1 فً كما

(٨٥٥,٢٨٤)            (2,643,247)للسنة الشامل الدخل مجموع

(٣,٥٩٠,١١٨)(6,233,365)دٌسمبر 31 فً كما

االستثمارات تقٌٌم إعادة احتٌاطً

(١١٥,٤١٩)                   1,595 ٌناٌر 1 فً كما

(١٦٢,٨٧٤)               (142,520)التقٌٌم اعادة من الخسارة

(١٦,٠٧٦)                  (2,838)السنة خالل مستبعد للبٌع متاحة مالٌة بموجودات متعلق تصنٌفه معاد تعدٌل

٢٩٥,٩٦٤                194,759السنة خالل منخفضة للبٌع متاحة مالٌة بموجودات متعلق تصنٌفه معاد تعدٌل

50,996١,٥٩٥دٌسمبر 31 فً كما

تطوٌر احتٌاطً

٧,٨٥٠,٠٠٠٧,٨٥٠,٠٠٠دٌسمبر 31 و ٌناٌر 1 فً كما

األصول استبدال احتٌاطً

٨,١٦٦,٠٠٠             8,190,286 ٌناٌر 1 فً كما

٢٤,٢٨٦                  44,314المستبقاه االرباح من محول

8,234,600٨,١٩٠,٢٨٦دٌسمبر 31 فً كما

نظامً احتٌاطً

١٨٩,٦٥٧             1,039,519 ٌناٌر 1 فً كما

٨٤٩,٨٦٢             1,102,077المستبقاه االرباح من محول

2,141,596١,٠٣٩,٥١٩دٌسمبر 31 فً كما

عام احتٌاطً

١٤,٠٨٤,٩٦٧           14,092,132 ٌناٌر 1 فً كما

٧,١٦٥                (14,810)المستبقاه االرباح من محول

14,077,322١٤,٠٩٢,١٣٢دٌسمبر 31 فً كما

العام واالحتٌاطً األصول استبدال واحتٌاطً التطوٌر احتٌاطً
(أ

نظامً احتٌاطً
(ب


(ج

أجنبٌة عملة صرف احتٌاطً

.أجنبٌة عملة صرؾ احتٌاطً ضمن الخارجٌة العملٌات من الناتجة أجنبٌة عمالت صرؾ فروقات اجمالً ٌدرج

 احتٌاطً إلى الشركات لهذه السنوٌة األرباح من% 10 تحوٌل ٌتم للمجموعة، التابعة الشركات بعض تؤسٌس وعقود وتعدٌالته 2015 لسنة (2) رقم المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة االتحادي القانون بموجب

.الموحد المساهمٌن حقوق فً التؽٌرات بٌان فً المخصص من الشركة حصة إظهار تم وعلٌه للتوزٌع، قابل ؼٌر نظامً

.منحة أسهم إصدار ذلك فً بما مستقبلٌة أنشطة فً الستخدامها بها لالحتفاظ المجموعة رؼبة علً بناء موزعة ؼٌر أرباح من محولة مبالػ من وتتكون. للتوزٌع قابلة جمٌعها االحتٌاطٌات هذه

٥٧
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المالٌة األدوات-

المال رأس إدارة

20162015:ٌلً كما هو المجموعة مال رأس هٌكل إن

درهم ألفدرهم ألف

(٦,٥٦٧,١٤٢)            (7,156,302)بنكٌة قروض

(١٤,٦٠٨,٧٧٧)          (14,217,614)سندات

(٩٠٤,٢٤٣)               (904,724)أخرى قروض

(١٨,٠٠٤)                (10,417)تموٌلً إٌجار التزامات

٢١,٤٢٢,٣٥٤           23,676,170البنوك لدى وأرصدة نقد

(٦٧٥,٨١٢)1,387,113االموال  صافً

٥٩,٦٧٢,٨٣٢           55,914,778الملكٌة حقوق مجموع

:المالٌة األدوات تصنٌف

20162015:اآلتً من للمجموعة المالٌة والمطلوبات الموجودات تتكون

درهم ألفدرهم ألف

المالٌة الموجودات

: المطفؤة بالتكلفة بها محتفظ مدٌنة وذمم قروض

١,٧٩٨,٦٨٨                582,871 مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات من مستحقة/ إلى مقدمة قروض   

١٦,٩٥٣,١١٩           18,380,706 مقدما مدفوعة مصروفات باستثناء أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون   

١٨,٩٦٣,٥٧٧١٨,٧٥١,٨٠٧

٥٧٦,٠٠٨                482,387(للبٌع بها محتفظ أخرى استثمارات تتضمن) للبٌع متاحة مالٌة موجودات

٣٣,٠٢٥                  48,183الخسارة او الربح خالل من العادلة القٌمة

٢٠٣,٣٠٥                348,637االستحقاق لتارٌخ بها محتفظ استثمارات

٢١,٤٢٢,٣٥٤           23,676,170البنوك لدى وأرصدة نقد

٦٧٥,٤١٢                331,313مشتقة مالٌة ادوات

43,850,267٤١,٦٦١,٩١١

المالٌة المطلوبات

:المطفؤة بالتكلفة بها محتفظ أخرى مالٌة مطلوبات

٣٠,٥١٣,٢٢٥           30,227,256 المإجلة اإلٌرادات باستثناء أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون   

٢٢,٠٨٠,١٦٢           22,278,640 قروض   

٣,٩٠٦,٨٠٨             3,798,295 ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم   

١٨,٠٠٤                  10,417 تموٌلٌة إٌجارات بموجب التزامات   

56,314,608٥٦,٥١٨,١٩٩

 واألرباح واالحتٌاطٌات المال رأس من تتكون التً الملكٌة حقوق ومجموع البنوك لدى واألرصدة النقد التموٌلً، االٌجار والتزامات واخرى بنكٌة وقروض سندات من للمجموعة الرأسمالً الهٌكل ٌتكون

.المستبقاة

 بنود لكافة (والمصارٌؾ باالٌرادات االعتراؾ وأساس القٌاس أساس االعتراؾ، معاٌٌر ذلك فً بما ) تطبٌقها تم التً واالسالٌب الهامة المحاسبٌة السٌاسات تفاصٌل عن 2 رقم االٌضاح فً االفصاح تم

.المالٌة والمطلوبات الموجودات

 اعتبارات أساس على مناسبا ٌكون حسبما ومراجعتها الحدود تقٌٌم ٌجري. اإلٌرادات إلى االقتراض مبلػ لنسبة الداخلٌة الحدود وتقرر االقتراض وتموٌل الملكٌة حقوق بٌن الموازنة بمراقبة المجموعة تقوم

 بهٌكل واالحتفاظ االخرى الملكٌة لحصة والمنافع للمساهمٌن العوائد أكبر تحقٌق هو الرئٌسً الهدؾ إن. المرجح المال رأس فائدة معدل ومتوسط للمجموعة المتوقعة التموٌل متطلبات ذلك فً بما مختلفة

.المال راس تكلفة تقلٌل أجل من مثالً رأسمال

٥٨
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(تابع) المالٌة األدوات-

المالٌة المخاطر إدارة أهداف

السوق مخاطر

 األجنبٌة العمالت مخاطر

 األجنبٌة للعمالت الحساسٌة

20162015

درهم ألفدرهم ألف


(الخسائر)/األرباح فً النقص/الزٌادة
الملكٌة حقوق فً و

٤١,٥٠٧                  90,168المصري الجنٌه

٩٧٠,٥٢٦                906,659الٌورو

(١,٨٠٢)                  21,062  الباكستانٌة الروبٌة

١٩٥,٢٣٠                252,476المؽربً الدرهم

   -                                          32,523الوسطى أفرٌقٌا فرنك

 تستخدم آلخر، وقت من. الملكٌة حقوق فً االستثمارات على األسعار ومخاطر الفائدة وأسعار األجنبٌة العمالت أسعار فً التؽٌٌرات عن تنشؤ مالٌة لمخاطر رئٌسً بشكل تعرضها المجموعة أنشطة إن

.المخاطر هذه وتقٌس المجموعة بها تدٌر التً الطرٌقة فً أو السوق لمخاطر المجموعة تعرضات على السنة خالل تؽٌٌر أى ٌطرأ لم.العمالت لمخاطر تعرضها لتؽطٌة المشتقة المالٌة األدوات المجموعة

 العرض عملة عن الوظٌفٌة العملة فٌها تختلؾ التً المجموعة شركات فً استثمارات صافً ان من األجنبٌة العملة فً التعامل مخاطر تنشؤ األجنبٌة، العملة فً التعامل لمخاطر التعرض إلى باإلضافة

 قد. ٌتؽٌر قد االستثمار مبلػ أن ذلك، عن سٌنتج. للمجموعة العرض وعملة الصافٌة لالستثمارات الوظٌفٌة العملة بٌن الفوري الصرؾ أسعار فً تقلبات مخاطر أنها على بالمخاطر االعتراؾ ٌتم. (الدرهم)

.للمجموعة الموحدة المالٌة البٌانات على كبٌر تؤثٌر المخاطر لهذه ٌكون

 البٌانات إعداد االجراء هذا ٌتطلب. للمجموعة العرض عملة الى االستثمار صافً من االجنبٌة العملة صرؾ خطر من فقط تؤثٌرها ٌنشؤ. النقدي للتدفق التعرض إلى  االجنبٌة العملة صرؾ خطر ٌإدي ال

. بها المعمول الدولٌة المالٌة التقارٌر لمعاٌٌر وفقا للمجموعة الموحدة المالٌة

 

 العملة فً الثابتة أو العائمة والفائدة الرئٌسً المبلػ لدفعات السندات، إصدار بها ٌتم التً األجنبٌة بالعملة الثابتة الفوائد إٌصاالت أو العائمة والفائدة الرئٌسً المبلػ مبادلة على العمالت مقاٌضة عقود تشمل

 أو تبادلها العمالت مقاٌضة لعقد ٌمكن الذي التقدٌري المبلػ وهو العمالت مقاٌضة لتقٌٌم المعتادة األسالٌب استخدام خالل من للعمالء المقاٌضة لعقود للعملة العادلة القٌمة تحدٌد ٌتم. للمجموعة الوظٌفٌة

 رقم الدولٌة المالٌة التقارٌر لمعٌار وفقا العادلة القٌمة لتسلسل وفقا. األجنبٌة العمالت صرؾ وأسعار األساسٌة والمنحنٌات العائد منحنٌات هً الرئٌسٌة المدخالت إن. العادٌة السوق ظروؾ ظل فً به تسوٌتها

. العادلة للقٌمة 2 رقم المستوى العمالت تبادل لعقود العادلة القٌمة تمثل اإلفصاح،: المالٌة األدوات 7

.خارجٌة عملٌات فً استثمارات وصافً أجنبٌة بعمالت معامالت من األجنبٌة العملة مخاطر تنشؤ. للشركة الوظٌفٌة العملة و العرض عملة هو ("درهم") المتحدة العربٌة االمارات درهم ٌعتبر

 تبرم كما. (والٌورو االمرٌكً الدوالر اسااسً بشكل) المعنٌة للشركة الوظٌفٌة بالعملة العقود تبرم لكونها وذلك العمالت أسعار لمخاطر وتعرضها بتعامالتها ٌتعلق فٌما محدودة لمخاطر المجموعة تتعرض

 اإلمارات اتصاالت تبرم.  المؽربً والدرهم األفؽانً السرٌالنكٌة، الروبٌة الباكستانٌة، الروبٌة الٌورو، المصري، الجنٌه النٌجٌرٌة، الناٌرا ، العمالت هذه تشمل الوظٌفٌة بالعمالت عقود المجموعة شركات

 بالٌورو عقود المؽرب اتصاالت تبرم كما بالٌورو مربوط األفرٌقً الؽرب الفرنك ان حٌث بالٌورو عقود تلٌكوم أتالنتٌك مجموعة تبرم كما. درهم إلى مربوطة وهو االمرٌكً بالدوالر عقود المتحدة العربٌة

 عقود ذلك فً بما األجنبً، الصرؾ ومعدل الفائدة أسعار لمخاطر تعرضها إلدارة المشتقة المالٌة األدوات من متنوعة مجموعة فً المجموعة تدخل.  ٪60 بنسبة بالٌورو مربوط المؽربً الدرهم ان حٌث

.العمالت تبادل وعقود الفائدة أسعار مبادالت االجله األجنبٌة العمالت صرؾ

 أو استثمار بؤي بالقٌام تتعلق هامة قرارات أٌة إن. المجموعة بعملٌات الصلة ذات المالٌة المخاطر وإدارة والدولٌة والمحلٌة المالٌة األسواق مراقبة عن العامة المسإولٌة للمجموعة المالٌة إدارة تتولى

.السٌولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق مخاطر المجموعة مخاطر تشمل. المعنٌة التابعة شركتها أو المناسبة السلطة او الشركة إدارة مجلس قبل من تعتمد مشتقة مالٌة أدوات شراء أو أموال أٌة اقتراض

 تحسٌن بهدؾ الرأسمالٌة تكلفتها المجموعة تراقب. للمساهمٌن قٌمة أعلى وتحقٌق األعمال استدامة ضمان بهدؾ بها، الخاص المال رأس هٌكل تحدٌد عند العوامل من مجموعة االعتبار بعٌن المجموعة تاخذ

 كما. المال رأس لتكلفة المرجح المتوسط أو المال رأس تكلفة متوسط احتساب بهدؾ الصناعة لمعٌار المنهجٌة والتحدٌثات المالٌة األسواق بمراقبة المجموعة تقوم ذلك، عمل من ولتتمكن. المال رأس هٌكل

 االستخدامات مع الناتجة المحتملة النقدٌة التدفقات مطابقة من المجموعة تمكن والتً المتوسط، المدى على المطلوب االئتمانً التصنٌؾ على والحفاظ الحصول بهدؾ الصافٌة المالٌة الدٌون نسبة أٌضا تراقب

 الضرٌبٌة اوالقواعد النقدي التدفق انتاج فً التقلب أو الشامل بالمعنى الدولة كمخاطر محددة، متؽٌرات وتطبٌق أخرى اعتبارات من العامة المبادئ هذه تنقٌح وٌتم. الوقت طوال تظهر أن ٌمكن التً البدٌلة

.للمجموعة المالً الهٌكل تحدٌد عند المطبقة

ٌّن  فً المإثرة األؼلبٌة األربعة العمالت هذه تشكل. المؽربً والدرهم الباكستانٌة والروبٌة و والٌورو المصري الجنٌه مقابل الدرهم تبادل سعر فً ٪10 بنسبة لتؽٌٌر المجموعة حساسٌة التالً الجدول ٌب

  األثر هذا تحدٌد تم لقد.  الدرهم ؼٌر عملة تستخدم التً والزمٌلة التابعة بشركاتها ٌتعلق فٌما المالٌة بٌاناتها فً المجموعة ضمن والقروض النقد خالل من جوهري بشكل تحدث أن تعتبر والتً الربح، صافً

 الدرهم قوة ازدٌاد حالة فً والقروض النقد رصٌد صافً فً زٌادة على اإلٌجابً الرقم ٌدل. االجنبٌة العمالت صرؾ إؼالق سعر من ٪10 بنسبة األجنبٌة العمالت صرؾ سعر تراجع بافتراض

.األجنبٌة العملة مقابل األمرٌكً الدوالر/اإلماراتً

٥٩
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(تابع) المالٌة األدوات-

 الفائدة أسعار مخاطر

 الفائدة لسعر الحساسٌة

األخرى األسعار مخاطر

 االئتمان مخاطر إدارة

للمجموعة البنك ارصدة

20162015

%83%88المتحدة العربٌة االمارات فً إستثمارات

%17%12المتحدة العربٌة االمارات خارج إستثمارات

المتحدة العربٌة االمارات فً لالستثمارات البنك تصنٌؾ

التصنٌفدرهم ألفالتصنٌفدرهم ألف

Baa1ملٌار A15,2ملٌار 4مودٌز

A2ملٌار Aa34,1ملٌار 4,1

--Baa1ملٌار 2

--A2ملٌار 1,9

+BBBملٌار BBB+3,0ملٌار 2,6بور اند ستاندرد

 السٌولة مخاطر إدارة

ٌّرة أو ثابتة فائدة بؤسعار أموال باقتراض تقوم المجموعة ضمن المنشآت أن حٌث الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض  الحالٌة الفائدة بؤسعار مقارنة السوق فً الفائدة أسعار بمراقبة المجموعة تقوم. متؽ

 األدوات وتوفر وتكلفة المستقبل فً المتوقعة الفائدة وأسعار الحالٌة االقتراض تكلفة دراسة ذلك وٌشمل. الحالٌة الفائدة بؤسعار ٌتعلق إجراء اتخاذ علٌها ٌنبؽً كان إذا فٌما ذلك على بناء وتقرر قروضها على

.حالٌا ثابتا الفائدة سعر خاللها سٌكون التً الفترة وكذلك الدٌن وفترة الفائدة طبٌعة لتؽٌٌر استخدامها ٌمكن التً المشتقة المالٌة

ٌّر. تؽٌٌر بدون األخرى المتؽٌرات كافة وظلت السنة خالل ٪2 بنسبة أدنى أو أعلى الفائدة أسعار كانت لو ،2016 دٌسمبر 31 فً القائمة القروض أساس على  للمجموعة المساهمٌن وحقوق الربح صافً لتؽ

ٌّرة فائدة أسعار تحمل التً قروضها على الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تعرض إلى رئٌسً، بشكل األثر، هذا ٌعزى. (درهم ملٌون 70: 2015) درهم ملٌون 79 بـمبلػ ارتفاعا أو انخفاضا .متؽ

 الخاصة البنكٌة األرصدة عن رئٌسً بشكل المخاطر هذه وتنشؤ. مالٌة لمخاسر المجموعة تكبد إلى ٌإدي مما التعاقدٌة بالتزاماتها بالوفاء معها المتعاقد الجهة التزام عدم مخاطر هً االئتمان مخاطر

 تخفٌؾ بهدؾ وذلك مناسبا، ذلك كان حٌثما كافٌة ضمانات على والحصول باالئتمان جدٌرة أطراؾ مع فقط بالتعامل تقضً  سٌاسة المجموعة تنتهج.  األخرى المدٌنة والذمم التجارٌون والمدٌنون بالمجموعة

 القٌمة بؤن علما مراقبتها ٌجري معها المتعاقد للجهات االئتمانٌة والتصنٌفات للمخاطر المجموعة تعرض إن. التزامات من علٌها ما أداء فً معها المتعاقد الجهات التزام لعدم نتٌجة مالٌة خسائر تكبد مخاطر 

.معتمدة معها متعاقد جهات على موزعة المبرمة للمعامالت اإلجمالٌة

%:5 بنسبة أقل أو أعلى السهم سعر كان لو

للبٌع متاحة إستثمارات فً إستثمارات إستبعاد/ قٌمة إنخفاض عند المحققة الخسائر/ األرباح نتٌجة (درهم ملٌون19: 2015) درهم ملٌون 15 بمبلػ 2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة السنة ربح انخفض/ زاد• 

 متاحة ألستثمارات العادلة القٌمة فً للتؽٌرات نتٌجة وذلك (درهم ملٌون 15 بمبلػ انخفض/  زاد: 2015) درهم ملٌون 9,7 بمبلػ 2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة اآلخر الشامل الدخل انخفض/ زاد• 

للبٌع

 تقوم ال. المتاجرة لؽرض ولٌس استراتٌجٌة ألؼراض الملكٌة حقوق فً باستثمارات الشركة تحتفظ. الملكٌة حقوق فً المجموعة استثمارات عن والناشئة الملكٌة حقوق أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض

.االستثمارات لهذه المدرجة القٌمة حول التفاصٌل من لمزٌد 15 إٌضاح أنظر. االستثمارات هذه فً النشط بالتداول المجموعة

 الحكومة قبل من مملوكا البنك كان إذا فٌما تحدٌد ذلك فً بما. لدٌها أموالها تستثمر التً البنوك لتحدٌد وذلك الصلة ذات العوامل مختلؾ االعتبار بعٌن المجموعة تؤخذ الفائضة، النقدٌة بإستثماراتها ٌتعلق فٌما

 كلما أو سنوٌا ٌجري بنك كل فً ٌستثمر سوؾ الذي المبلػ وتحدٌد البنوك تقٌٌم إن. للودائع الحكومً بالضمان المتمثل األمان ومستوى التصنٌؾ وكاالت قبل من البنك تصنٌؾ ودرجة حكومً، بدعم ٌتمتع أو

.السوق أوضاع فً هام تؽٌٌر هناك كان

2015 2016

. المدٌنة للذمم المالً للوضع ائتمان تقٌٌم منتظم بشكل ٌجري. مختلفة جؽرافٌة ومناطق متنوعة صناعات على الموزعٌن العمالء من كبٌر عدد حسابات أرصدة من للمجموعة التجارٌة المدٌنة الذمم تتكون

.نقدٌة تؤمٌنات شكل على العمالء من ضمانات على الحصول عادة ٌتم. ممكنا ذلك كان وحٌثما

 قٌمة االعتبار فً األخذ بدون االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األقصى الحد وتمثل القٌمة النخفاض تخفٌضات أي من صافٌة. الموّحدة المالٌة البٌانات فً المسجلة المالٌة للموجودات المدرجة القٌمة إن

.علٌها الحصول تم ضمانات أي

 للمجموعة األجل والبعٌد والمتوسط القصٌر التموٌل متطلبات إدارة بهدؾ السٌولة مخاطر إلدارة  مناسبا إطارا أنشؤ والذي. للمجموعة السٌولة مخاطر إدارة عن النهائً المسإول هو اإلدارة مجلس إن

 استحقاق توارٌخ ومقابلة والفعلٌة المتوقعة النقدٌة التدفقات مراقبة خالل من وذلك احتٌاطٌة اقتراض وتسهٌالت بنكٌة وتسهٌالت كافٌة باحتٌاطٌات باالحتفاظ السٌولة مخاطر المجموعة تدٌر. السٌولة وإلدارة

 المطلوبات معظم إن. السٌولة مخاطر لتخفٌؾ والهادفة 2016 دٌسمبر 31 فً هً كما للمجموعة تتوفر التً المسحوبة ؼٌر المتاحة التسهٌالت تفاصٌل 21 إٌضاح ٌتضمن. المالٌة والمطلوبات الموجودات

. واحدة سنة خالل تستحق الموّحد المالً المركز بٌان فً المفصلة للمجموعة المالٌة

٦٠
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وذمم تجارٌون دائنون

 التزامات متعلقة دفعاتبإستثناء أخرى دائنة:
 ٌلً كما المالٌة المطلوبات سداد ٌستحق

المجموعالتشغٌلً التاجٌرورخص باستثمارات قروضالمؤجلة االٌراداتدرهم ألف

          36,004,284                   5,512                      3,255,327            4,074,738        28,668,707 واحدة سنة خالل او الطلب عند الدفع مستحقة 

            2,070,656                   4,905                         200,098            1,228,152             637,501الثانٌة السنة فً 

          10,636,050                       -                         140,088            9,675,923             820,039والخامسة الثالثة السنة بٌن 

            7,603,618                       -                         202,782            7,299,827             101,009الخامسة السنة بعد 

201630,227,25622,278,6403,798,29510,41756,314,608 دٌسمبر فً كما

٢٨,٩٨١,٣٨٦٤,١٩٩,٦٣٧٣,٢١٣,١٤٧٧,٠٧٠٣٦,٤٠١,٢٤٠ واحدة سنة خالل او الطلب عند الدفع مستحقة 

٨٨٣,١٢٤٢,٢٤٦,٣٥٤٢٠٦,٢٥٠١٠,٩٣٤٣,٣٤٦,٦٦٢الثانٌة السنة فً 

٤,٩٠٦,٣٣٠   -                         ٥٢٧,٣١٩٤,١٣٠,٧١٨٢٤٨,٢٩٣والخامسة الثالثة السنة بٌن 

١١,٨٦٣,٩٦٧   -                         ١٢١,٣٩٦١١,٥٠٣,٤٥٣٢٣٩,١١٨الخامسة السنة بعد 

٣٠,٥١٣,٢٢٥٢٢,٠٨٠,١٦٢٣,٩٠٦,٨٠٨١٨,٠٠٤٥٦,٥١٨,٢٠٠(بٌانها معاد)
2015 دٌسمبر فً كما

المالٌة واإللتزامات للموجودات العادلة القٌمة قٌاس

المجموع3 المستوى2 المستوى1 المستوى

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

مالٌة موجودات

               331,313                       -                         331,313                       -مشتقة مالٌة موجودات

               879,207                424,884                                 -               454,323أخرى استثمارات

454,323331,313424,8841,210,520

مالٌة مطلوبات

          22,601,900                       -                     22,601,900                       -قروض

                      -                       -                                 -                       -مشتقة مالٌة مطلوبات

22,601,90022,601,900

المجموع3 المستوى2 المستوى1 المستوى

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

مالٌة موجودات

٦٧٥,٤١٢   -                         ٦٧٥,٤١٢   -                          مشتقة مالٌة موجودات

٢٣٣,٧٨٤٨١٢,٣٣٨   -                                   ٥٧٨,٥٥٤أخرى استثمارات

٥٧٨,٥٥٤٦٧٥,٤١٢٢٣٣,٧٨٤١,٤٨٧,٧٥٠

مالٌة مطلوبات

٢١,٩٧٨,٠٦٨   -                         ٢١,٩٧٨,٠٦٨   -                          قروض

١,٦٠٧   -                         ١,٦٠٧   -                          مشتقة مالٌة مطلوبات

-                        ٢١,٩٧٩,٦٧٥                        -٢١,٩٧٩,٦٧٥


2016 دٌسمبر 31 فً كما العادلة القٌمة ترتٌب

2015 دٌسمبر 31 فً كما العادلة القٌمة ترتٌب

ً والفائدة االساسً للمبلػ النقدٌة التدفقات الجدول ٌشمل. بالتسدٌد المجموعة مطالبة فٌه ٌمكن وقت اقرب على بناء المالٌة للمطلوبات المخصومة ؼٌر النقدٌة التدفقات اساس على اعاله الجدول اعداد تم .معا
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(تابع) المالٌة األدوات-

320162015 رقم المستوى تسوٌة

درهم ألفدرهم ألف

٢٣٣,٧٨٤٢٣٠,٨٤٠ٌناٌر 1 فً كما

٢٩,٩٩١                991,138إضافات

(١١,٤٤٠)               (463,851)األسعار فروقات

(١٦,٤٠٩)               (340,150)محذوفات

   -                                           6,462تقٌٌم إعلدة

٨٠٢                      153أخرى تحركات

٤٢٧,٥٣٦٢٣٣,٧٨٤دٌسمبر 31 فً كما

30
االلتزامات-

الرأسمالٌة االلتزامات
(أ

التشغٌلً اإلٌجار التزامات
(ب

1
كمستأجر المجموعة.

20162015

درهم ألفدرهم ألف

441,051٤٦٨,١٠٧

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٢٩٧,٤٣٦                251,241واحدة سنة خالل

١,١٠٤,٩٧٢                661,306الخامسة السنة إلى الثانٌة السنة خالل

١,٠١٩,٥٠٤                520,404الخامسة السنة بعد

١,٤٣٢,٩٥١٢,٤٢١,٩١٢

2
كمؤجر المجموعة.

:كالتالً المستقبلٌة اإلٌجار دفعات من األدنى الحد مقابل مستؤجرٌن مع تعاقدات المجموعة لدى كان التقرٌر، فترة بنهاٌة

20162015

درهم ألفدرهم ألف

٧,٥٥١                  18,516واحدة سنة خالل

٧,٤٠٠                      284الخامسة السنة إلى الثانٌة السنة خالل

18,800١٤,٩٥١

(5 إٌضاح) السنة خالل كمصروؾ به المعترؾ التشؽٌل إٌجار ضمن للدفعات األدنى الحد

.السنة خالل 3و 2 المستوٌن بٌن تحوٌالت ٌوجد ال

 من مستمدة بؤسعار المخصومة النقدٌة التدفقات على تعتمد والتً علٌها المتعارؾ التسعٌر لنماذج وفقا أعاله 3 والمستوى 2 المستوى فئات فً المدرجة المالٌة والمطلوبات للموجودات العادلة القٌم تحدٌد تم

.السوق مصدرها بٌانات

.سنوات 10 إلى 5 بٌن تتراوح لمدة اإلٌجار عقود على التفاوض ٌتم. لها التابعة التجزئة ومحالت بمكاتبها والمتعلقة المجموعة على المستحقة اإلٌجارات التشؽٌلً اإلٌجار دفعات تمثل

.القادمة سنوات 5 لمدة ملتزمٌن لمستؤجرٌن مإجرة الممتلكات جمٌع إن. (درهم ملٌون 16: 2015) درهم ملٌون 18 السنة خالل العقارات تؤجٌر إٌرادات بلؽت

 تحدٌد ٌتم حٌث عناصر 2 المستوى تصنٌؾ ٌتضمن. مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق فً مدرجة معدلة ؼٌر بؤسعار العادلة القٌمة تحدٌد ٌتم حٌث المالٌة األدوات 1 المستوى تصنٌؾ ٌتضمن

.ظاهرة ؼٌر مدخالت 3 المستوى تصنٌؾ ٌتضمن. مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل إما االلتزام، أو لألصل الظاهرة المدرجة األسعار بخالؾ المدخالت من العادلة القٌمة

(درهم ملٌون 5,105: 2015) درهم ملٌون 5,711 حد إلى استثمارٌة والتزامات مستقبلٌة رأسمالٌة مشارٌع على المجموعة وافقت

:أدناه ٌلً كما موضحة هً العادلة القٌمة تحدٌد كٌفٌة عن المعلومات إن.  عنها اإلفصاح تم التً العادلة بالقٌمة أو العادلة بالقٌمة للمجموعة المالٌة والمطلوبات الموجودات بعض قٌاس ٌتم

.21 إٌضاح فً العادلة قٌمتها عن اإلفصاح وٌتم المطفؤة بالتكلفة الموحد المالً المركز بٌان فً القروض وتسجٌل قٌاس ٌتم• 

.السوق مصدرها بٌانات من مستمدة بؤسعار مخصومة المستقبلٌة النقدٌة التدفقات من الحالٌة القٌمة هً المشتقة المالٌة لألدوات العادلة القٌمة إن• 

. مماثلة لبنود المالحظة المدرجة السوق أسعار من العادلة القٌم وتستمد التوالً، على اإلستحقاق لتارٌخ بها محتفظ وإستثمارات للبٌع متاحة مالٌة كموجودات والصكوك المدرجة المالٌة األوراق تصنٌؾ ٌتم• 

".أخرى استثمارات "15 إٌضاح فً التفاصٌل شرح وتم. العادلة القٌمة 3 المستوى المدرجة ؼٌر المالٌة األوراق تمثل. العادلة القٌم 1 المستوى هذه وتمثل

.العادلة قٌمتها تقارب الموحدة المالٌة البٌانات فً المدرجة األخرى المالٌة والمطلوبات للموجودات الدفترٌة القٌمة إن

 حالٌا مطلوبا سٌكون الذي المبلػ ٌمثل والذي ،(التكلفة منهج) اإلنشاء استبدال تكلفة منهج أساس على (درهم ملٌون 72,2: 2015) درهم ملٌون 50,3 والبالؽة للمجموعة العقارٌة االستثمارات تحدٌد تم

.العادلة القٌمة تصنٌفات ضمن 3 مستوى ضمن تصنٌفها تم ذلك، على وبناء. كونستركشن انترناشونال تٌرنر مإشر على بناء لالصل اإلنشاء استبدال تكلفة تحدٌد تم. لألصل العملٌة القدرة الستبدال

 إن. بحتة تجارٌة أسس على لألسهم حدٌثة صفقات توجد وال مدرجة ؼٌر االستثمارات ألن 3 المستوى فً (درهم ملٌون 234: 2015) درهم ملٌون 424 بمبلػ أخرى الستثمارات العادلة القٌمة تصنٌؾ تم

 لهذه العادلة القٌمة فً تؽٌٌر عنه ٌنتج سوؾ المدخالت هذه فً هام تؽٌٌر أي ان. السوق أسعار بمتوسط المخصومة المستقبلٌة النقدٌة التدفقات باستخدام داخلٌا معدة تقٌٌم نماذج هً المستخدمة التقٌٌم طرٌقة

.االستثمارات

:ٌلً كما تستحق والتً لإللؽاء قابلة ؼٌر تشؽٌلٌة بعقود متعلقة إٌجار لدفعات األدنى بالحد متعلقة التزامات التقرٌر فترة نهاٌة فً المجموعة لدى كان
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الطارئة المطلوبات-

البنوك ضمانات
(أ

20162015

درهم ملٌوندرهم ملٌون

١,٤٠٣                   875.6بعقود متعلقة وكفاالت تنفٌذ حسن ضمانات

١,٢٩٨.٥                 1,079.7الخارجٌة المإسسة استثمارات

األجنبٌة العمالت صرف انظمة
(ب

اخرى طارئة مطلوبات
(ج

 الباكستانٌة االتصاالت موظفً تعوٌض وصندوق للمجموعة، تابعة شركة وهً المحدودة، الباكستانٌة االتصاالت شركة بها تقدم التً الطعون باكستان فً العلٌا المحكمة رفضت ،2015 ٌونٌو12 بتارٌخ (ب

 للمعاشات الباكستانٌة االتصاالت شركة خطة إطار فً الموظفٌن بعض بحقوق متعلقة مختلفة قضائٌة مسائل فً المحدودة، الباكستانٌة االتصاالت شركة موظفً تقاعد صندوق ٌدٌر الذي ("تً أي تً بً")

 إستئناؾ عرٌضة برفع تً أي تً وبً ال سً تً بً من كل قام. الطلب هذا مقابل المسئولٌة مدى بتقٌم المجموعة تقوم المتعلقة، القانونٌة المذكورواألحاكم الطلب فً الواردة التوجٌهات إلى إستناداً. التقاعدٌة

 هذه فً باإلمكان لٌس انه المجموعة، ترى الظروؾ، تلك بموجب. تارٌخه حتى قرار أي اتخاذ ٌتم لم وبالتالً ومراجعتها العرٌضة هذه إلى االستماع فً هٌئتها بكامل العلٌا المحكمة تبدأ لم. العلٌا للمحكمة

 تعوٌض صندوق اصدر فقد االثتاء، هذه وفً. الموحدة الموجزة المرحلٌة المالٌة المعلومات هذه فً إٌضاحها ٌتم ان ٌمكن والتً العلٌا المحكمة بحكم ٌتعلق فٌما وجدت، إن المالٌة، األلتزامات تحدٌد المرحلة

 فً العلٌا المحكمة أقرت ،2016 ماٌو 27 بتارٌخ منفصل أمر خالل ومن ذلك، على عالوة. إستحقاقاتهم لتحدٌد وذلك المحتملٌن المستفٌدٌن الى إشعارات (تً أي تً بً) الباكستانٌة االتصاالت موظفً

.باكستان حكومة عنها أعلنت التً المعاشات زٌاة علٌهم ٌنطبق ال التطوعً الخدمة انتهاء صفقة من استفادوا الذٌن المتقاعدٌن ان الهور

 النهائً الحكم تم. المذكورة اللجنة قبل من حالٌا فٌها الفصل ٌتم والتً المالٌة، االوراق منازعات فً الفصل لجنة امام موباٌلً شركة ضد المساهمٌن من عدد من قضٌة 167 رفع تم ذلك، إلى باإلضافة

 الحاالت هذه مثل بمراجعة تختص والتً اللجنة نفس من أدنى درجة إلى القضٌة تحوٌل بإعادة المالٌة االوراق منازعات فً الفصل لجنة وقامت قرار 20 إستئناؾ تم بٌنما قضٌة 87 عدد فً موباٌلً لصالح

ً إدارتها ومجلس موبٌلً أدارة تقوم. إدارتها وكذلك كشركة موبٌلً دور االعتبار فً األخذ مع  لمطلوبات احتمال هناك ٌكون أن ٌعتقد وال قضٌة 20 الـ مراجعة من الناتجة االستئناؾ قرارات تؤثٌر بتقٌٌم حالٌا

.االن حتى إقرارها تم التً حكم 87الـ فً للطعن إحتمالٌة اي التوجد انه كما. الدعاوى هذه عن ناشئة إضافٌة مادٌة

 لجنة قبل من الدعوات تلك تعلٌق تم. المالٌة االوراق منازعات فً الفصل لجنة لدى الدعاوى هذه رفع تم وؼٌرهم، 2014/ 2013 موباٌلً مجلس أعضاء ضد مساهمٌن من قضائٌة دعوة 35 إجراء تم

.2014/2013 موباٌلً إدارة مجلس أعضاء ضد (الهٌئة) السعودٌة المال راس اسواق هٌئة من النهائً التقرٌر الى انتظاراً المالٌة االوراق منازعات فً الفصل

ً قائمة الدعاوى هذه تزال ال. 2016 ٌناٌر فً 2014/2013 موباٌلً إدارة مجلس أعضاء ضد مطالبات تقدٌم فً (الهٌئة) السعودٌة المال راس اسواق هٌئة بدأت أعاله، إٌضاحه تم كما  هذه وفً حالٌا

.التؤمٌنً الؽطاء إلى االدارة وموظفً اإلدارة مجلس أعضاء من كل ٌسعى وسوؾ. بمقتضاها تنشؤ قد والتً وجدت، إن متوقعة، مسإولٌة أي تحدٌد أو القانونً مركزها بتقٌٌم التسمح المرحلة

 مقابل كمساهمات سنوٌا تنظٌمٌة كمصارٌؾ المتحدة العربٌة االمارات فً المولدة المنظمة إٌراداتها من ٪1 نسبة المتحدة العربٌة اإلمارات فً( TRA) االتصاالت تنظٌم لهٌئة تدفع أن الشركة على ٌتعٌن (د

 دٌسمبر 31فً كما درهم ملٌون 1,598 حوالً من ٌقرب ما إلى ٌصل الشركة قبل من سداده تم الذي والمبلػ الهٌئة، قبل من المطلوب المبلػ بٌن التراكمً الفرق إن. واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا

 الموحدة واالٌرادات المتحدة العربٌة االمارات دولة فً المنظمة ؼٌر اإلٌرادات على االتصاالت تنظٌم هٌئة قبل من المطالبة إلى رئٌسً بشكل التراكمً الفرق ٌعود. (درهم ملٌون 1,301: 2015) 2016

.الدولٌة األسواق فً

 قبل من 1999 لسنة" اي ام اي اؾ" األجنبٌة العمالت صرؾ إدارة لقانون الخروقات بعض بموجبها تدعى الهندٌة التنفٌذ إدارة من إٌضاح إشعار" الشركة" بً دي اتصاالت تلقت ، 2011 ٌولٌو 23 بتارٌخ

ً إشعار لكل اإلٌضاحات سماع تم وقد اإلشعار على ردهم ومدٌرٌها الشركة قدمت وقد. القانون خرق وقت فً ومدٌرٌها الشركة  نتٌجة ذلك االستماع، لجلسات وقؾ هناك الهندٌة، التنفٌذ إدارة قبل من جزئٌا

 إلدارة بشهادتهم أدلوا الذٌن الشهود كل أو بعض إستجواب إلعادة وذلك الهندٌة، التنفٌذ وإدارة بً دي اتصاالت إدارة لمجلس  السابقٌن األعضاء من اثنٌن قبل من الهندٌة العلٌا المحكمة إلى مقدم إستئناؾ

ً تتجاوز قد االجنبٌة العمالت صرؾ قانون لخرق العقوبة فإن الهندٌة، التنفٌذ إدارة قبل من سلبٌة نتائج وجود حال فً. الهندٌة التنفٌذ  هذه توزٌع سٌتم كٌؾ الواضح ؼٌر من ذلك، ومع دوالر، ملٌار مبلػ نظرٌا

.التقرٌر فترة نهاٌة حتى قائمة المرافعات الزالت. المعنٌٌن بٌن العقوبة

.االتصاالت للوائح وفقا القرارات هذه موباٌلً عارضت وقد( الهٌئة) المعلومات وتقنٌة اإلتصاالت هٌئة من قرارات عدة خرق مخالفة للمجموعة، زمٌلة شركة وهً( موباٌلً) اتصاالت اتحاد شركة تلقت (ج

 دٌسمبر 31 فً كما القضائٌة الدعاوى هذه حالة ان. االتصاالت للوائح وفقا الهٌئة لجنة عن الصادرة القرارات هذه لمعارضة المظالم دٌوان فً الهٌئة ضد موباٌلً قبل من متعددة قضائٌة دعاوى رفع تم لقد

:ٌلً كما موضحة هً 2016

.(درهم ملٌون 633) سعودي لاير ملٌون 647 بمبلػ الهٌئة ضد موباٌلً قبل من مرفوعة قضائٌة دعوى 355 هناك• 

و. (درهم ملٌون 438) سعودي لاير ملٌون 447 إلى تصل ؼرامات بإجمالً" الهٌئة" قرارات من قراراً 173 ٌبطل موباٌلً لصالح أولً حكم 173 المظالم دٌوان أصدر• 

.(درهم ملٌون 367) سعودي لاير ملٌون 375 إجمالٌة بقٌمة العقوبات إلؽاء إلى أدى مما (االستئناؾ محكمة أكدتها بعدما) قطعٌة األولٌة الصادرة األحكام هذه بعض أصبحت• 

 النهاٌة فً دفعه المتوقع من مناسب تقدٌري مبلػ بتسجٌل وقامت 2016 دٌسمبر 31 فً كما المطالبات مقابل المطلوبة المخصصات تقٌٌم بإعادة وقامت 2016 خالل الهٌئة من إضافٌة مطالبات موباٌلً تلقت

.المطالبات هذه تسوٌة أجل من

 ولكنها األخرى الجؽرافٌة المناطق وبعض المتحدة العربٌة االمارات فً االتصاالت ومشؽلً لالتصاالت، المنظمة والهٌئات الحكومة من معٌنة رسوم بخصوص منازعات الزمٌلة وشركاتها المجموعة لدى (ا

.االمور هذه لتسوٌة نتٌجة ونتائجها للمجموعة المالً المركز على هام سلبً تؤثٌر أي هناك ٌكون بؤن تتوقع ال
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31
(تابع) الطارئة المطلوبات-

32
–
 األرباح توزٌعات

درهم ألفالملكٌة حقوق أصحاب إلى أرباح كتوزٌعات بها المعترف المبالغ

2015 دٌسمبر 31

٢,٧٦٥,٩٥٤سهم لكل درهم 0,35 بواقع 2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لألسهم النهائٌة األرباح أنصبة

٣,٤٧٧,١٩٨سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لألسهم المرحلٌة األرباح أنصبة

٦,٢٤٣,١٥٢

2016 دٌسمبر 31

            3,477,198سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لألسهم النهائٌة األرباح أنصبة

            3,477,198سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لألسهم المرحلٌة األرباح أنصبة

٦,٩٥٤,٣٩٦

33
للسهم العائد-

20162015

(درهم ألف) األرباح

٨,٤٢١,١٨٥٨,٢٦٢,٧٥٦

(باآلالف) األسهم عدد

٨,٦٩٦,٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤

 للسهم العائد

مستمرة والغٌر المستمرة العملٌات من

درهم 0,95درهم 0,97والمخفض األساسً

 المستمرة العملٌات من

درهم 0,98درهم 1,02والمخفض األساسً

 والمستحقة الموقوفة الربط رسوم السترداد فودافون  تسعى(. فودافون) والالسلكٌة السلكٌة مصرلالتصاالت فودافون شركة بدأتها التً التحكٌم بإجراءات إشعار مصر اتصاالت تلقت ،2016 أبرٌل فً (و

.المستحقة الفائدة إلى باإلضافة المشؽلٌن على (NTRA) االتصاالت لتنظٌم القومً الجهاز قٌل من المفروضة الجمركٌة التعرٌفات بإلؽاء المبدئً  المحكمة لقرار نتٌجة

 

 االعتراؾ تم قد المدرجة الربط معامالت أن اإلدارة تعتقد المقدمة، الداعمة والمستندات المرافعات إلى واستنادا ، األولى مراحله فً الٌزال التحكٌم الن ونظرا. األولٌة مراحلها فً التحكٌم إجراءات تزال ال

.2016 دٌسمبر 31 فً كما الموحدة المالٌة البٌانات فً عادلة بصورة بها

.2016 دٌسمبر 31 بتارٌخ المنتهٌة للسنة 2016 ٌولٌو 27 بتارٌخ الواحد للسهم درهم 0,40 بواقع المرحلٌة األرباح توزٌع عن اإلدارة مجلس أعلن

. بنٌن تٌلسٌل لها، التابعة الشركات من واحدة فً األقلٌة مساهمً أحد"( ساركً)" سار ساركً ضد تحكٌم قضٌة فً للمجموعة تابعة شركة وهً اٌه اس تٌلٌكوم أتالنتٌك انخرطت السابقة، السنوات فً (هـ

 نفس حول السابقة التحكٌم إجراءات من إثنٌن إلؽاء تم. 2007 عام حتى 2002 عام من الفترة خالل بنٌن لتٌلسٌل المزعومة الناجمة األضرار عن تعوٌضات على للحصول ساركً تسعى ذلك، بمقتضى

.2013 و 2008 عامً فً تلٌكوم أتالنتٌك طلب على بناء الموضوع

 المحاكم بعض إعتبرت. (درهم ملٌار 1,6) ٌورو ملٌون 416 نحو إلى قٌمتها تصل لساركً تعوٌضات بدفع 2013 نوفمبر فً بدأت التً المرافعة على بناء التحكٌم محكمة أمرت ،2015 عام نوفمبر فً

 وتم القرار رفضت التً توجو بإستثناء االفرٌقٌة البلدان وبعض بنٌن فً التنفٌذ بإجراءات ساركً قامت وعلٌه االخرى الجؽرافٌة المناطق فً المجموعة موجودات مقابل للتنفٌذ قابل القرار هذا ان المحلٌة

 محكمة أمام القانونٌة باإلجراءات تلٌكوم أتالنتٌك وشرعت التنفٌذ ووقؾ الحكم على الطعن تم ولكن توجو فً االبتدائٌة المحكمة قبل من التنفٌذ بإجراءات السماح تم.  المحلٌة المحاكم قبل من علٌه المماطله

 تحوٌل تم ساركً، من طلب على بناء و وأخٌرا. مرات عدة تؤجٌله وتم 2016 اكتوبر 26 بتارٌخ ٌستحق كان الذي الحكم تنفٌذ وتعلٌق الثالثة التحكٌم عملٌة إلؽاء على الحصول اجل من كوتونو فً اإلستئناؾ

.2017 مارس 22 بتارٌخ االستئناؾ محكمة أمام القادمة اإلستماع جلسة تحدٌد وتم. اإلجراءات دستورٌة لعدم  الدستورٌة المحكمة إلى الملؾ

الشركة لمساهمً عائدة أرباح وهً سهم لكل األساسٌة العائدات ألؼراض أرباح

للسهم األساسٌة العائدات ألؼراض العادٌة األسهم لعدد المرجح المتوسط

 دٌسمبر 31 بتارٌخ المنتهٌة للسنة درهم 0,80 إلى الواحد السهم ربح إجمالً لٌصل ،2017 مارس 8 بتارٌخ الواحد للسهم درهم 0,40 بواقع األسهم أرباح من النهائٌة الدفعة توزٌع عن اإلدارة مجلس أعلن

2016.

 دٌسمبر 31 بتارٌخ المنتهٌة للسنة درهم 0,80 إلى الواحد السهم ربح إجمالً لٌصل ،2016 مارس 9 بتارٌخ الواحد للسهم درهم 0,40 بواقع األسهم أرباح من النهائٌة الدفعة توزٌع عن اإلدارة مجلس أعلن

2015.
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34
متوقفة عملٌات/
للمجموعة للبٌع متاحة مالٌة موجودات استبعاد-

34.1
("كنار") المحدودة لالتصاالت كنار شركة إستبعاد-

34.2
(زانتٌل)لٌمتد تٌلٌكوم زنجبار إستبعاد-

34.3
التابعة الشركات إحدى من للتخلص خطة-

34.4
المتوقفة العملٌات من السنة خسائر تحلٌل-

20162015
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفاٌضاحات

530,455٨٧٤,٤٩٦اإلٌرادات

(١,١٧٦,٨٣٥)               (588,873)تشؽٌلٌة مصارٌؾ

(١,٥٨١)                       -أخرى وخسائر قٌمة إنخفاض

(٣٠٣,٩٢٠)(58,418)التشغٌل خسارة

١٠,٠٢٣                   2,671وأخرى التموٌل إٌرادات

(٣٧,٢٧٩)                (18,430)التموٌل تكالٌؾ

(٣٣١,١٧٦)(74,177)الضرٌبة قبل الخسارة

(٢٦,٣٢٨)                  (8,605)الضرائب

(٣٥٧,٥٠٤)(82,782) متوقفة عملٌات من السنة خسارة

35
(349,129)               ٣٩,٠٢٩

(٣١٨,٤٧٥)(431,911) المتوقفة العملٌات من السنة خسارة

20162015

درهم ألفدرهم ألفللبٌع متاحة مالٌة كموجودات صنفت اصول

   -                                        206,122الشهرة

٧٣,٦١٧                  26,416أخرى ملموسة ؼٌر موجودات

١١٩,٢٢١                559,638ومعدات واآلت ممتلكات

   -                                          68,491أخرى استثمارات

١,٢٦٢                   1,645المخزون

٣٣٠,٨٦١                103,625أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

٨٧,٢٦٩                  27,726النقد ومرادفات النقد

993,663٦١٢,٢٣٠للبٌع متاحة مالٌة كموجودات مصنفة أصول

20162015

درهم ألفدرهم ألفللبٌع كمتاحة صنفت التزامات

٢٨٨,٤٥٥                204,251أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

   -                                          96,626قروض

   -                                           2,631للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافآت مخصص

٢,٦٩٧                  15,614مخصصات

   -                                          67,201مإجلة ضرٌبٌة إلتزامات

9,952                                           -   

396,275٢٩١,١٥٢

597,388٣٢١,٠٧٨للبٌع متاحة  كالتزامات صنفت التزامات صافً

 انها على صنفت التً العملٌات تلك لتتضمن المتوقفة العملٌات من النقدٌة والتدفقات المقارنة خسائر عرض إعادة تم. ٌلً كما هً المتوقفة العملٌات من السنة ربح فً المدرجة للعملٌات المشتركة النتائج إن

.الحالٌة السنة فً متوقفة

 تقوم. الدولٌة القطاعات فً االستثمارات من دخلها لتحسٌن المجموعة استراتٌجٌة مع التخلص عملٌة تتفق. التابعة شركاتها احدى فً المجموعة حصة من للتخلص خطة عن اإلدارة وافقت السنة، خالل

.المحتملٌن المشترٌن بعض مع بالتفاوض حالٌا المجموعة

:ٌلً كما هً المتوقفة العملٌات من السنة ربح فً المدرجة العملٌات نتائج إن

:التالٌة والمطلوبات الموجودات التخلص مجموعة تضم 2015 دٌسمبر 31 فً

 والتً العمالت، لفروقات التراكمً الربح/ (الخسارة) ذلك فً بما عملٌة من التخلص من الناتجة الربح/ (الخسارة)

الخسارة أو الربح إلى أجنبٌة عملة صرؾ احتٌاطً من تصنٌفها أعٌد

%. 92,3 والبالؽة كنار فً المجموعة حصة لبٌع حصص شراء اتفاقٌة على بالتوقٌع  (السودان زٌن) المحدودة (زٌن) السٌار للهاتؾ السودانٌة والشركة المجموعة من كل قامت ،2016 ماٌو 2 بتارٌخ

.الصفقة اتمام عند الواحد للسهم إماراتً درهم 17,504 ٌعادل بما إماراتً، درهم ملٌون 349,6 ٌبلػ نقدي بدل على المجموعة ستحصل االتفاق شروط وبموجب

ً  لزٌن كنار فً المجموعة حصة ببٌع ٌتعلق فٌما الرفض فً األولً حقه% 3,7 مقدارها حصة ٌتملك والذى كنار فً الحالٌٌن المساهمٌن أحد وهو الخرطوم، بنك مارس ،2016 ماٌو 2 بتارٌخ لإلفصاح الحقا

.السودان

%. 92,3 والبالؽة كنار فً  المجموعة حصة لشراء نهائٌة وثائق على بالتوقٌع الخرطوم وبنك المجموعة من كل قامت ،2016 ٌونٌو 13 بتارٌخ

. السودان فً المنافسة تنظٌم وهٌئة لإلتصاالت الوطنٌة السودانٌة المإسسة من الموافقات جمٌع على الحصول بعد 2016 أؼسطس 7 بتارٌخ الخرطوم بنك إلى% 92,3 البالؽة حصتها بٌع المجموعة أكملت

.إماراتً درهم ملٌون 349,6  المجموعة حصة مقابل المستلم النهائً البدل بلػ

للبٌع متاحة مالٌة كموجودات صنفت اصول مع متزاملة التزامات

 المجموعة استراتٌجٌة مع التخلص عملٌة تتفق. للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات احدى (زانتٌل)لٌمتد تٌلٌكوم زنجبار فً المجموعة حصة من للتخلص خطة عن اإلدارة وافقت ،2014 ٌونٌو 3  بتارٌخ

 حصة شراء اتفاقٌة على بالتوقٌع ("مٌلٌكوم") اي اس سٌلٌوالر انترناشٌونال مٌلٌكوم وشركة المجموعة من كل قامت ،2015 ٌونٌو 4 بتارٌخ كذلك،. الدولٌة القطاعات فً االستثمارات من دخلها لتحسٌن

 أكملت ،2015 أكتوبر 22 بتارٌخ. االلتزامات صافً عاتقها على مٌلٌكوم ستؤخذ بٌنما أمرٌكً دوالر 1 هً اتصاالت لحصة اإلجمالٌة القٌمة فإن االتفاق شروط وبموجب%. 85 والبالؽة زانتل فً المجموعة

. زنجبار فً المنافسة وهٌئة االتصاالت تنظٌم هٌئة من التنظٌمٌة الموافقة على الحصول بعد مٌلٌكوم شركة لصالح%  85 والبالؽة (زانتل) المحدودة تٌلٌكوم زنجبار فً حصتها بٌع عملٌة اتصاالت مجموعة

.35 إٌضاح فً البٌع عملٌة نتٌجة الخسارة أو الربح إحتساب عرض تم
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34
(تابع) متوقفة عملٌات/
للمجموعة للبٌع متاحة مالٌة موجودات استبعاد-

20162015

درهم ألفدرهم ألفمتوقفة عملٌات من نقدٌة تدفقات

١٤٩,٩٠٩                197,303التشؽٌلٌة االنشطة من الداخل المتدفق النقد صافً

(٨٠,٩٠٢)               (101,212)االستثمارٌة االنشطة من الخارج المتدفق النقد صافً

(٣٧,٠٤٣)               (190,105)التموٌلٌة االنشطة من الخارج المتدفق النقد صافً

٣١,٩٦٤(94,014)الداخل/ (الخارج) المتدفق النقد صافً

اآلخر الشامل الدخل فً بها المعترؾ النفقات أو التراكمً الدخل

35

تابعة شركة إستبعاد-

35.1
20162016المستلم البدل-

درهم ألفدرهم ألف

   -                                        349,589المستلم البدل إجمالً

35.2
علٌها السٌطرة فقد تم التً والمطلوبات الموجودات تحلٌل-

20162016

درهم ألفدرهم ألفاألصول

٤٤,٨٩٦                       -الشهرة

٦٠,٣٨٥                  73,091أخرى ملموسة ؼٌر موجودات

١٦٩,٨٣٣                       -ومعدات واآلت ممتلكات

٢,٨٩٠                       -أخرى استثمارات

٦,٧٩٩                      547المخزون

٨٣,٥٤٢                412,609أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

١٢,١٤٩                  70,556النقد ومرادفات النقد

                   556,803٣٨٠,٤٩٤

20162015

درهم ألفدرهم ألفاإللتزامات

٢٢٧,٩٧٣                332,972أخرى دائنة تجارٌة ذمم

٢١١,٩٥٠                       -قروض

١,٧٤٨                       -للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافآت مخصص

3,456                                           -   

336,428                ٤٤١,٦٧١

(٦١,١٧٧)                 220,375(اإللتزامات)/ األصول صافً

35.3
20152015تابعة شركة من التخلص ربح/
)خسارة(-

درهم ألفدرهم ألف

   -                                        349,589المستلم البدل

-                       (٦٩,٦٩١)

(220,375)               ٦١,١٧٧

27,477                  (١١٥,٤٥٠)

(505,820)               ١٦٢,٩٩٣

(349,129)٣٩,٠٢٩

35.4
20162015تابعة شركة إستبعاد نتٌجة المتدفق النقد صافً-

درهم ألفدرهم ألف

   -                                        349,589النقد ومرادفات نقد شكل على المستلم البدل

(70,556)                (٢٢,٧٥٦)

279,033                 (٢٢,٧٥٦)

أخرى تكالؾ

الموجودات تقاعد إلتزام

النقد ومرادفات النقد أرصدة: ناقصاً

التخلص بمجموعة تتعلق االخر الشامل الدخل فً بها معترؾ متراكمة أخرى نفقات أو تراكمً دخل ٌوجد ال

 الناتجة الخسارة أو الربح إلى المساهمٌن حقوق من تصنٌفها تم والتً التابعة الشركة أصول بصافً تتعلق التً التراكمٌة الصرؾ مكاسب/ (خسائر)

تابعة شركة على السٌطرة فقدان عن

 17,504 ٌعادل بما  إماراتً، درهم ملٌون 349,6 بمبلػ نقدي بدل على المجموعة حصلت. الخرطوم بنك إلى% 92.3 والبالؽة كنار فً حصتها بٌع عملٌة المجموعة أكملت ،2016 أؼسطس 7 بتارٌخ

.الواحد للسهم إماراتً درهم

.أمرٌكً دوالر1 قٌمته بمقابل (زانتل) المحدودة تٌلٌكوم زنجبار فً حصتها بٌع عملٌة المجموعة أكملت ،2015 أكتوبر 22 بتارٌخ

اإلستبعاد عن الناتج الربح/ (الخسارة)

المستبعدة اإللتزامات/ (األصول) صافً

المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

(34 إٌضاح راجع) المتوقفة العملٌات من الفترة خسارة فً إدراجها تم قد اإلستبعاد عن الناتج الربح/ (الخسارة) إن

٦٦



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2016 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

36
أخرى هامة أحداث-

المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 37

 االجمالٌة المبالغ

 المدرجة المبالغ صافًمقاصتها تم التًاالجمالٌة المبالغ

201620162016

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

الموجودات المالية

            6,409,532            (6,090,830)                     12,500,362األخرى االتصاالت إدارات من مستحقة مبالػ

المطلوبات المالية

            5,250,963            (6,090,830)                     11,341,793األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالػ

 المدرجة المبالغ صافً االجمالٌة المبالغ

المالً المركز فًمقاصتها تم التًاالجمالٌة المبالغ

201520152015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

الموجودات المالية

            6,089,727            (6,265,012)                     12,354,739األخرى االتصاالت إدارات من مستحقة مبالػ

المطلوبات المالية

            4,378,893            (6,265,012)                     10,643,905األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالػ

 أساس على بالتسوٌة نٌة وجود وعند بها المعترؾ للمبالػ المقاصة بإجراء قانونً حق وجود عند فقط الموحد المالً المركز بٌان فً المبلػ صافً وعرض المالٌة والمطلوبات الموجودات مقاصة ٌتم

 المنشؤة إفالس حالة وفً الدفع عند التؤخٌر العجز، حالة فً اإلعتٌادٌة، األعمال سٌاق فً القانونٌة المقاصة حقوق معاٌٌر تطبٌق ٌنبؽً. واحد آٍن فً االلتزامات وتسوٌة باألصول اإلعتراؾ أو الصافً،

.المقابلة األطراؾ جمٌع وكذلك

.2015 دٌسمبر 31 و 2016 دٌسمبر 31 فً كما مقاصتها تم التً بها المعترؾ المالٌة والمطلوبات الموجودات التالً الجدول ٌعرض

 واتخذت بً دي اتصاالت تصفٌة عملٌة إجراءات باتخاذ الرسمً المصفً قام. رسمً مصفً تعٌن وتم (التصفٌة أمر) بً دي اتصاالت بتصفٌة العلٌا المحكمة من أمر إصدار تم. 2015 فبراٌر 20 فً

ً الزال التقرٌر فترة نهاٌة فً كما العلٌا المحكمة قبل من الرسمً المصفً تقرٌر  سماع وإن. بً دي اتصاالت أصول تصفٌة نحو جوهرٌة خطوات .قائما

 اتصاالت مصلحة فً الطعن هذا ٌصب وال. 2015 ماٌو 15 فً المقدم الطلب تشؽٌل بوقؾ إقتراح إشعار جانب إلى التصفٌة، أمر ضد بً دي اتصاالت فً المساهمٌن أكبر قبل من طعن تقدٌم تم

. العلٌا المحكمة فً (االستئناؾ محكمة) الممتلكات قسم أمام اإلستشكال سماع تم 2016 مارس 29 فً. االستئناؾ لمتابعة الوقت ذلك فً أخرى خطوات أي إتخاذ ٌتم ولم الوقت ذلك فً المحدودة مورٌشٌوس

 رفض ٌتم ان ٌنبؽً بؤنه تقارٌر وقدمت االستئناؾ متابعة فً المبرر ؼٌر للتؤخٌر بالنسبة  المحدودة مورٌشٌوس اتصاالت عن بالنٌابة المدعً قبل من تمت أولٌة باعتراضات األدالء تم الجلسة، تلك فً

 نسخة مثل المحدودة مورٌشٌوس التصاالت الخدمات من العدٌد تقدٌم تم 2016 أبرٌل 1 وبتارٌخ لذلك الحقا. 2016 ماٌو 4 فً أخرى استماع جلسة إلى القضٌة وتؤجلت اجراءات اي اتخاذ ٌتم لم. االستئناؾ

.التقرٌر نهاٌة فً كما االستئناؾ اإلستماع ٌتم لم. إفادة ودعم الموثقة والشهادة القضاء أمام بالحضور تكلٌؾ الوثائق، من مجموعة اإلستئناؾ، من

 الحالٌة  االتصاالت شبكة بتشؽٌل بً دي التصاالت السماح وعدم"  بً دي اتصاالت"  المحدودة بً دي اتصاالت تراخٌص جمٌع بإلؽاء الهند فً العلٌا الهندٌة العدل محكمة قامت ،2012 فبراٌر فً

 التصاالت اإلدارة مجلس أعضاء استقالة فإن ذلك على وعالوة المناسبة باإلشعارات الهندٌة السلطات إبالغ وتم شبكتها إؼالق باالجماع بً دي اتصاالت إدارة مجلس قرر االلؽاء هذا ونتٌجة بها، الخاصة

. القرارات اتخاذ على المحدودة بً دي اتصاالت إدارة مجلس قدرة على أثرت قد بدالء تعٌٌن دون من المساهمٌن اكبر قبل من المعٌنٌن بً دي

 دي التصاالت وعادلة منصفة تصفٌة إلجراءات (العلٌا المحكمة) العلٌا بومباي محكمة فً التماس بتقدٌم"  الشركة من المملوكة"  المحدودة مورٌشٌوس اتصاالت قامت 2012 مارس 12 وبتارٌخ لذلك الحقا

 فً المساهمٌن اكبر قبل من القبول  طلب استئناؾ تم ذلك، ومع.(القبول  طلب) 2013 نوفمبر 18 بتارٌخ بامرها العلٌا المحكمة قبل من بً دي اتصاالت بالتماس االعترؾ تم. (بً دي اتصاالت التماس). بً

 العلٌا المحكمة خالل من بً دي اتصاالت مساهمً نفس قبل من القبول  طلب استئناؾ تم. 2014 أبرٌل 8 بتارٌخ ذلك رفض تم ولكن  العلٌا المحكمة ( إستئناؾ محكمة) فً الممتلكات لقسم بً دي اتصاالت

.2014 ٌولٌو 14 بتارٌخ  نهائٌا رفضه تم والذي الهندٌة
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38
 المقارنة أرقام تصنٌف وإعادة بٌان إعادة-

 تابعة لشركة تعدٌالت

بٌانه معادللبٌع بها كمحتفظ مصنفةسابقا بٌانه تم كما

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

          51,328,919(408,099)51,737,018                    اإلٌرادات

         (32,572,913)                475,932(33,048,845)تشؽٌلٌة مصارٌؾ

              (993,749)1,581                     (995,330)أخرى وخسائر قٌمة إنخفاض

              (315,929)-                                                    (315,929)المشتركة والمشارٌع الزمٌلة الشركات نتائج فً حصة

          17,446,327                 69,413                   17,376,914  اإلتحادي االمتٌاز حق قبل التشغٌل ربح

           (6,054,976)                       -                     (6,054,976)اإلتحادي االمتٌاز حق

          11,391,351                 69,413                   11,321,938التشغٌل ربح

881,238(34,840)916,078                           واخرى التموٌل إٌرادات

           (1,184,114)28,063                   (1,212,177)واخرى التموٌل تكالٌؾ

          11,088,476                 62,637                   11,025,839الضرٌبة قبل الربح

           (1,259,083)                  18,507(1,277,590)الضرائب

            9,829,393                 81,144                     9,748,249المستمرة العملٌات من السنة ربح

              (318,475)(81,144)(237,331)المتوقفة العملٌات من الخسارة

            9,510,918                          -                     9,510,918السنة ربح

:الى العائد الربح

8,262,756                       -                      8,262,756الشركة فً المساهمٌن ملكٌة حقوق

1,248,162-                            1,248,162                        المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

                     9,510,918                          -            9,510,918

المحاسبٌة السٌاسات توافق

المستحقة األرصدة عكس أرصدة على تعدٌالتالمحتسبة لإلستمارات

بٌانه معاداتصاالت إدارات إلىاتصاالت إدارات مع بها محتفظالملكٌة لحقوق وفقاًسابقا بٌانه تم كما

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015 دٌسمبر 31 فً كما الموحد المالً المركز بٌان

متداولة موجودات

          17,305,934                  24,346                        (933,570)                       -18,215,158أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

                       -المتداولة المطلوبات

          31,358,842               (393,300)                        (933,570)                       -        32,685,713أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

                       - الملكٌة حقوق

                       -0            7,506,616                417,647                                 -              (119,914)          7,208,883مستبقاة أرباح

                       -2015 دٌسمبر 31 فً كما الموحد المالً المركز بٌان

                       -متداولة موجودات

          16,943,110                  41,560                        (417,028)                       -17,318,579أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

                       -المتداولة المطلوبات

          29,977,736               (376,087)                        (417,028)                       -        30,770,852أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

                       - الملكٌة حقوق

            7,171,574                417,647                                 -              (119,914)          6,873,841مستبقاة أرباح

39
الحقة أحداث-

ً (ا  التصوٌت حقوق فإن لذلك، ونتٌجة. هولندا فً المنشؤة فً بً القابضة إس تً إم إي شركة فً آخرٌن شرٌكٌٌن مع جدٌدة مساهمٌن إتفاقٌة المجموعة وقعت السنة، لنهاٌة الحقا

 الحصة إرتفعت بٌنما فً، بً القابضة إس تً إم إي فً الممتازة األسهم من جدٌدة شرٌحة إصدار خالل من% 25 الى إنخفضت قد فً بً القابضة إس تً إم إي فً إتصاالت لمجموعة

 فً بً القابضة إس تً إم إي شركة فً المساهمٌن وافق. ملكٌة حقوق الى المساهمٌن قروض من جزء تحوٌل نتٌجة جدٌدة عادٌة أسهم إصدار خالل من% 45 الى  العادٌة األسهم فً

.(ب/ 16) إٌضاح مراجعة ٌرجى. المساهمٌن قروض من المتبقً الرصٌد عن التنازل على

ً. 2021 إلى 2017 من للفترة المجموعة على تطبقها سٌتم التى االتحادي االمتٌاز حق رسوم عن المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة  المالٌة وزارة أعلنت ،2017فبراٌر 20 فً (ب  ووفقا

 الخدمات من المحققة األرباح من% ٣0 و المتحدة العربٌة اإلمارات فً المنظمة اإلٌرادات من% ١٥ بنسبة امتٌاز حق رسوم بتسدٌد تقوم أن المجموعة على ٌتعٌن الجدٌدة، لاللٌة

 كانت حال فً فقط الدولٌة العملٌات أرباح على االمتٌاز حق رسوم تحتسب. المتحدة العربٌة اإلمارات فً المنظمة اإلٌرادات من% ١٥ بنسبة االمتٌاز حق رسوم اقتطاع بعد المنظمة

.المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً المفروضة الرسوم من أقل المنشؤ بلد فً دفعها ٌتم التً المماثلة الرسوم

ً (ج  إٌضاح مراجعة ٌرجى.  لموباٌلً العمومٌة الجمعٌة لموافقة وتخضع سنوات خمس هً االتفاقٌة هذه مدة. موباٌلً مع ودعم فنٌة خدمات اتفاقٌة المجموعة وقعت التقرٌر، لفترة الحقا

.(ب/ 16)

:التالٌة للبنود السابقة السنة أرقام تعدٌل تم

.المستمرة ؼٌر العملٌات نتائج من الحالٌة السنة أرقام عرض مع لتتوافق- 1

.التوالً على درهم ملٌون 417 و درهم ملٌون 934 البالؽة االتصاالت إلدارات المستحقة األرصدة وعكس مقاصة- 2

ً المحتسبة لإلستمارات المحاسبٌة السٌاسات توافق- 3 .للمجموعة المحاسبٌة السٌاسة مع الملكٌة لحقوق وفقا

2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموّحد الخسارة أو الربح بٌان
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