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٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة
 الموّحدة المالية البيانات

الصفحاتالمحتويات

١
المساهمين إلى المستقل الحسابات مدقق تقرير 

٢الموّحد الخسارة أو الربح بيان

٣الموّحد الشامل الدخل بيان

٤الموّحد المالي المركز بيان

٥الموّحد الملكية حقوق في التغيرات بيان

٦الموّحد النقدية التدفقات بيان

٧-٥٥ الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات





لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الموّحد الخسارة أو الربح بيان

20132012

درهم ألفدرهم ألفإيضاحات

٣٨٫٨٥٣٫٢٣٨٣٢٫٩٤٦٫٣٠٠اإليرادات

(١٩٫٥٣٣٫٤٩٣)(٢٤٫٧٠٠٫٣٨٤)٥تشغيلية مصاريف

(٢٫٨٢٥٫٣٦٥)(١٫٣٧٤٫١٧٦)٩أخرى وخسائر قيمة إنخفاض

١٣١٫٧٥٤٫٣٤١١٫٢٦٣٫١٥٥المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات نتائج في حصة

١٤٫٥٣٣٫٠١٩١١٫٨٥٠٫٥٩٧اإلتحادي االمتياز حق قبل التشغيل ربح

(٦٫٤٥١٫٢٥٢)(٦٫١١٥٫٠١٦)٥اإلتحادي االمتياز حق

٨٫٤١٨٫٠٠٣٥٫٣٩٩٫٣٤٥التشغيل ربح

٨٦٠٫١٣٨-١٤زميلة شركة في الستثمار جزئي استبعاد من ربح

٦٤٤٠٫١٩٩٧٢١٫١١١التمويل إيرادات

(٣٢٢٫٩٣٨)(٤٥٨٫٦٠٧)٧التمويل تكاليف

٨٫٣٩٩٫٥٩٥٦٫٦٥٧٫٦٥٦الضريبة قبل الربح

(٨٥٫٩١٠)(٦٤٨٫٦٤٧)٨الضرائب

٧٫٧٥٠٫٩٤٨٦٫٥٧١٫٧٤٦السنة ربح

:الى العائد الربح

٧٫٠٧٨٫٣٨٨٦٫٧٤١٫٨١٩المؤسسة في المساهمين ملكية حقوق

(١٧٠٫٠٧٣)٦٧٢٫٥٦٠المسيطرة غير الملكية حقوق

٧٫٧٥٠٫٩٤٨٦٫٥٧١٫٧٤٦

 للسهم العائد

٠٫٨٥ ٠٫٩0  ٣٤والمخفض األساسي

االدارة مجلس عضواإلدارة مجلس رئيس  

.                                   ١ رقم الصفحة في مدرج المستقل المدقق تقرير إن. الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً ٥٥ إلى ٧ الصفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل

                                                                                                      
٢



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة

٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الموحد الشامل الدخل بيان

٢٫٠١٣٢٫٠١٢

درهم ألفدرهم ألفإيضاحات

٧٫٧٥٠٫٩٤٨٦٫٥٧١٫٧٤٦السنة ربح

 االخرى الشاملة
(الخسارة)/المكسب

ً تصنيفها إعادة يتم لن عناصر الخسارة أو الربح إلى الحقا

-(١٢٦٫٦١٨)الضريبة تنزيل بعد- محددة باستحقاقات االلتزام قياس إعادة

ً تصنيفها إعادة يتم قد عناصر الخسارة أو الربح إلى الحقا

(٨٨٩٫٨٧٩)(١٫٩٦٩٫٠٥٦)خارجية عمليات تحويل من الناتجة الصرف فروقات

(٢٫٣٠٥)(١٣٨٫٩٠٩)١٥للبيع متاحة مالية موجودات تقييم إعادة من خسارة

-١٥٢٦٤٫٣١٠السنة خالل القيمة منخفضة للبيع متاحة مالية بموجودات المتعلق التصنيف إعادة تعديل

(٨٩٢٫١٨٤)(١٫٩٧٠٫٢٧٣) األخرى الشاملة الخسارة مجموع

٥٫٧٨٠٫٦٧٥٥٫٦٧٩٫٥٦٢للسنة الشامل الدخل مجموع

:إلى العائد

٦٫٠٦٣٫٥٩٢٥٫٩٧٩٫٣١٨المؤسسة في المساهمين ملكية حقوق

(٢٩٩٫٧٥٦)(٢٨٢٫٩١٧)المسيطرة غير الملكية حقوق

٥٫٧٨٠٫٦٧٥٥٫٦٧٩٫٥٦٢

.                          ١ رقم الصفحة في مدرج المستقل المدقق تقرير إن. الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً ٥٥ إلى ٧ الصفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل

                                                                                                               
٣



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في كما الموحد المالي المركز بيان

20132012

درهم ألفدرهم ألفإيضاحات

المتداولة غير الموجودات

٩٥٫٥٥٢٫٢٦٦٥٫٩٢٩٫٠٨٧الشهرة

٩٩٫٤٤٧٫٢٨١١٠٫٢٢٦٫١٠٨أخرى ملموسة غير موجودات

١٠٣١٫٣١٩٫١٦١٣١٫٠٤٠٫٦٧٧ومعدات واآلت ممتلكات

١١٤١٫٢١١٤١٫٦٨١عقارية استثمارات

١٤٫٩٧٫٠٦٢٫٠٠٩٦٫٣٢٥٫٣٣٥مشتركة ومشاريع زميلة شركات في استثمارات

١٥٨٦٦٫٩٨٤١٫٤٥١٫٤٩٥أخرى استثمارات

١٨٥٩٥٫٩٨١١٥٥٫٠٥١أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

١٦٢٫٣٩٠٫١٩٤٢٫٩٠٦٫٠٦٩عالقة ذات لجهات قروض

٨٢٤٣٫٠٤٢٢٨٦٫٦٠٧مؤجلة ضرائب موجودات

٥٧٫٥١٨٫١٢٩٥٨٫٣٦٢٫١١٠

متداولة موجودات

١٧٤٩٨٫٢٣٢٤٢٢٫٧٥٦المخزون

١٨١٠٫٦١٣٫٢٤٨١٠٫٨٢٤٫٦٢٤أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

٨٥٠٣٫٣٩٦٥٥٤٫١٣٩المتداولة الدخل ضريبة موجودات

١٦٦٨٣٫٨٣٣٥٠٨٫٤٤١مشتركة ومشاريع زميلة شركات من مستحق

29٫15٤٤٨٫٤٤٨٠للبيع بها محتفظ أخرى استثمارات

١٩١٥٫٤٥٠٫٢٤٨١٣٫٩٣٤٫٠٧٦النقد ومرادفات النقد

٢٨٫١٩٧٫٤٠٥٢٦٫٢٤٤٫٠٣٦

٨٥٫٧١٥٫٥٣٤٨٤٫٦٠٦٫١٤٦الموجودات مجموع

المتداولة غير المطلوبات

٢٠٨٢٨٫٥٦٥٥٩٨٫١٤٩أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

٢١٤٫٤٦٧٫١٢٢٤٫٤٨٢٫٨٤١قروض

٢٢٦٨٫٧٥١٦٧٫٣٦٩ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم

٨١٫٧٤٩٫٨٣٩١٫٨١٨٫٠٥٣مؤجلة ضرائب مطلوبات

٢٣٢٫٤٦٠٣٫٥٠٨تمويلي إيجار عقد التزامات

٢٤٢٠١٫٠٨٩١٦٩٫٩٧١مخصصات

٢٦١٫٩١١٫٧٧٣١٫٩٨٦٫٦٦٣للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص

٩٫٢٢٩٫٥٩٩٩٫١٢٦٫٥٥٤

المتداولة المطلوبات

٢٠٢١٫١٦٤٫٤١١٢٠٫٣٥٨٫٠١٠أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

٢١١٫٤٠٤٫٥٤٣١٫٣٢٣٫٥٩٧قروض

٢٢٢٫٩٦٣٫٦٢٣٣٫٠٠٥٫٨٩٩ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم

٨١٨٥٫٨١٢٢٢٩٫٩٦٥المتداولة الدخل ضريبة التزامات

٢٣٢٫٥٦٤٥٫٩٨٠تمويلي إيجار عقد التزامات

٢٤١٫١٧٢٫٢٨٦٦٤٣٫٥٦٩مخصصات

٢٦٫٨٩٣٫٢٣٩٢٥٫٥٦٧٫٠٢٠

٣٦٫١٢٢٫٨٣٨٣٤٫٦٩٣٫٥٧٤المطلوبات اجمالي

٤٩٫٥٩٢٫٦٩٦٤٩٫٩١٢٫٥٧٢الموجودات صافي

 الملكية حقوق

٢٧٧٫٩٠٦٫١٤٠٧٫٩٠٦٫١٤٠المال رأس

٢٨٢٨٫٢٦٦٫٩٨٠٢٩٫١١٥٫٨٣٩إحتياطيات

٤٫٣٥٩٫٠٢٤٣٫٤٩٢٫٣٣٣مستبقاة أرباح

٤٠٫٥٣٢٫١٤٤٤٠٫٥١٤٫٣١٢المؤسسة في المساهمين ملكية حقوق إلى العائدة الملكية حقوق

١٢٩٫٠٦٠٫٥٥٢٩٫٣٩٨٫٢٦٠المسيطرة غير الملكية حقوق

٤٩٫٥٩٢٫٦٩٦٤٩٫٩١٢٫٥٧٢الملكية حقوق مجموع

االدارة مجلس عضواإلدارة مجلس رئيس  

٤  .                                                                                                                                         ١ رقم الصفحة في مدرج المستقل المدقق تقرير إن. الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً ٥5 إلى ٧ الصفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل 4



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان

 مجموع الملكية حقوق ملكية حقوق 

الملكية حقوقالمسيطرة غير المساهمين مستبقاة أرباح إحتياطيات المال رأس

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفإيضاحات

2012٧٫٩٠٦٫١٤٠٢٨٫٦٨٦٫٧٢٦٢٫٧٨٦٫٨١٣٣٩٫٣٧٩٫٦٧٩٢٫٣٢٤٫١٧٢٤١٫٧٠٣٫٨٥١ يناير 1 في الرصيد

٥٫٦٧٩٫٥٦٢(٢٩٩٫٧٥٦)٦٫٧٤١٫٨١٩٥٫٩٧٩٫٣١٨(٧٦٢٫٥٠١)-للسنة الشامل الدخل مجموع

٣٣٢٫٨١٧٣١٨٫٥٣٢(١٤٫٢٨٥)(٩٫٩٥٥)(٤٫٣٣٠)-١٢الملكية حقوق في أخرى حركات

-١٥٫٣٥١(١٥٫٣٥١)(١٫٢١١٫٢٩٥)١٫١٩٥٫٩٤٤-احتياطيات إلى محول

٧٫٢٥٩٫٢٩٠٧٫٢٥٩٫٢٩٠----٢٩المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة بيانات توحيد

:المالكين مع معامالت

(٤٫٧٤٣٫٦٨٤)-(٤٫٧٤٣٫٦٨٤)(٤٫٧٤٣٫٦٨٤)--٣٣ أرباح توزيعات

 التزام قياس بإعادة المتعلقة المحاسبية السياسة في التغيرات أثر

المحددة الخطة
(٣٠٤٫٩٧٩)(٢٣٣٫٦١٤)(٧١٫٣٦٥)(٧١٫٣٦٥)                  -                 -٢

٧٫٩٠٦٫١٤٠٢٩٫١١٥٫٨٣٩٣٫٤٩٢٫٣٣٣٤٠٫٥١٤٫٣١٢٩٫٣٩٨٫٢٦٠٤٩٫٩١٢٫٥٧٢(بيانه معاد)
٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في الرصيد

٥٫٧٨٠٫٦٧٥(٢٨٢٫٩١٧)٧٫٠٤٨٫٧٥٩٦٫٠٦٣٫٥٩٢(٩٨٥٫١٦٧)-للسنة الشامل الدخل مجموع

---(١٣٦٫٣٠٨)١٣٦٫٣٠٨-٢٨احتياطيات إلى المحول

:المالكين مع معامالت

٢٨٤٫٢٢٠٢٨٤٫٢٢٠٨٧٫٢٣٣٣٧١٫٤٥٣--١٢تابعة شركات في للملكية  جزئي استبعاد

(١٣٫٥٨٦)(٥٫٧٨٢)(٧٫٨٠٤)(٧٫٨٠٤)--١٢المسيطرة غير الملكية حقوق علي االستحواذ

١٦٫٨٣٥١٦٫٨٣٥----١٢المسيطرة غير الملكية حقوق من اضافية ملكية حقوق

(٦٫٤٧٥٫٢٥٣)(١٥٣٫٠٧٧)(٦٫٣٢٢٫١٧٦)(٦٫٣٢٢٫١٧٦)--٣٣ أرباح توزيعات

٢٠١٣٧٫٩٠٦٫١٤٠٢٨٫٢٦٦٫٩٨٠٤٫٣٥٩٫٠٢٤٤٠٫٥٣٢٫١٤٤٩٫٠٦٠٫٥٥٢٤٩٫٥٩٢٫٦٩٥ ديسمبر ٣١ في الرصيد

  .                                                                                                                                         ١ رقم الصفحة في مدرج المستقل المدقق تقرير إن. الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً ٥5 إلى ٧ الصفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل

المؤسسة في الممساهمين ملكية لحقوق عائد

٥



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الموّحد النقدية التدفقات بيان

20132012

درهم ألفدرهم ألفإيضاحات

٨٫٤١٨٫٠٠٣٥٫٣٩٩٫٣٤٥التشغيل ربح

:لـ تعديالت

١١،١٠٣٫٧٩٨٫٤٥٥٢٫٦٧٠٫٠١٣استهالك

٩٨٠٩٫٠٩٣٧١٤٫٧٢٥إطفاء

٩١٫٣٧٤٫١٧٦٢٫٨٢٥٫٣٦٥أخرى وخسائر قيمة انخفاض

(١٫٢٦٣٫١٥٥)(١٫٧٥٤٫٣٤١)١٣مشتركة ومشاريع زميلة شركات نتائج في حصة

(١٥٫٨٧٣)٣٠٠٫٨٠٦واحتياطيات مخصصات

٤٫٤٤٩-أخرى نقدية غير حركات

١٢٫٩٤٦٫١٩٢١٠٫٣٣٤٫٨٦٩العامل المال راس في التغيرات قبل التشغيلي الربح

:العامل المال رأس في التغيرات

٤٦٫٠٣٥(٧٥٫٤٧٥)المخزون

(١٩٨٫٣٤٥)(١٧٥٫٣٩٢)مشتركة ومشاريع زميلة شركات من مستحقة مبالغ

(١٫٥١٦٫٠٩٣)٢١٠٫٤٣٦أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

٩٩٥٫٩٢٣٢٫١٨٨٫١٠٢أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

١٣٫٩٠١٫٦٨٤١٠٫٨٥٤٫٥٦٨العمليات من ناتج نقد

(١٨٨٫٦٢٧)(٤٩٠٫٣١٧)المدفوعة الدخل ضرائب

(١٧٩٫٩٨٥)(٤٣٧٫٨٠٦)٢٦للموظفين الخدمة نهاية مكافآت دفعات

١٢٫٩٧٣٫٥٦١١٠٫٤٨٥٫٩٥٦التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

 االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

(١٢٤٫١٦٤)(٧١٫٠٣٨)أخرى استثمارات علي االستحواذ صافي

-١٤٤٠٫٠٠٠مشترك مشروع من المال رأس تخفيض من عائدات

١٫٨٥٦٫٢٦٨-١٤زميلة شركات في استثمار استبعاد عائدات

(٣٣٥٫٩٩٦)-زميلة لشركات قروض

(٣٫٨٨١٫٣٥٦)(٥٫٥٦٧٫٢٤٨)ومعدات واآلت ممتلكات شراء

٧٣٫٥٨٦١٢٫٣٣٧ومعدات واآلت ممتلكات استبعاد عائدات

(٢٨٢٫٩٩٢)(٧٦٦٫٦٣٨)أخرى ملموسة غير موجودات شراء

١١٫٣٩٢-ملموسة غير موجودات استبعاد عائدات

١٫٠١٠٫١٦٩١٫٠٠٦٫٠٣٨أخرى واستثمارات زميلة شركات من مستلمة أرباح توزيعات إيرادات

١٫٤٥٢٫٦٠٨-٢٩ال سي تس بي توحيد عند عليه المستحوذ النقد

(٦٥٤٫٩٢٦)-١٢(بي دي أي) ليمتد برايفت تليكوم بي دي اتصاالت توحيد إلغاء عند به االعتراف الغاء تم نقد

٤٢٧٫٦٨٢٧١٥٫٧٨٤مقبوضة تمويلية إيرادات

(٢٢٥٫٠٠٧)(٤٫٨٥٣٫٤٨٧)االستثمارية األنشطة في المستخدم  النقد صافي

التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

٣٫٤٩١٫٧١٦١٫٤٠٤٫١٣٤التمويلي اإليجار والتزامات قروض من عائدات

(٢٫٥٤٧٫١١٩)(٣٫١٤٢٫٩٧٩)التمويلي اإليجار والتزامات قروض تسديدات

(٤٫٧٤٣٫٦٨٤)(٦٫٤٧٥٫٢٥٣)مدفوعة أرباح توزيعات

(٤٤٠٫٠٥٦)(٤٥٨٫٦٠٧)مدفوعة تمويل تكاليف

(٦٫٣٢٦٫٧٢٥)(٦٫٥٨٥٫١٢٣) التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

١٫٥٣٤٫٩٥١٣٫٩٣٤٫٢٢٤النقد ومرادفات النقد في  الزيادة صافي

١٣٫٩٣٤٫٠٧٦٩٫٩٧١٫٦٤٧السنة بداية في النقد ومرادفات النقد

٢٨٫٢٠٥(١٨٫٧٧٩)أجنبية عمالت صرف فروقات أثر

١٩١٥٫٤٥٠٫٢٤٨١٣٫٩٣٤٫٠٧٦السنة نهاية في النقد ومرادفات النقد

  .                                                                                                                                         ١ رقم الصفحة في مدرج المستقل المدقق تقرير إن. الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً ٥5 إلى ٧ الصفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل

٦
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  معلومات عامة - 3

 . ةرتمسةةوومةعرتشووتكم رتبالة ووم  ؤووة مسةةووم رامووالترا ت ت"ووالجا موو مجم عووم مسةةووم رامووالترا ت ت"ووالجا عةرتمجم عوومة  تكوو   ت
 6771ةمةووس ت م م ووت ت  مووة عووال   عةرامووالتراة  رتتالةعووم ت.ووال.  أووت تلةةووا رتمسةةووم مووة ت تووم رامووالترا رتعتة ووم رتمت ووت  رتشووتكالا 

 رتذي  6776  تعال  6   رتذي ت  تعت له ةالتبالن   رجت التي تأ  ع77ةم جب رتمتة   رجت التي تت تم رامالترا رتعتة م رتمت ت  تأ  ع
 ةنوال  علو   ةشل  تنظ   أطالع رجت"الجا مة ت تم رامالترا رتعتة م رتمت وت . 3003  تعال  3تأ  عت  تعت له مجتتر ةبالن   رت التي 

أالما رت ك مم رجت الت م تت تم رامالترا رتعتة م رتمت ت  ةت   ل  "ت.ال موة رتمسةةوم  3007تعال   317/60رتبالن   رجت التي تأ  
م  أةل رت ك مم رجت الت م تت توم راموالترا  ذتو   ن.الئةطت عل .ال ةشكل إت  ج.الز رامالترا ت ةتثمالت  ؤة ؤ ئم مة  ٪10رتةالتغم 

رامالترا رتعتة وم رتمت وت . إ  أةو.  رتمسةةوم  .أة ظةة 3737ب. إ  عن ر  رتمسةةم رتمةجل ؤ  ص. 3007 نال ت  6رةتترً  م  
 متتجم مة ة ق أة ظةة تأل ترق رتمالت م.

 
ذرا  ختمالا  أج.ز    ةالئط رجت"الجا ةموال موة ذتو  خوتمالا رتمبوال جا  رجةتشوالتراتتمثل رألنشطم رألةالة م تلمجم عم مة تبت   

شووالمل موو  خوتمالا تشووتكالا  رئت موالا رجت"ووالجا رتت ت وم.  ووت  رتب وال  ة.ووذ  رألنشوطم موو  خو ل رتمسةةووم عةم جوب تووتخ ص  رتع أوم
   شووتكالت.ال رتتالةعووم  مشووالت ع.ال 3032 توو  عووال  ؤ ئووم تنظوو   أطووالع رجت"ووالجا مووة ت تووم رامووالترا رتعتة ووم رتمت ووت  تمتووت "وو   ته 

 رتمشتتكم  شتكالت.ال رتزم لم.
 

 .3064 مالتس 4إ"ترتؤال مة   أجالز  رتم ّ تراترت  عل  ؤذ  رتة النالا رتمالت م   رمق مجلس
 الهامةالسياسات المحاسبية  -3

 .أتنال  م   م رتم  ت رتمالت م  رتة النالا ؤذ رتتة ت  تةن .ال مة إعترت  رت.الممرتم الةة م  رتة الةالا  إ
 اإلعداد  أساس

تبالت تؤوال رتمطةبوم علو  رتشوتكالا رتتوة تبو   ة عوترت ت  إعترت رتة النالا رتمالت م رتم  ت  تلمجم عم  مباًل تلمعوال  ت رتت ت وم تلتبوالت ت رتمالت وم 
رتتبت ترا   مباًل تلمعال  ت رتت ت م تلتبالت ت رتمالت م. إ  إعترت رتة النالا رتمالت م  مباًل تلمعال  ت رتت ت م تلتبالت ت رتمالت م  ةتلز  رةتختر  ةعض

رتم الةووة م رت ةالةووم. كمووال  ةووتلز  موو  راترت  أ  تبوو   ة "ووترت رأل كووال   ووم  ةوو الق تطة ووق رتة الةووالا رتم الةووة م تلمجم عووم. إ  
رتج رنب رتتة تت م  إ"ترت تتجم أعل  م  رأل كال  أ  رتتعب وت أ  رتج رنوب رتتوة تكو   م .وال رجمتتر والا  رتتبوت ترا ؤالموم ةالتنةوةم 

.  ووت  إعووترت رتة النووالا رتمالت ووم رتم  ووت  علوو  أةووالس مةووتأ رتتكل ووم رتتالت خ ووم 3تلة النووالا رتمالت ووم رتم  ووت   ووت  رام"ووالإ عن.ووال مووة إ  ووالإ 
 ة عالت  تب    ةعض رألت را رتمالت م   مباًل تلة الةالا رتم الةة م رتمة نم ؤنال. ةالةتثنال  مال  تعلق

 
تبو   رتتكل وم رتتالت خ وم عم مواًل علوو  أةوالس رتب موم رتعالتتوم ت عتةووالت رتمبوت  مبالةول رتة والعم  رتخووتمالا. إ  رتب موم رتعالتتوم ؤوة رتةووعت 

 وم  معالملوم نظالم وم ةو   رتمشوالتك   موة رتةو ق ةتوالت ، رتب والس  رتذي أت  ت  رةت مه تة ع أ"ول موال أ   وت  تمعوه تت   ول رتتوزر  موال 
  .ةغض رتنظت ع  م مال إذر كال  رتةعت أالةً  تلم  ظم أ  رتتبت ت ةالةتختر  أةل ب تب    آخت

 
رتمسةةم مبتةم  ىتت رتعتض  عملم رتمةتختممرتعملم  ةالعتةالتؤال ذت   رتتتؤ  ع رتمالت م رتم  ت  ةالتتتؤ  رامالترتة رتة النالاعتض  ت  

 .إج إذر أش ت إت  عكس ذت  تفأ رأتب إت 

 المتبعة من قبل المجموعة والمعدلة الجديدة المعايير

   رتتوة كوال  ت.وال تولث ت  3063  نوال ت 6 ةعوت أ  مة رتتة تةتأرأل ت  تلةنم رتمالت م  تلمت أةل رتمجم عم  م رتتالت م  معال  ترت رعتمالت ت 
 ج ؤتي عل  رتمجم عم.
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 عرض البيانات المالية 3تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تتطلب رتتعت  ا ت"ن ف ةن ت مع نم تلتخل رتشالمل رآلخت مة مئت    م  أة  را ترترا رتشالملم رألختى: عأ  رتةن ت رتتة ت   عالت 
ت"ن  .ال ج بال إت  رتتةح أ  رتخةالت  عنتمال  ت  رةت  ال  شت ط  أت  ت  إعالت ت"ن  .ال ج بال إت  رتتةح أ  رتخةالت    عب  رتةن ت رتتة 

تغ وترا  ةالةوتثنال عكس رتتغ  وترا.  تو رآلخوت  تطة وق رتتعوت  ا ةولثت تجعوة   ةالتتوالتة تو  تعوت ل عوتض ةنو ت رتوتخل رتشوالمل مع نم. ت
رتخةووالت   أي توولث ت علوو  رتووتةح أ   6تطة ووق رتتعووت  ا علوو  رتمع ووالت رتم الةووةة رتووت تة تأوو   توو   نووت  عوو أعوو     رتوو رتت رتعووتض 

 رتتخل رتشالمل رآلخت  مجم ع رتتخل رتشالمل.
 31 يرات في السياسات المحاسبية بسبب مراجعة المعيار المحاسبي الدولي رقمالتغ

  إتغ ووت رتم الةووةم تخطووط رتمنووالمع رتم ووتت   مكالموودا ن.ال ووم رتختمووم.  67رتتعووت  ا علوو  رتمع ووالت رتم الةووةة رتووت تة تأوو   نووت  عوو 
موووة رتتزرموووالا  م جووو ترا رتخطوووم رتم وووتت . تةوووتلز  رتتعوووت  ا رتب وووال  ةوووالاعتترف  مرتم الةوووة  رتج ؤت وووم متتةطوووم ةوووالتتغ ترارا رتتغ وووت 

رتمموتة رتمةوم إ ةوه ةمون.  ةالتتغ ترا مة راتتزرمالا رتم تت  تلمزر ال  رتب مم رتعالتتم تم ج ترا رتخطم عنت نش ئ.ال  ةالتتالتة  وت   وذف 
 تةوت ع راعتوترف ةتكووالت ف رتخوتمالا رتةوالةبم. تةووتلز  رتتعوت  ا ةول   ووت   67 وم  رتنةوخم رتةوالةبم تلمع ووالت رتم الةوةة رتوت تة تأوو  

عكس "المة أ"ل أ  إتتزر  رتتبالعت   تكةراعتترف ةجم ع رألتةالإ  رتخةالئت رت ةالة م مةالشت  م  خ ل رتتخل رتشالمل رآلخت  ذت  
 تمعتتف ةه مة ة ال  رتمتكز رتمالتة رتم  ت رتب مم رتكالملم تعجز أ  مالئض رتخطم.ر
 

مل و    614رتمسجلم ةمةلوغ   رت ت ةممل    تتؤ   417ثت تجعة ةمةلغ ل ةنال  عل  ذت   ت  تعت ل مخ"ص مكالمل  ن.ال م رتختمم ة
 رتم  ت . رتمالت م رتة النالاتتؤ  مة 

 
رتمالت وم رتم  وت . إ  تطة وق ؤوذ  رتمعوال  ت رتمعتتوم تو   كو   ؤذ  رتة النالارتمعال  ت رتت ت م تلتبالت ت رتمالت م رتمعتتم رتتالت م مة  إعتمالت ت 

أووت تووسثت علوو  رتم الةووةم عوو  رتمعووالم ا أ  رتتتت ةووالا  .ووالتل تووترا رت الت ووم  رتةووالةبم  تكن رتمتتجوومتووه أي توولث ت جوو ؤتي علوو  رتمةووالتغ 
 رتمةتبةل م.

 
   تلموووت   رتمالت وووم تلتبوووالت ت رتت ت وووم رتمعوووال  ترعتموووالت  6رتمع وووالت رتوووت تة تلتبوووالت ت رتمالت وووم تأووو  تعوووت  ا علووو

 رتبت ض رت ك م م ةلةعالت أأل م  ةعت رت الئت  مة رتة قم الةةم ةرتمتعلبم رأل ت  
   رتة النالا رتمالت م رتم  ت  -60رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ 
 رتمشتتكم رتتتت ةالا -66 تأ  رتمالت م تلتبالت ت رتت تة رتمع الت 
 أختى منشدا رام"الإ ع  رت ب ق مة  -63رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ   رتمع الت 
 أ الس رتب مم رتعالتتم  -63رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ   رتمع الت 
   مبال"م ة رتمتعلبمم"ال الا را - را رتمالت م رألت – 7تعت  ا عل  رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ

 رأل" ل رتمالت م  رتمطل ةالا رتمالت م
   ختمالا رتمعترا – معترا   آجاممتلكالا  -61تعت  ا عل  رتمع الت رتم الةةة رتت تة تأ 
 ة النالا مالت م من "لم3066عتعت ل  37 تأ  رتت تة رتم الةةة رتمع الت   
   مشالت ع مشتتكم   راةتثمالت مة شتكالا زم لم3066عتعت ل  37رتمع الت رتم الةةة رتت تة تأ  
 تغطة رتتعت  ا عل  رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت مرتتة  3063 - 3066 ت ت  رتت ة نالا رتةن  م 

 34   33  61  6 أتأال  مرتت ت  مرتم الةة   رتمعال  ت  6 تأ 
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 بعد تطبيقها موعد يحن لم والتي صادرةال معدلةالو  جديدةال عاييرالم

كمووال توو   ووت  تطة ب.ووال ةشووكل  تو    وو  م عووت تطة ب.ووال ةعووت رتتالت وومرتة النووالا رتمالت ووم رتم ّ ووت   موو   رتمعووال  ت  رتتعووت  ا  رتت ةوو ترا  ةتوالت ،
 :مةالشت

 

 للفترات المفعول سارية 
        بعد أو في المبتدئة السنوية

 6ت   ت  تطة به أةل   3060 ةنم مةرتمعتل ع رتمالت م رألت را -7 تأ  رتمالت م تلتبالت ت رتت تة رتمع الت
 3067 نال ت 

مبال"م رأل" ل رتمالت م ة رتمتعلق رتعتض: رألت را رتمالت م -33تعت  ا عل  رتمع الت رتم الةةة رتت تة تأ  
  رتمطل ةالا رتمالت م

 
 3064 نال ت  6

رتة النالا رتمالت م رتم  ت    رتمع الت رتت تة تلتبالت ت  -60تعت  ا عل  رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ  
رتة النالا  37رام"الإ ع  رت "ص مة منشدا أختى  رتمع الت رتم الةةة رتت تة تأ   -63رتمالت م تأ  

 ةرتمالت م رتمن "لم  رتمتعلبم ةمنشدا رجةتثمالت  راع ال  م  ت   ت شتكالا تالةعم م تت

 3064 نال ت  6

ةالانتبالل إت  رام"ال الا رتمتعلبم  -رألت را رتمالت م -7تعت  ا عل  رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ  
تلمت   7عنت تطة ق رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ  أ  ع 7تطة ق رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ  

 .رأل ت  

عنت تطة ق رتمع الت 
رتت تة تلتبالت ت رتمالت م 

 تلمت  رأل ت  7تأ  
 رت ةالةالا رتمسجلم رتتنظ م م -64رتمع الت رتت تة تلتبالت ت رتمالت م تأ  

 
   3061 نال ت  6
 

رتمتعلبم ةالم"ال الا رتمةالتغ  رنخ الض أ مم رتم ج ترا -31تعت  ا عل  رتمع الت رتم الةةة رتت تة تأ  
 رتبالةلم تلت " ل تلم ج ترا غ ت رتمالت م.

 3064 نال ت  6

: رجعتترف  رتب الس رتمتعلبم ةالةتةترل رجت را رتمالت م -37تعت  ا عل  رتمع الت رتم الةةة رتت تة تأ  
 مشتبالا  رةتمترت م م الةةم رتت  طتزر  ةالتترج

 3064 نال ت  6

عتااار   ال ت قيااا  حااا  إرشااات     - رت وووترئب – 36 تأووو  رتت ت وووم رتمالت وووم رتتبوووالت ت ت ةووو ترا تجنوووم ت ةووو ت

 ضريبة  لتي تفرضهت  لحك مةبتل
  

 3064 نال ت  6

  رتمعال  ت   63   7  3  3 أتأال  تلتبالت ت رتمالت م مرتت ت  رتمعال  ت 3063-3060ت ت   رتت ة نالا رتةن  م
 34   37  61 أتأال  مرتت ت  مرتم الةة 

 

 3064 نال ت  6

   رتمع الت  63   3  6 أتأال  تلتبالت ت رتمالت م مرتت ت  رتمعال  ت 3063 – 3066 ت ت  رتت ة نالا رتةن  م
 40رتم الةةة رتت تة تأ  

 3064 نال ت  6

 مستهمت   لم ظ  :خطط  لمز يت  لمح  ة 91على  لمعيتر  لمحتسبي  ل  لي رقم   تع يال
 

 3064 نال ت  6

  
تت قع  إل  رة أن تطبيق  لمعتيير   لتفسير   أعاله في  لفتر    لمستقبلية لن يك ن له تأثير ج هري على  لبيتنت   لمتلية  لم ح ة 

 .ىللمجم عة في فترة  لتطبيق  أل ل
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 المالية البيانات توحيد أساس

.   وت  ت ب وق رتةو طت  عنوتمال رتمسةةوم رتخال وعم تةو طت   رتمنشودا تلمسةةوم رتمالت وم رتة النوالا رتم ّ وت  رتمالت وم رتة النوالا   ؤوذ ت مت
 :رتمجم عم ك   تتى 

  م .ال رتمنشل  رتمةتثمت عل رتةلطم  
 تع  ئ  متغيرة من مشتركته في حق ق تأ  ل يه، تك ن معرضة،   
 هت. يللتأثير على ع  ئ   إلستثمتر ل لق رة  تل يه 

 كوال إذر  م موالت ت وت عنوت رجعتةوالت  خوذؤال موةأ وت  رتتة  مك  ممالتةت.ال  الت اًل أ  ت   ل.وال إ   ج ت  تلث ت  ب ق رتت"  ا رتم تملم  
 تتى رتمجم عم رتةلطم تلة طت  عل  منشل  أختى.

 
ت ت ت  ب ق رتملك م غ ت رتمة طت  مة "المة م ج ترا رتشتكالا رتتالةعم رتم ّ ت  ة" ت  من "ولم عو   بو ق ملك وم رتمجم عوم   ت 

غ وووت  رتملك ووومم .وووال. إ   بووو ق رتملك وووم غ وووت رتمةووو طت  تتكووو   مووو  مةلوووغ ؤوووذ  رت بووو ق ةتوووالت ، تمووو  رألعموووالل رأل توووة   "وووم  بووو ق 
 تمجم عوومر إتوو رتتالةعووم  لشووتكالاتمجموو ع رتووتخل رتشووالمل   عوو ت  تووالت ، تموو  رألعمووالل. رتتغ ووترا مووة  بوو ق رتملك ووم موو موو رتمةوو طت  

 . مة طت  رتملك م غ ت رت  ب قعجز مة ت" ت ذت   ع   ب ق رتملك م غ ت رتمة طت   ت  ت  نت  
 
 رتة طت .  رنت.ال تالت ،  م ت   ت رتشتكالا رتتالةعم م  رتتالت ، رت علة تت   ل رتة طت  إت  رتمجم عم   ت  رةتةعالتؤال م  رتت   ت   ت 
 
 غ ت م ببم ة   منشدا رتمجم عم مة رتة النالا رتمالت م رتم ّ ت ./خةالئت رتمعالم ا  رألت"ت   أ م مكالةب رةتةعالت   ت 
رتة الةالا رتم الةة م رتمةتختمم  تكة تت رمق مع ت  إجتر  تعت  ا عل  رتة النالا رتمالت م تلشتكالا رتتالةعم   ال ت ت  ك   ذت   مالعنت

 م  أةل رتمجم عم.
 األعمال دمج

 رتعالتتوووم رتب موووم مجمووو عةالعتةالتؤوووال  رتشوووتر  تكل وووم أ وووالس  وووت . رتشوووتر  طت بوووم ةالةوووتختر  رتتالةعوووم رتشوووتكالا علووو  رجةوووت  رذ تةوووج ل  وووت 
 رتم جو ترا ر .رتتةوالتل ةتالت ، رتمتخذ  أ  رتمتكةت   رجتتزرمالا رتم"تت  رتملك م  ب ق  أت را رتتةالتل  تالت ، مة رتمعطال  تلم ج ترا
 جالتمرنوو 3 تأوو  رتمالت ووم تلتبووالت ت رتوت تة رتمع ووالترجعتووترف مووة  شوت ط مووع تتمالشوو  رتتووة رتمشوتتر  تلج.ووم رتمتخووذ  رتم ووتت   رتمطل ةوالا

رتم  ووت عنووت رتخةووالت    أ رتووتةحمووة ة ووال   ةووت  رذجر ةتكووالت ف رجعتووترف  ووت  .رجةووت  رذ تووالت ،ة رتعالتتووم ةب مت.ووال أ الةوو.ال  ووت  رألعمووالل
 تكةتؤال.

 
 رتمجم عوم  "وم علو  رنوتمالج رجعموالل تكل وم موالئض تمثول رتتوة ةالتتكل م مةتئ ال  تبالس كل"ل رجةت  رذ م  رتنالتجم رتش.ت  ت تةب

 ةعووت  رتمجم عووم  "ووم كالنووامووة  ووالل . ة.ووال رتمعتووتف رتم ووتت  رتطالتئووم رتمطل ةووالا    رجتتزرمووالا تأل"وو ل رتعالتتووم رتب مووم "ووالمة مووة
موة   مةالشوت رت والئض تت  رتترج   رألعمالل رنتمالجتتجال ز تكل م  رتم تت   رتمطل ةالا تلم ج ترا رتعالتتم رتب مم "المة مة رتتب    إعالت 
 رألأل وم  "وم موع ةالتتنالةوب مةوتئ ال أ الةو.ال  ت   ب ق رتملك م غ ت رتمة طت  مة رتمنشال  رتمشتتكم أمال. رتم ّ ترتخةالت    أ رتتةحة ال  
 .ة.ال رتمعتتف رتطالتئم  رتمطل ةالا  رتمطل ةالا  تأل" ل  رتعالتتم رتب مم "المة م 

 المرحلي االستحواذ

ةالتب مم  أ الة.الرتب مم رتمتتجم ةالةبال ت "م رتمةت  ذ مة رتشتكم رتمةت  ذ عل .ال  عالت  مال إذر ت  ت ب ق تم  رألعمالل عل  متر ل  
 .رتم  ترتخةالت    أ رتتةحمة ة ال   رتب السإعالت   م أتةالإ أ  خةالئت نالتجم  م  ت  رجعتترف ةل  .رتعالتتم مة تالت ، رجةت  رذ
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 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات

إ  رتمشوووت ع رتمشوووتت  ؤووو  تتت وووب مشوووتت    وووي تموووالتس رتمجم عوووم ةووو طت  مشوووتتكم علووو  رتتتت وووب  تمتلووو   بووو ق مبالةلوووم ت"وووالمة 
 م ج ترا ؤذر رتتتت ب.

عل .وال  تكو  ج تةو طت عل .وال.  وت  رتم الةوةم ترةوتثمالترا  ؤالموالإ  رتشتكالا رتزم لم ؤة تل  رتشتكالا رتتة تمالتس رتمجم عم تولث ت 
موووة رتشوووتكالا رتزم لوووم  رتمشوووالت ع رتمشوووتتكم ةالةوووتختر  طت بوووم  بووو ق رتملك وووم رتم الةوووة م.  توووتتج رجةوووتثمالترا موووة رتشوووتكالا رتزم لوووم 

 مو توالت ، رتشوتر  موة  "وم رتمجم عوم  رتمشالت ع رتمشتتكم مة ة ال  رتمتكز رتمالتة رتم ّ ت ةالتتكل م  رتتوة  وت  تعوت ل.ال ةوالتتغ ترا ةعوت 
"ووالمة م جوو ترا رتشووتكالا رتزم لووم  رتمشووالت ع رتمشووتتكم  خ"وو  خةووالئت رنخ ووالض أ مووم رجةووتثمالترا رت تت ووم. أمووال خةووالئت رتشووتكالا 

الن نة ر  رتزم لوم  رتمشووالت ع رتمشوتتكم رتتووة تتجوال ز  "ووم رتمجم عووم م .وال موو   وت  رجعتووترف ة.ووال إج إذر كوال  تووتى رتمجم عوم رتتووزر  أوو
رنخ والض .   ت  ةشكل ت تي مترجعم رتب   رتمتتجم ت ةتثمالترا مة رتشتكالا رتزم لم  رتمشالت ع رتمشتتكم  مة  التم  وت ي رةتتجتة

 مة رتب مم م ت  شطة.ال مة رت تت  رتتة  تي م .ال رجنخ الض.
 

تعالتتم ت"والمة رتم جو ترا رتم وتت  تلشوتكالا رتزم لوم موة توالت ، رتشوتر  أي مالئض تتكل م رتشتر  ع   "م رتمجم عم مة رتب مم ر إ 
تترجه كجز  م  تكل م رجةتثمالت. أمال رتعجز تتكل م رتشتر  ع   "م رتمجم عم مة رتب مم رتعالتتم ت"المة   ت  رجعتترف ةه كش.ت   ر 

 .رتشتر  ةنم مة رتم  ترتخةالت    أ رتتةحرتم ج ترا رتم تت  تلشتكالا رتزم لم مة تالت ، رتشتر  م ت  أ ت  مة ة ال  
 

 رتمالت ووم رتة النوالا أ  مالت وم ة النوالا آخوت علو  ةنوال ً  ر تةوالة.ال  وت  رتمشوتتكم  رتمشوالت ع رتزم لوم رتشوتكالا نتوالئ  موة رتمجم عوم  "وم إ 
 رتمشووتتكم  رتمشووالت ع رتزم لووم تلشووتكالا رتم الةووة م رتة الةووالا تعووت ل  ووت . تلمجم عووم رتمووالتة رتمتكووز ة ووال  تووالت ،  توو  رتمعووت  رتمت ل ووم

 .رتمجم عم أةل م  رتمتةعم رتة الةالا مع تمالش .ال م  تلتلكت رت ت ت  عنت
 

رتمجم عوووم عةموووال موووة ذتووو  شوووتكالت.ال رتتالةعوووم  شوووتكالا ةووو   رتتنالزت وووم   رتت"وووالعت مراعتوووترف ةالألتةوووالإ  رتخةوووالئت مووو  رتمعوووالم ا   وووت 
موة رتشوتكالا  رتمجم عوممبوط  وم   وت  "وص  تلمجم عومرتمالت وم  رتة النوالارتمشوالت ع رتمشوتتكم موة   أرتم  ت    رتشوتكالا رتزم لوم 

رتزم لم أ  رتمشالت ع رتمشتتكم. تتمثول رتمعوالم ا ةرتت"والعت مة علو  ةوة ل رتمثوالل مو  مة عوالا أ"و ل مو  شوتكالا زم لوم أ  مشوالت ع 
  .ل رتم  لغ ت رتم ببم رج رذر أتما رتمعالملم مال  تل عل  رنخ الض أ مم رج"خةالئت رت ت   ذف  تلمجم عم.مشتتكم 

رتزم لووم  رتمشووالت ع رتمشووتتكم مووة ة ووال  تةووالإ  خةووالئت رجنخ ووالض علوو  رجةووتةعالت رتمعتةووت ت ةووتثمالترا مووة رتشووتكالا ل ووت  رجعتووترف ة
 رتتةح أ  رتخةالت  رتم  ت.

 اإليرادات

  منتجووالا خووتمالا عوو  رتمةووت بم رتمةووالتغ  شوومل  رتووذي رتمةووت ق أ  رتمبةوو ض تلمةلووغ رتعالتتووم رتب مووم علوو  ةنووال  را ووترترا الس ووأ  ت وو
  رتخ"وووو مالا رتمة عووووالا  ووووترئبةعووووت تنز وووول  ةووووالا ترترا فرعتووووت ت  رج وووو. رجعت الت ووووم رألعمووووالل ةوووو الق  ووووم  رتمبتمووووم رجت"ووووالجا
أ وووالس مةلغوووة رج وووترترا م وووتم    رمكالن وووم  رتمجم عووومإتووو  رتمتتةطوووم ةالتمعالملوووم رت  رئوووت رجأت"وووالت م  عنوووتمال  كووو   توووتمق  رت ةووو مالا

 علوو رتعموو    إتوو تتكوو   را ووترترا رتنالتجووم عوو  خووتمالا رجت"ووالجا موو  رتمةووالتغ رتم ملووم  .م ث أووم ةطت بووم رتتكووالت ف رتمتتةطووم ة.ووال 
شووكل تةوو   خووتمالا شوو.ت م  رةووتختر   بوو ق رتةووي  رتتةووالئل رتن"وو م  توو م ت ةووالأة خووتمالا رت.ووالتف رتنبووالل رتتووة ت وو  خووتمالا نبوول 

 رتة النالا  ت م ت رتمعل مالا  تة   تةط عم   رتشةكالا رألختى تل.التف رتثالةا  رتمت ت  مع شةكم رتمجم عم. 
 
لخوووتمالا ترت ووو تت  رتت ت وووم ت ت   كجوووز  مووو تةووج ل.ال   مووو تت  تةووو   رتخوووتمالا   بووو ق رتةووي رتتوووة  ةوووتختم.ال رتعمووو   رتمتعالأوووت   ت   وو

تبووت م.ال موو   رتخووتمالا رتتووة توو  موو را ووترترا غ ووت رتم وو تت  رتنالتجووم  مووع  كوو  ترترا عوو  متووت  رجةووت الت  موو  رتخووتمالا رجعتووترف ة.ووال 
. أمووال رتمسجلوم را ووترترا غ وت رتمكتةووةم مو  رتخووتمالا رتمبتموم ةعووت رت توت  رتم الةووة م  مةوت بم توالت ، ت ت  رت وو رت ت إتو  ن.ال ووم كول متووت 

تلج ل.وال معوه مةوةبال   وت  رجعتترف ة.ال عل  رةالس رجةوتختر  رت علوة تلت"و ت رتوذي  وت  تإ ترترا مة عالا رتةطالأالا مةةبم رتتمع م ت  
  ت  إأتر  رتعم ل عل  رةتخترم.ال أ  رنت.ال  متت  "   م رتت" ت.
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 )تابع(اإليرادات

رتمةلوغ ختموم رتطة عوم  ةنوال  علو  رتمجم عم ةالتختموم رتمعن وم  ترترا ختمالا نبل رتة النالا  ت م ت رتمعل مالا عنت أ ال  ة  ت  رجعتترف
 تة. ل رتختمم رتمعن م. تبال رتمجم عم كعم تم  عل ه عل  رتمةلغ رتذي ةت "لراجمالتة تل الت ت  رتم ج.م تلعم ل أ  

 
 ةت  ت   من.ال عنوت تو أ ع.  تعبوت جت وت أ  كجوز  مو  عوتض تت  جوة. عنوتمال   "ل رتعم   عل  عتت م  رت  رمز  رتتة عالت  مال 

را وترترا رتتوة تمثول    مو تك   ؤذ  رت  رمز مة إطالت رشتتر  عم ل جت ت مة رتختمالا أ  رشتتر  عم ل ةالةق مة ختمالا إ والم م
 مبوال ألتر    رجعتوترف ة.وال وس رتتتت ةوالا   وت  تلج ل.وال تلعم ول موة إطوالت نرتب مم رتعالتتم تل  رمز رتمتتةطم ةالتخوتمالا رألخوتى رتمبتموم 

 رتمجم عم جتتزرمالت.ال رتمتتةطم ةالت  رمز.
 

تخ" ص مةلغ تكل ختموم  م ت    من "ل ةالسأ علة تلعم ل أ مم ت.ال  رتتة  ر ت  تتت ةالا را ترترا رتتة ت   أكثت م  ختممأمال 
م ةنووال  علوو   وو تتتلعنال"ووت رترتب مووم رتعالتتووم نت ت ووت رتمجم عووم  تبوو   عن"ووت.  ة جووه عووال  علوو   ووت  ةنووال  علوو  رتب مووم رتعالتتووم تكوول

 .عل  رةالس من "لرألةعالت رتتة تةالع ة.ال رتختمالا 
 

 ةشووكل رتعبوو ت نتووالئ  أ ووالس  مكوو  عنووتمال مبووط رتعبوو ت ةلتةووالإ ووت  رجعتووترف   . رانجووالز نةووةم ةطت بووم رتعبوو ت ةوو  ترترا ووت  رجعتووترف 
 .رتعب ت إتمال   ت  رتمت أعم رتتبت ت م لخةالئتت مخ"ص ت"ت  ت  كمال. م ث ق

 
 ةوالسأ  عل رتختمالا تن  ذ  أا مة  رجختىرت" ت م  رتة النالا مع مشغلة رجت"الجا  تةط رتختمالا أتعالب  ترترا ة رجعتترف ت  

 .رت عل م رت تكم
 

 رتووذي رتمعووتل   ؤوورتمطةبووم رت عل ووم رت الئووت   تمعووتلرتبووالئ    مبووال  رجةالةووةةنووال  علوو  رتمةلووغ  زمنووةتةووت ق إ ووترترا رت  رئووت علوو  أةووالس 
 تأل" ل رتمالت م إت  "المة رتب مم رتمتتجم تتل  رأل" ل.رتمبة  الا رتنبت م رتمةتبةل م عل  متى رتعمت رتمت أع معل ال خ"   

 التأجير

رتملك ووم إتوو    مزر ووالمخووالطت عنووتمال توونص شووت ط را جووالت ةشووكل جوو ؤتي علوو  ت   وول جم ووع  تم  وول كعبوو تف را جووالترا  ت"وون ووت  
 تشغ ل م.كعب ت  .ال  "ن  تت رتمةتلجت. أمال ةالأة را جالترا م

 كمؤجر المجموعة(  ا

   ةوجلكمت نم ةب مم "المة رةتثمالترا رتمجم عم مة را جالترا.  ةم جب عب ت رتتم  لرتمةالتغ رتمةت بم م  رتمةتلجت    جرتت إ ت  
 م مووال تلمجم عووم رتمةووت بم رجةووتثمالترا ت"ووالمة مةووتبت  مت ل ووم عالئووترا نةووةم تووتعكس رتم الةووة م رت تووترا مووة رتتموو  لة را جووالت إ وترت
 .ةالا جالترا  تتةط

 
 .رتعب ت أعمالت متى عل  رتثالةا رتبةط أةالس عل   رتة ت م رألت  م تلكالة ا رتةي ةعم ة ع م  الا ترتراة  ت  رجعتترف

 رأل ت ووم رتمةالشووت  رتتكووالت ف أمووال. را جووالت متووت  مووتى علوو  رتثالةووا رتبةووط أةووالس علوو  رتتشووغ لة را جووالت موو  را جووالت تخوول   تةووب
عل  أةالس رتبةط   رجعتترف ة.التأل" ل رتمسجت   رتمتتجمإت  رتب مم   ت  ر المت.ال  را جالت تتت ب   ل رتم ال  الا أثنال  رتمتكةت 

 رتثالةا عل  متى متت  را جالت.
 كمستأجر المجموعة(  ب

علو  أةوالس رتبةوط رتثالةوا علو  موتى متوت   رتم ّ وترتخةوالت    أ رتوتةحة وال   إتو موتم عالا را جوالترا تر جوالترا رتتشوغ ل م  ل وت م ت  
عل .وال  رتمةوت بم ك و رمز اةوتر  إ جوالترا تشوغ ل م علو  أةوالس رتبةوط رتثالةوا علو  تو  رت "و ل  رتتةعبت را جالت. كمال تتتج رتمزر ال 

 متى متت  عبت را جالت.
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 أجنبية عمالت
 الوظيفية العمالت(  ا

 رجأت"ووالت م رتة ئووم تعملووم  مبووال تلمجم عووم رتمشووتتكم  رتمشووالت ع  رتزم لووم رتتالةعووم رتشووتكالا موو  شووتكم تكوول رتمالت ووم رتة النووالا إعووترت  ووت 
م   رتنتالئ   رتمتركز رتمالت م  رتتوتمبالا رتنبت وم تكول شوتكم   رتمالت م رتة النالا ت   ت  ة.تف . رت ظ   معرتعملم  م .ال تعمل رتتة رتتئ ة م

 تعووتضموو  شووتكالا رتمجم عووم  ووت  إظ.التؤووال ةالتووتتؤ  رامووالترتة رتووذي  عتةووت رتعملووم رت ظ   ووم تلمسةةووم كمووال  عتةووت رتعملووم رتمعتمووت  
 رتة النالا رتمالت م رتم ّ ت .

 
رتتوة تختلوف عو  رتعملوم رت ظ   وم تلشوتكم ةنوال  علو  لعمو ا تعوالم ا رتمت تةوب    وت  علو  شتكم تكل رتمالت م رتة النالا إعترت عنت

 عووالت ت   وول رأل"وو ل  رجتتزرمووالا رتنبت ووم رتمب مووم ةعموو ا   أةووعالت رت"ووتف رتةووالئت  مووة تووالت ، تلوو  رتتعووالم ا.  مووة ن.ال ووم كوول ةوونم
أجنة م إت  رتعملم رت ظ   م تلشتكم ةنال  عل  أةوعالت رت"وتف رتةوالئت  موة توالت ، رتتبت وت تلشوتكم.   وت  ت   ول رتعنال"وت غ وت رتنبت وم 

موم رتعالتتوم تتلو  رتعنال"وت. أموال رتعنال"وت رتمتتجم ةالتب مم رتعالتتم ةعم ا أجنة م ةنال  عل  ةعت رت"تف رتةالئت مة تالت ، ت ت ت رتب 
ةالةوتثنال  ت   ول رتب موم رتمةوتتت  ةتوالت ، إعوالت  رتتب و    غ ت رتنبت م رتتة تبالس  مبال تلتكل م رتتالت خ م ةعم ا أجنة م مو   عوالت ت   ل.وال

 مة  التم إنخ الض رتب مم تلعن"ت غ ت رتنبتي.
 التوحيد(  ب

 رتةالئت  رت"تف ألةعالت  مبال رامالترتة رتتتؤ  إت  تلمجم عم رتخالتج م تلعمل الا  رتمطل ةالا رتم ج ترات   ل   ت   رتت   ت عنت
 أجنة م شتكالا عل  رجةت  رذ ع  رتنالتجم رتعالتتم رتب مم  تعت  ا رتش.ت  ت   ل  ت  كمال. رتم ّ ت رتمالتة رتمتكز ة ال  تالت ، مة
 ةالةتثنال  تل تت  رت"تف أةعالت تمت ةط  مبال  رتم"الت ف را ترترا ل ت    ت    . رتتبت ت تالت ، مة رتةالئت  رت"تف ألةعالت  مبال

تةتخت  أةعالت رت"تف رتةالئت  مة تالت ، تل    رت التم ؤذ   مة. رت تت  أثنال  كة ت ةشكل رت"تف أةعالت م .ال تتذةذب رتتة رت الجا
 ب ق رتملك م.  مةمة ر ت الطة ت   ل رتعم ا  عت .ال  رتشالمل رجخت  خلترت مةإتترج مت أالا رتت   ل رتنالتجم   ت   عالم امرت

 أ  ك  ترترا ؤذ  رتمتتركمم ت  رجعتترف ة ت أالا رتت   ل عنت رةتةعالت رتشتكالا رتتالةعم رتخالتج م ر  عنت مبتر  رتتالث ت رتج ؤتي  
 .رتخالتج م رتعمل الا رةتةعالت م .ال  ت  رتتة رت تت  مة م"ت ف

 العمالت صرف فروقات(  ج 

ةالةتثنال  مت أالا رت"تف  رت ت أالارتتة تنت  م .ال ؤذ   رت تت  مة رتم ّ ترتخةالت    أ رتتةحة ال    ت  رجعتترف ة ت أالا رت"تف مة
تكالت ف تل  رأل" ل عنتمال  ت   إت مةتبةلة.   ي  ت     ؤذ  رت ت أالا  إنتالجة جةتختر  رانشال رتمتتةطم ةالأل" ل أ ت 

عبتا تلت  ط  ت ةعض مخالطت رتعم ا  تتعالم ا "تفرت مت أالا. إ  أت ض ةالتعملم رألجنة م م رئت تتكالت ف كتعت ل رعتةالتؤال
 تشكل  رتتة تتة  ت.ال رتتخط ط أ  تة  ت.ال  ةتةعت خالتج م عمل الاأ  إت   م  مةت بمنبت م  ةن ت"تف عل   مت أالا    .رتخالتج م

رتتةح أ   ة ال مة   رجعتترف ة.الت   ل رتعم ا رألجنة م  ةمة ر ت الط  ت  رتترج.ال  أجنة م عمل م مة رجةتثمالت "المة م  جز ر
 رةتةعالت "المة رجةتثمالت. ترتخةالت  عن

 االقتراض تكاليف

  ج ؤت م زمن م متت   ت ت ةالتأ  ةنال  أ  إنتالج أ" ل مسؤلم  رتتة تتطلب رت  رةت  رذ مةالشت   رتعالئت تكالت ف رجأتترض  ت الف
تكالت ف تل  رأل" ل إت  غال م رتتالت ، رتذي ت"ةح م ه تل  رأل" ل جالؤز  ت ةتختر   إت  رتمبتت تلة ع أ  ت ةتختر  جالؤز  تتك  

 أ  تلة ع رتمبتت. 
 رتمسؤلم رأل" ل عل  "تم.ال رنتظالت مة رتم تت  رتبت ض تةعض مسأتم رةتثمالت م عمل الا م  رتمكتةةم رجةتثمالت إ ترترا أمال

 م ت  تنز ل.ال م  تكالت ف رجأتترض رتبالةلم تلتةملم.
 .مة رت تت  رتتة  ت  تكةتؤال م .ال رتم ّ ت رتتةح أ  رتخةالت  ة ال  مة رألختى رجأتترض تكالت ف جم ع ت تةب
 الحكومية المنح

ةوالتمنح رتتوة تعو ض رتمجم عوم   وت  رجعتوترفةالتمنح رت ك م م رتمتعلبم ةالتم ج ترا غ ت رتنبت م  مبال تب مت.ال رجةوم م.   ت  رجعتترف
ةطت بم منتظمم مة ن س رت تت  رتتة  عتتف ة.وال ةتلو  رتم"والت ف. أموال رتمونح رتتوة  رتم ّ ترتخةالت    أ رتتةحع  رتم"الت ف مة ة ال  

 مووتى علوو  منتظمووم ةطت بووم رتم ّ ووترتخةووالت    أ رتووتةحتعوو ض رتمجم عووم عوو  تكووالت ف أ ووت رتم جوو ترا م ووت  رجعتووترف ة.ووال مووة ة ووال  
 .تةملت.ال عنت رأل" ل تتل  رجمتتر ة رتعمت
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  الخدمة نهاية مكافآت

 رتتبالعوووت ةوووترم  إتووو  رتتةوووت ترا إ . رةوووت بالأ.ال عنوووت كم"وووت ف  وووت  ت م ل.وووال رتم وووتت ةةوووترم  رتمةوووالؤمالا  رتمتعلبوووم رتتةوووت ترا إ 
 تتلوو  مةووال  م رتةووترم  ؤووذ  ةم جووب رتمجم عووم رتتزرمووالا تكوو     ووي م ووتت رت تةووترم  رتمةووالؤمالا كتةووت ترا معالتجت.ووال  ووت  رت ك م ووم
 .م تت  ةترم  مةالؤمالا ةم جب رتنالتجم

 
 تأو  رتوت تة رتم الةوةة تلمع والت تةعوالً  رتمت أعوم رت  ت  تكل م تطت بم  مبال رت رمت   تلم ظ    رتختمم ن.ال م مكالمدات مخ"ص ت"ت  ت 
 تب مومر علو  ةنوال ً  ت  رجعتترف ةالتمخ"ص مع  رألخذ مة رجعتةالت أالن   رتعمل تت تم رامالترا رتعتة م رتمت ت .  رتم ظ    مزر ال67

 .رتم تت  رتمزر ال جتتزرمالا رت الت م
 
 رتعمول متوت   مت ةط رتت رتب تز الت  رتةن  م رتنةةم تمت ةط رمتتر الا ةالةتختر  رتم تت  رتمزر ال جتتزرمالا رت الت م رتب مم ر تةالب  ت 

. راترت  تبوت ترا أم ول  تعكوس متوت  تكل ثالةا أةالس عل  رتمةتختمم رج تمالجا ت تةب م ئ . خ"   معتل رت رمت   تلم ظ   
رتةونترا  إتو  ةوالتتج ع رتتبت وت توالت ، موة رتمتو مت  الت والً  رتةو ق عالئوترا عو  رتمتو مت  رتتبوت ترا أم ل عل  ةنال  رتخ"  نةةم  ت تت

 . نطةق   ثمالتلمسةةم أ  عل  أةس أختى   عالت م رتج ت 

 الضرائب

 م"ت ف رت ت ةم مجم ع رت ترئب رتمةت بم رت الت م  رت ترئب رتمسجلم.   مثل
 
تل ووت ةم تختلووف عوو  "ووالمة رتووتةح  رتخال ووعم رألتةووالإ. إ  رتخال ووع تل ووت ةم تةووح رت تووت رت وترئب رتمةووت بم رت الت ووم مةن ووم علوو   إ 

ألنه ج     عنال"ت إ ترترا أ  م"والت ف خال وعم تل وت ةم أ   مكو   ةوم.ال موة متوترا  رتم ّ ترتخةالت    أ رتتةحمة ة ال   رتمتتج
 وت   رت الت ومرتمجم عوم تل وترئب  رتتزرموالاتلخ"و . إ   أالةلوم  أأ  اًل عنال"ت أختى ت  تكو   خال وعم تل وترئب  كمال  ةتثنةأختى 

 .رتتبت تةالةتعمالل معتجا رت ترئب رتمشتعم أ  رتمشتعم ة" ت  ج ؤت م ةتالت ،  ر تةالة.ال
 

ةو   رتمةوالتغ رتمتتجوم تلم جو ترا  رتمطل ةوالا  رت ت أوالارتمسجلم ؤة رت ترئب رتتة  ت أع تةوت تؤال أ  ت "و ل.ال ةنوال  علو   رت ترئب
 . مطل ةالارتر تةالة.ال ةالةتختر  طت بم    ت   رتخال ع تل ت ةمرتمةتختمم مة ر تةالب رتتةح  رت ت ة ممة رتة النالا رتمالت م  رألةس 

 
  رتتوة رتتبت وترتمشوتعم ج ؤت وال ةتوالت ،  أ  رتمشوتعمرتمسجلوم ةالةوتختر  رتنةوب  رتبو رن   رت وت ة م ذرا رتع أوم  رت وت ةمر تةوالب   ت 
 عنت ت ب ق رأل"ل رت ت ةة رتمسجل أ  تةت ت رجتتزر  رت ت ةة رتمسجل رتمتعلق ة.ال.  ةقطتت أع أ   
 
متعلبووم ةةنوو ت م ملووم أ  مب ووت  مةالشووت   كالنووا إذر إج رتم ّ ووترتخةووالت    أ رتووتةحرتمسجلووم  ووت  ت م ل.ووال أ  أ ووتؤال مووة ة ووال   رت ووت ةم إ 

 رتمسجلم  م   ب ق رتملك م. رت ت ةم م   ب ق رتملك م  مة ؤذ  رت التم  ت  رتتعالمل أ  ال مع 
 
 م  رتنطوالق رتوذي جم ع مت أالا رت ت ةم رتمسأتم  رتم ج ترا رت ت ة م رتمسجلم ت عم مالً ةالتتزرمالا رت ت ةم رتمسجلم رجعتترف   ت 

 .مبالةل.ال لخ" ت بالةلمرت رتمسأتم ج ت أتةالإ  ت ة م كالم م مة رتمةتبةل  رتتة  مك  رةتختر  رت ت أالا  م تم ً م ه  ك   
 
 جو ت  رتوذي ج  كو   م وه ممكنوالً  وم  رتنطوالق  تخ   و.ال  تبت وتمترجعم رتب مم رتمتتجم تم ج ترا رت ت ةم رتمسجلوم ةتوالت ، كول   ت 

ؤوووذ  رتم جووو ترا  رتمطل ةوووالا إذر كالنوووا  مثووولة رجعتوووترف وووت   ج أتةووالإ  وووت ة م كالم وووم تةووومح ةت ب وووق كووول أ  جوووز  مووو  رتم جووو ترا.
رألعموالل  تم جو ترا  مطل ةوالا أخوتى  رنوتمالجرت ت أالا رتمسأتم نالتجم م  رجعتترف رتمةتئة تلش.ت  أ  رجعتترف رتمةتئة عةالةتثنال  

 .رتم الةةة رتتةح أ  رت ت ةة رتتةح تسثت ج معالملمت
 

 مطل ةوالا مبالةول رتمتتر توم  ةمرت وت  م جو ترا تتةو  م ملوز  أوالن نة  وق  ج ت عنت رتمسجلم  ةمرت ت  مطل ةالا   م ج ترا  ت  تة  م
 م جوو ترا تةووت ت رتمجم عووم  تعتووز  رت ووت ة م رتةوولطالا ن ووس أةوول موو  ت م ل.ووال  ووت  تخوول ة ووترئب تتعلووق  عنووتمال رتمتتر تووم  ةمرت ووت 

 .ةالت"المة رتمتتر تم رت ت ةم  مطل ةالا
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 )تابع(الضرائب

 تالةعوم شوتكالا موة ةوتثمالترارج عو   رتنالتجوم تل وت ةم رتخال وعم رتمسأتوم رت ت أوالا عو  رتمسجلوم رت وت ة م تزرموالاتالجة رجعتوترف ت  
رت ت أووالا  عكووسالةووتثنال  رت ووالجا رتتووة تكوو   م .ووال رتمجم عووم أووالتت  علوو  رتووت ك  مووة ة مشووتتكم مشووالت ع مووة ملك ووم   "ووص  زم لووم
 .رتمنظ ت رتمةتبةل مة تعكس ت  رتمسأتم رت ت أالا ر تمالت م عت  عكس رتمسأتم 

 والمعدات اآلالتو  الممتلكات

تشوتمل رتتكل وم علو  تكل وم موة رتب موم.  رنخ والضرتمتوترك   أي  رجةوت.   الً نالأ"و ةالتتكل م مبط رتمعترا   رآلجارتممتلكالا   ت  أ الس
 تكوالت ف رتعمالتوم رتمةالشوت   ةنوال  رتتتك وب   رت رعموالل  رتتكوالت ف مو  رتمبوال ت   عو   رتتولم   رتشو  رتمعترا  رتم رت ةمال م .ال م"الت ف 

 .عل ه كالنا رتتةرتم أع  تنظ   رعالت   رتمعترا زرتمر    ةعالت إتكالت ف   تبت ت رتمتةملم رتبت ض  تكالت ف
 

تلم جوو ترا ةالتنةووةم ت وو  رتتكل ووم تةوو   رتخووتمالا رتم.ن ووم  مووة رتب مووم. رنخ ووالض رانشووال  ةالتتكل ووم نالأ"وواًل أي أ ووترتم جوو ترا  تووتتج
رأل"و ل عنوتمال تكو   جوالؤز  ت ةوتختر   ؤوذ  ةوتأ رةوت.     مبال تلة الةوم رتم الةوة م تلمجم عوم. رتمسؤلم تكالت ف رجأتترض رتمتةملم

 رتمبتت. 
  

مال  ك   عنت منالةب ؤ  كمال من "لم كم ج ترا ة.ال رجعتترف أ  تلم ج ترا رتمتتجم رتمةالتغ مة رتترج.ال م ت  رت  بم رتتكالت ف أمال
مكالن وم رتمجم عوم إتو  رتم جو ترا تتلو  رتمةوتبةل م رجأت"والت م ت  رئوت توتمق  جو ت م تم ً   جم وع  وت  ت م ول. م ثو ق ةشوكل أ الةو.ال  ر 

 رتم  ت خ ل رت تت  رتتة  ت  تكةتؤال م .ال. رتتةح أ  رتخةالت تكالت ف را"  الا  رت" النم رألختى إت  ة ال  
 

علو  أةوالس رتبةوط رتثالةوا علو  موتى أعمالتؤوال    تةت.ل  رتتة جعةالةتثنال  رألتر ة   رتمعترا رآلجا  رةت.   رتممتلكالا    تةب
 تشكل رتتالتة:  ةالرانتالج م رتمبّتت  

 :المباني

 .رألتض إ جالت  مت  ةنم 30-30 م  رألأل – ترئمم
 .رألتض إ جالت  مت  ةن را 60-4 م  رألأل -مسأتم
 والمعدات اآلالت

 رتةن را 
 30 ة ت م -ة"ت م أت الف كالة ا
 60 ة ت م -م  ت م كالة ا
 62 رتكالة ا ة  

 32-62 م  ت م  كالة ا أت الف ة"ت م  كالة ا
 32-62 رتخط ط تج. زرا
 60-2  مبالة 
 62  ةترجا
  62 – 60 رتترت  / أةترج أج.ز 

 60-2 "غ ت  طتم م م طالا/  أت  م م طالا
 60 راتةالل م الع م أج.ز 

 7-2 طالأم م طالا
 2-3 رتمشتتك   أج.ز 

 7-3 عالمم تج. زرا
  أخرى:  موجودات
 2 ة الترا
 2 آتة  الةب أج.ز 
 1-4  تج. زرا أثالي
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 )تابع(والمعدات واآلالت الممتلكات

 .تبت ت مالتة كل ةتالت ، منالةةالً  ذت  كال  إذر  تعت ل.ال تلم ج ترا رتتبت ت م عمالترأل   رتمتةب م رتب مم مترجعم  ت 
 
أ وت رأل"و ل  وت  ت ت وتؤال كوالت تق ةو   عالئوت رتة وع  رتب موم رتمتتجوم تأل"ول   وت   تبالعوترةوتةعالت أ   مو رتتةح أ  رتخةالت  رتنالتجم  إ 

 .رتم ّ ترتخةالت    أ رتتةحرجعتترف ة.ال مة ة ال  
 عقارية ستثماراتا

  ت  إتترج.ال ةالتتكل م نالأص  .رتمالل تأس أ مممة  ز الت  أ رتعبالت م ؤة رتعبالترا رتممل كم ة.تف ت ب ق إ جالترا  /  رجةتثمالترا إ 
  .رتب مم  خةالت  رنخ الضرتمتترك    رجةت.  

 
 .أ .مال أأل را جالت متت  متى  عل   ةنم  30رتعبالت م ةنال  عل  طت بم رتبةط رتثالةا عل  متى  رجةتثمالترارةت.     ت 

 ملموسة غير موجودات

 الشهرة -3
مالئض تكل م رجةت  رذ عل  رتب مم رتعالتتم ت "وم رتمجم عوم موة "والمة رأل"و ل رتم وتت  تلشوتكم رتت   ت رتش.ت  رتنالتجم ع   تمثل

ر ووم خةووالئت  نالأ"ووال ةالتتكل ووم ج بووال أ الةوو.ال   ووت  ةالتتكل وومكل"وول  مةووتئ الالتشوو.ت  ةرجعتووترف تووالت ، رجةووت  رذ.   ووت  ة رتمةووت  ذ  رتتالةعووم
 .متتركمم جنخ الض رتب مم

 
عمل ووم  موو  ر  تةووت  تمووة رتمجم عووم  رتتووة  ت أووع  تلنبووت رتمنتجوومكوول رت  ووترا تت ز ووع رتشوو.ت    ووت   رتب موومرختةووالت رنخ ووالض   ووالاالتغ

 رتتوة تو  ت ز وع رتشو.ت  عل .وال أ  علو  متوترا أكثوت تبالتةوال  تلنبوت رتمنتجومإجتر  رختةالت ةن ي جنخ الض رتب موم تل  وترا   ت رجنتمالج. 
  رتب موم رتمتتجوم ت.وال أأول مو  تلنبوت رتمنتجومإذر مال  جت مال  ش ت إت  رنخ الض أ مم رت  ت . إذر كالنا رتب مم رتبالةلم ت ةوتتترت تل  وت  

رتم زعم عل  رت  ت  ث  عل  رأل" ل غ ت رتمالت م رألخوتى تل  وت   تلش.ت  رتمتتجم ت  ت م ل خةالت  رجنخ الض أ ج تتخ  ض رتب مم 
عكةوو.ال مووة متووترا   ووت تنالةووة ال علوو  أةووالس رتب مووم رتمتتجووم تكوول أ"وول مووة رت  ووت . إ  خةووالئت رنخ ووالض رتب مووم رتمةووجلم تلشوو.ت  ج 

 ج بم.
 

 و  مةلووغ   ووت ممالتةووم رتتأالةوم  عو  تت أوف رتمجم عووم    وويرةوتةعالت إ ووتى رتشوتكالا رتتالةعووم أ  رتزم لوم أ  رتمشووالت ع رتمشوتتكم  عنوت
 ت ت ت رتتةح أ  رتخةالت  رتنالتجم م  رجةتةعالت. مة ة.الرتش.ت  رتمتعلق 

 الرخص -3
 رنووتمالجتخووص تشووغ ل رتشووةكالا رتتووة توو  رت "وو ل عل .ووال مةووتئ اًل ةالتتكل ووم أ  رتب مووم رتعالتتووم رتنالتجووم إذر كالنووا جووز ر موو   ل تةووج ووت  

موو  رتتووالت ، رتووذي تكوو   م ووه  رةتووتر ً رألعمووالل.  ووت  إط ووال  رتووتخص علوو  طت بووم رتبةووط رتثالةووا علوو  مووتى أعمالتؤووال رانتالج ووم رتمبووّتت  
 رتمتةب وم رت توت  إتو  ةالاشوالت  أةالةوال ت ت وتؤال   وت   ةونم 32   60 ةو  تتتر إ رألعموالت رانتالج وم رتمبوّتت  رتشةكالا جالؤز  ت ةتختر . 

ذر تجت تؤال  شت ط رتتخ"م م   .مع نم تبن الا عل  تعتمت كالنا مال  ر 

 منتجة داخلياملموسة موجودات غير  -1
مبوط موة  التوم ةالتتكل وم رتمعل موالا تلمجم عوم تطو  ت تكن ت ج وال أنشوطم مو  ترخل وال  رتنالتجومرجعتترف ةوالتم ج ترا غ وت رتملم ةوم   ت 

 رةت  الئ.ال تلشت ط رتتالت م: 
 
 رتجت ت   رتعمل الا رتجت ت  رآلتة رت الةب ةترم عمثل  إنشالئ.ال ت  رتتة رأل" ل ت ت ت إمكالن م   

 مةتبةل م إأت"الت م منالمع رتمنت  رأل"ل ع  ة نت  أنه ر تمالل   

 م ث ق ةشكل رأل" ل تط  ت تكل م أ الس إمكالن م. 
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 )تابع( الملموسة غير الموجودات

 )تابع( منتجة داخلياملموسة موجودات غير  -1
 60 - 3 مو  رتمبوّتت  رانتالج وم أعمالتؤوال موتى علو  رتثالةوا رتبةوط أةوالس علو  ترخل وال رتمنتجوم رتملم ةوم غ وت رتم ج ترا إط ال   ت 

 رتتة رت تت  مة كم"ت ف رتتط  ت ةم"الت ف رجعتترف  ت  ترخل الً  منتجم ملم ةم غ ت ةم ج ترا رجعتترف عت   التم  مة. ةن را
 .م .ال تكةتؤال  ت 

 حق االستخدام غير القابل لإللغاء -4
 ووق رجةووتختر  غ ووت رتبالةوول ترتغووال   تعلووق ة ووق رةووتختر  جووز  موو  طالأووم كووالة ا رتنبوول رألت ووة أ  رتة ووتي رتووذي توو  موونح  ووق  إ 

 وم  رتم جو ترا عنوتمال  كو   توتى رتمجم عوم رت وق رتم وتت غ وت ةالتتكل وم  ة وق رجةوتختر   رجعتوترفرةتخترمه ت توت  م وتت .  وت  
تمتوت     رألت والف رتة"وت م أ  م جوالا رتنطوالق رتعوت ض مو عم موال تك   ترتتة   أ" ل مع نم رتبالةل ترتغال  جةتختر  جز  م تت م 

علو  رت توت  رتمت أعوم  علو  أةوالس رتبةوط رتثالةوا .  ت  إط وال  ؤوذ  رتم جو ترامتت   ق رجةتختر  عل  أغلة م رتعمت تتل  رتم ج ترا
 .ةنم 30إت   60 رتتة تتتر إ ة     عل  متت  رتعب ت أ .مال أأ"ت ت ةتختر 

 اخرى ملموسة غير موجودات -5
 خوتىرألرتم جو ترا غ وت رتملم ةوم   ت  إط وال  .رجةت  رذ عنت رتعالتتم ةالتب ممالتع أالا مع رتعم    رألةمال  رتتجالت م ة رجعتترف ت  

ةوونم  63-2رانتالج ووم تع أووالا رتعموو   تتووتر إ ةوو   رألعمووالت  إ .  رتمبووتت  مرانتالج وو عمالتؤووالأعلوو  أةووالس رتبةووط رتثالةووا علوو  مووتى 
 عالمال. 62  ت   رألةمال  رتتجالت م ت.ال عمت إنتالجة

 الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض

تب   رتمجم عم ةمترجعم رتمةالتغ رتمتتجوم تم ج ترت.وال رتملم ةوم  غ وت رتملم ةوم عنوت  جو ت تجئول تشو ت إتو  تعوتض تلو  رتم جو ترا 
موة أ موم رأل"ول  ذتو  ت ت وت  رةوتتجالعه وت  تبوت ت رتمةلوغ رتوذي  مكو    رتب موم.  موة  والل  جو ت مثول ؤوذ  رتوتجئل رنخ والضتخةالت  

ذ رنخ الضمتى خةالت   رتمجم عوم ةتبوت ت  تبو    ر كال  رأل"ل ج  تت رتتتمبالا رتنبت م ة" ت  مةتبلم ع  رأل"و ل رألخوتىرتب مم.  ر 
رتتة تت .ال أعمالت غ ت م تت  عةمال م .وال  رتملم ةم غ ت رتم ج ترارتتة  ع ت إت .ال رأل"ل. إ   تلنبت رتم تت رتمةلغ رتمةتتجع تل  ت  

 رتب مم ةن  اًل. جنخ الضرتش.ت    ت  م ".ال 
 
   أ مم رجةتختر أ .مال أعل . عنت تبت ت  أ مم رجةتختر  تكالت ف رتة ع  نالأ"الً رتب مم رتعالتتم تأل"ل  ؤ  ت ةتتترت رتبالةلرتمةلغ  إ 
رت الت وم  رتةو ق تبوت ترارتوذي  عكوس معوتل خ"و  أةول رت وت ةم  ةالةوتختر  رت الت وم أ مت.وال إتو  رتمةوتبةل مخ"و  رتتوتمبالا رتنبت وم   ت 

 رتتة ج  ت  تعت ل تبت ترا رتتتمبالا رتنبت م رتمةتبةل م ت.ال. تلب مم رتزمن م تلنبت  رتمخالطت رتم تت  تأل"ل 
 
 رتم توت عأ  رت  وت   رتمتتجم تأل"ل  أت ت  تبت تؤال ةلأل م  رتب مم تلنبت رتم تت عأ  رت  ت   تأل"لت ةتتترت  رتبالةلمكالنا رتب مم  إذر

 رنخ ووالضةخةووالت   رجعتووترف.  ووت  ت ةووتتترت رتبالةلووم  إتوو  رتب مووم تلنبووت رتم تووت  ووت  تخ وو ض رتب مووم رتمتتجووم تأل"وول عأ  رت  ووت    تلنبووت
رتب موم  رنخ والضرتب مم كم"ت ف مةالشتً  إج إذر كال  رأل"ل أت ت  إتترجه ةالتب مم رتمعالت تب  م.ال  مة ؤذ  رت التم  وت  معالملوم خةوالت  

 كنبص مة إعالت  رتتب   .
 
 رتب مووم جنخ ووالض م تملووم جنعكالةووالا مترجعت.ووال ت  وو أ مت.ووال مووة رنخ ووالض تكةووتا  رتتووة رتشوو.ت  الةووتثنال ةرتم جوو ترا غ ووت رتمالت ووم  إ 

  تووت  تلنبووت رتم تووت موو   رتب مووم رتمتتجووم تأل"وول عأ  رت  ووت    تخةووالت  رنخ ووالض رتب مووم رت  ووق رجنعكووالس  التووم مووة. تبت ووت كوول ةتووالت ،
رتمعتتم رتبالةلم ت ةتتترت ة  ي ج تز ت رتب مم رتمتتجم رتمعتتم ع  رتب مم رتمتتجوم تأل"ول م موال تو  تو   وت   رتمبتت ز التت.ال إت  رتب مم 

رنخ والض خةوالت    موة رتةون را رتةوالةبم.  وت  رجعتوترف ةالنعكوالس تلنبوت رتم توت رجعتترف ةخةالئت رنخ الض رتب موم تأل"ول عأ  رت  وت  
إج إذر كووال  رأل"ووول أوووت توو  تةوووج له ةالتب موووم رتمعووالت تب  م.وووال  موووة ؤووذ  رت التوووم  وووت  رجعتووترف ةالنعكوووالس خةوووالئت مةالشوووت  كوووتخل رتب مووم 

 رنخ الض رتب مم كز الت  مة إعالت  رتتب   .
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 المخزون

 تكوالت ف  الً م ئمو  كو    عنوتمال رتمةالشوت  رتمو رت رتتكل وم تت وم . أأول أ .مال رتبالةلم تلت بق رتب مم "المة   ةالتتكل م رتمخز  أ الس   ت 
 وت  ت"وت مخ"وص   ثموال  .رت الت وممكالنوه   التتوه  موة    رتمخوز  ت  ع تكةتؤال ت  رتتة غ ت رتمةالشت  رتتكالت ف  تل  رتمةالشت  رتعمالتم

 رتبالةلوم تلت بوق مثول "والمة رتب موم   ت  ت ت ت رتتكل م ةطت بم مت ةط ةوعت رتتكل وم رتموتجح. .تمخز   رتتبالت   تلف كال  ذت  م ئمال 
 . رتت ز ع  رتة ع رتتة  ق ع  رتمتكةت   رتتكالت ف رتعمل م جةتكمالل رتمت أعم رتتكالت ف كل خ" ةعت  رتمبتتةعت رتة ع 

 المالية األدوات

 رتتتت ةووالا مووة طتمووال رتمجم عووم ت"ووةح عنووتمال رتم ّ ووتراعتووترف ةووالتم ج ترا رتمالت ووم  رتمطل ةووالا رتمالت ووم مووة ة ووال  رتمتكووز رتمووالتة   ووت 
 .تألتر  رتمةتمم رتتعالأت م

 العادلة القيمة (3)
 : لة كمال رتمالت م  رتمطل ةالا رتمالت م تلم ج ترا رتعالتتم رتب   ت ت ت  ت 
 
 أةوووووووو رق مووووووووة ة.ووووووووال رتمتووووووووالجت    ووووووووت  عالت ووووووووم ر كووووووووال   شووووووووت ط مووووووووع رتمالت ووووووووم  رتمطل ةووووووووالا تلم جوووووووو ترا رتعالتتووووووووم رتب مووووووووم  ووووووووت  ت ت ووووووووت 

   رتمتتجم رتة ق أةعالت إت  ةالتتج ع ت ت تؤال  ت  ة  تمرت نشطم
  عوووووووووال  ةشوووووووووكل رتمبة توووووووووم رألةوووووووووعالت نموووووووووالذج علووووووووو  ةنوووووووووال ً  رألخوووووووووتى رتمالت وووووووووم  رتمطل ةوووووووووالا تلم جووووووووو ترا رتعالتتوووووووووم رتب موووووووووم وووووووووت  ت ت وووووووووت 

  .رتمنظ ت  رت الت م رتة ق معالم ا م  أةعالت ةتختر الة رتمخ"   رتنبتي رتتتمق ت ل ل عل  ةنال ً   ذت 

 المالية الموجودات( 3) 

 رتمالت وم رتم جو تراعلو  أةوالس توالت ، رتتوتر ل عنوتمال  كو   شوتر  أ  ة وع  رتمالت وم رتم ج ترا جم عة رجعتترف إتغال  أ  رجعتترف  ت 
 مةوتئ الً   توتتج  علو  راةوتثمالترا  وم  راطوالت رتزمنوة رتمبوتت مو  أةول رتةو ق رتمعنوة رت " ل شت طه تتطلب رتذي عبت ةم جب

  رتخةوالت  أ  رتوتةح خو ل مو  رتعالتتوم ةالتب موم رتم"ون م رتمالت وم رتم جو ترا عوتر م مال رتمعالملم تكالت ف إت .ال م المالً  رتعالتتم تلب مم  مبالً 
  رتتة ت  أ الة.ال مةتئ اًل ةالتب مم رتعالتتم.

 
 ةتلة ووع متال وومةمالت ووم  م جوو ترا  ةراةووت بالق تتووالت ، ة.ووال م ووت ظة إةووتثمالترا: رتم ووتت  رتتالت ووم رت ئووالا إتوو  رتمالت ووم رتم جوو ترا ت"وونف

.  عتمووت رتت"وون ف علوو  طة عووم  رت.ووتف موو  رتم جوو ترا رتمالت ووم   ووت  ت ت ووت رتت"وون ف عنووت رجعتووترف رتمةووتئة ‘ مووت ن   أووت ض’ 
 ةالتم ج ترا رتمالت م. 

 

 الفعلية الفائدة طريقة( 1)

 

رتتكل ووم رتمط وول  تأل"وو ل رتمالت ووم  تت م وول إ ووترترا رت  رئووت علوو  مووتى رت تووت  رتمعن ووم. إ   رت الئووت  رت عل ووم ؤووة طت بووم ا تةووالب طت بووم
را ترترا رتنبت م رتمت أعم مةتبة  عةمال موة ذتو  كول رتتةو   علو  رتنبوالط رتمتم عوم  معل الً ةعت رت الئت  رت عل م ؤ  رتةعت رتذي  خ"  

 مووتى علوو    رتتخ   ووالا رألخووتى رتعوو  را  رت عل ووم  تكووالت ف رت"وو بالا  رت الئووت أ  رتمبة  ووم رتتووة تشووكل جووز ر ج  تجووزأ موو  معووتل 
 .أأل متت  متى عل  منالةةالً   ك   عنتمال أ  رتمالت م رأل" ل م  أل"ل رتمت أع رتعمت

 
رتم ووت ظ ة.ووال  توو  رجةووت بالق أ  رتمتال ووم تلة ووع أ  رتبووت ض  رتووذم   رتووت   ألت رارت الئووت  رت عل ووم  تمعووتلةالتووتخل  مبووال   ووت  رجعتووترف

 رتمت نم.
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 االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ اتاالستثمار ( 4) 
  رتبووتت  رتن وم رتمجم عووم توتى  رتتوة رتم ووتت  رجةوت بالق  تو رت ،ثالةتووم أ  أالةلوم تلت ت ووت  تمعوالا ذرا  رت"وك   رتةوونترا ف ت"ون وت  
 ةالتتكل وم رجةوتثمالترا ؤوذ  تةوج ل  وت  .رجةوت بالق تتوالت ، ة.وال م وت ظ رةوتثمالترا أن.وال علو  رةوت بالأ.ال م عت  ت  ة.ال را ت الظ عل 

ة موراعتوترف ةوالا ترترا ةنوالً  علو  رتعالئوت رت علوة. تلخوذ رتمجم عوم     رتب موم رنخ والض الً نالأ"و رت عل وم رت الئت  طت بم ةالةتختر  رتمط ل 
 كالنا رألت را رتمالت م ؤذ  أت رنخ  ا.  إذر مالم تب  م.ال  عنت رتمبالةلمرتمخالطت رائتمالن م تألطترف اعتةالت ر

 للبيع متاحة مالية موجودات( 5)
 كالةووتثمالترا ت"ون  .ال  وت  رتنشووطم رألةو رق موة ة.ووال رتمتوالجت   وت   رتتوة رتمجم عووم أةول مو  ة.ووال  رتم وت ظ رتمتتجوم رتمالت وم رأل ترق إ 

 رتملك م  ب ق مة مةالشت ً  رتعالتتم رتب مم مة رتتغ ت ع  رتنالتجم  رتخةالئت رألتةالإ إتترج  ت . رتعالتتم ةالتب مم إظ.التؤال   ت  تلة ع متال م
رت  رئوت رتم تةوةم ةالةوتختر  طت بوم رت الئوت  رت عل وم  مكالةوب  .رتب موم رنخ والض خةوالئت ةالةوتثنال  رجةوتثمالت تب و   إعالت  ر ت الطة  م 

أ  عنووتمال  ووت  رةووتةعالت  .رتتووة  ووت  راعتووترف ة.ووال مةالشووتً  مووة رتووتةح أ  رتخةووالت  خةووالئت ت   وول رتعموو ا رألجنة ووم تلم جوو ترا رتمالت ووم 
مووة ة ووال  رجةووتثمالترا  تب وو  رتمتتركمووم رتمتتجووم ةووالةباًل  ووم  ر ت ووالطة إعووالت  رتخةووالئت أ    ووت  إتترج رألتةووالإ  ت ت ووت رنخ ووالض أ مووم

  .رتم ّ ترتخةالت  أ   رتتةح
 

ةالةوت   جم عوم تلمعنوتمال  نشول  وق  رتم ّ وترتخةوالت   أ  رتوتةحموة ة وال  تلة وع رتمتال وم  ب ق رتملك وم ألت را  رألتةالإ ت ز عالا تةجل
 .رألتةالإ ت ز عالا

 
رألجنة م  رتم"ن م كمتال م تلة وع ةتلو  رتعمو ا   وت  ت   ل.وال ةلةوعالت رت"وتف  ةالتعم ا رتمالت مت ت ت رتب مم رتعالتتم تلم ج ترا   ت 

 ت وتت رتم ّ وت رتوتةح أ  رتخةوالت  ة وال  راعتوترف ة.وال موة. إ  مكالةوب/ خةوالئت رتعمو ا رألجنة وم رتتوة  وت  رتتبت ترتةالئت  كمال ةتالت ، 
رتتغ ووترا مووة  ة ووال  مووةة نمووال  ووت  راعتووترف ةمكالةووب/ خةووالئت رتعموو ا رألجنة ووم رألخووتى  .ةنووالً  علوو  رتتكل ووم رتمط وول  تأل"وول رتمووالتة

 . رتم  ت  رتملك م  ب ق
 

مووة  ت نخ والض م  و عة تت ولتت ت وت إ  كووال  ؤنوال   رتتبت وترتمجم عوم ةمترجعوم أو   رتم جو ترا رتمالت ووم رتمتال وم تلة وع ةتوالت ،  تبو  
علوو  إنخ ووالض أ مووم  رً مسشووت إتوو  مووال ت   رتتكل ووم  عتةووت  رتمالت ووم تووأل ترقإ  أي رنخ ووالض ؤووال  أ  مطوو ل مووة رتب مووم رتعالتتووم  .أ مت.ووال
علو  أت را رتملك وم ج  وت  عكةو.ال موة ة وال   رتم ّ وترتخةوالت   أ  رتوتةحرتمالت م. إ  خةالئت رانخ الض  رتمعتتف ة.ال مة ة وال   رج ترق
 .رتم ّ ترتخةالت   أ  رتتةح

 والمدينون القروض( 6)
 م وتت  أ  ثالةتوم تمعوالا  ت.ال نشطم ة ق مة تتر ت.ال  ت  ج رتتة رألختى رتمت نم  رتذم   رتبت ض رتتجالت م رتمت نم رتذم  ت"ن ف  ت 

 طت بووم ةالةووتختر  رتمط وول  ةالتتكل ووم ج بووالً  أ الةوو.ال   ووت  رتعالتتووم ةالتب مووم مةووتئ الً   رتمووت ن   ةووالتبت ض راعتووترف  ووت ة.  مووت ن  ةكبووت ض 
ةالةوتثنال  رألت"ووت    رت علوة رت الئووت  معوتل ة ةوتختر  رت  رئووت ةوتخل راعتوترف  وت . رتب مووم موة إنخ والض أي نالأ"ووالً  رت ّعوالل رت الئوت  معوتل

 .مالتيرتمت نم أ" ت  رألجل   ي  ك   راعتترف ةالت الئت  غ ت 
 
عنوتمال  كو   ؤنالتو   رتم ّ وترتخةوالت   أ  رتوتةحت "و ل.ال موة ة وال   ت أوع  جرتتة رتمبتت  راعتترف ةالتمخ""الا رتمنالةةم تلمةالتغ   ت 

ةوو   رتب مووم رتمتتجووم تلم جوو ترا الت تق كوو ووت  أ ووالس رتمخ"ووص رتمعتووتف ةووه  .ؤووذ  رتم جوو تراأ مووم تت وول م  وو عة علوو  إنخ ووالض 
  رتمخ" مم عل  معتل رت الئت  رت علة عنت راعتترف رأل تة. رتمبتت   رتب مم رت الت م تلتتمبالا رتنبت م رتمةتبةل م

 
رتنالتجم عو  مشول عمو   رتمجم عوم أ  عوت  أوتتت.  علو  تةوت ت تخةالت  رمخ""الا رتت    رتمشك   مة ت " ل.ال تبت ترا  تعكس

 .رتمشط ةم رتت    ةالةالا رتعم    رتتجالتب رتةالةبم تلمجم عم مة  التم  أعمالتتعتمت ؤذ  رتتبت ترا عل  رتتمعالا رتمطل ةم. 
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 النقد ومرادفات النقد( 7) 
ةتثمالترا أ" ت  رألجل  رتطلب ت ا   ترئعم  رتنبت مة رت"نت ق  رتنبت  مترتمالا رتنبت تك     جالؤز  تلت   ل إتو   عالت م رتة  تم ر 

 مةالتغ م تت  م  رتنبت  تخ ع تمخالطت غ ت م.مم تلتغ ت مة رتب مم.

 ( مطلوبات مالية8)
 .أختى مالت م كمطل ةالا أ  ةرتخةالئت أ  رألتةالإ خ ل م  رتعالتتم ةالتب ممة مالت م كمطل ةالا إمال رتمالت م رتمطل ةالا ت"ن ف  ت 

 المالية للضمانات التعاقدية اإللتزامات( 1)

 :ة   مال رألعل  أةالس عل  ج بال أ الة.ال  ت    رتعالتتمالتب مم ة مةتئ ال رتمالت م تل مالنالا رتتعالأت م رجتتزرمالا أ الس  ت 

 
 راتتزرموووووالا   رتمخ""وووووالا  37راتتوووووزر  ةم جوووووب رتعبوووووت كموووووال ؤووووو  م وووووتت ةم جوووووب رتمع وووووالت رتم الةوووووةة رتوووووت تة تأووووو   مةلوووووغ

   رتطالتئم  رأل" ل رتم تملم
 ةووووالا ترت راعتووووترف ة الةووووالا ةم جووووب ةووووه رتمعتووووتف رتمتووووترك  راط ووووال   منالةووووةالً  كووووال  إذر الً نالأ"وووو مةووووتئ الً  ةووووه رتمعتووووتف رتمةلووووغ 

         .أع   رتمة نم

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات( 31)

ت"ن ف رتمطل ةالا رتمالت م رتمتتجم ةالتب مم رتعالتتم م  خ ل رتتةح أ  رتخةالت  عنتمال  ك   رتمطل ب رتمالتة م وت ظ ةوه تلمتوالجت    ت 
ةووه تلمتووالجت  مووة  ووالل توو  تكةووت  ة"وو ت  تئ ةوو م ةغووتض  كم ووت ظأ  عنووت ت"وون  ه علوو  ؤووذر رألةووالس.  ووت  ت"وون ف رتمطلوو ب رتمووالتة 

 ةالتب موم رتمالت وم رتمطل ةوالا إتترج  وت . ت و ط كولتر  رت عالتوم  غ وت رتم"ون م غ وت رتمشتبالا م  ك نه أ  رتبت ب رتمةتبةل مة رةتةعالت 
 .رتم ّ تر  رتخةالت   رتتةح  ت  رجعتترف ةالتمكةب أ  رتخةالت  رتنالتجم مة ة ال    رتعالتتم ةب مت.ال رتخةالت  أ  رتتةح خ ل م  رتعالتتم

  المالية األخرى المطلوبات( 33)
تكوووالت ف رتمعالملوووم.  وووت  أ وووالس  تنز ووول ةعوووت مةوووتئ اًل ةالتب موووم رتعالتتوووم  رجأتوووترض ذتووو  موووة ةموووال  رألخوووتى رتمالت وووم رتمطل ةوووالا أ وووالس  وووت 

ةم"الت ف رت  رئت علو  أةوالس رتعالئوت رت علوة.  رتمطل ةالا رتمالت م ج باًل ةالتتكل م رتمط ل  ة ةتختر  طت بم رت الئت  رت عل م   ت  راعتترف
إ  طت بم رت الئت  رت عل م ؤة طت بم ا تةالب رتتكل م رتمط ول  تلمطل ةوالا رتمالت وم  ت ز وع م"والت ف رت  رئوت علو  موتى رت توت  رتمعن وم. 

طووالت رتعمووت رتزمنووة رتمت أووع إ  معووتل رت الئووت  رت علووة ؤوو  رتمعووتل رتووذي  خ"وو   ةشووكل تووال  رتووتمعالا رتنبت ووم رتمةووتبةل م رتمت أعووم مووة إ
 تلمطل ةالا رتمالت م أ  متت  أأ"ت إذر كال  ذت  منالةةاًل.

 المالية بالمطلوبات االعتراف إلغاء( 33)

 .متته إنت.ال  أ  إتغالئه أ  رتتعالأتي رجتتزر  رةت  ال   ت  عنتمال  مبط عنتمال رتمالت م ةالتمطل ةالا راعتترف ة تغال  رتمجم عم تب  
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 ( أدوات مشتقة مالية31)
 ةموال رألجنة وم رتعمو ا "وتف  تبلةوالا رت  رئوت نةوب تمخوالطت تعت و.ال اترت  رتمشوتبم رتمالت وم رألت را مو  عوتت موة رتمجم عوم تتخل
 . رتعم ا رت الئت  نةب  مبة  الا رآلجلم رألجنة م رتعم ا "تف عب ت ذت  مة
 

تةووج ل رتمشووتبالا رتمالت ووم مةووتئ اًل ةالتب مووم رتعالتتووم  ذتوو  ةتووالت ، رتووتخ ل مووة عبووت رألتر  رتمشووتبم   ووت  إعووالت  أ الةوو.ال ج بوواًل ةالتب مووم   ووت 
 رتعالتتوم ةالتب مم رجعتترف  ت  م مال مالتة كل"ل رتمشتبم رتمالت م تألت را رتم جةمتالت ، إعترت رتتبالت ت. ت تةب رتب مم رتعالتتم ةرتعالتتم 
أ م أت را مالت م كلت را ت  ط  ةالتتالتة م   كل رألتةالإ  رتخةالئت   الت ال رتمجم عم ت تت ت . مالتة كمطل ب رتةالتةم رتمشتبم تألت را

 رتم ّ ت.ر  رتخةالت   رتتةحرتنالتجم ع  إعالت  أ الس رتمشتبالا تتتج مةالشت  مة ة ال  

 المتداخلة( المشتقات 34)
مة رألت را رتمالت م رألختى أ  عب ت م   م أختى عل  أةالس أن.ال أت را مشتبم من "لم   ي  رتمتترخلمرتتعالمل مع رتمشتبالا   ت 

أةوالس رتب موم رتعالتتوم   وي توتتج  علو  أ الةو.الرتعبو ت رتم و  م رتتوة ج  وت   تلو ة كة وت ةشكلتك   مخالطتؤال  مم زرت.ال غ ت متتةطم 
 .رتم ّ ترتخةالت   أ  رتتةحتغ ترا رتب مم رتعالتتم مة ة ال  

 ( محاسبة التحوط35)

ةمخوالطت  رتمتعلبوم رألت را غ ت رتمشتبم  رتمتترخلمةعض أت را رتت  ط  رتتة تشمل رتمشتبالا  رتمشتبالا ت تت  أ لمجم عم ت  مك 
"وووالمة رجةوووتثمالترا موووة رتعمل وووالا  ت  طوووالارتتوووتمبالا رتنبت وووم أ   ت  طوووالارتب موووم رتعالتتوووم  أ   تت  طوووالارت"وووتف رألجنةوووة  إموووال 

 .م ئمم معال  ت  ت  تطة ق   ي نبت م تتمبالا كت  طالارتتزرمالا مخالطت رت"تف رألجنةة  ت  طالارتخالتج م. ت تةب 
 
  إت  جالنب أؤوترف إترت  رتمت  ط ةشلنهةت ث ق طة عم رتع أم ة   كل م  أتر  رتت  ط  رتةنت  رتمنشال ةتر م ع أم رتت  ط  تب    مة

رتت و ط  ةالةوتمترت  تبو   رتمجم عوم ةت ث وق   ةوترتمخالطت  رةوتترتج ت.ال اجوتر  معوالم ا رتمخوالطت رتمتعوتت . عو    علو  ذتو   عنوت 
 .نهلةش رتمت  طى مالعل م أتر  رتت  ط مة تع  ض رتتغ  ترا مة رتب مم رتعالتتم أ  رتتتمبالا رتنبت م تلةنت مت

 ( ترتيبات خيار الشراء36)

 ك تتزرموالا تةج ل.ال  ت  رتمجم عم أةل م  رت"التت  تالةعم شتكالا ملك م ت ب ق رتشتر  ةخ الترا رتمتعلبم رتم تملم رتنبت م رتتمعالا إ 
 موو  ثالةووا تعووتت آخووت مووالتة أ"وول أ  رتنبووت موو  ثالةووا ةمةلووغ إةووتةترت.ال غ ووت ةطت بووم مبووط تةووتت رتخ ووالترا ؤووذ  مثوول تكوو   عنووتمال مالت ووم

 .رتتالةعم رتشتكم مة رألة. 
 
ةه مةتئ اًل ةالتب مم رتعالتتم  وم  رتبوت ض موع   ت  راعتترف رتخ الت ممالتةم عنت رتتمع مةت ق  "ةح أ  رتممك  م  رتذي رتمةلغ إ 

ت م له مةالشوتً  موة  بو ق رتملك وم.  وت  راعتوترف ةالتت م ول موة  بو ق رتملك وم ةشوكل من "ول كخ والترا شوتر  م"وتت  علو   "وص 
 تتطلووب ةرتتوو تخ والترار أّمووال. رتم  ووت  رتتالةعوم رتشووتكالا أ"و ل "ووالمة مووة رتمةو طت  غ ووت رتملك وم ت بوو ق مبالتةوومغ وت مةوو طت عل .وال 

 تم  ول كتكوالت ف رتشوتر  خ والت تتت ةوالا موة رتوتخ ل ةتكل وم رتمجم عوم تعتوتف تالةعوم  شوتكم موة ثالةوا أة.  تعتت رتمالل م  ثالةا مةلغ
 .عل ه رتمت "ل رتثم  عل  تلخ الت رتعالتتم رتب مم مة ةالتز الت  ت ت تؤال  ت 
 

رتمطل ةوالا إتو   وت رتمةلوغ رتمةوت ق  ذتو  تمبالتنوم   رت علوةرت الئت   معتلؤذ  رتخ الترا ج بال ةالتتكل م رتمط ل  ة ةتختر  طت بم  تبالس
رتتكل ف رتنالت  كتكالت ف مالت م.  مة   ت  تةج لتلمت  رأل ت   الً ةم جب رتخ الت كمال مة رتتالت ، رتذي  "ةح ممالتةم رتخ الت م ه مةت ب

 راعتترف ةالاتتزر  مع تعت ل مبالةل مة  ب ق رتملك م.  إتغال    ت   التم إنت.ال  مت  رتخ الت أ  عت  ممالتةته
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 ( إلغاء االعتراف باألصول المالية37)

رتمجم عم ة تغوال  رعتترم.وال ةالأل"و ل رتمالت وم مبوط عنوت رنت.وال  متوت  "و   م رت بو ق رتتعالأت وم تلتوتمبالا رتنبت وم رتنالتجوم عو  تلو   تب  
رأل" ل أ  أ  تب   رتمجم عم ةت   ل رأل" ل رتمالت م أ  كل مخالطت  منالمع رتملك م ةشكل ج ؤتي إت  ج.وم أخوتى. أموال موة  التوم 

رتملك ووم  رةووتمترتؤال ةالتةوو طت  علوو  رأل"وول رتم وو ل موو    عأ  رج ت ووالظ ةشووكل جوو ؤتي ةمخووالطت  منووالم عووت  أ ووال  رتمجم عووم  ةت   وول
موة رأل"ول رتم و ل  رتمطل ةوالا رتمتعلبوم ةوه رتتوة أوت تبو   رتمجم عوم ةوتمع.ال. أموال موة  رتمجم عم تب   ةالجعتترف ة "وت.ال رتمةوتةبال 

 ةوووالجعتترف تةوووتمت رتمجم عوووم مووو   رتم ووو ل رتمووالتة التووم ر ت وووالظ رتمجم عوووم ةشوووكل جووو ؤتي ةكالمووم مخوووالطت  منوووالمع رتملك وووم تأل"ووول 
 .رتمبة ض رتت ع مبالةل م م نم ةبت ضر  اًل   تعتتف رتمالتة ةالأل"ل

 اتالمخصص

 مطالتةوم رتمجم عومكو   ت ت  رجعتترف ةالتمخ""الا عنتمال  ك   تتى رتمجم عم رتتزر   التة نت جم ت وتي ةوالةق   وي   تمول أ   
ةتةوو  م ذتوو  رجتتووزر . تبووالس رتمخ""ووالا ةنووال  علوو  أم وول تبووت ترا مجلووس راترت  تلم"ووالت ف رتمطل ةووم تتةوو  م رجتتووزر  مووة تووالت ، 

 ذت  ج ؤتي. تلث ترتتبت ت مع خ"م.ال تت رزي رتب مم رت الت م عنتمال  ك   
 المسيطرة غير الملكية حقوق مع المعامالت

مالتكة  ب ق رتملك م غ ت رتمة طت  عل  أن.ال معالم ا موع ج.والا خوالتج رتمجم عوم.  معالم ا مع رتتعالملرتمجم عم ة الةم  تطةق
 أ  رتووتةحإ  راةووتةعالترا إتوو  مووالتكة  بوو ق رتملك ووم غ ووت رتمةوو طت   نووت  عن.ووال مكالةووب  خةووالئت تلمجم عووم   ووت  تةووج ل.ال مووة ة ووال  

  رتب مووم رتمةووتت رتووثم  ةوو   رت ووتق تمثوول شوو.ت  عن.ووال  نووت  رتمةوو طت  غ ووت رتملك ووم  بوو ق مووالتكة موو  رتمشووتت الا إ . رتم ّ ووترتخةووالت  
 .رتتالةعم تلشتكم عل .ال رتمةت  ذ ةالت "م رتمتعلبم رتم ج ترا ت"المة رتمتتجم

 أرباح أنصبة

 رتم رمبوم م .ال  ت  رتتة رت تت  مة رتم ّ ت  رتمالت م رتة النالا مة كمطل ةالا رتمجم عم تمةالؤمة رتم زعم رألتةالإ ةت ز عالا راعتترف  ت 
 .رألتةالإ ت ز عالا عل 
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 ت جوووب علووو  مجلوووس راترت  إ"وووترت أ كوووال   تبوووت ترا   3إ  ووالإ تأووو   رتمة نوووم موووة  تلمجم عوووم رتم الةوووة م رتة الةوووالا تطة وووق خوو ل
ت ةا جل م رت   إ موة م"والتت أخوتى. تعتموت رتتبوت ترا  رجمتتر والا  رتتةرمتتر الا   ل رتب   رتمتتجم تلم ج ترا  رتمطل ةالا   

رتمتتةطم ة.ال عل  أةالس رتخةت  رتتالت خ م  غ تؤال مو  رتع رمول رتتوة تعتةوت ذرا "ولم. علموال ةول  رتنتوالئ  رت عل وم أوت تختلوف عو  ؤوذ  
 رتتبت ترا. 

 
ة م مووة رت تووت  رتتووة ةووال معلوو  رتتبووت ترا رت ووت  رجعتووترف ةالتتعووت  ا ةشووكل مةووتمت.  رألةالةوو م  رجمتتر ووالا رتتبووت ترا  ووت  مترجعووم

أ  علو  متوت  رتمترجعوم  متوترا ج بوم إذر كالنوا رتمترجعوم توسثت  م ةوبتجتي م .ال رتمترجعم إذر كالنا رتمترجعم تسثت عل  تل  رت تت  
 عل  رت تت  رت الت م  متترا ج بم. 

 
 مخوالطت توت .ال  رتتوة  رتتبت وت ةتوالت ، رتمسكوت غ وت تلتبوت ت رألخوتى رتتئ ةو م رتم"والتت مو   غ تؤال رتمةتبةل م رتتئ ة م الارجمتتر  إ 

 :تنال أمة نم   رتتالت م رتمالت م رتةنم خ ل  رتمطل ةالا تلم ج ترا رتمتتجم تلب مم مالت م تعت  ا إت  تستي أت ؤالمم
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 األخرى الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة( 3)

رتم جوو ترا غ ووت رتملم ةووم رتم ووتت  رتتووترخ ص  أ رعووت رتعمووو   أووت ت وو  متنبلووم. رت. رتووف رترجةووت  رذ علوو  مشووغلة شووةكالا  عنووت
 رتع مووالا رتتجالت ووم.  ووت  رتت "وول تلب مووم رتعالتتووم ت.ووذ  رتم جوو ترا عوو  طت ووق خ"وو  "ووالمة رتتووتمبالا رتنبت ووم رتمةووتبةل م رتتبت ت ووم  

أعالا رتتتمبالا رتنبت وم رتمةوتبةل م رتنالشئم ع  رأل"ل   ي ج ت جت ة ق نشطم تتل  رتم ج ترا. إ  رةتختر  رمتتر الا مختل م تت  
  نةةم رتخ"   ستي إت  تب  مالا مختل م تلم ج ترا غ ت رتملم ةم. 

 
 جعووول رأل كوووال  رتمتعلبوووم ةوووالتعمت رجنتوووالجة   ةالةوووتثنال  رتشووو.ت   ةالتمجم عوووم رتخال"وووم رتملم ةوووم غ وووت تلم جووو ترا رتنةوووةة رت جووو  إ 

 ر  رتمالتة تلمجم عم. رتتبت تي عن"تر  ةالةال  سثت عل  رتمتكز رتمالتة  رألت
 

ةوالألتر  رتمةوتبةلة تأل"و ل رتتوة  وت  رجةوت  رذ عل .وال تعلوق تأ  رألعمالت رجنتالج م رتمةتختمم مة إط ال  رتم ج ترا غ ت رتملم ةوم 
  تبت ت راترت  تل تت  رتتة ة ف تةتمت رتمجم عم خ ت.ال من عم رأت"الت م م  تل  رتم ج ترا. 

 ( دمج االعمال3)
إ  رجعتوووترف ةالنوووتمالج رألعموووالل  ةوووتلز  ةووول   وووت  ت ز وووع ةوووعت رتشوووتر  ت ةوووت  رذ علووو  م جووو ترا مةوووت  ذ  ممالثلوووم  ةووول   وووت  أ وووالس 
رتمطل ةوالا رتم تت ووم ةالتب مووم رتعالتتوم ةتووالت ، رجةووت  رذ. تبوو   رتمجم عوم ة "ووترت رأل كووال   رتتبووت ترا رتمتعلبوم ةت ت ووت رتب مووم رتعالتتووم 

 ت ز ووع ةووعت رتشووتر . مووة  ووالل كووال  أي جووز  توو   ووت  ت ز عووه م جةوواًل   ووت  رجعتووترف ةووه  رتمت أعوومرتمطل ةووالا تلم جوو ترا رتمةووت  ذ    
 كش.ت    أمال إ  كال  ةالتةاًل  م ت  رجعتترف ةه مة ة ال  رتتةح أ  رتخةالت .

 الزميلة والشركات الشهرة قيمة انخفاض( 1) 

 تلوو  ت.ووال خ""ووا  رتتووة تلنبووت رتمنتجووم تل  ووت  رجةووتختر  أ مووم تبووت ت  تطلووب رنخ  ووا أووت رتشوو.ت  أ مووم كالنووا إذر م مووال ت ت ووت إ 
 رت الت وووم رتب موووم "وووالمة ةال تةووالب رتمجم عوووم أ وووال   تطلوووب رتزم لووم  رتشوووتكالا تلشووو.ت  رتمةوووتختمم رتب مووم ر تةوووالب ةووول  علموووال. رتشوو.ت 

 : لة مال ةشل  راترت  ت أعالا م .ال ةمال  ةشلن.ال مع نم رمتتر الا تتطلب رتتة رتمةتبةل م رتنبت م تلتتمبالا
 

  ط  لم رألجلمعتجا نم  رتتتمبالا رتنبت م  
 ت أ ا   ج  ران الق رتتأةمالتة رتمةتبةلة   
  رتخ"  رتتة تعكس رتمخالطت ذرا رت"لم معتجارخت الت. 

 
مووو  رتة النوووالا رتمالت وووم رتم  وووت . إ  رتتغ  وووت موووة  7  وووالإ إأوووت تووو  ت "ووو ل.ال موووة   رت ةالةووو الا  رتمةوووتختمم رتتئ ةووو م رجمتتر وووالا إ 

 أ مم رتش.ت   رجةتثمالت مة شتكالا زم لم. مةرنخ الض  رجمتتر الا رتتئ ة م أ  رتت أعالا أت  نت  عنه

 غير الملموسة الموجوداتانخفاض قيمة ( 4)
تلم جوو ترا  رتمتتجوومتووتع   رتب مووم  إمكالن ووم تب وو  تةووتلز   رتتووة راترت  موو  أةوول  كووال  أ رتخووالذعمل ووم رختةووالت رنخ ووالض رتب مووم  تتطلووب

ت  خ"وم.ال  وة"المة رتب مم رت الت م تلتتمبالا رتنبت وم رتمةوتبةل م رتمةوتمت  مو  تلو  رتم جو ترا ةالةوتختر  ت أعوالا رتتوتمق رتنبوتي رتتوة 
الجم ت ةو متعلبمرتمتتر الا ةعض رج رتخالذ  نةغةمنالةب. عنت ر تةالب "المة رتب مم رت الت م تلتتمبالا رتنبت م رتمةتبةل م  تمعتل ال مب

 : لة مال ةشل  راترت  ت أعالا م .ال ةمالغ ت رتمسكت  ة" ت  عالت م 
 

  ط  لم رألجلرتنبت م  تلتتمبالانم  رتمعتجا  
 ت أ ا   ج  ران الق رتتأةمالتة رتمةتبةلة   
  ة.ال رتمتعلبمرتخ"  رتتة تعكس رتمخالطت  معتجارخت الت. 
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 والمعدات واآلالتالممتلكات ( 5)
م  إجمالتة م ج ترا رتمجم عم.  تذت   م   رتتبت ترا  رجمتتر الا رتتة تت  تغوتض  ؤالمالً   رتمعترا جز رً   رآلجارتممتلكالا  تمثل

ت ت وت أ مت.ووال رتمتتجووم  رجةوت.   رتخووالص ة.ووال تعتةوت ةالتغووم رألؤم ووم ةالتنةوةم تلمتكووز  رألتر  رتمووالتة تلمجم عوم.  إ  رتب مووم رتمتتجووم 
ت أع تأل"ل  رتب مم رتمتةب م رتمت أعم مة ن.ال وم ذتو  رتعموت رجنتوالجة. تعمت رانتالجة رتمرت ةت.   رتت تي  ت  ر تةالة.ال ةعت تبت ت 

أ موم أ وت رجةوت.   رتم ّمول علو   /ز والت إتو  تخ  ضستي  ورتعمت رجنتالجة رتمت أع تأل"ل أ  أ مته رتمتةب م  /نبصعلمال ةل  ز الت 
 .رتم ّ ترتخةالت   أ  رتتةحة ال  

 

 التجارية المدينة الذمم قيمة إنخفاض( 6) 
أ وتري كوال  ت.وال  عوت  أ  ت وتي مم  و ع  أتتومعنوت  جو ت  أعمالتؤوال علو  ةنال ً ت تت رتمجم عم رنخ الض أ مم رتذم  رتمت نم رتتجالت م 

ةولةة رتثوت رأل كوال  رت.الموم موة تب و   رألترت  را تموالتسرتتجالت وم. رتمت نوم  تلوذم رتمةوتبةل م  رتتبت ت ومتلث ت ةلةة عل  رتتتمبالا رتنبت وم 
 رتتجالت م.رتذم  رتمت نم  رتذم رةتتترت  أالةل م لمسشترا  رأل تري عل ت

 التابعة تاوالشرك المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات تصنيف( 7)
إ  رتت"ون ف رتم ئوو  جةووتثمالترا مع نووم كشووتكالا تالةعووم  شووتكالا زم لووم  مشوالت ع مشووتتكم  تطلووب إجووتر  ت ل وول جوو ؤتي  أ كووال  موو  

 مووال إذر كالنووا رتمجم عووم تةوو طت  تووسثت ةشووكل ملموو س أ  تبوو   ةالتةوو طت  رتمشووتتكم علوو  ؤووذ  رجةووتثمالترا.  أووت أةوول راترت   وو ل م
 شمل ذت  رألخوذ موة رجعتةوالت عوتت مو  رتمسشوترا ةموال موة ذتو  رتملك وم   بو ق رتت"و  ا   نطوالق تمث ول مجلوس راترت   رتتتت ةوالا 

 رتتعالأت م  مسشترا   ل رتة طت  رت عل م.
 

أووت  كوو   تلتغ ووترا مووة ؤووذ  رتمسشووترا  تب وو   راترت  تلبووتت  علوو  رتةوو طت  أ  رتتأالةووم توولث ت جوو ؤتي علوو  ت"وون ف ؤووذ  رجةووتثمالترا 
 . رتنتالئ  تةالإأل ر ة ال  رتمتكز رتمالتة رتم  ت تلمجم عم 

 االتحادي اإلمتياز حق )8)
   3063 تةونم 330/62/33 تأو  رتمت وت  رتعتة وم راموالترا موة رتو زتر  مجلوس تبوترت  مبوالً  رجت والتي مت الزار  ق ر تةالب  تطلب

رتت  و ح رتمت  بوم  تةوالئل  3063  نوال ت 36 موة رتمستخوم رتمت وت  رتعتة وم راموالترا ت توم موة رتمالت وم  زرت  عو  رت"التت  رتت ال" ل
 رتعمل ووووالا ؤووووذ  تطة ووووق عنووووت. رت ةووووالة م رتعمل ووووالا موووو  عووووتت 3064 نووووال ت  37   3063ركتوووو ةت  30  3063رةت وووول  34ةتووووالت ، 

 رألنشوطم ةنو ت ةو   ةالت "ول أةالةوة  ةشوكل توتتةط رتتوة  ةالةوم  رمتتر والا ت ةو ترا   مع نوم أ كوال  ةو جتر  راترت  أالموا رت ةوالة م 
 رألتةوالإ مبالةول  مك  تة  ت.ال رتتة أ  رجت التي رجمت الز ت ق خال عم غ ت رتمسةةم تعتةتؤال رتتة  رتةن ت رجختى رألنشطم   رتمنظمم
 . رجت التي رجمت الز ت ق رتخال عم

 
 .تتغ ت  أت رتمنالأشم ت ا مةتبةل م متترا مة تطة ب.ال ة ت  رتتة رت ةالة م  رتمن.ج م رألةالس  زرل ج

 المنظمة المصاريف )1)
% موو  ر ترترت.ووال ةوون  اًل إتوو  رت. ئووم رتعالمووم تتنظوو   أطووالع رجت"ووالجا مووة ت تووم رامووالترا رتعتة ووم رتمت ووت  6إ  رتمسةةووم ملزمووم ةووتمع مووال نةووةته 

رتتنظ م وم  أالموا رتمسةةوم ةو جتر  ةعوض رأل كوال  كم"الت ف تنظ م م تمةالؤمالا تكن ت ج ال رتمعل مالا  رجت"والجا. عنوت ر تةوالب رتم"والت ف 
تمت وت   رجمتتر الا رت.المم رتمتعلبم ةشكل تئ ةة ةت   ل رج ترترا    ي تةع  رتمسةةم إت  إتترج رج ترترا رتتنظ م م مة رامالترا رتعتة وم ر

 مبط  ت س رج ترترا مة منشدا إمالترت م أختى ةالا المم إت  رتشتكالا رتتالةعم مة رتخالتج.

34 
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 7 تأو  رتمالت وم تلتبوالت ت رتوت تة رتمع والت موع تمالشو الً    ع.ال ت  أتنال   رتم "لم تلمجم عم  مرتتشغ ل بطالعالاالتة رتمتعلبم رتمعل مالا إ 
 رتتبووالت ت علوو  ةنووال ً   مرتتشووغ ل بطالعووالارت عوو  رام"ووالإ  ووت  أ  7 تأوو  رتمالت ووم تلتبووالت ت رتووت تة رتمع ووالت  تطلووب. رتتشووغ ل م رتبطالعووالا
  تب وو   تلبطووالع رتموو رتت تت ز ووع  ذتوو  تلمجم عووم رتتئ ةووة رتتشووغ لة رتبووترت "ووالنع أةوول موو  منووتظ  ةشووكل مترجعت.ووال  ووت  رتتووة رتترخل ووم

 .أترئه
 

 إيراداتها منها القطاعات تستمد التي والخدمات المنتجات ( أ
 تتعلوق رتمجم عوم م جو ترا تةالإأ   إ ترترا معظ  إ . رات"الجا  أج.ز  ختمالا تبت    ؤ   ر ت إنتالجة خط عل  رتمجم عم تتكز

 رتتالةعوووم شووتكالت.ال خوو ل موو  رتمت وووت  رتعتة ووم رامووالترا ت تووم خوووالتج رتمجم عووم تعموول. رتمت ووت  رتعتة وووم رامووالترا ت تووم مووة ةعمل الت.ووال
 :رتتالت م رتتشغ ل م رتبطالعالا تةإ تنبة   رتتة ت تم عشت ةتم مة رتزم لم  شتكالت.ال

 
 ةالكةتال  .6
 م"ت .3
 رختي - ت ت م .3

ل عمل والا رتة وع موال ةو    وت م وت  تنةب را ترترا إت  أطالع رتتشوغ ل ةنوال  علو  م أوع شوتكم رتمجم عوم رتتوة تبوت  تبت وت را وترترا. 
 مة رتة ق.رتبطالعالا  مبال تألةعالت رتةالئت  

 

يرادات نتائج ( ب  القطاع وا 
 رجمت والز   وق رتتم  ول  تكوالت ف رتتم  ول إ وترترا تخ"و ص ت   مو  أطوالع كول أةول مو  رتم بق رتتشغ لة رتتةح رتبطالع نتالئ  تمثل

 .رتبطالع أتر   تب    رتم رتت ت ز ع تغتض  ةرجترت مجلس ةع رتمجم عم إترت  تمجلس رألةالس ؤذر تبت   ت . رجت التي
 

ت  تخ" ص  "م رتمجم عم مو  نتوالئ  رتشوتكالا رتزم لوم  رتمشوالت ع رتمشوتتكم إتو  رتبطالعوالا ةنوال  علو  رتم أوع رتجغترموة تعمل والا 
إتوو  مجلووس راترت  عوو  نتووالئ  رجةووتثمالترا مووة  تمعووهرتشووتكالا رتزم لووم  رتمشووالت ع رتمشووتتكم.   تمالشوو  ؤووذر رتتخ"وو ص مووع مووال توو  

 رتمشتتكم.رتشتكالا رتزم لم  رتمشالت ع 
 

 القطاع موجودات(  ج

 رتمالت وووم  رأل"ووو ل رتملم ةوووم  غ وووت رتملم ةوووم رأل"ووو ل ةمترأةوووم راترت  مجلوووس  بووو    عل .وووال رتمووو رتت  ت ز وووع رتبطالعوووالا أتر  تمترأةوووم
 أطوالع مو  أكثوت رةوتخترم.ال موة  شوتت  رتتوة رأل"و ل ع وت ز  وت  . رتبطالعالا عل  رأل" ل كل ت زع.  ت  عل  أطالع ةكل رتمتتةطم

 . ت  عل  أطالع كل  بب.ال رتتة را ترترا أةالس عل 
 
  .معل مالا رتبطالعالا مة رت"  م رتتالت م تبت    ت 
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لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

٤

القطاعية المعلومات-

 اإلمارات

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمتحدة العربية

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٢٠١٣ ديسمبر ٣١

 اإليرادات

٢٥٫٤٤٨٫٣٤٩٤٫٧١٥٫٦٦٥٤٫٤٢٥٫٨٦٣٤٫٢٦٣٫٣٦١٣٨٫٨٥٣٫٢٣٨خارجية مبيعات

-(٩٧٨٫٦٢١)٥٠٧٫١٢٠٢٥٫٨٥٥٣٣٥٫٠٦٥١١٠٫٥٨١القطاعات بين مبيعات

٣٨٫٨٥٣٫٢٣٨(٩٧٨٫٦٢١)٢٥٫٩٥٥٫٤٦٩٤٫٧٤١٫٥٢٠٤٫٧٦٠٫٩٢٨٤٫٣٧٣٫٩٤٢اإليرادات إجمالي

١١٫٥٤٣٫٧٦٩٥٨١٫٩٩٨٦٩٧٫٤٤٨١٫٧٠٩٫٨٠٤١٤٫٥٣٣٫٠١٩ القطاع نتائج

(٦٫١١٥٫٠١٦)االتحادي االمتياز حق

٤٤٠٫١٩٩التمويل إيرادات

(٤٥٨٫٦٠٧)التمويل تكاليف

٨٫٣٩٩٫٥٩٥الضرائب قبل الربح

(٦٤٨٫٦٤٧)الضرائب

٧٫٧٥٠٫٩٤٨السنة ربح

٨٥٫٧١٥٫٥٣٤(٢٠٫٠٧٨٫٢٥٧)٥٨٫٥٥٧٫٠٨٠١٣٫٧٦٦٫١٤٤١٨٫١١٧٫٩٦٤١٥٫٣٥٢٫٦٠٣االصول اجمالي

٤٫٦٠٧٫٥٤٨-١٫٨٨٩٫١٠٢٩٩٢٫٤١٦٩٦٧٫٠٢٠٧٥٩٫٠١٠واالطفاء االستهالك

٦٫٣٣٣٫٨٨٦-٢٫٠٦٣٫٤٥٣١٫٢٢٨٫٩٦٩١٫٣٩١٫٧٦٠١٫٦٤٩٫٧٠٤متداولة غير اصول الى اضافات

٢٠١٢ ديسمبر ٣١

 اإليرادات

٣٢٫٩٤٦٫٣٠٠-٤٫٢٩٨٫١٣٤-٢٣٫٥٩٨٫٠٤١٥٫٠٥٠٫١٢٥خارجية مبيعات

-(٣٦١٫٤٤٧)٩٦٫١١٦-٢٤٠٫٢٧١٢٥٫٠٦٠القطاعات بين مبيعات

٣٢٫٩٤٦٫٣٠٠(٣٦١٫٤٤٧)٤٫٣٩٤٫٢٥٠-٢٣٫٨٣٨٫٣١٢٥٫٠٧٥٫١٨٥اإليرادات إجمالي

١١٫٨٥٠٫٥٩٧-٩٫٣٨٥٫٤٩٦١٫٠٢٦٫٤٨٤٨٫٤٤١١٫٤٣٠٫١٧٦ القطاع نتائج

(٦٫٤٥١٫٢٥٢)االتحادي االمتياز حق

٨٦٠٫١٣٨زميلة شركة في جزئي استبعاد ربح

٧٢١٫١١١التمويل إيرادات

(٣٢٢٫٩٣٨)التمويل تكاليف

٦٫٦٥٧٫٦٥٦الضرائب قبل الربح

(٨٥٫٩١٠)الضرائب

٦٫٥٧١٫٧٤٦السنة ربح

٨٤٫٦٠٦٫١٤٦(٢٠٫٨٣٧٫١٩٨)٥٧٫٨٤٨٫١٩٨١٤٫٣٢٣٫٩٠٢١٩٫٤٩٧٫٩٦٨١٣٫٧٧٣٫٢٧٦االصول اجمالي

٣٫٣٨٤٫٧٣٩-٧٥٣٫٩٢٥-١٫٧٢٣٫١٠٥٩٠٧٫٧٠٩واالطفاء االستهالك

٤٫١٦٤٫٣٤٨-١٫٠٥٠٫٩٤٢-١٫٩٣٩٫٣٥٣١٫١٧٤٫٠٥٣متداولة غير اصول الى اضافات

20132012 االمارات قطاع ايرادات تفاصيل

درهم مليوندرهم مليون

٢٢٫٧٥٨٢٢٫٠١٠المنظمة االمارات ايرادات

٣٫١٩٧١٫٨٢٨المنظمة الغير االمارات ايرادات

٢٥٫٩٥٥٢٣٫٨٣٨

دوليا

٢٦



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

٥
االتحادي االمتياز وحق التشغيل مصاريف-

20132012(االتحادي االمتياز حق قبل) التشغيل تكاليف
(أ)

درهم ألفدرهم ألف

٨٫٧٣٠٫٥١٩٧٫١٦٥٫٦٢٦ المباشرة البيع تكاليف

٥٫١٤٩٫٣٩١٤٫٤٧٥٫٤٢٠الموظفين تكاليف

٣٫٧٩٨٫٤٥٥٢٫٦٧٠٫٠١٣(11 ،10 إيضاح) إستهالك

٢٫١٨٧٫٣٠٢١٫٣٢٩٫٠٣٨عالقة ذات واخرى شبكات تكاليف

١٫٣٤٦٫٧٤٩١٫٢٢٤٫٥٣٥وادارية عمومية تكاليف 

٩٠٦٫٧٥٢٦٣٣٫٠٧٧تسويق مصاريف

٨٠٩٫٠٩٣٧١٤٫٧٢٦(٩ إيضاح) إطفاء

٦٧٤٫٠٤٢٥٣٧٫٨٧٩تنظيمية تكاليف

٢٥٨٫٤٥٨٢٤٨٫١٦٥التشغيلي التأجير

١٤٠٫٨٧٣٥٧٫٦٦٩األجنبية العمالت صرف خسارة

٦٩٨٫٧٥٠٤٧٧٫٣٤٥أخرى تشغيلية تكاليف

٢٤٫٧٠٠٫٣٨٤١٩٫٥٣٣٫٤٩٣(االتحادي االمتياز حق قبل) تشغيلية مصاريف 

االتحادي االمتياز حق
(ب)

٦
التمويل إيرادات-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٣١٥٫٤١٦٣١٧٫٩٦٦االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ المالية واالستثمارات البنكية الودائع على الفائدة

٠٣٤٢٫٢٧٨زميلة لشركات قروض على الفائدة

١٢٤٫٧٨٣٦٠٫٨٦٧أخرى تمويل إيرادات

٤٤٠٫١٩٩٧٢١٫١١١

 لعملية ليس. المالئم النحو على المعامالت طبيعة تعكس بحيث ،(االتحادي االمتياز حق قبل) التشغيلية النفقات من الحالية للسنة مثيلتها مع لتتفق 2012 لسنة المقارنة أرقام تبويب إعادة تم

.السابقة أو الحالية السنة في المالي المركز بيان أو الربح على تأثير أي هذه التصنيف إعادة

 حكومة إلى االتحادي االمتياز هذا خصم قبل السنوي ربحها صافي من% ٤٠ يعادل بما اتحادي امتياز حق دفع المؤسسة على يتعين. ١٩٩١ لسنة ١/٥٥٨ رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا

 االتحادي االمتياز نسبة رفعت ١٩٩٨ لعام م٢٨/٣٢٥ رقم الوزراء مجلس قرار وبموجب ،١٩٩٨ يونيو ١ من ابتداء. االتحادية التسهيالت استخدام مقابل المتحدة العربية االمارات دولة

%.٥٠ إلى التسديد واجبة

.اتصاالت في المطبقة الجديدة االمتياز حق بآلية يتعلق فيما ٢٠١٢ لسنة ٢٣١/١٥/٣٢٠ رقم قرار الوزراء مجلس أصدر ،٢٠١٢ ديسمبر ٩ في

ً الهيئة لتنظيم تخضع ال التي والخدمات االتصاالت قطاع تنظيم هيئة تنظمها التي الخدمات من المحصلة اإليرادات بين التمييز يتم الجديدة، لآللية وفقا .والمحلي األجنبي الربح بين وأيضا

 بنسبة االمتياز حق رسوم اقتطاع بعد األرباح صافي من% ٣٥ و المتحدة العربية اإلمارات في المنظمة اإليرادات من% ١٥ بنسبة امتياز حق رسوم بتسديد تقوم أن اتصاالت على ينبغي

 خضع قد األجنبي الربح فيه يكون الذي بالمبلغ% ٣٥ البالغ االمتياز حق رسم تخفيض سيتم األجنبي، بالربح يتعلق فيما. المتحدة العربية اإلمارات في المنظمة اإليرادات من% ١٥

.األجنبية للضرائب

 االمتياز رسوم لحساب اتبعت التي االسس نفس تتبع سوف ٢٠١٣  ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة االمتياز رسوم احتساب آلية أن ٢٠١٤ يناير ٢٩ بتاريخ رسالتهم عبر المالية وزارة أكدت 

 .٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة

 المنشآت الستخدام الحالة هذه غير في تتكبدها ان المؤسسة على كان التي المصاريف أن اساس على الموحد الخسارة او الربح بيان في تشغيلي كمصروف االتحادي االمتياز مع التعامل يتم

.تشغيلية مصاريف انها على لتصنف كانت االتحادية
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٧
التمويل تكاليف-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٣١٢٫٩٠٥٣١٥٫٧٠٦اخرى مالية والتزامات والقروض المكشوف على السحب على فوائد

٩٧٫٧٩٠٤٫٩٠٥أخرى قروض على فوائد

٤٧٫٩١٢٢٫٣٢٧  خصم تخفيض

٤٥٨٫٦٠٧٣٢٢٫٩٣٨

٤٨٢٫٩٣٣٣٤٨٫٥٩٠اإلقراض تكاليف مجموع

(٢٥٫٦٥٢)(٢٤٫٣٢٦)(١٠ إيضاح) المؤهلة الموجودات تكلفة ضمن المدرجة المبالغ: ناقصاً

٤٥٨٫٦٠٧٣٢٢٫٩٣٨

٨
الضرائب-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٤٩٦٫٩٠٧١١٩٫٥٥٤ الحالية الضرائب تكاليف

(٣٣٫٦٤٤)١٥١٫٧٤٠(الدائنة)/ المؤجلة الضرائب تكاليف

٦٤٨٫٦٤٧٨٥٫٩١٠


أ)
الحالية الضرائب

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٨٫٣٩٩٫٥٩٥٦٫٦٥٧٫٦٥٦الضرائب قبل الربح

--(٪"صفر: "٢٠١٢)" صفر٪" بنسبة اإلمارات بدولة المؤسسة على الضرائب

٤٩٦٫٩٠٧١١٩٫٥٥٤أخرى سلطات ضمن والعاملة التابعة للشركات المختلفة الضرائب نسبة أثر

٤٩٦٫٩٠٧١١٩٫٥٥٤للسنة  الحالية الضرائب تكاليف


ب)
الحالية الدخل لضريبة وااللتزامات االصول

المؤجلة الضرائب
(ج

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٢٤٣٫٠٤٢٢٨٦٫٦٠٧ المؤجلة الضريبية األصول

(١٫٨١٨٫٠٥٣)(١٫٧٤٩٫٨٣٩)المؤجلة الضريبية االلتزامات

(١٫٥٠٦٫٧٩٧)(١٫٥٣١٫٤٤٦)

 مجموعات عن ناشئة السنة خالل المؤهلة األصول تكلفة ضمن المدرجة اإلقراض تكلفة إن. المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي للمجموعة المالية المطلوبات عن الفوائد تكاليف جميع تنتج

 هذه على تتم التي المصاريف على (%٩٫٤ : ٢٠١٢)%١٠ تبلغ رسملة نسبة بتطبيق تحتسب  العامة اإلقراض مجموعات إلى تعزى التي اإلقراض تكاليف إن. وعامة محددة إقراض

.للمجموعة تابعة معينة شركات عليها حصلت التي بالقروض يتعلق فيما اإلقراض تكاليف رسملة تمت لقد. األصول

 التالي الجدول يبين. (٪"صفر: "٢٠١٢)" صفر٪" هي للمؤسسة الفعلية الضرائب نسبة فإن وبالتالي االتصاالت شركات على المتحدة العربية اإلمارات دولة في الدخل ضريبة تطبق ال

 موضوع السنة عن للمجموعة الضريبي والتحميل (المتحدة العربية اإلمارات دولة في الفعلية الضريبة نسبة أساس على) ("صفر: "٢٠١٢)" صفر" البالغة الضريبة تكلفة بين الفرق مطابقة

.التقرير

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

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

المدفوعة الضريبة مبالغ تاحالية الدخل ضريبة التزامات وتمثل الضريبية السلطات من المستردة المبالغ الحالية الدخل ضريبة اصول تمثل

٢٨
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٨
(تابع) الضرائب-

المؤجلة الضرائب الضرائب استهالك

المجموعاخرىالخارجية األرباح علىالمعجل المؤجلة الضريبية االلتزامات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٦٧٢٫٦٠٢-٢٠١٢٥٠٨٫٤٣٧١٦٤٫١٦٥ يناير ١ في

(١١١٫٧٩٩)(٥٥٫٢١٥)٤٨٫٣٦٩٨٫٢١٥

-(٥٢٫٩٥٢)-(٥٢٫٩٥٢)

٣٢٫٦٢٢٩١١٫٩٣٥-٨٧٩٫٣١٣

(١١٫٧٥٨)(١٦٩)-(١١٫٥٨٩)الصرف فروقات

ً ادراجها تم)
٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في ١٫٢٦٤٫٣٦٢١٥٩٫٥٨٢٤٠٫٦٦٨١٫٤٦٤٫٦١٢(سابقا

--٥٢٦٥٢٦

٧١٢٫٦٢١--٧١٢٫٦٢١

١٫٩٧٦٫٩٨٣١٥٩٫٥٨٢٤١٫١٩٤٢٫١٧٧٫٧٥٩(بيانه معاد)
٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في

٢١٫٥٥٩(٦٫٢٢٣)٦٫١٢١٢١٫٦٦١

(٥٣)(٥٣)-٠

(١٥٨٫٨٨٥)١٤٫٨٣٨-(١٧٣٫٧٢٣)الصرف فروقات

٢٠١٣١٫٨٠٩٫٣٨١١٨١٫٢٤٣٤٩٫٧٥٦٢٫٠٤٠٫٣٨٠ ديسمبر ٣١ في

 الخسائر مكافاة التزامات

المجموعاخرىالضريبيةالخدمة نهاية  المؤجلة الضريبية األصول

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٢٠١٢٢٫٦٨٧٢٨٦٫٩٠٨١٧٫٤٩٩٣٠٧٫٠٩٤ يناير ١ في

(٢١٫٥٧١)(٦٫٦٨٢)(١٥٫٧٧٣)٨٨٤

-٥٩٫٥٩٤١٣٥٫٩٣٨١٩٥٫٥٣٢

٧٦٧٩٣٢١٥١٫٠٨٤الصرف فروقات

ً ادراجها تم)
٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في ٣٫٦٤٧٣٣١٫٥٢٢١٤٦٫٩٧٠٤٨٢٫١٣٩(سابقا

١٦٤٫١٧٤--١٦٤٫١٧٤

١٦٧٫٨٢١٣٣١٫٥٢٢١٤٦٫٩٧٠٦٤٦٫٣١٣(بيانه معاد)
٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في

(٤٤٫١٠٧)(٧٣٫٩٠٦)(١٢٫١٦٨)(١٣٠٫١٨١)

٦٢٫٩١٣٢٫٤٠٧١٦٥٦٥٫٤٨٥

(٤٨٫٠٣٤)(٩٫٣٠٨)(٢٥٫٥٦٦)(١٣٫١٦٠)الصرف فروقات

٢٠١٣١٧٣٫٤٦٨٢٣٤٫٤٥٧١٢٥٫٦٥٩٥٣٣٫٥٨٣ ديسمبر ٣١ في

20132012المستخدمة غير الضريبية الخسائر

درهم مليوندرهم مليون

١٫٦٤٢١٫٧٠٦ المستخدمة غير الضريبية الخسائر اجمالي 

١٫١٥٣١٫١٠٤بها المعترف المؤجلة الضريبية االصول من   

٤٨٩٦٠٢

٧١٦٠٢المقبلة الثالث السنوات في تنتهي سوف التي والخسائر بها، المعترف غير الضريبية الخسائر من   

الموّحد الخسارة او الربح بيان في تحميل / (قيد)

السنة خالل دفعات

(2 ايضاح) المحاسبية السياسات في تاثيرالتغييرات

(29 ايضاح) ال سي تي بي بيانات توحيد

الموّحد الخسارة أو الربح بيان في تحميل / (قيد)

 نفس اختصاص ضمن األرصدة تبادل االعتبار بعين األخذ دون والتحركات المجموعة بها اعترفت التي المؤجلة الضريبية واالصول المؤجلة الضريبية االلتزامات تفاصيل يلي فيما

.الضريبة

(29 ايضاح) ال سي تي بي بيانات توحيد

اآلخر الشامل الدخل  في تحميل / (قيد)

(29 ايضاح) (ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة بيانات توحيد

(2 ايضاح) المحاسبية السياسات في تاثيرالتغيير

الموّحد الخسارة أو الربح بيان في تحميل / (قيد)

اآلخر الشامل الدخل في تحميل / (قيد)

العادلة القيمة تقييم على إضافية اعتراف

الموّحد الخسارة او الربح بيان في تحميل / (قيد)

للضريبة الخاضع الربح من المستقبلية بالتدفقات التنبؤ إمكانية عدم مع بها، المعترف المؤجلة الضريبية االصول من   

٢٩
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٩
 غير موجوداتأخرى وخسائر قيمة وانخفاض األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة-


المجموعأخرى ملموسة
الشهرة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

٣٫١١٣٫٥٨٣١٥٫٤٠١٫٣٢٣١٨٫٥١٤٫٩٠٦

-٢٨٢٫٩٩٢٢٨٢٫٩٩٢

٤٫٥٤٦٫٦٩٨١٫٠٤١٫٤٩٤٥٫٥٨٨٫١٩٢

(١٢٫٥٤٣)(١٢٫٥٤٣)-استبعادات

(٧٤٨٫٢٨٢)(٥٩٦٫٥٩٨)(١٥١٫٦٨٤)الصرف فروقات

(١٫١٩٢)(٩٢٫٦١١)(٩٣٫٨٠٣)

٢٠١٢٧٫٥٠٧٫٤٠٥١٦٫٠٢٤٫٠٥٧٢٣٫٥٣١٫٤٦٢ ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض اإلطفاء

١٫٢٤٠٫٦٩٠٥٫١٢٣٫٦٩٩٦٫٣٦٤٫٣٨٩

-٧١٤٫٧٢٦٧١٤٫٧٢٦

٣٣٧٫١٣٠-٣٣٧٫١٣٠القيمة انخفاض خسائر

-١٣٠٫٨٣٠١٣٠٫٨٣٠

(١٫١٥٢)(١٫١٥٢)-استبعادات

(١٤٩٫٧٧٤)(١٥٠٫٢٧٢)٤٩٨الصرف فروقات

-(١٩٫٨٨٢)(١٩٫٨٨٢)

٢٠١٢١٫٥٧٨٫٣١٨٥٫٧٩٧٫٩٤٩٧٫٣٧٦٫٢٦٧ ديسمبر ٣١ في

المدرجة القيمة

٢٠١٢٥٫٩٢٩٫٠٨٧١٠٫٢٢٦٫١٠٨١٦٫١٥٥٫١٩٥ ديسمبر ٣١ في

التكلفة

٧٫٥٠٧٫٤٠٥١٦٫٠٢٤٫٠٥٧٢٣٫٥٣١٫٤٦٢

-٧٦٦٫٦٣٨٧٦٦٫٦٣٨

(١٫٢٧٦٫٧٢٥)(٩٤٤٫٢٢٧)(٣٣٢٫٤٩٨)الصرف فروقات

٢٠١٣٧٫١٧٤٫٩٠٧١٥٫٨٤٦٫٤٦٧٢٣٫٠٢١٫٣٧٥ ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض اإلطفاء

١٫٥٧٨٫٣١٨٥٫٧٩٧٫٩٤٩٧٫٣٧٦٫٢٦٧

-٨٠٩٫٠٩٣٨٠٩٫٠٩٣

٤٣٫٠٦٣٠٤٣٫٠٦٣القيمة انخفاض خسائر

(٢٠٦٫٥٩٥)(٢٠٧٫٨٥٥)١٫٢٦٠الصرف فروقات

٢٠١٣١٫٦٢٢٫٦٤١٦٫٣٩٩٫١٨٧٨٫٠٢١٫٨٢٨ ديسمبر ٣١ في

المدرجة القيمة

٢٠١٣٥٫٥٥٢٫٢٦٦٩٫٤٤٧٫٢٨١١٤٫٩٩٩٫٥٤٧ ديسمبر ٣١ في

20132012االخرى الملموسة غير الموجودات-
 الصافية الدفترية القيمة

درهم ألفدرهم ألف

٨٫٠٤٦٫٩٥٦٨٫٦٨٦٫٣٨١رخص

٣٨٧٫٨٠٤٤٤١٫٢٣٨لاللغاء القابل غير االستخدام حق

٢٣١٫٩٣٣٢١٨٫٦١٣كمبيوتر برامج

٤٠٥٫٠٠٥٤٧٧٫٩٠٥عمالء عالقات

٢٢١٫٢٠٦٢٥٦٫٧٠٠تجارية أسماء

١٥٤٫٣٧٧١٤٥٫٢٧٠اخرى

٩٫٤٤٧٫٢٨١١٠٫٢٢٦٫١٠٨

للسنة المحمل

٢٠١٢ يناير ١ في

إضافات

للسنة المحمل

إضافات

(٢٩ ايضاح) ال سي تي بي بيانات توحيد

(١٢ ايضاح) تابعة شركة توحيد الغاء

٢٠١٢ يناير ١ في

(٢٩ ايضاح) ال سي تي بي بيانات توحيد 

(١٢ ايضاح) تابعة شركة توحيد الغاء

٢٠١٣ يناير ١ في

٢٠١٣ يناير ١ في

٣٠
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٩
(تابع) أخرى وخسائر قيمة وانخفاض األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة-


أ)

أخرى وخسائر قيمة انخفاض

20132012

درهم ألفدرهم ألف

١٦٫٢٩٣٢٫٣٦٥٫٩٥٣
(ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

ب ١٤ ايضاح )  ) ٢٫٣٦٥٫٩٥٣-الزميلة الشركات في لالستثمار المدرجة بالقيمة تتعلق التي' 

-١٦٫٢٩٣(10 ايضاح) والمعدات واآلالت بالممتلكات تتعلق التي   '

٤٥٩٫٤١٢-(كنار) ليمتد كو تليكوميونكيشن كنار شركة

٣٣٧٫١٣٠-بالشهرة تتعلق التي   '

١٢٢٫٢٨٢-ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق التي   

-٧١٫٧١٥("تي إيه") إيه إس.
تيليكوم أتالنتك

-٤٣٫٠٦٣بالشهرة تتعلق التي   '

-٢٤٫٣٢٧ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق التي   

-٤٫٣٢٥اخرى مالية باصول تتعلق التي   

-١٫٢٨٦٫١٦٨اخرى

-٥١٥٫٨٧٥عالقة ذات لجهة بقرض متعلقة   '

٢٦٤٫٣٠٩-

٥٠٥٫٩٨٤أخرى بخسائر متعلقة   

١٫٣٧٤٫١٧٦٢٫٨٢٥٫٣٦٥للسنة أخرى وخسائر القيمة انخفاض إجمالي

 معدل الخصم معدل

النموالضريبة قبل المعدل

درهم مليوندرهم مليوناالفتراضات في للتغيرات الحساسية

("تي إيه") إيه إس.
تيليكوم أتالنتك

٦-%٢ بمقدار زيادة

-١٨ %٢ بمقدار نقص

(١٥ ايضاح) للبيع متاحة مالية اصول باستثمارات متعلقة'(متداولة مالية ادوات)   '

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

.االستثمارات لهذه المدرجة للقيمة حاد هبوط خالل من نتجت  للبيع متاحة مالية اصول باستثمارات المتعلقة للمجموعة القيمة انخفاض خسائر إن. المحلية العملة لقيمة السلبي

 السنة في بها المعترف اإلجمالية القيمة انخفاض خسارة في نقص/(زيادة) إلى يؤدي منفصل، بشكل القيمة، انخفاض مراجعة في المستخدمة لالفتراضات التالي الجدول في التغييرات ان

.٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية

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

٣١
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2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

٩
(تابع) أخرى وخسائر قيمة وانخفاض األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة-


ب)
للنقد المولدة الوحدات

20132012لها الشهرة تخصيص تم والتي للنقد المولدة الوحدات

درهم ألفدرهم ألف

١٫٢١٨٫٨٩٧١٫٢٥٦٫٣٤٥("تي إيه") إيه إس. تيليكوم أتالنتك

٢٧٫١١١٢٩٫٥١٨ إي.آيه.إس (اتصاالت) مصر اتصاالت

٤٤٫٨٩٦٤٤٫٨٩٦("زانتل") ليمتد تيليكوم زنجبار

٢٠٦٫١٢٣٢٠٦٫١٢٣ليمتد (برايفت) النكا اتصاالت

٤٫٠٥٥٫٢٣٩٤٫٣٩٢٫٢٠٥(٢٩ ايضاح) (ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

٥٫٥٥٢٫٢٦٦٥٫٩٢٩٫٠٨٧

المستخدمة القيمة احتساب في المستخدمة الرئيسية االفتراضات
(ج

 األجل طويلة النقدية التدفقات

الخصم أسعار

 الرأسمالي اإلنفاق

 المجموعة تقوم. الصلة ذات األعمال دمج من تستفيد أن لها يتوقع والتي للنقد المولدة للوحدات االستحواذ عند تخصيصها يتم األعمال دمج خالل من عليها الحصول تم التي الشهرة إن

. لالنخفاض تعرضت قد الشهرة هذه أن على دالئل هناك كانت ما إذا أقصر زمنية فترات مدى على االختبار بهذا تقوم وقد. انخفضت قد القيمة هذه كانت إذا ما لتحديد سنويا الشهرة باختبار

:يلي كما تخصيصها تم (للمجموعة الدولي القطاع ضمن بعمليات تتعلق وجميعها) للشهرة المدرجة القيمة إن

.الراسمالية والتكاليف الخصم معدالت االجل، طويل النقدي التدفق بتوقعات المتعلقة تلك هي المستخدمة القيمة احتساب في الرئيسية االفتراضات ان

 الحسبان في األعمال خطط تاخذ. التالية الخمس للسنوات وذلك موقع لكل اإلدارة قبل من معتمدة سنوية أعمال خطة أحدث عن مستمدة النقدية التدفقات توقعات بإعداد المجموعة تقوم

 وال. السياسي التجاري والوضع المحلي االقتصاد االعتبار في ،االخذ المحلي السوق في المنافسة تاثير مستقبال، العمالء بنمو المرتبطة والتكاليف كااليرادات المحلية السوق اعتبارات

(%٦٫٨و %٠٫٨ : ٢٠١٢) %٦٫٣ و% ٢٫٦ بين ما وتتراوح الصلة ذات لألسواق األجل طويل النمو معدل متوسط المعدل هذا يتجاوز

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

% ١٣٫٩ بين ما تتراوح المستقبلية األسهم سوق مخاطر عالوة الضرائب احتساب قبل الخصم معدالت تستخدم.  مناسبة وتكون المعلومات تلك تتوفر حيثما محددة منطقة وفي مماثلة مدرجة

(%١٧٫٦و% ٥٫٧ : ٢٠١٢) %١٩٫٣و

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

 الممتلكات لشراء المستخدمة النقدية التدفقات الرأسمالي اإلنفاق ويشمل. بالمجموعة الخاصة التراخيص لبعض السكانية التغطية بمتطلبات وااللتزام أفضل وبيانات صوت وخدمات منتجات

.أخرى ملموسة غير وموجودات والمعدات والمنشآت

٣٢



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

١٠
والمعدات واالالت الممتلكات-

 األصول وأجهزة سيارات اآلالت االراضي

المجموعاإلنشاء تحتوأثاث آلي حاسبوالمعداتوالمباني

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

٢٠١٢٣٫٧٣٥٫٠٢٩٢٧٫٠٦٥٫٣٥٣٢٫٨٠٨٫٨١١٧٫١٤٦٫٧٥٢٤٠٫٧٥٥٫٩٤٥ يناير ١ في

٤٤٫٣٠٢٩٢٤٫٤٦٧١٠٩٫٨٤٠٢٫٨٠٠٫٧٠٦٣٫٨٧٩٫٣١٥إضافات

٤٫٧٦١٫٧٤٤١٤٫٨٩٠٫٥٣١٢٦٧٫٨٧٤٧٥٦٫٦٥٤٢٠٫٦٧٦٫٨٠٢(٢٩ ايضاح) ال سي تي بي بيانات توحيد

-(٣٫٣٣٨٫٨٥٦)٦١٫٠١٣٢٫٩٠٧٫٢٣٢٣٧٠٫٦١١تحويالت

(٤٩٩٫٣٩٧)-(٨٢٫٧٤٣)(٤١٥٫٣٨٦)(١٫٢٦٨)استبعادات

(٤٩٠٫٤٣٧)٢٦٫٨٩٤(٥٢٫٦١٥)(٤٣٠٫٤٧٦)(٣٤٫٢٤٠)صرف فروقات

(١٫٤٢٧٫٠٥٠)(١٫٣١٨٫٧٥٦)-(١٠٨٫٢٩٤)-تابعة شركة توحيد الغاء

٢٠١٢٨٫٥٦٦٫٥٨٠٤٤٫٨٣٣٫٤٢٧٣٫٤٢١٫٧٧٨٦٫٠٧٣٫٣٩٤٦٢٫٨٩٥٫١٧٨ ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض االستهالك

2012٢٫٢٠٦٫٧٢٢١٥٫٨٨٨٫٣٢٩١٫٩٨٧٫٠٦٦٥٩٫٨٣٣٢٠٫١٤١٫٩٥٠ يناير 1 في

٢٫٦٦٦٫٨٧٨-٢٠٩٫٢٦٨٢٫٠٢٧٫٦٦٨٤٢٩٫٩٤٢للسنة المحمل

١٢٢٫٢٨٢--١٢٢٫٢٨٢- القيمة انخفاض خسائر

٩٫٥٨٩٫١٢٩-١٩١٫١٤٧٩٫٢٦٢٫١٦٩١٣٥٫٨١٣(٢٩ إيضاح) ال سي تي بي توحيد

(٤٨٧٫٠٦١)-(٧٩٫١٦٥)(٤٠٧٫٨٥٤)(٤٢)استبعادات

(١٧٨٫٦٧٦)(٦٦)(٣٨٫٤١١)(١٣٠٫٩٩٧)(٩٫٢٠٢)صرف فروقات

٢٠١٢٢٫٥٩٧٫٨٩٣٢٦٫٧٦١٫٥٩٧٢٫٤٣٥٫٢٤٥٥٩٫٧٦٧٣١٫٨٥٤٫٥٠٢ ديسمبر ٣١ في

المدرجة القيمة

٢٠١٢٥٫٩٦٨٫٦٨٧١٨٫٠٧١٫٨٣٠٩٨٦٫٥٣٣٦٫٠١٣٫٦٢٧٣١٫٠٤٠٫٦٧٦ ديسمبر ٣١ في

التكلفة

٢٠١٣٨٫٥٦٦٫٥٨٠٤٤٫٨٣٣٫٤٢٧٣٫٤٢١٫٧٧٨٦٫٠٧٣٫٣٩٤٦٢٫٨٩٥٫١٧٩ يناير ١ في

١٧٫٥٧٦١٫١٧٨٫٦٨٩١٠٤٫٧٣٥٤٫٢٦٣٫٦٨٧٥٫٥٦٤٫٦٨٧إضافات

٠(٥٫٢٤٦٫٢٤٣)١٨٧٫٠٦٩٤٫٠٠٧٫١٤٠١٫٠٥٢٫٠٣٤تحويالت

(٢٣٢٫٣٠٩)(٤٤٫٤٣٠)(٢٩٫٣٥١)(١٥٨٫٢٨٩)(٢٣٩)استبعادات

(٢٫٢٩٥٫٠٦٧)(١١١٫٠٩١)(١٨٠٫٥٨٦)(١٫٦٠٩٫٦٥٩)(٣٩٣٫٧٣١)صرف فروقات

٢٠١٣٨٫٣٧٧٫٢٥٥٤٨٫٢٥١٫٣٠٨٤٫٣٦٨٫٦١٠٤٫٩٣٥٫٣١٧٦٥٫٩٣٢٫٤٩٠ ديسمبر ٣١ في

القيمة وانخفاض االستهالك

٢٠١٣٢٫٥٩٧٫٨٩٣٢٦٫٧٦١٫٥٩٧٢٫٤٣٥٫٢٤٥٥٩٫٧٦٧٣١٫٨٥٤٫٥٠٢ يناير ١ في

١٠٩٫٧٣٥٢٫٩٦٢٫٧٧٧٧٢٢٫٩١٢٠٣٫٧٩٥٫٤٢٤للسنة المحمل

٠٤٠٫٦٢٠٠٠٤٠٫٦٢٠ القيمة انخفاض خسائر

(١٥٨٫٧٢٠)٠(٢٣٫٧٩١)(١٣٤٫٩٠٢)(٢٧)استبعادات

(٩١٨٫٤٩٧)٠(٩٨٫٤٣٣)(٧٩٩٫٨٠٠)(٢٠٫٢٦٤)صرف فروقات

٢٠١٣٢٫٦٨٧٫٣٣٧٢٨٫٨٣٠٫٢٩٢٣٫٠٣٥٫٩٣٣٥٩٫٧٦٧٣٤٫٦١٣٫٣٢٩ ديسمبر ٣١ في

المدرجة القيمة

٢٠١٣٥٫٦٨٩٫٩١٨١٩٫٤٢١٫٠١٦١٫٣٣٢٫٦٧٨٤٫٨٧٥٫٥٥٠٣١٫٣١٩٫١٦١ ديسمبر ٣١ في

٣٣



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

١٠
(تابع) والمعدات واالالت الممتلكات-

١١
 العقارية االستثمارات-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

التكلفة

٥٤٫٢١٠٥٢٫١٦٩

٢٫٥٦١٢٫٠٤١اضافات

٥٦٫٧٧١٥٤٫٢١٠

االستهالك

١٢٫٥٢٩٩٫٣٩٤يناير 1 في 

٣٫٠٣١٣٫١٣٥اضافات

١٥٫٥٦٠١٢٫٥٢٩

٤١٫٢١١٤١٫٦٨١ ديسمبر ٣١ في المدرجة القيمة

٦٥٫٨٤٢٦٢٫٧٠٦ديسمبر ٣١ في العادلة القيمة

20132012المباشرة التشغيل ومصروفات العقارية االستثمارات إيجار ايرادات

درهم ألفدرهم ألف

١٢١٤.٦ممتلكات إيجار ايرادات

١١التشغيلية المصروفات

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

.الموّحد المالي

يناير ١ في

ديسمبر ٣١ في

ديسمبر ٣١ في

.داخلّيون مقّيمون يجريه تقييم أساس على للمجموعة االستثمارية للعقارات العادلة القيمة احتساب تم

 بهذه مرتبطة طارئة التزامات توجد ال. الحكومة قبل من للمجموعة منحها تم بأرض يتعلق (درهم ١: ٢٠١٢) درهم ١ بقيمة اسميا مبلغا تشمل المجموعة مباني و الراضي المدرجة القيمة إن

.بذلك بخصوص  الموّحد المالي المركز بيان في أو الموّحد الخسارة او الربح بيان في  اضافية مبالغ أية إدراج يتم لم فإنه ولذلك. المنحة

.للسنة االقتراض تكاليف برسملة تتعلق والمعدات واآلالت الممتلكات ضمن (درهم مليون ٢٥٫٧: ٢٠١٢) درهم مليون ٢٤٫٣ بقيمة مبلًغ إدراج تم

.(درهم مليون ٣٫٠٦٠: ٢٠١٢) درهم مليون ٢٫٧٨١ تبلغ دفترية بقيمة والمعدات واالالت الممتلكات مقابل قروض تأمين تم لقد

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

٣٤



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

١٢
التابعة الشركات-

:يلي كما هي الرئيسية التابعة المجموعة شركات ان
(أ

 نسبة

المملوكة األسهمالرئيسي النشاطالتأسيس بلداالسم

%100 االتصاالت خدماتالمتحدة العربية اإلمارات

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

%90المتحدة العربية اإلماراتم م ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة

%100المتحدة العربية اإلمارات(خ م ش) مارين إيه شركة

%100المتحدة العربية اإلماراتم م ذ للخدمات القابضة اتصاالت شركة

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

%65 االتصاالت خدماتتنزانياالمحدودة لالتصاالت زنجبار

%90 االتصاالت خدماتالسودان جمهوريةالمحدودة لالتصاالت كنار

%100المتحدة العربية اإلماراتالمحدودة نيجيريا إنترناشونال اتصاالت

%100المتحدة العربية اإلماراتالمحدودة العالمية إندونيسيا اتصاالت

%100 االتصاالت خدماتأفغانستانأفغانستان اتصاالت

%66 االتصاالت خدماتمصراي. إيه. إس مصر اتصاالت

%100 االتصاالت خدماتالعاج ساحلإيه إس تليكوم أتالنتك

%100 االتصاالت خدماتبنينبنين اتصاالت

%100 االتصاالت خدماتسيريالنكاليمتد (برايفت) النكا اتصاالت

%23 االتصاالت خدماتباكستان* المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

%100موريشيوسالمحدودة موريشيوس اتصاالت

درهم ألف:كالتالي هي 2012 في بي دي أي توحيد إللغاء نتيجة بها االعتراف الغي التي والمطلوبات الموجودات إن

الموجودات

١٫٤٢٧٫٠٤٩والمعدات واآلالت الممتلكات

٦٥٤٫٩٢٦النقد ومرادفات النقد

٤١٩٫٣٧٣أألخرى الموجودات

٢٫٥٠١٫٣٤٨الموجودات مجموع

 المطلوبات
          

        
١٫٢٢٣٫٩١٥أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

١٫٠٨٣٫٤٧٥قروض

٢١٤٫٦٨٧االخرى المطلوبات

٢٫٥٢٢٫٠٧٧المطلوبات مجموع

 الباكستانية االتصاالت شركة في االستثمار تملك

المحدودة

.2012 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحد الخسارة او الربح بيان على تأثير أي له ليس أعاله المدرج التوحيد الغاء ان

 تي اكسياتا إل إكس تي بي في االستثمار تملك

كيه بي

التحتية البنية خدمات

 لخدمات ماركت إميرجنج في االستثمار تملك

االتصاالت

البحرية الكوابل أنشطة

 تليكوم بي دي اتصاالت في استثمارات تملك

ليمتد برايفت

(ح.م.م) البحرية والخدمات لالتصاالت اإلمارات شركة

 بعض عن بعيداً ال سي تي بي ادارة مجلس في التغير تعكس والتي استثماراتها، علي للسيطرة الموسسة قدرة على االدارة أجرتها التي التقييم العادة نتيجة ،2012 ديسمبر 31 بتاريخ

.29 إيضاح في مبين هو كما تابعة شركة أنها على (ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة في استثماراتها مع بالتعامل المجموعة بدأت السائدة، الفعلية التحكم عوائق

 بي دي إي استجابة على للتأثير المجموعة بقدرة يتعلق فيما (بي دي إي) ليمتد يفت برا تيليكوم بي دي اتصاالت على سيطرتها درجة بمراجعة المجموعة قامت ، 2012 مارس في

.تابعة كشركة بي دي إي اعتبار المناسب غير من بانه واستنتجت هناك، باالستثمار المتعلقة واالتفاقيات الهند في لألحداث

٣٥



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

١٢
(تابع) التابعة الشركات-

تابعة شركات حول إفصاحات

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

مصر اتصاالت       ال سي تي بي           

2013201220132012

درهم الفدرهم الفدرهم الفدرهم الف

المسيطرة غير الملكية بحقوق متعلقة معلومات

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

٩٥٫٥٠٤٣٠٩٫١٧٩مطلوبة غير٦١٨٫٣٨٢الربح

(١٦٠٫٥٠٦)(١٣٤٫٨٧٣)مطلوبة غير(٢٦٥٫٠٣٦)الشامل (الخسائر)/ الدخل مجموع

٠٠مطلوبة غير(١٤١٫١٠٦)االرباح توزيعات

٤٫٨٢٠٫٥٦٤٥٫٢٢٦٫٧٠٦٢٫٦٣٥٫٩٦٤٢٫٧٧٠٫٨٣٧ ديسمبر 31 في كما المسيطرة غير الملكية حقوق

التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

٢٫٥٤٦٫٤٦٨٣٫١٠٢٫٩٢٠١٫٠٩٣٫١٩٤١٫٠٥٥٫٧٥٤متداولة موجودات

٨٫٥٧٨٫٦٣٨٥٫٧٥٣٫١٦٩١٢٫٦٧٢٫٩٥٠١٣٫٢٦٨٫١٤٨متداولة غير موجودات

٢٫٠٥١٫٦٢٣١٫٩٩٠٫١٢١٣٫٦٧٥٫٣٥٦٣٫٥٦١٫٤٤٥متداولة التزامات

٢٫٧٨٠٫٣١٩٢٫٥٩٢٫٨٥٥٢٫١٦٩٫٣١٩٢٫٦٢٧٫١٣٩متداولة غير التزامات

2012 ديسمبر 31 من اعتباراً تابعة شركة ال سي تي بي اصبحت*

المسيطرة غير الملكية حقوق في الحركة
(ج

:يلي كما المسيطرة غير الملكية حقوق في الحركة ان

20132012

درهم الفدرهم الف

٩٫٣٩٨٫٢٦٠٢٫٣٢٤٫١٧٢يناير في كما

الشامل الدخل اجمالي

(١٧٠٫٠٧٣)٦٧٢٫٥٦٠السنة ربح

٠(٩٦٫٩٨٩)الضرائب تنزيل بع-  المحددة المنافع التزامات قياس إعادة

(١٢٩٫٧٢٨)(٨٥٩٫٥٢٠)الخارجية العمليات تحويل عن الناتجة الصرف فروقات

١٫٠٣٢٤٥للبيع المتاحة المالية الموجودات تقييم إعادة من خسارة

٠٣٣٢٫٨١٧(12 ايضاح)تابعة شركة توحيد إلغاء

٠٧٫٢٥٩٫٢٩٠( ال سي تي بي) المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة بيانات توحيد

(٢٣٣٫٦١٤)٠المحددة المكافاة التزام من القياس إلعادة المحاسبية السياسة في التغيرات تأثير

٠١٥٫٣٥١احتياطيات إلى محول

:المالكين مع معامالت

٨٧٫٢٣٣٠تابعة شركات في لحصة  جزئي استبعاد

٠(٥٫٧٨٢)المسيطرة غير الملكية حقوق علي االستحواذ

١٦٫٨٣٥٠المسيطرة غير الملكية حقوق من اضافية ملكية حقوق

٠(١٥٣٫٠٧٧) أرباح توزيعات

٩٫٠٦٠٫٥٥٢٩٫٣٩٨٫٢٦٠ ديسمبر 31 كما

13
مشتركة ومشاريع زميلة شركات نتائج في الحصة-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

١٫٧٤٣٫٣٧٩١٫٦٤١٫٢٧٨(ب 14 ايضاح) اس تي ام أي باستثناء زميلة شركات

١٠٫٩٦٢٥٫٢٧٦(ح 14 ايضاح) مشتركة مشاريع

(٣٨٣٫٣٩٩)٠(ب 14 ايضاح) اس تي ام أي

١٫٧٥٤٫٣٤١١٫٢٦٣٫١٥٥االجمالي

 ساحل في ("اي دي سي موف") التابعة شركتها أسهم من ٪15 بإستبعاد للمجموعة بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي تيليكوم، اتالنتيك قامت ،2013 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل

 الملكية حقوق مساهمة لزيادة المحلية التنظيمية اللوائح مع لتتوافق (جابون موف) أخرى تابعة شركة في حصتها من ٪3.98 بتحويل تليكوم اتالنتيك قامت.  درهم مليون 371 مقابل العاج

.٪90 إلى ٪89 من كنار شركة في المجموعة مساهمة زادت وبالتالي المحدودة، لالتصاالت كنار شركة في إضافية حصة على أيضا المجموعة استحوذت

٣٦



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

14
مشتركة ومشاريع زميلة شركات في االستثمار-


أ)
 الزميلة الشركات

 نسبة النشاط بلد

المملوكة األسهمالرئيسيالتأسيساالسم

%27االتصاالت خدماتالسعودية العربية المملكة("موبايلي") اتصاالت اتحاد شركة

%28المتحدة العربية اإلمارات

%40االتصاالت خدماتنيجيريا

الزميلة الشركات جميع    موبايلي   


ب)
2013201220132012 زميلة شركات في استثمارات في الحركة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٥٫٩٦١٫٦١٢٥٫٢٧٣٫٥١٧٦٫٢٣١٫٩٨٨١٦٫٩١١٫٣٧٧ يناير 1 في المدرج المبلغ

١٫٨٠٧٫٦٤٨١٫٦٢٩٫٣٤٨١٫٧٤٣٫٣٧٩١٫٦٤١٫٢٧٨(13 ايضاح) النتائج من الحصة

(١٫٨٥٨٫٧٣٦)٠٠٠(ادناه انظر)" أخرى الستثمارات" تصنيف اعادة

(٢٫٣٦٥٫٩٥٣)٠٠٠(9 ايضاح) زميلة شركة قيمة  انخفاض

(٧٫٠٩٧٫٢٦٠)٠٠٠(29 ايضاح) ال سي تي بي بيانات توحيد

١٫٤٢٥(٣٥٥)٠٠اخرى حركات

(١٫٠٠٠٫١٤٣)(٩٧٣٫٣١١)(٩٤١٫٢٥٣)(٩٧٣٫٣١١)أرباح توزيعات

٦٫٧٩٥٫٩٤٩٥٫٩٦١٫٦١٢٧٫٠٠١٫٧٠١٦٫٢٣١٫٩٨٨ ديسمبر 31 في المدرج المبلغ


(ج
زميلة بشركات الصلة ذات المجمعة المبالغ

الزميلة الشركات جميع    موبايلي   

2013201220132012

 درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف

١٥٫٠١٧٫٩٦٠١٠٫٢٨٠٫٥٤٥١٥٫٨٣٩٫٢٤١١١٫٢٤٨٫٥٥٦متداولة موجودات

٣٠٫٥٣٩٫٠٦٥٢٧٫٨٠١٫٨٣٠٣٨٫٢٠٢٫٥٣٤٣٧٫٩٤٨٫٦١٣متداولة غير موجودات

(١٢٫٦٣٢٫٨٨١)(١٤٫٥٢٠٫٨٠٢)(٩٫٩٣٣٫٦٠٤)(١٢٫١٦٧٫٨٢١)متداولة مطلوبات

(١٩٫٢٠٢٫٤٤٨)(٢٤٫٥٨١٫٤٨٩)(٧٫٥٣٥٫٦٧٦)(٩٫٩١٩٫٥٢٠)متداولة غير مطلوبات

٢٣٫٤٦٩٫٦٨٤٢٠٫٦١٣٫٠٩٥١٤٫٩٣٩٫٤٨٤١٧٫٣٦١٫٨٤٠الموجودات صافي

٢٤٫٨٣٨٫١٨١٢١٫٦٠٩٫٤٨٣٢٨٫٦٨٦٫١٠٩٢٦٫٧٠٤٫٣٩١االيرادات

٦٫٥٨٣٫٠٨١٥٫٩٣٣٫٧٤٨١٫٩٣٥٫٠٩٠٤٫٠٥٨٫٧٩٥الخسارة او الربح

٩٧٣٫٣١١٩٤١٫٢٥٣٩٧٣٫٣١١١٫٠٠٠٫١٤٣مقبوضة أرباح توزيعات

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

(نيجيريا" إس تي إم إي")*ليمتد سيرفسز تلكوميونيكشن ماركتس إميرجنج

الفضائية االتصاالت خدمات

 الزميلة الشركة تلك نتائج في بالحصة االعتراف المجموعة أوقفت لذلك، ونتيجة. الزميلة الشركات احدى في النتائج لحصة المحاسبية المعالجة تقييم بإعادة المجموعة قامت السنة، خالل

 شطبه تم قد الزميلة الشركة في االستثمار أن حيث زميلة، شركات من مستحقة قروض مقابل  (درهم مليون 383 : 2012) للخسائر حصة التوجد وعليه  ،2013 يناير 1 من  اعتبارا

 من بها المعترف الغير الحص بلغت. العام خالل زميلة لشركة القرض على كفائدة المستحقة المبالغ مقابل في درهم مليون 633 بمبلغ قيمة خفض تم. السابقة السنة خسائر مقابل بالكامل

.درهم مليون 630  مبلغ 2013 ديسمبر 31 في كما الزميلة الشركة في الخسائرالتراكمية

٣٧
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14
(تابع) مشتركة ومشاريع زميلة شركات في االستثمار-


(د
الزميلة للشركات السوقية القيمة

20132012

درهم ألفدرهم ألف

١٧٫٦٥٤٫١٠٧١٤٫٣٠٧٫٤٨٦("موبايلي") اتصاالت اتحاد شركة

 زميلة شركة في استثمار استبعاد
(ه

 مشتركة مشاريع
(و

 نسبة النشاط بلد

المملوكة األسهمالرئيسيالتأسيساالسم

%50المتحدة العربية اإلمارات

%50المتحدة العربية اإلمارات

 مشتركة مشاريع في استثمار في الحركة
(ز

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٩٣٫٣٤٧٨٨٫٠٧١ يناير 1 في المدرج المبلغ

١٠٫٩٦٢٥٫٢٧٦النتائج من الحصة

٠(٤٠٫٠٠٠) المال رأس تخفيض

٠(٤٫٠٠٠)ارباح توزيعات

٦٠٫٣٠٩٩٣٫٣٤٧ ديسمبر 31 في المدرج المبلغ


(ح
المشتركة بالمشاريع المتعلقة المبالغ إجمالي

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٩٣٫١٧٦٨٩٫٤٠٢المتداولة الموجودات

٧٧٫٥٤٩١٥٤٫٧٨٢المتداولة غير الموجودات

(٥٧٫٤٩٠)(٥٠٫١٠٧)المتداولة المطلوبات

١٢٠٫٦١٨١٨٦٫٦٩٤االصول صافي

٩٩٫٢٨٢٧٧٫٥٠٦ اإليرادات

٢١٫٩٢٤١٠٫٥٥٢الخسارة أو الربح

 رأس من% 9.1 تمثل زميلة، كشركة سابقا مصنفة كانت ،("ال اكس") كه بي تي اكسياتا ال اكس تي بي شركة في سهم مليون 775 عدد ببيع المجموعة قامت ،2012 سبتمبر 13 بتاريخ

 ( درهم مليار 1.86) أندونيسية روبية تريليون 4.85 بمبلغ بيع عائدات المجموعة استلمت وقد%. 4.2 قدرها بحصة محتفظة للسهم أندونيسيسة روبية 6.300 بقيمة المصدر أل أكس مال

 لهذا ونتيجة. االتحادي االمتياز حق احتساب قبل درهم مليون 860 بقيمة بربح االعتراف ("ال اكس") في لالستثمار الجزئي البيع هذا عن ونتج. والمصاريف العموالت احتساب بعد

 وصنفت للبيع متاحة مالية كموجودات االستبعاد بتاريخ درهم مليون 860 بمبلغ" ال اكس" في المتبقية الحصة اعتبرت عليه، وبناء ال اكس علي مهم التاثير المجموعة فقدت ، االستبعاد

.الموحدة المالي المركز بيان في"  أخرى استثمارات" تحت

واالتصاالت المعلومات تقنيات خدماتم. م.ذ- سي دبليو دي التكنولوجية للخدمات سمارت

الشبكة أنظمة وإدارة تركيبم.م.ذ تكنولوجي تيليكوميونيكشن يوبيتكس

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

:يلي كما المعروضة األسعار على بناء المجموعة الستثمار السوقية القيمة إن. األسهم أسواق في مدرجة للمجموعة الزميلة الشركات إحدى أسهم إن

٣٨



لالتصاالت اإلمارات مؤسسة
2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

15
 أخري استثمارات-

  في استثمارات في استثمارات

المجموعصكوكمتداولة غير أسهممتداولة أسهم

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2012٢٨٦٫٧٧٦٧٨٫٠٣٠٩١٫٨٥٠٤٥٦٫٦٥٦ يناير في

٦٩٫٢٥١١٠٫٤١٧١٤٥٫٥٢٤٢٢٥٫١٩٢إضافات

٠٣٫١٧١٠٣٫١٧١ال سي تي بي توحيد

(٢٫٣٠٥)٠٠(٢٫٣٠٥)استثمارات تقييم إعادة 

٨٥٩٫٥٤٢٠٠٨٥٩٫٥٤٢(14 ايضاح) زميلة شركات من تصنيف اعادة

(٩١٫٨٥٠)(٩١٫٨٥٠)٠٠صكوك استرداد

٠١٫٠٨٩٠١٫٠٨٩الصرف فروقات 

2012١٫٢١٣٫٢٦٤٩٢٫٧٠٧١٤٥٫٥٢٤١٫٤٥١٫٤٩٥ ديسمبر 31 في

٠١٩٫١١٧٥٣٫٤٩٥٧٢٫٦١٢إضافات

(٦٥٫٢٨٦)٠(٦٥٫٢٨٦)٠اخرى مدينة ذمم الى محول

(١٣٨٫٩٠٩)٠٠(١٣٨٫٩٠٩)االستثمارات تقييم إعادة 

(١٫٨٥٦)(١٫٨٥٦)٠٠صكوك استرداد

(١٫٥٧٨)(١٫٥٧٨)٠٠خصومات تخفيض

(١٫٠٤٦)٠(١٫٠٤٦)٠الصرف فروقات 

2013١٫٠٧٤٫٣٥٥٤٥٫٤٩٢١٩٥٫٥٨٥١٫٣١٥٫٤٣٢ ديسمبر 31 في

16
 عالقة ذات جهة معامالت-


أ)
 االتحادية والحكومة الدولة لسيطرة الخاضعة الشركات

.لالستحقاق  بها محتفظ كاستثمارات والمصنفة الصكوك باستثناء للبيع متاحة كاستثمارات المصنفة التالية االستثمارات على األخرى االستثمارات تشتمل

 تم فقد الزميلة وشركاتها المجموعة بين المعامالت أما. اإلفصاح هذا في إدراجها يتم ولم التوحيد عند حذفها تم قد عالقة، ذات جهات تمثل التي التابعة، وشركاتها المؤسسة بين المعامالت إن

.يلي كما إدراجها

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

 االتصاالت خدمات المجموعة وتقدم. اإلمارات لدولة االتحادية الحكومة قبل من نهائي بشكل عليها مسيطر هيئة وهي ،2008 يناير 1 تاريخ من ابتداء لالستثمار اإلمارات جهاز إلى

 بين الخدمات رسوم لدفع الحكومية للهيئات الممنوحة السماح فترة تتراوح. العادية التجارية الشروط على بناء الخدمات هذه تتم (المحلية والهيئات الوزارات ذلك في بما) االتحادية للحكومة

 دهم مليون 58 بمبلغ تحصيلها في مشكوك ديون مخصص صافي تمثل التي (درهم مليون 1.232: 2012) درهم مليون 1.123 مبلغ التجارية المدينة الذمم تتضمن. يوما 120 و 90

 العربية اإلمارات لدولة االتحادية الحكومة إلى المدفوع االمتياز حق عن اإلفصاح بخصوص 5 إيضاح أنظر. المحلية والهيئات االتحادية الوزارات من مستحقة (درهم مليون 68: 2012)

.المتحدة

.موثوق بشكل العادلة قيمتها قياس يمكن وال نشط سوق في متداول سوقي سعر لديها ليس متداولة غير ملكية حقوق أدوات باعتبارها بالتكلفة المتداولة غير األسهم استثمارات إدراج يتم

 مليون 144.6: 2012) درهم مليون 196.8 الصكوك في لالستثمار السوقية القيمة بلغت ،2013 ديسمبر 31 بتاريخ. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع لتتوافق مصممة سندات هي الصكوك

.اإلفصاحات: المالية االدوات 7 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار ضمن العادلة القيمة تسلسل من المستوى تمثل والتي. (درهم

 األسهم بهذه االحتفاظ يتم ال. المال رأس ونمو األرباح توزيعات خالل من العائد تحقيق فرصة المجموعة تمنح والتي مدرجة اسهم في استثمارات متداولة أسهم في استثمارات تمثل

 ضمن العادلة القيمة تسلسل من  1  للمستوى العادلة القيمة تمثل والتي متطابقة، لموجودات النشطة االسواق في المتداولة األسعار من مستمدة األسهم الستثمارات العادلة القيمة إن. للمتاجرة

 في بيعها المجموعة تنوي والتي للبيع بها محتفظ باستثمارات متعلقة درهم مليون 448 مبلغ االسهم استثمارات وتشمل. اإلفصاحات: المالية االدوات 7 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

.األخرى االستراتيجية لالستثمارات الالزمة األموال وتوفير االستثمار على العائد لتعظيم السوق

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

 تلك مثل مع المجموعة بها قامت التي المعامالت طبيعة تتمثل. الجوهري التاثير أو المشتركة للسيطرة الخاضعة وتلك عليها، السيطرة االتحادية الحكومة تمارس التي المنشآت من وغيرها

.االتصاالت خدمات توفير في العالقة ذات الجهات

٣٩
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(تابع)  عالقة ذات جهة معامالت-


ب)
مشتركة ومشاريع زميلة شركات

المشتركة المشاريع        الزميلة الشركات        

2013201220132012

درهم مليوندرهم مليوندرهم مليوندرهم مليون

تجارية معامالت

١٢٣.٠١٣٩.٩٠٠االتصال خدمات–  مبيعات

١٠٥.٠١١٠.٦٠٠االتصال خدمات–  مشتريات

٢٣٤.٥٤٥٦.٠٠٠ وأخرى إدارية خدمات

٦٧٠.٢٥٣٣.٨١٣.٦٥.٠  عالقة ذات جهات من المستحق المبلغ صافي

عالقة ذات لجهة قروض

٢٫٣٩٠.٢٢٫٩٠٦.١٠٠ديسمبر 31 في كما  عالقة ذات جهة من المستحق القرض

1
اتصاالت اتحاد شركة-

2
خ.
م.
ش لالتصاالت الثريا شركة-

3

–
في بي سيرفيسز تليكوميونكيشن ماركتس إميرجنج شركة

 الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات
(ج

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٣٥٫١٤١٣٤٫٦٦٠األجل قصيرة مزايا

:يلي كما  الزميلة الشركات إلى المقدمة األخرى والخدمات الرئسيسة اإلدارة خدمات إن

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

.أخرى وخدمات القروض على ،فوائد الموظفين انتداب ورسوم سنوية إدارية أتعاب المؤسسة من المقدمة الفواتير مبالغ تمثل

.العالقة ذات الجهات إفصاحات 24 رقم الدولي المحاسبي المعيار في الموضحة للفئة شاملة بطريقة أدناه مبينة للمجموعة الرئيسيين اإلدارة موظفي وهم. اإلدارة مجلس أعضاء تعويضات إن

 المشتريات تتعلق. المجموعة بواسطة ( المؤجرة والدوائر الصوتية الخدمات رئيسي وبشكل) االتصال وخدمات منتجات وتقديم إدارة أتعاب من كل على العالقة ذات الجهات مبيعات تشمل

.خارجية لقروض تابعة عالقة ذات جهة من المستحقة القروض إن. المجموعة إلى الزميلة الشركات قبل من االتصال وخدمات منتجات بتقديم حصريا

 المؤسسة مع ("االتفاقية") إدارة اتفاقية بإبرام (التأسيس تحت كانت عندما) سي إي إي قامت ،(سي تي آي سي) المعلومات وتقنية االتصاالت بلجنة الخاصة الترخيص لمتطلبات استجابة

 تبلغ. االتفاقية بموجب المقدمة الخدمات من وغيرها الموظفين انتداب ورسوم سنوية إدارية رسوم المؤسسة من المقدمة الفواتير مبالغ تمثل. 2004 ديسمبر 23 من اعتبارا للشركة كمشغل

 بتقديم سي إي إي قامت إذا أو شهرا 12 قبل االتفاقية إلغاء إخطار بتقديم المؤسسة قامت إذا إال أعوام خمسة منها كل تبلغ متعاقبة لفترات تلقائيا تجدد أن ويمكن سنوات سبع االتفاقية مدة

.المعينة الفترة انتهاء من أشهر 6 قبل إلغاء إخطار

٤٠
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17
المخزون-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٢٦٣٫٥٣٦٣٨٤٫٥٩٧المشتركين أجهزة

٢٣٤٫٦٩٦٣٨٫١٥٩ومستهلكة صيانة مواد

٤٩٨٫٢٣٢٤٢٢٫٧٥٦

18
أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٦٫٦٢٣٫٧٥٤٦٫٨٨٢٫٧٢١مقدمة خدمات مقابل مدينة مبالغ

(١٫٥٥٥٫٧٣٨)(١٫٥٥٠٫٥٦٠)تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

٥٫٠٧٣٫١٩٤٥٫٣٢٦٫٩٨٣التجارية المدينة الذمم صافي

٢٫٩٨٤٫٨٧٨٣٫٢٤٦٫٦٨١أخرى اتصاالت شركات مشغلي من مستحقة مبالغ

٥٠٦٫٢٠٣٤٨٥٫٧٥٤مقدما مدفوعة مصروفات

٤٩٩٫٧٣٤٢٩٨٫٨٧٩مستحقة إيرادات

٢٫١٤٥٫٢٢٠١٫٦٢١٫٣٧٨آخرون مدينون

١١٫٢٠٩٫٢٢٩١٠٫٩٧٩٫٦٧٥ديسمبر 31 في

١١٫٢٠٩٫٢٢٩١٠٫٩٧٩٫٦٧٥األخرى المدينة والذمم التجاريون المدينون اجمالي

١٠٫٦١٣٫٢٤٨١٠٫٨٢٤٫٦٢٤المتداولة   

٥٩٥٫٩٨١١٥٥٫٠٥١المتداولة غير   

.(يوما 180 و 30: 2012) يوما 120 و 30 بين للمجموعة االئتمانية الفترة تتراوح

20132012أخرى اتصاالت شركات مشغلي من مستحقة مبالغ ذلك في بما التجاريون المدينون صافي استحقاق فترات

درهم ألفدرهم ألف

٤٫٦٤٠٫٥٣٦٤٫٨٦٨٫٥١٠يوم 60 حتي

٥٣٨٫٢١٩٥١٧٫٦٠٧يوم 90 – 61

١٫٤٠٠٫٥٩٠٢٫٠٩٣٫٢٩٤يوم 365 – 91

١٫٤٧٨٫٧٢٧١٫٠٩٤٫٢٥٣سنة من أكثر

٨٫٠٥٨٫٠٧٢٨٫٥٧٣٫٦٦٥التجاريون المدينون صافي

20132012تحصيلها في المشكوك الديون مخصص في الحركة

درهم ألفدرهم ألف

١٫٥٥٥٫٧٣٨١٫٢٥٧٫٨١٤يناير 1 في

٢٩٧٫٩٢٤(٥٫١٧٨)تحصيلها في المشكوك الديون مخصص في (النقص)/الزيادة صافي

١٫٥٥٠٫٥٦٠١٫٥٥٥٫٧٣٨ديسمبر 31 في

19
النقد ومرادفات النقد-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

١٥٫٤٥٠٫٢٤٨١٣٫٩٦٨٫٥٢١النقد ومرادفات النقد

ً به المحتفظ من    ١٣٫٨٣٤٫٤١٢١١٫٣٧١٫٦٧٦محليا

١٫٤٤٨٫٨٢٥٢٫٥٦٢٫٤٠٠االستخدام مقيد وغير خارجيا به المحتفظ من   

١٦٧٫٠١١٣٤٫٤٤٥االستخدام مقيد و خارجيا به المحتفظ من   

 (درهم مليون 260: 2012) درهم مليون 266 بمبلغ المجموعة تحتفظ المقدمة، الخدمات على المستحقة بالمبالغ يتعلق فيما أما التجارية، المدينة الذمم أرصدة على فوائد احتساب يتم ال

.العالقة ذات جهات مع الربط أرصدة تتضمن األخرى االتصاالت إدارات من المستحقة المبالغ إن. العمالء من نقدية ودائع شكل على كضمان

 في المتحدة العربية اإلمارات بدرهم رئيسية بصورة بها محتفظ وهي. أقل أو أشهر ثالثة خالل أصليه استحقاق تواريخ لديها األجل قصيرة بنكية وودائع النقد من النقد ومرادفات النقد يتكون

ُ الودائع هذه على الفائدة تستحق والبنوك المالية المؤسسات .العادلة قيمتها تقارب الموجودات لهذه المدرجة القيمة إن. السائدة السوق لمعدالت وفقا

٤١
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20
أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

 متداولة

٦٫١٢٩٫١٥٠٦٫٤٦٦٫٨٧٣االتحادي االمتياز حق

٤٫٩٥٥٫٢٢١٣٫٦٣٩٫٨٣٠ تجاريون دائنون

٢٫٤٧٢٫٩٥٠٢٫٧٦٢٫٢٨٣األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالغ

١٫٤٨٧٫٤٧٠١٫٣٩٢٫٨٤٦المؤجلة اإليرادات

٦٫١١٩٫٦٢٠٦٫٠٩٦٫١٧٨واستحقاقات أخرى دائنة ذمم

٢١٫١٦٤٫٤١١٢٠٫٣٥٨٫٠١٠ديسمبر 31 في

 متداولة غير

٥٩٣٫٨٩٩٤٥١٫٦٤٥تجاريون دائنون

٢٣٤٫٦٦٦١٤٦٫٥٠٤واستحقاقات أخرى دائنة ذمم

٨٢٨٫٥٦٥٥٩٨٫١٤٩ديسمبر 31 في

21
القروض-

المدرجة القيمة          العادلة القيمة                

2013201220132012

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

بنكية قروض

١٠٥٫٨٩٥٥١٫٢٩٨١٠٥٫٨٩٥٥١٫٢٩٨مكشوفة بنكية حسابات

٤٫٥٧٩٫٨٥٤٤٫٢٣٠٫٨٦٢٤٫٥٧٦٫١٠٦٤٫٢٠٣٫٧٩١البنكية القروض  

أخرى قروض

٦٠٫٣٨٢٦٢٫٣٤٠٦٠٫٣٨٢٦٢٫٣٤٠ المسيطرة غير الملكية حقوق قروض  

٥٤١٫٦٧٦٨٧١٫٣٦٢٥٤١٫٦٧٦٨٧١٫٣٦٢موردين تمويل  

٨٫٤٢٠٣٤٫٣٣٦٨٫٤٢٠٣٤٫٣٣٦أخرى

٥٫٢٩٦٫٢٢٧٥٫٢٥٠٫١٩٨٥٫٢٩٢٫٤٧٩٥٫٢٢٣٫١٢٧

٥٧٩٫١٨٦٥٨٣٫٣١١المسيطرة غير الملكية حقوق من مقدمة دفعات

2013٥٫٨٧١٫٦٦٥٥٫٨٠٦٫٤٣٨ ديسمبر 31 في

١٫٤٠٤٫٥٤٣١٫٣٢٣٫٥٩٧شهر 12 خالل الدفع مستحقة   

٤٫٤٦٧٫١٢٢٤٫٤٨٢٫٨٤١شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

 سي تي بي في لحصتها المجموعة استحواذ مقابل م.م.ذ  الدولية باكستان اتصاالت شركة من األقلية مساهمي قبل من مقدمة دفعات المسيطرة غير الملكية حصص من المقدمة الدفعات تمثل 

 غير المطلوبات ضمن المبلغ كامل ادراج يتم وبالتالي المالي، المركز بيان تاريخ من شهرا 12 خالل يسدد وال فوائد بدون المبلغ هذا إن. التسديدات تنزيل بعد ٪،26 تمثل والتي ال

 القيمة تحديد يمكن ال  متغيرة،  السداد تواريخ باعتبار ذلك، ومع. فائدة بدون باعتبارها  المدرجة القيمة تعادل ال المقدمة للدفعات العادلة القيمة فإن. 2013 ديسمبر 31  بتاريخ. المتداولة

.معقول بشكل العادلة

 المجموعة شركات احد لدى كان ،2013 ديسمبر 31 بتاريخ. ومعدات واآلالت بممتلكات مضمونة ( درهم مليون  4.292: 2012) درهم مليون 4.563 بمبلغ الخارجية القروض إن

.سدادها يتم لم درهم مليون 27 بمبلغ بنكي لقرض السداد مستحقة دفعة التابعة

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

 ديسمبر 31 في المنتهية السنة  من شهور 4 اقصاه موعد في ولكن الموحدة المالية البيانات على بعدالموافقة مباشرة 2013 ديسمبر 31 المنتهية للسنة االتحادي االمتياز حق دفع سيتم

2013.

:يلي كما واالخرى البنكية المجموعة لقروض المقدرة العادلة والقيمة المدرجة القيمة إن

. االئتمان مخاطر تشمل مشابهة مالية الدوات مناسب خصم معدل بتطبيق المخصومة النقدية التدفقات على بناًء األخرى والقروض البنكية المجموعة لقروض العادلة القيم إحتساب يتم

 األدوات  7 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار من  الثاني المستوى ضمن تصنف الن المؤهلة المدخالت على بناء العادلة القيم استمدت وقد. ٪10 الى% 8 بين الخصم معدالت تتراوح

.اإلفصاحات: المالية

٤٢
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21
(تابع) القروض-

المدرجة القيمة          

20132012 معدل سنة

درهم ألفدرهم ألفاإلسمي الفائدةالعملةاإلستحقاق

متغيرة بفوائد قروض

مصري جنية2016 – 2013مضمون بنكي قرض
 الممر متوسط معدل

1.4%
١٫٣٤٥٫٣٥٥١٫٢٦٣٫١٨٤

يورو2017 – 2013مضمون بنكي قرض
 بين السائدة السعر معدل

 زائد األوربية البنوك
٥٠٤٫٥٢٠٦٠٥٫٧٢٥

%2.9 زائد لندن في السائدة الفائدة سعر معدلأمريكي دوالر2015-2013مضمون بنكي قرض ٣٦٧٫٧٩٨٥٥١٫٨٦٠

%4.8 زائد لندن في السائدة الفائدة سعر معدلأمريكي دوالر2014-2013مضمون بنكي قرض ٣٥١٫٠٠٢٣٧٤٫٦٩١

%1.2 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلباكستانية روبيةوصاعدا 2014مضمون بنكي قرض ٠٢٢٦٫٨٠٠

%1.3 زائد لندن في السائدة الفائدة سعر معدلأمريكي دوالر2013مضمون غير بنكي قرض ٣٣٫١٥٥٢٠٣٫١٢٨

%1.8 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلباكستانية روبية2017-2013مضمون بنكي قرض ٠١٨٩٫٠٠٠

يورو2015-2013مضمون بنكي قرض

 بين السائدة السعر معدل

 زائد األوربية البنوك

4.9%

١٣٧٫١٨٩١٧٣٫٤٩٨

%1.4 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلباكستانية روبية2017-2013مضمون بنكي قرض ٠١٥١٫٢٠٠

%1.7 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلباكستانية روبية2017-2013مضمون بنكي قرض ٠١٥١٫٢٠٠

%6.2 زائد لندن في السائدة الفائدة سعر معدلأمريكي دوالر2017-2012مضمون بنكي قرض ٠١١١٫٨٨٣

%0.2 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلباكستانية روبية2013مضمون بنكي قرض ٠٨٣٫٥٢٥

%0.2 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدليورو2014-2019مضمون بنكي قرض ٦٨٥٫٦٦٩٠

%0.2 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلأمريكي دوالر2015-2019مضمون بنكي قرض ٦٦١٫٢٣٢٠

%0.2 زائد كراتشي في السائدة الفائدة سعر معدلأمريكي دوالر2015-2020مضمون بنكي قرض ٢٧١٫٢٧٣٠

ثابتة بفوائد قروض

٧٤٫٧٩٥٢٣٨٫٢٢٠%5.0أمريكي دوالر2014-2013مضمون موردين تمويل

٦٥٫٨٠٣٦٣٫٢٢٤%8.0افريقي غرب فرنك2017-2013مضمون بنكي قرض

٦٠٫٣٨٢٦٢٫٣٤٠%10.0مصري جنية2015-2013المسيطرة غير الملكية حقوق من مضمون غير قرض

 اخرى قروض

٥٧٩٫١٨٦٥٨٣٫٣١١مطلوب غيرأمريكي دوالرمطلوب غيرومتغيرة ثابتة اخرى قروض

٢٩٦٫٣٧٥٤٥٦٫٧٩٤حرة فائدةباكستانية روبية2015-2013(فائدة بدون) االقلية حقوق من قرض

٤٣٧٫٩٣١٣١٦٫٨٥٥متغيرمتغيرمتغيرمضمون غير موردين تمويل

٥٫٨٧١٫٦٦٥٥٫٨٠٦٫٤٣٨ ديسمبر 31 في

الفائدة سعر
( أ

20132012

%7.4%5.4بنكية قروض

%3.9%4.9أخرى قروض

المتوفرة التسهيالت
( ب

:يلي كما االخرى والقروض البنكية  المجموعة لقروض واألحكام الشروط إن

:ادناه مبين السنة خالل األخرى والقروض البنكية القروض على المرجح المدفوعة الفائدة سعر متوسط إن

 منحها شروط بجميع الوفاء تم مسحوبة غير بها ملتزم قروض تسهيالت يمثل (درهم مليون 2.675:2012) درهم مليون 1.966  مبلغ المجموعة لدى كان ،2013ديسمبر 31 بتاريخ

المسبقة

٤٣
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22
والرخص باالستثمارات المتعلقة الدائنة الذمم-

المجموعالمتداولة غيرالمتداولة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2013 ديسمبر 31 في

االستثمارات   

٢٫٩٣٦٫٦٥٣٠٢٫٩٣٦٫٦٥٣م.م.ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة   

١١٫٠٢٢٠١١٫٠٢٢ايه.  اس تليكوم اتالنتيك   

٠٠٠التراخيص   

١٤٫١٧٩٦٥٫٤٧٦٧٩٫٦٥٥بنين جمهورية   

١٫٧٦٩٣٫٢٧٥٥٫٠٤٤المحدودة باكستان اتصاالت شركة   

٢٫٩٦٣٫٦٢٣٦٨٫٧٥١٣٫٠٣٢٫٣٧٤

2012 ديسمبر 31 في

االستثمارات   

٢٫٩٣٦٫٦٥٣٠٢٫٩٣٦٫٦٥٣م.م.ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة   

١١٫٠٢٢٠١١٫٠٢٢ايه.  اس تليكوم اتالنتيك   

٠٠٠التراخيص   

٥٦٫٥١٣٦٢٫٧٩٣١١٩٫٣٠٦بنين جمهورية   

١٫٧١١٤٫٥٧٦٦٫٢٨٧المحدودة باكستان اتصاالت شركة   

٣٫٠٠٥٫٨٩٩٦٧٫٣٦٩٣٫٠٧٣٫٢٦٨

23
تمويل عقود بموجب التزامات-

  من األدنى للحد الحالية القيمة       من األدنى الحد   

اإليجارات مدفوعات  اإليجارات مدفوعات   

2013201220132012

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

تمويل  عقود بموجب الدفع واجبة المبالغ

٢٫٧٢٤٦٫٣٤١٢٫٥٦٤٥٫٩٨٠واحدة سنة خالل

٤٫٠١٢٦٫١٧٣٢٫٤٦٠٣٫٥٠٨والخامسة الثانية السنة بين

٠٥٧٠٠سنوات خمس بعد

٦٫٧٣٦١٢٫٥٧١٥٫٠٢٤٩٫٤٨٨

٠٠(٣٫٠٨٣)(١٫٧١١)المستقبلية التمويل تكاليف: ينزًل

٥٫٠٢٥٩٫٤٨٨٥٫٠٢٤٩٫٤٨٨اإليجارات اللتزامات الحالية القيمة

٢٫٥٦٤٥٫٩٨٠٢٫٥٦٤٥٫٩٨٠شهرا 12 غضون في مستحقة مبالغ

٢٫٤٦٠٣٫٥٠٨٢٫٤٦٠٣٫٥٠٨شهراً 12 بعد مستحقة مبالغ

 يسدد أن على باكستان حكومة إلى (درهم مليون 6.612: 2012) درهم مليون 6.612 مبلغ سداد تم باكستان وحكومة م.م.ذ الدولية باكستان اتصاالت شركة بين الشراء التفاقية طبقا

 اصول بعض بتحويل المتعلقة الشراء اتفاقية في الشروط بعض إستكمال لحين قائمة الزالت المستحقة المبالغ إن. (درهم مليون 2.937: 2012) درهم مليون 2.937 وقدره الباقي الرصيد

.ال سي تي بي إلى

 تتعلق مهمة مخاطر أي عنها ينتج ال فإنه وبالتالي. اإلماراتي الدرهم أو األميركي بالدوالر مصنفة ومعظمها المطفأة بالتكلفة مقاسة مالية مطلوبات هي االستحواذ عند الدائنة المبالغ كافة إن

.العملة صرف بسعر

% 20.8 الفّعال االقتراض معدل متوسط بلغ ،2013 ديسمبر 31 في المنتهية السنة بخصوص. تمويلية تأجير عقود بموجب والمكائن اآلالت بعض بتأجير تقوم أن هي المجموعة سياسة إن

ً تساوي المجموعة عقود اللتزامات العادلة القيمة إن. (14.9%: 2012) المدرجة قيمها تقريبا

٤٤
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-
المخصصات

 التخلص التزامات

المجموعأخرىالموجودات من

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2012٧٤٫٠٥٠٨٨٤٫٣٥٠٩٥٨٫٤٠٠ يناير 1 في

٣٫٥٧٦٤٥٠٫٩٦٦٤٥٤٫٥٤٢السنة خالل إضافية مخصصات

(٢٩٦٫١٠٤)(٢٩٦٫١٠٤)٠المخصصات استخدام

(١١٣٫٨٤٤)(١١٣٫٨٤٤)٠مخصص تحرير

(١٥٢٫٨٣١)(١١٨٫٤٦١)(٣٤٫٣٧٠)  تصنيف إعادة

٣٤٢٠٣٤٢   الخصومات تخفيض

(٩٫٣١١)٠(٩٫٣١١)(12 ايضاح) تابعة شركة توحيد الغاء

(٢٧٫٦٥٤)(٢٧٫٠٤٤)(٦١٠)العمالت صرف فروق

2012٣٣٫٦٧٧٧٧٩٫٨٦٣٨١٣٫٥٤٠ ديسمبر 31 في

٢٫٧١٩١٫٠٠١٫٢٥٢١٫٠٠٣٫٩٧١السنة خالل إضافية مخصصات

(٢٠٨٫٠٦٧)(٢٠٨٫٠٦٧)٠المخصصات إستخدام

(٢٠٠٫٣١٧)(١٨٤٫١٥٠)(١٦٫١٦٧)مخصص تحرير

(٥٫٨٩٠)(٥٫٨٩٠)٠  تصنيف إعادة

(١٦٢)٠(١٦٢)   الخصومات تخفيض

(٢٩٫٧٠٠)(٢٩٫٣٥٤)(٣٤٦)العمالت صرف فروق

2013١٩٫٧٢١١٫٣٥٣٫٦٥٤١٫٣٧٣٫٣٧٥ ديسمبر 31 في

20132012:كالتالي عنها اإلفصاح يتم

درهم ألفدرهم ألف

١٫١٧٢٫٢٨٦٦٤٣٫٥٦٩المتداولة المطلوبات ضمن مدرجة

٢٠١٫٠٨٩١٦٩٫٩٧١المتداولة غير المطلوبات ضمن مدرجة

١٫٣٧٣٫٣٧٥٨١٣٫٥٤٠ديسمبر 31 في

 انتهاء تاريخ مع تقريبا يتوافق الحق مستقبلي وقت في استعادتها يتطلب والتي للمجموعة التابعة الدولية الشركات بعض لدى بها المحتفظ موجودات ببعض الموجودات تقاعد التزامات تتعلق

.المبالغ هذه من جزء أي تعويض يتوقع ال. لألصول االقتصادي العمر

.للمجموعة التابعة الدولية الشركات ببعض متعلقة مخصصات متضمنة التنظيمية البنود من وغيرها المباشرة غير الضريبية االلتزامات بعض"  األخرى"المخصصات تتضمن

٤٥
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المالية األدوات-

المال رأس إدارة

20132012:يلي كما هو المجموعة مال رأس هيكل إن

درهم ألفدرهم ألف

(٤٫٢٥٥٫٠٨٩)(٤٫٦٨٢٫٠٠١)بنكية قروض

(١٫٥٥١٫٣٤٩)(١٫١٨٩٫٦٦٤)أخرى قروض

(٩٫٤٨٨)(٥٫٠٢٤)تمويلي إيجار التزامات

١٥٫٤٥٠٫٢٤٨١٣٫٩٣٤٫٠٧٦النقد ومرادفات النقد

٩٫٥٧٣٫٥٥٩٨٫١١٨٫١٥٠االموال  صافي

٤٩٫٥٩٢٫٦٩٦٤٩٫٩١٢٫٥٧٢الملكية حقوق مجموع

٤٠٫٠١٩٫١٣٧٤١٫٧٩٤٫٤٢٢الملكية حقوق صافي

:المالية األدوات تصنيف

 من للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات تتكون

20132012:اآلتي

درهم ألفدرهم ألف

المالية الموجودات

: المطفأة بالتكلفة بها محتفظ مدينة وذمم قروض

٣٫٠٧٤٫٠٢٧٣٫٤١٤٫٥١٠ مشتركة ومشاريع زميلة شركات من مستحقة/ إلى مقدمة قروض   

١٠٫٧٠٣٫٠٢٦١٠٫٤٩٣٫٩٢١ مقدما مدفوعة مصروفات باستثناء أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون   

١٣٫٧٧٧٫٠٥٣١٣٫٩٠٨٫٤٣١

١٫١١٩٫٨٤٧١٫٣٠٥٫٩٧١(للبيع بها محتفظ أخرى استثمارات تتضمن) للبيع متاحة مالية موجودات

١٩٥٫٥٨٥١٤٥٫٥٢٤االستحقاق لتاريخ بها محتفظ استثمارات

١٥٫٤٥٠٫٢٤٨١٣٫٩٣٤٫٠٧٦النقد ومرادفات النقد

٣٠٫٥٤٢٫٧٣٣٢٩٫٢٩٤٫٠٠٢

المالية المطلوبات

:المطفأة بالتكلفة بها محتفظ أخرى مالية مطلوبات

٢٠٫٥٠٥٫٥٠٦١٩٫٥٦٣٫٣١٣ المؤجلة اإليرادات باستثناء أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون   

٥٫٨٧١٫٦٦٥٥٫٨٠٦٫٤٣٨ قروض   

٣٫٠٣٢٫٣٧٤٣٫٠٧٣٫٢٦٨ ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم   

٥٫٠٢٤٩٫٤٨٨ تمويلية إيجارات بموجب التزامات   

٢٩٫٤١٤٫٥٦٩٢٨٫٤٥٢٫٥٠٧

 واألرباح واالحتياطيات المال رأس من تتكون التي الملكية حقوق ومجموع النقد ومرادفات النقد التمويلي، االيجار والتزامات واخرى بنكية قروض من للمجموعة الرأسمالي الهيكل يتكون

.المستبقاة

 على مناسبا يكون حسبما ومراجعتها الحدود تقييم يجري. اإليرادات إلى االقتراض مبلغ لنسبة الداخلية الحدود وتقرر االقتراض وتمويل الملكية حقوق بين الموازنة بمراقبة المجموعة تقوم

 طريق عن المؤسسة لمساهمي العوائد أكبر تحقيق هو الرئيسي الهدف إن. المرجح المال رأس فائدة معدل ومتوسط للمجموعة المتوقعة التمويل متطلبات ذلك في بما مختلفة اعتبارات أساس

.الخارج من مفروضة مال راس مطلوبات الية المجموعة التخضع.الملكية حقوق ورصيد الدين صافي بين األمثل بالتوازن االحتفاظ

 (والمصاريف بااليرادات االعتراف وأساس القياس أساس االعتراف، معايير ذلك في بما )تطبيقها تم التي واالساليب الهامة المحاسبية السياسات تفاصيل عن 2 رقم االيضاح في االفصاح تم

.المالية والمطلوبات الموجودات بنود لكافة

٤٦
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(تابع) المالية األدوات-

المالية المخاطر إدارة أهداف

السوق مخاطر

 األجنبية العمالت مخاطر

 األجنبية للعمالت الحساسية

20132012

درهم ألفدرهم ألف


(الخسائر)/األرباح في الزيادة
الملكية حقوق في
(النقص)/والزيادة

١٠٨٫٤٨٩١٢٢٫٠٨٥المصري الجنيه

٥٢٫٨٠٨٣٤٫٨٦٧اليورو

(٨٫٢٩٩)٧٫٥٦٩  الباكستانية الروبية

 بأي بالقيام تتعلق هامة قرارات أية إن. المجموعة بعمليات الصلة ذات المالية المخاطر وإدارة والدولية والمحلية المالية األسواق مراقبة عن العامة المسؤولية للمجموعة المالية إدارة تتولى

 السوق مخاطر المجموعة مخاطر تشمل. المعنية التابعة شركتها أو المناسبة السلطة او الشركة إدارة مجلس قبل من تعتمد مشتقة مالية أدوات شراء أو أموال أية اقتراض أو استثمار

.السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر

 في المؤثرة األغلبية الثالثة العمالت هذه تشكل. الباكستانية والروبية و واليورو المصري الجنيه مقابل الدرهم تبادل سعر في ٪10 بنسبة لتغيير المجموعة حساسية التالي الجدول يبّين

 لقد.  الدرهم غير عملة تستخدم التي والزميلة التابعة بشركاتها يتعلق فيما المالية بياناتها في المجموعة ضمن والقروض النقد خالل من جوهري بشكل تحدث أن تعتبر والتي الربح، صافي

 والقروض النقدية رصيد صافي في زيادة على اإليجابي الرقم يدل. االجنبية العمالت صرف سعر اقفال بعد ٪10 بنسبة األجنبية العمالت صرف سعر تراجع بافتراض  األثر هذا تحديد تم

.األجنبية العملة مقابل األمريكي الدوالر/اإلماراتي الدرهم قوة ازدياد حالة في

 تكلفتها المجموعة تراقب. للمساهمين قيمة أعلى وتحقيق األعمال استدامة ضمان بهدف بها، الخاص المال رأس هيكل تحديد عند العوامل من مجموعة االعتبار بعين المجموعة تاخذ

 أو المال رأس تكلفة متوسط احتساب بهدف الصناعة لمعيار المنهجية والتحديثات المالية األسواق بمراقبة المجموعة تقوم ذلك، عمل من ولتتمكن. المال رأس هيكل تحسين بهدف الرأسمالية

 المجموعة تمكن والتي المتوسط، المدى على المطلوب االئتماني التصنيف على والحفاظ الحصول بهدف الصافية المالية الديون نسبة أيضا تراقب كما. المال رأس لتكلفة المرجح المتوسط

 كمخاطر محددة، متغيرات وتطبيق أخرى اعتبارات من العامة المبادئ هذه تنقيح ويتم. الوقت طوال تظهر أن يمكن التي البديلة االستخدامات مع الناتجة المحتملة النقدية التدفقات مطابقة من

.للمجموعة المالي الهيكل تحديد عند المطبقة الضريبية اوالقواعد النقدي التدفق انتاج في التقلب أو الشامل بالمعنى الدولة

 وقت من. الملكية حقوق في االستثمارات على األسعار ومخاطر الفائدة وأسعار األجنبية العمالت أسعار في التغييرات عن تنشأ مالية لمخاطر رئيسي بشكل تعرضها المجموعة أنشطة إن

 بها تدير التي الطريقة في أو السوق لمخاطر المجموعة تعرضات على السنة خالل تغيير أى يطرأ لم.العمالت لمخاطر تعرضها لتغطية المشتقة المالية األدوات المجموعة استخدمت آلخر،

. المخاطر هذه وتقيس المجموعة

 النايرا ، العمالت هذه وتشمل. المعنية للشركة الوظيفية بالعملة العقود تبرم لكونها وذلك العمالت أسعار لمخاطر وتعرضها بتعامالتها يتعلق فيما محدودة لمخاطر المجموعة تتعرض

 أن حيث واليورو األميركي بالدوالر عقودا المجموعة تبرم كما. األفريقي الغرب والفرنك التنزاني األندونيسية،الشلن الروبية الباكستانية، الروبية اليورو، المصري، الجنيه النيجيرية،

.محدودة لمخاطر معرضة فإنها وبالتالي واليورو األميركي بالدوالر مربوطة (التوالي على أفريقي الغرب والفرنك اإلماراتي الدرهم الدول هذه عمالت

 في اخرى محدودة مالية التزامات لها وكانت افريقيا، وغرب مصر في التابعة شركاتها في األميركي بالدوالر مالية ومطلوبات موجودات المجموعة لدى كان ،2013 ديسمبر 31 بتاريخ

 أدوات شراء ينبغي كان إذا فيما باالعتبار المجموعة تأخذ أجنبية، عمالت في التعامل لمخاطر معرضة المجموعة فيها تكون التي الحاالت في. الوظيفية عمالتها غير بعمالت وهذه  تنزانيا

 آثار أي الماضي في عنه ينتج لم األجنبية العمالت في التعامل لمخاطر المجموعة تعرض إن. التعرض مستوى على بناء اإلجراء هذا تقدير اعادة للمخاطر التعرض إلدارة مشتقة مالية

.الربحية على مادية

 تعترف. اإلماراتي الدرهم إلى للمجموعة التابعة األجنبية الشركات ومطلوبات موجودات تحويل لمخاطر المجموعة تتعرض. األجنبية العمالت في التعامل لمخاطر التعرض إلى باإلضافة

.الملكية حقوق في كحركة التحويل هذا بأثر المجموعة

٤٧
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(تابع) المالية األدوات-

 الفائدة أسعار مخاطر

 الفائدة لسعر الحساسية

األخرى األسعار مخاطر

 االئتمان مخاطر إدارة

 السيولة مخاطر إدارة

 البنكية األرصدة عن رئيسي بشكل المخاطر هذه وتنشأ. مالية لمخاسر المجموعة تكبد إلى يؤدي مما التعاقدية بالتزاماتها بالوفاء معها المتعاقد الجهة التزام عدم مخاطر هي االئتمان مخاطر

 ذلك كان حيثما كافية ضمانات على والحصول باالئتمان جديرة أطراف مع فقط بالتعامل تقضي  سياسة المجموعة تنتهج.  األخرى المدينة والذمم التجاريون والمدينون بالمجموعة الخاصة

 للجهات االئتمانية والتصنيفات للمخاطر المجموعة تعرض إن. التزامات من عليها ما أداء في معها المتعاقد الجهات التزام لعدم نتيجة مالية خسائر تكبد مخاطر  تخفيف بهدف وذلك مناسبا،

.معتمدة معها متعاقد جهات على موزعة المبرمة للمعامالت اإلجمالية القيمة بأن علما مراقبتها يجري معها المتعاقد

 قبل من مملوكا البنك كان إذا فيما تحديد ذلك في بما. لديها أموالها تستثمر التي البنوك لتحديد وذلك الصلة ذات العوامل مختلف االعتبار بعين المجموعة تأخذ البنكية، بأرصدتها يتعلق فيما

 في يستثمر سوف الذي المبلغ وتحديد البنوك تقييم إن. للودائع الحكومي بالضمان المتمثل األمان ومستوى التصنيف وكاالت قبل من البنك تصنيف ودرجة حكومي، بدعم يتمتع أو الحكومة

.السوق أوضاع في هام تغيير هناك كان كلما أو سنويا يجري بنك كل

 المالي للوضع ائتمان تقييم منتظم بشكل يجري. مختلفة جغرافية ومناطق متنوعة صناعات على الموزعين العمالء من كبير عدد حسابات أرصدة من للمجموعة التجارية المدينة الذمم تتكون

.نقدية تأمينات شكل على العمالء من ضمانات على الحصول عادة يتم. ممكنا ذلك كان وحيثما. المدينة للذمم

 األخذ بدون االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األقصى الحد وتمثل القيمة النخفاض تخفيضات أي من صافية. الموّحدة المالية البيانات في المسجلة المالية للموجودات المدرجة القيمة إن

.المؤسسة عليها حصلت ضمانات أي قيمة االعتبار في

 األجل والبعيد والمتوسط القصير التمويل متطلبات إدارة بهدف السيولة مخاطر إلدارة  مناسبا إطارا أنشأ والذي. للمجموعة السيولة مخاطر إدارة عن النهائي المسؤول هو اإلدارة مجلس إن

 المتوقعة النقدية التدفقات مراقبة خالل من وذلك احتياطية اقتراض وتسهيالت بنكية وتسهيالت كافية باحتياطيات باالحتفاظ السيولة مخاطر المجموعة تدير. السيولة وإلدارة للمجموعة

 2013 ديسمبر 31 في هي كما للمجموعة تتوفر التي المسحوبة غير المتاحة التسهيالت تفاصيل 21 إيضاح يتضمن. المالية والمطلوبات الموجودات استحقاق تواريخ ومقابلة والفعلية

. واحدة سنة خالل تستحق الموّحد المالي المركز بيان في المفصلة للمجموعة المالية المطلوبات معظم إن. السيولة مخاطر لتخفيف والهادفة

 مقارنة السوق في الفائدة أسعار بمراقبة المجموعة تقوم. متغّيرة أو ثابتة فائدة بأسعار أموال باقتراض تقوم المجموعة ضمن المنشآت أن حيث الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض

 الفائدة وأسعار الحالية االقتراض تكلفة دراسة ذلك ويشمل. الحالية الفائدة بأسعار يتعلق إجراء اتخاذ عليها ينبغي كان إذا فيما ذلك على بناء وتقرر قروضها على الحالية الفائدة بأسعار

حاليا ثابتا الفائدة سعر خاللها سيكون التي الفترة وكذلك الدين وفترة الفائدة طبيعة لتغيير استخدامها يمكن التي المشتقة المالية األدوات وتوفر وتكلفة المستقبل في المتوقعة

 وحقوق الربح صافي لتغّير. تغيير بدون األخرى المتغيرات كافة وظلت السنة خالل ٪2 بنسبة أدنى أو أعلى الفائدة أسعار كانت لو ،2013 ديسمبر 31 في القائمة القروض أساس على

 قروضها على الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تعرض إلى رئيسي، بشكل األثر، هذا يعزى. (درهم مليون 86: 2012) درهم مليون 91 بـمبلغ ارتفاعا أو انخفاضا للمجموعة المساهمين

.متغّيرة فائدة أسعار تحمل التي

.الفائدة أسعار تجاه المجموعة حساسية على هام تغّير أي السنة خالل يطرأ لم

 لغرض وليس استراتيجية ألغراض الملكية حقوق في باستثمارات الشركة تحتفظ. الملكية حقوق في المجموعة استثمارات عن والناشئة الملكية حقوق أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض

.االستثمارات لهذه المدرجة القيمة حول التفاصيل من لمزيد 15 إيضاح أنظر. االستثمارات هذه في النشط بالتداول المجموعة تقوم ال. المتاجرة

.السنة خالل األخرى األسعار تجاه المجموعة حساسية على هام تغّير أي يطرأ لم

 المبالغ ومن. الخارج في (٪18: 2012) ٪1 المتحدة العربية اإلمارات دولة في (٪82: 2012) ٪99 بنسبة مستثمرة للمجموعة البنكية األرصدة كانت  ،2013 ديسمبر 31 بتاريخ

 مليار 0.6: 2012) درهم مليار A+ ، 1.6 بدرجة مصنف بنك لدى مستثمرة (إماراتي درهم مليار 3.8: 2012) إماراتي درهم مليار 5.9 يوجد المتحدة، العربية اإلمارات في المستثمرة

 مليار 1: 2012) درهم مليار 1.5 و ، A1 بدرجة مصنف بنك لدى مستثمرة( درهم مليار 1.4: 2012) درهم مليار صفر ، فيتش قبل من A بدرجة مصنف بنك لدى (إماراتي درهم

.بورز آند ستاندرد قبل من A بدرجة مصنف بنك لدى (درهم

٤٨
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(تابع) المالية األدوات-


 يلي كما المالية المطلوبات سداد يستحق:20132012

درهم ألفدرهم ألف

٢٤٫٠٣٤٫٤٨٥٢٢٫٣٠٧٫٤٤٣ واحدة سنة خالل او الطلب عند الدفع مستحقة 

٢٫١٩٥٫٩٧٦٣٫٥٧٧٫٣٩٤الثانية السنة في 

٣٫٠١٤٫٩٢٢٢٫٥٢٢٫٥٤٩والخامسة الثالثة السنة بين 

٣٨٩٫١٨٥٢٧٢٫٩٩٦الخامسة السنة بعد 

٢٩٫٦٣٤٫٥٦٨٢٨٫٦٨٠٫٣٨٢

 المالية لألدوات العادلة القيمة

26
للموظفين الخدمة نهاية مكافاة مخصص-

20132012:يلي كما الموحد المالي المركز بيان في بها المعترف االلتزامات

درهم ألفدرهم ألف

 الممولة الخطط

٣٫٠٢٥٫٣٢٧٢٫٩٣٦٫٦٥٨للمكافات المحددة لاللتزامات الحالية القيمة

(٢٫٣٩٠٫٢٨٣)(٢٫٥٥٥٫٧٣٦)الخطة الصول العادلة القيمة: ناقصا

٤٦٩٫٥٩١٥٤٦٫٣٧٥

الممولة غير الخطط

١٫٤٤٢٫١٨٢١٫٤٤٠٫٢٨٨. االخرى الموظفين واستحقاقات  للمكافات المحددة لاللتزامات الحالية القيمة

١٫٩١١٫٧٧٣١٫٩٨٦٫٦٦٣المجموع

20132012:يلي كما الممولة وغير الممولة للخطط للمكافات المحددة االلتزامات في الحركات

درهم ألفدرهم ألف

٤٫٣٧٦٫٩٤٦٨٢٨٫٠١١ يناير 1 في كما

٠٣٫١٥٥٫١٤٣ال سي تي بي بيانات توحيد من اضافي مخصص  

٠٤٦٨٫٦٢٧(2 ايضاح) المحاسبية السياسة في التغيرات تأثير

١٣٢٫٥٤١١٠٩٫٩٢٩الخدمات تكلفة

٣٨٢٫٣٠٨٠الفائدة تكلفة

٤٫٧١٢٠المحاسبي (الربح)/الخسارة

٢٠٨٫٢٩٠٠القياس اعادة

(١٧٩٫٩٨٥)(٣٤٤٫٢٩٦)المدفوعة المكافات

(٤٫٥٩١)٠اخرى

(١٨٨)(٢٩٢٫٩٩٢)الصرف فروقات 

٤٫٤٦٧٫٥٠٩٤٫٣٧٦٫٩٤٦ ديسمبر 31 في كما

20132012:يلي كما الخطة الصول العادلة القيمة في التحركات

درهم ألفدرهم ألف

٢٫٣٩٠٫٢٨٣٠ يناير 1 في كما

٠٢٫٣٩٠٫٢٨٣ال سي تي بي بيانات توحيد من مخصصات اليها يضاف

٢٦٨٫٦٧٦٠ الخطة اصول عائدات

٣٠٨٫٤٤٩٠المستلمة المساهمات

٠(٢١٤٫٩٣٩)المدفوعة المكافات

٠(١٩٦٫٧٣٤)الصرف فروقات 

٢٫٥٥٥٫٧٣٥٢٫٣٩٠٫٢٨٣ ديسمبر 31 في كما

 للمبلغ النقدية التدفقات الجدول يشمل. بالتسديد المجموعة مطالبة فيه يمكن وقت اقرب على بناء المالية للمطلوبات المخصومة غير النقدية التدفقات اساس على اعاله الجدول اعداد تم

ً والفائدة االساسي .معا

 المسجلة االخرى المالية والمطلوبات للموجودات المدرجة القيمة ان ،21 ايضاح في العادلة قيمتها عن االفصاح و المطفأة بالتكلفة الموحد المالي المركز بيان فى القروض وتسجيل قياس يتم

.العادلة قيمها تقارب المالية البيانات في

٤٩
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(تابع) للموظفين الخدمة نهاية مكافاة مخصص-

20132012:يلي كما الخسارة او الربح بيان في بها المعترف القيمة

درهم ألفدرهم ألف

١٣٢٫٤١٩١٠٩٫٩٢٩الخدمة تكلفة

-١٣٠٫٠٧٥الفائدة تكلفة

-٣٫٧١٥اخرى

٢٦٦٫٢٠٩١٠٩٫٩٢٩

20132012:الرئيسية بالخطط المتعلقة الهامة االفتراضات هي يلي ما

درهم ألفدرهم ألف

الخصم معدل

%3.07%3.07المتحدة العربية االمارات   

مطلوبة غير%12.5% - 11باكستلن   

للرواتب السنوية النسبة زيادة معدل

%3.5%4.0المتحدة العربية االمارات   

مطلوبة غير%11.5% - 7باكستلن   

27
المال رأس-

20132012

درهم ألفدرهم ألف

:به المصرح

٨٫٠٠٠٫٠٠٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠ واحد درهم منها كل قيمة (مليون 8.000: 2012) عادي سهم مليون 8.000


بالكامل والمدفوع المصدر:

٧٫٩٠٦٫١٤٠٧٫٩٠٦٫١٤٠   واحد درهم منها كل قيمة (7.906.1: 2012) عادي سهم مليون 7.906.1

28
–
احتياطيات

20132012:يلي كما  االحتياطيات في التحركات

درهم ألفدرهم ألف

٢٩٫١١٥٫٨٣٩٢٨٫٦٨٦٫٧٢٦ يناير 1 في كما

(٧٦٢٫٥٠٢)(٩٨٥٫١٦٧)للسنة الشامل الدخل مجموع

(٤٫٣٢٩)٠الملكية حقوق في أخرى تحركات

١٣٦٫٣٠٨١٫١٩٥٫٩٤٤المستبقاه االرباح من محول

٢٨٫٢٦٦٫٩٨٠٢٩٫١١٥٫٨٣٩ديسمبر 31 كمافي

٥٠
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–
(تابع) احتياطيات

20132012:يلي كما  االحتياطيات من نوع كل في التحركات

درهم ألفدرهم ألف

أجنبية عملة صرف احتياطي

(٣٣٥٫٨٦٥)(١٫١٠٠٫٣٤٥) يناير 1 في كما

(٧٦٠٫١٥١)(١٫١٠٩٫٥٣٦)للسنة الشامل الدخل مجموع

(٤٫٣٢٩)٠الملكية حقوق في أخرى تحركات

(١٫١٠٠٫٣٤٥)(٢٫٢٠٩٫٨٨١)ديسمبر 31 في كما

االستثمارات تقييم إعادة احتياطي

٨٠٫١٠٨٨٢٫٤٥٩ يناير 1 في كما

(٢٫٣٥١)(١٣٩٫٩٤١)التقييم اعادة من الخسارة

٢٦٤٫٣١٠٠السنة خالل منخفضة للبيع متاحة مالية بموجودات متعلق تصنيفه معاد تعديل

٢٠٤٫٤٧٧٨٠٫١٠٨ديسمبر 31 في كما

تطوير احتياطي

٧٫٨٥٠٫٠٠٠٧٫٨٥٠٫٠٠٠ديسمبر 31 و يناير 1 في كما

األصول استبدال احتياطي

٨٫١٠٨٫٠٠٠٨٫٠٧٠٫٠٠٠ يناير 1 في كما

٥٨٫٠٠٠٣٨٫٠٠٠المستبقاه االرباح من محول

٨٫١٦٦٫٠٠٠٨٫١٠٨٫٠٠٠ديسمبر 31 في كما

نظامي احتياطي

٩٧٫٥٦١٥٦٫٦٤١ يناير 1 في كما

٦٧٫٥١٦٤٠٫٩٢٠المستبقاه االرباح من مرحل

١٦٥٫٠٧٧٩٧٫٥٦١ديسمبر 31 في كما

عام احتياطي

١٤٫٠٨٠٫٥١٥١٢٫٩٦٣٫٤٩١ يناير 1 في كما

١٠٫٧٩٢١٫١١٧٫٠٢٤المستبقاه االرباح من مرحل

١٤٫٠٩١٫٣٠٧١٤٫٠٨٠٫٥١٥ديسمبر 31 في كما


أ)
العام واالحتياطي األصول استبدال واحتياطي التطوير احتياطي


ب)
نظامي احتياطي


(ج

أجنبية عملة صرف احتياطي


(د

االستثمارات تقييم إعادة احتياطي

.أجنبية عملة صرف احتياطي ضمن خارجية العمليات من الناتجة أجنبية عمالت صرف فروقات اجمالي يدرج

 التي  درهم مليون 259 مبلغ 2013 ديسمبر 31رصيد يشمل. االستثمار تقييم إعادة احتياطي في للبيع المتاحة المالية للموجودات المدرجة والقيمة التكلفة بين التراكمي الفرق تسجيل يتم

.للبيع بها محتفظ أنها على تصنف التي المدرجة االسهم باستثمار المتعلقة األخر الشامل الدخل بيان في به المعترف التراكمي المكسب تمثل

 أسهم إصدار ذلك في بما مستقبلية أنشطة في الستخدامها بها لالحتفاظ المجموعة رغبة علي بناء موزعة غير أرباح من محولة مبالغ من وتتكون. للتوزيع قابلة جميعها االحتياطيات هذه

.منحة

 لهذه السنوية األرباح من% 10 تحويل يتم للمجموعة، التابعة الشركات بعض تأسيس وعقود وتعديالته 1984 لسنة (8) رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون بموجب

.الموحد المساهمين حقوق في التغيرات بيان في المخصص من المؤسسة حصة إظهار تم وعليه للتوزيع، قابل غير نظامي احتياطي إلى الشركات

٥١
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 ال سي تي بي بيانات توحيد-

 بناء العادلة القيمة

 سعر توزيع على

الشراء

 ضمن المقدرة القيمة

٢٠١٢ تقرير

درهم ألفدرهم ألف

٩١٠٫٦٦٥١٢٩٫٣٣٩ ملموسة غير موجودات

١١٫٠٨٧٫٦٧٤٥٫٦١٩٫٦٤٠والمعدات واالالت الممتلكات

٤٫١٩٠٤٫١٩٠استثمارات

١٢٥٫٣٠٥١٢٥٫٣٠٥المخزون

١٫٥٢٥٫٠٠٨١٫٥٢٥٫٠٠٨اخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

١٫٤٥٢٫٦٠٨١٫٤٥٢٫٦٠٨النقد ومرادفات النقد

(١٫٧٢٨٫٥٣١)(١٫٧٢٨٫٥٣١)اخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

(٧٦٤٫٨٦٠)(٧٦٤٫٨٦٠)الخدمة نهاية مكافآت مخصص

(٣٫٩٠١)(٣٫٩٠١)تمويلي ايجار التزامات

(١٫٣٦٩٫٢٨٣)(١٫٣٦٩٫٢٨٣)بنكية قروض

(٧١٦٫٤٠٢)(١٫٤٢٩٫٠٢٣)مؤجلة ضرائبية مطلوبات

٩٫٨٠٩٫٨٥٢٤٫٢٧٣٫١١٣ عليها المستحوذ المحددة االصول صافي

٢٫٥٥٠٫٥٦٢١٫١١١٫٠٠٩(%26) عليها المستحوذ المحددة االصول صافي من الحصة

٤٫٥٤٦٫٦٩٨٥٫٩٨٦٫٢٥١ الشهرة

٧٫٠٩٧٫٢٦٠٧٫٠٩٧٫٢٦٠
2012 ديسمبر 31 في كما ال سي تي بي في لالستثمارات العادلة القيمة

٠االستحواذ عند الداخلة النقدية التدفقات صافي

١٫٤٥٢٫٦٠٨١٫٤٥٢٫٦٠٨عليه المستحوذ النقد ومرادفات النقد

 في سهم مليار 1.326 عددها والبالغ (ب) الفئة أسهم كامل بتملك فيها، األغلبية حصة المؤسسة تملك والتي م،.م.ذ الدولية باكستان إتصاالت التابعة شركتها خالل من  المؤسسة قامت 

 أسهم فإن الشركة، لهذه األساسي النظام وبموجب. المحدودة الباكستانية اإلتصاالت شركة في المصدر المال رأس من ٪26 (ب) الفئة أسهم وتمثل. المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة

 اتصاالت لشركة يحق باكستان، جمهورية وحكومة الدولية باكستان اتصاالت شركة بين المبرمة المساهمين اتفاقية وبموجب. التصويت حقوق من ٪53 المؤسسة تمنح المشتراه (ب) الفئة

 قدرت ، السابقة الفترات في. الرئيسيين الموظفين بعض تعيين الى باالضافة. المحدودة الباكستانية االتصاالت شركة ادارة لمجلس أعضاء تسعة اصل من خمسة تعين ان الدولية باكستان

 في سابقا االستثمار إحتساب تم فقد ذلك وبسبب. والتشغيلية المالية القرارات إتخاذ على المؤسسة قدرة تقييد على تقتصر وال تتضمن والتي للسيطرة المؤثرة العوائق بعض هناك أن اإلدارة

 التطورات اخر من عدد الي استنادا والحكم وضعها تقييم بإعادة اإلدارة قامت  ،2012 سنة من الرابع الربع خالل. الملكية حقوق طريقة باستخدام زميلة كشركة ال سي تي بي شركة

 يمكن انه اإلدارة استنتجت فقد ، لذلك ونتيجة. السيطرة على كبير تأثير لها يكون ال قد أو موجودة غير إما جهة من سيطرتها عوائق من العظمى الغالبية ان الممارسة في وخبرتهم

.تابعة كشركة معاملتها ويجب ال، سي تي بي مجموعة على السيطرة لديها أن اظهار حاليا للمجموعة

 التوحيد احتساب تم. 2012 ديسمبر 31 في كما ال سي تي بي بتوحيد وقامت زميلة كشركة ال سي تي بي مجموعة في الحالي باستثمارها االعتراف بإلغاء المؤسسة قامت وعليه،

 تم والذي ،2006 سنة في األصلي لالستحواذ الدفع والمستحق المدفوع المبلغ يتجاوز قد إضافي اعتبار أي أخذ بدون ،3 رقم الدولية المالية التقارير إعداد لمعيار وفقا مرحلي كاستحواذ

 أو أرباح اية هناك يكن لم االعتبار، في القيمة انخفاض اخذ بعد. 9 رقم إيضاح في مبين هو كما 2012 ديسمبر 31 المنتهية السنة خالل بها المعترف القيمة انخفاض بخصوص تعديله

.زميلة كشركة ال سي تي بي في باالستثمار االعتراف إلغاء من ناتجة إضافية خسائر

 فإن وبالتالي،. الشراء سعر بتخصيص القيام أو منفصلة بصورة للتحديد القابلة ال سي تي بي ومطلوبات لموجودات العادل التقييم من باالنتهاء اإلدارة تقم لم ،2012 ديسمبر 31 في كما

.مؤقتة كشهرة المحتسب الفائض إعتبار مع ال سي تي بي لـ الحالية الدفترية القيم رئيسية بصورة هي 2012 ديسمبر 31 في كما الموحدة األرصدة

.الشراء سعر تخصيص الى باالضافة االستحواذ تاريخ من اعتبارا والشهرة، المؤجلة والضرائب والمطلوبات عليها المستحوذ للموجودات العادلة القيمة التالي الجدول يلخص

 بناًء المفترضة والمطلوبات المستحوذة للموجودات العادلة القيمة على الشراء سعر إجمالي توزيع يتم بأن يستلزم 3 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا االستحواذ محاسبة تطبيق إن

 على بناًء المحدودة، الباكستانية االتصاالت لشركة والمطلوبات الموجودات تقدير تم ذلك، على وبناًء. كشهرة العادلة القيمة عن الزيادة مبلغ تسجيل مع االستحواذ بتاريخ العادلة قيمها على

العمومية للميزانية الموحدة البيانات في إدراجها ليتم ثالث طرف تقييمات

 وذلك الطارئة والمطلوبات التعاقدية االلتزامات التجارية، العالمات الموظفين، عالقات الرخص، المستحوذة، الثابتة للموجودات تحليل إجراء يتم بأن تستلزم الشراء سعر توزيع عملية إن

 على ليس ولكن على، قائمة العادلة القيم كانت المفترضة، والمطلوبات المستحوذة الموجودات تقييم عند. المفترضة والمطلوبات المستحوذة الموجودات لجميع العادلة القيم وتسجيل لتحديد

 لعقارات مماثلة سوقية معدالت الثابتة؛ الموجودات لبعض مشابه وتقادم لنطاق الحالية االستبدال تكلفة العمالء، لعالقات مستقبال المتوقعة المخصومة النقدية التدفقات: الحصر، سبيل

.مالئمة ونمو خصم ومعدالت

٥٢
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(تابع)  ال سي تي بي بيانات توحيد-

30
أخرى هامة أحداث-

31
االلتزامات-


أ)
الرأسمالية االلتزامات


ب)
اإليجار التزامات

1
كمستأجر المجموعة.

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٢٥٨٫٤٥٨٢٤٨٫١٦٥

20132012

درهم ألفدرهم ألف

٢٧٥٫٨٣٩٢٥٢٫١٣٣واحدة سنة خالل

١٫٣٣٠٫٠٧٨١٫٢٠٢٫٤٩١الخامسة السنة إلى الثانية السنة خالل

٧٢٢٫٦٤٠٧٤٠٫٥٨٦الخامسة السنة بعد

٢٫٣٢٨٫٥٥٧٢٫١٩٥٫٢١٠

2
كمؤجر المجموعة.

:كالتالي المستقبلية اإليجار دفعات من األدنى الحد على مستأجرين مع بالتعاقد المجموعة قامت التقرير، بتاريخ

20132012

درهم ألفدرهم ألف

١٠٫٢٠٧١١٫٩٥٥واحدة سنة خالل

٢٩٫٦٧٣٣٣٫٦٩٦الخامسة السنة إلى الثانية السنة خالل

٠٥٫٢٨٩الخامسة السنة بعد

٣٩٫٨٨٠٥٠٫٩٤٠

.القادمة سنة 15-3 لمدة ملتزمين لمستأجرين مؤجرة الممتلكات جميع إن. (درهم مليون 15: 2012) درهم مليون 12 السنة خالل العقارات تأجير إيرادات بلغت

:يلي كما تستحق والتي لإللغاء قابلة غير تشغيلية بعقود متعلقة إيجار لدفعات األدنى بالحد متعلقة التزامات التقرير بفترة المجموعة لدى

(5 إيضاح) السنة خالل كمصروف به المعترف التشغيل إيجار ضمن للدفعات األدنى الحد

 به تقدمت الذي العادلة التصفية بطلب يتعلق فيما قرار باصدار المحكمة قيام حين إلى  الشركة إلدارة مخّولة كجهة  هندي محاماه مكتب العليا بومباي محكمة عينت ، 2012 يوليو 3 بتاريخ

".المحدودة موريشيوس اتصاالت"

 احد خالل من القرار هذا استئناف تم وقد. أخرى اوامر صدور حتى تبقى أن يجب الشركة إلدارة المخولة الجهة ان وأكدت التصفية بطلب  العليا بومباي محكمة قبلت ،2013 نوفمبر في

.معلقا االستئناف يزال وال الشركة مساهمي

 على المؤجلة الضريبية بااللتزامات االعتراف تتيح االستحواذ محاسبة إن. للنقد منتجة كوحدة المحدودة الباكستانية االتصاالت لمجموعة االستحواذ من الناتجة الشهرة تخصيص تم

 اإلطفاء فترة وعلى مع بالتناسب للمجموعة المستقبلي الموحد الخسارة أو الربح بيان عفي ضريبية كمزايا عكسها يتم أن المتوقع من التي (الشهرة باستثناء) مستحوذة ملموسة غير موجودات

.مستهلك غير االقتصادي عمرها أن باعتبار باألرض تتعلق العادلة القيمة لتعديالت مسجلة مؤجلة ضريبية التزامات أية توجد ال. العالقة ذات الملموسة غير للموجودات

 2012 فبراير 22 بتاريخ المتنقلة، االتصاالت مجال في العمل على الشركة قدرة وقف وبذلك" الشركة" المحدودة بي دي اتصاالت رخص كل بإلغاء العليا الهندية المحكمة لقرار الحقا (ب

 مساهمي قبل من المعينين للشركة اإلدارة مجلس أعضاء استقالة فإن ذلك على وعالوة المناسبة باإلشعارات الهندية السلطات إبالغ وتم شبكتها إغالق باالجماع الشركة إدارة مجلس قرر

 من المملوكة"  المحدودة موريشيوس اتصاالت قامت 2012 مارس 12 وبتاريخ لذلك الحقا. القرارات اتخاذ على الشركة إدارة مجلس قدرة على أثرت قد بدالء تعيين دون من الغالبية

.جارية التزال والتي للشركة وعادلة منصفة تصفية إجراءات بتقديم"  لالتصاالت اإلمارات مؤسسة

(درهم مليون 5.005: 2012) درهم مليون 5.448 حد إلى استثمارية والتزامات مستقبلية رأسمالية مشاريع على المجموعة وافقت

ً المجموعة قدمت ،2013يوليو 22 بتاريخ (أ ً عرضا  ماروك)" المغرب اتصاالت في% 53 البالغة فيفيندي لحصة يورو مليار 3.9 بقيمة سهم لكل مغربي درهم 92.6سعر يتضمن ملزما

 درهم 7.40 تعادل والتي ،2012 المالية السنة عن تليكوم ماروك من فيفندي عليها حصلت التي األسهم أرباح على اعاله المبلغ يشتمل ال(. إماراتي درهم مليار 19.2 يعادل بما )("تليكوم

 مليار 1.5 يعادل بما) يورو مليار 0.3 تبلغ والتي لفيفندي 2012 سنة أسهم ألرباح النقدية القيمة بدفع اتصاالت ستقوم الصفقة، إتمام وعند. التصاالت ستؤول والتي الواحد، للسهم مغربي

.(إماراتي درهم

ً الصفقة وإتمام توقيع ويبقى. تيليكوم ماروك في ٪53 والبالغة فيفندي حصة على لالستحواذ أسهم شراء اتفاقية المجموعة وقعت ،2013 نوفمبر 4 بتاريخ   المتوقع الشروط من لعدد خاضعا

 بالمنافسة المتعلقة الموافقات على والحصول تيليكوم بماروك المتعلقة المغربية المملكة مع المساهمين اتفاقية توقيع أخرى، أمور بين من الشروط هذه تتضمن. 2014 في منها االنتهاء

.تليكوم ماروك فيها تعمل التي الدول من وغيرها المغربية المملكة في التنظيمية والموافقات

 غير العمومية للجمعية اجتماع عقد وقد. ودولية محلية بنوك من لذلك الالزمة األموال على للحصول التزام على حصلت وقد خارجية تمويل مصادر من الصفقة تمويل اتصاالت تعتزم

.للشركة األساسي النظام عليه نص ما وفق المؤسسة مال رأس عن يزيد إضافي خارجي تمويل على للحصول اإلدارة مجلس توصية على الموافقة تمت حيث 2013 مايو 28 بتاريخ العادية

.سنتين لمدة اإليجار عقود على التفاوض يتم. لها التابعة التجزئة ومحالت بمكاتبها والمتعلقة المجموعة على المستحقة اإليجارات التشغيلي اإليجار دفعات تمثل

٥٣
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الطارئة المطلوبات-


أ)
البنوك ضمانات


ب)
المشتقة المالية األدوات

األجنبية العمالت صرف انظمة
(ج

اخرى طارئة مطلوبات
(د

33
–
 األرباح توزيعات

درهم ألفالملكية حقوق أصحاب إلى أرباح كتوزيعات بها المعترف المبالغ

2012 ديسمبر 31

٢٫٧٦٧٫١٤٩سهم لكل درهم 0.35 بواقع 2011 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم النهائية األرباح أنصبة

١٫٩٧٦٫٥٣٥سهم لكل درهم 0.25 بواقع 2012 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم المرحلية األرباح أنصبة

٤٫٧٤٣٫٦٨٤

2013 ديسمبر 31

٣٫٥٥٦٫٢٢٤سهم لكل درهم 0.45 بواقع 2012 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم النهائية األرباح أنصبة

٢٫٧٦٥٫٩٥٢سهم لكل درهم 0.35 بواقع 2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة لألسهم المرحلية األرباح أنصبة

٦٫٣٢٢٫١٧٦

34
للسهم العائد-

20132012

(درهم ألف) األرباح

٧٫٠٧٨٫٣٨٨٦٫٧٤١٫٨١٨

(باآلالف) األسهم عدد

٧٫٩٠٦٫١٤٠٧٫٩٠٦٫١٤٠

 للسنة درهم 0.70 نسبة إلى الواحد السهم ربح إجمالي ليصل ،2013 فبراير 19 بتاريخ الواحد للسهم درهم 0.45 بنسبة األسهم أرباح من النهائية الدفعة توزيع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2012 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهية

المؤسسة لمساهمي عائدة أرباح وهي سهم لكل األساسية العائدات ألغراض أرباح

للسهم األساسية العائدات ألغراض العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

.2013 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهية للسنة 2013 يوليو 22 بتاريخ الواحد للسهم درهم 0.35 بنسبة المرحلية األرباح توزيع عن اإلدارة مجلس أعلن

 للسنة درهم 0.70 نسبة إلى الواحد السهم ربح إجمالي ليصل ،2014 مارس 4 بتاريخ الواحد للسهم درهم 0.35 بنسبة األسهم أرباح من النهائية الدفعة توزيع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2013 ديسمبر 31 بتاريخ المنتهية

 للمجموعة المالي المركز على عكسي تأثير أي هناك يكون بأن تتوقع ال ولكنها األخرى الحكومية والوكاالت الضريبية الُسلطات المنظمة، الهيئات من معينة رسوم برفض المجموعة تقوم

.االمور هذه لتسوية نتيجة ونتائجها

.له االساسي العائد يساوي للسهم المخفض العائد فان وعليه للتخفيض قابلة اسهم اية المجموعة لدى يوجد ال

 المتعلقة الضمانات وبلغت. بالعقود يتعلق فيما (درهم مليون431: 2012) درهم مليون 527 بمبلغ وكفاالت تنفيذ حسن ضمانات بإصدار المجموعة بنوك قامت. 2012 ديسمبر 31 بتاريخ

.(درهم مليون 293 : 2012) درهم مليون 228 بقيمة دفع وسندات. (درهم مليون 308: 2012) درهم مليون 393 الخارجية المؤسسة باستثمارات

 31 في المنتهية اشهر الثالثة فترة خالل بها االعتراف إلغاء تم قد الخارج في تابعة شركة ملكية حقوق على المصدرة الشراء لخيارات العادلة القيمة تمثل التي المشتقة المالية األدوات إن

.درهم مليون 355 بقيمة طارئة كمطلوبات معالجتها وتمت 2012 مارس

" اي ام اي اف" األجنبية العمالت صرف إدارة لقانون اإلخالالت بعض بموجبها تدعى الهندية التنفيذ إدارة من إيضاح إشعار ("الشركة") بي دي اتصاالت تلقت ، 2011 يوليو 23 بتاريخ

.العالقة ذات الهيئات مع بالتنسيق تقوم تزال وال اإلشعار على ردهم ومدرائها الشركة من كل قدم وقد.  ومدرائها الشركة قبل من 1999 لسنة

٥٤
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المقارنة أرقام تصنيف وإعادة صياغة إعادة-

:إلى أساسا ذلك ويرجع 2012 للعام المقارنة أرقام تعديل تم

  العادلة القيمة تعديالت متعلقة إظهار اعادة

 اعادة بعد اعادةاإلتصاالت بشركة متعلقةفي بالتغيراتتم كما

ً إدراجها اإلظهارأخرى تصنيفالمحدودة الباكستانيةالمحاسبية السياسات سابقا

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2012 ديسمبر 31 في كما الوحد المالي المركز بيان

٥٫٩٢٩٫٠٨٧(١٥٤٫٤٩٢)(١٫٤٣٩٫٥٥٣)٧٫٥٢٣٫١٣٢٠الشهرة

٩٫٤٤٤٫٧٨١٠٧٨١٫٣٢٧٠١٠٫٢٢٦٫١٠٨األخرى الملموسة غير الموجودات

٢٥٫٥٧٢٫٦٤٢٠٥٫٤٦٨٫٠٣٥٠٣١٫٠٤٠٫٦٧٧والمعدات واآلالت الممتلكات

٢٨٦٫٦٠٧(١٩٥٫٥٣١)٤٨٢٫١٣٨٠٠ مؤجلة ضرائب موجودات

٠٠٠١٥٥٫٠٥١١٥٥٫٠٥١متداولة غير-  أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

١٠٫٨٢٤٫٦٢٤(٧٠٩٫١٩٣)١١٫٥٣٣٫٨١٧٠٠متداولة-  أخرى مدينة وذمم تجاريون مدينون

٠٠٠٥٥٤٫١٣٩٥٥٤٫١٣٩المتداولة الدخل ضريبة اصول

٢٠٫٣٥٨٫٠١٠(١٢٩٫٥٧٣)٢٠٫٤٨٧٫٥٨٣٠٠متداولة-  أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

٠٠٠٢٢٩٫٩٦٥٢٢٩٫٩٦٥المتداولة الدخل ضريبة التزامات

٥٩٨٫١٤٩(١٠٠٫٣٩٢)٦٩٨٫٥٤١٠٠متداولة غير- أخرى دائنة وذمم تجاريون دائنون

١٫٨١٨٫٠٥٣(١٩٥٫٥٣١)٧١٢٫٦٢١(١٦٣٫٦٤٨)١٫٤٦٤٫٦١٢مؤجلة ضرائبية مطلوبات

١٫٥١٨٫٠٣٦٤٦٨٫٦٢٧٠٠١٫٩٨٦٫٦٦٣للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص

٢٩٫١١٥٫٨٣٩(١٤١٫٤٠٢)٢٩٫٢٥٧٫٢٤١٠٠إحتياطيات

٠٠٣٫٤٩٢٫٣٣٣(٧١٫٣٦٥)٣٫٥٦٣٫٦٩٨مستبقاة أرباح

٩٫٣٩٨٫٢٦٢(١٣٫٠٩٠)٤٫٠٩٧٫١٨٨(٢٣٣٫٦١٤)٥٫٥٤٧٫٧٧٨المسيطرة غير الملكية حقوق


٣١ في المنتهية للسنة الموّحد الشامل الدخل بيان

٢٠١٢ ديسمبر

(٨٨٩٫٨٧٩)(١٥٤٫٤٩٢)٠٠(٧٣٥٫٣٨٧)خارجية عمليات تحويل من الناتجة الصرف فروقات

 1 رقم الدولي المحاسبة معيار مع الصياغة اعادة تتماشى.  (الموظفين منافع 19 رقم الدولي المحاسبي المعيار) الخدمة نهاية مكافأة بمخصص المتعلقة المحاسبية السياسات في التغيرات. أ

.واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات 8 رقم الدولي المحاسبي والمعيار المالية البيانات عرض

 بيان في منفصل بشكل عرضها وتم التوالي، على أخرى دائنة وذمم تجاريون ودائنون اخرى مدينة وذمم مدينون من حالية ضريبية والتزامات حالية ضريبية موجودات تصنيف إعادة تم. ج

.الموحد المالي المركز

.الشهرة  ومراجعة الصلة، ذات المؤجلة الضريبية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة على تعديالت عنه أسفر مما الباكستانية االتصاالت شركة من الشراء سعر توزيع. ب

٥٥


