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٣الموّحد الخسارة أو الربح بٌان
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة

2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحد الشامل الدخل بٌان

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفإٌضاحات

السنة ربح
        9,510,918           9,562,546

 االخر الشامل المكسب/
(الخسارة)

ً تصنٌفها إعادة ٌتم لن عناصر :الخسارة أو الربح إلى الحقا

الضرٌبة تنزٌل بعد- محددة باستحقاقات االلتزام قٌاس إعادة
(٥٥,٤٣٢)(١٤١,٥٩٦)

ً تصنٌفها إعادة ٌتم قد بنود :الخسارة أو الربح إلى الحقا

السنة خبلل الناتجة الصرؾ فروقات

خارجٌة عملٌات تحوٌل من الناتجة العمبلت صرؾ فروقات
(٣,٢٤٨,٧٩٩)(٢,٤٤٥,٦٢٩)

الخارجٌة العملٌات اصول صافً من للتحوطات صممت مالٌة تحوطات من مكسب
22١,٢٥٥,٨٣٠١,٣٠١,٨٦٩

للبٌع متاحة مالٌة موجودات

السنة خبلل مالٌة موجودات تقٌٌم من خسارة
(١٧٢,١٦٢)(٢٧,٩٦٩)

السنة خبلل القٌمة منخضة للبٌع متاحة مالٌة بموجودات المتعلق التصنٌؾ اعادة تعدٌل
٢٩٥,٩٦٤                       -   

28مستبعده للبٌع متاحة مالٌة بموجودات المتعلق التصنٌؾ اعادة تعدٌل
(١٦,٠٧٦)(٢٨٤,٩٩١)

(١,٥٩٨,٣١٦)(١,٩٤٠,٦٧٥) األخرى الشاملة
(الخسارة) مجموع

٧,٥٧٠,٢٤٣٧,٩٦٤,٢٣٠للسنة الشامل الدخل مجموع

:إلى العائد

الشركة فً المساهمٌن ملكٌة حقوق
٧,٦٧٤,٥٠٨٧,٧٢٣,٢٨٤

المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق
(١٠٤,٢٦٥)٢٤٠,٩٤٦

٧,٥٧٠,٢٤٣٧,٩٦٤,٢٣٠

.2،1 رقم الصفحات فً مدرج المستقل المدقق تقرٌر إن. الموحدة المالٌة البٌانات هذه من ٌتجزأ ال جزءاً 62 إلى 8 الصفحة من المرفقة اإلٌضاحات تشكل

٤





ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحد الملكٌة حقوق فً التغٌرات بٌان

 مجموع الملكٌة حقوق ملكٌة حقوق 

الملكٌة حقوقالمسٌطرة غٌر المساهمٌن مستبقاة أرباح إحتٌاطٌات المال رأس

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفإٌضاحات

٧,٩٠٦,١٤٠٢٨,٢٦٦,٩٨٠٤,٣٥٩,٠٢٤٤٠,٥٣٢,١٤٤٩,٠٦٠,٥٥٢٤٩,٥٩٢,٦٩٦(سابقا بٌانه تم كما)
2014 ٌناٌر 1 فً الرصٌد

(٣٥٢,٥٦٥)   -                        (٣٥٢,٥٦٥)(٣٥٢,٥٦٥)38البٌان اعادة تاثٌر

٧,٩٠٦,١٤٠٢٨,٢٦٦,٩٨٠٤,٠٠٦,٤٥٩٤٠,١٧٩,٥٧٩٩,٠٦٠,٥٥٢٤٩,٢٤٠,١٣١(بٌانه معاد)
2014 ٌناٌر 1 فً الرصٌد

7,964,230         240,946              7,723,285        8,568,134      (٨٤٤,٨٤٩)   -                  (بٌانه معاد) للسنة الشامل الدخل مجموع

682                  356                     326                  326                   -                         -                  الملكٌة حقوق فً أخرى حركات

   -                        -                           -                    (١٨,٢٤١)١٨,٢٤١   -                  احتٌاطٌات إلى محول

8,159,944         8,159,944              -                     -    -                         -                  تابعة شركة علً االستحواذ

:المالكٌن مع معامبلت

(١٨,٣٦٤)132,569              (١٥٠,٩٣٣)(١٥٠,٩٣٣)   -                         -                  12المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق علً االستحواذ

 المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من ملكٌة حقوق مساهمات

تابعة شركة على لبلستحواذ
12

                  -                         -                     -                       -              1,791,831         1,791,831

(٦,٩٢٣,٩٨٢)(١,٣٩٢,٠٧٨)(٥,٥٣١,٩٠٤)(٥,٥٣١,٩٠٤)   -                         -                  33 أرباح توزٌعات

٧,٩٠٦,١٤٠٢٧,٤٤٠,٣٧٢٦,٨٧٣,٨٤١٤٢,٢٢٠,٣٥٣١٧,٩٩٤,١٢٠٦٠,٢١٤,٤٧٢(بٌانه معاد)
2014 دٌسمبر 31 فً الرصٌد

      60,214,472        17,994,120     42,220,352     6,873,841      27,440,371    20157,906,140 ٌناٌر 1 فً الرصٌد

٧,٥٧٠,٢٤٣(١٠٤,٢٦٥)٨,٢٤٩,٧٨٥٧,٦٧٤,٥٠٨(٥٧٥,٢٧٧)   -                  للفترة الشامل الدخل مجموع

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

   -                        -                           -                    (٨٨١,٣١٣)٨٨١,٣١٣   -                  28احتٌاطٌات إلى المحول

   -                        -                           -                       -                     -                         -                  :المالكٌن مع معامبلت

12تابعة شركة إستبعاد
                  -   (١٦٢,٩٩٣)                  -   (١٦٢,٩٩٣)              115,450(٤٧,٥٤٣)

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

 ؼٌر الملكٌة حقوق من ملكٌة حقوق لمساهمات تسدٌدات

(٢٠٩,٠٩٤)(٢٠٩,٠٩٤)   -                       -                     -                         -                  تابعة شركة على لبلستحواذ المسٌطرة

 مدفوعة سهم ملٌون 790,614 ل منحة أسهم إصدار

   -                        -                           -                    (٧٩٠,٦١٤)   -                      27٧٩٠,٦١٤واحد درهم الواحد السهم قٌمة بالكامل

(٨,١٦٤,٠١٣)(١,٩٢٠,٨٦١)(٦,٢٤٣,١٥٢)(٦,٢٤٣,١٥٢)   -                         -                  33 أرباح توزٌعات

      59,375,099        15,886,048     43,489,051     7,208,883      27,583,414    20158,696,754 دٌسمبر 31 فً الرصٌد

. 2،1 رقم الصفحات فً مدرج المستقل المدقق تقرٌر إن. الموحدة المالٌة البٌانات هذه من ٌتجزأ ال جزءاً 62 إلى 8 الصفحة من المرفقة اإلٌضاحات تشكل

الشركة فً المساهمٌن ملكٌة لحقوق عائد

٦



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموّحد النقدٌة التدفقات بٌان

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفإٌضاحات

١١,٠٨٧,٤٠٦٩,٨٣٤,٩٤١مستمرة الغٌر التشغلٌىة العملٌات متضمن التشغٌل ربح

:لـ تعدٌالت

11،10٥,٨٣٧,٧٩٣٥,١٦٣,٥٠٢استهبلك

9١,٨٢٨,٣١٠١,٦٩٤,٧١٦إطفاء

10،9٩٩٥,٣٣٠٩٣١,٩٦٣أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

13٣١٥,٩٢٩٦٣٩,١٧٣مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات نتائج فً حصة

٨٨٦,٧٤٥١,٠٧٩,٧٥٣واحتٌاطٌات مخصصات

(٢١,٦٩٤)(٨٤,٦٥٤)أخرى نقدٌة ؼٌر حركات

٢٠,٨٦٦,٨٥٩١٩,٣٢٢,٣٥٤العامل المال راس فً التغٌرات قبل التشغٌلً الربح

:العامل المال رأس فً التؽٌرات

٥١,٨١٦(١٧٦,١٥٥)المخزون

٢٢٣,٩٧٩(١٠٤,٢٨٣)مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات من مستحقة مبالػ

(٢,٥٦٠,٧٢٩)(١,٩٠٤,٨٣٤)أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

٣,٩٥٢,٥٨١٣,١٤٣,٧٦٣أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

٢٢,٦٣٤,١٦٨٢٠,١٨١,١٨٣العملٌات من ناتج نقد

(٢,٢٦٦,٣٠٠)(١,٧٦٢,٠٠٣)المدفوعة الدخل ضرائب

(٧٠٦,٣٦٣)(٤٤٧,٢٤٥)26للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافآت دفعات

٢٠,٤٢٤,٩٢٠١٧,٢٠٨,٥٢٠التشغٌلٌة األنشطة من الناتج النقد صافً

 االستثمارٌة األنشطة من النقدٌة التدفقات

٤٨٦,٩٢٨(٣٣,٧٩٢)أخرى إستثمارات استبعادات/(استحواذ) من النقد صافً

   -                     (٢٢,٧٥٦)تابعة شركة استبعاد من النقد صافً

(٦,٨٧٤,٧٩٤)(٨,٧٧٩,٣٢٢)ومعدات واآلت ممتلكات شراء

١٩٦,٥٥٨٢٣٩,١٤١ومعدات واآلت ممتلكات استبعاد عائدات

(٢,٠٣٨,٧٦٤)(١,٥٢٩,٢٢٨)أخرى ملموسة ؼٌر موجودات شراء

١٢٧,٣٢٩٢٥ملموسة ؼٌر موجودات استبعاد عائدات

(٩٦٢,٨٩٨)(٣,٤٥٧,٤٧١)19أشهر ثبلثة بعد تستحق أجله ودائع

٧,٨٠٠٧٩٧,٥٥٩أخرى واستثمارات زمٌلة شركات من مستلمة أرباح توزٌعات إٌرادات

(١٨,٦٦٠,٩٨٥)   -                     30المستحوذ النقد بعد صافً-  تٌلٌكوم ماروك على االستحواذ

(١٨,٣٧٠)(٩٩,٩٥٦)تابعة شركة فً اضافٌة ملكٌة حقوق على االستحواذ

٧٨٣,٩٨٢١,٩٦٦,٨٥٣واخرى مقبوضة تموٌلٌة إٌرادات

(٢٥,٠٦٥,٣٠٥)(١٢,٨٠٦,٨٥٦)االستثمارٌة األنشطة فً المستخدم  النقد صافً

التموٌلٌة األنشطة من النقدٌة التدفقات

٥,٦٩٤,٦١٩٣٤,٦٣٦,٢٥٥التموٌلً اإلٌجار والتزامات قروض من عائدات

(١٨,٦٠٨,٧٢٠)(٤,١٨٦,٩٨١)التموٌلً اإلٌجار والتزامات قروض تسدٌدات

١,٨١٣,٥٢٨(٢٠٩,٠٩٤)تابعة شركة على لؤلستحواذ المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من المالكٌن مساهمات/ (تسدٌدات )

(٦,٩٢٣,٩٨٢)(٨,١٦٤,٠١٣)مدفوعة أرباح توزٌعات

(١,٧٥٥,٥٢٢)(١,٢٤٢,٩٩٣)واخرى مدفوعة تموٌل تكالٌؾ

٩,١٦١,٥٥٩(٨,١٠٨,٤٦٢) التموٌلٌة األنشطة من الناتج/
(فً المستخدم) النقد صافً

١,٣٠٤,٧٧٤(٤٩٠,٣٩٨)النقد ومرادفات النقد فً الزٌادة/(النقص) صافً

٦,٠٥٢,٩٢٣٣,٩١٤,٢٩٥السنة بداٌة فً النقد ومرادفات النقد

٨٣٣,٨٥٤(٩,٢٢٥)أجنبٌة عمبلت صرؾ فروقات أثر

19٥,٥٥٣,٣٠٠٦,٠٥٢,٩٢٣السنة نهاٌة فً النقد ومرادفات النقد

. 2،1 رقم الصفحات فً مدرج المستقل المدقق تقرٌر إن. الموحدة المالٌة البٌانات هذه من ٌتجزأ ال جزءاً 62 إلى 8 الصفحة من المرفقة اإلٌضاحات تشكل

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

 الموّحد النقدٌة التدفقات بٌان فً نقدٌة ؼٌر كمعامبلت ادراجها تم والتً التوالً، على درهم ملٌون 88 مبلػ و درهم ملٌون 6,1 بمبلػ نقدٌة ؼٌر تؤثٌرات عنها نتج. ال سً تً بً

.2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة

.(19 إٌضاح) المقارنة أرقام تصنٌؾ إعادة تم فقد ذلك على وبناء النقد ومرادفات النقد من أشهر ثبلثة من أكثر بعد تستحق والتً معٌنة اجلة ودائع استبعاد تم

٧
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  معلومات عامة - 3

تتكون مجموعة اإلمارات لالتصاااااااااجت عةالمجموعةةر من الاااااااااركة الجاوعااااااااة والت اااااااااركة مجموعة اإلمارات لالتصاااااااااجت       
ومؤساااساااة اجمارات لالتصااااجت عةالمؤساااساااةةر  والااااركات التاوعة لسا  وي  تلساااسااات المؤساااساااة فت  ولة المعروفة سااااوجا  ةر الااااركةعة

وموجب المرسااااو  اجتحا و ل ولة اإلمارات العروية المتح ة  6791اإلمارات العروية المتح ة عةاإلماراتةر ومسااااؤولية مح و ة فت عا  
 3003ر لعااا  3والاا و ت  تعاا ياااا مجاا  ا وجااايون اتحااا و ري  ع 6776ر لعااا  6ر والاا و ت  تعاا ياااا وااالجااايون اجتحااا و ري  ع98ري  ع

يامت  3007لعا   319/60واااااااالن تيعي  يصا  اجتصاااااااااجت فت  ولة اإلمارات العروية المتح ة  ووياال عاد الجايون اجتحا و ري  
إلد جساز اإلمارات لالساااترمار والت  %10لغة الحكومة اجتحا ية ل ولة اإلمارات العروية المتح ة وتحويل حصااتسا فت المؤساااسااة الوا

   3008يياير  6اليئة مسيصر عايسا واكل يسائت من يول الحكومة اجتحا ية ل ولة اإلمارات و لك اوت اال  من 
 

عةالجايون  6776لساااااااية  6أحكا  الجايون اجتحا و ري   لوعضالمع ل  3062لساااااااية  3واإلاااااااارة إلد المرساااااااو  وجايون إتحا و ري  
 ت  تحويلالج ي ةر واليعا  األساااااساااات الج ي  الةام واااااركة مجموعة اإلمارات لالتصاااااجت       عةاليعا  األساااااساااات الج ي ةر  

فت اان  3062ية ر لس3مؤساسة اإلمارات لالتصاجت لتصاااااااااااااااوا اركة مساالمة عامة وتسرو عايسا أحكا  الجايون اجتحا و ري  ع
يا ت  عا الاااااااركات التجارية عةيايون الاااااااركاتةر ما ل  ييم ةالجايون الج ي ة أو ةاليعا  األساااااااسااااااتة الج ي  عاد ةال   لك  ووياال  

ةاااركة مجموعة اإلمارات لالتصاااجت      ة  يج   الجايون الج ي  يوعين ج ي ين  إلدةمؤسااسااة اإلمارات لالتصاااجتة  اساا  تغيير
من يول حكومة  ولة اإلمارات العروية المتح ة  ويحمل وعض الحجوق التفعااااياية  المساااااال  الةاماألسااااس  العا ية و مين من المساااااال

   المتعاجة تمرير وعض الجرارات من يول الااااركة أو ماكية ااااوكة اجتصااااجت السااااكية والالسااااكية فت  ولة اإلمارات العروية المتح ة 
الجايون الج ي  يةفض  .لموافجة المساااال  الةام ةعااوعا  اااركة إصاا ار فئات مةتافة من األسااس   ووموجب الجايون الج ي   يجوز لا

 منو لك اإلمارات العروية المتح ة فت الاااااااااااااركة من حكومة المماوكة من يول أو جسة حكومية العا ية الح  األ يد لع   اجسااااااااااااس  
 .  ما ل  يجرر المساال  الةام ةال   لك%26جل عن يج  ام من أسس  رأس مال الاركة إلد ماكية %10امتالك ما ج يجل عن 

ال ين ج يمراون ميااااائات عامة فت  ولة اإلمارات العروية المتح ة  مواصيت  ولة اإلمارات وموجب الجايون الج ي   يحق لامساااااالمين 
وية من يول مواصيت  ولة اإلمارات العر العروية المتح ة  أو ميااائات مؤسااسااية ل ولة اإلمارات العروية المتح ة مساايصر عايسا والكامل 

وال و يتعاامن أفرا  أجايب أو مياااائات أجيوية أو ميااائات مؤساااساااية فت الميصجة الحرة ل ولة اإلمارات العروية المتح ة  أو  المتح ة 
ماك يسااوة ت لمتح ةميااائات مؤسااسااية ل ولة اإلمارات العروية المتح ة يير مساايصر عايسا والكامل من يول مواصيت اإلمارات العروية ا

تتمتع األسس  التت يمتاكسا أفرا /مؤسسات وحق التصويت فت  جا  الري  من  لك  عاد  العا ية لااركة ساس األمن  %30تصال إلد 
يير أيا يحق لمالكت ال ه األساس  حعاور ال ه اإلجتماعاتر  يجب ان تتة  الاركة ما ياز  من إجراالات لاااركة  الجمعية العمومية

المسااااال  "وتوفيق أوعااااعسا وفجا  لس ه األحكا  ةالل ساااية من تاريه صااا وره  ياواة لاتج ي  وجرار من  "الجايون الج ي "لتيفي  أحكا  
اإلمارات العروية المتح ة  إن أسااااس  الاااااركة م رجة فت سااااوق أووعوت  أووعوت  3838عيوان المسااااجل الو م ب  الالةام  إن 

 لألوراق المالية 
 

تتمرل األيااصة األسااساية لامجموعة فت تج ي  ة مات وأجسزة ووساائص اجتصااجت وما فت  لك ة مات المجاوجت واجساتااارات  ات 
امل من اليئة اة مات عوموجب ترةيم  الاركةيااصة من ةالل العالية لااركات وائتالفات اجتصااجت ال ولية  يت  الجيا  وس ه األ

ر وااركاتسا التاوعة ومااريعسا الماتركة 3032تيعي  يصا  اجتصااجت فت  ولة اإلمارات العروية المتح ة تمت  صاالحيتا حتد عا  
 واركاتسا الزمياة 

 
  3061 مارس 7إص ارالا فت  وأجازة الموحا اإل ارة عاد ال ه الويايات المالية  وافق مجاس
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  أ ياه موعحة الموح ةالمالية  الويايات ال هالتت ت  توييسا فت إع ا   السامةالمحاسوية  السياسات نإ
 اإلعداد  أساس

 ا  تجاريرالا عاد الاااااااااااااركات التت تجو  و عت  إع ا  الويايات المالية الموح ة لامجموعة وفجا  لامعايير ال ولية لاتجارير المالية المصوجة 
  3062ر لساية 3وصوجا لالحكا  الساارية لاجايون اإلتحا و ل ولة اإلمارات العروية المتح ة ري  ع وفجا  لامعايير ال ولية لاتجارير المالية

ة  كما يستاز  من  يرات المحاسوية الحساسإن إع ا  الويايات المالية وفجا  لامعايير ال ولية لاتجارير المالية يساتاز  اساتة ا  وعض التج
اإل ارة أن تجو  و صا ار األحكا  عامن سياق تصويق السياسات المحاسوية لامجموعة  إن الجوايب التت تتعمن إص ار  رجة أعاد 

ت  اإلفصاااان عيسا ح ة يمن األحكا  أو التعجي  أو الجوايب التت تكون فيسا اجفتراعااات والتج يرات الامة واليسااوة لاويايات المالية المو 
  يت  إع ا  الويايات المالية الموح ة عاد أساااااس مو أ التكافة التاريةية واسااااترياال ما يتعاق و عا ة تجيي  وعض األ وات 3فت إيعااااان 

 المالية ووفجا  لاسياسات المحاسوية المويية اليا 
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المج   مجاول الوعااااعة والة مات  إن الجيمة العا لة الت الساااعر ال و  لاو لتجو  التكافة التاريةية عموما  عاد أسااااس الجيمة العا لة 
ي  يت  اساااتالما لويع أصااال ما أو يت   فعا لتحويل التزا  ما عااامن معاماة يعامية وين الماااااركين فت الساااوق وتاريه الجياس  وغض 

   كان السعر ياوال  لامالحعة أو التج ير واستة ا  أساوب تجيي  آةر اليعر عن فيما إ ا
 
ؤسسة مجروة الم ىل  العرض وعماة المستة مةالعماة  واعتوارالاو لك  ال رال رع المالية الموح ة وال رال  اإلماراتت الوياياتعرض  ت ي

 إج إ ا أاير إلد عكس  لك  ل أ ايرب إلد
 من قبل المجموعة التي يتم تطبيقها والمعدلة لجديدةالتقارير المالية اإلعداد الدولية  المعايير

ة السيوية الموح ة المالي الوياياتتتفق مع تاك المتوعة فت إع ا  الموحا ة إن السياسات المحاسوية المتوعة فت إع ا  المعاومات المالية 
فسيرات المعايير والتو  ياسات المحاسوية الج ي ة والمع لة التاليةالس   فيما ع ا تصويق3062 يسمور  36لامجموعة لاسية الميتسية فت 

  3062يياير  6الج ي ة اعتوارا من 
 
ل ولية لاتجارير ا   إن تصويق ال ه المعاييرالموحا ةالمالية  الوياياتال ه إعتماا  المعاايير الا ولياة لاتجاارير الماالية المع لة التالية فت  ت 

وة عن ي  تؤرر عاد المحاساااااااااااااا سالافترات الحالية والساااااااااااااااوجة ولكي الم رجةالمعا لاة ل  يكن لاا أو تالرير جوالرو عاد الموال   الماالياة
 المعامالت أو الترتيوات المستجواية 

 
  أريا    والمعايير المحاسوية ال ولية 63و 8  3  3المعايير ال ولية لاتجارير المالية أريا   3063-3060التحسييات السيوية

 32و  38  61
  ري    ولتال ار المحاسوتي  والمع20و63  3  6المعايير ال ولية لاتجارير المالية أريا   3063-3066التحسييات السيوية

20 
   فيسا  لتوعيا المتصاوات المتعاجةوالكيفية التت تيسب ينالموعفمزايا  67تع يالت عاد المعيار المحاسوت ال ولت ري

 او األصرا  الرالرة المرتوصة والة مة لفترات الة مة مساالمات الموعفين ل
 

 المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

  ف ن المعايير والتع يالت والتفسااااااااايرات التالية ل  يحن موع  تصويجسا وع  كما ل  يت  تصويجسا وااااااااااكل  الموحا ةالمالية  الوياياتوتاريه 
 :موكر

 المفعول تاريخ سريان  
   

 3068يياير  6  ر3062و 3063  3060  3007عاإلص ارات المع لة فت -7المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  
   

اإلفصااااااااحات المتعاجة واإليتجال  -األ وات المالية -9تع يالت عاد المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  
 7عأو عي  تصويق المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري   7لاتجاارير المالية ري  إلد تصويق المعياار الا ولت 

 لامرة األولدر 

عي  تصويق المعيار ال ولت  
لامرة  7لاتجارير المالية ري  

 األولد
   

   3061يياير  6   الحساوات التيعيمية المؤجاة  -62المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  
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 )يتبع( المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

 المفعول تاريخ سريان  
   

ع  حول محاسااااااوة التحوصإعااااااافية الأل وات المالية: إفصاااااااحات  9ري  المالية المعيار ال ولت لاتجارير 
  يوتع يالت أسااسايةر ياتجة من تج ي  فصل حول محاسوة التحوص فت المعيار ال ولت لاتجارير المالية ر 

7  

عي  تصويق المعيار ال ولت  
لامرة  7لاتجارير المالية ري  

 األولد
المحاساوة لسستحوا  عاد حصم فت العمايات -66ري   لاتجارير المالية تع يالت عاد المعيار ال ولت

  الماتركة
   3061يياير  6 

   
توعايا أساليب -38  والمعيار المحاساوت ال ولت ري  61تع يالت عاد المعيار المحاساوت ال ولت ري  

  مجوولة لسستسالك واجصفاال
  3061يياير  6 

   
الزراعة: -26  والمعياار المحااساااااااااااااوت الا ولت ري  61تعا يالت عاد المعياار المحااساااااااااااااوت الا ولت ري  

 المرمرة  ليواتاتا
   3061يياير  6 

   
   3068يياير  6   اإليرا ات من العجو  مع العمالال-62المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  

   
ر 3066المع ل فت ساااية الويايات المالية الميفصااااة ع 39ري  ال ولت  تمعيار المحاساااوال ت عادتع يال

متعاجة و عا ة صريجة حجوق الماكية كةيار المحاساااااااوة لالساااااااترمارات فت الااااااااركات التاوعة والماااااااااريع 
  الماتركة والاركات الزمياة فت الويايات المالية الميفصاة لاميالة

   3061يياير  6 

   
 والتت تتعمن تع يالت عاد المعايير ال ولية لاتجارير المالية أريا  3062- 3063 التحساييات السيوية

   32  67ومعايير المحاسوة ال ولية  9  2
   3061يياير  6 

التت  -38المعيار المحاسوت ال ولت ري  و  60 المالية ري  تع يالت عاد المعيار ال ولت لاتجارير
ن ويع أو مساالمة األصول وين المسترمرين ا أن اجعترا  من الروا أو الةسارة الياتجة عتوع

 المساالمة وسا تمرلواركاتسا الزمياة أو مارو  ماترك يعتم  عاد ما إ ا كايت األصول المواعة أو 
  أعمال

   3061يياير  6 

   
   3067يياير  6  عجو  اإليجار 61المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  

   
   3061يياير  6  عرض الويايات المالية: تع يالت ياتجة عن موا رة اإلفصان  6المعيار المحاسوت ال ولت ري  

الموح ة والمعيار المحاسوت  الويايات المالية 60ري  لاتجارير المالية معيار ال ولت ال ت عادتع يال
ر المتعاجة وويع أو المساالمة فت 3066أسترمارات فت اركات زمياة ومااريع ماتركة ع 38ال ولت ري  

  3.3األصول وين المسترمر والاركات الزمياة أو المااريع الماتركة 

تلجيل سريان التصويق إلد  
 أجل يير مسمد

   
 

لموح ة لامجموعة فت ا والتفساايرات أعاله فت الفترات المسااتجواية لن يكون لا تلرير جوالرو عاد الويايات الماليةتتويع اإل ارة أن تصويق المعايير 
 7المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري   و اإليرا ات من العجو  مع العمالال 62 المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري ساااااااااترياال د وافترة التصويق األول
ن ممكال من ييروالري  من  لك  ف يا   حاليا اسماإل ارة وتجيتجو   والتت  عجو  اإليجار 61والمعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  األ وات الماالية 

 لسا  جعة تفصيايةتصويق ال ه المعايير حتد تجو  المجموعة واجراال مرا جرارعمايا توفير تج يرات معجولة 
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 المالية البيانات توحيد أساس

صرة عي ما يكون   ويت  تحجيق السيالاركة الةاعاعة لسايصرة والميااتت لاااركة المالية الويايات الموحا ة المالية الويايات ن ال هتعامت
 :المجموعةل ى 
  فيسا الميالة المسترمر عادالساصة  
 ا، وعوائد متغيرة من مشاركته في حقوق اأو لديه، تكون معرضة 
 ها.ديالقدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار ل الديه 

إ ا كان فيما   تح يعي  اجعتوار  يت  أة الا فتإن وجو  وتلرير حجوق التصاااااويت المحتماة التت يمكن ممارساااااتسا حاليا  أو تحوياسا  
 المجموعة الساصة لاسيصرة عاد ميالة أةرى ل ى 

 
تح ي  حجوق الماكية يير المساايصرة فت صااافت موجو ات الاااركات التاوعة الموحا ة وصااورة ميفصاااة عن حجوق ماكية المجموعة  يت 

ير ي ةالماكياافيسااا  إن حجوق الماكيااة يير المساااااااااااااايصرة تتكون من موا  الاا ه الحجوق وتاااريه  مو األعمااال األولت وحصاااااااااااااااة حجوق 
 عةالمجمو  إلدالتاوعة  لاااااااااااركاتمجمو  ال ةل الااااااااااامل  يعو التغيرات فت حجوق الماكية من تاريه  مو األعمال   منالمسااااااااايصرة 

 مسيصرة   الماكية يير ال حجوقعجز فت رصي   لك  عنوحجوق الماكية يير المسيصرة حتد لو يتو 
 
الساايصرة   ايتساالريه تا منتوحي  الاااركات التاوعة من التاريه الفعات لتحويل الساايصرة إلد المجموعة ويت  اسااتوعا الا من التوحي   يت 

وال ةل الااااااااامل ااةر إيرا ات ومصاااااااروفات الااااااااركة التاوعة التت ت   الموح  ويان الروا أو الةساااااااارة تعااااااامنيعاد وجا التح ي   
اد الاركة لسايصرة عا ايتساالالسايصرة حتد تاريه عاد الااركة  حصاولمن تاريه  الساية ةالل  عيسا تغياالاجساأو  اجساتحوا  عايسا 

  التاوعة
 
 استوعا  المعامالت واألرص ة وأية مكاسب /ةسائر يير محججة وين مياتت المجموعة فت الويايات المالية الموحا ة  يت 
وية المستة مة السياسات المحاس لكت تتوافق معيت  إجراال تع يالت عاد الويايات المالية لااركات التاوعة  ياعرور يكون  لك  ماعي 

 من يول المجموعة 
 األعمال دمج

 العا لة الجيمة و مجمواعتوارالا  الاااااراال تكافة يياس يت   اجسااااتحوا  صريجة واسااااتة ا  التاوعة الاااااركات عاد اجسااااتحوا  تسااااجيل يت 
 الموجو ات نإ  التوا ل وتاريه المتة ة أو المتكو ة واجلتزامات المص رة الماكية حجوق وأ وات التوا ل  تاريه فت المعصاة لاموجو ات
 جا ماي 3 ي ر  المالية لاتجارير ال ولت المعياراجعترا  فت  اااااروص مع تتمااااااد التت الماااااتراه لاجسة المتة ة المح  ة والمصاووات

ارة الموح  عي  و الةسااااااأ الروافت ويان  اجسااااااتحوا  وتكالي  اجعترا  يت   اجسااااااتحوا  تاريهو العا لة وجيمتسا يياسااااااسا يت  األعمال
 تكو الا 

 
 المجموعة حصااة عاد اي ماج اجعمال تكافة فائض تمرل التت والتكافة مو ئيا وتجاس كلصاال اجسااتحوا  من الياتجة الاااسرة تحتسااب

 حصة كايت فت حال  وسا المعتر  المح  ة الصارئة والمصاووات واجلتزامات لألصول العا لة الجيمة صافت فت فت تاريه اجستحوا 
  ا راج تي  األعمال اي ماجالمح  ة تتجاوز تكافة  والمصاووات لاموجو ات العا لة الجيمة صااااااااافت فت التجيي  إعا ة وع   المجموعة

  الموحا و الةسارة أ الروافت ويان  ةالفائض مواار 
 العا لة يمةالج صااااافت من األياية حصااااة مع والتياسااااب مو ئيا يياسااااسا يت  حجوق الماكية يير المساااايصرة فت الميااااااة الماااااتركة أما

  وسا المعتر  الصارئة والمصاووات والمصاووات  لألصول 
 المرحلي االستحواذ

والجيمة  اسساييالجيمة الم رجة ساوجا لحصة المستحو  فت الاركة المستحو  عايسا يعا   فانإ ا ت  تحجيق  مو األعمال عاد مراحل  
يت    لموح او الةساااااارة أ الروافت ويان  الجياسإعا ة  منأروان أو ةساااااائر ياتجة  ةويت  اجعترا  ولي  العا لة فت تاريه اجساااااتحوا 

فت الاركة المستحو  عايسا يول تاريه اجستحوا   والتت سوق اجعترا  وسا فت ويان ال ةل  حصة منإعا ة تصيي  الموال  الياائة 
 كية المامرل ال ه المعاماة من اليا أن يكون مياسوا إ ا ما ت  استوعا  ال ه ان الروا أو الةسارة حيث ويان الاامل ااةر إلد 
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 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات

إن الماااااااارو  المااااااااترك الو ترتيب مااااااااترك حيث تمارس المجموعة سااااااايصرة مااااااااتركة عاد الترتيب  تمتاك حجوق مجاواة لصاااااااافت 
متعاجة  راراتيعي ما يكون الياك  السااااايصرة المااااااتركة الت تجاسااااا  متفق عايا تعاي يا لاسااااايصرة عاد الترتيب  موجو ات ال ا الترتيب 

 ال ين ل يس  سيصرة ية تتصاب موافجة جماعية من األصرا  يياصة معول
 

يصرة او تمارس عايسا سااااااا عايسا ولكن ج تساااااايصر عايسا الاماإن الاااااااركات الزمياة الت تاك الااااااااركات التت تمارس المجموعة تلرير 
ما ع ا عي ما يكون في  تركة واستة ا  صريجة حجوق الماكية  يت  المحاساوة لسساترمارات فت الااركات الزمياة والمااريع المامااتركة

صي  عاد أيسا محتفع وسا لاويع  وفت ال ه الحالة يت  احتساوسا وفجا المعيار ال ولت لاتجارير المالية ري  ماجسترمار  أو حصة ميا  
ياسا والتغيرات ت الموحا  والتكافة والتت يت  تع وت رج اجسااترمارات فت الاااركات الزمياة والمااااريع الماااتركة فت ويان المركز المال  2

صاااافت موجو ات الااااركات الزمياة والماااااريع المااااتركة وةصااا  ةساااائر ايةفاض ييمة  منوع  تاريه الااااراال فت حصاااة المجموعة 
جعترا  وسا إج   ااجسااترمارات الفر ية  أما ةسااائر الاااركات الزمياة والمااااريع الماااتركة التت تتجاوز حصااة المجموعة فيسا فال يت

 إ ا كان ل ى المجموعة التزا  يايويت او است جلت  
 

يت  واااكل  ورو مراجعة الجي  الم رجة لالسااترمارات فت الاااركات الزمياة والمااااريع الماااتركة وفت حالة ح وث ايةفاض فت الجيمة 
 فيت  اصوسا فت الفترة التت ح ث فيسا اجيةفاض 

 
أو فائض لتكافة الاااراال عن حصااة المجموعة فت الجيمة العا لة لصااافت الموجو ات المح  ة لااااركات الزمياة فت تاريه الاااراال  إن

يت  اجعترا  وا كاسرة وا  راجا كجزال من تكافة اجسترمار  أما العجز لتكافة الاراال عن حصة المجموعة فت الجيمة العا لة لصافت 
  الاراال سية فت الموح و الةسارة أ الروات الزمياة فت تاريه الاراال فيت  يي ه فت ويان الموجو ات المح  ة لااركا

 
 المالية ياياتالو أو مالية ويايات آةر عاد وياال   احتسااااوسا يت  المااااتركة والماااااريع الزمياة الااااركات يتائو فت المجموعة حصاااة إن

 المااااتركة يعوالمااااار  الزمياة لاااااركات المحاساااوية الساااياساااات تع يل يت   لامجموعة المالت المركز ويان تاريه حتد المع ة المرحاية
  المجموعة يول من المتوعة السياسات مع تماايسا من لاتلك  العرورة عي 
 
موح ةر لالمجموعة عوما فت  لك اركاتسا التاوعة ا اركات اإلعترا  واألروان والةسائر من المعامالت التصاع ية و التيازلية وين يت 

ياة أو فت الاااركات الزم المجموعةفجص عاامن ح  حصاام  لامجموعةالمالية  الوياياتالمااااريع الماااتركة فت  وأوالاااركات الزمياة 
روما تااااير الةساااائر إلد  ليل إليةفاض ييمة األصااال المحول  وفت ال ه الحالة يت  تكون المةصااام المالئ    الماااااريع المااااتركة

 مجاول إيةفاض الجيمة 
 

يان لالساااترمارات فت الااااركات الزمياة والماااااريع المااااتركة فت و المفترضيت  اجعترا  ولروان وةساااائر اجيةفاض عاد اجساااتوعا  
 الروا أو الةسارة الموح  

 اإليرادات

 ميتجاتو  ة مات عن المساااااتحجة الموال  ياااااامل وال و المساااااتحق أو المجووض لاموا  العا لة الجيمة عاد وياال اإليرا ات اسيي  تي
 الحسوماتو  والةصومات المويعات عرائبوع  تيزيل  واإليرا ات  اعتر ت  اجي  اجعتيا ية األعمال سياق عمن المج مة اجتصاجت

المرتوصة  اجيرا ات والتكالي  ل ايياس مومحتمال  وامكايية  المجموعةإلد المرتوصة والمعاماة الفوائ  اجيتصااااااا ية  عي ما يكون ت فق
 ااااااااكل رساااااااو  ة مات عادالعمالال  إلد  تتكون اإليرا ات الياتجة عن ة مات اجتصااااااااجت من الموال  المحماة موروية وصريجةوسا 

اسرية واستة ا  حجوق الوث والرسائل اليصية وتوفير وايت ة مات السات  اليجال التت تع  ة مات يجل الويايات وتوفير المعاومات 
 لاسات  الراوت والمتحرك مع اوكة المجموعة   ورسو  روص عمالال الاوكات األةرى
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 )يتبع( اإليرادات

ة مات االفوترة ال ورية ل ورة  كجزال منتسااااااااااااجياسا  وت  فوترة رسااااااااااااو  الة مات وحجوق الوث التت يسااااااااااااتة مسا العمالال المتعاي ون ي
تاريه  الة مات التت ت  تج يمسا من مناإليرا ات يير المفوترة الياتجة  مع  ك يرا ات عن فترة اجستفا ة من الة ماتواجعترا  وسا 

  أما إيرا ات اةالمؤجواإليرا ات يير المكتسااااوة من الة مات المج مة وع  الفترة المحاسااااوية  مسااااتحجة  ورة الفواتير إلد يساية كل فترة
لجياسا حتد تاجعترا  وسا عاد اسااااااس اجساااااتة ا  الفعات لارصاااااي  ال و يت   فعا مساااااوجا ويت  ل فع فيت  مويعات الوصايات مساااااوجة ا

 إي ا  العميل عاد استة امسا أو ايتساال فترة صالحية الرصي  
 

يت   ة مةلاصويعة وياال عاد و   يرا ات ةا ماات يجال الويااياات وتوفير المعاوماات عيا  يياا  المجموعاة والة مة المعييةوا يت  اجعترا 
 مة المعيية تسسيل الة  لجاالالمجموعة كعمولة  عايا الموا  ال و ستحصل لاعميل أو الموا  اإلجمالت لافاتورة الموجسةو اجعترا 

 
يحصااااال العمالال عاد ع   من الحوافز والتت عا ة ما يساااااتفي ون ميسا عي  توييعس  لعج  ج ي  أو كجزال من عرض ترويجت  عي ما 

تمرل  اإليرا ات التتن  فالحوافز فت إصار ااااتراك عميل ج ي  فت الة مات أو ااااتراك عميل ساااوق فت ة مات إعااافية  تكون ال ه
وفجا أل اال  ساواجعترا  والجيماة العاا لاة لاحوافز المرتوصاة واالةا ماات األةرى المجا ماة لاعميال فت إصاار يفس الترتيوات  يت  تلجياسا 

 ة والحوافز المجموعة جلتزاماتسا المرتوص
 

تةصيم موا  لكل ة مة  فيت    ميفصل ساسأ عات لاعميل ييمة لسا والتت واح ة ترتيوات اإليرا ات التت تعا  أكرر من ة مةأما 
عاد األسعار  ة ويااليالجيمة العا لة لاعياصر الفر تح ي  و المجموعة تجو  عاد ح ة وياال عاد الجيمة العا لة لكل عيصر  وووجا عا 

  عاد اساس ميفصلالتت توا  وسا الة مات 
 

  موروق واكل لعجو ا يتائو يياس يمكن عي ما فجص العجو  ولروانيت  اجعترا  و   اإليجاز يسوة وصريجة العجو  و يرا اتيت  اجعترا  
  العجو  إتما  حتد المتويعة التج يرية اةسائرل مةصم تكوين يت  كما
 

 ساسأ دعا ماتالة  تيفي  ويت فت ناجةرىالصاوتية والويايات مع ماغات اجتصاجت  روص الة مات أتعاب يرا ات و اجعترا يت  
  الفعاية الحركة

 
 ال و المع ل والمصوجة والالفعاية الفائ ة  لمع لالجائ  ووفجا  اجسااااااساااااتتساااااتحق إيرا ات الفوائ  عاد أسااااااس زميت وياال عاد الموا  

 المجووعات اليج ية المستجواية عاد م ى العمر المتويع لألصول المالية إلد صافت الجيمة الم رجة لتاك األصول فعايا ةص  ي
 التأجير

ة إلد الماكي ومزاياتمويل عي ما تيم ااااااااااروص اإليجار وااااااااااكل جوالرو عاد تحويل جميع مةاصر  كعجو   اإليجارات يتصاااااااااييت  
 تاغياية كعجو   سافيصيت  تيالمستلجر  أما وايت اإليجارات ف

 كمؤجر المجموعة(  ا

 يسجلو كم يية وجيمة صافت استرمارات المجموعة فت اإليجارات   وموجب عجو  التمويلالموال  المساتحجة من المستلجرين  جا ر يت  إ
 فيما لامجموعة ةالمساااتحج اجساااترمارات لصاااافت مساااتجرة مرحاية عائ ات يساااوة لتعكس المحاساااوية الفترات فت التمويات اإليجار إيرا 
  واإليجارات يرتوص

 
 يحتسب .ودالةق أعمار مدى على الثابت القسع  أسعا  على والبحري  األرضعي  للكابالت البث سعة  بيع من بااليرادات يت  اجعترا 

 أرياال متكو ةال األولية المواااارة التكالي  أما  اإليجار فترة م ى عاد الراوت الجسااص أساااس عاد التاااغيات اإليجار من اإليجار  ةل
راوت عاد عاد أساس الجسص ال واجعترا  وسالألصاول المؤجرة  الم رجةإلد الجيمة  يت  اعاافتساف اإليجار  ترتيب حول المفاوعاات

 م ى فترة اإليجار 
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 )تابع( التأجير

 كمستأجر المجموعة(  ب

ترة عاد أسااااااس الجساااااص الراوت عاد م ى ف الموحا و الةساااااارة أ الرواويان  إلدم فوعات اإليجارات لسيجارات التااااااغياية  ليتحميت  
ت  الحصاااول عايسا والمساااتحجة كحوافز إلورا  إيجارات تااااغياية عاد أسااااس الجساااص الراوت عاد  التتعج  اإليجار  كما ت رج المزايا 

 إليجار م ى فترة عج  ا
 

 أجنبية عمالت
 

 الوظيفية العمالت(  ا
 اجيتصااااا ية الويئة لعماة وفجا لامجموعة الماااااتركة والمااااااريع والزمياة التاوعة الاااااركات من اااااركة لكل المالية الويايات إع ا  يت 

ج ية لكل اااركة ف ن اليتائو والمراكز المالية والت فجات الي  المالية الويايات توحي  ووس  ر  الوعيفيةعالعماة  فيسا تعمل التت الرئيسااية
الويايات  عرضلكما يعتور العماة المعتم ة  لااااركةمن اااركات المجموعة يت  إعسارالا وال رال  اإلماراتت ال و يعتور العماة الوعيفية 

 المالية الموحا ة 
 

التت تةتا  عن العماة الوعيفية لااااااركة وياال عاد اعمالت لعامالت المتحتسااااب   ح ة عاد اااااركة لكل المالية الويايات إع ا  عي 
ة إلد العماة اليج ية المجيمة وعمالت أجيوي الويو يعا  تحويل   فترة التجريرأسااااااعار الصاااااار  السااااااائ ة فت تاريه تاك التعامالت  وفت 
عا لة عياصااااااار يير اليج ية الم رجة والجيمة الالتجرير  ويت  تحويل الال ا الوعيفية لاااااااااركة وياال عاد أساااااااعار الصااااااار  الساااااااائ ة فت 

وعمالت أجيوية وياال عاد سااعر الصاار  السااائ  فت تاريه تح ي  الجيمة العا لة لتاك العياصاار  أما العياصاار يير اليج ية التت تجاس 
  وفجا لاتكافة التاريةية وعمالت أجيوية فال يعا  تحوياسا

 التوحيد(  ب

 فت السائ ة  الصر  ألسعار وفجا اإلماراتت ال رال  إلد لامجموعة الةارجية لاعمايات والمصاووات الموجو اتتحويل  يت   التوحي  عي 
 الصر  ألسعار فجاو  أجيوية اركات عاد اجستحوا  عن الياتجة العا لة الجيمة وتع يالت الاسرة تحويل يت  كما  يساية كل فترة تجرير

 تت و ب التت الحاجت ياالواستر لافترة الصر  أسعار لمتوسص وفجا والمصاري  اإليرا ات ليتحو يت  و   يساية كل فترة تجرير فت السائ ة
إ راج  يت   عامالتملاتستة   أسعار الصر  السائ ة فت تاريه تاك   الحالة ال ه وفت  الفترة أرياال كوير واكل الصر  أسعار فيسا

ا  الاركات عي  استوعحجوق الماكية   فتفت احتياصت تحويل العمالت  عرعساو الاامل اجةر  ةل ال فتفرويات التحويل الياتجة 
 يت  التت الفترة تف مصرو  أو ك يرا  ال ه المتراكمةيت  اجعترا  وفرويات التحويل التاوعة الةارجية او عي  فج ان التارير الجوالرو  

  الةارجية العمايات استوعا  فيسا
 العمالت صرف فروقات(  ج 

استرياال فرويات الصر  و الفروياتالتت تيتو فيسا ال ه  الفترة فت الموحا الةسارة و أ الرواويان  اجعترا  وفرويات الصر  فتيت  
 اعتوارالاا يت  تكالي  تاك األصول عي م إلدمستجوات  حيث يت  ع  ال ه الفرويات  إيتاجت جستة ا  اإليااالالمرتوصة واألصول يي  

  جيةعج ت لاتحوص ع  وعض مةاصر العمالت الةار  لتعامالت صر ال فرويات  إن يروض والعماة األجيوية فوائ  لتكالي  كتع يل
 من جزالا تاكل توالت لتسويتسا التةصيص أو تسويتسا يستوع  ةارجية عماياتأو إلد  من مستحجةيج ية  ويو صر  عاد  فروياتو 

 ويان  الد ةماكيالو اية فت ويان الةل الاامل اجةر واعا ة تصييفسا من حجوق  يت  ا راجسا  أجيوية عماية فت اجسترمار صافت
  اجسترماراستوعا  صافت عي   الروا أو الةسارة 
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 االقتراض تكاليف

 لتكون جوالرية مييةز  فترة والعرورةأو وياال أو إيتاج أصول مؤالاة والتت تتصاب الد استحوا  مواارة  العائ ةتكالي  اجيتراض  تعا 
يع التاريه ال و تصوا فيا تاك األصول جاالزة لالستة ا  أو لاو حتدتكالي  تاك األصول  إلد المجرر لاويع أو لالستة ا  جاالزة

 المجرر  
فيت   المؤالاة األصول عاد صرفسا ايتعار فت المح  ة الجروض وعضل مؤيتة استرمارية عمايات من المكتسوة اجسترمار إيرا ات أما

 تيزياسا من تكالي  اجيتراض الجاواة لارسماة 
 فت الفترة التت يت  تكو الا فيسا  الموحا  الروا أو الةسارة ويان فت األةرى اجيتراض تكالي  جميع تحتسب
 الحكومية المنح

عوض المجموعة والميا التت ت يت  اجعترا والميا الحكومية المتعاجة والموجو ات يير اليج ية وفجا لجيمتسا اجساااااااامية   يت  اجعترا 
وصريجة ميتعمة فت يفس الفترة التت يعتر  وسا وتاك المصااااري   أما الميا التت  الموحا و الةساااارة أ الرواعن المصاااري  فت ويان 

 م ى دعا ميتعمة وصريجة الموحا و الةسااااااااااااااارة أ الرواالموجو ات فيت  اجعترا  وسا فت ويان تعوض المجموعة عن تكالي  أح  
  رسماتسا عي  األصول لتاك اجفتراعت العمر

  الخدمة نهاية مكافآت

 لتجاع ا ورامو إلد التساااااا ي ات إن  اسااااااتحجايسا عي  كمصاااااارو  يت  تحمياسا المح  ةوورامو المساااااااالمات  المتعاجة التساااااا ي ات إن
 لتاك مسااااااوية الورامو ال ه وموجب المجموعة التزامات تكون حيث مح  ةال لورامو المسااااااالمات كتسااااا ي ات معالجتسا يت  الحكومية
  مح  ة ورامو مساالمات وموجب الياتجة

 
 ري  ال ولت لمحاسااوتا لامعيار توعا   المتويعة الوح ة تكافة لصريجة وفجا الواف ين لاموعفين الة مة يساية مكافتتل مةصاام تكوين يت 
 لجيمةا ادع وياال  يت  اجعترا  والمةصااام مع  األة  فت اجعتوار يايون العمل ل ولة اإلمارات العروية المتح ة   الموعفين مزايا67

  المح  ة المزايا جلتزامات الحالية
 
 العمل فترة متوسصو  الرواتب لزيا ة السيوية اليسوة لمتوسص افتراعات واساتة ا  المح  ة المزايا جلتزامات الحالية الجيمة احتسااب يت 

  اإل ارة  يراتتج أفعل وتعكس فترة لكل راوت أسااس عاد المساتة مة اجحتماجت تحتساب مالئ   ةصا  ومع ل الواف ين لاموعفين
الساااي ات  إلد رجو وال التجرير تاريه فت المتوفر حاليا   السااوق عائ ات عن المتوفرة التج يرات أفعااال عاد وياال الةصاا  يسااوة وتح  

  ييصوق حيرماأو عاد أسس أةرى   لااركة عالية الجو ة

 الضرائب

 مصرو  العريوة مجمو  العرائب المستحجة الحالية والعرائب المؤجاة   يمرل
 
ت الروا لاعااريوة تةتا  عن صااااف الةاعااعة األروانالةاعااع لاعااريوة  إن  الساايةروا العاارائب المسااتحجة الحالية مويية عاد  إن

أليا ج يعاا  عياصاار إيرا ات أو مصاااري  ةاعااعة لاعااريوة أو يمكن حساامسا فت فترات  الموحا الةسااارة و أ الروافت ويان  الم رج
يت   لحاليةاالمجموعة لاعاارائب  التزاماتلاةصاا   إن  ياواة وأأيعااا  عياصاار أةرى لن تكون ةاعااعة لاعاارائب  كما يسااتريتأةرى 

  التجرير فت يساية فترةواستعمال مع جت العرائب المارعة أو المارعة وصورة جوالرية  احتساوسا
 

مصاووات وين الموال  الم رجة لاموجو ات وال الفروياتالمؤجاة الت العااارائب التت يتويع تسااا ي الا أو تحصاااياسا وياال عاد  العااارائب
   مصاوواتاليجة احتساوسا واستة ا  صر  ويت   الةاعع لاعريوةالمستة مة فت احتساب الروا  العريويةفت الويايات المالية واألسس 

 
 والتت لتجريراالمااارعة جوالريا وتاريه  أو المااارعةالمؤجاة واسااتة ا  اليسااب والجوايين العااريوية  ات العالية  العااريوةاحتساااب  يت 
 عي  تحجيق األصل العريوت المؤجل أو تس ي  اجلتزا  العريوت المؤجل المتعاق وسا   وقصتتويع أن ي
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 )تابع(الضرائب

رة عمن متعاجة وويو  محماة أو مجي ة مواا كايت إ ا إج الموحا و الةسارة أ الرواالمؤجاة يت  تحمياسا أو يي الا فت ويان  العريوة إن
 المؤجاة عمن حجوق الماكية  العريوةحجوق الماكية وفت ال ه الحالة يت  التعامل أيعا مع 

 
من اليصاق ال و عجميع فرويات العاريوة المؤيتة والموجو ات العريوية المؤجاة ل والتزامات العاريوة المؤجاة عموما  اجعترا   يت 

  مجاواسا  اةصل جاواةال المؤيتةوجو  أروان عريوية كافية فت المستجول والتت يمكن استة ا  الفرويات  فيا محتمال  يكون 
 
 ا ممكيا  عااااااامن اليصاق ال و ج يكون فيوتةفيعااااااسا  التجرير فت يساية فترةمراجعة الجيمة الم رجة لموجو ات العااااااريوة المؤجاة  يت 

ايت ال ه الموجو ات والمصاووات إ ا ك ومرل اجعترا يت   جو جزال من الموجو ات  وجو  أروان عااااريوية كافية تسااااما وتحجيق كل أ
ةرى األعمالر لموجو ات ومصاووات أ اي ماجالفرويات المؤيتة ياتجة من اجعترا  المو ئت لاااااسرة أو اجعترا  المو ئت عواساااترياال 

  المحاسوت الروا أو العريوت الروا تؤرر ج لمعاماة
 

 مصاووات مجاول المت اولة يوةالعاار  موجو ات لتسااوية ماز  يايويت حق وجو  عي  المؤجاة يوةالعاار  ومصاووات موجو ات يت  تسااوية
 موجو ات سااا ي ت المجموعة وتعتز  العاااريوية السااااصات يفس يول من تحمياسا يت   ةل وعااارائب تتعاق وعي ما المت اولة يوةالعااار 

  والصافت المت اولة العريوة ومصاووات
 
 تاوعة ااااركات تف ساااترماراتاج عن والياتجة لاعاااريوة الةاعاااعة المؤيتة الفرويات عن المؤجاة العاااريوية تزاماتلاجو اجعترا  يت 

الفرويات  عكساساااااترياال الحاجت التت تكون فيسا المجموعة يا رة عاد التحك  فت و مااااااتركة ماااااااريع فت ماكية وحصااااام وزمياة
  الميعور المستجول فت المؤيتة الفروياتواحتمالية ع   عكس المؤيتة 

 والمعدات اآلالتو  الممتلكات

افة عاد تكافة فت الجيمة  تاااااتمل التك ايةفاضالمتراك  وأو  اجساااتسالك ا  يايصااا والتكافة فجصوالمع ات  وااجتالممتاكات  يت  يياس
ااااااااااااارة وتكالي  العمالة المو وياال التركيب و ال اعمال وتكالي  المجاولين عن والتلمين الااااااااااااحنالمع ات والموا  وما فيسا مصاااااااااااري  

  عايا كايت التتالمويع  تيعي واعا ة  المع ات زالةا  وعا  و إتكالي   وتج ير المرسماة الجروض وتكالي 
 

لاموجو ات ة واليسااااااوو تعاااااا  التكافة رسااااااو  الة مات المسيية  فت الجيمة  اإليااااااااال والتكافة يايصااااااا  أو ايةفاض يي الموجو ات  ت رج
سااتة ا  األصااول عي ما تكون جاالزة لال ال هيو أ اسااتسالك  المؤالاة تكالي  اجيتراض المرسااماة وفجا لاسااياسااة المحاسااوية لامجموعة 

 المجرر  
  

 ما يكوني ع مياسب الو كما ميفصاة كموجو ات وسا اجعترا  أو لاموجو ات الم رجة الموال  فت ا راجسا فيت  الالحجة التكالي  أما
مكايية المجموعة إلد الموجو ات لتاك مساااااتجواية ايتصاااااا ية لفوائ  ت فق وجو  محتمال    جميع حميليت  ت  موروق وااااااكل يياساااااسا وا 

 الموح  ةالل الفترة التت يت  تكو الا فيسا  الروا أو الةسارةتكالي  اإلصالحات والصياية األةرى إلد ويان 
 

مارالا عاد أساااس الجسااص الراوت عاد م ى أعر  تسااتساك التت جعوالمع ات واسااترياال األراعات  ااجتو اسااتسالك الممتاكات  يحتساب
 لاكل التالت:  وااإليتاجية المج ارة 

 :المباني

  األرض إيجار وم ة سية 30-30 من األيل –  ائمة
  األرض إيجار وم ة سيوات 60-2 من األيل -مؤيتة
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 )تابع(والمعدات واآلالت الممتلكات

 والمعدات اآلالت
 السيوات 

 30 وحرية -وصرية أليا  كاوالت
 60 وحرية -محورية كاوالت
 62 الكاوالت سفن

 32-62 محورية وكاوالت أليا  وصرية  كاوالت
 32-62 الةصوص تجسيزات
 60-2  مجاس 
 62  و اجت
  62 – 60 الرا يوأجسزة / أوراج

 60-2 صغيرة صرفية محصات/  أرعية محصات
 60 اإلرسال معاعفة أجسزة

 9-2 صاية محصات
 2-3 الماتركين أجسزة

 9-3 عامة تجسيزات
  أخرى:  موجودات
 2 سيارات
 2 آلت حاسب أجسزة
 1-2 وتجسيزات أراث
 
  التجرير فت يساية فترة مياسوا    لك كان إ ا وتع ياسا لاموجو ات التج يرية عماراألو  المتوجية الجيمة مراجعة يت 
 

كالفرق وين عائ  الويع والجيمة الم رجة لألصاااااااااال ويت  صااااااااااول أح  األ تجاع اسااااااااااتوعا  أو  منالروا أو الةسااااااااااارة الياتجة  يت  تح ي 
  الموحا الةسارة و أ الروااجعترا  وسا فت ويان 

 عقارية ستثماراتا

اجسااااااااااااااترمااارات العجاااريااة الت العجااارات المماوكااة وساا   تحجيق إيجااارات و/ أو زيااا ة فت ييمتسااا  ويت  إ راجسااا وااالتكافااة يااايم إن 
 اجيةفاض فت الجيمة ةسائر اجستسالك المتراك  و 

 
  أيل أيسما اإليجار فترة م ى عاد أو سية 30 م ى عاد الراوت الجسص صريجة عاد وياال العجارية اجسترمارات استسالك يت 

 ملموسة غير موجودات

 الشهرة -3
فائض تكافة اجسااتحوا  عاد الجيمة العا لة لحصااة المجموعة فت صااافت األصااول المح  ة لااااركة التوحي  الاااسرة الياتجة عن  تمرل

اية ةساااائر  يايصاااا افةوالتك جحجا يياساااسا ويت  والتكافةكلصااال  مو ئياالااااسرة اجعترا  وتاريه اجساااتحوا   ويت  و المساااتحو ة التاوعة
  متراكمة جيةفاض الجيمة
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 تابع()  ملموسة غير موجودات

 )تابع( الشهرة -3
عماية  من ي ان تسااااااااااااااتففت المجموعة والتت يتويع  لايج  الميتجةكل الوح ات لتوزيع الاااااااااااااااسرة  يت  الجيمة اةتوار ايةفاض  لغايات

جاروا والتت ت  توزيع الااااااااسرة عايسا أو عاد فترات أكرر ت لايج  الميتجةإجراال اةتوار سااااااايوو جيةفاض الجيمة لاوح ات  يت اجي ماج  
  لسا أيل من الجيمة الم رجة لايج  الميتجةإ ا ما وج  ما يااااااير إلد ايةفاض ييمة الوح ة  إ ا كايت الجيمة الجاواة لالساااااتر ا  لاوح ة 

الموزعة عاد الوح ة ر  عاد األصول يير المالية األةرى لاوح ة  لاااسرة الم رجةيت  تحميل ةساارة اجيةفاض أوج لتةفيض الجيمة 
فترات  كسااااسا فتع يت تياسااااويا عاد أساااااس الجيمة الم رجة لكل أصاااال فت الوح ة  إن ةسااااائر ايةفاض الجيمة المسااااجاة لااااااسرة ج 

 جحجة 
 

عاا  موا   يت   الساايصرةممارسااة عن تتوي  المجموعة  حيثاسااتوعا  إح ى الاااركات التاوعة أو الزمياة أو المااااريع الماااتركة  عي 
 تح ي  الروا أو الةسارة الياتجة من اجستوعا   فت وساالاسرة المتعاق 

 الرخص -5
 ي ماجارةم تااااااااغيل الااااااااوكات التت ت  الحصاااااااول عايسا مو ئيا  والتكافة أو الجيمة العا لة الياتجة إ ا كايت جزالا من  ليتساااااااجيت  

ا من التاااريه الا و تكون فياا اوتاا اال  األعماال  يت  إصفااال الرةم عاد صريجاة الجسااااااااااااااص الرااواات عاد ما ى أعمااارالااا اإليتااجيااة المجاا ارة 
 المتوجية الفترة إلد واإلاااارة أساااسااا تح ي الا ويت   سااية 32و  60 وينألعمار اإليتاجية المج ارة الاااوكات جاالزة لالسااتة ا   تتراون ا

  معيية تجييات عاد تعتم  كايت ما وا  ا تج ي الا واروص الرةصة من

 موجودات غير ملموسة منتجة داخليا -1
جص فت حالة فوالتكافة المعاومات لامجموعة تصوير تكيولوجيا أياااااااااصة من  اةايا  الياتجةاجعترا  والموجو ات يير الماموسااااااااة  يت 

 استيفائسا لااروص التالية: 
 
 روالعمايات الج ي ة االت الحاسب وراموعمرل  إياائسا ت  التت األصول تح ي  إمكايية  

 ومستجواية إيتصا ية ميافع الميتو األصل عن سييتو أيا احتمال  

 موروق واكل األصول تصوير تكافة يياس إمكايية  

 
 60 - 3 من المج ارة اإليتاجية أعمارالا م ى عاد الراوت الجساااص أسااااس عاد  اةايا الميتجة الماموساااة يير الموجو ات إصفاال يت 

 التت الفترة فت كمصرو  التصوير ومصاري  اجعترا  يت   اةايا   ميتجة ماموسة يير وموجو ات اجعترا  ع   حالة وفت  سيوات
  فيسا تكو الا يت 

 حق االستخدام غير القابل لإللغاء -4
حق اجساااااااااتة ا  يير الجاول لسلغاال يتعاق وحق اساااااااااتة ا  جزال من صاية كاوالت اليجل األرعااااااااات أو الوحرو ال و ت  ميا حق  إن

  يير ح عاااااامن الموجو ات عي ما يكون ل ى المجموعة الحق الموالتكافة  وحق اجسااااااتة ا   اجعترا اسااااااتة اما لفترة مح  ة  يت  
تمت  و   األليا  الوصااارية أو موجات اليصاق العريض منعموما تكون تالتت   الجاول لسلغاال جساااتة ا  جزال مح   من أصاااول معيية

رة المتويعة عاد الفت عاد أساااااس الجسااااص الراوت   يت  إصفاال ال ه الموجو اتفترة حق اجسااااتة ا  عاد أياوية العمر لتاك الموجو ات
  سية 30إلد  60والتت تتراون وين  وعاد فترة العجو  أيسما أيصر لالستة ا 

 اخرى ملموسة غير موجودات -2
 ةرىألاالموجو ات يير الماموسااة    يت  إصفاالاجسااتحوا  عي  العا لة والجيمةالعاليات مع العمالال واألسااماال التجارية و اجعترا يت  

سااااااااية  63-3األعمار اإليتاجية لعاليات العمالال تتراون وين  إن  ةالمج ر  ةاإليتاجي عمارالاأعاد أساااااااااس الجسااااااااص الراوت عاد م ى 
 عاما  32-62 وين واألسماال التجارية لسا عمر إيتاجت
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 الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض

تجو  المجموعة ومراجعة الموال  الم رجة لموجو اتسا الماموساااااة ويير الماموساااااة عي  وجو   جئل تااااااير إلد تعرض تاك الموجو ات 
تح ي  لفت ييمة األصاااااال و لك  اسااااااترجاعايت  تج ير الموا  ال و يمكن   الجيمة  وفت حال وجو  مرل ال ه ال جئل ايةفاضلةسااااااارة 

وتج ير  المجموعة تجو   الجيمة  وا  ا كان األصاال ج ي ر الت فجات اليج ية وصااورة مسااتجاة عن األصاول األةرى ايةفاضم ى ةساارة 
يسا التت ل يسا أعمار يير مح  ة عوما ف الماموسة يير الموجو اتالتت يعو  إليسا األصل  إن  لايج  المول ةالموا  المساترجع لاوح ة 

 سيويا  الجيمة  جيةفاضالاسرةر يت  فحصسا 
 
   يمة اجستة ا يأيسما أعاد  عي  تج ير وييمة اجستة ا  تكالي  الويع  يايصا  الجيمة العا لة لألصل  الو لالستر ا  الجاولالموا   إن
الحالية  الساااوق راتتج يمع ل ةصااا  يول العاااريوة ال و يعكس  واساااتة ا  الحالية ييمتسا إلد المساااتجوايةةصااا  الت فجات اليج ية  يت 

 لاجيمة الزميية لايج  والمةاصر المح  ة لألصل التت ج يت  تع يل تج يرات الت فجات اليج ية المستجواية لسا  
 
 لمول ةار ي  ت  تج يرالا وليل من الجيمة الم رجة لألصل عأو الوح ة لايج  المول ةعأو الوح ة  لألصاللالساتر ا   الجاواةكايت الجيمة  إ ا

 ايةفاضةساااااااارة و اجعترا   يت  لالساااااااتر ا  الجاواةر إلد الجيمة لايج  المول ةيض الجيمة الم رجة لألصااااااال عأو الوح ة ر يت  تةفلايج 
الجيمة  فاضايةالجيمة كمصاارو  مواااارة  إج إ ا كان األصاال ي  ت  إ راجا والجيمة المعا  تجييمسا وفت ال ه الحالة يت  معاماة ةسااارة 

 كيجم فت إعا ة التجيي  
 
 الجيمة يةفاضج محتماة جيعكاساااااات مراجعتسا ت ي ييمتسا فت ايةفاض تكو ت والتت الااااااسرة واساااااترياالالموجو ات يير المالية  إن

ر تت  يج لا المول ةف ن الجيمة الم رجة لألصااااااال عأو الوح ة   لةساااااااارة ايةفاض الجيمة الالحق اجيعكاس حالة فت  تجرير كل وتاريه
المع لة الجاواة لالسااااتر ا  وحيث ج تزي  الجيمة الم رجة المع لة عن الجيمة الم رجة لألصاااال فيما لو ل  يت   المج رةزيا تسا إلد الجيمة 

ايةفاض ارة ةسااار فت السااايوات السااااوجة  يت  اجعترا  وايعكاس لايج  المول ةاجعترا  وةساااائر ايةفاض الجيمة لألصااال عأو الوح ة 
  ت  تسااااااااااجياا والجيمة المعا  تجييمسا وفت ال ه الحالة يت  اجعترا  وايعكاس ةسااااااااااائر مواااااااااااارة إج إ ا كان األصاااااااااال يك ةل الجيمة 

 ايةفاض الجيمة كزيا ة فت إعا ة التجيي  
 المخزون

 تكالي   ا  مالئم كوني وعي ما الموااااارة الموا  التكافة تتعااامن  أيل أيسما الجاواة لاتحجق الجيمة صااافت و والتكافة المةزونيياس  يت 
مةصاام حيرما  وينتكيت    الحاليةمكايا وحالتا  فت نو المةز  لوعااع تكو الا ت  التت يير المواااارة التكالي  وتاك المواااارة العمالة

 لجاواة لاتحجقايمرل صاااافت الجيمة  يت  تح ي  التكافة وصريجة متوساااص ساااعر التكافة المرجا   لمةزون لتجا   وتا  اكان  لك مالئما 
  التوزيعو  والويع التسويق عن المتكو ة والتكالي  العماية جستكمال المتويعة التكالي  كل ةص وع   المج رسعر الويع 

 المالية األدوات

 لترتيواتا فت صرفا المجموعة تصااااااااااوا عي ما الموحا اإلعترا  والموجو ات المالية والمصاووات المالية فت ويان المركز المالت  يت 
  لأل اة المورمة التعاي ية

 العادلة القيمة (3)
 الماليااااااة لاموجااااااو ات العا لااااااة الجااااااي  تح ياااااا  ياااااات  ،م تتتتتتدئيا  القيمتتتتتتة العادلتتتتتتة الماليتتتتتتة الماليتتتتتتة والم لو تتتتتتا  يتتتتتتت  ليتتتتتتا  المو تتتتتتودا 

 :يات كما المالية والمصاووات
 
  أسااااااااواق فاااااااات وسااااااااا المتاااااااااجرة وياااااااات  عا يااااااااةواحكااااااااا   اااااااااروص مااااااااع الماليااااااااة والمصاووااااااااات لاموجااااااااو ات العا لااااااااة الجيمااااااااة ياااااااات  تح ياااااااا 

  والم رجة السوق أسعار إلد والرجو  سيولةال ياصة
   عاااااااااا  وااااااااااكل المجوولاااااااااة األساااااااااعار يماااااااااا ج عااااااااااد ويااااااااااال   األةااااااااارى المالياااااااااة والمصاوواااااااااات لاموجاااااااااو ات العا لاااااااااة الجيماااااااااةيااااااااات  تح يااااااااا 

   الميعورة الحالية السوق معامالت من أسعار ستة ا او المةصو  اليج و الت فق تحايل عاد وياال   و لك
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 )تابع( المالية األدوات
 المالية الموجودات( 5)

ة لاويع احةمتمالية ة موجو ات  ةاإلساااااتحجاق لتاريه وسا محتفعة إساااااترمارات: المح  ة التالية الفئات إلد المالية الموجو ات تصاااااي 
  يعتم  التصااااااااااااايي  عاد صويعة والس   من الموجو ات المالية ويت  تح ي  التصااااااااااااايي  عي  اجعترا  المو ئت ةوم ييون يروضةو

  والموجو ات المالية  
 لماليةا الموجو اتعاد أساااااس تاريه الت اول عي ما يكون اااااراال أو ويع  المالية الموجو ات جميعو اجعترا  إلغاال أو اجعترا  يت 

 و ئيا  م وت رج  عاد اإلساااترمارات عااامن اإلصار الزميت المجرر من يول الساااوق المعيت الحصاااول ااااروصا تتصاب ال و عج  وموجب
  الةساااارة أو االرو ةالل من العا لة والجيمة المصااايفة المالية الموجو ات ع ا فيما المعاماة تكالي  إليسا معاااافا   العا لة لاجيمة وفجا  

 والتت ت  يياسسا مو ئيا  والجيمة العا لة 

 الفعلية الفائدة طريقة( 1)

سااااعر  ولتحميل إيرا ات الفوائ  عاد م ى الفترة المعيية  إن  وات ال ينجالفائ ة الفعاية الت صريجة إلحتساااااب التكافة المصفلة  صريجة
اإليرا ات اليج ية المتويعة مساااااتجوال عوما فت  لك كل الرساااااو  عاد اليجاص الم فوعة أو  فعايا  الفائ ة الفعاية الو الساااااعر ال و يةصااااا  

 العمر م ى عاد روالتةفيعااات األةرى العالواتو الفعاية وتكالي  الصاافجات  الفائ ةالمجووعااة التت تاااكل جزالا ج يتجزأ من مع ل 
  أيل ترةف م ى عاد مياسوا   يكون عي ما أو ا وات ال ين من ألصل المتويع

 
المحتفع وسا حتد اجسااااااااااااااتحجاق أو المتاحة لاويع أو الجروض وال م   ال ين أل واتالفاائ ة الفعاية  لمعا لواالا ةال وفجاا  يت  اجعترا 

 الم يية 

 االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ اتاالستثمار ( 4)
وع  المجموعة اليية والج رة عاد اجحتفاع وسا حتد متصي  السي ات والصكوك  ات ال فعات وتواريه اجستحجاق المح  ة والتت ل ى 

استحجايسا  عاد أيسا استرمارات محتفع وسا لتاريه اجستحجاق ويت  تسجيل ال ه اجسترمارات والتكافة المصفلة واستة ا  صريجة الفائ ة 
تمايية المجموعة واجعتوار المةاصر اجئالفعاية يايم ايةفاض الجيمة  ويت  اجعترا  واإليرا ات وياال  عاد العائ  الفعات  تلة  

 .لألصرا  المجاواة عي  تجييمسا فيما إ ا ما كايت األ وات المالية ال ه ي  ايةفعت
 للبيع متاحة مالية موجودات( 2) 
 اساااترماراتك تصاااييفسا يت  اليااااصة األساااواق فت وسا المتاجرة يت  والتت المجموعة يول من وسا والمحتفع الم رجة المالية األوراق إن

 العا لة الجيمة فت التغير عن الياتجة والةسااااااائر األروان إ راج يت   التجرير فت يساية فترة العا لة والجيمة إ راجسا ويت  لاويع متاحة
استة ا  صريجة الفوائ  المحتسوة و  الجيمة ايةفاض ةساائر واساترياال اجساترمار تجيي  إعا ة احتياصت عامن الماكية حجوق فت موااارة  

  الفائ ة الفعاية ومكاسااااب وةسااااائر تحويل العمالت األجيوية لاموجو ات المالية التت يت  اإلعترا  وسا مواااااارة  فت الروا أو الةسااااارة
اصت إعا ة عااامن احتي الةسااائر المتراكمة الم رجة سااااوجا  أو  يت  إ راج األروانأو تح ي  ايةفاض ييمة اساااترمار  عي ما يت  اسااتوعا  

   الموحا الةسارة أو  الروااجسترمارات فت ويان  تجيي 
 

موعة واسااااتال  جلامعي ما يياااال حق  الموحا الةساااارة  أو الروافت ويان لاويع المتاحة حجوق الماكية أل وات  األروان توزيعات تساااجل
  األروان توزيعات

 
 األجيوية والمصااايفة كمتاحة لاويع وتاك العمالت ويت  تحوياسا ولساااعار الصااار  عمالتوال الماليةتح ي  الجيمة العا لة لاموجو ات  يت 

 الموحا و الةساااارة الروا أ ويان   إن مكاساااب/ ةسااائر العمالت األجيوية التت يت  اإلعترا  وسا فتالتجرير فت يساية فترةالسااائ ة كما 
ال ةل  يانو فتوييما يت  اإلعترا  ومكاسااااااااب/ ةسااااااااائر العمالت األجيوية األةرى   وياال  عاد التكافة المصفلة لألصااااااال المالت تح  

 الموح ة   الاامل اجةر
 

 عااااااااااااااوعتمو   ليااللتحاا ياا  إن كااان الياااك  تجرير فت يسااايااة كاال فترةالمجموعااة ومراجعااة يي  الموجو ات الماااليااة المتاااحااة لاويع  تجو 
عاد  ا  إلد مااا  ون التكافاة يعتور مؤااااااااااااااار  الماالياة لألوراقفت ييمتساا  إن أو ايةفااض الاا  أو مصول فت الجيماة العاا لااة  لاليةفااض

عي ما يت  إيةفاض ييمة الموجو ات المالية المتاحة لاويع  يت  إعا ة تصااايي  الةساااارة التراكمية التت  المالية  اجوراقإيةفاض ييمة 
ل ةل الااااااامل ااةرمن حجوق الماكية إلد ويان الروا أو الةساااااارة كتع يل إعا ة التصااااايي  وعاد الري  ت  اجعترا  وسا فت يائمة ا

اإلعترا  واالموجو ات المالية  إن ةسااااااااااااااائر ايةفاض الجيمة التت ت  اإلعترا  وسا ساااااااااااااااوجا فت ويان الروا أو إلغااال من  لاك ل  يت  
 ارات متاحة لاويع ج يت  عكسسا فت ويان الروا أو الةسارة الةسارة لالسترمار فت أ وات الماكية المصيفة كاسترم

اكل موروق ج يمكن يياسسا ييمتسا العا لة ووالتت ألسس  التت ليس لسا سعر سويت م رج فت سوق ياص لمتاحة لاويع السترمارات اج
 فترة تجرير  اجيمة التت ت  تح ي الا فت يساية كللأو ةسائر ايةفاض  والتكافة يايصا  يت  يياسسا ف
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 والمدينون القروض( 6)
 مح  ة أو اوتةر  فعات ولسا ياااصة سااوق فت ت اولسا يت  ج التت األةرى الم يية وال م  والجروض التجارية الم يية ال م  تصايي  يت 

 صريجة واسااااااتة ا  لةالمصف والتكافة جحجا   يياسااااااسا ويت  العا لة والجيمة مو ئيا   والم ييين والجروض اإلعترا  يت ة  وم ييينةكجروض 
اساااترياال األرصاااا ة و  الفعات الفائ ة مع ل و ساااتة ا  الفوائ  و ةل اإلعترا  يت   الجيمة فت إيةفاض أو يايصااااا   الفعاال الفائ ة مع ل

  ما والم يية يصيرة األجل حيث يكون اإلعترا  والفائ ة يير 
 
ي ما يكون اليالك ع الموحا الةسااارة  أو الرواتويع تحصااياسا فت ويان ج يالتت المج رة اإلعترا  والمةصااصااات المياسااوة لاموال   يت 

الفرق وين الجيمة الم رجة لاموجو ات كلمعتر  وا ال ه الموجو ات  يت  يياس المةصااااااااااااام اييمة  ليل موعاااااااااااااوعت عاد إيةفاض 
 والمةصومة عاد مع ل الفائ ة الفعات عي  اإلعترا  األولت  المج رة والجيمة الحالية لات فجات اليج ية المستجواية

 
ساا ي  تلةسااارة الياتجة عن فااال عمالال المجموعة أو ع   ي رتس  عاد امةصااصااات ال يون الماااكوك فت تحصااياسا تج يرات  تعكس

  صووةالما ال يونحساوات العمالال والتجارب الساوجة لامجموعة فت حالة  أعمارال فعات المصاووة  تعتم  ال ه التج يرات عاد 
 النقد ومرادفات النقد( 7)

سترمارات يصيرة األجل  الصاب تحت وو ائعمن اليج  فت الصاي وق  اليج  ومرا فات اليج يتكون  االزة لاتحويل إلد وج عالية السيولةوا 
 موال  مح  ة من اليج  وتةعع لمةاصر يير مسمة لاتغير فت الجيمة 

 ( مطلوبات مالية8)
  ةرىأ مالية كمصاووات أو ةالةسائر أو األروان ةالل من العا لة والجيمةة مالية كمصاووات إما المالية المصاووات تصيي  يت 
 المالية للضمانات التعاقدية اإللتزامات( 9)

 :ينو ما األعاد أساس عاد جحجا يياسسا يت و الجيمة العا لة و مو ئيا المالية لاعمايات التعاي ية اجلتزامات يياس يت 
 
  اإللتزاماااااات   المةصصاااااات  39اإللتااااازا  وموجاااااب العجااااا  كماااااا الاااااو محااااا   وموجاااااب المعياااااار المحاساااااوت الااااا ولت ريااااا   مواااااا

  والصارئة واألصول المحتماة
  واااااإليرا  اإلعتاااارا  سياسااااات وموجااااب وااااا المعتاااار  المتااااراك  اإلصفاااااال  مياسااااوا   كااااان إ ا ا  يايصاااا مواااا ئيا   وااااا المعتاااار  الموااااا 

          أعاله المويية

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

تصاايي  المصاووات المالية الم رجة والجيمة العا لة من ةالل الروا أو الةسااارة عي ما يكون المصاوب المالت محتفع وا لامتاجرة  يت 
رض وا لامتاجرة فت حال ت  تكو ه وصااااااورة رئيسااااااية وغ كمحتفعأو عي  تصااااااييفا عاد ال ا األساااااااس  يت  تصاااااايي  المصاوب المالت 

 والجيمة المالية المصاووات إ راج يت   تحوص كل اة الفعالة ويير المصاايفة يير الماااتجات من كويا أو الجريب المسااتجول فت اسااتوعا ه
  الموحا سارة او الة الرواويت  اجعترا  والمكسب أو الةسارة الياتجة فت ويان   العا لة وجيمتسا الةسارة أو الروا ةالل من العا لة

  المالية األخرى المطلوبات( 33)
جة الفائ ة جحجا  والتكافة المصفلة و ستة ا  صريو ائيون تجاريون و م   ائية اةرى  اجيتراض  لك فت ومايت  يياس المصاووات المالية 

الفعاية ويت  اإلعترا  ومصاااااااري  الفوائ  عاد أساااااااس العائ  الفعات  إن صريجة الفائ ة الفعاية الت صريجة إلحتساااااااب التكافة المصفلة 
المالية وتوزيع مصاااااااري  الفوائ  عاد م ى الفترة المعيية  إن مع ل الفائ ة الفعات الو المع ل ال و يةصاااااا  وواااااااكل تا  لامصاووات 

 ال فعات اليج ية المستجواية المتويعة فت إصار العمر الزميت المتويع لامصاووات المالية أو فترة أيصر إ ا كان  لك مياسوا  

 المالية بالمطلوبات االعتراف إلغاء( 35)

  م تا تساالإي أو إلغائا أو التعاي و اجلتزا  استيفاال يت  عي ما وفجص عي ما المالية والمصاووات اإلعترا  و لغاال المجموعة تجو 
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 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  -5

 )تابع( المالية األدوات

 ( أدوات مشتقة مالية31)
 وما يةاألجيو العمالت صاار  وتجاوات الفوائ  أسااعار لمةاصر تعرعااسا إل ارة الماااتجة المالية األ وات من ع   فت المجموعة ت ةل
  والعمالت الفائ ة أسعار عاتومجاي ااجاة األجيوية العمالت صر  عجو   لك فت
 
تساااااااجيل المااااااااتجات المالية مو ئيا  والجيمة العا لة و لك وتاريه ال ةول فت عج  األ اة المااااااااتجة ويت  إعا ة يياساااااااسا جحجا  والجيمة  يت 

 والجيمة ا اجعتر  يت  فيما مالت كلصاااااال الماااااااتجة المالية لأل وات الموجوةتجرير  تحتسااااااب الجيمة العا لة كل تاريه إع ا  والعا لة 
  مالت كمصاوب السالوة الماتجة لأل وات العا لة

 المتداخلة( المشتقات 34)
فت األ وات المالية األةرى أو عجو  معيفة أةرى عاد أساس أيسا أ وات ماتجة ميفصاة حيث  المت اةاةالتعامل مع الماتجات  يت 

عا لة حيث ت رج أساس الجيمة ال عاد يياسساالعجو  المعيفة التت ج يت   تاكو كوير واكليير مرتوصة  وةصائصساتكون مةاصرالا 
  الموحا الةسارة  أو الرواتغيرات الجيمة العا لة فت ويان 

 ( محاسبة التحوط32)

ومةاصر  اجةالمتعواأل وات يير الماتجة  المت اةاةوعض أ وات التحوص والتت تاامل المااتجات والماتجات تح    أنامجموعة ل يمكن
صاااااااااااافت اجساااااااااااترمارات فت العمايات  تحوصاتالت فجات اليج ية أو  تحوصاتالجيمة العا لة  أو  حوصاتكتالصااااااااااار  األجيوت  إما 

  مةمالئ معايير يت  تصويق حيث يج ية ت فجات كتحوصاتالتزامات مةاصر الصر  األجيوت  تحوصاتالةارجية  تحتسب 
 
ايب أال ا  إ ارة   إلد جالمتحوص واالياوتوريق صويعة العالية وين كل من أ اة التحوص والوي   المياااةو اية عالية التحوص  تجو   فت

التحوص وواسااااااااتمرار  تجو  المجموعة وتوريق  الو المةاصر واساااااااتراتجيتسا إلجراال معامالت المةاصر المتع  ة  عالوة عاد  لك  عي  
  يالوا المتحوصم ى فاعاية أ اة التحوص فت تعويض التغييرات فت الجيمة العا لة أو الت فجات اليج ية لاوي  

 ( ترتيبات خيار الشراء36)

 ك لتزامات جياساتس يت  المجموعة يول من الصا رة تاوعة اركات ماكية لحجوق الااراال وةيارات المتعاجة المحتماة اليج ية ال فعات إن
 من اوتر لع   آةر مالت أصااااال أو اليج  من راوت وموا  إساااااتو السا يير وصريجة فجص تسااااا   الةيارات ال ه مرل تكون عي ما مالية

  التاوعة الاركة فت األسس 
 
يت  اإلعترا  وا مو ئيا  والجيمة العا لة عمن الجروض مع  الةيار ممارساة عي  ال فع مساتحق يصاوا أن الممكن من ال و الموا  إن

تحمياا موااااارة  فت حجوق الماكية  يت  اإلعترا  والتحميل فت حجوق الماكية وااااكل ميفصااال كةيارات ااااراال مصااا رة عاد حصااام 
 تتصاب تالت لةياراتا أماا  الموح ة التاوعة الااااركات أصاااول صاااافت فت المسااايصرة يير الماكية لحجوق مجاروةيير مسااايصر عايسا 

 تمويل تكالي ك الااااراال ةيار ترتيوات فت ال ةول وتكافة المجموعة تعتر  تاوعة  ااااركة فت راوت أساااس  لع   المال من راوت موا 
  عايا المتحصل الرمن عاد لاةيار العا لة الجيمة فت والزيا ة تح ي الا يت 
 

ا  المسااااتحق المصاووات إلد ح  الموو لك لمجارية   الفعاتالفائ ة  مع لال ه الةيارات جحجا والتكافة المصفلة و سااااتة ا  صريجة  تجاس
كتكالي  مالية   ةلي  الياتجاالتك يت  تساااجيل  لامرة األولد ا  وموجب الةيار كما فت التاريه ال و يصاااوا ممارساااة الةيار فيا مساااتحج

 اإلعترا  واإللتزا  مع تع يل مجاول فت حجوق الماكية    يت  إلغاال وفت حالة إيتساال م ة الةيار أو ع   ممارستا
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 )تابع( المالية األدوات

 ( إلغاء االعتراف باألصول المالية37)

المجموعة و لغاال اعترافسا واألصاااااااااول المالية فجص عي  ايتساال فترة صاااااااااالحية الحجوق التعاي ية لات فجات اليج ية الياتجة عن تاك  تجو 
األصااول أو أن تجو  المجموعة وتحويل األصااول المالية أو كل مةاصر وميافع الماكية واااكل جوالرو إلد جسة أةرى  أما فت حالة 

الماكية واسااااااتمرارالا والساااااايصرة عاد األصاااااال المحول ف ن  عأو اجحتفاع واااااااكل جوالرو ومةاصر ومياف ع   ييا  المجموعة  وتحويل
المجموعة تجو  واجعترا  وحصااااااتسا المسااااااتوجاه فت األصاااااال المحول والمصاووات المتعاجة وا التت ي  تجو  المجموعة و فعسا  أما فت 

 واجعترا  تساااااااااتمر المجموعة ف ن المحول المالتلماكية لألصااااااااال حالة احتفاع المجموعة وااااااااااكل جوالرو وكافة مةاصر وميافع ا
  المجووض الريع مجاول معموية وجروضايعا   وتعتر  المالت واألصل

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( 38)
 أح  الاروص التالية: الاتت تصاوقأح  األصول المالية الت 
 
 :ويعيت  لك ايساعاد أيسا محتفع وسا لامتاجرة   يت  تصييفساأر 
 
 لغرض الويع أو إعا ة الاراال فت المستجول الجريب  تأساسيت  ايتياالالا واكل ر 6ع
جزال من محفعة أ وات مالية معيية يت  ا ارتسا معا والتت يوج   ليل عاد وجو  يمو ج فعات لجيت األروان عاد الم ى تمرل ر 3ع

 الجصير  أو
 فعالةر أ اة التحوص المعيية و  تت التال اتماتجالعواسترياال  ةماتجكويسا ر 3ع
 

 لمؤسسةا  ي  تستة   ا لة من ةالل الروا أو الةسارةةةوالجيمة الع  يت  اجعترا  وسا من يول المؤسسة بر عي  اجعترا  األولت
ياس ي ع   الروات فت جوالروواكل  يةفضأو  يزيلعأو أيا مالئمة معاومات  تج ي   لك عن ييتوما فجص عي  اجعترا ال ه 

عاد أساس المتعاجة وسما والةسائر  بمكاسالمن يياس موجو ات أو مصاووات و  ال و من الممكن ان يعسرواعترا  التيايض 
ة  او ا ا لعا لتجيي  أ ائسا عاد أساس الجيمة ا و رتسا ايت  ا والتت ماليةاللتزامات اجالمالية أو الموجو ات مةتا   أو مجموعة من 

  راح  أو أكرر من الماتجات العمييةحتوو عاد و ت اج وات تكاي

 المخصصات
صالوة م كون المجموعةتيت  اجعترا  والمةصاااصاااات عي ما يكون ل ى المجموعة التزا  حالت يتيجة لح ث سااااوق حيث يحتمل أن  

وتسااااوية  لك اجلتزا   تجاس المةصااااصااااات وياال عاد أفعاااال تج يرات مجاس اإل ارة لامصاااااري  المصاووة لتسااااوية اجلتزا  فت تاريه 
  لك جوالرو  تلريرالتجرير مع ةصمسا لتوازو الجيمة الحالية عي ما يكون 

 المسيطرة غير الملكية حقوق مع المعامالت
مالكت حجوق الماكية يير المساايصرة عاد أيسا معامالت مع جسات ةارج المجموعة   معامالت مع التعاملالمجموعة سااياسااة  تصوق

 أو لروااإن اإلساااااتوعا ات إلد مالكت حجوق الماكية يير المسااااايصرة ييتو عيسا مكاساااااب وةساااااائر لامجموعة ويت  تساااااجياسا فت ويان 
 والجيمة   المساااا الرمن وين الفرق تمرل اااااسرة عيسا ييتو رةالمساااايص يير الماكية حجوق مالكت من الماااااتريات إن  الموحا الةسااااارة 
  التاوعة لااركة عايسا المستحو  والحصة المتعاجة الموجو ات لصافت الم رجة
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 أرباح أنصبة

 الموافجة فيسا يت  التت الفترة فت الموحا ة المالية الويايات فت كمصاووات المجموعة لمساااالمت الموزعة األروان وتوزيعات اإلعترا  يت 
  األروان توزيعات عاد

 موجودات محتفظ بها للبيع الموجودات/ إستبعاد

ت  الموجو ات  ي إلساااااااتوعا   عي ما يت  اتةا  يرار إساااااااتوعا الا يت الموجو ات وااااااااكل ميفر  أو كجزال من مجموعة  إساااااااتوعا يمكن  •
ت  اسااااااتسالكسا  إن الموجو ات التت تعااااااي  عاد أيسا ةمحتفع وسا لاويعة يجب ي يت ج و لك سا عاد أيسا ةمحتفع وسا لاويعة و تصاااااييف

 إيعاحسا فت الويايات المالية 
ل عماية ل رئيسااااات من ةالساااااتر ا  وااااااكياواة لال الم رجةييمتسا  كايتيت  إعتوار الموجو ات كموجو ات محتفع وسا لاويع ا ا ما • 

 الويع  وليس من ةالل اجستة ا  المستمر  إن معايير تصيي  الموجو ات كموجو ات محتفع وسا لاويع الت كما يات:
o  يجب أن تكون متاحة لاويع الفورو فت حالتسا الحالية 
o يجب أن تكون إحتمالية عماية الويع كويرة ج ا  و 
o عيسا  يجب أن تت  عماية الويع وجيجب التةات 
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد -1

يتوجب عاد مجاس اإل ارة إصاااااا ار أحكا  وتج يرات   3إيعااااااان ري  والمويية فت  لامجموعة المحاسااااااوية السااااااياسااااااات تصويق ةالل
يساات جاية الوعااون فت مصااا ر أةرى  تعتم  التج يرات واجفتراعااات ل التتافتراعااات حول الجي  الم رجة لاموجو ات والمصاووات و 

المرتوصة وسا عاد أسااااااااس الةورة التاريةية وييرالا من العوامل التت تعتور  ات صااااااااة  عاما ولن اليتائو الفعاية ي  تةتا  عن ال ه 
 التج يرات  

 
فت الفترة التت تجرو  سويةاحمواكل مستمر  يت  اجعترا  والتع يالت عاد التج يرات ال األساسية واجفتراعات التج يرات يت  مراجعة

أو عاد فترة المراجعة وفترات جحجة إ ا كايت المراجعة تؤرر عاد  فحساااااااااااااابفيساا المراجعة إ ا كايت المراجعة تؤرر عاد تاك الفترة 
 الفترة الحالية وفترات جحجة  

 
 مةاصر ل يسا والتت  التجرير وتاريه المؤك  يير لاتج ير األةرى الرئيسااية المصااا ر من وييرالا سااتجوايةالم الرئيسااية اجفتراعااات إن

  ياه:أمويية   التالية المالية السية ةالل والمصاووات لاموجو ات الم رجة لاجيمة ما ية تع يالت إلد تؤ و ي  الامة

 

 األخرى الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة( 3)

الموجو ات يير الماموسااااااااة المح  ة التراةيم ويواع  العمالال ي  تعاااااااا  متيجاة السوات  الاجسااااااااتحوا  عاد ماااااااااغات اااااااااوكات  عي 
والعالمات التجارية  يت  التوصاااااااال لاجيمة العا لة لس ه الموجو ات عن صريق ةصاااااااا  صااااااااافت الت فجات اليج ية المسااااااااتجواية التج يرية  

ج توج  سااااااوق ياااااااصة لتاك الموجو ات  إن اسااااااتة ا  افتراعااااااات مةتافة لتويعات الت فجات اليج ية  فت حالالياااااااائة عن األصاااااال 
 المستجواية ويسوة الةص  يؤ و إلد تجييمات مةتافة لاموجو ات يير الماموسة  

 
ت التج يرو العمر اجيتاجيجعل األحكا  المتعاجة و  واسترياال الاسرة والمجموعة  الةاصة الماموسة يير لاموجو ات اليسوت الحج  إن

 عيصرا حساسا يؤرر عاد المركز المالت واأل اال المالت لامجموعة  
 

تعاق واأل اال المسااتجوات لألصااول التت يت  اجسااتحوا  عايسا تأن األعمار اجيتاجية المسااتة مة فت إصفاال الموجو ات يير الماموسااة 
 وتج ير اإل ارة لافترة التت سو  تستم  المجموعة ةاللسا ميفعة ايتصا ية من تاك الموجو ات  

 ( دمج االعمال5)
اس ولن يت  ييإن اجعترا  واي ماج األعمال يسااااااااتاز  ولن يت  توزيع سااااااااعر الاااااااااراال لالسااااااااتحوا  عاد موجو ات مسااااااااتحو ة مماراة و 

المصاووات المفترعااااااة والجيمة العا لة وتاريه اجسااااااتحوا   تجو  المجموعة و صاااااا ار األحكا  والتج يرات المتعاجة وتح ي  الجيمة العا لة 
وتوزيع ساااااااااعر الااااااااااراال  فت حال كان أو جزال ل  يت  توزيعا موجوا   يت  اجعترا  وا  المتويعةلاموجو ات المسااااااااتحو ة والمصاووات 

  الموح  كاسرة  وأما إن كان سالوا   فيت  اجعترا  وا فت ويان الروا أو الةسارة

 الزميلة والشركات الشهرة قيمة انخفاض( 1)

 تاك لسا تةصااااصاااا والتت لايج  الميتجة لاوح ة اجسااااتة ا  ييمة تج ير يتصاب ايةفعاااات ي  الاااااسرة ييمة كايت إ ا فيما تح ي  إن
 الحالية ةالجيم صااااافت واحتساااااب المجموعة ييا  يتصاب الزمياة والاااااركات لااااااسرة المسااااتة مة الجيمة احتساااااب ولن عاما  الاااااسرة
 :يات ما والن اإل ارة تويعات فيسا وما  واليسا معيية افتراعات تتصاب التت المستجواية اليج ية لات فجات

 

  صوياة األجل مع جت يمو الت فجات اليج ية 
  والرأسمالت المستجواتتوييت وحج  اإليفاق  
  الةص  التت تعكس المةاصر  ات الصاة مع جتاةتيار  

عالوة عاد  لك  يامت اإل ارة وتجيي  إمكايية اساااااااااتر ا  يروعاااااااااسا الد الااااااااااركات الزمياة  أة ت اإل ارة وعين اإلعتوار تج ير الجيمة 
 إيةفاض الجيمة الياتجة  إن وج ت المستة مة لاجسات  ات العالية لتح ي  ي رتسا عاد س ا  الجروض وييمة 

 
من الويايات المالية الموح ة  إن التغيير فت  7يعاااااان إي  ت  تفصاااااياسا فت  والحسااااااسااااايات  المساااااتة مة الرئيساااااية اجفتراعاااااات إن

 ييمة الاسرة واجسترمار فت اركات زمياة  فتاجفتراعات الرئيسية أو التويعات ي  ييتو عيا ايةفاض 
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 رئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر  -1

 غير الملموسة الموجودات( انخفاض قيمة 4)
اموجو ات ل الم رجةت عي  الجيمة  إمكايية تجيي تسااااااااااااااتاز   التت اإل ارة حكا  من يول أ اتةاا عماياة اةتواار ايةفااض الجيماة  تتصااب

ت  ةصااامسا يوصاااافت الجيمة الحالية لات فجات اليج ية المساااتجواية المساااتم ة من تاك الموجو ات واساااتة ا  تويعات الت فق اليج و التت 
اجمور و متعاجةالات فتراعوعض اجاتةا   ييوغتمياساب  عي  احتسااب صافت الجيمة الحالية لات فجات اليج ية المستجواية  لمع ل اوفج

 :يات ما والن اإل ارة تويعات فيسا وماالمؤك ة وصورة عالية يير 
 

  صوياة األجل اليج ية  لات فجاتيمو المع جت 
 وتوييت وحج  اإليفاق الرأسمالت المستجوات  
  وسا المتعاجةالةص  التت تعكس المةاصر  مع جتاةتيار  

 والمعدات واآلالت( الممتلكات 2)
من إجمالت موجو ات المجموعة  ول لك  ف ن التج يرات واجفتراعااات التت تت  لغرض  الاما   والمع ات جزالا   وااجتالممتاكات  تمرل

تح ي  ييمتسا الم رجة واجساااااااااتسالك الةام وسا تعتور والغة األالمية واليساااااااااوة لامركز واأل اال المالت لامجموعة   إن الجيمة الم رجة 
 لعمر اإليتاجت المتويع لألصاال والجيمة المتوجية المتويعة فت يساية  لك العمر اجيتاجت ار لالسااتسالك ال ورو يت  احتساااوسا وع  تج ي

محمال عاد ييمة يي  اجساااااتسالك ال /زيا ةؤ و إلد تةفيضيالعمر اجيتاجت المتويع لألصااااال أو ييمتا المتوجية  /يجمعاما ولن زيا ة   الموحا الةسارة  أو الرواويان 

 التجارية المدينة الذمم قيمة إنخفاض( 6)
أح اث كان لسا  ع ة أو لح ث ةموعاااااااوعي أ لةعي  وجو   أعمارالا عاد وياال  تح   المجموعة ايةفاض ييمة ال م  الم يية التجارية 

سااااااوت الرر األجيي  حكا  السامة فت تاأل ارة اإل تمارسالم يية التجارية   لا م المساااااتجواية  التج يريةتلرير سااااااوت عاد الت فجات اليج ية 
 الم يية التجارية  ال م امؤارات واألح اث عاد ياواية استر ا  ل

 التابعة تاوالشرك المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات تصنيف( 7)
إن التصااايي  المالئ  جساااترمارات معيية كااااركات تاوعة  ااااركات زمياة وماااااريع مااااتركة يتصاب إجراال تحايل جوالرو وأحكا  من 
يول اإل ارة حول فيما إ ا كايت المجموعة تساااااايصر  تؤرر واااااااكل ماموس أو تجو  والساااااايصرة الماااااااتركة عاد ال ه اجسااااااترمارات  وي  

وما فت  لك الماكية وحجوق التصاااااااااااااويت  ويصاق تمريل مجاس اإل ارة  الترتيوات  العواملن ياااااااااااااامل  لك األة  فت اجعتوار ع   م
 التعاي ية ومؤارات حول السيصرة الفعاية 

 

ي  يكون لاتغيرات فت ال ه المؤارات وتجيي  اإل ارة لاج رة عاد السيصرة أو الرياوة تلرير جوالرو عاد تصيي  ال ه اجسترمارات وويان 
  واليتائو روانألواالموح  لامجموعة المركز المالت 
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع( -1

 االتحادي اإلمتياز حق )8)
 و 3063 لساااية 330/62/33 ري  المتح ة العروية اإلمارات فت الوزراال مجاس لجرار وفجا   اجتحا و متيازإلا حق احتسااااب يتصاب

ورساااائل التوعااايا المتالحجة  3063 يياير 36 فت المؤرةة المتح ة العروية اإلمارات  ولة فت المالية وزارة عن الصاااا رة التفاصااايل
 الحساوية  العمايات ال ه تصويق عي   الحساوية العمايات من ع   3062يياير  37و  3063اكتوور  30  3063اوريل  32وتاريه 
 الميعمة األيااااصة ويو  وين والفصااال أسااااسااات ووااااكل ترتوص التت حسااااساااة وافتراعاااات وتفسااايرات معيية أحكا  و جراال اإل ارة يامت

 الةاعااعة األروان مجاول يمكن تساويتسا التت أو اجتحا و اجمتياز لحق ةاعاعة يير الااركة تعتورالا التت والويو  اجةرى واأليااصة
   اجتحا و اجمتياز لحق

 
 ةوتلي متعاجةوال المالية وزارة من التوعيحات وعض استال  ت    3062 يسامور  33  ووتاريه السااوجة الساية فت  لك  إلد واإلعاافة
 تحا وإلا تيازاجم رسو  احتساب عي  التوعيحات ال ه اجعتوار وعين اجة  ت   الساوجة لاسايوات تحا واج اجمتياز رساو  احتسااب

 بر  2إيعان عيرجد مراجعة 3062  يسمور 36 فت الميتسية لاسية
 

تت  وفجا لاموا ئ التوجيسية  التت الت مرالوية لتوعااايحات من  3062 يسااامور  36إن آلية إحتسااااب رساااو  اجمتياز لاساااية الميتسية 
وزارة المالية  يامت المجموعة وتج ي  وعض األحكا  إلحتساااب رسااو   اجمتياز فت يياب توعاايحات وزارة المالية  جزالت المجموعة 

 وزارة المالية لتح ي  الصريجة المياسوة لمعالجة التكالي  يير المواارة وين الة مات الميعمة ويير الميعمة فت يجا  مع 

 التنظيمية المصاريف )9) 
من ايرا اتسا ساااااااااايويا  إلد السيئة العامة لتيعي  يصا  اجتصاااااااااااجت فت  ولة اإلمارات العروية المتح ة  %6مازمة و فع ما يسااااااااااوتا  الاااااااااااركةإن 

ألحكا  و جراال وعض ا الاااااركةكمصااااري  تيعيمية لمساااااالمات تكيولوجيا المعاومات واجتصااااجت  عي  احتساااااب المصااااري  التيعيمية  يامت 
المتح ة  إلد إ راج اجيرا ات التيعيمية فت اإلمارات العروية الاااركةاجيرا ات  حيث تسااعد وتفسااير لمتعاجة واااكل رئيساات واجفتراعااات السامة ا

 الاركات التاوعة فت الةارج وك لك فجص وليس اجيرا ات فت مياتت إماراتية أةرى 

 المالية المشتقة تقييم االدوات )31)
صاااا  ة الجي  العا لة لأل وات المالية الماااااتجة يت  يياسااااسا والجيمة العا لة أو الحصااااول عايسا والرجو  إلد أسااااعار السااااوق الم رجة عموما  يما ج

   ت  اإلفصااااان عن معاومات حول أساااااليب التجيي  والم ةالت المسااااتة مة فتوالصريجة المياسااااوةالت فجات اليج ية ويما ج التسااااعير المعتر  وسا 
  33تح ي  الجيمة العا لة لاماتجات فت إيعان 

 

 إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع( 33
تح   المجموعة ايةفاض ييمة موجو ات مالية متاحة لاويع وياال عاد  ليل موعااااااوعت عاد ايةفاض الا  أو مصول فت الجيمة السااااااويية إلد ما 

   ون التكافة

 

 االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة( 35)
أروان عااريوية كافية ومياسااوة فت الميااالة أو مجموعة  اكرر من ع ما وجو  يكون من المرجاي ما لصاال العااريوة المؤجاة عويسااتي  اجعترا  

التت و  محتملال تجواتمسالعريوية ال  عي  تح ي  أروان احكالجيا  وا يتصابفت المساتجول   مجاواسا اساتة ا  األصاول ساو  يت من العارائب التت 
يايون  واريت  األة  واألعتتج ر واساااااتة ا  أح ث تويعات األروان المتاحة  يول تساااااجيل األصاااااول العاااااريوية المؤجاة عن الةساااااائر العاااااريوية  

  فت المستجولاروا الةاعع لاعريوة ل جاولالمالعرائب المعيت لتح ي  م ى توافر الةسائر لتعويض 
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 المعلومات القطاعية  -4

 8 ري  المالية رلاتجاري ال ولت المعيار مع تماااايا   وعااعسا ت  أ ياه والمفصاااة لامجموعة يةالتاااغيا جصاعاتالو المتعاجة المعاومات إن
 التجارير عاد وياال   يةالتااااااغيا جصاعاتال عن اإلفصاااااان يت  أن 8 ري  المالية لاتجارير ال ولت المعيار يتصاب  التااااااغياية الجصاعات
  أ ائا وتجيي  اجصا ل الموار  لتوزيع و لك لامجموعة الرئيست التاغيات الجرار صايع يول من ميتع  واكل مراجعتسا يت  التت ال اةاية

 

 إيراداتها منها القطاعات تستمد التي والخدمات المنتجات (أ
 المجموعة موجو اتو  روانأو  إيرا ات معع  إن  اإلتصاااااااااجت وأجسزة ة مات تج ي  والو واح  إيتاجت ةص عاد المجموعة تركز
 التاوعة تساااااركا ةالل من المتح ة العروية اإلمارات  ولة ةارج المجموعة تعمل  المتح ة العروية اإلمارات  ولة فت وعماياتسا تتعاق

 :التالية التاغياية الجصاعات لتإ تيجس  والتت  ولة عار رمايية فت الزمياة واركاتسا
 

 واكستان  6
 مصر  3
 المغرب  3
 ىاةر  -  ولية  2

ين الجصاعات ل عمايات الويع ما ويتحميت  لتت تج   تجرير اإليرا ات  ااااااركة التيسااااب اإليرا ات إلد يصا  التاااااغيل وياال عاد مويع 
 وفجا لألسعار السائ ة فت السوق 

يرادات نتائج (ب  القطاع وا 
 اجمتياز قوح التمويل وتكالي  التمويل إيرا ات توزيع  ون من يصا  كل يول من المحجق التااااااااااغيات الروا الجصا  يتائو تمرل

  الجصا  أ اال وتجيي  الموار  توزيع لغرضر ةاج ارةمجاس ةع المجموعة إ ارة لمجاس األساس ال ا تج ي  ت   اجتحا و
 

حصااااااااة المجموعة من يتائو الاااااااااركات الزمياة والمااااااااااريع الماااااااااتركة إلد الجصاعات وياال عاد المويع الجغرافت لعمايات  توزيعت  
كات إلد مجاس اإل ارة عن يتائو اجسااترمارات فت الااار  رفعامع ما ت   التوزيعالاااركات الزمياة والمااااريع الماااتركة  ويتمااااد ال ا 

 الزمياة والمااريع الماتركة 

 القطاع موجودات(  ج

 وكل ةالمرتوص المالية واألصااااول الماموسااااة ويير الماموسااااة األصااااول ومرايوة اإل ارة مجاس يجو   عايسا الموار  وتوزيع الجصاعات أ اال لمرايوة
 من كررأ اساااتة امسا فت يااااترك التت األصاااول عيتوز يت    الجصاعات عاد الااااسرة توز   الجصاعات عاد األصاااول كل توز   ح ة عاد يصا 
  ح ة عاد يصا  كل حججسا التت اإليرا ات أساس عاد يصا 

 
  معاومات الجصاعات فت الصفحة التالية عرض ت 
 
 
  

 



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

(تابع) القطاعية المعلومات-  4

 اإلمارات

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة العربية

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015 ديسمبر 31 في

 اإليرادات

٥١,٧٣٧,٠١٨   -                   ٢٩,٤٧٣,٢٠٥٧,٩٢٦,٥٢٢٤,٥٠٩,٨٦٦٤,١٧٨,٣١٥٥,٦٤٩,١١٠خارجٌة مبٌعات

   -                  (٨١٤,٦٨٧)٣٦٩,٤٠٦٧٨,٩٠١٣٣,٦٣٦٥٨,٠٥٣٢٧٤,٦٩١القطاعات بٌن مبٌعات

٥١,٧٣٧,٠١٨(٨١٤,٦٨٧)٢٩,٨٤٢,٦١١٨,٠٠٥,٤٢٣٤,٥٤٣,٥٠٢٤,٢٣٦,٣٦٨٥,٩٢٣,٨٠١اإليرادات إجمالي

١٧,٣٧٦,٩١٤                   -(٢٩١,٩٦٦)١٤,٠٦٨,٧١٣٢,٧٨٤,٧٦٤٧٧٤,٠٢٠٤١,٣٨٣ القطاع نتائج

(٦,٠٥٤,٩٧٦)االتحادي االمتٌاز حق

٩١٦,٠٧٨وأخرى التموٌل إٌرادات

(١,٢١٢,١٧٧)وأخرى التموٌل تكالٌف

١١,٠٢٥,٨٣٩الضرائب قبل الربح

(١,٢٧٧,٥٩٠)الضرائب

٩,٧٤٨,٢٤٩المستمرة العمليات من السنة ربح

١٢٨,٢٦٤,٥٤٧(١٥,٢٧٠,١١٣)٥٧,١٦٨,٦٨٩٣٢,٦٠٤,٥٨٩١٢,٩٨٢,٧٠٠١٩,٩٠٩,٤٧٧٢٠,٨٦٩,٢٠٥االصول اجمالً

٨٤,٩٨٧,٦٧٧(١٣,٠٣٠,٤٦٣)٢٥,٢٩٩,٩١٥٢٩,٦٤٣,١٣٨١١,٠٦٢,٧٣٨١٧,١٥١,٨٤١١٤,٨٦٠,٥٠٨متداولة غٌر مطلوبات

٧,٥٨٠,٥٥٤   -                   ١,٩٣٠,٥٨٥٢,٠٤٥,٣٨٣٨٧٠,٨٤٤١,١٨٨,٤٥٩١,٥٤٥,٢٨٣واالطفاء االستهالك

٩٩٥,٣٣٠   -                   ٥,٦٢٧٤٢,٤٢٩   -                  -                     ٩٤٧,٢٧٤أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

(بيانه معاد)2014 ديسمبر 31 في

 اإليرادات

٤٨,٥٠٨,٣٩٨   -                   ٢٧,٨٠٢,٥٤٦٦,٠٦١,٠٩٠٤,٨١٤,٣٦٦٤,٤٣٦,٣٩٥٥,٣٩٤,٠٠١خارجٌة مبٌعات

                  -(٩٨٠,٠٥١)٤٤٩,٦١٧٣٨,٠٨٩٢٩,٩٨٣٢٨٢,١٤٣١٨٠,٢١٩القطاعات بٌن مبٌعات

٤٨,٥٠٨,٣٩٨(٩٨٠,٠٥١)٢٨,٢٥٢,١٦٣٦,٠٩٩,١٧٩٤,٨٤٤,٣٤٩٤,٧١٨,٥٣٨٥,٥٧٤,٢٢٠اإليرادات إجمالي

١٥,٢٣١,٤٢٤                   -(٩٦٥,١٩٣)١٣,١٢٠,٨٤٣٢,١١٤,٢٣٧٨٣٤,٦١٦١٢٦,٩٢١ القطاع نتائج

(٥,٣٠٥,٥٣٠)االتحادي االمتٌاز حق

٢,٦٥٢,٩٢٧واخرى التموٌل أٌرادات

(١,٧٣٦,٢٨٨)واخرى التموٌل تكالٌف

١٠,٨٤٢,٥٣٣الضرائب قبل الربح

(١,١٦٥,٣٢٥)الضرائب

٩,٦٧٧,٢٠٨المستمرة العمليات من السنة ربح

١٢٨,١٠٩,٤١٧(١٣,٦٥٦,١٠٠)٥٣,٣٨٤,٠٩٤٣٢,٨١٨,٠٣٨١٣,٧٢٧,٢٣٦٢٠,٨٦٨,٣٤٧٢٠,٩٦٧,٨٠١األصول إجمالً

٨٩,٣٨٢,٤٤٩(٩,٦٩٤,٧٤١)٢٣,٠٥٤,٧٧٢٣٠,٢٤٢,١١٠١١,٩٨٨,٦٥٥١٨,١٠٣,٦٠٥١٥,٦٨٨,٠٤٨متداولة غٌر مطلوبات

٦,٧٦٨,٧٦١   -                   ١,٧٦٧,٢١٨٢,٠٩٥,٥٧٤٩٢٦,٩٨٠١,٠٧٩,٤٤٦٨٩٩,٥٤٣واالطفاء االستهالك

٩٣١,٩٦٣   -                   ٩٣١,٩٦٣   -                  -                  -                        -              أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

20152014 االمارات قطاع ايرادات تفاصيل
درهم مليوندرهم مليون

٢٤,٧٢٤٢٣,٧٤١

٥,١١٩٤,٥١١المنظمة الغٌر االمارات اٌرادات

٢٩,٨٤٣٢٨,٢٥٢

تفاصٌل انخفاض القٌمة

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٥٤٠,٣٢٨                   -بالشهرة تتعلق التً   '

٨,٠١٤٦,٨١٨(10 اٌضاح) والمعدات واآلالت بالممتلكات تتعلق التً   '

٤٠,٠٤٢٣٨٤,٨١٧اخرى مالٌة باصول تتعلق التً   

٢٩٥,٩٦٤                  -   

   -                  ٦٥١,٣١٠أخرى بخسائر تتعلق اللتً   

٩٩٥,٣٣٠٩٣١,٩٦٣

وبناء . تم توحٌد بٌانات ماروك تٌلٌكوم فً البٌانات المالٌة الموحدة من تارٌخ االستحواذ. من اسهم ماروك تٌلٌكوم % ٥٣، استحوذت المجموعة على ٢٠١٤فً ماٌو 

.  نتائج عملٌات التشغٌل المتعلقة بماروك تلٌكوم من تارٌخ اإلستحواذ الفعل٢٠١٤ً دٌسمبر ٣١علٌه، تتضمن أرقام المقارنة للسنة المنتهٌة فً 

(28 اٌضاح)(متداولة مالٌة ادوات) للبٌع متاحة مالٌة بأصول تتعلق التً   '

دوليا

االتصاالت تنظٌم هٌئة قبل من المنظمة االمارات اٌرادات
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٥
االتحادي االمتٌاز وحق التشغٌل مصارٌف-

(بٌانه معاد)
20152014(االتحادي االمتٌاز حق قبل) التشغٌل تكالٌف
(أ)

درهم ألفدرهم ألف

١١,١١٢,٨٥٣١٠,٢٩٤,٢٨٥ المباشرة البٌع تكالٌؾ

٥,٤٣٣,٠٦٤٦,١٩٢,٧٣٥الموظفٌن تكالٌؾ

٥,٧٧٢,٣٠٤٥,٠٩٢,٣٢٨(11 ،10 إٌضاح) إستهبلك

٢,٩٧٤,٣٩٢٢,٧٩٣,٢٠٣عبلقة ذات واخرى شبكات تكالٌؾ

١,٨٠٨,٢٥٠١,٦٧٦,٤٣٣(٩ إٌضاح) إطفاء

٩٧٣,٢٩٨١,٢٧٧,٥٥١تسوٌق مصارٌؾ

١,٠١٣,١٥٠١,٠٣٩,٩٥٠تنظٌمٌة تكالٌؾ

٣٠٤,٩١٧٢٢٥,٠٣٥التشؽٌلً التؤجٌر

(٣٥٩,٨٧٠)٢٥٧,١٥٦األجنبٌة العمبلت صرؾ مكسب/ (خسارة)

٣,٣٩٩,٤٦١٣,٤٧٤,١٨٨أخرى تشؽٌلٌة تكالٌؾ

٣٣,٠٤٨,٨٤٥٣١,٧٠٥,٨٣٨(االتحادي االمتٌاز حق قبل) تشغٌلٌة مصارٌف 

االتحادي االمتٌاز حق
(ب)

٦
واخرى التموٌل إٌرادات-

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٤٣٦,٤٤٠٣٨٨,٨٩٧االستحقاق لتارٌخ بها المحتفظ المالٌة واالستثمارات البنكٌة الودائع على الفائدة

٤٧٩,٦٣٨٢,٢٦٤,٠٣٠أخرى إٌرادات

٩١٦,٠٧٨٢,٦٥٢,٩٢٧

بها القٌام تم إجتماعٌة كمساهمات ،(درهم ملٌون 29,51: 2014) درهم ملٌون 5,49 مبلػ التشؽٌلٌة المصارٌؾ تتضمن

ً ) الشركة على ٌتعٌن ،١٩٩١ لسنة ١/٥٥٨ رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا  االمتٌاز هذا خصم قبل السنوي ربحها صافً من% ٤٠ ٌعادل بما اتحادي امتٌاز حق دفع ("المإسسة" باسم تعرؾ سابقا

 االمتٌاز نسبة رفعت ١٩٩٨ لعام م٢٨/٣٢٥ رقم الوزراء مجلس قرار وبموجب ،١٩٩٨ ٌونٌو ١ من ابتداء. االتحادٌة التسهٌبلت استخدام مقابل المتحدة العربٌة االمارات دولة حكومة إلى االتحادي

%.٥٠ إلى التسدٌد واجبة االتحادي

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

ً الهٌئة لتنظٌم تخضع ال التً والخدمات االتصاالت قطاع تنظٌم هٌئة تنظمها التً الخدمات .والمحلً األجنبً الربح بٌن وأٌضا

 من% ١٥ بنسبة االمتٌاز حق رسوم اقتطاع بعد األرباح صافً من% ٣٥ و المتحدة العربٌة اإلمارات فً المنظمة اإلٌرادات من% ١٥ بنسبة امتٌاز حق رسوم بتسدٌد تقوم أن الشركة على ٌنبؽً كان

.األجنبٌة للضرائب خضع قد األجنبً الربح فٌه ٌكون الذي بالمبلػ% ٣٥ البالػ االمتٌاز حق رسم تخفٌض تم األجنبً، بالربح ٌتعلق فٌما. المتحدة العربٌة اإلمارات فً المنظمة اإلٌرادات

 االمتٌاز رسوم احتساب عند االعتبار بعٌن التوضٌحات هذه أخذ تم. السابقة للسنوات االتحادي االمتٌاز رسوم احتساب بآلٌة متعلقة  المالٌة وزارة من التوضٌحات بعض م استبل تم ،2014 سنة خبلل

.2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة التحادي

 المبادئ") 2016 و 2015 ،2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة المالٌة للسنوات االتحادي االمتٌاز رسوم إحتساب بالٌة متعلقة منقحة توجٌهٌة مبادئ المالٌة وزارة أصدرت ،2015 فبراٌر 25 بتارٌخ

 على للحصول المالٌة وزارة بمناقشة حالٌا الشركة تقوم. 2015 مارس 23 فً مإرخ بكتاب المالٌة وزارة على اتصاالت ردت. 2015 مارس 1 بتارٌخ الشركة قبل من استبلمها تم التً. ("التوجٌهٌة

.المبادئ اصدار وقت اقفالها تم التً ،2014 دٌسمبر 31 المنتهٌة المالٌة السنة على المبادئ تطبٌق ٌتم ال ان الشركة تفترض. التوجٌهٌة المبادئ بخصوص توضٌحات

  رسوم إلحتساب األحكام بعض بتقدٌم المجموعة قامت. المالٌة وزارة من لتوضٌحات مرهونة هً التً التوجٌهٌة، للمبادئ وفقا تتم 2015 دٌسمبر 31 المنتهٌة للسنة االمتٌاز رسوم إحتساب آلٌة إن

.المنظمة وؼٌر المنظمة الخدمات بٌن المباشرة ؼٌر التكالٌؾ لمعالجة المناسبة الطرٌقة لتحدٌد المالٌة وزارة مع نقاش فً المجموعة الزالت. المالٌة وزارة توضٌحات ؼٌاب فً االمتٌاز

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

.تشؽٌلٌة مصارٌؾ انها على تصنٌفها سٌتم
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٧
واخرى التموٌل تكالٌف-

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٤٣٥,٦٥١٤٣١,٩٩٠اخرى مالٌة والتزامات والقروض المكشوؾ على السحب على فوائد

٥٢٧,٣٣٢٦٦٢,٠٦٩أخرى قروض على فوائد

٢١٥,٨٩٦٦٢٠,٩٦٤(30 إٌضاح) أخرى تكالٌؾ

٣٣,٢٩٨٢١,٢٦٥  خصم تخفٌض

١,٢١٢,١٧٧١,٧٣٦,٢٨٨

١,٢٤٠,٨١٩١,٧٦٢,٧٨٨اإلقتراض تكالٌؾ مجموع

(٢٦,٥٠٠)(٢٨,٦٤٢)(١٠ إٌضاح) المإهلة الموجودات تكلفة ضمن المدرجة المبالػ: ناقصاً

١,٢١٢,١٧٧١,٧٣٦,٢٨٨

٨
الضرائب-

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

١,٧٦٨,٠٩٦١,٥٢٧,٤٧١ الحالٌة الضرائب تكالٌؾ

(٣٦٢,١٤٦)(٤٩٠,٥٠٦)(الدائنة)/ المإجلة الضرائب تكالٌؾ

١,٢٧٧,٥٩٠١,١٦٥,٣٢٥

الحالٌة الضرائب
(أ

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

١١,٠٢٥,٨٣٩١٠,٨٤٢,٥٣٣الضرائب قبل الربح

--(٪"صفر: "2014)" صفر٪" بنسبة اإلمارات بدولة المإسسة على الضرائب

١,٧٦٨,٠٩٦١,٥٢٧,٤٧١أخرى سلطات ضمن والعاملة التابعة للشركات المختلفة الضرائب نسبة أثر

١,٧٦٨,٠٩٦١,٥٢٧,٤٧١للسنة  الحالٌة الضرائب تكالٌؾ

الحالٌة الدخل لضرٌبة وااللتزامات االصول
(ب

المؤجلة الضرائب
(ج

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٣٠٨,٧٣٤٣١٧,٣٨٣ المإجلة الضرٌبٌة األصول

(٤,٧٠٢,٨٣٩)(٤,٠١٥,٥٧٩)المإجلة الضرٌبٌة االلتزامات

(٣,٧٠٦,٨٤٥)(٤,٣٨٥,٤٥٦)

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

 رسملة تمت لقد. األصول هذه على تتم التً المصارٌؾ على (%9,28 : 2014)% 8,50 تبلػ رسملة نسبة بتطبٌق تحتسب  العامة اإلقتراض مجموعات إلى تعزى التً اإلقراض تكالٌؾ إن. وعامة

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

 بٌن الفرق مطابقة التالً الجدول ٌبٌن. (٪"صفر: "2014)" صفر٪" هً للشركة الفعلٌة الضرائب نسبة فإن وبالتالً االتصاالت شركات على المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً الدخل ضرٌبة تطبق ال

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

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

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

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

٣١
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٨
(تابع) الضرائب-

المؤجلة الضرائب الضرائب استهالك

المجموعاخرىالخارجٌة األرباح علىالمعجل المؤجلة الضرٌبٌة االلتزامات

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2014١,٨٠٩,٣٨١١٨١,٢٤٣٤٩,٧٥٦٢,٠٤٠,٣٨٠ ٌناٌر ١ فً

(١٥٧,٧٤٤)(٢٠٥,٠١٢)(٢٢,٨٨٢)٧٠,١٥٠

-                       -                                     ٣,٤٩٤٣,٤٩٤

-                       -                                     ٣,٦٣٧,٦٣٥٣,٦٣٧,٦٣٥

(٢٩٦,١٠٧)(٣٨١,٤٠٣)                                     -٨٥,٢٩٦الصرؾ فروقات

ً مدرج 2014 دٌسمبر ٣١ فً ١,٩٦٤,٨٢٧١٥٨,٣٦١٣,١٠٤,٤٧٠٥,٢٢٧,٦٥٨سابقا

-                       (٣٧,٤٥٣)-                 (٣٧,٤٥٣)

١,٩٦٤,٨٢٧١٢٠,٩٠٨٣,١٠٤,٤٧٠٥,١٩٠,٢٠٥
٢٠١4 دٌسمبر ٣١ فً

(٨٧,٨٣٨)(١٤,٨٣٨)(٢٦٧,٤٠٨)(٣٧٠,٠٨٤)

(٣٩٠,٨٥٦)(٢٨٨,٥٢٧)                                     -(١٠٢,٣٢٩)الصرؾ فروقات

2015١,٧٧٤,٦٦٠١٠٦,٠٧٠٢,٥٤٨,٥٣٥٤,٤٢٩,٢٦٥ دٌسمبر ٣١ فً

 الخسائر مكافاة التزامات

المجموعاخرىالضرٌبٌةالخدمة نهاٌة  المؤجلة الضرٌبٌة األصول

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2014١٧٣,٤٦٧٢٣٤,٤٥٧١٢٥,٦٥٩٥٣٣,٥٨٣ ٌناٌر ١ فً

١,٢٦٢٦٦,٨٦٩٧٩,٥٧٢١٤٧,٧٠٣

١,٥٧٢٧٦,٠٦٩                                     -٧٤,٤٩٧

-                       -                                     ٤٦,٩٥٥٤٦,٩٥٥

٤٣٩(٢٩٨)(٧,٨٦٠)٨,٥٩٧الصرؾ فروقات

2014٢٥٧,٨٢٣٢٩٣,٤٦٦٢٥٣,٤٦٠٨٠٤,٧٤٩ دٌسمبر ٣١ فً

(١٣,٩٧٠)٥٢,٥٠٢٨١,٨٩٠١٢٠,٤٢٢

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

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

2015٩٨,٤٧٦٣٠٧,٩٥١٣١٥,٩٩٣٧٢٢,٤٢١ دٌسمبر ٣١ فً

20152014المستخدمة غٌر الضرٌبٌة الخسائر

درهم ملٌوندرهم ملٌون

١,٣٦٩١,٥٥٤ المستخدمة ؼٌر الضرٌبٌة الخسائر اجمالً 

١,١٤٧١,٢٧٢بها المعترؾ المإجلة الضرٌبٌة االصول من   

٢٢١٢٥٢

١٣٠المقبلة الثبلث السنوات فً تنتهً سوؾ التً والخسائر بها، المعترؾ ؼٌر الضرٌبٌة الخسائر من   

بٌان إعادة

(30 اٌضاح) تلٌكوم ماروك على االستحواذ

الموّحد الخسارة أو الربح بٌان فً تحمٌل / (قٌد)

اآلخر الشامل الدخل فً تحمٌل / (قٌد)

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

الموّحد الخسارة او الربح بٌان فً تحمٌل / (قٌد)

اآلخر الشامل الدخل فً تحمٌل / (قٌد)

الموّحد الخسارة أو الربح بٌان فً تحمٌل / (قٌد)

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

اآلخر الشامل الدخل فً تحمٌل / (قٌد)

الموّحد الخسارة او الربح بٌان فً تحمٌل / (قٌد)

(30 اٌضاح) تلٌكوم ماروك على االستحواذ
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٩
أخرى وخسائر قٌمة وانخفاض األخرى الملموسة غٌر والموجودات الشهرة-

أخرى ملموسة غٌر موجودات


المجموعأخرىالتجاري االسمالرخصالشهرة
درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

20147,174,90712,891,983٢٣٧,٠٠٦٢,٧١٧,٤٨٠٢,٩٥٤,٤٨٧ ٌناٌر ١ فً

٦٠٨,٩١٠٦٠٨,٩١١                                     -1429854-إضافات

11,761,6946,292,302٢,٢١٨,٠٠٦٢,٢١٨,٩٢٤٤,٤٣٦,٩٣١(30 اٌضاح) تلٌكوم ماروك على االستحواذ

(١٠٨,٤٥١)(١٠٨,٤٥٢)                                     -(٦,٠٨٧)(٤٤,٨٩٦)(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٢٥,٦٥٩)(٢٥,٦٦٠)                                     -                       --استبعادات

(٩٢٣,٠٩٨)(٦٩٤,٠٦٦)(٢٢٩,٠٣٣)(١,١٣١,٢١٢)(١,٠٤٧,١١٦)الصرؾ فروقات

2014١٧,٨٤٤,٥٨٩١٩,٤٧٦,٨٤٠٢,٢٢٥,٩٧٩٤,٧١٧,١٣٦٦,٩٤٣,١٢١ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض اإلطفاء

2014١,٦٢٢,٦٤١4,845,027١٥,٨٠٠١,٥٣٨,٣٦٠١,٥٥٤,١٦١ ٌناٌر ١ فً

767137٥٧,٨٨٢٨٦٩,٦٩٧٩٢٧,٥٨٠-للسنة المحمل

                     -                 -                                     -                       -٥٤٠,٣٢٨القٌمة انخفاض خسائر

(٣٩,٢٥٨)(٣٩,٢٥٩)                                     -(١,٢٠٥)                     -(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة من محذوفات

(٢٥,٦٣٤)(٢٥,٦٣٥)                                     -                       -                     -استبعادات

(٥٠٢,٢٥٠)(٤٩٨,٩٥٢)(٣,٢٩٩)(٢٠٠,٣٧٤)(٨,٧٦٢)الصرؾ فروقات

2014٢,١٥٤,٢٠٧٥,٤١٠,٥٨٥٧٠,٣٨٣١,٨٤٤,٢١١١,٩١٤,٥٩٩ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2014١٥,٦٩٠,٣٨٢١٤,٠٦٦,٢٥٥٢,١٥٥,٥٩٦٢,٨٧٢,٩٢٥٥,٠٢٨,٥٢٢ دٌسمبر ٣١ فً

التكلفة

2015١٧,٨٤٤,٥٨٩١٩,٤٧٦,٨٤٠٢,٢٢٥,٩٧٩٤,٧١٧,١٣٦٦,٩٤٣,١١٦ ٌناٌر ١ فً

٤٣٩,١٧٢٤٣٩,١٧٣                                     -٤٧,٤٩٦١,٠٠٤,٩٩٦إضافات

١٢٥,٦٨١١٢٥,٦٨٢                                     -                       -                     -اإلنشاء قٌد موجودات من تحوٌل

(٤٧,٧٧٣)(٤٧,٧٧٤)                                     -(٨٨,٣٩٠)                     -(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٧٨٨,٥٣٣)(٧٨٨,٥٣٤)                                     -(١٦٧,٤٩٩)(٤,٤١٢)استبعادات

(٦١٥,٣٦٠)(٤٢٢,٩٨٨)(١٩٢,٣٧٣)(١,٥٢٤,٩٤٨)(١,١٦٠,٣١١)الصرؾ فروقات

2015١٦,٧٢٧,٣٦٢١٨,٧٠٠,٩٩٩٢,٠٣٣,٦٠٦٤,٠٢٢,٦٩٣٦,٠٥٦,٣٠٥ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض اإلطفاء

2015٢,١٥٤,٢٠٧٥,٤١٠,٥٨٥٧٠,٣٨٣١,٨٤٤,٢١١١,٩١٤,٥٩٥ ٌناٌر ١ فً

٨٢٠,٣٤٢٩٤,٢٤٦٩٠٢,٥٢٩٩٩٦,٧٧٦                     -للسنة المحمل

(٧,٢٣٩)(٧,٢٤٠)                                     -(٥٥,٣٠٧)                     -(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة من محذوفات

(٦٦١,٨٩٩)(٦٦١,٩٠٠)                                     -(٩١,٧١٢)                     -استبعادات

(٣٨٧,٨٣١)(٣٧٧,٧٥٧)(١٠,٠٧٥)(٣٧٤,٠٧٩)(٤,٣٥٧)الصرؾ فروقات

2015٢,١٤٩,٨٥٠٥,٧٠٩,٨٢٩١٥٤,٥٥٤١,٦٩٩,٨٤٣١,٨٥٤,٤٠٣ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2015١٤,٥٧٧,٥١٢١٢,٩٩١,١٧٠١,٨٧٩,٠٥٢٢,٣٢٢,٨٥٠٤,٢٠١,٩٠٢ دٌسمبر ٣١ فً

20152014الصافٌة الدفترٌة القٌمة-
األخرى الملموسة غٌر الموجودات 

درهم ألفدرهم ألف

٥٢٦,٢١٢٥٦٤,٩١٧لبللؽاء القابل ؼٌر االستخدام حق

٧١٣,١٧٥٨٩٠,٣٥٢كمبٌوتر برامج

٥٦٨,٨٥٩١,٠٩٩,٨٦٨عمبلء عبلقات

٥١٤,٦٠٤٣١٧,٧٨٨اخرى

٢,٣٢٢,٨٥٠٢,٨٧٢,٩٢٥

٣٣
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٩
(تابع) أخرى وخسائر قٌمة وانخفاض األخرى الملموسة غٌر والموجودات الشهرة-


(أ
أخرى وخسائر قٌمة انخفاض

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألف

٥,٦٢٧
(ال سً تً بً) المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة-                      

   -                       ٥,٦٢٧(10 اٌضاح) والمعدات واآلالت بالممتلكات تتعلق التً   '

٤٠,٣١٨٩٢٣,٣٣٩("تً إٌه") إٌه إس.
تٌلٌكوم أتالنتك

٥٤٠,٣٢٨   -                   بالشهرة تتعلق التً   '

   -                       ٢٧٦(10 إٌضاح) ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق التً   

٤٠,٠٤٢٣٨٣,٠١١اخرى مالٌة باصول تتعلق التً   

٩٤٩,٣٨٥٨,٦٢٤اخرى

   -                       ٦٥١,٣١٠عبلقة ذات لجهة بقرض تتعلق التً   

٢٩٥,٩٦٤                       -   

٢,١١١٦,٨١٨(10 إٌضاح) ومعدات واآلت بممتلكات تتعلق التً   

١,٨٠٦   -                   اخرى مالٌة باصول تتعلق التً   

   -                          -                   أخرى بخسائر تتعلق اللتً   

٩٩٥,٣٣٠٩٣١,٩٦٣للسنة أخرى وخسائر القٌمة انخفاض إجمالً

للنقد المولدة الوحدات
(ب

20152014لها الشهرة توزٌع تم والتً للنقد المولدة الوحدات

درهم ألفدرهم ألف

٨,٤٢٥,٨٢٢٩,٢٤٦,٦١٣تلٌكوم ماروك

١,١٧٦,٨١٢١,٢٩١,٢١١تلٌكوم لماروك تابعة دولٌة شركات

٤,١٠٨,٥٦٠٤,٢٥٢,٩٠٥(ال سً تً بً) المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة

٦٣٦,١٧٣٦٦٧,٢٢٤("تً إٌه") إٌه إس. تٌلٌكوم أتبلنتك

٢٤,٠٢٣٢٦,٣٠٦ إي.آٌه.إس (اتصاالت) مصر اتصاالت

٢٠٦,١٢٢٢٠٦,١٢٣لٌمتد (براٌفت) النكا اتصاالت

١٤,٥٧٧,٥١٢١٥,٦٩٠,٣٨٢

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

:المستخدمة القٌمة احتساب فً المستخدمة الرئٌسٌة االفتراضات
(ج

العامل المال رأس وتقدٌرات األجل طوٌلة النقدٌة التدفقات

الخصم أسعار

 الرأسمالً اإلنفاق

 ٌتم كان والتً (30 إٌضاح راجع) 2014 سنة فً األعمال دمج خبلل من علٌها المستحوذ األصول تكلفة تمثل ملٌون 10,729 بمبلػ 2014 سنة عن األخرى الملموسة ؼٌر األصول رصٌد ٌتضمن

 درهم ملٌون 2,218، درهم ملٌون 1,123 ، درهم ملٌون 736 درهم، ملٌون 6,292 بمبلػ  أخرى ملموسة ؼٌر وأصول تجارٌة أسماء عمبلء، عبلقات الكمبٌوتر، برامج رخص، أنها على تصنٌفها

.التوالً على درهم ملٌون 360و

.2015 سنة فً داخلٌا علٌها الحصول تم او األعمال دمج عملٌات خبلل من علٌها مستحوذ ملموسة ؼٌر أصول أي هناك ٌعد لم 

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

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

.أخرى ملموسة ؼٌر

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

(٢٨ اٌضاح) (مدرجة ملكٌة حقوق أدوات) للبٌع متاحة مالٌة باصول  تتعلق التً   

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

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

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

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

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

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

 وال. السٌاسً التجاري والوضع المحلً االقتصاد االعتبار فً ،االخذ المحلً السوق فً المنافسة تاثٌر مستقببل، العمبلء بنمو المرتبطة والتكالٌؾ كاالٌرادات المحلٌة السوق اعتبارات الحسبان فً األعمال

.(%٦٫7 إلى%  3,10 : 2014)% 6,5 إلى% 1,8 بٌن ما وتتراوح الصلة ذات لؤلسواق األجل طوٌل النمو معدل متوسط المعدل هذا ٌتجاوز

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

% 11 : ٢٠١4)%17,7 إلى% 7,01 بٌن ما تتراوح المستقبلٌة األسهم سوق مخاطر عبلوة الضرائب احتساب قبل الخصم معدالت تستخدم.  مناسبة وتكون المعلومات تلك تتوفر حٌثما محددة منطقة وفً

.(%١8٫1إلى
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١٠
والمعدات واالالت الممتلكات-

 األصول وأجهزة سٌارات اآلالت االراضً

المجموعاإلنشاء تحتوأثاث آلً حاسبوالمعداتوالمبانً

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

التكلفة

2014٨,٣٧٧,٢٥٥٤٨,٢٥١,٣٠٨٤,٣٦٨,٦١٠٤,٩٣٥,٣١٧٦٥,٩٣٢,٤٩٠ ٌناٌر ١ فً

١٩٥,١١٣١,٢٦٧,٨٢٨١١٨,٦٤٠٥,٢٩٠,٥٦١٦,٨٧٢,١٤٢إضافات

٢,٠٩٢,٨٨٤١٢,٣٢٥,٥٧٩٣٩٣,٠٣٨٧٥,٤٥٧١٤,٨٨٦,٩٥٨(30 اٌضاح) تلٌكوم ماروك على االستحواذ

                     -(٥,٥٣٧,٣٩١)١٥٤,٧١١٤,٥٩١,٩٦٢٧٩٠,٧١٨تحوٌبلت

(١,٠٤٩,٩٥١)(٢٨,٢٥٨)(١٨٦,٥٣٠)(٧٣٩,٣٥٢)(٩٥,٨١١)استبعادات

(٦٤٦,٨٥٦)(٧٨,١٣٨)(٥٥,٢٧١)(٤٩٩,٤١٥)(١٤,٠٣٢)(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(٣,٦٤٤,٠١٧)(٧٩,١٢٧)(٢٧٦,٩٤٧)(٣,٠٤٦,٧٧٩)(٢٤١,١٦٤)صرؾ فروقات

2014١٠,٤٦٨,٩٥٦٦٢,١٥١,١٣١٥,١٥٢,٢٥٨٤,٥٧٨,٤٢١٨٢,٣٥٠,٧٦٦ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض االستهالك

2014٢,٦٨٧,٣٣٧٢٨,٨٣٠,٢٩٢٣,٠٣٥,٩٣٣٥٩,٧٦٧٣٤,٦١٣,٣٢٩ ٌناٌر 1 فً

٥,١٦١,٠١٥                 -١٨٦,٩٦١٤,١٩٥,٥٦٤٧٧٨,٤٩٠للسنة المحمل

٦,٨١٨                 -                             6,818.00                       -                     - القٌمة انخفاض خسائر

(٨١٠,٨١١)                 -(١٣٩,٢٠٦)(٦٠٧,٩٧٩)(٦٣,٦٢٦)استبعادات
 للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها اعٌد عناصر من محذوفات

(35 اٌضاح)
(١١,٨٥٠)(٣٢٨,٥٢٥)(٥١,٢٣٦)-                 (٣٩١,٦١١)

(٢,٢٠٠,٥٨٦)                 -(٢٢٤,١٠٢)(١,٧٤٨,٥٠٦)(٢٢٧,٩٧٨)صرؾ فروقات

2014٢,٥٧٠,٨٤٤٣٠,٣٤٠,٨٤٦٣,٤٠٦,٦٩٧٥٩,٧٦٧٣٦,٣٧٨,١٥٤ دٌسمبر ٣١ فً

المدرجة القٌمة

2014٧,٨٩٨,١١٢٣١,٨١٠,٢٨٥١,٧٤٥,٥٦١٤,٥١٨,٦٥٤٤٥,٩٧٢,٦١٢ دٌسمبر ٣١ فً

التكلفة

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

٢٥٠,٢٩٩١,٧٨٩,٣٦٢٩٣,٠٣٦٦,٧٧٣,٧٣٠٨,٩٠٦,٤٢٧إضافات

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

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

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

(٢٩٦,٥٥٨)٣٨١(٢٣,٣٦٥)(٢٤٨,٠٢٥)(٢٥,٥٤٩)(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

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

2015١٠,٤٩٥,٣٥٢٦٣,٤٨٠,١٣١٥,٥٦٩,١٢٦٤,٨٣٣,٩٨٠٨٤,٣٧٨,٥٨٩ دٌسمبر ٣١ فً

القٌمة وانخفاض االستهالك

2015٢,٥٧٠,٨٤٤٣٠,٣٤٠,٨٤٦٣,٤٠٦,٦٩٧٥٩,٧٦٧٣٦,٣٧٨,١٥٤ ٌناٌر ١ فً

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

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

(٩٦٧,٠٢٨)                 -(١٠٦,٠٨٨)(٨٦٠,٨٧٩)(٦١)استبعادات
 للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها اعٌد عناصر من محذوفات

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

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

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

المدرجة القٌمة

2015٧,٨٧٧,٦٨٧٣١,٧٧٠,١٥٩١,٨٤٧,٩٢٢٤,٧٧٤,٢١٣٤٦,٢٦٩,٩٨١ دٌسمبر ٣١ فً

٣٥



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

١٠
(تابع) والمعدات واالالت الممتلكات-

١١
 العقارٌة االستثمارات-

20152014

درهم ألفدرهم ألف

التكلفة

٥٩,٤٢٥٥٦,٧٧١

٦٠٠٢,٦٥٤اضافات

٦٠,٠٢٥٥٩,٤٢٥

االستهالك

١٨,٠٤٧١٥,٥٦٠ٌناٌر 1 فً 

٢,٦٢١٢,٤٨٧اضافات

٢٠,٦٦٨١٨,٠٤٧

٣٩,٣٥٧٤١,٣٧٨ دٌسمبر ٣١ فً المدرجة القٌمة

٧٢,٢١١٧٠,٤٥٠دٌسمبر ٣١ فً العادلة القٌمة

20152014المباشرة التشغٌل ومصروفات العقارٌة االستثمارات إٌجار اٌرادات

درهم ملٌوندرهم ملٌون

10.93                 7.93                ممتلكات إٌجار اٌرادات

1.26                   1.20                المباشرة التشؽٌلٌة المصروفات

دٌسمبر ٣١ فً

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

.الموّحد

ٌناٌر ١ فً

دٌسمبر ٣١ فً

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

.للسنة االقتراض تكالٌؾ برسملة تتعلق والمعدات واآلالت الممتلكات ضمن (درهم ملٌون 26,5: 2014) درهم ملٌون 28,6 بقٌمة مبلًػ إدراج تم

.(درهم ملٌون ٣,١9٥: ٢٠١٤) درهم ملٌون 3,190 تبلػ دفترٌة قٌمة بصافً والمعدات واالالت الممتلكات مقابل قروض رهن تم لقد

 توجد ال. المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة اإلتحادٌة الحكومة قبل من للمجموعة منحها تم بؤرض ٌتعلق (درهم ١: 2014) درهم ١ بقٌمة اسمٌا مبلؽا تشمل المجموعة مبانً و الراضً المدرجة القٌمة إن

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

 ضمن تصنٌفة وتم ذلك، على وبناء. المجاورة التجارٌة العقارات سوق أسعار آخر إلى باإلشارة وذلك المبٌعات، مقارنة على ٌعتمد أساس على للمجموعة االستثمارٌة للعقارات العادلة القٌمة احتساب تم

.العادلة القٌمة تصنٌفات ضمن 3 مستوى

٣٦
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١٢
التابعة الشركات-

:ٌلً كما هً الرئٌسٌة التابعة المجموعة شركات ان
(أ

20152014الرئٌسً النشاطالتأسٌس بلداالسم

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

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

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

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

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

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

%85                 - االتصاالت خدماتتنزانٌاالمحدودة لبلتصاالت زنجبار

%90%90 االتصاالت خدماتالسودان جمهورٌةالمحدودة لبلتصاالت كنار

%100%100المتحدة العربٌة اإلماراتالمحدودة نٌجٌرٌا إنترناشونال اتصاالت

%100%100 االتصاالت خدماتأفؽانستانأفؽانستان اتصاالت

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

%100%100 االتصاالت خدماتتوجوإٌه إس تلٌكوم أتبلنتك

%100%100 االتصاالت خدماتسٌرٌبلنكالٌمتد (براٌفت) النكا اتصاالت

%23%23 االتصاالت خدماتباكستان المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة

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

%100%100المؽربٌة المملكة(تً بً اس) تٌلٌومٌونٌكشن لً دان دٌبارتٌسٌباشن سوسٌتً

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

%100%100مورٌشٌوسالمحدودة الخاصة مورٌشٌوس اتصاالت

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

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

المحدودة الباكستانٌة االتصاالت شركة فً االستثمار تملك

لٌمتد براٌفت تلٌكوم بً دي اتصاالت فً استثمارات تملك

 لً دان دٌبارتٌسٌباشن سوسٌتً فً استثمارات تمتلك

(تً بً اس) تٌلٌومٌونٌكشن

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

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

االتصاالت لخدمات ماركت إمٌرجنج فً االستثمار تملك

تلٌٌكوم ماروك فً االستثمار تملك

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

.باكستان فً إتصاالت مناطق تسعة

. الخارجً االقتراض خبلل من أساسا تموٌله تم والذي ،(درهم ملٌار 20,9 ٌعادل بما) ٌورو ملٌار 4,1 بلػ صافً معدل بسعر تلٌكوم ماروك على االستحواذ المجموعة استكملت ،2014 ماٌو 14 بتارٌخ

.(درهم ملٌار 1,5 ٌعادل بما) ٌورو ملٌار 0,3 تبلػ والت2012ً سنة اسهم الرباح النقدٌة القٌمة المبلػ هذا ٌتضمن

 المجموعة استراتٌجٌة مع التخلص عملٌة تتفق. للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات احدى (زانتٌل)لٌمتد تٌلٌكوم زنجبار فً المجموعة حصة من للتخلص خطة عن اإلدارة وافقت ،2014 ٌونٌو 3  بتارٌخ

 حصة شراء اتفاقٌة على بالتوقٌع ("مٌلٌكوم") اي اس سٌلٌوالر انترناشٌونال مٌلٌكوم وشركة المجموعة من كل قامت ،2015 ٌونٌو 4 بتارٌخ الحقاً،. الدولٌة القطاعات فً االستثمارات من دخلها لتحسٌن

 دوالر ملٌون 32 لؽاٌة باإلضافة األلتزامات، صافً عاتقها على مٌلٌكوم ستؤخذ بٌنما أمرٌكً دوالر هً اتصاالت لحصة اإلجمالٌة القٌمة فإن االتفاق شروط وبموجب%. 85 والبالؽة زانتل فً المجموعة

 شركة لصالح%  85 والبالؽة (زانتل) المحدودة تٌلٌكوم زنجبار فً حصتها بٌع عملٌة اتصاالت مجموعة أكملت ،2015 أكتوبر 22 بتارٌخ. الصفقة إتمام عند لزانتل المتداولة المطلوبات لصافً أمرٌكً

(35 إٌضاح). تنزانٌا فً المنافسة وهٌئة االتصاالت تنظٌم هٌئة من التنظٌمٌة الموافقة على الحصول بعد مٌلٌكوم

المملوكة األسهم نسبة
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(تابع) التابعة الشركات- ١٢

تابعة شركات حول إفصاحات (ب

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

مصر اتصاالت       الموحدة ال سً تً بًالموحدة تلٌكوم ماروك

درهم الف

:المسٌطرة غٌر الملكٌة بحقوق متعلقة معلومات

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

١,١١٢,١٦٥٢٨,٣٦٧١٤٩,٢٥٤الربح

(٢٣٩,٨٠٢)(٣٧٠,٠٠٢)(٧٦٣,٢٥٩)الشامل الخسائر مجموع

(٥١,٥٨٥)(٣٣٨,٨١١)(١,٥٣٠,٤٦٦)االرباح توزٌعات

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

:التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

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

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

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

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

درهم الف

:المسٌطرة غٌر الملكٌة بحقوق متعلقة معلومات

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

٧٧٤,٩٦٨٨٧,٣٥٨١٦٢,١٣٨الربح

   -                       (٢٨١,٥٤٧)(١,٢١٣,٠٠٥)االرباح توزٌعات

٨,٧١٠,٢٠١٦,٥٧١,٥٨٢٢,٧١٦,٧٤٦ دٌسمبر 31 فً كما المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

:التابعة الشركات حول المعلومات ملخص

٦,٢١٠,٣٦٨٢,٧٦١,٦٥٣١,٥٦١,٦٢٩متداولة موجودات

٣٣,١٥٩,٥٧٧١٨,١٠٦,٦٩٣١٢,١٦٥,٥٨٠متداولة ؼٌر موجودات

١٠,١١٤,١٨٣٥,٧٥٢,٢٧٦٣,٦٠٤,٤٥٧متداولة التزامات

٣,٣٦٤,٨٢٧٥,٠٥٢,٧٩٩١,٥٧٣,٥٦٣متداولة ؼٌر التزامات

المسٌطرة غٌر الملكٌة حقوق فً الحركة (ج

:ٌلً كما هً المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق فً الحركة ان

(بٌانه معاد) 20152014

درهم الفدرهم الف

١٧,٩٩٤,١٢٠٩,٠٦٠,٥٥٢ٌناٌر 1 فً كما

الشامل الدخل اجمالً

١,٢٤٨,١٦٢٩٦١,٤٦٠السنة ربح

(١٠٨,٦٤٢)(٤٢,٤٦١)الضرائب تنزٌل بعد-  المحددة المنافع التزامات قٌاس إعادة

(٦١٨,٨٠٨)(١,٣٠٠,٦٧٨)الخارجٌة العملٌات تحوٌل عن الناتجة الصرؾ فروقات

٦,٩٣٦(٩,٢٨٨)للبٌع المتاحة المالٌة الموجودات تقٌٌم إعادة من مكسب/ (خسارة)

١٦,٣٦٢٣٥٦الملكٌة حقوق فً اخرى حركات

٨,١٥٩,٩٤٤   -                   تابعة شركات على االستحواذ

:المالكٌن مع معامبلت

   -                       ١١٥,٤٥٠تابعة شركات فً حصة استبعاد

١٣٢,٥٧٠(٥,٦٦٤)المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق علً االستحواذ

١,٧٩١,٨٣١(٢٠٩,٠٩٤)تابعة شركة على لبلستحواذ المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق فً/من اضافٌة ملكٌة حقوق فً مساهمة/ (تسدٌد)

(١,٣٩٢,٠٧٨)(١,٩٢٠,٨٦١) أرباح توزٌعات

١٥,٨٨٦,٠٤٨١٧,٩٩٤,١٢١ دٌسمبر 31 كما

مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات نتائج فً الحصة- 13

(بٌانه معاد) 20152014

درهم ألفدرهم ألف

(٦٥١,١٠٩)(٣٢٧,٩٠٤)(ب 14 اٌضاح) اس تً ام أي باستثناء زمٌلة شركات

١١,٩٧٥١١,٩٣٦(و 14 اٌضاح) مشتركة مشارٌع

(٦٣٩,١٧٣)(٣١٥,٩٢٩)االجمالً

2015

2014

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

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

 للسنة الزمٌلة الشركة فً بها المعترؾ ؼٌر الخسائر صافً من الحصة تبلػ. زمٌلة لشركة قرض على فائدة على قٌمة كانخفاض (درهم ملٌون 718: 2014 ) درهم ملٌون 817 مبلػ احتساب تم: السنة

 درهم ملٌون 3,952 مبلػ 2015 دٌسمبر 31 فً كما بها المعترؾ ؼٌر المتراكمة الخسائر صافً من الحصة تبلػ. (درهم ملٌون 1,689: 2014) درهم ملٌون 779 مبلػ 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة

.(درهم ملٌون 3,173: 2014)

 السٌاسات فً التؽٌٌر بسبب هذه البٌان إعادة نتجت. السابقة والسنوات 2014 لسنة المالٌة نتائجها بٌان إعادة عن (اتصاالت لمجموعة زمٌلة شركة) (موباٌلً إتصاالت إتحاد شركة) قامت السنة، خبلل

 فً المنتهٌة للسنة السنوٌة الموحدة المالٌة البٌانات فإن علٌه، وبناء. بها المتعلقة واالستهبلك واالالت والمعدات الممتلكات رسملة ممارسة فً والتؽٌٌر العقود بعض من الناتجة باإلٌراد لبلعتراؾ المحاسبٌة

.(38 إٌضاح راجع)بٌانها المعاد البٌانات هذه تؤثٌر لتعكس إصدارها أعٌد قد  (المقارنة أرقام ذلك فً بما) 2014 دٌسمبر 31
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مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات فً االستثمار- 14

 الزمٌلة الشركات (أ

 نسبة النشاط بلد

المملوكة األسهمالرئٌسًالتأسٌساالسم

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

%28المتحدة العربٌة اإلمارات

%40االتصاالت خدماتنٌجٌرٌا

الزمٌلة الشركات جمٌع    موباٌلً   

بٌانها معاد 20152014بٌانها معاد 20152014 زمٌلة شركات فً استثمارات فً الحركة (ب

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٤,٧٢٠,١٦١٦,٢٢٤,٩٩٣٤,٨٩٨,٧٩٨٦,٤٣٠,٧٤٥ ٌناٌر 1 فً المدرج المبلغ

(٦٥١,١٠٩)(٣٢٧,٩٠٤)(٦٢٣,٩٥٥)(٢٩٣,٩١٤)(13 اٌضاح) النتائج من الحصة

(٦٨,٩٠١)   -                   (٦٨,٩٠٠)   -                          صرؾ فروقات

(٣٥,٤٠٥)(٢٢٦)(٣٥,٤٤٦)   -                          اخرى حركات

(٧٧٦,٥٣١)   -                   (٧٧٦,٥٣١)   -                          أرباح توزٌعات

٤,٤٢٦,٢٤٧٤,٧٢٠,١٦١٤,٥٧٠,٦٦٨٤,٨٩٨,٧٩٩ دٌسمبر 31 فً المدرج المبلغ

 الزمٌلة الشركات أصول لصافً أعاله المالٌة المعلومات ملخص تسوٌة (ج

بٌانها معاد 20152014بٌانها معاد 20152014

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

١٥,٢٢٩,٣٢٣١٦,٢٩٩,١٦٣١,٩٦٨,٥٥٦٤,٨٢٨,٨٤٣األصول صافً

٤,١٨١,٨٢٠٤,٤٧٥,٥٨٧٤,٥٢٦,٣٩٥٤,٨٥٢,٨٦٠*الزمٌلة للشركات األصول صافً من الحصة

٢٤٤,٤٢٧٢٤٤,٥٧٤٢٤٤,٢٧٣٢٤٥,٩٣٩**أخرى

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

                 4,426,247                                4,720,161         4,570,668             4,898,799

زمٌلة بشركات الصلة ذات المجمعة المبالغ  (ج

الزمٌلة الشركات جمٌع    موباٌلً   

بٌانها معاد 20152014بٌانها معاد 20152014

 درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف

٨,٢١٩,٢١٨١٢,٢٣٦,٠٧٩١٠,٣٢٢,٧٠٩١٣,٦٢٠,٣٦٠متداولة موجودات

٣٣,٢٥٤,٥٤١٣٣,٤١٤,٤٣٠٣٨,٩٤٦,١٣٦٣٩,٥٤٢,٣٠٧متداولة ؼٌر موجودات

(٣٢,٥٧٧,٧٠١)(٢٩,٤١٠,٦١٦)(٢٩,١٥٥,٦٨٣)(٢٦,٠٠٩,٦٩١)متداولة مطلوبات

(١٥,٧٥٦,١٢٣)(١٧,٨٨٩,٦٧٣)(١٩٥,٦٦٣)(٢٣٤,٧٤٥)متداولة ؼٌر مطلوبات

١٥,٢٢٩,٣٢٣١٦,٢٩٩,١٦٣١,٩٦٨,٥٥٦٤,٨٢٨,٨٤٣الموجودات صافً

١٤,١١٢,٥٦٤١٣,٧٠٤,٦٧٩١٨,٨١١,٠٠٤١٨,٥٦٦,٦٥٠االٌرادات

(٦,٥١٤,٠٩٣)(٣,٨٨٦,٠٨٠)(١,٥٤٣,١١٤)(١,٠٦٩,٥١٤)  الخسارة

(٦,٥١٤,٠٩٣)(٣,٨٨٦,٠٨٠)(١,٥٤٣,١١٤)(١,٠٦٩,٥١٤)الموحدة الشاملة الخسارة اجمالً

٧٧٦,٥٣١   -                   ٧٧٦,٥٣١   -                          مقبوضة أرباح توزٌعات

32 إٌضاح فً الزمٌلة للشركات الطارئة المطلوبات إٌضاح تم

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

.المالٌة للتقارٌر الدولٌة

الزمٌلة الشركات جمٌع    موباٌلً   

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

.السابقة السنوات فً أسهم إلصدار مدفوع بقسط متعلقة (درهم ملٌون 150: 2014) درهم ملٌون 150 مبلػ أخرى تتضمن**

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

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

٣٩



ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

14
(تابع) مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات فً االستثمار-


(د
الزمٌلة للشركات السوقٌة القٌمة

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٤,٩٢٠,٨٩١٩,٠٨٢,٣٣٥("موباٌلً") اتصاالت اتحاد شركة

 مشتركة مشارٌع
(و

 نسبة النشاط بلد

المملوكة األسهمالرئٌسًالتأسٌساالسم

%50المتحدة العربٌة اإلمارات

%50المتحدة العربٌة اإلمارات

 مشتركة مشارٌع فً استثمار فً الحركة
(ز

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٧٠,٢٤٥٦٠,٣٠٩ ٌناٌر 1 فً المدرج المبلغ

١١,٩٧٥١١,٩٣٦النتائج من الحصة

(٢,٠٠٠)(٤,٠٠٠)ارباح توزٌعات

٧٨,٢٢٠٧٠,٢٤٥ دٌسمبر 31 فً المدرج المبلغ


(ح
المشتركة بالمشارٌع المتعلقة المبالغ إجمالً

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٢٤٥,٩٦٢١٦٥,٢٥٢المتداولة الموجودات

١٣,٦١٠٨٣,١١٢المتداولة ؼٌر الموجودات

(١٠٧,٨٧٧)(١٠٣,١٣٦)المتداولة المطلوبات

١٥٦,٤٣٦١٤٠,٤٨٧االصول صافً

١٨٥,٢٩٤١٥٧,٢٧٧ اإلٌرادات

٢٣,٩٤٩٢٧,١٥٧الخسارة أو الربح

م. م.ذ- سً دبلٌو دي التكنولوجٌة للخدمات سمارت

 للسنة موباٌلً نتائج فً بها المعترؾ الحصة فإن ذلك، ومع. سنوي ربع تؤخر مع العام خبلل المصدرة الموحدة الموجزة المرحلٌة المالٌة المعلومات فً موباٌلً نتائج فً بحصتها المجموعة اعترفت

.موباٌلً نتائج فً 2015 للعام الكاملة السنة نتائج من المجموعة حصة تمثل 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة

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

واالتصاالت المعلومات تقنٌات خدمات

م.م.ذ تكنولوجً تً أى تٌلٌكومٌونٌكشن ٌوبٌكتس

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

الشبكة أنظمة وإدارة تركٌب
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أخرى استثمارات-

محتفظ إستثمارات استثماراتمن العادلة القٌمة

المجموعلالستحقاق  بها للبٌع متاحةوالخسائر االرباح خالل

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

١,١١٩,٨٤٧١٩٥,٥٨٥١,٣١٥,٤٣٢                       -2014 ٌناٌر فً

٧٥,٠٦١                 -٩٣٧٧٤,١٢٤إضافات

١٢٩,٣٤٢   -                   ٤٩,٢٧١٨٠,٠٧١(30 اٌضاح) تلٌكوم ماروك على االستحواذ

(٤٥٧,٨٨٦)(٣,٥٩٤)(٤٥٤,٢٩٢)                       -استبعادات

(٥٦,٥٨٨)   -                   (٥٦,٥٨٨)                       -االستثمارات تقٌٌم إعادة 

(٣,٠٦١)   -                   (٣,٠٦١)                       -قٌمة انخفاض

(٣,٥٧٠)                 -(٣,٥٧٠)                       -(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

(١٤,٧٣٣)                 -(٩,١٥٠)(٥,٥٨٣)الصرؾ فروقات 

2014٤٤,٦٢٥٧٤٧,٣٨١١٩١,٩٩١٩٨٣,٩٩٧ دٌسمبر 31 فً

٣٠,٦٧١١٣,٤٢٨٤٤,٠٩٩                       -إضافات

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

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

(٥١٦)                 -(٥١٦)                       -قٌمة انخفاض

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

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

16
 عالقة ذات جهة معامالت-

 االتحادٌة والحكومة الدولة لسٌطرة الخاضعة الشركات
(أ

.(درهم ملٌون 194: 2014) درهم ملٌون 203 الصكوك فً لبلستثمار السوقٌة القٌمة بلؽت 2015 دٌسمبر 31 بتارٌخ. اإلسبلمٌة الشرٌعة مبادئ مع لتتوافق مصممة سندات هً الصكوك

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

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

.االتصاالت خدمات توفٌر

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

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

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

 االتحادٌة الوزارات من مستحقة (درهم ملٌون 101: 2014) دهم ملٌون 125 بمبلػ تحصٌلها فً مشكوك دٌون مخصص صافً تمثل التً (درهم ملٌون 1,073: 2014) درهم ملٌون 1,231 مبلػ

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

 تم فقد عبلقة ذات جهة ومعامبلت المجموعة بٌن المعامبلت أما. اإلفصاح هذا فً إدراجها ٌتم ولم التوحٌد عند حذفها تم قد عبلقة، ذات جهات تمثل التً التابعة، وشركاتها الشركة بٌن المعامبلت إن

:ٌلً كما إدراجها
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16
(تابع)  عالقة ذات جهة معامالت-

مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات
(ب

المشتركة المشارٌع        الزمٌلة الشركات        

2015201420152014

درهم ملٌوندرهم ملٌوندرهم ملٌوندرهم ملٌون

تجارٌة معامالت

   -                          -                   136.80                                76.83                    االتصال خدمات–  مبٌعات

   -                          -                   99.64                                  93.50                    االتصال خدمات–  مشترٌات

7.34                   7.34                272.90                                219.72                   وأخرى إدارٌة خدمات

8.36                   2.94                451.49                                562.87                  دٌسمبر 31 فً كما  عبلقة ذات جهات من المستحق المبلػ صافً

عالقة ذات لجهة قروض

   -                          -                   2,390.19                             1,232.88                دٌسمبر 31 فً كما  عبلقة ذات جهة من المستحق القرض

1
اتصاالت اتحاد شركة-

2
خ.
م.
ش لالتصاالت الثرٌا شركة-

3

–
فً بً سٌرفٌسز تلٌكومٌونكٌشن ماركتس إمٌرجنج شركة

 الرئٌسٌٌن اإلدارة موظفً تعوٌضات
(ج

20152014

درهم ألفدرهم ألف

١٦,٧٩٠١٧,٢٧٢األجل قصٌرة مزاٌا

17
المخزون-

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٤٧٠,٥٠٠٤٤٤,٣٢١المشتركٌن أجهزة

٣٤٠,٠٤٠٢٢٤,١٨٨ومستهلكة صٌانة مواد

(٤٣,٨٥٧)(٣٦,٤٥١)التقادم مخصصات

٧٧٤,٠٨٩٦٢٤,٦٥٢المخزون صافً

20152014التقادم مخصصات فً التحركات

درهم ألفدرهم ألف

                93,374             43,857ٌناٌر 1 فً

(51,143)(4,065)التقادم مخصصات فً (النقص)/الزٌادة صافً

1,626                  (3,341)الصرؾ فروقات 

                  43,857              36,451دٌسمبر 31 فً

2,190,424            2,152,393        مستمرة بعملٌات ٌتعلق فٌما العام خبلل كمصروؾ به المعترؾ المخزون

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

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

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

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

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

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

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

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

.أخرى وخدمات القروض على ،فوائد الموظفٌن انتداب ورسوم سنوٌة إدارٌة أتعاب الشركة من المقدمة الفواتٌر مبالػ تمثل

.العبلقة ذات الجهات إفصاحات 24 رقم الدولً المحاسبً المعٌار فً الموضحة للفئة شاملة بطرٌقة أدناه مبٌنة للمجموعة الرئٌسٌٌن اإلدارة موظفً وهم. اإلدارة مجلس أعضاء تعوٌضات إن

٤٢
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18
أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون-

بٌانها معاد 20152014

درهم ألفدرهم ألف

٩,٣٦٦,٠٣٨٩,٣٨٢,٢٢١مقدمة خدمات مقابل مدٌنة مبالػ

(١,٦٤٦,١٢٠)(١,٩٥٤,٦١٦)تحصٌلها فً مشكوك دٌون مخصص

٧,٤١١,٤٢٢٧,٧٣٦,١٠١التجارٌة المدٌنة الذمم صافً

٦,٨٨٧,٦٣٨٥,٣١٠,٣٧٠أخرى اتصاالت شركات مشؽلً من مستحقة مبالػ

٥٦٦,٤٦٠٦٦٦,٨٢٢مقدما مدفوعة مصروفات

١,١٤٣,٠٧٨٩٥٤,٨٤٠مستحقة إٌرادات

٢,٤٢٠,٢٠٥٢,٨٩٠,٥١٢آخرون مدٌنون

١٨,٤٢٨,٨٠٣١٧,٥٥٨,٦٤٥ دٌسمبر 31 فً

١٨,٤٢٨,٨٠٣١٧,٥٥٨,٦٤٥األخرى المدٌنة والذمم التجارٌون المدٌنون اجمالً

١٨,٢١٥,١٥٨١٧,٣١٨,٥٧٩المتداولة أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون تمثل التً 

٢١٣,٦٤٥٢٤٠,٠٦٦متداولة ؼٌر أخرى مدٌنة ذمم تمثل التً 

.(ٌوما 120 و 30: 2014) ٌوما 120 و 30 بٌن للمجموعة االئتمانٌة الفترة تتراوح

بٌانها معاد 20152014أخرى اتصاالت شركات مشؽلً من مستحقة مبالػ ذلك فً بما التجارٌون المدٌنون صافً استحقاق فترات

درهم ألفدرهم ألف

٩,٩٢٣,٦٩٥٨,٩٠٥,٨٨٤ٌوم 60 حتً

٥٧٦,٩٧٥٦٢٢,٠٠٦ٌوم 90 – 61

١,٩١٥,٨٠٦١,٤٩٢,٩٣٥ٌوم 365 – 91

١,٨٨٢,٥٨٤٢,٠٢٥,٦٤٦سنة من أكثر

١٤,٢٩٩,٠٦٠١٣,٠٤٦,٤٧١ التجارٌون المدٌنون صافً

20152014تحصٌلها فً المشكوك الدٌون مخصص فً الحركة

درهم ألفدرهم ألف

١,٦٤٦,١٢٠١,٥٥٠,٥٦٠ٌناٌر 1 فً

٣١٩,٠١١١٢٢,٩٣١تحصٌلها فً المشكوك الدٌون مخصص فً الزٌادة صافً

(١٣,٤١٩)٨,٢٠٥الصرؾ فروقات 

(١٣,٩٥٢)(١٨,٧٢٠)(35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

١,٩٥٤,٦١٦١,٦٤٦,١٢٠دٌسمبر 31 فً

19
النقد ومرادفات النقد-

20152014

درهم ألفدرهم ألف

ً به محتفظ    ١٧,٧٤٦,٤٤٩١٥,٩٢٤,٣٢٣محلٌا

٣,٤٨٧,١٨٤٢,٣٣٥,٩٤٧االستخدام مقٌد وؼٌر خارجٌا به محتفظ   

٢٧٥,٩٩٠٢٩١,٥٠٤االستخدام مقٌد و خارجٌا به محتفظ   

٢١,٥٠٩,٦٢٣١٨,٥٥١,٧٧٤البنوك وأرصدة النقد

(٨,٩١٥)(٨٧,٢٦٩)ودائع بتوارٌخ إستحقاق تتجاوز الثبلثة أشهر من تارٌخ اإلٌداع: ناقصا

٢١,٤٢٢,٣٥٣١٨,٥٤٢,٨٥٩المستمرة التشغٌلٌة العملٌات من البنوك وارصدة النقد

(١٢,٤٩٨,٨٥١)(١٥,٩٥٦,٣٢٣)(35 إٌضاح) للبٌع به لمحتفظ تصنٌفه معاد   

٥,٤٦٦,٠٣٠٦,٠٤٤,٠٠٨المستمرة التشغٌلٌة العملٌات من النقد ومرادفات النقد

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

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

 شكل على كضمان (درهم ملٌون 299: 2014) درهم ملٌون 424 بمبلػ المجموعة تحتفظ المقدمة، الخدمات على المستحقة بالمبالػ ٌتعلق فٌما أما التجارٌة، المدٌنة الذمم أرصدة على فوائد احتساب ٌتم ال

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

٤٣
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20
أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون-

بٌانها معاد 20152014

درهم ألفدرهم ألف

 متداولة

٥,٨٤٧,٦٧٨٥,٤٤٤,٠١٨االتحادي االمتٌاز حق

٨,٢٠٧,٧٢٠٩,٠٧٠,٨٤٩ تجارٌون دائنون

٥,٥٣٤,٦٦٠٤,٠٣٩,٤٥٥األخرى االتصاالت إلدارات مستحقة مبالػ

١,٥٥٤,١٤٥١,٨١٠,٣٩٨المإجلة اإلٌرادات

١١,٥٤١,٥١٠١٠,٤٠٦,١٣٢واستحقاقات أخرى دائنة ذمم

٣٢,٦٨٥,٧١٣٣٠,٧٧٠,٨٥٢دٌسمبر 31 فً

 متداولة غٌر

١,٥٣٣,١٧٦١,٠٧٥,٤٨١واستحقاقات أخرى دائنة ذمم

١,٥٣٣,١٧٦١,٠٧٥,٤٨١دٌسمبر 31 فً

21
القروض-

المدرجة القٌمة          العادلة القٌمة          

2015201420152014

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

بنكٌة قروض

٣,٠٥٥,٣٧٧٢,٤١٦,٤٥٢٣,٠٥٥,٣٧٧٢,٤١٦,٤٥٢مكشوفة بنكٌة حسابات

٣,٤٤١,٣٢٥٤,٩٦٦,٤٦٥٣,٥١١,٧٦٥٤,٩٠٩,٢٨٩البنكٌة القروض  

أخرى قروض

١٥,١٣٩,٠٣٦١٤,٩٠١,٩٠١١٤,٦٠٨,٧٧٧١٤,١٦٤,٨٠٣سندات

٧,٨٠٣٨,١٨٩٨,٥٨٤٨,٦٧١ المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق قروض  

٢٧١,٩٥٠٣٨٩,٨٣١٢٧١,٩٥٠٣٦٦,٠٥٧موردٌن تموٌل  

٦٢,٥٧٧٥٢,٧٠٥٦٣,٤٨٨٥٦,٥٦٢أخرى   

٢١,٩٧٨,٠٦٨٢٢,٧٣٥,٥٤٣٢١,٥١٩,٩٤١٢١,٩٢١,٨٣٤

٥٦٠,٢٢١٥٧٠,٧١٥                                     -   -                          المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من مقدمة دفعات

٢٢,٠٨٠,١٦٢٢٢,٤٩٢,٥٤٩القروض مجموع

(٢٦٣,٣٧٩)   -                      -                                             -                          (35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

٢٢,٠٨٠,١٦٢٢٢,٢٢٩,١٧٠المتواصلة التشغٌلٌة العملٌات من القروض

٤,١٩٩,٦٣٧٣,٦٠٩,٧١١   -                                          -                          شهر 12 خبلل الدفع مستحقة   

١٧,٨٨٠,٥٢٥١٨,٦١٩,٤٥٩   -                                          -                          شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

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

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

ً شهور ثبلثة كل بداٌة عند أساس نقطة 15 قدرها بزٌادة (بالٌورو البنوك بٌن الداخلً اإلقتراض سعر) الٌوراٌبور  سنوات ثبلث لمدة قرض عن عبارة فهً B الشرٌحة أما ، السادس الشهر نهاٌة عند تباعا

ً 2014 ٌونٌو فً الشرٌحتٌن من كبل سداد تم. الٌوراٌبور فوق أساس نقطة 87 وبسعر الثالثة السنة نهاٌة عند بالكامل سداده ٌتم (درهم ملٌار 5,3) ٌورو ملٌار 1,05 بمبلػ  هو كما السندات ألصدار الحقا

.أدناه موضح

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

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

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

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

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

.ومعدات واآلالت بممتلكات مضمونة ( درهم ملٌون 2,673: 2014) درهم ملٌون 1,320 بمبلػ الخارجٌة القروض إن

 للتسهٌبلت المدرجة القٌمة إن. (درهم ملٌون 290) أفرٌقٌا ؼرب فرنك ملٌون 42,637 البالؽة الخارجً اإلقتراض تسهٌبلت إتفاقٌة لشروط للمجموعة التابعة الشركات إحدى أخلت السابقة، السنة خبلل

. القرض سداد جدولة إعادة ٌتم ولم القرض سداد بتعجٌل المقرض ٌطلب لم. اإلخبلل بهذا المقرض إعبلم تم. (درهم ملٌون 54) أفرٌقٌا ؼرب فرنك ملٌون 7,954 بلؽت 2014 دٌسمبر 31 فً كما أعبله

.شهرا 12 على ٌسدد القرض كان

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

.2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة السنة  من شهور 4 اقصاه موعد فً ولكن الموحدة المالٌة البٌانات على بعدالموافقة مباشرة 2015 دٌسمبر 31 المنتهٌة للسنة االتحادي االمتٌاز حق دفع سٌتم

:ٌلً كما واالخرى البنكٌة المجموعة لقروض المقدرة العادلة والقٌمة المدرجة القٌمة إن

٤٤
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(تابع) القروض-

المدرجة القٌمة العادلة القٌمة  األسمٌة القٌمة

201520152015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

٣,٣٠٦,٦٠٠٣,٢٩٤,٦٩٦٣,٣٠٦,٥٧٤

١,٨٣٧,٠٠٠١,٨٥٩,٥٩٥١,٨١٥,٨١٧

٤,٨١٦,٨٠٠٤,٩٠١,٥٧٦٤,٧٦١,٣٥٦

٤,٨١٦,٨٠٠٥,٠٨٣,١٦٩٤,٧٢٥,٠٣٠

2014١٤,٧٧٧,٢٠٠١٥,١٣٩,٠٣٦١٤,٦٠٨,٧٧٧ ٌونٌو 30 فً

   -                          شهر 12 خبلل الدفع مستحقة   

١٤,٦٠٨,٧٧٧شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

المدرجة القٌمة العادلة القٌمة  األسمٌة القٌمة

201520152015

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

١,٨٣٧,٠٠٠١,٨٤١,٢٢٥١,٨٢٤,٢٨٥

١,٨٣٧,٠٠٠١,٨٧٩,٦١٨١,٨١٢,٧٠٩

٥,٣٥٤,٤٠٠٥,٤٩٥,٢٢١٥,٢٨٣,١٧٤

٥,٣٥٤,٤٠٠٥,٦٨٥,٨٣٧٥,٢٤٤,٦٣٥

2014١٤,٣٨٢,٨٠٠١٤,٩٠١,٩٠١١٤,١٦٤,٨٠٣ ٌونٌو 30 فً

   -                          شهر 12 خبلل الدفع مستحقة   

١٤,١٦٤,٨٠٣شهر 12 بعد الدفع مستحقة   

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

.بالسنة% 2,375 كوبون  وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 900 بقٌمة سنوات 5 لفترة شرٌحة  ( أ

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

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

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

 على لؤلستحواذ استخدامها تم أعبله، الوارد النحو على ٌورو، ملٌار 3,15 بمبلػ مستحقة تسهٌبلت لسداد سندات إصدار متحصبلت صافً استخدام ٌتم ،2014 ٌونٌو 18 هو السندات لمدة الفعلً التارٌخ

.تٌلٌكوم ماروك

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

: ٌلً كما (درهم ملٌار 9,63) ٌورو ملٌار 2,4 و (درهم ملٌار 5,14) أمرٌكً دوالر ملٌار1,4 العملة حسب األجل المتوسطة السندات برنامج وفق السندات تقسٌم تم ،2015 دٌسمبر 31 بتارٌخ

2019 حتى صالحة السنة فً% 2.375 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 900 بقٌمة شرٌحة  

2024 حتى صالحة السنة فً% 3.500 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة شرٌحة  

االستثمار صافً بتحوطات متعلقة سندات

2021 حتى صالحة السنة فً%  1.750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1.200 بقٌمة شرٌحة  

2026 حتى صالحة السنة فً%  2.750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1.200 بقٌمة شرٌحة  

2024 حتى صالحة السنة فً% 3.500 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة شرٌحة  

السندات

االستثمار صافً بتحوطات متعلقة سندات

2021 حتى صالحة السنة فً%  1.750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1.200 بقٌمة شرٌحة  

السندات

2019 حتى صالحة السنة فً% 2.375 وبسعر أمرٌكً، دوالر ملٌون 500 بقٌمة شرٌحة  

2026 حتى صالحة السنة فً%  2.750 وبسعر ٌورو، ملٌون 1.200 بقٌمة شرٌحة  

٤٥
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(تابع) القروض-

المدرجة القٌمة          
20152014 معدل سنة

درهم ألفدرهم ألفاإلسمً الفائدةالعملةاإلستحقاق

متغٌرة بفوائد قروض

١,٣١٨,٨٢٥١,٢٠٧,٨٤٩%1,4 الممر متوسط معدلمصري جنٌة2017-2010مضمون ؼٌر بنكً قرض

ٌورو2017-2014مضمون بنكً قرض
 األوربٌة البنوك بٌن السائدة السعر معدل

%0,8 زائد
-                 ٣٣٤,٦٥٠

أمرٌكً دوالر2018-2015مضمون ؼٌر بنكً قرض
 زائد لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

1,9%
٣٢٤,٧٤٨-                     

أمرٌكً دوالر2014مضمون بنكً قرض
 زائد لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

4,8%
-                 ٢٦٣,٣٧٩

                     -٣٧٩,٧١٥%0,75 الممر متوسط معدلمصري جنٌة2016-2015مضمون ؼٌر المكشوؾ على سحب

أمرٌكً دوالر2019-2012مضمون بنكً قرض
 زائد لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

شهور %3 1,6
١٨٨,٤٠٧٢٠٦,١٧٦

ٌورو2015-2014مضمون بنكً قرض
 األوربٌة البنوك بٌن السائدة السعر معدل

%4,9 زائد
-                 ٥٤,١٠٧

باكستانٌة روبٌة2022-2014مضمون بنكً قرض
 زائد كراتشً فً السائدة الفائدة سعر 

ر ب 40
٧٣٥,٠٠٠٥٤٩,٠٠٠

أمرٌكً دوالر2019-2014مضمون بنكً قرض
 زائد لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

شهور %6 1,52
-                 ٧٢٠,٩٧٢

ٌورو2019-2014مضمون بنكً قرض
 األوربٌة البنوك بٌن السائدة السعر معدل

شهور 6% 1,4 زائد
-                 ٥٤٥,٧٤٩

أمرٌكً دوالر2016-2014مضمون بنكً قرض
 زائد لندن فً السائدة الفائدة سعر معدل

شهور %3 3,5
-                 ١٩,٠٩٩

سٌرٌبلنكٌة روبٌة2018-2012مضمون بنكً قرض
 سرٌبلنكا فً السائدة الفائدة سعر معدل

شهور 3% 4 زائد
٤٣,٩٥٧٦٤,٢٥٦

٢٧١,٩٥٠٣٣٧,٤٤٧%6,79 و% 5,92 باكستانٌة روبٌة2020-2012موردٌن مقرضٌن من مضمون ؼٌر تحوٌل

ثابتة بفوائد قروض

٢,٤٨٩,٨٥٥٢,٠٨٠,٢٩٥%3,0مؽربً درهم2016-2015مضمون ؼٌر المكشوؾ على سحب

٥٣,١٨٥٢٩,٣١٦                                        -أمرٌكً دوالر2,017مضمونة أخرى تموٌبلت

                     -٢٣٣,٩٥٩%4,68ٌورو2017مضمون ؼٌر بنكً قرض

٨,٥٨٤٨,٦٧١%10,0مصري جنٌة2015-2013المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق من مضمون ؼٌر قرض

                     -٥٧,٣٨٧%9,01مؽربً درهم2017مضمون ؼٌر بنكً قرض

٤٤,٧٩١                 -%8,0افرٌقً ؼرب فرنك2017-2014مضمون بنكً قرض

أخرى قروض

٥٦٠,٢٢١٥٧٠,٧١٥حرة فائدةأمرٌكً دوالرمطلوب غٌرالمسٌطرة ؼٌر االقلٌة حقوق من قرض

١,٨٢٧,٩٣٣١,٨٢٤,٢٨٥%2.375أمرٌكً دوالر2019سندات

                     -١,٤٧٨,٦٤١%2.375أمرٌكً دوالر2019سندات

١,٨١٥,٨١٧١,٨١٢,٧١٠%3.500أمرٌكً دوالر2024سندات

٤,٧٦١,٣٥٦٥,٢٨٣,١٧٤%1.770ٌورو2021سندات

٤,٧٢٥,٠٣٠٥,٢٤٤,٦٣٣%2.750ٌورو2016سندات

٨٠٥,٥٩٢١,٢٩١,٢٧٥متؽٌرمتؽٌرمتؽٌراخرى

٢٢,٠٨٠,١٦٢٢٢,٤٩٢,٥٤٩القروض اجمالً

(٢٦٣,٣٧٩)                 -(35 اٌضاح) للبٌع بها محتفظ الً تصنٌؾ اعادة

٢٢,٠٨٠,١٦٢٢٢,٢٢٩,١٧٠المتواصلة التشغٌلٌة العملٌات من قروض

الفائدة سعر
( أ

20152014

%5.1%6.0بنكٌة قروض

%2.9%2.7أخرى قروض

المتوفرة التسهٌالت
( ب

:ٌلً كما االخرى والقروض البنكٌة  المجموعة لقروض واألحكام الشروط إن

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

.' المسبقة منحها شروط بجمٌع الوفاء تم مسحوبة ؼٌر بها ملتزم قروض تسهٌبلت ٌمثل (درهم ملٌون 2,000:2014) درهم ملٌون 4,832  مبلػ المجموعة لدى كان ،2015دٌسمبر 31 بتارٌخ

٤٦
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 االستثمار صافً تحوطات معامالت-22

20152014

درهم ألفدرهم ألف

١,٢٥٥,٨٣٠١,٣٠١,٨٦٩

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٦٧٥,٤١٢٢٩٣,٥٨٤

(١,٦٠٧)-                     

23
والرخص باالستثمارات المتعلقة الدائنة الذمم-

المجموعالمتداولة غٌرالمتداولة

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2015 دٌسمبر 31 فً

االستثمارات   

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

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

٢٦٥,٤٧٢٦٩٣,٦٦١٩٥٩,١٣٣المحدودة باكستان اتصاالت شركة   

٣,٢١٣,١٤٧٦٩٣,٦٦١٣,٩٠٦,٨٠٨

2014 دٌسمبر 31 فً

االستثمارات   

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

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

٢٤,٨٢٨   -                   ٢٤,٨٢٨بنٌن جمهورٌة   

١٦١,٢٩١٩٣٦,٦٩٩١,٠٩٧,٩٩٠المحدودة باكستان اتصاالت شركة   

٣,١٣٣,٧٩٤٩٣٦,٦٩٩٤,٠٧٠,٤٩٣

24
تموٌل عقود بموجب التزامات-

  من األدنى للحد الحالٌة القٌمة       من األدنى الحد   

اإلٌجارات مدفوعات  اإلٌجارات مدفوعات   

بٌانه معاد20152014بٌانه معاد20152014
درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

تموٌل  عقود بموجب الدفع واجبة المبالغ

٧,٢٣٠٧,١٥٠٧,٠٧٠٦,٩٨٣واحدة سنة خبلل

١١,٢٥٣١٨,١٨٢١٠,٩٣٤١٧,٢٨٣والخامسة الثانٌة السنة بٌن

١٨,٤٨٣٢٥,٣٣٢١٨,٠٠٤٢٤,٢٦٦

   -                          -                   (١,٠٦٦)(٤٧٩)المستقبلٌة التموٌل تكالٌؾ: ٌنزًل

١٨,٠٠٤٢٤,٢٦٦١٨,٠٠٤٢٤,٢٦٦اإلٌجارات اللتزامات الحالٌة القٌمة

٧,٠٧٠٦,٩٨٣٧,٠٧٠٦,٩٨٣شهرا 12 ؼضون فً مستحقة مبالػ

١٠,٩٣٤١٧,٢٨٣١٠,٩٣٤١٧,٢٨٣شهراً 12 بعد مستحقة مبالػ

 الباقً الرصٌد ٌسدد أن على باكستان حكومة إلى (درهم ملٌون 6,612: 2014) درهم ملٌون 6,612 مبلػ سداد تم باكستان وحكومة م.م.ذ الدولٌة باكستان اتصاالت شركة بٌن حصة شراء التفاقٌة طبقا

.ال سً تً بً إلى اصول بعض بتحوٌل المتعلقة الشراء اتفاقٌة فً الشروط بعض إستكمال لحٌن قائمة الزالت المستحقة المبالػ إن. (درهم ملٌون 2,937: 2014) درهم ملٌون 2,937 وقدره

.الباكستانٌة الروبٌة أو اإلماراتً الدرهم أو األمٌركً بالدوالر مصنفة ومعظمها المطفؤة بالتكلفة مقاسة مالٌة مطلوبات هً االستحواذ عند الدائنة المبالػ كافة إن

 القٌمة لصافً المستقبلٌة النقدٌة التدفقات بخصم العمبلت مقاٌضة عبر العادلة القٌمة تحتسب. االستثمار صافً كتحوط تصنٌفها تم و والٌورو األمرٌكً الدوالر مقاٌضات فً  المجموعة دخلت السنة، خبلل

:ٌلً كما للمقاٌضة العادلة القٌمة. السائدة األجنبٌة العمبلت وأسعار المناسبة السوقٌة الفائدة باستخدام الحالٌة

.التقرٌر بتارٌخ المسجلة التحوط من جوهرٌة فعالٌة عدم هناك ٌكن لم. االستثمار صافً كتحوط  عمبلت مقاٌضة عملٌة تصنٌؾ وتم (21 إٌضاح راجع) الٌورو سندات إصدار تم السابقة، السنة خبلل

أخر شامل دخل فً مباشرة بها المعترؾ الفعال الجزء

(مالٌة موجودات مشتقات)االستثمار لصافً كتحوطات المصنفة للمقاٌضة العادلة القٌمة

(مالٌة مطلوبات مشتقات)االستثمار لصافً كتحوطات المصنفة للمقاٌضة العادلة القٌمة

.21 اٌضاح فً موضح هو كما كتحوطات صنفت للسندات العادلة القٌمة

. (%25: 2014)% 20 الفّعال االقتراض معدل متوسط بلػ ،2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة السنة بخصوص. تموٌلٌة تؤجٌر عقود بموجب والمكائن اآلالت بعض بتؤجٌر تقوم أن هً المجموعة سٌاسة إن

ً تساوي المجموعة عقود اللتزامات العادلة القٌمة إن .المدرجة قٌمها تقرٌبا

٤٧
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-
المخصصات

 التخلص التزامات

المجموعأخرىالموجودات من

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

2014١٩,٧٢١١,٣٥٣,٦٥٤١,٣٧٣,٣٧٥ ٌناٌر 1 فً

٢٠,٧١٨٨٥٠,٩٠٨٨٧١,٦٢٦السنة خبلل إضافٌة مخصصات

١٩٧,٠٦١١٩٧,٠٦١   -                                       (30 اٌضاح) تلٌكوم ماروك على استحواذ

(٤٦,٥١٧)(٤٦,٥١١)(٦)المخصص استخدام

(٢٤٩,٧٩٩)(٢٤٣,٧٧٤)(٦,٠٢٥)مخصص تحرٌر

(١,٧٣٧)(١,١٨٨)(٥٤٩)   الخصم معدل لتؽٌر تعدٌل

٦٧٣   -                   ٦٧٣   الخصومات تخفٌض

(٤١,٥٤٢)(٤١,١١٦)(٤٢٦)العمبلت صرؾ فروق

٣٤,١٠٦٢,٠٦٩,٠٣٤٢,١٠٣,١٤٠(بٌانه معاد
)2014 دٌسمبر 31 فً

١,٨٩٧١,٩٧٤,٥٠٧١,٩٧٦,٤٠٤متداولة التزامات فً متضمنة

٣٢,٢٠٩٩٤,٥٢٧١٢٦,٧٣٦متداولة ؼٌر التزامات فً متضمنة

٣٤,١٠٦٢,٠٦٩,٠٣٤٢,١٠٣,١٤٠(بٌانه معاد
)2014 دٌسمبر 31 فً

٤,١٥١٩٦٣,٥٩٣٩٦٧,٧٤٤السنة خبلل إضافٌة مخصصات

(٢,٦٩٦)   -                   (٢,٦٩٦)(35 اٌضاح) للبٌع بها كمحتفظ تصنٌفها معاد

(٧٦٩,٩٦٦)(٧٦٩,٩٦٦)   -                                       مخصص إستخدام

(١٠١,٢٨٩)(١٠٠,٦٥٩)(٦٣٠)مخصص تحرٌر

١,٣١٥   -                   ١,٣١٥الخصم معدل فً التؽٌرات على تعٌدٌبلت

٨٢٤٣٢   الخصومات تخفٌض

(٧١,٦٢٨)(٦٨,٦٩٥)(٢,٩٣٣)العمبلت صرؾ فروق

2015٣٣,٣٢١٢,٠٩٣,٣٣١٢,١٢٦,٦٥٢ دٌسمبر 31 فً

٥٣٠١,٩١٨,٣١٤١,٩١٨,٨٤٤متداولة التزامات فً متضمنة

٣٢,٧٩١١٧٥,٠١٧٢٠٧,٨٠٨متداولة ؼٌر التزامات فً متضمنة

2015٣٣,٣٢١٢,٠٩٣,٣٣٠٢,١٢٦,٦٥٢ دٌسمبر 31 فً

26
للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافاة مخصص-

20152014:ٌلً كما الموحد المالً المركز بٌان فً بها المعترؾ االلتزامات

درهم ألفدرهم ألف

 الممولة الخطط

٣,٦٨٦,٠٥٦٣,٥٤١,٣٣٦للمكافات المحددة لبللتزامات الحالٌة القٌمة

(٣,٠٨٩,٣٩٠)(٣,٢٦٦,٥٨٠)الخطة الصول العادلة القٌمة: ناقصا

٤١٩,٤٧٦٤٥١,٩٤٦

الممولة غٌر الخطط

١,٤٩١,٠٠٤١,٥٩٢,٥٩٤. االخرى الموظفٌن واستحقاقات  للمكافات المحددة لبللتزامات الحالٌة القٌمة

١,٩١٠,٤٨٠٢,٠٤٤,٥٤٠المجموع

20152014:ٌلً كما الممولة وؼٌر الممولة للخطط للمكافات المحددة االلتزامات فً الحركات

درهم ألفدرهم ألف

٥,١٣٣,٩٣٠٤,٤٦٧,٥٠٩ ٌناٌر 1 فً كما

١٦٢,٩٤٦   -                   أخرى تعدٌبلت

(٢,٢٧٦)   -                   (35 اٌضاح) للبٌع بها لمحتفظ تصنٌؾ اعادة

١٥١,٤٠٧١٤٦,٧٦١الخدمات تكلفة

٥٠٠,٦٧١٤٤٧,٨٩٦الفائدة تكلفة

١١,٧٥٤(٦٥٤)االكتواري (الربح)/الخسارة

٣٣,٧١٥٢١٠,٠٧١القٌاس اعادة

(٤٧٢,٩٤٣)(٤٣٦,٥٦٢)المدفوعة المكافات

١٦٢,٢١٢(٢٠٥,٤٤٧)الصرؾ فروقات 

٥,١٧٧,٠٦٠٥,١٣٣,٩٣٠ دٌسمبر 31 فً كما

20152014:ٌلً كما الخطة الصول العادلة القٌمة فً التحركات

درهم ألفدرهم ألف

٣,٠٨٩,٣٩٠٢,٥٥٥,٧٣٦ ٌناٌر 1 فً كما

٢٩٥,٧٤٥٣١٨,٨٦٨ الخطة اصول عائدات

٢٥٧,٥٨٦٤٥٨,٢٩٥المستلمة المساهمات

(٣٧١,٣٥٥)(٢٣٩,٢٤٧)المدفوعة المكافات

١٢٧,٨٤٦(١٣٦,٨٩٤)الصرؾ فروقات 

٣,٢٦٦,٥٨٠٣,٠٨٩,٣٩٠ دٌسمبر 31 فً كما

 العمر انتهاء تارٌخ مع تقرٌبا ٌتوافق الحق مستقبلً وقت فً استعادتها ٌتطلب والتً للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات بعض لدى بها المحتفظ موجودات ببعض الموجودات تقاعد التزامات تتعلق

.المبالػ هذه من جزء أي تعوٌض ٌتوقع ال. لؤلصول االقتصادي

.للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات ببعض متعلقة مخصصات متضمنة التنظٌمٌة البنود من وؼٌرها المباشرة ؼٌر الضرٌبٌة االلتزامات بعض"  األخرى"المخصصات تتضمن

٤٨
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(تابع) للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافاة مخصص-

20152014:ٌلً كما الخسارة او الربح بٌان فً بها المعترؾ القٌمة

درهم ألفدرهم ألف

١٣٦,٢٣٨١٤٦,٧٦٦الخدمة تكلفة

١٣٥,٩٢٧٥٤,٩١١الفائدة تكلفة

١٠,٧٣٩(١,٥٠١)اخرى

٢٧٠,٦٦٤٢١٢,٤١٦

20152014:الرئٌسٌة بالخطط المتعلقة الهامة االفتراضات هً ٌلً ما

درهم ألفدرهم ألف

الخصم معدل

%2.80%2.50المتحدة العربٌة االمارات   

%12.5%- 11.25%11.5%- 9.5باكستان   

%4.25%4المؽرب   

للرواتب السنوٌة النسبة زٌادة معدل

%4.0%4% - 3.5المتحدة العربٌة االمارات   

%11.5% - 7%10% - 7باكستان   

%5%-3%5%-3المؽرب   

20152014:االتً الممولة للخطط الخطة اصول تشمل

درهم ألفدرهم ألف

٢,٥٦٤,٥٤٧٢,٤٦٩,٨٠٨مدرجة ؼٌر- الدٌن ادوات

٤٢٤,٢٩٧٤٧٧,٧٧١النقد ومرادفات النقد

٢٨٤,١٧٣٢٩٢,٩٥٧عقارٌة استثمارات

٢٤٢١٧٥ثابتة اصول

٧٤٧٤,٥٥٥اخرى اصول

(١٥٥,٨٧٦)(٧,٤٢٦)االلتزامات: ناقصاً

         3,266,580             3,089,390

27
المال رأس-

20152014

درهم ألفدرهم ألف

:به المصرح

١٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠ واحد درهم منها كل قٌمة (ملٌون 8,000: 2014) عادي سهم ملٌون 10,000


بالكامل والمدفوع المصدر:

٨,٦٩٦,٧٥٤٧,٩٠٦,١٤٠

28
–
احتٌاطٌات

(بٌانه معاد)
20152014:ٌلً كما  االحتٌاطٌات فً التحركات

درهم ألفدرهم ألف

٢٧,٤٤٠,٣٧١٢٨,٢٦٦,٩٨٠ ٌناٌر 1 فً كما

(٨٤٤,٨٤٩)(٥٧٥,٢٧٧)للسنة الشامل الدخل مجموع

   -                       (١٦٢,٩٩٣)تابعة شركة من مستبعد

٨٨١,٣١٣١٨,٢٤٠المستبقاه االرباح من محول

٢٧,٥٨٣,٤١٤٢٧,٤٤٠,٣٧١دٌسمبر 31 كمافً

 باسعار المجموعة قبل من الخطط لهذه مستحقة مساهمات تمثل والتً الخسارةز او الربح بٌان فً بها معترؾ مصروفات كاجمالً (درهم ملٌون 124: 2014) درهم ملٌون 132 بمبلػ االعتراؾ تم

.الخطط قواعد فً محددة

واحد درهم منها كل قٌمة (7,906.1: 2014) عادي سهم ملٌون 8,696.8

ً) للشركة به المصرح المال رأس زٌادة على ؼٌرالعادٌة العمومٌة الجمعٌة فً المساهمون وافق ،2015 مارس 24 فً  هذه مع لٌتوافق االساسً نظامها الشركة عدلت درهم، ملٌار 10 إلى (المإسسة سابقا

.مملوكة اسهم عشرة لكل واحد منحة سهم إصدار على العادٌة العمومٌة الجمعٌة فً المساهمون وافق ،2015 مارس 24 فً. الزٌادة

٤٩
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28
–
(تابع) احتٌاطٌات

(بٌانه معاد)
20152014:ٌلً كما  االحتٌاطٌات من نوع كل فً التحركات

درهم ألفدرهم ألف

أجنبٌة عملة صرف احتٌاطً

(٢,٢٠٩,٨٨١)(٢,٧٣٤,٨٣٤) ٌناٌر 1 فً كما

(٥٢٤,٩٥٣)(٦٩٢,٢٩١)للسنة الشامل الدخل مجموع

   -                       (١٦٢,٩٩٣)(35 إٌضاح) تابعة شركة إستبعاد

(٢,٧٣٤,٨٣٤)(٣,٥٩٠,١١٨)دٌسمبر 31 فً كما

االستثمارات تقٌٌم إعادة احتٌاطً

٢٠٤,٤٧٧(١١٥,٤١٩) ٌناٌر 1 فً كما

(٣٧,٥٨٢)(١٦٢,٨٧٤)التقٌٌم اعادة من الخسارة

(٢٨٢,٣١٤)(١٦,٠٧٦)السنة خبلل مستبعد للبٌع متاحة مالٌة بموجودات متعلق تصنٌفه معاد تعدٌل

   -                       ٢٩٥,٩٦٤السنة خبلل منخفضة للبٌع متاحة مالٌة بموجودات متعلق تصنٌفه معاد تعدٌل

(١١٥,٤١٩)١,٥٩٥دٌسمبر 31 فً كما

تطوٌر احتٌاطً

٧,٨٥٠,٠٠٠٧,٨٥٠,٠٠٠دٌسمبر 31 و ٌناٌر 1 فً كما

األصول استبدال احتٌاطً

٨,١٦٦,٠٠٠٨,١٦٦,٠٠٠ ٌناٌر 1 فً كما

   -                       ٢٤,٢٨٦المستبقاه االرباح من محول

٨,١٩٠,٢٨٦٨,١٦٦,٠٠٠دٌسمبر 31 فً كما

نظامً احتٌاطً

١٨٩,٦٥٧١٦٥,٠٧٧ ٌناٌر 1 فً كما

٨٤٩,٨٦٢٢٤,٥٨٠المستبقاه االرباح من محول

١,٠٣٩,٥١٩١٨٩,٦٥٧دٌسمبر 31 فً كما

عام احتٌاطً

١٤,٠٨٤,٩٦٧١٤,٠٩١,٣٠٧ ٌناٌر 1 فً كما

(٦,٣٤٠)٧,١٦٥المستبقاه االرباح من محول

١٤,٠٩٢,١٣٢١٤,٠٨٤,٩٦٧دٌسمبر 31 فً كما

العام واالحتٌاطً األصول استبدال واحتٌاطً التطوٌر احتٌاطً
(أ

نظامً احتٌاطً
(ب


(ج

أجنبٌة عملة صرف احتٌاطً

.أجنبٌة عملة صرؾ احتٌاطً ضمن الخارجٌة العملٌات من الناتجة أجنبٌة عمبلت صرؾ فروقات اجمالً ٌدرج

 إلى الشركات لهذه السنوٌة األرباح من% 10 تحوٌل ٌتم للمجموعة، التابعة الشركات بعض تؤسٌس وعقود وتعدٌبلته 2015 لسنة (2) رقم المتحدة العربٌة اإلمارات لدولة االتحادي القانون بموجب

.الموحد المساهمٌن حقوق فً التؽٌرات بٌان فً المخصص من الشركة حصة إظهار تم وعلٌه للتوزٌع، قابل ؼٌر نظامً احتٌاطً

.درهم ملٌون 7,436 مبلػ النظامً االحتٌاطً تحوٌل بعد الشركة فً المساهمٌن ملكٌة حقوق الى العائد السنة ربح بلػ

.منحة أسهم إصدار ذلك فً بما مستقبلٌة أنشطة فً الستخدامها بها لبلحتفاظ المجموعة رؼبة علً بناء موزعة ؼٌر أرباح من محولة مبالػ من وتتكون. للتوزٌع قابلة جمٌعها االحتٌاطٌات هذه

٥٠
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المالٌة األدوات-

المال رأس إدارة

(بٌانه معاد)
20152014:ٌلً كما هو المجموعة مال رأس هٌكل إن

درهم ألفدرهم ألف

(٧,٣٢٥,٧٤١)(٦,٥٦٧,١٤٢)بنكٌة قروض

(١٤,١٦٤,٨٠٣)(١٤,٦٠٨,٧٧٧)سندات

(١,٠٠٢,٠٠٥)(٩٠٤,٢٤٣)أخرى قروض

(٢٤,٢٦٦)(١٨,٠٠٤)تموٌلً إٌجار التزامات

٢١,٤٢٢,٣٥٤١٨,٥٤٢,٨٥٩النقد ومرادفات النقد

(٣,٩٧٣,٩٥٦)(٦٧٥,٨١٢)االموال  صافً

٥٩,٣٧٥,٠٩٩٦٠,٢١٤,٤٧٢الملكٌة حقوق مجموع

:المالٌة األدوات تصنٌف

(بٌانه معاد)
20152014:اآلتً من للمجموعة المالٌة والمطلوبات الموجودات تتكون

درهم ألفدرهم ألف

المالٌة الموجودات

: المطفؤة بالتكلفة بها محتفظ مدٌنة وذمم قروض

١,٧٩٨,٦٨٨٢,٨٥٠,٠٤٩ مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات من مستحقة/ إلى مقدمة قروض   

١٧,٨٦٢,٣٤٣١٦,٨٩١,٨٢٣ مقدما مدفوعة مصروفات باستثناء أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون   

١٩,٦٦١,٠٣١١٩,٧٤١,٨٧٢

٥٧٦,٠٠٨٧٤٧,٣٨١(للبٌع بها محتفظ أخرى استثمارات تتضمن) للبٌع متاحة مالٌة موجودات

44,625.00           ٣٣,٠٢٥الخسارة او الربح خبلل من العادلة القٌمة

٢٠٣,٣٠٥١٩١,٩٩١االستحقاق لتارٌخ بها محتفظ استثمارات

٢١,٤٢٢,٣٥٤١٨,٥٤٢,٨٥٩النقد ومرادفات النقد

٦٧٥,٤١٢٢٩٣,٥٨٤مشتقة مالٌة ادوات

٤٢,٥٧١,١٣٥٣٩,٥٦٢,٣١٢

المالٌة المطلوبات

:المطفؤة بالتكلفة بها محتفظ أخرى مالٌة مطلوبات

٣٢,٦٦٤,٧٤٤٣٠,٠٣٥,٩٣٥ المإجلة اإلٌرادات باستثناء أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون   

٢٢,٠٨٠,١٦٢٢٢,٤٩٢,٥٤٩ قروض   

٣,٩٠٦,٨٠٨٤,٠٧٠,٤٩٣ ورخص باستثمارات متعلقة دائنة ذمم   

١٨,٠٠٤٢٤,٢٦٦ تموٌلٌة إٌجارات بموجب التزامات   

٥٨,٦٦٩,٧١٨٥٦,٦٢٣,٢٤٣

 واألرباح واالحتٌاطٌات المال رأس من تتكون التً الملكٌة حقوق ومجموع النقد ومرادفات النقد التموٌلً، االٌجار والتزامات واخرى بنكٌة وقروض سندات من للمجموعة الرأسمالً الهٌكل ٌتكون

.المستبقاة

 بنود لكافة (والمصارٌؾ باالٌرادات االعتراؾ وأساس القٌاس أساس االعتراؾ، معاٌٌر ذلك فً بما ) تطبٌقها تم التً واالسالٌب الهامة المحاسبٌة السٌاسات تفاصٌل عن 2 رقم االٌضاح فً االفصاح تم

.المالٌة والمطلوبات الموجودات

 اعتبارات أساس على مناسبا ٌكون حسبما ومراجعتها الحدود تقٌٌم ٌجري. اإلٌرادات إلى االقتراض مبلػ لنسبة الداخلٌة الحدود وتقرر االقتراض وتموٌل الملكٌة حقوق بٌن الموازنة بمراقبة المجموعة تقوم

 بٌن األمثل بالتوازن االحتفاظ طرٌق عن المإسسة لمساهمً العوائد أكبر تحقٌق هو الرئٌسً الهدؾ إن. المرجح المال رأس فائدة معدل ومتوسط للمجموعة المتوقعة التموٌل متطلبات ذلك فً بما مختلفة

.الملكٌة حقوق ورصٌد الدٌن صافً

٥١
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(تابع) المالٌة األدوات-

المالٌة المخاطر إدارة أهداف

السوق مخاطر

 األجنبٌة العمالت مخاطر

 األجنبٌة للعمالت الحساسٌة

20152014

درهم ألفدرهم ألف


(الخسائر)/األرباح فً الزٌادة
الملكٌة حقوق فً
(النقص)/والزٌادة

٤١,٥٠٧١١٢,٠٧٤المصري الجنٌه

٩٧٠,٥٢٦١,١٦٤,١٤٤الٌورو

١٢,١٨٧(١,٨٠٢)  الباكستانٌة الروبٌة

١٩٥,٢٣٠١٥٦,٥٥٦المؽربً الدرهم

 تستخدم آلخر، وقت من. الملكٌة حقوق فً االستثمارات على األسعار ومخاطر الفائدة وأسعار األجنبٌة العمبلت أسعار فً التؽٌٌرات عن تنشؤ مالٌة لمخاطر رئٌسً بشكل تعرضها المجموعة أنشطة إن

.المخاطر هذه وتقٌس المجموعة بها تدٌر التً الطرٌقة فً أو السوق لمخاطر المجموعة تعرضات على السنة خبلل تؽٌٌر أى ٌطرأ لم.العمبلت لمخاطر تعرضها لتؽطٌة المشتقة المالٌة األدوات المجموعة

 العرض عملة عن الوظٌفٌة العملة فٌها تختلؾ التً المجموعة شركات فً استثمارات صافً ان من األجنبٌة العملة فً التعامل مخاطر تنشؤ األجنبٌة، العملة فً التعامل لمخاطر التعرض إلى باإلضافة

. ٌختلؾ قد االستثمار مبلػ إن ذلك، عن سٌنتج. للمجموعة العرض وعملة الصافٌة لبلستثمارات الوظٌفٌة العملة بٌن الفوري الصرؾ أسعار فً تقلبات مخاطر أنها على بالمخاطر االعتراؾ ٌتم. (الدرهم)

.للمجموعة الموحدة المالٌة البٌانات على كبٌر تؤثٌر المخاطر لهذه سٌكون

 البٌانات إعداد االجراء هذا ٌتطلب. للمجموعة العرض عملة الى االستثمار صافً من االجنبٌة العملة صرؾ خطر من فقط تؤثٌرها ٌنشؤ. النقدي للتدفق التعرض إلى  االجنبٌة العملة صرؾ خطر ٌإدي ال

. بها المعمول الدولٌة المالٌة التقارٌر لمعاٌٌر وفقا للمجموعة الموحدة المالٌة

 أو استثمار بؤي بالقٌام تتعلق هامة قرارات أٌة إن. المجموعة بعملٌات الصلة ذات المالٌة المخاطر وإدارة والدولٌة والمحلٌة المالٌة األسواق مراقبة عن العامة المسإولٌة للمجموعة المالٌة إدارة تتولى

.السٌولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق مخاطر المجموعة مخاطر تشمل. المعنٌة التابعة شركتها أو المناسبة السلطة او الشركة إدارة مجلس قبل من تعتمد مشتقة مالٌة أدوات شراء أو أموال أٌة اقتراض

 بهدؾ الرأسمالٌة تكلفتها المجموعة تراقب. للمساهمٌن قٌمة أعلى وتحقٌق األعمال استدامة ضمان بهدؾ بها، الخاص المال رأس هٌكل تحدٌد عند العوامل من مجموعة االعتبار بعٌن المجموعة تاخذ

 رأس لتكلفة المرجح المتوسط أو المال رأس تكلفة متوسط احتساب بهدؾ الصناعة لمعٌار المنهجٌة والتحدٌثات المالٌة األسواق بمراقبة المجموعة تقوم ذلك، عمل من ولتتمكن. المال رأس هٌكل تحسٌن

 مع الناتجة المحتملة النقدٌة التدفقات مطابقة من المجموعة تمكن والتً المتوسط، المدى على المطلوب االئتمانً التصنٌؾ على والحفاظ الحصول بهدؾ الصافٌة المالٌة الدٌون نسبة أٌضا تراقب كما. المال

 النقدي التدفق انتاج فً التقلب أو الشامل بالمعنى الدولة كمخاطر محددة، متؽٌرات وتطبٌق أخرى اعتبارات من العامة المبادئ هذه تنقٌح وٌتم. الوقت طوال تظهر أن ٌمكن التً البدٌلة االستخدامات

.للمجموعة المالً الهٌكل تحدٌد عند المطبقة الضرٌبٌة اوالقواعد

 

 العملة فً الثابتة أو العائمة والفائدة الرئٌسً المبلػ لدفعات السندات، إصدار بها ٌتم التً األجنبٌة بالعملة الثابتة الفوائد إٌصاالت أو العائمة والفائدة الرئٌسً المبلػ مبادلة على العمبلت مقاٌضة عقود تشمل

 أو تبادلها العمبلت مقاٌضة لعقد ٌمكن الذي التقدٌري المبلػ وهو العمبلت مقاٌضة لتقٌٌم المعتادة األسالٌب استخدام خبلل من للعمبلء المقاٌضة لعقود للعملة العادلة القٌمة تحدٌد ٌتم. للمجموعة الوظٌفٌة

 الدولٌة المالٌة التقارٌر لمعٌار وفقا العادلة القٌمة لتسلسل وفقا. األجنبٌة العمبلت صرؾ وأسعار األساسٌة والمنحنٌات العائد منحنٌات هً الرئٌسٌة المدخبلت إن. العادٌة السوق ظروؾ ظل فً به تسوٌتها

. العادلة للقٌمة 2 رقم المستوى العمبلت تبادل لعقود العادلة القٌمة تمثل اإلفصاح،: المالٌة األدوات 7 رقم

.خارجٌة عملٌات فً استثمارات وصافً أجنبٌة بعمبلت معامبلت من األجنبٌة العملة مخاطر تنشؤ. للشركة الوظٌفٌة العملة و العرض عملة هو ("درهم") المتحدة العربٌة االمارات درهم ٌعتبر

 تبرم كما. (والٌورو االمرٌكً الدوالر اسااسً بشكل) المعنٌة للشركة الوظٌفٌة بالعملة العقود تبرم لكونها وذلك العمبلت أسعار لمخاطر وتعرضها بتعامبلتها ٌتعلق فٌما محدودة لمخاطر المجموعة تتعرض

 األفرٌقً الؽرب ،الفرنك التنزانً األفؽانً،الشلن السرٌبلنكٌة، الروبٌة الباكستانٌة، الروبٌة الٌورو، المصري، الجنٌه النٌجٌرٌة، الناٌرا ، العمبلت هذه تشمل الوظٌفٌة بالعمبلت عقود المجموعة شركات

 مربوط األفرٌقً الؽرب الفرنك ان حٌث بالٌورو عقود تلٌكوم أتبلنتٌك مجموعة ابرمت كما. درهم إلى مربوطة وهو االمرٌكً بالدوالر عقود المتحدة العربٌة اإلمارات اتصاالت ابرمت.  المؽربً والدرهم

 لمخاطر تعرضها إلدارة المشتقة المالٌة األدوات من متنوعة مجموعة فً المجموعة تدخل.  ٪60 بنسبة بالٌورو مربوط المؽربً الدرهم ان حٌث بالٌورو عقود المؽرب اتصاالت ابرمت كما بالٌورو

.العمبلت تبادل وعقود الفائدة أسعار مبادالت األمام، إلى األجنبٌة العمبلت صرؾ عقود ذلك فً بما األجنبً، الصرؾ ومعدل الفائدة أسعار

ٌّن  والتً الربح، صافً فً المإثرة األؼلبٌة الثبلثة العمبلت هذه تشكل. الباكستانٌة والروبٌة و والٌورو المصري الجنٌه مقابل الدرهم تبادل سعر فً ٪10 بنسبة لتؽٌٌر المجموعة حساسٌة التالً الجدول ٌب

 تراجع بافتراض  األثر هذا تحدٌد تم لقد.  الدرهم ؼٌر عملة تستخدم التً والزمٌلة التابعة بشركاتها ٌتعلق فٌما المالٌة بٌاناتها فً المجموعة ضمن والقروض النقد خبلل من جوهري بشكل تحدث أن تعتبر

 الدوالر/اإلماراتً الدرهم قوة ازدٌاد حالة فً والقروض النقدٌة رصٌد صافً فً زٌادة على اإلٌجابً الرقم ٌدل. االجنبٌة العمبلت صرؾ سعر اقفال بعد ٪10 بنسبة األجنبٌة العمبلت صرؾ سعر

.األجنبٌة العملة مقابل األمرٌكً

٥٢
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(تابع) المالٌة األدوات-

 الفائدة أسعار مخاطر

 الفائدة لسعر الحساسٌة

األخرى األسعار مخاطر

 االئتمان مخاطر إدارة

للمجموعة البنك ارصدة

20152014

%86%83المتحدة العربٌة االمارات فً إستثمارات

%14%16المتحدة العربٌة االمارات خارج إستثمارات

المتحدة العربٌة االمارات فً لبلستثمارات البنك تصنٌؾ

التصنٌفدرهم ألفالتصنٌفدرهم ألف

+Aملٌار 7الٌنطبق-فٌتش

Aملٌار 1,7الٌنطبق-

الٌنطبق-Baa1ملٌار 5,2مودٌز

الٌنطبق-A2ملٌار 4,1

الٌنطبق-+BBBملٌار 3,0بور اند ستاندرد

 السٌولة مخاطر إدارة

ٌّرة أو ثابتة فائدة بؤسعار أموال باقتراض تقوم المجموعة ضمن المنشآت أن حٌث الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض  الفائدة بؤسعار مقارنة السوق فً الفائدة أسعار بمراقبة المجموعة تقوم. متؽ

 وتوفر وتكلفة المستقبل فً المتوقعة الفائدة وأسعار الحالٌة االقتراض تكلفة دراسة ذلك وٌشمل. الحالٌة الفائدة بؤسعار ٌتعلق إجراء اتخاذ علٌها ٌنبؽً كان إذا فٌما ذلك على بناء وتقرر قروضها على الحالٌة

.حالٌا ثابتا الفائدة سعر خبللها سٌكون التً الفترة وكذلك الدٌن وفترة الفائدة طبٌعة لتؽٌٌر استخدامها ٌمكن التً المشتقة المالٌة األدوات

ٌّر. تؽٌٌر بدون األخرى المتؽٌرات كافة وظلت السنة خبلل ٪2 بنسبة أدنى أو أعلى الفائدة أسعار كانت لو ،2015 دٌسمبر 31 فً القائمة القروض أساس على  المساهمٌن وحقوق الربح صافً لتؽ

 فائدة أسعار تحمل التً قروضها على الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة تعرض إلى رئٌسً، بشكل األثر، هذا ٌعزى. (درهم ملٌون 87: 2014) درهم ملٌون 70 بـمبلػ ارتفاعا أو انخفاضا للمجموعة

ٌّرة .متؽ

.2014 ٌونٌو فً الصادرة الثابتة القسٌمة سندات بفضل السنة خبلل ملحوظ بشكل الفائدة لسعر المجموعة حساسٌة انخفضت

 تقوم ال. المتاجرة لؽرض ولٌس استراتٌجٌة ألؼراض الملكٌة حقوق فً باستثمارات الشركة تحتفظ. الملكٌة حقوق فً المجموعة استثمارات عن والناشئة الملكٌة حقوق أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض

.االستثمارات لهذه المدرجة القٌمة حول التفاصٌل من لمزٌد 15 إٌضاح أنظر. االستثمارات هذه فً النشط بالتداول المجموعة

%:5 بنسبة أقل أو أعلى السهم سعر كان لو

للبٌع متاحة أستثمارات فً استثمارات استبعاد عند المحققة األرباح نتٌجة (درهم ملٌون15: 2014) درهم ملٌون 19 بمبلػ 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة السنة ربح انخفض/ زاد• 

 متاحة ألستثمارات العادلة القٌمة فً للتؽٌرات نتٌجة وذلك (درهم ملٌون 28 بمبلػ انخفض/  زاد: 2014) درهم ملٌون 15 بمبلػ 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة اآلخر الشامل الدخل انخفض/ زاد• 

للبٌع

 الخاصة البنكٌة األرصدة عن رئٌسً بشكل المخاطر هذه وتنشؤ. مالٌة لمخاسر المجموعة تكبد إلى ٌإدي مما التعاقدٌة بالتزاماتها بالوفاء معها المتعاقد الجهة التزام عدم مخاطر هً االئتمان مخاطر

 بهدؾ وذلك مناسبا، ذلك كان حٌثما كافٌة ضمانات على والحصول باالئتمان جدٌرة أطراؾ مع فقط بالتعامل تقضً  سٌاسة المجموعة تنتهج.  األخرى المدٌنة والذمم التجارٌون والمدٌنون بالمجموعة

 علما مراقبتها ٌجري معها المتعاقد للجهات االئتمانٌة والتصنٌفات للمخاطر المجموعة تعرض إن. التزامات من علٌها ما أداء فً معها المتعاقد الجهات التزام لعدم نتٌجة مالٌة خسائر تكبد مخاطر  تخفٌؾ

.معتمدة معها متعاقد جهات على موزعة المبرمة للمعامبلت اإلجمالٌة القٌمة بؤن

 أو الحكومة قبل من مملوكا البنك كان إذا فٌما تحدٌد ذلك فً بما. لدٌها أموالها تستثمر التً البنوك لتحدٌد وذلك الصلة ذات العوامل مختلؾ االعتبار بعٌن المجموعة تؤخذ البنكٌة، بؤرصدتها ٌتعلق فٌما

 كلما أو سنوٌا ٌجري بنك كل فً ٌستثمر سوؾ الذي المبلػ وتحدٌد البنوك تقٌٌم إن. للودائع الحكومً بالضمان المتمثل األمان ومستوى التصنٌؾ وكاالت قبل من البنك تصنٌؾ ودرجة حكومً، بدعم ٌتمتع

.السوق أوضاع فً هام تؽٌٌر هناك كان

2014 2015

. المدٌنة للذمم المالً للوضع ائتمان تقٌٌم منتظم بشكل ٌجري. مختلفة جؽرافٌة ومناطق متنوعة صناعات على الموزعٌن العمبلء من كبٌر عدد حسابات أرصدة من للمجموعة التجارٌة المدٌنة الذمم تتكون

.نقدٌة تؤمٌنات شكل على العمبلء من ضمانات على الحصول عادة ٌتم. ممكنا ذلك كان وحٌثما

 قٌمة االعتبار فً األخذ بدون االئتمان لمخاطر المجموعة لتعرض األقصى الحد وتمثل القٌمة النخفاض تخفٌضات أي من صافٌة. الموّحدة المالٌة البٌانات فً المسجلة المالٌة للموجودات المدرجة القٌمة إن

.علٌها الحصول تم ضمانات أي

 للمجموعة األجل والبعٌد والمتوسط القصٌر التموٌل متطلبات إدارة بهدؾ السٌولة مخاطر إلدارة  مناسبا إطارا أنشؤ والذي. للمجموعة السٌولة مخاطر إدارة عن النهائً المسإول هو اإلدارة مجلس إن

 توارٌخ ومقابلة والفعلٌة المتوقعة النقدٌة التدفقات مراقبة خبلل من وذلك احتٌاطٌة اقتراض وتسهٌبلت بنكٌة وتسهٌبلت كافٌة باحتٌاطٌات باالحتفاظ السٌولة مخاطر المجموعة تدٌر. السٌولة وإلدارة

 معظم إن. السٌولة مخاطر لتخفٌؾ والهادفة 2015 دٌسمبر 31 فً هً كما للمجموعة تتوفر التً المسحوبة ؼٌر المتاحة التسهٌبلت تفاصٌل 21 إٌضاح ٌتضمن. المالٌة والمطلوبات الموجودات استحقاق

. واحدة سنة خبلل تستحق الموّحد المالً المركز بٌان فً المفصلة للمجموعة المالٌة المطلوبات

٥٣
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(تابع) المالٌة األدوات-

وذمم تجارٌون دائنون

 التزامات متعلقة دفعاتبإستثناء أخرى دائنة:
 ٌلً كما المالٌة المطلوبات سداد ٌستحق

المجموعالتشغٌلً التاجٌرورخص باستثمارات قروضالمؤجلة االٌراداتدرهم ألف

٣١,١٣٢,٩٠٥٤,١٩٩,٦٣٧٣,٢١٣,١٤٧٧,٠٧٠٣٨,٥٥٢,٧٥٩ واحدة سنة خبلل او الطلب عند الدفع مستحقة 

٨٨٣,١٢٤٢,٢٤٦,٣٥٤٢٠٦,٢٥٠١٠,٩٣٤٣,٣٤٦,٦٦٢الثانٌة السنة فً 

٤,٩٠٦,٣٣٠   -                   248,292.91                         ٥٢٧,٣١٩٤,١٣٠,٧١٨والخامسة الثالثة السنة بٌن 

١١,٨٦٣,٩٦٧   -                   239,118.19                         ١٢١,٣٩٦١١,٥٠٣,٤٥٣الخامسة السنة بعد 

2015٣٢,٦٦٤,٧٤٤٢٢,٠٨٠,١٦٢٣,٩٠٦,٨٠٨١٨,٠٠٤٥٨,٦٦٩,٧١٨ دٌسمبر فً كما

٢٩,١٧٢,١٠٠٣,٩٥٢,١٥٨٣,١٣٣,٧٩٤٦,٩٨٣٣٦,٢٦٥,٠٣٥ واحدة سنة خبلل او الطلب عند الدفع مستحقة 

١,٥٣٣,٢٢٩١,٠٣٤,٨١٧٩٣٦,٦٩٩١٧,٢٨٣٣,٥٢٢,٠٢٨الثانٌة السنة فً 

٤,٨٩٤,٠٧٥   -                      -                                       ١٢,٤٥١٤,٨٨١,٦٢٤والخامسة الثالثة السنة بٌن 

١٢,٦٢٤,٢٨٦   -                      -                                       ٣٣٦١٢,٦٢٣,٩٥٠الخامسة السنة بعد 

٣٠,٧١٨,١١٦٢٢,٤٩٢,٥٤٩٤,٠٧٠,٤٩٣٢٤,٢٦٦٥٧,٣٠٥,٤٢٤(بٌانه معاد)2014 دٌسمبر فً كما

المالٌة واإللتزامات للموجودات العادلة القٌمة قٌاس

المجموع3 المستوى2 المستوى1 المستوى

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

مالٌة موجودات

٦٧٥,٤١٢   -                   ٦٧٥,٤١٢   -                          مشتقة مالٌة موجودات

٢٣٣,٧٨٤٨١٢,٣٤٠   -                                       ٥٧٨,٥٥٦أخرى استثمارات

٥٧٨,٥٥٦٦٧٥,٤١٢٢٣٣,٧٨٤١,٤٨٧,٧٥٢

مالٌة مطلوبات

٢١,٩٧٨,٠٦٨   -                   ٢١,٩٧٨,٠٦٨   -                          قروض

١,٦٠٧   -                   ١,٦٠٧   -                          مشتقة مالٌة مطلوبات

-                        ٢١,٩٧٩,٦٧٥                  -٢١,٩٧٩,٦٧٥

المجموع3 المستوى2 المستوى1 المستوى

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

مالٌة موجودات

٢٩٣,٥٨٤   -                   ٢٩٣,٥٨٤   -                          مشتقة مالٌة موجودات

٢٣٠,٨٤٠٩٨٣,٩٩٧   -                                       ٧٥٣,١٥٧أخرى استثمارات

٧٥٣,١٥٧٢٩٣,٥٨٤٢٣٠,٨٤٠١,٢٧٧,٥٨١

مالٌة مطلوبات

٢٢,٧٣٥,٥٤٣   -                   ٢٢,٧٣٥,٥٤٣   -                          قروض

   -                          -                      -                                          -                          مشتقة مالٌة مطلوبات

-                        ٢٢,٧٣٥,٥٤٣                  -٢٢,٧٣٥,٥٤٣

ً والفائدة االساسً للمبلػ النقدٌة التدفقات الجدول ٌشمل. بالتسدٌد المجموعة مطالبة فٌه ٌمكن وقت اقرب على بناء المالٌة للمطلوبات المخصومة ؼٌر النقدٌة التدفقات اساس على اعبله الجدول اعداد تم .معا


2015 دٌسمبر 31 فً كما العادلة القٌمة ترتٌب

2014 دٌسمبر 31 فً كما العادلة القٌمة ترتٌب

٥٤
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(تابع) المالٌة األدوات-

المجموع3 رقم المستوى تسوٌة

درهم ألف

٢٣٠,٨٤٠ٌناٌر 1 فً كما

٢٩,٩٩١إضافات

(١١,٤٤٠)األسعار فروقات

(١٦,٤٠٩)محذوفات

٨٠٢أخرى تحركات

                233,784دٌسمبر 31 فً كما

:أدناه ٌلً كما موضحة هً العادلة القٌمة تحدٌد كٌفٌة عن المعلومات إن.  عنها اإلفصاح تم التً العادلة بالقٌمة أو العادلة بالقٌمة للمجموعة المالٌة والمطلوبات الموجودات بعض قٌاس ٌتم

.21 إٌضاح فً العادلة قٌمتها عن اإلفصاح وٌتم المطفؤة بالتكلفة الموحد المالً المركز بٌان فً القروض وتسجٌل قٌاس ٌتم• 

.السوق مصدرها بٌانات من مستمدة بؤسعار مخصومة المستقبلٌة النقدٌة التدفقات من الحالٌة القٌمة هً المشتقة المالٌة لؤلدوات العادلة القٌمة إن• 

 لبنود المبلحظة المدرجة السوق أسعار من العادلة القٌم وتستمد التوالً، على اإلستحقاق لتارٌخ بها محتفظ وإستثمارات للبٌع متاحة مالٌة كموجودات والصكوك المدرجة المالٌة األوراق تصنٌؾ ٌتم• 

".أخرى استثمارات "15 إٌضاح فً التفاصٌل شرح وتم. العادلة القٌمة 3 المستوى المدرجة ؼٌر المالٌة األوراق تمثل. العادلة القٌم 1 المستوى هذه وتمثل. مماثلة

.العادلة قٌمتها تقارب الموحدة المالٌة البٌانات فً المدرجة األخرى المالٌة والمطلوبات للموجودات الدفترٌة القٌمة إن

 لعقارات المبلحظة السوق أسعار احدث االعتبار فً االخذ مع المقارنة المبٌعات اسلوب على بناء (درهم ملٌون 70,4: 2014) درهم ملٌون 72,2 والبالؽة للمجموعة العقارٌة االستثمارات تحدٌد تم

 متوسط تمثل العادلة القٌمة قٌاس فً المستخدمة الهامة الظاهرة ؼٌر المدخبلت إن. العادلة للقٌمة الهرمً التسلسل من 3 المستوى ضمن العادلة القٌمة تصنٌؾ تم علٌه، وبناء. الجوار فً مشابهة تجارٌة

.العادلة القٌمة قٌاس انخفاض إلى ٌإدي سوؾ السوق أسعار فً الحاد االنخفاض إن. المبٌعات مقارنة اسلوب فً المستخدمة السوق أسعار

 المستخدمة التقٌٌم طرٌقة إن. بحتة تجارٌة أسس على لؤلسهم حدٌثة صفقات توجد وال مدرجة ؼٌر االستثمارات ألن 3 المستوى فً درهم ملٌون 230 بمبلػ أخرى الستثمارات العادلة القٌمة تصنٌؾ تم

 تؽٌٌر أي ان.  المتوقع المعدل السوق ومضاعؾ للسهم العائد تنبإات الهامة المبلحظة ؼٌر المدخبلت تتضمن. لبلستثمارات مماثلة لمنشئات مدرجة أسعار مع المقارنة أساس على السوق مقارنة تقنٌة هً

.االستثمارات لهذه العادلة القٌمة فً تؽٌٌر عنه ٌنتج سوؾ المدخبلت هذه فً هام

.السنة خبلل 3و 2 المستوٌن بٌن تحوٌبلت ٌوجد ال

 مستمدة بؤسعار المخصومة النقدٌة التدفقات على تعتمد والتً علٌها المتعارؾ التسعٌر لنماذج وفقا أعبله 3 والمستوى 2 المستوى فئات فً المدرجة المالٌة والمطلوبات للموجودات العادلة القٌم تحدٌد تم

.السوق مصدرها بٌانات من

 تحدٌد ٌتم حٌث عناصر 2 المستوى تصنٌؾ ٌتضمن. مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق فً مدرجة معدلة ؼٌر بؤسعار العادلة القٌمة تحدٌد ٌتم حٌث المالٌة األدوات 1 المستوى تصنٌؾ ٌتضمن

.ظاهرة ؼٌر مدخبلت 3 المستوى تصنٌؾ ٌتضمن. مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل إما االلتزام، أو لؤلصل الظاهرة المدرجة األسعار بخبلؾ المدخبلت من العادلة القٌمة

٥٥
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تلٌكوم ماروك على األستحواذ-

 بناء العادلة القٌمة

الشراء سعر توزٌع على

درهم ألف

١٠,٧٢٩,٢٣٢ ملموسة ؼٌر موجودات

١٤,٨٨٦,٩٥٨والمعدات واالالت الممتلكات

١٢٩,٣٤٢استثمارات

١٩١,٤١٩المخزون

٤,٣٠٣,٣٤٤اخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

٤٦,٩٥٥المإجلة الضرائب اصول

٢,٢٦١,٩٤٨النقد ومرادفات النقد

(٨,٦٦٤,٣٥٧)اخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

(١٦٢,٩٤٦)الخدمة نهاٌة مكافآت مخصص

(١٩٧,٠٦١)المخصصات

(٢٢,٤٥٠)تموٌلً اٌجار التزامات

(٢,٥٤٣,٥٦٥)بنكٌة قروض

(٣,٦٣٧,٦٣٥)مإجلة ضرائبٌة مطلوبات

١٧,٣٢١,١٨٤ علٌها المستحوذ المحددة االصول صافً

(٨,١٥٩,٩٤٤)االستحواذ عملٌة فً االقلٌة حقوق مساهمات

١١,٧٦١,٦٩٤ الشهرة

٢٠,٩٢٢,٩٣٤  لالستثمارات العادلة القٌمة

   -                       االستحواذ عند الداخلة النقدٌة التدفقات صافً

٢,٢٦١,٩٤٨علٌه المستحوذ النقد ومرادفات النقد

2014تلٌكوم ماروك على االستحواذ عند الخارجة النقدٌة التدفقات صافً

درهم ألف

٢٠,٩٢٢,٩٣٣المدفوع المقابل

(٢,٢٦١,٩٤٨)علٌه المستحوذ النقد ومرادفات النقد: ناقصاُ

           18,660,985

.جدد وعمبلء أسواق إلى الوصول فً المجموعة سٌاسة مع ٌتماشى االستحواذ هذا إن تلٌكوم، ماروك فً فٌفندي حصة على لبلستحواذ أسهم شراء اتفاقٌة المجموعة وقعت ،2013 نوفمبر 4 بتارٌخ

. لؤلستحواذ البلزم التموٌل توفٌر بهدؾ والدولٌة المحلٌة البنوك من عدد مع العمبلت متعدد قرض اتفاقٌة فً المجموعة دخلت ،2014 أبرٌل 28 بتارٌخ

 المبلػ هذا ٌتضمن. الخارجً االقتراض خبلل من أساسا تموٌله تم والذي ،(درهم ملٌار 20,9 ٌعادل بما) ٌورو ملٌار 4,1 بلػ صافً معدل بسعر االستحواذ المجموعة استكملت ،2014 ماٌو 14 بتارٌخ

 حصة على باالستحواذ قامت حٌث  (EINA)أفرٌقٌا شمال الدولٌة اتصاالت خبلل من الصفقة تمت وقد. (درهم ملٌار 1,5 ٌعادل بما) ٌورو ملٌار 0,3 تبلػ والتً 2012 سنة اسهم الرباح النقدٌة القٌمة

 إمارة فً (EINA) أنشاء تم. تٌلٌكوم ماروك فً ٪53 لحصة المباشر المالك تعتبر والتً المؽربٌة، المملكة فً المنشؤة ،(SPT) كمٌونٌكٌشن لً دون بارتٌسٌباسٌون دو سوسٌتٌه فً كاملة% 100 فٌفندي

% .8,67 للتنمٌة ظبً أبو وصندوق المال راس من% 91,33 اتصاالت تمتلك حٌث ظبً، أبو

.الشراء سعر تخصٌص الى باالضافة االستحواذ تارٌخ من اعتبارا والشهرة، المإجلة والضرائب والمطلوبات علٌها المستحوذ للموجودات العادلة القٌمة التالً الجدول ٌلخص

 العادلة قٌمها على بناًء المفترضة والمطلوبات المستحوذة للموجودات العادلة القٌمة على الشراء سعر إجمالً توزٌع ٌتم بؤن ٌستلزم 3 رقم المالٌة للتقارٌر الدولً للمعٌار وفقا االستحواذ محاسبة تطبٌق إن

 لٌتم ثالث طرؾ تقٌٌمات على بناًء تلٌكوم، لماروك والمطلوبات الموجودات تقدٌر تم  ،2014 ماٌو 14 وبتارٌخ ذلك، على وبناًء. كشهرة العادلة القٌمة عن الزٌادة مبلػ تسجٌل مع االستحواذ بتارٌخ

.الموحد المالً المركز بٌان فً إدراجها

 وتسجٌل لتحدٌد وذلك الطارئة والمطلوبات التعاقدٌة االلتزامات التجارٌة، العبلمات الموظفٌن، عبلقات الرخص، المستحوذة، الثابتة للموجودات تحلٌل إجراء ٌتم بؤن تستلزم الشراء سعر توزٌع عملٌة إن

 النقدٌة التدفقات: الحصر، سبٌل على لٌس ولكن على، قائمة العادلة القٌم كانت المقبولة، والمطلوبات المستحوذة الموجودات تقٌٌم عند المقبولة والمطلوبات المستحوذة الموجودات لجمٌع العادلة القٌم

.مبلئمة ونمو خصم ومعدالت لعقارات مماثلة سوقٌة معدالت الثابتة؛ الموجودات لبعض مشابه وتقادم لنطاق الحالٌة االستبدال تكلفة العمبلء، لعبلقات مستقببل المتوقعة المخصومة

٥٦
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(تابع) تلٌكوم ماروك على األستحواذ-

31
االلتزامات-

الرأسمالٌة االلتزامات
(أ

التشغٌلً اإلٌجار التزامات
(ب

1
كمستأجر المجموعة.

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٣٠٤,٩١٧٢٢٥,٠٣٥

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٢٩٧,٤٣٦٢٧٢,٨١٤واحدة سنة خبلل

١,١٠٤,٩٧٢١,٠٤٠,٦٨٧الخامسة السنة إلى الثانٌة السنة خبلل

١,٠١٩,٥٠٤١,١٥٩,٣٩١الخامسة السنة بعد

٢,٤٢١,٩١٢٢,٤٧٢,٨٩٢

2
كمؤجر المجموعة.

:كالتالً المستقبلٌة اإلٌجار دفعات من األدنى الحد على مستؤجرٌن مع بالتعاقد المجموعة قامت التقرٌر، نهاٌة بتارٌخ

20152014

درهم ألفدرهم ألف

٧,٥٥١٨,٢٦٩واحدة سنة خبلل

٧,٤٠٠٨,٢٢٤الخامسة السنة إلى الثانٌة السنة خبلل

١٤,٩٥١١٦,٤٩٣

.القادمة سنوات 5 لمدة ملتزمٌن لمستؤجرٌن مإجرة الممتلكات جمٌع إن. (درهم ملٌون 11: 2014) درهم ملٌون 16 السنة خبلل العقارات تؤجٌر إٌرادات بلؽت

:ٌلً كما تستحق والتً لئللؽاء قابلة ؼٌر تشؽٌلٌة بعقود متعلقة إٌجار لدفعات األدنى بالحد متعلقة التزامات التقرٌر فترة نهاٌة فً المجموعة لدى كان

ً .2013 بسنة تتعلق تلٌكوم ماروك من (مؽربً درهم ملٌون 2,795.6 ) درهم ملٌون 1,249.1 بمبلػ موزعة أرباح المجموعة استلمت ،2014 ماٌو فً االستحواذ لعملٌة الحقا

(5 إٌضاح) السنة خبلل كمصروؾ به المعترؾ التشؽٌل إٌجار ضمن للدفعات األدنى الحد

 األصول على المإجلة الضرٌبٌة بااللتزامات االعتراؾ ٌتم. للنقد مولدة منفصلة  وحدة باعتبارها تلٌكوم لماروك الدولٌة التابعة والشركات تلٌكوم ماروك على االستحواذ عن الناتجة الشهرة تخصٌص تم

 ال. ملموسة ؼٌر بموجودات المتعلقة اإلطفاء فترة وخبلل مع ٌتناسب بما من للمجموعة المستقبلً الخسارة أو الربح بٌان على ضرٌبة كفائدة تنعكس أن ٌتوقع والتً (. الشهرة عدا) المكتسبة الملموسة ؼٌر

.تستهلك ال ألنها باألرض المتعلقة العادلة القٌمة لتعدٌل مسجل مإجل ضرٌبً التزام ٌوجد

.سنوات 10 إلى 5 بٌن تتراوح لمدة اإلٌجار عقود على التفاوض ٌتم. لها التابعة التجزئة ومحبلت بمكاتبها والمتعلقة المجموعة على المستحقة اإلٌجارات التشؽٌلً اإلٌجار دفعات تمثل

 مزٌج تم لو فٌما. تٌلٌكوم بماروك متعلقة درهم ملٌون 7,934 مبلػ السنة إٌرادات تتضمن. تٌلٌكوم ماروك مجموعة عن الناتجة األعمال إلى عائدة درهم ملٌون 796 مبلػ السابقة السنة أرباح تتضمن

.درهم ملٌون 9,674 مبلػ بٌانه المعاد السابقة السنة ربح وكان درهم، ملٌون 52,826 مبلػ بٌانها المعاد المجموعة إٌرادات لكانت ،2014 ٌناٌر 1 من إعتباراً األعمال

(درهم ملٌون 7,188: 2014) درهم ملٌون 5,105 حد إلى استثمارٌة والتزامات مستقبلٌة رأسمالٌة مشارٌع على المجموعة وافقت

 مبلػ  تحصٌلها المتوقع ؼٌر التدفقات تٌلػ ، االستحواذ تارٌخ فً.  درهم ملٌون 5,167  بمبلػ تعاقدٌة اجمالٌة وبقٌمة العادلة قٌمتها على بناء الصفقة هذه فً علٌهم المستحوذ المدٌنٌن مع التعامل ٌتم

.درهم ملٌون 2,777

:تتضمن الدمج تكلفة ألن تلٌكوم ماروك على االستحواذ من الشهرة نشؤت

و أفرٌقٌا؛ وؼرب شمال فً الثابتة للخطوط األعمال من محدودة المنافسة ►

.الرئٌسٌة أسواقها فً السوق فً حصتها على والحفاظ المتحرك الهاتؾ عمبلء لبلحتفاظ الطوٌل المدى فً القدرة ►

و أفرٌقٌا؛ وؼرب أفرٌقٌا شمال فً االتصاالت صناعة تعزٌز فً المشاركة على القدرة ►

والمدرٌة الماهرة العاملة األٌدي تدرٌب ►

.محددة ملموسة ؼٌر كموجودات تقدٌرها معاٌٌر  مع تتوافق ال ذلك ألن الشهرة عن منفصل بشكل الفوائد بهذا االعتراؾ ٌتم لم

.الحالً العام من والخسارة الربح فً كمصروؾ بها االعتراؾ وتم درهم ملٌون 621 البالؽة االستحواذ عملٌة على المترتبة التكالٌؾ استبعاد تم

٥٧
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الطارئة المطلوبات-

البنوك ضمانات
(أ

20152014

درهم ملٌوندرهم ملٌون

١,٤٠٣.١٩٤٩.٠بعقود متعلقة وكفاالت تنفٌذ حسن ضمانات

١,٢٩٨.٥٧٧١.٣الخارجٌة المإسسة استثمارات

٣٩.٤-إعتماد وخطابات دفع سندات

األجنبٌة العمالت صرف انظمة
(ب

اخرى طارئة مطلوبات
(ج

.االتصاالت للوائح وفقا القرارات هذه موباٌلً عارضت وقد (الهٌئة) المعلومات وتقنٌة اإلتصاالت هٌئة من قرارات عدة خرق مخالفة للمجموعة، زمٌلة شركة وهً (موباٌلً) اتصاالت اتحاد شركة تلقت

 هً 2015 دٌسمبر 31 فً كما القضائٌة الدعاوى هذه حالة ان. االتصاالت للوائح وفقا الهٌئة لجنة عن الصادرة القرارات هذه لمعارضة المظالم دٌوان فً الهٌئة ضد متعددة قضائٌة دعاوى رفع تم لقد

:ٌلً كما موضحة

.(درهم ملٌون 618) سعودي لاير ملٌون 632 بمبلػ الهٌئة ضد موباٌلً قبل من مرفوعة قضائٌة دعوى 347 هناك• 

و. (درهم ملٌون 382) سعودي لاير ملٌون 390 إلى تصل مخالفات بقٌمة" الهٌئة" قرارات من قراراً 170 ٌبطل المجموعة بحق أولً حكم 170 المظالم دٌوان أصدر• 

.(درهم ملٌون 152) سعودي لاير ملٌون 155 إجمالٌة بقٌمة العقوبات إلؽاء إلى أدى مما (االستئناؾ محكمة أكدتها بعدما) قاطعة األولٌة الصادرة األحكام هذه بعض أصبحت• 

 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة والسنة أشهر الثبلثة فترة خبلل (درهم ملٌون 167) سعودي لاير ملٌون 171 بمبلػ اضافٌة مخصصات وكونت 2015 عام خبلل الهٌئة من إضافٌة مطالبات موباٌلً تلقت

ً ٌكون سوؾ المبلػ هذا ان بإفتراض. 2015 .المطالبات هذه مثل لتسوٌة مناسبا

ً ذلك، ألى ببلإلضافة  اللجنة قبل من فٌها حالٌا الفصل ٌتم المالٌة، االوراق منازعات فً الفصل لجنة امام موباٌلً شركة ضد المساهمٌن من عدد من قضٌة 166 رفع تم ،2014 دٌسمبر 31 لـ والحقا

.الدعاوى هذه عن ناشئة إضافٌة مادٌة لمطلوبات احتمال هناك أن ادارتها ومجلس موباٌلً إدارة تعتقد ال. أولً حكم 90 وعدد نهائً حكم 41 عدد فً موباٌلً لصالح الحكم تم. المذكورة

 ال. المالٌة االوراق منازعات فً الفصل لجنة فً الدعاوى هذه رفع تم وؼٌره، 2014/ 2013 موباٌلً مجلس أعضاء ضد مساهمٌن من قضائٌة دعوة 24 إجراء تم أنه المجموعة تدرك السٌاق، هذا فً

.بمقتضاها تنشؤ قد والتً وجدت، إن متوقعة، مسإولٌة أي تحدٌد أو القانونً مركزها بتؤهٌل التسمح مرحلة فً وعً بداٌاتها فً الدعاوى هذه تزال

 وهً بداٌاتها فً الدعاوى هذه تزال ال. 2014/2013 موباٌلً إدارة مجلس أعضاء ضد مطالبات تقدٌم فً بدأت قد (الهٌئة) المعلومات وتقنٌة اإلتصاالت هٌئة أن المجموعة اوضحت ذلك، على وعبلوة

.بمقتضاها تنشؤ قد والتً وجدت، إن متوقعة، مسإولٌة أي تحدٌد أو القانونً مركزها بتؤهٌل التسمح مرحلة فً

 ضمن. واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا نحو كمساهمات سنوٌا تنظٌمٌة كمصارٌؾ أٌراداتها من ٪1 نسبة المتحدة العربٌة اإلمارات فً (TRA) االتصاالت تنظٌم لهٌئة تدفع أن الشركة على ٌتعٌن

 العربٌة اإلمارات دولة فً التنظٌمٌة اإلٌرادات عائدات على تقتصر ان الشركة ترى التً اإلٌرادات، بتفسٌر أساسا متعلقة حساسة معٌنة وأحكام إفتراضات الشركة إتخذت التنظٌمٌة، النفقات إحتساب

 ما إلى ٌصل الشركة قبل من تسوٌته تم الذي والمبلػ الهٌئة، قبل من المطلوب المبلػ بٌن التراكمً الفرق إن. الخارج فً التابعة الشركات فً الحال هو كما إماراتٌة ؼٌر شركات فً ولٌس فقط المتحدة

(درهم ملٌون1,008: 2014) 2015  دٌسمبر 31 فً كما درهم ملٌون 1,309 حوالً من ٌقرب

 المالً المركز على عكسً تؤثٌر أي هناك ٌكون بؤن تتوقع ال ولكنها األخرى الحكومٌة والوكاالت الضرٌبٌة الُسلطات لبلتصاالت، المنظمة الهٌئات من معٌنة رسوم بخصوص منازعات المجموعة لدى

.االمور هذه لتسوٌة نتٌجة ونتائجها للمجموعة

 هذا باكستان فً العلٌا المحكمة رفضت, العلٌا المحام مختلؾ عن الصادرة القرارات ضد باكستان فً العلٌا المحكمة أمام للمجموعة، تابعة شركة ال، سً تً بً قبل من المقدم باإلستئناؾ  ٌتعلق فٌما

. الطلب هذا مقابل المسئولٌة مدى بتقٌم المجموعة تقوم المتعلقة، القانونٌة المذكورواألحاكم الطلب فً الواردة التوجٌهات إلى إستناداً. 2015 ٌونٌو 12 بتارٌخ للطلب السابق اإلعبلن خبلل من اإلستئناؾ،

 الظروؾ، تلك بموجب. الخصوص بهذا العلٌا للمحكمة إستئناؾ عرٌضة برفع الباكستانٌة الفٌدرالٌة والحكومة (تً أي تً بً) الباكستانٌة االتصاالت موظفً تعوٌض صندوق ال، سً تً بً من كل قام

 صندوق اصدر فقد االثتاء، هذه وفً. المالٌة المعلومات هذه فً تظهر قد والتً العلٌا المحكمة بحكم ٌتعلق فٌما وجدت، إن المالٌة، األلتزامات تحدٌد المرحلة هذه فً باإلمكان لٌس انه المجموعة، ترى

 فً العلٌا المحكمة رئٌس معالً برئاسة هٌئتها بكامل العلٌا المحكمة بدأت وقد. إستحقاقاتهم لتحدٌد وذلك المحتملٌن المستفٌدٌن الى إشعارات (تً أي تً بً) الباكستانٌة االتصاالت موظفً تعوٌض

.تارٌخه حتى قرار أي اتخاذ ٌتم لم ولكن ومراجعتها العرٌضة هذه إلى االستماع

 من 1999 لسنة" اي ام اي اؾ" األجنبٌة العمبلت صرؾ إدارة لقانون اإلخبلالت بعض بموجبها تدعى الهندٌة التنفٌذ إدارة من إٌضاح إشعار" الشركة" بً دي اتصاالت تلقت ، 2011 ٌولٌو 23 بتارٌخ

ً إشعار لكل اإلٌضاحات سماع تم وقد اإلشعار على ردهم ومدٌرٌها الشركة قدمت وقد.  ومدٌرٌها الشركة قبل  فإن الهندٌة، التنفٌذ إدارة قبل من سلبٌة نتائج وجود حال فً الهندٌة، التنفٌذ إدارة قبل من جزئٌا

ً تتجاوز قد االجنبٌة العمبلت صرؾ قانون لخرق العقوبة .التقرٌر فترة نهاٌة حتى قائمة المرافعات الزالت. المعنٌٌن بٌن العقوبة هذه توزٌع سٌتم كٌؾ الواضح ؼٌر من ذلك، ومع دوالر، ملٌار مبلػ نظرٌا

٥٨
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(تابع) الطارئة المطلوبات-

33
–
 األرباح توزٌعات

درهم ألفالملكٌة حقوق أصحاب إلى أرباح كتوزٌعات بها المعترف المبالغ

2014 دٌسمبر 31

٢,٧٦٥,٩٥٣سهم لكل درهم 0,35 بواقع 2013 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لؤلسهم النهائٌة األرباح أنصبة

٢,٧٦٥,٩٥١سهم لكل درهم 0,35 بواقع 2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لؤلسهم المرحلٌة األرباح أنصبة

٥,٥٣١,٩٠٤

2015 دٌسمبر 31

٢,٧٦٥,٩٥٤سهم لكل درهم 0,35 بواقع 2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لؤلسهم النهائٌة األرباح أنصبة

٣,٤٧٧,١٩٨سهم لكل درهم 0,40 بواقع 2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لؤلسهم المرحلٌة األرباح أنصبة

٦,٢٤٣,١٥٢

34
للسهم العائد-

20152014
)بٌانه معاد(

(درهم ألف) األرباح

٨,٢٦٢,٧٥٦٨,٦٠١,٠٨٦

(باآلالف) األسهم عدد

٨,٦٩٦,٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤

 للسهم العائد

درهم 0,99درهم 0,95والمخفض األساسً

. بنٌن تٌلسٌل لها، التابعة الشركات من واحدة فً األقلٌة مساهمً أحد ("ساركً") سار ساركً ضد تحكٌم قضٌة فً انخرطت،-و لمجموعة تابعة شركة وهً اٌه، اس تٌلٌكوم أتبلنتٌك السابقة، السنوات فً

.2007 عام حتى 2002 عام من الفترة خبلل بنٌن تٌلسٌل المزعومة الناجمة األضرار عن تعوٌضات على للحصول ساركً تسعى وقد

 القرار هذا ان المحلٌة المحاكم بعض إعتبرت. (درهم ملٌار 1,6) ٌورو ملٌون 413 نحو إلى قٌمتها تصل لساركً تعوٌضات بدفع اٌه اس تٌلٌكوم أتبلنتٌك التحكٌم محكمة أمرت ،2015 عام نوفمبر فً

 إثنٌن إلؽاء تم. أخرى مناطق فً علٌه ومطعون بنٌن فً االن حتى مضمون ؼٌر الحكم تنفٌذ فإن ذلك، ومع الوسطى، أفرٌقٌا جمهورٌة وفً ببنٌن تاجو فً التنفٌذ بإجراءات ساركً قامت وعلٌه للتنفٌذ قابل

 التحكم عملٌة إلؽاء على الحصول اجل من القانونٌة بئلجراءات تلٌكوم أتبلنتٌك وشرعت. 2013 و 2008 عامً فً تلٌكوم أتبلنتٌك طلب على بناء الموضوع نفس حول السابقة التحكٌم إجراءات من

.التقرٌر فترة نهاٌة حتى مستمرة  القضٌة إجراءات تزال ال. الحكم تنفٌذ وتعلٌق الثالثة

 بتارٌخ المنتهٌة للسنة درهم 0,70 نسبة إلى الواحد السهم ربح إجمالً لٌصل ،2015 فبراٌر 25 بتارٌخ الواحد للسهم درهم 0,35 بنسبة األسهم أرباح من النهائٌة الدفعة توزٌع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2014 دٌسمبر 31

الشركة لمساهمً عائدة أرباح وهً سهم لكل األساسٌة العائدات ألؼراض أرباح

للسهم األساسٌة العائدات ألؼراض العادٌة األسهم لعدد المرجح المتوسط

.2015 دٌسمبر 31 بتارٌخ المنتهٌة للسنة 2015 ٌولٌو 28 بتارٌخ الواحد للسهم درهم 0,40 بنسبة المرحلٌة األرباح توزٌع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2015 سنة فً المعلنة المنحة أسهم االعتبار فً األخذ مع السابقة للسنة األسهم لعدد المرجح المتوسط احتساب تم

.له االساسً العائد ٌساوي للسهم المخفض العائد فان وعلٌه للتخفٌض قابلة اسهم اٌة المجموعة لدى ٌوجد ال

 31 بتارٌخ المنتهٌة للسنة درهم 0,80 نسبة إلى الواحد السهم ربح إجمالً لٌصل ،2016 مارس 9 بتارٌخ الواحد للسهم درهم 0,40 بنسبة األسهم أرباح من النهائٌة الدفعة توزٌع عن اإلدارة مجلس أعلن

.2015 دٌسمبر

٥٩
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متوقفة عملٌات/
للمجموعة للبٌع متاحة مالٌة موجودات استبعاد-

(زانتٌل)لٌمتد تٌلٌكوم زنجبار استبعاد-
أ

التابعة الشركات إحدى من للتخلص خطة-
ب

المتوقفة العملٌات من السنة خسائر تحلٌل-
ج

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفاٌضاحات

٤٦٦,٣٩٧٥٤٨,٢٤٩اإلٌرادات

(٦٣٩,٢٠٢)(٧٠٠,٩٢٩)تشؽٌلٌة مصارٌؾ

(٩٠,٩٥٣)(٢٣٤,٥٣٢)التشغٌل خسارة

١٠,٣١٧(٢٤,٨١٧)وأخرى التموٌل إٌرادات

(١٩,٢٣٤)(٩,١٩٠)التموٌل تكالٌؾ

(٩٩,٨٧٠)(٢٦٨,٥٣٩)الضرٌبة قبل الربح

(١٤,٧٩٢)(٧,٨٢١)الضرائب

(١١٤,٦٦٢)(٢٧٦,٣٦٠) متوقفة عملٌات من السنة خسارة

36٣٩,٠٢٩                       -   

(١١٤,٦٦٢)(٢٣٧,٣٣١) المتوقفة العملٌات من السنة خسارة

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفللبٌع متاحة مالٌة كموجودات صنفت اصول

٤٤,٨٩٦   -                   الشهرة

٧٣,٦١٧٧٤,٠٧٥أخرى ملموسة ؼٌر موجودات

١١٩,٢٢١٢٥٥,٢٤٥ومعدات واآلت ممتلكات

٣,٥٧٠   -                   أخرى استثمارات

١,٢٦٢١١,٣٧٤المخزون

٣٣٠,٨٦١١٣٤,٦٨٢أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

٨٧,٢٦٩٨,٩١٥النقد ومرادفات النقد

٦١٢,٢٣٠٥٣٢,٧٥٧للبٌع متاحة مالٌة كموجودات مصنفة أصول

20152014
)بٌانه معاد(

درهم ألفدرهم ألفللبٌع كمتاحة صنفت التزامات

٢٨٨,٤٥٥٢٣٩,١٣٠أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

٢٦٣,٣٧٩   -                   قروض

٢,٢٧٦   -                   للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافآت مخصص

   -                       ٢,٦٩٧مخصصات

 متاحة مالٌة كموجودات صنفت اصول مع متزاملة التزامات

للبٌع
٢٩١,١٥٢٥٠٤,٧٨٥

(٢٧,٩٧٢)(٣٢١,٠٧٨)للبٌع متاحة  كالتزامات صنفت التزامات صافً

20152014

درهم ألفدرهم ألفمتوقفة عملٌات من نقدٌة تدفقات

٤٩,٦٠٥٢٤,٨٦١التشؽٌلٌة االنشطة من الداخل المتدفق النقد صافً

(٣٠٩)(٢٠,٧٤٢)االستثمارٌة االنشطة من الخارج المتدفق النقد صافً

(٨٩,٠٥٥)(٩,٩٠٩)التموٌلٌة االنشطة من الخارج المتدفق النقد صافً

(٦٤,٥٠٣)١٨,٩٥٤(الخارج)/  الداخل المتدفق النقد صافً

اآلخر الشامل الدخل فً بها المعترؾ النفقات أو التراكمً الدخل

 صنفت التً العملٌات تلك لتتضمن المستمرة ؼٌر العملٌات من النقدٌة والتدفقات المقارنة خسائر عرض إعادة تم. ٌلً كما هً المتوقفة العملٌات من السنة ربح فً المدرجة للعملٌات المشتركة النتائج إن

.الحالٌة السنة فً مستمرة ؼٌر انها على

 المجموعة استراتٌجٌة مع التخلص عملٌة تتفق. للمجموعة التابعة الدولٌة الشركات احدى (زانتٌل)لٌمتد تٌلٌكوم زنجبار فً المجموعة حصة من للتخلص خطة عن اإلدارة وافقت ،2014 ٌونٌو 3  بتارٌخ

 حصة شراء اتفاقٌة على بالتوقٌع ("مٌلٌكوم") اي اس سٌلٌوالر انترناشٌونال مٌلٌكوم وشركة المجموعة من كل قامت ،2015 ٌونٌو 4 بتارٌخ الحقاً،. الدولٌة القطاعات فً االستثمارات من دخلها لتحسٌن

 ملٌون 32 لؽاٌة باإلضافة االلتزامات، صافً عاتقها على مٌلٌكوم ستؤخذ بٌنما أمرٌكً دوالر 1 هً اتصاالت لحصة اإلجمالٌة القٌمة فإن االتفاق شروط وبموجب%. 85 والبالؽة زانتل فً المجموعة

 لصالح%  85 والبالؽة (زانتل) المحدودة تٌلٌكوم زنجبار فً حصتها بٌع عملٌة اتصاالت مجموعة أكملت ،2015 أكتوبر 22 بتارٌخ. الصفقة إتمام عند لزانتل المتداولة المطلوبات لصافً أمرٌكً دوالر

.36 إٌضاح فً البٌع عملٌة نتٌجة الخسارة أو الربح إحتساب عرض تم. زنجبار فً المنافسة وهٌئة االتصاالت تنظٌم هٌئة من التنظٌمٌة الموافقة على الحصول بعد مٌلٌكوم شركة

 تقوم. الدولٌة القطاعات فً االستثمارات من دخلها لتحسٌن المجموعة استراتٌجٌة مع التخلص عملٌة تتفق. التابعة شركاتها احدى فً المجموعة حصة من للتخلص خطة عن اإلدارة وافقت السنة، خبلل

.المحتملٌن المشترٌن بعض مع بالتفاوض حالٌا المجموعة

:ٌلً كما هً متوقفة عملٌات من السنة ربح فً مدرجة عملٌات نتائج

:التالٌة والمطلوبات الموجودات التخلص مجموعة تضم 2015 دٌسمبر 31 فً

التخلص بمجموعة تتعلق االخر الشامل الدخل فً بها معترؾ متركمة أخرى نفقات أو تراكمً دخل ٌوجد ال

 أعٌد والتً العمبلت، لفروقات التراكمً الربح ذلك فً بما عملٌة من التخلص من الناتجة (الخسارة)/  الربح

الخسارة أو الربح إلى أجنبٌة عملة صرؾ احتٌاطً من تصنٌفها
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

36

تابعة شركة إستبعاد-

2015المستلم البدل-
أ

درهم ألف

-                             المستلم المقابل إجمالً

تحلٌل الموجودات والمطلوبات التً تم فقد السٌطرة علٌها- ب

2015

درهم ألفاألصول

٤٤,٨٩٦الشهرة

٦٠,٣٨٥أخرى ملموسة ؼٌر موجودات

١٦٩,٨٣٣ومعدات واآلت ممتلكات

٢,٨٩٠أخرى استثمارات

٦,٧٩٩المخزون

٨٣,٥٤٢أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

١٢,١٤٩النقد ومرادفات النقد

380,494              

2015

درهم ألفاإللتزامات

٢٢٧,٩٧٣أخرى دائنة ذمم

٢١١,٩٥٠قروض

١,٧٤٨للموظفٌن الخدمة نهاٌة مكافآت مخصص

٤٤١,٦٧١

                61,177األصول صافً

2015تابعة شركة من التخلص ربح-
ج

درهم ألف

المستلم البدل

(٦٩,٦٩١)

٦١,١٧٧

(١١٥,٤٥٠)

١٦٢,٩٩٣

39,029                

37
 هامة أحداث-

أخرى تكالؾ

المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

 أو الربح إلى المساهمٌن حقوق من تصنٌفها تم والتً بها المتعلقة التحوط وأدوات التابعة الشركة أصول بصافً تتعلق التً التراكمٌة الصرؾ مكاسب

تابعة شركة على السٌطرة فقدان عن الناتجة الخسارة

 الشركة إدارة مجلس قرر 2012 فبراٌر فً المتنقلة، االتصاالت مجال فً العمل على الشركة قدرة وقؾ وبذلك" الشركة" المحدودة بً دي اتصاالت رخص كل بإلؽاء العلٌا الهندٌة المحكمة لقرار الحقا

 على أثرت قد بدالء تعٌٌن دون من الؽالبٌة مساهمً قبل من المعٌنٌن للشركة اإلدارة مجلس أعضاء استقالة فإن ذلك على وعبلوة المناسبة باإلشعارات الهندٌة السلطات إببلغ وتم شبكتها إؼبلق باالجماع

 منصفة تصفٌة إجراءات بتقدٌم"  لبلتصاالت اإلمارات مإسسة من المملوكة"  المحدودة مورٌشٌوس اتصاالت قامت 2012 مارس 12 وبتارٌخ لذلك الحقا. القرارات اتخاذ على الشركة إدارة مجلس قدرة

 تم ولكن الشركة مساهمً أحد قبل من االستئناؾ محكمة قرار استئناؾ تم ذلك، ومع.2013 نوفمبر 18 بتارٌخ بقرارها المحكمة قبل من الشركة بالتماس االعترؾ تم. (الشركة التماس).  للشركة وعادلة

. 2014 ٌولٌو 14 بتارٌخ  نهائٌا رفضه تم والذي العلٌا المحكمة خبلل من الحقا االستئناؾ محكمة قرار استئناؾ تم. 2014 أبرٌل 8 بتارٌخ ذلك رفض

 فترة نهاٌة فً كما الرسمً المصفً تقرٌر  سماع وأن العلٌا بومباي محكمة قبل من رسمً مصفً تعٌٌن وتم. بومباي فً العلٌا المحكمة قبل من النهائً الشركة التماس سماع تم ،2015 فبراٌر 22 بتارٌخ

.مستمر التقرٌر

.أمرٌكً دوالر1 قٌمته بمقابل (زانتل) المحدودة تٌلٌكوم زنجبار فً حصتها بٌع عملٌة المجموعة أكملت ،2015 أكتوبر 22 بتارٌخ

التخلص عن الناتج الربح

المستبعدة األصول صافً
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ع.م.ش لالتصاالت اإلمارات مجموعة شركة
2015 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموحدة المالٌة البٌانات حول إٌضاحات

 المقارنة أرقام تصنٌؾ وإعادة بٌان أعادة-38

 تابعة لشركة تعدٌالت

بٌانه معادأخرىموبٌلً بٌان إعادةللبٌع بها كمحتفظ مصنفةسابقا بٌانه تم كما

درهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألفدرهم ألف

           48,508,398-                         -                                                (258,477)           48,766,875اإلٌرادات

       (31,705,838)         (113,838)-                                                240,583       (31,832,583)تشؽٌلٌة مصارٌؾ

            (931,963)-                         -                                                -                                             (931,963)أخرى وخسائر قٌمة إنخفاض

            (639,173)-                                                      (178,108)-                                             (461,065)المشتركة والمشارٌع الزمٌلة الشركات نتائج فً حصة

           15,231,424(113,838)(178,108)(17,894)           15,541,264  اإلتحادي االمتٌاز حق قبل التشغٌل ربح

         (5,305,530)30,671                                (3,117)-                                          (5,333,084)اإلتحادي االمتٌاز حق

             9,925,894(83,167)(181,225)(17,894)           10,208,180التشغٌل ربح

2,652,927-                         -                                                                     (567)2,653,494واخرى التموٌل إٌرادات

         (1,736,288)-                         -                                                223         (1,736,511)واخرى التموٌل تكالٌؾ

           10,842,533(83,167)(181,225)(18,238)           11,125,163الضرٌبة قبل الربح

         (1,165,325)           (35,446)14,7928,905         (1,153,576)الضرائب

             9,677,208(118,613)(172,320)(3,446)             9,971,587المستمرة العملٌات من السنة ربح

            (114,662)-                         -                                                3,446            (118,108)المتوقفة العملٌات من الخسارة

             9,562,546(118,613)(172,320)                               -             9,853,479السنة ربح

:الى العائد الربح

8,601,086         (118,613)                             (172,320)-                                 8,892,019الشركة فً المساهمٌن ملكٌة حقوق

961,460-                         -                                                -                                 961,460المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

              9,853,479                                 -(172,320)(118,613)             9,562,546

4,969,044         (104,345)                             (749,064)-                                           5,822,453مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات فً استثمارات

 كاستثمارات مصنفة أصول مع مباشرة مرتبطة مطلوبات

          1,126,517للبٌع بها محتفظ
                                 -                                                -

(621,732)         504,785

17,318,579           (57,970)-                                                -                                         17,376,549أخرى دائنة وذمم تجارٌون دائنون

240,066         (563,762)-                                                -                                              803,828متداولة ؼٌر-  أخرى مدٌنة ذمم

4,702,839-                                                        (37,453)-                                           4,740,292مإجلة ضرائب مطلوبات

30,770,852           (30,670)                             (186,726)-                                         30,988,248أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

1,976,404          113,838-                                                -                                           1,862,566مخصصات

17,994,120         (656,568)-                                                -                                         18,650,688المسٌطرة ؼٌر الملكٌة حقوق

27,440,371          587,667-                                                -                                         26,852,704إحتٌاطٌات

6,873,841         (118,613)                             (524,885)-                                           7,517,339مستبقاة أرباح

          6,491,053-                                                      (570,956)-                                           7,062,009مشتركة ومشارٌع زمٌلة شركات فً استثمارات

          1,721,291-                                                        (28,548)-                                           1,749,839مإجلة ضرائب مطلوبات

         20,974,568-                                                      (189,843)-                                         21,164,411أخرى مدٌنة وذمم تجارٌون مدٌنون

          4,006,459-                                                      (352,565)-                                           4,359,024مستبقاة أرباح

2013 دٌسمبر 31 فً كما الموحد المالً المركز بٌان

 البٌان إعادة نتجت. السابقة والسنوات 2014 لسنة المالٌة نتائجها بٌان إعادة عن ("تداول") السعودي المالً السوق فً باإلعبلن (اتصاالت لمجموعة زمٌلة شركة) موباٌلً قامت ،2015 ٌونٌو 27 بتارٌخ

 إعادة تم فقد ذلك، على وبناء. بها المتعلقة واالستهبلك واالالت والمعدات الممتلكات رسملة ممارسة فً والتؽٌٌر العقود بعض من الناتجة باإلٌراد لبلعتراؾ المحاسبٌة السٌاسات فً التؽٌٌر بسبب هذه

 المنتهٌة للسنة للمجموعة الموحدة المالٌة البٌانات بٌان إعادة تم علٌه وبناء. البٌنات إعادة أثر لتعكس (المقارنة أرقام فٌها بما) 2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة لموباٌلً الموحدة المالٌة البٌانات إصدار

.2014 دٌسمبر 31 فً

.السنة عرض مع لتتماشى السابقة السنة عن الصادرة المالٌة البٌانات أرقام تعدٌل/ تصنٌؾ إعادة تم كذلك

2014 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة الموّحد الخسارة أو الربح بٌان

2014 دٌسمبر 31 فً كما الموحد المالً المركز بٌان

٦٢
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