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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 السادة المساهمون الكرام،
 

 . يغمرني الشعور بالفخر وأنا أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي يستعرض األداء القوي الذي حققناه على جميع مستويات أعمالنا
 

 كما الحظنYا منافسYة مكثفYة   . لقد حققنا نجاحاتنا رغم تحديات عديدة، فقطاع االتصاالت يواجه على الصعيد العالمي ضغوطات متزايدة تؤثر على العائدات
ورغم تلك التحديات، حققنا عاًما قياسًيا آخر من حيث العائدات وصافي األرباح، وإنني . وأكثر حدة من ذي قبل بين الالعبين العالميين في مجال االتصال

بخYدماتنا، وهYذا تقYديرنا    من سوق الهواتف المتحركة في اإلمارات العربيYة المتحYدة    ٪ ٤٨٫٧، نزود ما يتجاوز ٢٠١٢أشعر بالفخر بأننا، ومع نهاية العام 
 . بحسب التقارير الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وتقارير الشركة المنافسة

 
. مليار درهYم  ٢٫٨٢، فوصلت إلى ٢٠١١إن أداءنا القوي انعكس على صافي األرباح قبل خصم حقوق االمتياز، والتي شهدت ارتفاًعا ملحوظًا عن العام 

ونحن نرحب بقYرار وزارة الماليYة حYول حقYوق االمتيYاز لألعYوام القادمYة،        . مليار درهم ١٫٩٨عد خصم حقوق االمتياز فقد بلغ أما صافي أرباح الشركة ب
 .٢٠١٦والذي مكننا من تحديد التزاماتنا للسنوات القادمة، وبلورة مسؤوليتنا تجاه الحكومة االتحادية حتى العام 

 
 خلق القيمة لمساهمينا

 
، وستخضع هYذه التوصYية   ٢٠١٢فلسًا عن كل سهم للعام  ٣٠مجلس إدارة الشركة بتوزيع األرباح على مساهمينا للسنة الثانية قدرها نحن سعداء بتوصية 

لقYد رددنYا   . عYن أربYاح األسYهم للعYام الماضYي      ٪ ١٠٠، وتشYكل هYذه األربYاح زيYادة قYدرها      ٢٠١٣لموافقة الجمعية العموميYة المقYرر انعقادهYا فYي مYارس      
فعلYى مYدار سYت سYنوات فقYط، أرسYينا أسًسYا ثابتYة،         . بخلق القيمة لمساهمينا، وهYا نحYن اليYوم أمYام دليYل راسYخ علYى قYدرتنا علYى الوفYاء بالتزامنYا           التزامنا 

 Yق  ي واستحوذنا على حصة سوقية متميزة، ووضعنا إستراتيجية منسجمة مع األهداف التي نسعى لتحقيقها في المستقبل، هذه األسس مجتمعة، تساهم فYخل
 . قيمة مستدامة للمساهمين

 
 التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية

 
إن دعYم قطYاع األعمYال فYي     . إن التزامنا المستمر نحو مجتمع اإلمارات يتجلى من خالل جهودنا الحثيثة نحو مجتمYع األعمYال ، واحتفائنYا بتراثنYا الYوطني     

جهودنا نحو تعزيز مكانة اإلمارات إقتصاديًا، ونحن نفخر أن نحظى بلقب أفضل شYريك  الدولة، خاصة قطاع رواد األعمال الشباب، يعد أحد أهم ثمرات 
بكYل  . ، والحصول على جائزة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبYي ٢٠١٢داعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن العام 

، والتي تجلت من خYالل المسYابقة الوطنيYة إلكمYال قصYيدة تعكYس حYب        ٢٠١٢ي ولغتنا خالل العام اعتزاز، واصلنا جهودنا لتعزيز ثقافتنا وتراثنا اإلمارات
 .٤١سكان اإلمارات للدولة، والتي أطلقناها ضمن مبادراتنا الخاصة لالحتفال باليوم الوطني الـ 

 
سياسYات التنميYة المسYتدامة، مثYل إدارة الطاقYة، التYي تبيناهYا        لقد أحرزت جهودنا المبذولة في الحد من تأثيرنا البيئYي تقYدمًا ملحوظYًا، ونحYن نواصYل دمYج       

 . ضمن إطار أعمالنا
 

 تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية
 

اشYى مYع أعلYى    إن التزامنا ببناء نموذج أعمال مستدام، يتجلى في التوجه الذي تبنيناه في حوكمتنا المؤسسية، والذي نهدف من خالله لخلق إطار عمYل يتم 
 .ر الحوكمة في كل الممارسات، وبيئة عمل مسؤولة تلتزم النزاهةمعايي

 
كمYا نفخYر أن نكYون الشYركة الوحيYدة فYي       . وها نحن نواصل االلتزام بتوصيات سوق دبYي المYالي وهيئYة األوراق الماليYة والسYلع حYول حوكمYة الشYركات        

 . مجلة ورلد فينانس، التي تصدر في المملكة المتحدةوالتي تمنحها  ٢٠١٢اإلمارات التي حصلت على جائزة حوكمة الشركات للعام 
 

 طاقاتنا البشرية محور عملنا
 

ضYافة إلYى   باإل، duإن تطوير وتنمية طاقاتنا البشرية ما زال ضمن قائمة أولوياتنا، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه حول مبادرات تطوير مستقبل قادة 
لقد ساهم برنامج مسار لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنيYة فYي زيYادة عYددة المYواطنين      . اإلمارات العربية المتحدةالعمل من أجل دعم مبادرات التوطين في 

 .اإلماراتيين العاملين في الشركة وسوف نواصل التركيز على توظيف المهارات من المواطنين وتطويرها والمحافظة على أفضل الكفاءات
 

 تعزيز االبتكار من أجل النمو
 

نحYن  . المقدمYة ملتزمون بتعزيز مكانتنا كالمشغل ذو االختيار المفضل، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإننا نعتمد االبتكار في أعمالنا، لنكون دائمًا فYي  نحن 
 .ديدةنسعى دومًا للتميز من خالل توجه مبتكر في توظيف وتدريب الكفاءات، وإثراء تجربة العميل والتكيف مع التغيرات واإلمكانيات الج

  
 . مرًاإن االبتكار هو محور تطورنا التقني وأحد الدعائم األساسية لبرنامجنا االستراتيجي، التي ستدفعنا نحو النجاح في سوق يشهد تطورًا مست

 
االستمرار في تحقيق أداء متميز وخلق القيمة لمساهينا

 
لفرص، ولكنني على ثقة أن جهودنا المكثفة ستدعمنا لترسيخ مكانتنا القويYة واالنتقYال مYن    إن األعوام القليلة المقبلة تضعنا أمام تحديات كما تضعنا أمامنا ا

إن البرنامج اإلستراتيجي الذي وضعناه يمكننا من تحديد التحديات التي يواجههYا قطYاع االتصYاالت الYذي يشYهد تطYورًا مسYتمرًا، وهYذا يYدعم          . نجاح آلخر
  .قدراتنا في االستفادة من الفرص المتاحة



 

 

وأود أن أعبYر  . نحن فخورون بالدور الريادي الذي يلعبه القطاع اليوم وهو أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم بدور كبيYر فYي تنميYة مسYتقبل مجتمعنYا     
 .عن عميق تقديري وامتناني لقيادة دولتنا الرشيدة على رؤيتها والتزامها الثابت نحو تطوير وطننا وشعبه

 
، فاألعمال التي تشهد نموًا، تواجYه تغيYرات عYدة، والتعYايش مYع التغييYر فYي أحيYان          duي أن أتوجه بالشكر لكل فرد من فريق عملنا فيوأخيًرا، اسمحوا ل

لقد ساهم موظفونYا، وخاصYة الفريYق اإلداري، فYي دعمنYا علYى المضYي فYي هYذه الرحلYة بسYهولة ومرونYة خYالل مراحYل النمYو                . كثيرة ليس باألمر السهل
 . وتحقيق مثل هذا اإلنجاز، وكذلك االستمرار في تحقيق األداء المتميز وخلق القيمة لمساهمينا دليل راسخ على التزامهم وقيادتهم. لتغييرومراحل ا

 
 ٢٠١٣نمضي بخطًا ثابتة وتطلعات مستقبلية لمواجهة التحديات التي تنتظرنا ولمنحكم قيمة أكبر في عام 

 
 أحمد بن بيات

 رئيس مجلس اإلدارة 
 

 
  



 

 

 
 الرئيس التنفيذي  كلمة

 
 ،السادة المساهمون الكرام

 
بتحقيYYق نتYYائج قياسYYية مYYن حيYYث العائYYدات والربحيYYة    duعYYن فخYYر أسYYرة  بYYالتعبيرعYYام ال هYYذا تقريYYر أسYYتهل وأن ،٢٠١٢نتYYائج عYYام  سYYتعرضيسYYرني أن أ

 . لمساهمي الشركة
 

 سYيتطلب  وأنYه  االعYوام  مYن سYبقه  عمYا  يختلYف  العYام  هذا بأن تمامًا مدركينونحن  ٢٠١٢عام  نحو خطونا النظير، منقطع نموبعد خمسة أعوام متتالية من 
في األداء المتميز على جميع مسYتويات مجYاالت     منصبة الجهود استمرت حين وفي. لمساهميناقيمة المن أجل ضمان استمرارية  تحقيق  استثنائية ودًاجه

علYى   التركيYز  ٢٠١٢السYادس، كYان أحYد أهYم أهYدافنا  فYي العYام         العYام  في أكبرحصة سوقية  على الستحواذلاستقطاب شريحة جديدة من العمالء والعمل، 
 . التشغيلي والتركيز على تجربة العميل األداءورفع كفاءة  ماليًا الشركةعبر عدة محاور من أهمها تنظيم  وذلكالكفاءة وبناء القيمة، 

 
 قوية ربحية مستويات تحقيق في االستمرار

 
وهYو مYا يمثYل زيYادة      )درهYم  مليYار  ٩٫٨إيYرادات تYم األفصYاح عنهYا     ( درهYم  مليYار  ١٠٫١٦عائYدات  ال بلغت فقدتحقيق نتائج قوية،  ٢٠١٢عام ال في واصلنا
 الهYYاتف سYYوق فYYي حصYYتنالتبلYYغلهYYاتف المتحYYرك، ا خدمYYة فYYي ًاجديYYد عمYYيًال١٫٢٤١٫٢٥١ صYYافي قطبنااسYYت كمYYا. ٢٠١١عYYام المقارنYYة ب ٪ ١٤٫٧١بنسYYبة 

ح الYو األوواصYلت الهواتYف    فقYد . هYذا العYام  لكانYت البيانYات أحYد أهYم ركYائز النجYاح        ٪ ٣٢٫٥ السوقيةالقيمة  بلغت، كما ٪ ٤٨٫٧ تقديراتنا حسب المتحرك
، ليصYل إجمYالي   ٢٠١١ العYام  عYن  ٪ ٧٤بنسYبة   تبيانYات الهواتYف المتحركYة بالتYالي نمYًوا ملحوًظYا، حيYث ارتفعY         عائYدات  لتشYهد الذكية انتشارها السريع، 

ومن المالحظ ارتفاع نسبة البيانات من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك لهذا العYام مقارنYة بالعYام     ٢٠١٢عام المليار درهم في  ١٫٧٦عائدات البيانات إلى 
.درهم مليار ١٫٠١ائدات البيانات كانت ع حيث، ٢٠١١ائدات خدمات الهاتف المتحرك مقارنة بما حققته في العام ع من ٪ ٢٢٫٤ شكلت حيثالماضي، 

 
هنYا هYو االسYتمرار فYي االبتكYار       والتحYدي . إقبال العمالء على خدمات بيانات الهواتف المتحركة في إلهام أعمالنYا خYالل األعYوام المقبلYة     يستمر أن ونتوقع

ولذلك فإننا نستثمر في البنية التحتيYة وبنYاء   . البياناتالسرعة والسعة على نطاق جميع منصات  أهمية باالعتبار آخدينوطرح خدمات ذات مستوى عالمي 
 . ثريةخدمات بيانات الجيل القادم المبتكرة  إضافة لتجربة  عروض لعمالئنا توفر أن يمكن التي االكفاءات

 
األربYاح قبYل اقتطYاع الفائYدة      نمتمستويات ربحية قوية، حيث  ٢٠١٢يشهد العام  أنكفاءاتنا التشغيلية للعائدات ولألداء القوي ا لهذا الطبيعية النتيجة كانت

مYن هYامش األربYاح قبYل اقتطYاع الفائYدة        ٪ ٣٩٫٣٧، وهYو مYا يمثYل    ٪ ٣٧٫١٠ بنسYبة مليYار درهYم، أي    ٣٫٩٩إلYى  ) EBITDA(والضريبة والمستهلكات 
فYي عYام    درهYم  مليYار   ٢٫٨٢ليصYل إلYى    ٪ ٥٥٫٨١م حقوق االمتياز نمYًوا بنسYبة   وقد شهد صافي األرباح قبل خص. ٢٠١٢والضريبة والمستهلكات للعام 

مYن األربYاح، ليصYل صYافي     ٪ ١٧٫٥مYن العائYدات، و   ٪ ٥بنسYبة   ٢٠١٢لعYام  ا عYن تحديYد حYق االمتيYاز    ب قYراراً  االتحاديYة  الحكومة أصدرت وقد. ٢٠١٢
 . درهم مليار ١٫٩٨األرباح بعد خصم حقوق االمتياز إلى 

 
 أعمالنا مستقبل فياالستثمار  مواصلة

 
الشYبكة   لتطYوير  درهم مليار ١٫٧٢أكثر من  ٢٠١٢عام  في استثمرنا فقدإمكاناتنا،  وتطويرإن االستثمار المستدام في البنية التحتية جزء أساسي من تنمية 

. مليYون دوالر أمريكYي بمعYدالت تنافسYية     ٧٠٠وصYل إلYى    ائتماني تسهيل لتأمينظروف السوق المواتية  منخالل العام  استفدناو. تقنية المعلومات نظامو
علYى المYديين القصYير والمتوسYط، بمYا فYي ذلYك         يرأس مYال الY بمتطلبYات اإلنفYاق    لإليفYاء المرونة الماليYة الالزمYة    االئتمانية التسهيالت هذه لنا وفروسوف ت

 فYي  تطYوًرا  األكثYر  التقنيYات هYذا االسYتثمار فYي     يدعمناوسLTE . Y الرابYع  والجيYل + HSPA الثالYث  الجيYل شبكاتنا الحاليYة   قدرات لتعزيزتمويل االستثمار 
 . ثانية/ ميجابايت ٣٠٠إلى  لشبكةانقلسرعة  رفعتجربة العمالء كما سيمكننا من إطالق خدمات وتطبيقات جديدة مثل  تعزيز

 
 الكفاءات التشغيلية  تحسين خالل منالقيمة  تعزيز

 
الكفYاءة اإلسYتراتيجي،    تطYوير ويركYز برنYامج   . ٢٠١٢العYام   خYالل  ةساسYي األ ةسYتراتيجي اال الركYائز  أحYد  كYان على تحسين الكفYاءات التشYغيلية    التركيز إن
 عملنYا  وطريقYة  المسYاندة  الخYدمات إلى الحد األدنى، وتبسيط أنظمYة   اتتوفير الخدمب المرتبطة النفقاتالذي نعرض تفاصيله في هذا التقرير، على خفض و

 .يستراتيجية ألدائنا التشغيلاإعادة تنظيم  خالل من
 
انطالقYُا مYن ذلYك علYى عقYد اتفاقيYات تYنص        وحرصYنا تعهيد خدمات الشبكة وتقنية المعلومYات،  خاللمنتحسين الكفاءة علىًازيترك٢٠١٢ام عشهدقدو

. متطYورة  اتمن خالل خYدم  duعمالء  تجربة إلثراءظيم العمليات التشغيلية موارد، وإعادة تنلل الحلول افضل توفيرعلى تزويدنا بخدمات مدارة من أجل 
ونتوقع . عالمية وبمواصفاتاتفاقية لدمج مراكز البيانات التابعة لنا في مركزين جديدين للبيانات في كل من دبي وأبوظبي  بتوقيع ٢٠١٢في عام  قمنا وقد
 . كبير شكلب النفقات وفيرت حيث منتلك المبادرات على مدار األعوام القادمة  ثمار نجنيأن 

 
 ءتوفير تجربة سهلة وممتعة للعمال

 
 وكYان . المنتجYات المبتكYرة، وتYوفير تجربYة للعميYل تتسYم بالسYهولة والتميYز         تقYديم  خYالل  مYن  عمالئنYا  رضYا  على لنحوز ٢٠١٢جل اهتمامنا في عام  أولينا

أطلقنYا عYدًدا مYن المنتجYات الرائYدة       كمYا . االتصYال  خYدمات  مYن  احتياجاتهYا  يناسYب  مYا  وطرح المجتمع شرائح من شريحة كل احتياجات دراسة هو منهاجنا
ا، وقYد أعYدنا هيكلYة باقYات البيانYات لتبسYيطه      . المؤسسYات مستخدمي نظYام الYدفع المسYبق والYدفع اآلجYل و      االفرادعمالئنا من  وإمكانات احتياجات تلبي التي

 الشYفافية  حقYوق  كافYة  العميYل  بمYنح  يخYتص  فيمامكانتنا في السوق  يعززاألمر  وهذابيانات، لل هملعمالء في إدارة استخداما تساعد التيمكانيات اإل ناطورو
 . استخدام البيانات في التام والتحكم

 



 

 

 وهYو " داتامينYا " إلطYالق  Equinix"  إكYوينيكس "البيانYات ذات المسYتوى العYالمي البيانYات      مراكYز مهمة تمثلت في شراكتنا مع و جديدةحققنا خطوة  كما
 ونتوسYم . ضمن إطار آمن وبشكل فعYال  البيانات سعات وتبادل وتوزيعه، المحتوى استضافةيتيح  الدوليين، للعمالَء الرقمي والمحتوى البيانات نقل مركز

 . الرقمية، إضافة إلى عمل المركز كمحفز للمرحلة القادمة من تطوير االنترنت في المنطقةخدماتنا  في حيوي دور لعب الشراكة هذه في
 

 االستثمار في مواردنا البشرية
 

 يخYتص  فيمYا  نجYاح  مYن  العYام  هYذا  حققنYاه  بمYا  سYعداء  ونحYن ، قYدراتهم  وتطYوير  مهYارات  من لديهم ما افضل إلبراز الفرص موظفينا بمنح ملتزمونمازلنا
 INSEADمYع كليYة إنسYياد     المشYترك  التعYاون  خYالل  مYن  du، وخاصة مبادراتنا من أجل تطوير قادة المستقبل في شركة أسرتنا ألفراد المهني بالتطوير

 . الرائدة إلدارة األعمال
 

موظفينYا مYن المYواطنين     عYدد فقYد عززنYا   . سYتراتيجية التYوطين فYي اإلمYارات العربيYة المتحYدة      ا نحYو  الجهYود خطونYا خطYوات جYادة وواسYعة فYي دعYم        لقد
عYام   فYي  ييناإلمارات نمواطنيالالموظفين من  عدد شكل كما. موظًفا ١٢٠إلى  ٦٠اإلماراتيين في مركز االتصال بالمواطنين اإلماراتيين في الفجيرة، من 

 .  من نسبة الموظفين التنفيذيين في الشركة ٪ ٤١والقوة العاملة،  عددمن إجمالي  ٪ ٣١ حوالي ٢٠١٢
 
 امساهمينليمة التي نقدمها قال
 

نجYYاح شYYركتنا  تYYدعم اسYYتراتيجية تطبيYYقحققناهYYا فYYي األعYYوام الخمسYYة السYYابقة تحYYت مظلYYة واحYYدة، و التYYينجYYازات لإل وتكYYامًال توحيYYدًا ٢٠١٢شYYهد العYYام 
 لهYذا هذا المنهاج على األرباح النهائيYة   على الكبير التأثر ذلك نتاج وكان، أداءنا عليها اعتمد التي الركائز أهمالقيمة  تحقيقالكفاءة و كانتوقد . المتواصل

، وتوقعYات  ةقويY  عموميYة  يYة اختتمنYا هYذا العYام بميزان    لقYد . أيضYا  القادمYة  السYنوات  فYي  ايجابيا أثرا المنهاج لهذا يكون أن نتوقع كما لمساهمينا والقيمة العام
 . ٢٠١٢ العاممساهمينا في  ىتوزيع األرباح علبمجدًدا  نقومس العمومية لجمعيةإيجابية للمستقبل، وبناًء على موافقة ا

 
 ...مستقبلية نظرة

 
إن هYذا العصYر يشYهد تطYوًرا سYريًعا،      . نقل الشركة إلى المرحلة التالية من النمو في تدعمناالتي س تدابيرمجموعة من ال يتضمنبرنامجنا اإلستراتيجي  إن
 duعائلYة   فYي  العYاملين  لجميYع  وتقYديري  امتنYاني  خYالص  عYن  ُأعYرب  أن لYي  اسYمحوا  .عمالئنYا  احتياجYات  تلبيYة  من ٢٠١٢ العام في تمكنافخور ألننا  ناوأ

وتوجيهاتYه الحكيمYة    ةمشYور الالشكر ألعضاء مجلس اإلدارة، الذي واصل دعمه من خالل تقYديم  ب أتوجهكما . ٢٠١٢وتفانيهم على مدار العام  إلخالصهم
 . أثناء مرحلة النمو والتغير

 
 . في شركتنا، وشركائنا المميزين ثقتهم مساهمينا على استمرارو إلخالصهم، عمالئنا جميع أشكر أن أخيًرا أودو
 

 عثمان سلطان
 التنفيذي الرئيس
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  الموحد الشامل بيان الدخل
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

    
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
   

 ٨٫٨٥٤٫٦٨٣ ٩٫٨٤١٫٥١٦ ٢٩ اإليرادات
)٢٫٩٤٤٫١٣٣(  تكلفة المبيعات  )٢٫٩٥٣٫٩١٢(  

  ---------------------- -------------------- 
 ٥٫٩٠٠٫٧٧١ ٦٫٨٩٧٫٣٨٣  رباحإجمالي األ

  ---------------------- -------------------- 
    

)٤٫٠٨٧٫٥٤٧( ٢٠ المصروفات العمومية واإلدارية   )٤٫٠٦١٫٦٤٩(  
 ٦١٫٠٧٣ ٤٩٫١٣٧ ٢٢ إيرادات التمويل

)٦٩٫٥٤٢( ٢٢ مصروفات التمويل  )١١٣٫٦٢٧(  
 ٢٥٫٥٧٨ ٣٤٫٠٧١ ٢٣ أخرى إيرادات

  ---------------------- -------------------- 
 ١٫٨١٢٫١٤٦ ٢٫٨٢٣٫٥٠٢  متيازقبل رسوم حق اال رباحاأل
    

)٨٤٣٫٩٦١( ٢٤ متيازرسوم حق اال  )٧١٤٫٥٥٦(  
  ---------------------- -------------------- 

 ١٫٠٩٧٫٥٩٠ ١٫٩٧٩٫٥٤١  السنة أرباح
  ---------------------- -------------------- 

 ١٫٠٩٧٫٥٩٠ ١٫٩٧٩٫٥٤١  الشركة لمساهميواإليرادات الشاملة المنسوبة  رباحاأل
  ========== ========== 

 ٠٫٢٤ ٠٫٤٣ ٢٥ )درهم( ربحية السهم
  ========== ========== 

     
 .الموحدة من هذه البيانات المالية ال يتجزأ جزءًا  ٣٦إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .٥ الصفحة على مدرج الموحدة البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد

 
 

 
  
  إيضاح 

    
   

 ١٫٠٩٧٫٥٩٠ ١٫٩٧٩٫٥٤١ 
    

  ٨١٣٫٧٨٩ ٩٨٣٫٩٣٣ 
  ١٦٧٫٦٠٧ ١٥٩٫١٩٨ 

  ٢٣٫٨٢٢ ٢٩٫٠٣٩ 
  ٣٤٫٨٠٢ ٣٥٫٠٥٩ 
  ٧٢٫١٥٧ ١٩٫٥٤٩ 

 ٥٢٫٥٥٤ ٢٠٫٤٠٥ 
  ٢٥٫٥٧٩ ١٤٫٨٥٦ 

  )٢٥٫٥٧٨( )٣٤٫٠٧١( 
 ٦٦١٫٠٧٥ )١٨٩٫٨١٢( ٢٦ 

  --------------------- -------------------- 
  ٢٫٩٢٣٫٣٩٧ ٣٫٠١٧٫٦٩٧ 

  --------------------- -------------------- 
    

   
  )١٫٣٥٥٫٦٩١( )١٫٢٢١٫٢٣٩( 

  )١٥٢٫٧٢٧( )٨٢٫٧٤٠( 
  -)١٠٫٩٢٣( 
٦٣٠٫٠٠٠( ١١( - 

  ٢٥٫٥٧٨ ٣٤٫٠٧١ 
  ---------------------- ---------------------- 

  )١٫٤٩٣٫٧٦٣( )١٫٨٩٩٫٩٠٨( 
  ---------------------- ---------------------- 

    
   

  ١٫٤٣٩٫٣٥٢ ٥٧٣٫٧٨٥ 
 )٣٫٢٢٥٫٥٣٩( )٦٧٣٫١٨٢( 
 )٦٨٥٫٧١٤( - 
 ٦١٫٠٧٣ ٤٩٫١٣٧ 
 )١١٣٫٦٢٧( )٦٩٫٥٤٢( 

  -------------------- ---------------------- 
  )١٫٨٣٨٫٧٤١( )٨٠٥٫٥١٦( 

  -------------------- ---------------------- 
  ٤٠٩٫١٠٧( ٣١٢٫٢٧٣( 

  ٢٫٧٨٥٫٤٧٨ ٢٫٣٧٦٫٣٧١ 
  --------------------- --------------------- 

 ٢٫٣٧٦٫٣٧١ ٢٫٦٨٨٫٦٤٤ ١١ 
  ========== ========== 
  

 .الموحدة من هذه البيانات المالية ال يتجزأ جزءًا  ٣٦إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .٥ الصفحة على مدرج الموحدة البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

 

 
 

)) 
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ألف درهم إماراتي  ١٫٣٧١٫٤٢٩ بقيمة )درهم إماراتي  ٠٫١٥: ٢٠١١(الواحد  للسهم إماراتيدرهم  ٠٫٣٠ بواقع نقدية أرباح توزيعاتتم اقتراح * 
 . )إماراتي درهم ألف ٦٨٥٫٧١٤: ٢٠١١(
 

 .الموحدة من هذه البيانات المالية ال يتجزأ جزءًا  ٣٦إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .٥ الصفحة على مدرج الموحدة البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية -١

الوزاري رقم تم تأسيس الشركة بموجب القرار  .محدودة مسؤولية ذاتعامة  مساهمة شركة هي) .ع.م.ش( المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة إن
العنوان الرئيسي للشركة هو  إن. ٧٧٩٦٧رقم  تحتالشركة في السجل التجاري  تسجيلتم وقد . ٢٠٠٥ديسمبر  ٢٨الصادر بتاريخ  ٢٠٠٥ لسنة ٤٧٩
وشركتها تضم الشركة  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  ةللسنالبيانات المالية الموحدة للشركة  إن .العربية المتحدة اإلماراتدبي،  ٥٠٢٦٦٦ ب.ص

 .")الشركة(" التابعة
 

العربية  اإلماراتفي دولة  الصلة ذاتواإلنترنت والبث وخدمات االتصاالت  والنقالة الثابتةاالتصاالت  خدماتتقديم  فىالرئيسية  الشركة أهداف تتمثل
 . ٢٠٠٧ فبراير ١١التجارية للشركة في  العمليات بدأت وقد ،المتحدة

 
الشركة "( المحدودة القابضة اتستثمارلال المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة ،بالكامل لهاتابعه مملوكة  شركة الشركة أسست ،٢٠١٠ سنة خالل

 يالرئيس الهدفيتمثل  .٢٠٠٣جبل علي عام بلمنطقة الحرة بابالخارج  المؤسسةبالخارج وفقا للوائح الشركات  مؤسسة وتم تسجيلها كشركة ،)"التابعة
سبيل المثال المحتوى،  على مستقبال فيها االستثمار فى الشركة ترغب التى األساسي أعمالها نطاق خارج جديدةأنشطة  فى باالستثمار التابعة للشركة

 .التجاري نشاطهاالتابعة   الشركه تبدأ لم ،٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في  .ووسائل اإلعالم، والبيانات، وخدمات القيمة المضافة لالتصاالت
 

 عداد أسس اإل -٢
 

 بيان التوافق ) ١
 

كذلك وفقًا مجلس معايير المحاسبة الدولية و المعتمدة من قبل االمالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراته البياناتلقد تم إعداد هذه 
 ).وتعديالته( ١٩٨٤لعام  ٨القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  لمتطلبات

 
   المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد) ٢
 

 عند تطبيقها يتم ولم ٢٠١٢ يناير ١ بعد تبدأ التي السنوية الفترات على تسري التي والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير من عدد هناك
 .بشكل مسبق المعايير تلك لتطبيق الشركة تخطط ال. بالشركة صلة ذات تكون قد التي والتفسيرات المعايير يلي فيما. الموحدة المالية البيانات هذه إعداد

 
 )  ٢٠٠٩(معايير التقارير المالية الدولية، األدوات المالية  –) ٢٠١٠(األدوات المالية  -من معايير التقارير المالية الدولية  ٩رقم  المعيار) أ
 

 معايير من ٩ قمر للمعيار وفقًا. المالية الموجودات وقياس بتصنيف تتعلق جديدة متطلبات) ٢٠٠٩( الدولية المالية التقارير معايير من ٩ رقم المعيار يقدم
 التدفقات وسمات المالية الموجودات هذه يغطي الذي التجاري للنموذج وفقًا المالية الموجودات وقياس تصنيف يتم، )٢٠٠٩( الدولية المالية التقارير
 لدى. المالية بالمطلوبات متعلقة إضافات) ٢٠١٠( الدولية المالية التقارير معايير من ٩ رقم المعيار يقدم حين في. المالية الموجودات لهذه التعاقدية النقدية
 معايير من ٩ رقم بالمعيار الخاصة والقياس التصنيف متطلبات على محدودة تعديالت إلجراء فعال مشروع حاليًا الدولية المحاسبة معاييرمجلس

 .التحوط ومحاسبة المالية الموجودات قيمة انخفاضب تتعلق جديدة متطلبات أضاف كما الدولية الماليةالتقارير
 

أو بعد ذلك التاريخ، ويجوز  ٢٠١٥يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في ) ٢٠٠٩،٢٠١٠(من معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار رقم  يسري
على الموجودات المالية ) ٢٠١٠(المالية الدولية من معايير التقارير  ٩من المتوقع أن يؤثر تطبيق المعيار رقم . تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ

 .للشركة، دون أن يؤثر على المطلوبات المالية للشركة
 

اإلفصاح عن الحصص في الشركات  ١٢الترتيبات المشتركة، والمعيار رقم  – ١١البيانات المالية الموحدة، والمعيار رقم  – ١٠رقم  المعيار) ب
 المالية الدولية   من معايير التقارير) ٢٠١١(األخرى 

 تضطر قد لذلك، ونتيجة. بها المستثمر الشركة توحيد ضرورة مدى لتحديد للسيطرة واحد نموذج الدولية المالية التقارير معايير من ١٠ رقم المعيار يقدم
 .بها المستثمر الشركات حتسابال حاليًا المستخدمة الطرق في تغييرات إلى يؤدي قد مما بها، المستثمر الشركة توحيد بشأن قرارهالتغيير الشركة

 
 درجة يحتل يزال ما كونه من الرغم على األساسي، العنصر هو المشترك الترتيب هيكل يعد لم الدولة، المالية التقارير معايير من ١١ رقم للمعيار وفقًا

 .الالحقة حتساباال طرق ثم ومن المشترك الترتيب نوعتحديد في هامة،
 

 همالتزامو بالموجودات األطراف حق إثبات بموجبه يتم ترتيب بمثابة تعتبر التي المشتركة، العمليات في الشركة حصة احتساب سيتم �
 .والمطلوبات الموجودات تلك في الشركة حصة أساس على بالمطلوبات،

 
 وفقًا الموجودات، بصافي األطراف حق إثبات بموجبه يتم ترتيب بمثابة تعتبر التي المشتركة، االئتالفات في الشركة حصة احتساب سيتم �

.الملكيةلحقوق
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

  )تابع( المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد) ٢
 

 .الحصص هذه حتسابال حاليًا المستخدمة الطرق في تغييرات إلى يؤدي قد مما المشتركة، ترتيباتها تصنيف إعادة إلى الشركة تضطر قد
 

 والترتيبات التابعة الشركات في المنشأة حصص حول اإلفصاح متطلبات كافة واحد معيار في الدولية المالية التقارير معايير من ١٢ رقم المعيار يجمع
 التابعة، الشركات في الحصص عن اإلفصاح متطلبات تقييم على حاليًا الشركة تعمل. الموحدة غير المهيكلة والشركات الزميلة والشركات المشتركة

 رقم المعيار يقتضي. الحالية باإلفصاحات مقارنتها خالل من الموحدة، غير المهيكلة والشركات الزميلة والشركات المشتركة الترتيبات في والحصص
 .المالي وتأثيرها الحصص هذه ومخاطر طبيعة حول معلومات عن اإلفصاح الدولية المالية التقارير معايير من ١٢

 
قبشكل مسبقأو بعد ذلك التاريخ، ويجوز تطبيق هذا المعيار  ٢٠١٣يناير  ١هذه المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ في  تسري

 )  ٢٠١١(قياس القيمة العادلة  –من معايير التقارير المالية الدولية  ١٣المعيار رقم  )ج
 

من معايير التقارير المالية الدولية مصدر واحد للتوجيهات الخاصة بكيفية قياس القيمة العادلة ويستبدل التوجيهات المتعلقة بقياس  ١٣يقدم المعيار رقم 
من معايير التقارير  ١٣المعيار رقم باستثناء بعض الحاالت المحدودة، يتم تطبيق . القيمة العادلة المنتشرة حاليًا في مختلف معايير التقارير المالية الدولية

حاليًا بمراجعة الطرق  الشركةتقوم . المالية الدولية عندما تتطلب معايير التقارير المالية الدولية األخرى قياس أو اإلفصاح عن القيمة العادلة أو تجيز ذلك
أو  ٢٠١٣يناير  ١ارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في من معايير التق ١٣يسري المعيار رقم . المستخدمة من قبلها لتحديد القيم العادلة

 .بعد ذلك التاريخ، ويجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ
 
 )  ٢٠١١(تعويضات الموظفين  – ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  )د
 

فيما يتعلق ببرامج . ن قصيرة األجل وطويلة األجل إليضاح الفرق بينهماتعريف تعويضات الموظفي) ٢٠١١( ١٩يغير المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والخسائر االكتوارية تأثير على  رباحباأل عترافالتعويضات المحددة، ليس من المتوقع أن يكون الستبعاد خيار السياسة المحاسبية فيما يتعلق باال

 ١٩يسري المعيار المحاسبي الدولي رقم . مبادئ قياس العائد المتوقع على موجودات البرنامجقد تضطر إلى تقييم تأثير التغير في  الشركةإال أن . الشركة
 .أو بعد ذلك التاريخ ويجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ ٢٠١٣يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في ) ٢٠١١(

 
 التوحيدأساس ) ٣
 

حتى  السيطرةالتابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء  ةللشركالبيانات المالية  إدراجيتم . الشركةتخضع لسيطرة الشركات التابعة هي كيانات 
 .السيطرة لكتتاريخ انتهاء 

 
 القياس أساس ) ٤
 

 .وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ةالموحدلقد تم إعداد هذه البيانات المالية 
 
 وعملة عرض البيانات المالية    التشغيليةالعملة ) ٥
 

وهي العملة  إال أذا ذكر غير ذلك العربية المتحدة مقربًا إلى أقرب عدد صحيح باآلالف اإلماراتبدرهم  ةالموحدلقد تم عرض هذه البيانات المالية 
  .التشغيلية للشركة

 
 السهمربحية ) ٦
 

 العاديةاألسهم  أو الخسائر لحاملي رباحالسهم األساسية من خالل قسمة األ أرباح احتسابيتم . األسهم األساسية أرباحبيانات  بعرض الشركةتقوم
  .الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خاللللشركة على 
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  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(  عدادأسس اإل -٢
 

  التقديرات واألحكام استخدام) ٧
 

التقارير المالية الدولية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق معايير ل وفقا الموحدةيتطلب إعداد البيانات المالية 
تتم مراجعة . تقديراتوقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك ال. للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المعلنةوالمبالغ المحاسبية السياسات 

بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي أي  عترافالتقديرات واالفتراضات التابعة لها بشكل مستمر ويتم اال
 . فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت

 
والتقديرات التي تنطوي  الموحدةر المالية الدولية التي لها تأثير هام على البيانات المالية إن األحكام الموضوعة من قبل اإلدارة في تطبيق معايير التقاري

الت والمعدات على مخاطر هامة للتسويات المادية في السنة التالية تتألف بصورة رئيسية من القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكات واآل
 ،الشهرة التجاريةقيمة  انخفاض ختبارفي تقديرات التدفقات النقدية المخصومة الالمستخدمة  األساسيةاالفتراضات و ،والموجودات غير الملموسة

 .ومخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها ومخصص المخزون بطيء الحركة
  

 السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 

  .عند التعامل مع البنود التي تعتبر مادية فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة للشركة ةموحد ةتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بطريق
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات ) ١
 

األطراف بيان الموجودات المستحوذ عليها من  ويتم. القيمة انخفاضالمتراكم وخسائر  ستهالكيتم قيد الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا اال
على الشامل على بيان الدخل  ستهالكويتم تحميل اال. القيمة انخفاضوخسائر  المتراكم ستهالكاال ناقصًا ستحواذبقيمها العادلة بتاريخ اال عالقةالذات 

والفترة  المقدرة للفترة الحالية وفيما يلي األعمار اإلنتاجية. أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات
 : المقارنة

 
 السنوات 
 

 ٢٥ - ٢٠ مباني
 ١٠ - ٣ آالت وماكينات
 ٥ أثاث وتركيبات

 ٤ سيارات
 

 يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى ،وبعد التشغيل. القيمة انخفاضصافية من خسائر  بيان األعمال الرأسمالية قيد االنجاز بالتكلفة يتم
 .وفقا لسياسات الشركة عليها ستهالكاال احتساب ويتم لممتلكات واآلالت والمعداتا
 

قتصادية االللبند في حال كان من المحتمل تدفق الفوائد  الدفتريةجزء ما من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالقيمة  استبدالبتكلفة  عترافيتم اال
 عترافويتم اال. للجزء المستبدل الدفتريةبالقيمة  عترافيقاف االإويتم . المستقبلية المتضمنة في الجزء إلى الشركة ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة

 .أو الخسائر عند تكبدها رباحبتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن األ
 

. للبند المعني الدفتريةوالمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد بالقيمة  واآلالت أحد بنود الممتلكاتالخسائر من استبعاد و رباحيتم تحديد األ
 .أو الخسائر رباحاإليرادات األخرى في األالخسائر ضمن و رباحهذه األصافي ب عترافاالويتم 

  
 الشهرة التجارية ) ٢
 
ويتم . عليها ستحواذاالالتي تم الممكن تحديدها عن القيمة السوقية العادلة للموجودات والمطلوبات  ستحواذالزيادة في تكلفة االبتمثل الشهرة التجارية ت

 . القيمة المتراكمة انخفاضخسائر  ناقصًابالتكلفة  تسجيلهاويتم  ،في القيمة نخفاضكانت تعرضت ال إذا للتحقق مما الشهرة التجارية سنويًا اختبار
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 )تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 

 الموجودات غير الملموسة ) ٣
 

خسائر  ةأيبالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم و ،تي تكون لها أعمار إنتاجية محددةوال ،التي تستحوذ عليها الشركةالموجودات غير الملموسة  يتم قياس
 . القيمة انخفاضمتراكمة نتيجة 

 
هذه  ي تكون فيهريخ التااعتبارًا من الت ،ةالمقدرة للموجودات غير الملموساإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية  احتسابويتم 

 : كما يلي ستخداممتاحة لال الموجودات
    سنواتال 
 

  ٥ لمعلومات  برامج تكنولوجيا ا
  ٢٠ تصاالت اال رخصةرسوم 

    ١٥-١٠    غير القابل لإللغاء  ستخداماال حق
 

 الموجودات المؤجرة ) ٤
 

 عترافعند اال. تمويلية إيجارات الملكية على أنها عقود امتيازيتم تصنيف عقود اإليجار التي تحتفظ بموجبها الشركة بشكل جوهري بكافة مخاطر و
المبدئي،  عترافالحقًا لال. ، أيهما أقلللحد األدنى لدفعات اإليجارالمبدئي، يتم قياس الموجودات المؤجرة بقيمة مساوية لقيمتها العادلة أو القيمة الحالية 

 . الموجودات وفقًا للسياسة المحاسبية المطبقة على هذه الموجودات احتسابيتم 
 

 . بالموجودات المؤجرة في بيان المركز المالي للشركة عترافتشغيلية وال يتم اال رإيجااألخرى عقود  اإليجارتمثل عقود 
   

 .على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار الخسائرأو  رباحاأل حسابالتي تتم بموجب عقود إيجار تشغيلية في  بالدفعات االعترافيتم 
   
 المخزون) ٥
 

 بنود يصال كل بند منلتكلفة على المصروفات المتكبدة إلوتشتمل ا. ، أيهما أقلالممكن تحقيقها المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المقدرة قياسيتم 
ياق سعر البيع المقدر في سوترتكز صافي القيمة الممكن تحقيقها على . على أساس المتوسط المرجح، ويتم تحديدها المخزون لمكانه ووضعه الحاليين

 .البيع إلتمام عمليةالالزمة التكاليف المقدرة  ًااألعمال االعتيادية، ناقص
 

 األدوات المالية ) ٦
 

 المالية غير المشتقة الموجودات) ١-٦
 

بكافة الموجودات المالية األخرى  عترافويتم اال. بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ التي نشأت فيه عترافتقوم الشركة بصورة مبدئية باال
 .ألداة المعنيةالخاصة با طرفًا في األحكام التعاقديةبصورة مبدئية في تاريخ الصفقة التي تصبح بموجبها الشركة 

 
ك الموجودات المالية أو بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للشركة في الحصول على التدفقات النقدية من تل عترافتقوم الشركة بإيقاف اال

للموجودات  الملكيةات امتيازكافة مخاطر و في معاملة يتم خاللها تحويل التعاقدية الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية عندما تقوم الشركة بتحويل
 . لوبات منفصلةبها الشركة كموجودات أو مطتحتفظ تنشأ أو  التى بأية فوائد في الموجودات المالية المحولة عترافويتم اال .بصورة فعلية المالية

 
 .والنقد وما يعادلهوالذمم المدينة  القروض ؛التالية المالية غير المشتقة الموجودات لدى الشركة

 
بمثل هذه الموجودات  عترافويتم اال. تتمثل القروض والذمم المدينة بموجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها غير مدرجة في سوق نشط

المبدئي، يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة  عترافالحقا لال .التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملةبأإلضافة إلى بصورة مبدئية بالقيمة العادلة 
 .القيمة انخفاضلية، ناقصًا خسائر طريقة الفائدة الفع استخدامالمطفأة ب

 
 . الذمم المدينة التجاريةعالقة وال األطراف ذاتوالذمم المدينة على المستحق من تشتمل القروض 

 
إن السحوبات المصرفية على . ثالثة أشهر أو أقللصلية األ هااستحقاق التي تمتد فتراتعلى األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب  ةيشتمل النقد وما يعادل

بيان التدفقات من إدارة النقد لدى الشركة يتم إدراجها كأحد عناصر النقد وما يعادله لغرض  ءل جزءًا ال يتجزالمكشوف التي يتم سدادها عند الطلب وتشك
 .  النقدية
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  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 
 )تابع( األدوات المالية) ٦
 

 المشتقةالمطلوبات المالية غير ) ٢-٦
 

 .ألطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى قمستحالطويل األجل و القروض المصرفية ؛لدى الشركة المطلوبات المالية غير المشتقة التالية
 

المبدئي، يتم  عترافالحقا لال .بمثل هذه المطلوبات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة عترافيتم اال
 .طريقة الفائدة الفعلية استخدامقياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ب

 
 . أو انتهاؤهالغاؤها إاتها التعاقدية أو عندما يتم التزاموم بالوفاء بقعندما ت بالمطلوبات المالية عترافيقاف االإتقوم الشركة ب

 
حق قانوني قابل للتنفيذ  لدي الشركةفقط عندما يكون وذلك ، تاريخ التقريرتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في 

 .بصورة متزامنةإجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في إما  ويكون لديها الرغبةبتسوية المبلغ 
 

 رأس المال) ٣-٦
 

عقود الخيارات المتعلقة باألسهم األسهم العادية و صدارضافية المنسوبة مباشرة إلبالتكاليف اإل عترافويتم اال ،يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية
 .حقوق الملكيةكاقتطاع من 

 
 على األسهم العادية رباحاألتوزيع  )٤-٦
 

 .الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة فيها على األسهم العادية كمطلوبات في الفترة التي تتمالدفع مستحقة  رباحيتم إدراج توزيعات األ
 

 المخصصات) ٧
 

تدفقات خارجة لفوائد  إجراءقانوني أو إنشائي قائم، نتيجة لحدث سابق ويكون من المحتمل  التزامبالمخصصات عندما يكون لدى الشركة  عترافيتم اال
ويتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية . لتزام، كما يكون من الممكن إجراء تقدير معقول لمبلغ االلتزاماقتصادية لتسوية اال

 . يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة األموال في ذلك الوقت والمخاطر ذات الصلة بالمطلوبات الضريبة الذي بمعدل ما قبلالمتوقعة 
  
مكافآت نهاية الخدمة ) ٨
 

 البرامج هذه بموجب الشركة اتالتزام تكون حيثمحددة المساهمة الالتقاعد التي تديرها الدولة كمدفوعات إلى خطط  لبرامج المدفوعاتيتم التعامل مع 
 .محددةال خطط المساهمة بموجب الناتجة لتلك مساوية

 
 مزايا( ١٩ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا وذلك المتوقعة التكلفة وحدة لطريقة وفقا هاحتساب يتمالخدمة للموظفين غير المواطنين  نهاية مخصص
القيمة  احتسابيتم و .المعنيهات لتزامعلى أساس القيمة الحالية لال بالمخصص عترافويتم اال. مع مراعاة قوانين العمل في دولة اإلمارات ) الموظفين
افتراضات حول معدل المتوسط السنوي للزيادة في الرواتب، ومتوسط فترة التوظيف من غير مواطني دولة اإلمارات  استخدامات بلتزامالالحالية ل

أسعار  تحديديتم . لالدارةوتحسب االفتراضات المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة، وتعكس أفضل تقدير . العربية المتحدة، ومعدل الخصم المناسب 
 .التقارير تاريخ فيمعدل التضخم متاح حول  ألفضل تقدير الخصم وفقا

 
 القيمة انخفاض) ٩
 

 الموجودات المالية ) ١-٩
 

ما إذا كان هنالك دليل موضوعى على  لتحقيقفى تاريخ كل تقرير  أو الخسائر رباحمن خالل األ بالقيمة العادلة الدفتريةيتم تقييم الموجودات المالية غير 
 عتراففي القيمة إذا كان هنالك دليل موضوعي يشير إلى أن هناك خسارة قد حدثت بعد اال نخفاضيعتبر األصل المالي قد تعرض ال. قيمتها انخفاض

    .موثوقةالمبدئي بالموجودات وأن هذه الخسارة لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل والذي يمكن تقديره بصورة 
  

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  الدفتريةالقيمة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة  انخفاضخسائر  احتسابيتم 
أو الخسائر ويتم عكسها في حساب مخصص مقابل  رباحبالخسائر ضمن األ عترافويتم اال. بسعر الفائدة الفعلي األصلي  المستقبلية المقدرة مخصومة

عندما يتسبب حدث . في القيمة من خالل تالشي الخصم نخفاضال التي تعرضتبالفوائد على الموجودات  عترافويتم االستمرار في اال. الذمم المدينة
 . أو الخسائر رباحالل حسابات األالقيمة من خ انخفاضفي خسائر  التقليصالقيمة، يتم عكس  انخفاضقيمة خسائر  تقليصالحق في 
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  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 

 )تابع(  القيمة انخفاض) ٩
 

  غير المالية  الموجودات) ٢-٩
 

في حال . في القيمة انخفاضإذا كان هنالك أي مؤشر على  مماللتحقق للموجودات غير المالية لدى الشركة بتاريخ كل تقرير  الدفتريةتتم مراجعة القيم 
فيما يتعلق بالشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة التي لها أعمار انتاجية غير . وجود مثل ذلك المؤشر،  يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد

 القيمةكانت  إذا القيمة انخفاض خسارة عترافاال يتم. لة لالسترداد كل سنة في نفس الوقتبعد، يتم تقدير القيمة القاب ستخداممحددة أو لم تصبح متاحة لال
 .لألسترداد القابلة القيمهتتجاوز  الصلة ذات للنقدالمنتجة  الوحدةلألصل أو  الدفترية

 
 التدفقات خصم يتم. أكبر أيهما البيع، تكاليف ناقصًا العادلة القيمةأو  االستخدام من بالقيمة للنقداألصل القابلة لالسترداد أو الوحدة المنتجة  قيمة تتمثل
 والمخاطر للمال الزمنية للقيمة الحالية السوق تغيرات يعكس والذي ةباستخدام معدل خصم قبل الضريب ةقيمتها الحالي إلى التقديرية المستقبليه النقديه

 أصغر في فردي بشكل اختبارها يمكن اليتم تجميع الموجودات التي  ة،القيم انخفاض اختبارلغرض . للنقد المنتجة الوحدة أو بالموجودات المتعلقة
الداخلة للموجودات  النقدية التدفقات عنحد كبير  إلىمستقله  تكونالمتواصل والتي  ستخداممن اال نقدية تدفقات تنتجمن الموجودات التي  مجموعة

المنتجة للنقد  الوحداتالتجارية، يتم تجميع  الشهرة قيمة انخفاض اختبارالقطاع التشغيلي بغرض  اختباررهنًا لسقف . األخرى أو الوحدة المنتجة للنقد
التجارية ألغراض إعداد  ةأدنى مستوى لمراقبة الشهر ةالقيم انخفاض اختباروالتي تم تخصيص الشهرة التجارية لها، حيث يعكس المستوى الذي يتم فيه 

الوحدات المنتجة للنقد والتي يتوقع لها  لمجموعاتالتجارية التي تم الحصول عليها من خالل دمج األعمال يتم تخصيصها  ةهرإن الش. التقارير الداخلية
 .أن تستفيد من دمج األعمال ذات الصلة

 
القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجية للنقد  انخفاضتخصيص خسائر يتم . الخسائرأو  رباحاأل فيالقيمة  انخفاض بخسائر عترافاال يتم

في مجموعة  األخرىأوًال، لخفض القيمة الدفترية ألي شهرة تجارية مخصصة لمجموعة من الوحدات المنتجة للنقد ثم لخفض القيمة الدفترية للموجودات 
 .تناسبي أساس على للنقدالمنتجةالوحدات 

 
القيمة  انخفاضتقييم خسائر  بتاريخ كل تقرير فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم. القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية انخفاضال يتم عكس خسائر 

 . الخسائر أو عدم وجودها تقليصإذا كان هنالك مؤشرات على  مما للتحققالمعترف بها في فترات سابقة 
 

القيمة فقط إلى  انخفاضويتم عكس خسائر . القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد انخفاضويتم عكس خسائر 
 عترافاللم يكن قد تم اما طفاء، إذا أو اإل ستهالكالتي كان سيتم تحديدها، صافية من اال الدفتريةلألصل القيمة  الدفتريةالحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة 

 .القيمةانخفاضبخسائر 
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  ) ١٠
 

ويتم تحويل الموجودات . العربية المتحدة وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة اإلماراتيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى درهم 
الموجودات بينما يتم تحويل . التقريرالعربية المتحدة وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ  اإلماراتوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى درهم 
في  العربية المتحدة وفقًا ألسعار الصرف السائدة اإلمارات، إلى درهم ي يتم بيانها بالتكلفة التاريخيةوالمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، والت

 .أو الخسائر رباحم قيد فروق الصرف ضمن األويت ،تاريخ المعاملة
 

 باإليرادات   عترافاال) ١١
 

ورسوم االشتراك الشهري الثابتة ورسوم  ستخداموتشمل رسوم اال ،تتمثل اإليرادات بالمبالغ المفوترة أو المستحقة مقابل خدمات االتصاالت المقدمة
باإليرادات من خدمات االتصاالت  عترافويتم اال ،خدمة اإلنترنت ورسوم تفعيل الخدمة ورسوم المعامالت ورسوم خدمات القيمة المضافة استخدام

 . عندما يتم تقديم الخدمات وتكون صافية من الخصومات والمردودات المسموح بها
 

على والحسومات الخصومات التجارية و المرتجعات ، صافي منمستحق القبضستلم أو يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمبلغ الم
ات الملكية الهامة إلى المشتري وعندما يكون من المحتمل استرداد المبلغ المستحق امتيازباإليرادات عندما يتم تحويل مخاطر و عترافيتم اال .ةالكمي

تدخل مستمر من قبل اإلدارة في شؤون بصورة موثوقة وعندما ال يكون هناك البضائع  ذات الصله واحتمال استرجاع وعندما يمكن تقدير التكاليف 
 . وعندما يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقةالبضائع 
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  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 ) تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -٣
 

 التمويل   مصروفاتبإيرادات و عترافاال) ١٢
 

بإيرادات التمويل  عترافيتم االو ،والخسائرأ رباحمن األموال المستثمرة المعترف بها فى حسابات األ على إيرادات الفائدةتشمل إيرادات التمويل 
 . طريقة الفائدة الفعلية استخداموالخسائر ب رباحالمستحقة فى حسابات األ

 
على تسهيالت القروض التي تم الحصول عليها من الموردين والمؤسسات المالية وفقًا للمعدالت التجارية االعتيادية ويتم  فوائد التمويل سداديتم 
تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج . في الفترة التي يتم تكبدها فيها الشامل بها كمصروفات ضمن بيان الدخل عترافاال

 . كجزء من تكلفة الموجودات المؤهلهدات الموجو
 

 معامالت الدفع على أساس األسهم  ) ١٣
 

المقابلة  الزيادةب االعترافموظفين، مع العلى األسهم المقدمة للموظفين كمصروفات  المرتكز الدفعيتم االعتراف بالقيمة العادلة في تاريخ منح مكافآت 
فيما يتعلق بمكافآت الدفع المرتكز على األسهم . يصبح فيها الموظفون مستحقين لهذه المكافآت دون شرط التيفي حقوق الملكية، على مدى الفترة 

وأنه ال توجد اية تسويات  الشروطالخاضعة لشروط غير مرتبطة بالمنح، يتم قياس القيمة العادلة في تاريخ المنح للدفعات على أساس األسهم لبيان هذه 
  .قعة والنتائج الفعليةللفروق بين النتائج المتو

 
 القطاعات معلومات) ١٤

 
 يتطلب. التشغيلية لقطاعاتا - من معايير التقارير المالية الدولية ٨رقم  للمعيار طبقاالمتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة  المعلوماتيتم اإلفصاح عن 

 من منتظم بشكل مراجعتها تتم التي الداخلية التقارير على بناًء القطاعات التشغيليه  عن اإلفصاح يتم أن من معايير التقارير المالية الدولية ٨رقم  لمعيارا
 .اأدائه وتقييم على القطاعات الموارد لتوزيع هااستخدام متي، وللشركة المسؤول الرئيسي عن صناعة القرارات التشغيلية قبل

 
 الحكومية المنح )١٥

 
 يتم تقديمها للشركة كتعويض مقابل التي بالمنح عتراف، ويتم االسميةاإل لقيمتها وفقا النقدية غير بالموجودات المتعلقة الحكومية بالمنح عترافيتم اال

يتم تقديمها  التي المنح أما .المصروفات بتلك يتم فيها االعتراف التي الفترة نفس في منتظمة بطريقة أو الخسائر رباحاأل في المعترف بهاالمصروفات 
 لتلك اإلنتاجي المتوقع العمر مدى على منتظمة بطريقة الموّحد الدخل بيان في بها عترافاال فيتم الموجودات أحد تكلفة مقابلللشركة كتعويض 

 .رسملتهاعندالموجودات
 

 تحديد القيم العادلة  -٤
 

وقد تم تحديد القيم العادلة . المالية وغير المالية يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للشركة تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 -: أو اإلفصاح بناًء على الطرق التالية/ألغراض القياس و

   
 الحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى ) ١
 

ئدة السائد في السوق يتم تقدير القيمة العادلة للحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل الفا
 . التقريربتاريخ 

 
 المطلوبات المالية غير المشتقة ) ٢
 

بمعدل الفائدة  القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمبلغ األصلي وللفائدة مخصومة إلى، استنادًا القيمة العادلة، التي يتم تحديدها ألغراض اإلفصاح احتسابيتم 
 .التقريرالسائد في السوق بتاريخ 

 
 الدفع على أساس األسهم معامالت) ٣
 

على سعر تشتمل مدخالت القياس و. للتسعير) بالك سكولز(نموذج خيارات  استخدامب لعقود الخيارات الخاصة بأسهم الموظفينيتم قياس القيمة العادلة 
للتقلبات التاريخية المعدلة وفقًا  متوسط المرجحالمرتكزة على ال(ت المتوقعة في األسعار والتقلباالسهم في تاريخ القياس وأسعار األدوات في الممارسة 
المرتكز على الخبرة التاريخية والسلوك العام (المتوقعة  ألدوات، والمتوسط المرجح ألعمار ا)مةللتغيرات المتوقعة نتيجة المعلومات المتاحة بصورة عا

 ). السندات الحكوميةالمرتكز على ( مخاطرعلى  ينطويالتي ال باإلضافة إلى معدل الفائدة  المتوقعة رباحوتوزيعات األ ،)لحامل عقد الخيار
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  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

  إدارة المخاطر المالية -٥
 

 نظرة عامة 
 

 : ها الدوات ماليةاستخدامإن الشركة معرضة للمخاطر التالية الناتجة عن 
 
 االئتمانمخاطر  �
 مخاطر السيولة �
 مخاطر السوق �
 

 واإلجراءات المتبعة من قبلسياسات الهداف واأل كما يصفلكل من المخاطر المذكورة أعاله  الشركة يضاح معلومات حول تعرضيعرض هذا اإل
 .الموحدة هذه البيانات المالية ضمنيتم إدراج اإلفصاحات الكمية عالوة على ذلك، . لدى الشركة رأس المالإدارة ولقياس وإدارة المخاطر  الشركة

 
مسؤوًال أيضًا يكون مجلس اإلدارة كما . دارة مخاطر الشركة واإلشراف عليهإل اإلطار العاموضع  عن ةعام مسؤول بصورة الشركة مجلس إدارةإن 

 .لمخاطرالشركة لسياسات إدارة  ومتابعةإعدادعن 
 

يها يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع الحدود المقبولة للمخاطر ونقاط التحكم ف
بصورة منتظمة مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق تم تو ،بالحدود الموضوعة لتزاممخاطر واالرقابة المول

تهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى خلق بيئة تحكم نظامية بناءة يعي فيها كافة الموظفين أدوارهم . وأنشطة الشركة
 .اتهمالتزامو
 

مدى ات إدارة الشركة للمخاطر، كما تقوم بمراجعة بسياسات وإجراء لتزاملال الشركة لدى الشركة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة التدقيقتتولى لجنة 
في القيام بدورها  المراجعةلجنة بمساعدة  ةالداخلي الرقابةيقوم قسم . على ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة إلدارة المخاطر اإلطار العام مةءمال

بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدارة المخاطر واألنظمة الرقابية الخاصة بها ويتم تقديم تقارير  ةالداخلي الرقابةويقوم قسم . اإلشرافي
 . التدقيقبنتائج المراجعة إلى لجنة 

 
مخاطر االئتمان

 
اته التزاملخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن الوفاء ب الشركةتتمثل المخاطر االئتمانية بمخاطر تعرض 

 . المبالغ المستحقة للشركة من العمالء نعبصورة رئيسية  مخاطر االئتمان وتنشأ التعاقدية،
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى
  

من تأثير أقل الشركة له تأثير  قاعدة عمالءلالجغرافي توزيع الإن . بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل يتأثرئتمان االمخاطر الشركة ل تعرضإن 
 .االئتمانمخاطر 

 
 تشتمل وقد. أحكام وشروط الشركةجدارته االئتمانية قبل عرض  للتعرف علىيتم بموجبها تحليل كل عميل جديد بوضع سياسة ائتمانية قامت اإلدارة 

يتم وضع . قطاعات العمل لدى العميل والمرجعيات المصرفية في بعض الحاالتو ،متاحة تكون عندماالتصنيفات الخارجية، على مراجعة الشركة 
ذه الحدود بصفة ون طلب موافقة من اإلدارة العليا، ويتم مراجعة هالتي تمثل الحد األقصى للمبلغ المفتوح دنية لكل عميل وفقًا لهذه السياسة الحدود االئتما

 .منتظمة
 

قانوني وحجم األعمال كيان أو  ىفرد ما إذا كان العميليتم تصنيف العمالء وفقًا لسماتهم االئتمانية بما في ذلك للعمالء،  عند مراقبة مخاطر االئتمان
 . مع الشركةوجود عالقات مالية سابقة واألعمال الجديدة أو المؤسسة و ةالمتوقع

 
 األعمالوطبيعة وحجم تطلب الشركة ودائع أو ضمانات مقابل منح تسهيالت ائتمانية للذمم المدينة التجارية واألخرى وتخضع لنتائج تقييم المخاطر  قد

 .المتوقعة من قبل العميل
  

القيمة  انخفاض قياسيتم  .المدينة التجارية واألخرىيمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم الذي القيمة  نخفاضمخصص ال برصدتقوم الشركة 
في حين يتم بشكل جماعي تقييم انخفاض قيمة الموجودات التي لم تتعرض النخفاض القيمة، وذلك للتحقق . في حالتها الفردية الهامة الموجوداتجميع ل

تستخدم الشركة البيانات عند تقييم انخفاض القيمة بشكل جماعي، . بعد تحديدهايتم لم تكبدها وقد تم  ةالقيم انخفاض ة خسائر نتيجةأيمما إذا كانت هناك 
  .  مالية مماثلة موجوداتب السداد الخاصةالتاريخية إلحصاءات 

  
مخاطر السيولة

 
إلدارة السيولة بضمان  الشركةويتمثل منهج . هااستحقاقاتها المالية عند التزامالوفاء ب على الشركةتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتجة عن عدم قدرة 

أعمال  تعرضدون تكبد خسائر غير مقبولة أو  والظروف الحرجة،في الظروف العادية  ،هااستحقاقاتها عند التزامامتالكها دائمًا سيولة كافية للوفاء ب
التشغيلية  المصروفاتلتغطية  على الفورمتاحة  تكونالتي وجزء كبير من أموال الشركة في النقد وما يعادله  استثمارويتم  .لمخاطر الشركة أو سمعتها

.المالية اتلتزاماال تغطيةالمتوقعة، بما في ذلك   
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)تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  -٥
 

 مخاطر السوق
 

 ألسهموأسعار اأسعار الفائدة أسعار صرف العمالت األجنبية والتغيرات في أسعار السوق مثل  تأثير عن التي قد تنتجتتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر 
لمخاطر السوق ضمن معايير  التعرض ةومراقبر السوق هو إدارة إدارة مخاطمن هدف الإن . أدوات مالية ما تحتفظ به من أو قيمة الشركةإيرادات على 

 .مع تحقيق أعلى عائد ممكنمقبولة 
 

 :الشركة لمخاطر السوق من ينشأ تعرض
 مخاطر العمالت �
مخاطر أسعار الفائدة �
 

 مخاطر العمالت 
 

في المقام األول للشركة، وهي  التشغيليةبعمالت أخرى غير العملة التي تتم إن الشركة معرضة لمخاطر العمالت فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات 
ي اإلماراتسعر صرف الدرهم  أنفيما يتعلق بمعامالت الشركة بالدوالر األمريكي، فإن الشركة ليست معرضة لمخاطر العمالت األجنبية حيث  .اليورو
  . حاليًا أمام سعر صرف الدوالر األمريكيثابت 

 
فإن  لذلك حيث أن معظم معامالت الشركة تتم بالعملة المحلية أو الدوالر األمريكي،. األجنبية ها لمخاطر العمالتتعرض بالتحوط منتقوم الشركة 

 وقتمن مخاطر العمالت يتوقف على متطلبات العملة من  التحوطإال أن قرار . لعمالت األجنبية محدودا صرف هامة نتيجة لمخاطر تعرض الشركة
  . باإلضافة إلى ظروف السوق وكالهما يتم رصده بصفة مستمرة ،خرآل
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

 .مناسبًا حيثما يكون ئدةالفا أسعارمقايضة  عقود الدخول فى يتضمنالذي الفائدة  أسعارطار العام إلدارة مخاطر إدارة الشركة على اإلوافقت 
 

 إدارة رأس المال
  

وية للحفاظ على ثقة المستثمر والدائنين والسوق باإلضافة إلى دعم التطوير المستقبلي الحفاظ على قاعدة رأسمالية ق فيسياسة مجلس اإلدارة  تتمثل
 .طويلة األجلالربحية أهدافها و المدىخطة العمل طويلة  نحوداء الشركة أيقوم مجلس اإلدارة بمتابعة . لألعمال

 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ) تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات -٦
 

 اآلالت والمعدات المباني                                 
اث ــــــــاألث

 السيارات والتركيبات
 أعمال رأسمالية 

 اإلجمالي يد اإلنجازــــــــق
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم                                 

       التكلفة
 ٨٫٢٨١٫٢٤٥ ١٫٨٣٤٫٢٥٥ ٢٫١٢٣ ١٩٦٫٠١٢ ٦٫٢٠١٫٦٤٧ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١١يناير  ١في 

 ١٫١٤٨٫٥٦٧ ١٧٦٫٣٥٠ ١٠٤ ٢٨٫٠٥٤ ٩٤٤٫٠٥٩ - اإلضافات
 - )١٫٠٣٣٫٣٥٠( - ٩٫٦٠٠ ١٫٠٢٣٫٧٥٠ - تحويالت

 )٩٠٫٠٨٢( - - - )٩٠٫٠٨٢( - ملموسة موجودات غيرتحويل إلى 
  -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 

 ٩٫٣٣٩٫٧٣٠ ٩٧٧٫٢٥٥ ٢٫٢٢٧ ٢٣٣٫٦٦٦ ٨٫٠٧٩٫٣٧٤ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
 ٩٫٣٣٩٫٧٣٠ ٩٧٧٫٢٥٥ ٢٫٢٢٧ ٢٣٣٫٦٦٦ ٨٫٠٧٩٫٣٧٤ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١٢يناير  ١في 

 ١٫٥٩٧٫٧٧٦ ٦٦١٫٢٠٦ ١٣٦ ١٠٫٩٢٤ ٩٢٥٫٥١٠ -  اإلضافات
 ٩٥٫٦٣٨ - - - ٩٥٫٦٣٨ -موجودات استبعاد اتالتزام: فاتإضا

 - )٦٨٦٫٦٣١( - ٦٫٦٢٤ ٦٨٠٫٠٠٧ - تحويالت
 )٢٤٫٧٤١( - )٨٨١( )١٣٫٨٦٠( )١٠٫٠٠٠( - استبعاد

 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
 ١١٫٠٠٨٫٤٠٣ ٩٥١٫٨٣٠ ١٫٤٨٢ ٢٣٧٫٣٥٤ ٩٫٧٧٠٫٥٢٩ ٤٨٫٢٠٨ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
/ القيمة انخفاض/ ستهالكاال

       *مخصص التقادم
 ١٫٥٩١٫٩٧٨ ٢٢٫١٩٤ ٢٫٠١٥ ١٠٩٫٨٦٧ ١٫٤٤٧٫٠٩٦ ١٠٫٨٠٦ ٢٠١١يناير  ١في 

 ٨١٣٫٧٨٩ - ١٨٩ ٤١٫٥٨٢ ٧٦٩٫٧٨٤ ٢٫٢٣٤ السنةالمحمل على 
 )١٠٫٦٣٤( - - - )١٠٫٦٣٤( - موجودات غير ملموسةتحويل إلى 

 ٤١٫١٠١ ٧٫٢٠١ - - ٣٣٫٩٠٠ - مخصص التقادم/ القيمة انخفاض
 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
 ٢٫٤٣٦٫٢٣٤ ٢٩٫٣٩٥ ٢٫٢٠٤ ١٥١٫٤٤٩ ٢٫٢٤٠٫١٤٦ ١٣٫٠٤٠ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
 ٢٫٤٣٦٫٢٣٤ ٢٩٫٣٩٥ ٢٫٢٠٤ ١٥١٫٤٤٩ ٢٫٢٤٠٫١٤٦ ١٣٫٠٤٠ ٢٠١٢يناير  ١في 

 ٩٨٣٫٩٣٣ - ١٣٠ ٣٧٫٣٩٨ ٩٤٤٫١٧٢ ٢٫٢٣٣ السنةالمحمل على 
 )٢٢٫٠٨١( - )٨٥٣( )١٢٫٦٠٤( )٨٫٦٢٤( - شطب/  استبعاد

 ١٩٫٥٤٩ ٦٫٩١١ - - ١٢٫٦٣٨ - مخصص التقادم/ القيمة انخفاض
 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
 ٣٫٤١٧٫٦٣٥ ٣٦٫٣٠٦ ١٫٤٨١ ١٧٦٫٢٤٣ ٣٫١٨٨٫٣٣٢ ١٥٫٢٧٣ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
 -------------------- -------------------- -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 

       الدفتريةيمة قالصافي 
 ٦٫٩٠٣٫٤٩٦ ٩٤٧٫٨٦٠ ٢٣ ٨٢٫٢١٧ ٥٫٨٣٩٫٢٢٨ ٣٤٫١٦٨ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                                 ========== ========== ========== ==================== ========== 
       الدفتريةيمة قالصافي 

 ٧٫٥٩٠٫٧٦٨ ٩١٥٫٥٢٤ ١ ٦١٫١١١ ٦٫٥٨٢٫١٩٧ ٣١٫٩٣٥ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
                                 ========== ========== ========== ==================== ========== 

 
 الممنوحة باألرض يتعلق فيما )درهم إماراتي ١: ٢٠١١(درهم إماراتي  ١ بمبلغسمية أ قيمةالقيمة الدفترية لمباني الشركة على  تشتمل

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة حكومةقبل من للشركة
 

.اإلنجاز قيد الرأسمالية األعمالمخصص التقادم يخص اآلالت والمعدات و /القيمة انخفاض*



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 
 الموجودات غير الملموسة والرسوم المؤجلة  -٧
 

 برامج تكنولوجيا المعلومات   ) ١-٧

                                 
قيد  رامجـــب

تخدامـــاالس  
سماليةرأعمال   
اإلنجاز قـــــــيد  اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم                                 
    التكلفة 

 ٨٣٦٫١٢٧ ١٤٥٫٩٤٠ ٦٩٠٫١٨٧ ٢٠١١يناير  ١في 
 ١٣١٫٠٢٤ - ١٣١٫٠٢٤ اإلضافات

)٣٧٫٣٥٤( ٣٧٫٣٥٤ تحويالتال  - 
)١٥٫٥٩٦( - انخفاض قيمة الموجودات  )١٥٫٥٩٦(  

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
 ٩٥١٫٥٥٥ ٩٢٫٩٩٠ ٨٥٨٫٥٦٥ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
 ٩٥١٫٥٥٥ ٩٢٫٩٩٠ ٨٥٨٫٥٦٥ ٢٠١٢يناير  ١في 

 ١١٨٫٢٦٥ ٦٥٫٦٠٩ ٥٢٫٦٥٦ اإلضافات
)٣٥٫٩١٥( ٣٥٫٩١٥ تحويالتال  - 

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
 ١٫٠٦٩٫٨٢٠ ١٢٢٫٦٨٤ ٩٤٧٫١٣٦ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
    اإلطفاء

 ٤١٢٫٢٨١ - ٤١٢٫٢٨١ ٢٠١١يناير  ١في 
 ١٦٧٫٦٠٧ - ١٦٧٫٦٠٧ المحمل على السنة

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
 ٥٧٩٫٨٨٨ - ٥٧٩٫٨٨٨ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
 ٥٧٩٫٨٨٨ - ٥٧٩٫٨٨٨ ٢٠١٢يناير  ١في 

 ١٥٩٫١٩٨ - ١٥٩٫١٩٨ المحمل على السنة
                                 ----------------- -------------------- ------------------- 

 ٧٣٩٫٠٨٦ - ٧٣٩٫٠٨٦ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
                                 ----------------- -------------------- ------------------- 

    صافي القيمة الدفترية
 ٣٧١٫٦٦٧ ٩٢٫٩٩٠ ٢٧٨٫٦٧٧ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                                 ========= ========== ========= 
    صافي القيمة الدفترية

 ٣٣٠٫٧٣٤ ١٢٢٫٦٨٤ ٢٠٨٫٠٥٠ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
 ============================
    

 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ) تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع( الموجودات غير الملموسة والرسوم المؤجلة -٧
 

 رسوم ترخيص االتصاالت   ) ٢-٧
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 ٩٤٫٢٢٦ ٨٨٫٠٠٣ يناير ١ في

 )٦٫٢٢٣( )٦٫٢٢٥( اإلطفاء خالل السنة
 ------------------- ------------------ 
 ٨٨٫٠٠٣ ٨١٫٧٧٨ ديسمبر ٣١ في
 ========== =========

 

العربية المتحدة للحصول على  اإلماراترسوم رخصة االتصاالت بالرسوم المفروضة على الشركة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت بدولة  تتمثل
ويتم إطفاء الرسوم على أقساط متساوية على مدى . العربية المتحدة اإلماراتتقوم بتقديم خدمات اتصاالت في دولة لشركة الالترخيص الخاص بتشغيل 

 .سنة من تاريخ منح الرخصة ٢٠فترة 
 

 غير القابل لإللغاء  ستخدامحق اال) ٣-٧
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 ٩١٫٥١٠ ١٦٤٫٢٨٢ يناير ١ في

 ٩٠٫٣٧١ ٥٨٫١٩٠ السنة خالل التحويالت/ اإلضافات
 )١٧٫٥٩٩( )٢٢٫٨١٤( اإلطفاء خالل السنة

 ------------------- ------------------ 
 ١٦٤٫٢٨٢ ١٩٩٫٦٥٨ ديسمبر ٣١ في
 ===================

 

 األماكن في لتغطيةاحلول  استخدام حقاتصاالت للحصول على  مشغللدفعها  تمتتمثل في الرسوم التي  لإللغاء القابل غير ستخداماال حق الىاا
من الممتلكات واآلالت والمعدات، ويتم إطفاء الرسوم على أقساط متساوية  والمحولةدولة اإلمارات العربية المتحدة  في محددةبمواقع  المتعلقةو المغلقة

 .سنوات ١٠على مدى فترة 
 

 دوائر الكابالت البصرية البحرية  استخداممن قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف البصرية للحصول على حق  محملة رسومتشمل أيضا و
 . سنة من تاريخ تشغيل نظام الكابالت ١٥ويتم إطفاء الرسوم على أقساط متساوية على مدى فترة  ،الخاصة بها الكابالت ونظام

 
 الشهرة التجارية )٤-٧

 ٣١ من ًااعتبار وذلك.) م.م.ذ( الحرة المنطقة اتستثمارلال تيكوم لشركة بالكامل مملوكة ،تابعة شركات ثالث وموجودات أعمال على الشركة تاستحوذ
 .عليها ستحواذالتي تم اال الموجودات لصافي العادلة القيمة عن الشراء ثمن في المدفوعة الزيادةب التجارية الشهرةتتمثل . ٢٠٠٥ ديسمبر

 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٤٩٫٠٥٠ ٥٤٩٫٠٥٠ 
 ========== =========

 النقدي التدفق طريقة استخدامب للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة ديتحديتم و .سنويًا التجارية الشهرة قيمة انخفاض اختبارب ةالشركتقوم 
 .اإلدارة مجلس والمعتمدة من قبل سنوات ثالث لفترة الممتدة العمل خطة استنادًا إلى المخصوم

 
 . عمليات البث وأعمال الهاتف الثابت متمثلتين فيتخصيص الشهرة التجارية لوحدتين منتجتين للنقد  يتم
 

 .٢٠١٢ديسمبر  ٣١٪ كما في  ٣بنسبة  نمو ومعدل٪  ٨٫٠٩بنسبة  خصم معدل ستخداماال من القيمة لحساب الرئيسية االفتراضات تتضمن

 الرسوم المؤجلة  ) ٥-٧
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 

  
 ٦٠٤ ٢٫٧٤٩ 

 ==================
تم فرض رسوم تخصيص أرقام الهواتف . رسوم الترخيص السنوي بالرسوم المحملة مقابل الترخيص الصادر للشركة لتقديم خدمات االتصاالت تتمثل

ترددات  استخداممجال التردد وذلك للسماح للشركة ب استخداملقد تم فرض رسوم . نطاق من أرقام الهواتف المتحركة والثابتة استخداملمنح الشركة حق 
 . مختلفة



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 معامالت األطراف ذات العالقة -٨
 

التي بوسعهم ممارسة تأثير ملحوظ  والشركات الرئيسييناألطراف ذات العالقة على مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة  تشتمل
 . وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها. عليها

 
 عالقةال تذا فاطراألإلى  /المستحق من) ١-٨

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم  

      العالقة ذات األطرافالمستحق من 
 ١٤١٫٣٩٦ ١٠٨٫٨٢٥ .)م.م.ذ(اكسيوم تليكوم 

 ١١٫١٨٩ ١٦٫٤٣٢ لإللكترونيات ايروس
 ٢٨٫٢٠٧ ٤٥٫٧٦٤ *المساهمين من المستحق

 ------------------- ------------------- 
 ١٨٠٫٧٩٢ ١٧١٫٠٢١ 

  ==================== 
      

     عالقةال ذات األطرافالمستحق إلى 
 ٣٤٫٥٩٨ ٢٨٫٠٥٨ .)م.م.ذ(المنطقة الحرة  لالستثمارات تيكوم
 - ٢٠٫٤٨٦ )ع.م.ش( العقاريه إعمار

 ----------------- ----------------- 
 ٣٤٫٥٩٨ ٤٨٫٥٤٤ 

  ========= ======== 
.يتمثل المستحق من المساهمين بالمبالغ المستحقة من المساهمين المؤسسيين*  
 

يتم و سميةبالقيمة السوقية األ عالقةال ذات ألطرافل اإلتصاالت خدمات وتقدم. التجارية ألسعاروفقًا ل العالقة ذات األطراف مع المعامالتجميع يتم تنفيذ
.عالقةال ذات األطراف مع للمعامالت جماليةاإل القيمة التالي الجدول يوضح. عنها المفصح عالقةال ذات ألطرافمع ا المعامالت من استبعادها  

    
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم  

    .)م.م.ذ(المنطقة الحرة  لالستثمارات تيكوم
 ٧٨٫٢٣٩ ٦٤٫٨٣٢  والخدمات المكاتب إيجار
 ٣٤٫٠٢١ ٣٥٫١٤٦  البنية التحتية قيمة

 ١٫٧٤٦٫٩٩٢ ٢٫٠٢١٫٥٣٦  المبيعات صافي -معتمد  موزع -.) م.م.ذ(اكسيوم تليكوم 
 ٢٧٥٫٠١١ ٣٩٥٫٠٥٣  صافي المبيعات  -معتمد  موزع - لإللكترونيات ايروس

 ١١٫١٦٦ ١١٫١٣٠  إيجار مركز البيانات والخدمات -.) م.م.ذ( البيانات لنظم إنجازات

 - ٣٩٫٢٦٢  )ع.م.ش( العقاريه إعمار
  ========== ========== 

   
 التعويضات إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين ) ٢-٨

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
درهمألف  ألف درهم    
   

 ٣١٫٩٣٩ ٣٢٫٧٠٤ جلامتيازات الموظفين قصيرة األ
 ١٫٢١٢ ١٫٣٠٢ تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ٧٦٥ ٥٩٧ التقاعد بعد ما تعويضات
 ٧٫٧٦٠ ٥٫٩٩٩ أساس األسهمعلىالتعويضات 

 ٨٫٠٤٠ ٩٫٠٧٢ أعضاء مجلس اإلدارة      آتمكاف
  ------------------ ------------------ 
  ٤٩٫٧١٦ ٤٩٫٦٧٤ 
 ================== 

 
 في المتبع النمط لتعكسالسنة السابقة  مبالغتعديل  تم ،وعليه. ةالحالي السنة ضمن مبالغ مسبقًا التي لم يتم إدراجهاالموظفين  اتامتيازبعض تم إدراج

 .ةالحالي السنة



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 المدينةالحسابات  -٩
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم  

   
 ٦٣٥٫٥٣٢ ٧١٧٫٢٧١   والمنتجات الخدمات مقابل المستحقة المبالغ
 )٣٠٥٫٧٤١( )٣٥٢٫٩١٣( )١-٩راجع ايضاح (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ناقصًا

  ------------------- ------------------- 
 ٣٢٩٫٧٩١ ٣٦٤٫٣٥٨ والمنتجات الخدمات مقابل القبض مستحقةالمبالغ  صافي

 ------------------- ------------------- 
 ٣٨٨٫٥١٣ ٤٣٦٫٨٦٧ آخرين اتصاالت خدمات مشغلي من المستحق

 )٢٫٤٥٩( )٢٫٠٩٢( )١-٩راجع ايضاح (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ناقصًا
 ------------------- ------------------- 

 ٣٨٦٫٠٥٤ ٤٣٤٫٧٧٥ آخرين اتصاالت خدمات مشغلي من المستحق صافي
 ------------------- ------------------- 

 ١٦٥٫٧٥٥ ٣١٠٫٧٣٩  بشأنها فواتيرتصدر لم إيرادات
 ------------------- ------------------- 
 ٨٨١٫٦٠٠ ١٫١٠٩٫٨٧٢ المدينة لحساباتا
 ==================

 تحصيلها في المشكوك الديون مخصصفي الحركة) ١-٩
 

 :التجارية المدينة الذمممن  تحصيلها في المشكوك الديون مخصص في الحركة يلي فيما
 

٢٠١١ ٢٠١٢ 
 درهم ألف درهم ألف

   والمنتجات الخدمات مقابل المدينة للذمم المخصص
 ٢١٨٫٤٣٥ ٣٠٥٫٧٤١ يناير ١ في

 ٩٠٫٧٩٢ ٥٢٫٥٦١ القيمة المعترف بها انخفاض خسائر
 )٣٫٤٨٦( )٥٫٣٨٩( السنة خالل المشطوب

----------------- ----------------- 
 ٣٠٥٫٧٤١ ٣٥٢٫٩١٣ ديسمبر ٣١ في

==================

 من مشغلي خدمات اتصاالت آخرين المستحقةالمبالغ  مقابل المخصص
 ١٫٢٤٣ ٢٫٤٥٩ يناير ١ في

 ١٫٢١٦ )٣٦٧( القيمة المعترف بها انخفاض خسائر)/ عكس(
----------------- ------------------ 

 ٢٫٤٥٩ ٢٫٠٩٢ ديسمبر ٣١ في
------------------ ------------------ 

 ٣٠٨٫٢٠٠ ٣٥٥٫٠٠٥ تحصيلها في المشكوك الديون مخصص إجمالي
==================

 
 .٢٨بالحسابات المدينة في االيضاح  المرتبطةالقيمة  انخفاضتم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت وخسائر 

  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

)تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 

 خرى   األمدينة الذمم ال -١٠
                                            

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 درهم ألف درهم ألف  
   

 ٢٤٦٫٧٢٨ ٣١٠٫٠١٤ سلفيات للموردين
 ٨٫٤٠٧ ٨٫٤٢٩ القبض مستحقةفوائد 

 ٤٫٧٨١ ٢٫٥٠٤ قروض للموظفين
 ١٥٫٥٧٨ ١٣٫١٩٩ وآخرىودائع  

  ----------------- ----------------- 
  ٢٧٥٫٤٩٤ ٣٣٤٫١٤٦ 

  ================== 
   

 .٢٨يضاح الذمم المدينة األخرى في اإلمن القيمة  انخفاضتم االفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت وخسائر 
 
                                                       ات قصير األجلستثمارواالالنقد وما يعادله  -١١

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
درهم ألف   درهم ألف   
   

)          تحت الطلب وحسابات الودائعفي حسابات (البنوك  لدى  ٢٫٣٧٥٫٩٤٦ ٢٫٦٨٨٫٢٣٢ 
الصندوق في  ٤٢٥ ٤١٢ 

 - ٦٣٠٫٠٠٠                                                      *األجل قصيرة استثمارات
  -------------------- -------------------- 
 ٢٫٣٧٦٫٣٧١ ٣٫٣١٨٫٦٤٤ 

  ========= ========= 
 

 .ستحواذتاريخ اال نم أشهر ثالثة ألكثر من هااستحقاقفترات  التي تمتد ودائع المصرفيةبالات قصيرة األجل ستثمارتتمثل اال* 
 

بنوك داخل دولة يتم إيداع كافة الودائع في . للسنة ٪ ٣٫٤٥و  ٪١٫٥ما بين  خالل السنة تراوحت الفائدة المكتسبة من األرصدة في حسابات الودائع
 .اإلمارات العربية المتحدة

 
 القروض طويلة األجل -١٢

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 درهم ألف درهم ألف 
     

 ٨٠٨٫١٧٠ ١٫٠٩٢٫٠٢١ )٢(و ) ١(القروض المصرفية طويلة األجل 
 ١٫٤٦٣٫٩٥٨ ١٫٠٨٠٫٧١٠ ) ٤(و ) ٣(ئتمانى ترتيبات الشراء اال

 -------------------- -------------------- 
 ٢٫٢٧٢٫١٢٨ ٢٫١٧٢٫٧٣١ 

 - - قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل  االستحقاق: ناقص
 )١٩٢٫٩٥٢( )٣٢٨٫٦١٣( ئتمانىقصير األجل من ترتيبات الشراء اال االستحقاق          

 -------------------- -------------------- 
 ٢٫٠٧٩٫١٧٦ ١٫٨٤٤٫١١٨ 
 ========= ========= 

 
مليون  ٨٠٨٫٢ بمبلغ جديد تسهيلالحصول على  وتم ،٢٠١١ يونيو فيمليارات درهم  ٣ ة بمبلغقائمالقرض كامل قيمة أحد ال بسداد الشركة قامت)  ١( 

يخضع  .)٢٠١٤يونيو  ٣٠(النهائي  ستحقاقتاريخ اال فيبالكامل،  الجديد التسهيلتم سداد سي. جزئي للسداد كتمويل) مليون دوالر أمريكي ٢٢٠(درهم 
 .لضمان التسهيلال يخضع هذا و. سنويا ٪١٫٤٥ باإلضافة إلى التسهيل إلى فائدة وفقا ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندنهذا 

 

 فيبالكامل  التسهيلهذا يتم سداد س. )يمليون دوالر أمريك ١٠٠٫٠(مليون درهم  ٣٦٧٫٤ تسهيل بنكي بقيمة  علىالشركة  حصلت، السنةخالل  ) ٢( 
وال .سنويًا٪ ١٫٦٠باإلضافة إلى لندن بنوك بين السائدة الفائدة ألسعار وفقًا فائدة إلى التسهيلهذا  يخضع). ٢٠١٥ ديسمبر ١٢(النهائي  ستحقاقتاريخ اال

 .السنة خالل )يمليون دوالر أمريك ٧٧٫٣( إماراتىمليون درهم  ٢٨٣٫٩ تم استخدام مبلغ .لضمان التسهيليخضع هذا 
 

 عليه حصلت فيما يتعلق ترتيب شراء ائتماني )يمليون دوالر أمريك ١١٣٫٩(مليون درهم بالكامل  ٤١٨٫٥، قامت الشركة بسداد مبلغ السنةخالل  ) ٣( 
 وفقًا فائدة إلى التسهيلهذا  يخضع). ٢٠٠٩ سبتمبر ٢٩( تفاقاال تاريخ من سنوات ثالث بعد بالكامل التسهيل هذا سداد يستحق. ينالمورد أحد من

 .سنويًا٪ ٢٫٦باإلضافة إلى  لندن بنوك لدى السائدة الفائدة ألسعار



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

)تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
 

 )تابع(القروض المصرفية طويلة األجل  -١٢
  

 :على النحو التالي موردين ثالثة من عليها الحصول تم التيئتماني الشراء اال ترتيباتت الشركة استخدم)  ٤( 
 

 ٢٦٨٫٧(مليون درهم  ٩٨٧٫١ مبلغ يسحب كامل ونهائي من إجمال في) يمليون دوالر أمريك ١٦٥٫٠(مليون درهم إماراتى  ٦٠٦٫٢مبلغ  ) أ(
من  ًاءابتداالتسهيل على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية  هذاسداد  يستحق ).مليون درهم ٨٠٨٫٢: ٢٠١١( )يمليون دوالر أمريك

مليون درهم  ٢٠٢ مبلغ وقد تم سداد. ٪ سنويا١٫٢باإلضافة إلى  بنوك لندن لديفائدة السائدة المتوسط سعر التسهيل إلى هذا يخضع . ٢٠١١يناير
 .السنةخالل ) مليون دوالر أمريكي ٥٥٫٠(

 
: ٢٠١١( ) مليون دوالر أمريكى ٢٠٧٫٠(مليون درهم  ٧٦٠٫٤من إجمالى ) مليون دوالر أمريكى ١١١٫٢(مليون درهم إماراتى  ٤٠٨٫٣مبلغ ) ب(

التسهيل إلى هذا يخضع . ٢٠١٢ سبتمبرمن  ًاءابتداالتسهيل على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية  هذايتم سداد  .)مليون درهم ١٦١٫٥
خالل ) مليون دوالر أمريكي ٩٫٥(مليون درهم  ٣٤٫٨وقد تم سداد مبلغ . ٪ سنويا١٫٢باإلضافة إلى بنوك لندن  لديفائدة السائدة المتوسط سعر 

  . السنة
مليون دوالر   ٢٢٫٩(مليون درهم  ٨٤سحب كامل ونهائي من إجمالى  في) مليون دوالر أمريكى ١٨٫٠(مليون درهم إماراتى  ٦٦٫١مبلغ )  ج(

يخضع هذا  ال. ٢٠١٢ سبتمبرمن  ًاءابتداأقساط نصف سنوية  خمسةالتسهيل على  هذاسداد  يستحق ).درهم مليون ٧٥٫٩: ٢٠١١) (أمريكى
  .السنة خالل) أمريكي دوالر مليون ٤٫٩(  درهم مليون ١٧٫٩ مبلغ سداد تم وقد. فائدة أية إلىالتسهيل 

 
 .٢٠١٢ ديسمبر ٣١تستخدم كما في التي لم وخالل السنة بالحصول على اثنين من التسهيالت البنكية قامت الشركة 

 
 ديسمبر ٢٠( النهائي ستحقاقبالكامل في تاريخ اال يستحق سداد هذا التسهيل). مليون دوالر أمريكي ٥٠٠(درهم مليون  ١٫٨٣٦٫٧مبلغ  ) أ(

 .٪ سنويا١٫٧٥باإلضافة إلى  بنوك لندن لدىفائدة السائدة الالتسهيل إلى متوسط سعر  هذا يخضع. )٢٠١٧
 
 .)٢٠١٥ديسمبر  ٢٤( النهائي ستحقاقبالكامل في تاريخ اال يستحق سداد هذا التسهيل). مليون دوالر أمريكي ١٠٠(درهم مليون  ٣٦٧٫٣مبلغ  ) ب(

 .٪ سنويا١٫٨٢باإلضافة إلى بنوك لندن لدي فائدة السائدة الالتسهيل إلى متوسط سعر هذا يخضع 
 

 شروط وجدول سداد الدين
 :القائمة ضوالقرفيما يلي شروط وأحكام 

٢٠١١سمبر ــــــــــــــــــــدي ٢٠١٢٣١سمبر ـــــــــــــــــــــدي ٣١       

  يةالفائدة اإلسممعدل  العملة  
سنة  

الدفترية القيمة ةقيمة اإلسميالالقيمة الدفتريةةقيمة اإلسميال ستحقاقاال
 ألف درهم    ألف درهم      ألف درهم    ألف درهم            
                

 ٨٠٨٫١٧٠ ٨٠٨٫١٧٠ ٨٠٨٫١٧٠ ٨٠٨٫١٧٠ ٢٠١٤ ٪١٫٤٥+ بنوك لندن دوالر قرض بنكى مضمون  
 ٤١٨٫٤٧١ ٤١٨٫٤٧١ - - ٢٠١٢ ٪٢٫٦٠+ بنوك لندن دوالر ائتماني شراء ترتيب
 ٨٠٨٫١٧٨ ٨٠٨٫١٧٨ ٦٠٦٫٢١٨ ٦٠٦٫٢١٨ ٢٠١٥ ٪١٫٢٠+ بنوك لندن دوالر ائتماني شراء ترتيب
 ١٦١٫٤٥١ ١٦١٫٤٥١ ٤٠٨٫٣٤٣ ٤٠٨٫٣٤٣ ٢٠١٧ ٪١٫٢٠+ بنوك لندن دوالر ائتماني شراء ترتيب
 ٧٥٫٨٥٨ ٧٥٫٨٥٨ ٦٦٫١٤٩ ٦٦٫١٤٩ ٢٠١٤ الشئ دوالر ائتماني شراء ترتيب
 - - ٢٨٣٫٨٥١ ٢٨٣٫٨٥١ ٢٠١٥ ٪١٫٦٠+ بنوك لندن دوالر ائتماني شراء ترتيب

       -------------------- ---------------------------------------- -------------------- 
        ٢٫٢٧٢٫١٢٨ ٢٫٢٧٢٫١٢٨ ٢٫١٧٢٫٧٣١ ٢٫١٧٢٫٧٣١ 
        ========================================
 

  المخصصات -١٣
 

وإنهاء والتي من المتوقع أن تتضمن تكاليف متعلقة بوقف  ،ةعدد من المواقع والمباني التجاري استخداميتم  ،للشركة االعتياديه نشطةاأل سياق في
وهي تدفقات ذات طبيعه طويلة  ،بها في تاريخ استبعاد الموجودات ذات الصلة ةمن المتوقع الى حد كبير أن تنتج التدفقات النقدية المرتبط. هااستخدام

  .الموجودات استخدامسنة من تاريخ  ١٥لغ بتمتد بصورة أساسيه لفترات ت ،األجل
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 درهم ألف درهم ألف 
     موجودات استبعاد التزامات 

   
 - ٩٥٫٦٣٨ السنةالمبالغ المرسملة خالل 

 ====================
 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

                                           واالستحقاقاتالحسابات الدائنة  -١٤
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم لف درهمأ 
   

 ١٫٥٧٩٫٦٧٤ ١٫٦٩١٫٩٥٥ الذمم الدائنة التجارية والمستحقات 
 ٤٦٥٫٠٠٢ ٨٠١٫٥٣٩ آخرين اتصاالت خدمات مشغلي إلى المستحق

 ١٦٦٫٠٠٣ ١٥٦٫٤٧٢ لموظفينا استحقاقات
 ٧٥٫٦٣٩ ٩٩٫١٥٤ ودائع العمالء

 ٢٣٫٧٦١ ٢٢٫٥٠٧ المحتجزات الدائنة ذمم
 ٣٨٠٫٦٠٥ ٣٣٩٫٠٠٢ اإليرادات المؤجلة

 ٧١٤٫٥٥٦ ٨٤٣٫٩٦١ المستحقة  متيازرسوم حق اال
 ٢٠٫٩٤٤ ٣٧٥ أخرى

 -------------------- ------------------- 
 ٣٫٤٢٦٫١٨٤ ٣٫٩٥٤٫٩٦٥ 
 ========= =========

 
 . ٢٨في االيضاح  ستحقاقاتبيان تعرض الشركة لمخاطر العمالت ومخاطر السيولة فيما يتعلق بالحسابات الدائنة واال تم
 

   الموظفين تعويضات -١٥
٢٠١١ ٢٠١٢ 

 درهم ألف لف درهمأ
 للموظفيننهاية الخدمة  تعويضات

 ٧٧٫٧١٤ ١٠٣٫٣٢٦ يناير ١ في
 ٣٤٫٨٠٢ ٣٥٫٠٥٩ السنة على المحمل

)١٥٫٧٠٣( السنة خالل المدفوعات  )٩٫١٩٠(  
-------------------- -------------------- 

 ١٠٣٫٣٢٦ ١٢٢٫٦٨٢ ديسمبر ٣١
===================

 
      :على أساس االفتراضات الهامة التالية المخصصب عترافاال تم

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

العمل مدة متوسط سنوات١٠الي  ٧  سنوات١٠الي  ٧   
الرواتب لزيادة السنوي المعدل متوسط  ٥٪  ٥٪  
الخصم معدل  ٣٫٥٥٪  ٣٫٥٥٪  

 ========== ========== 
 رأس المال -١٦

٢٠١١ ٢٠١٢ 

٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ )للسهم درهم ١ االسمية القيمة( بالكامل لمصدر والمدفوع او به المصرح المال رأس
=========================

 
      أسهم إصدار عالوة -١٧

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 

  
٣٩٣٫٥٠٤ ٣٩٣٫٥٠٤ 

 ======== ======== 
 

  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

)تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 

 الدفع على أساس األسهم احتياطي -١٨
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم  

   
 ٧١٫٩٢٤ ٨٦٫٧٨٠ احتياطي الدفع على أساس األسهم

  ====================
 

ويتكون . حقوق الملكية على أساسللحصول علي خيارات أسهم تم تسويتها  وذلكللمدراء الرئيسيين المختارين  تنفيذيبرنامج خيارات أسهم  الشركة لدى
 .سنويالمنح ال وبرنامجلمدراء التنفيذيين من منحة االطالق ابرنامج خيارات أسهم 

 
، أيهما التنفيذى في المستوىخدمة الأو إنتهاء  خدمتهمنهاية في خيارات األسهم للمدراء التنفيذيين عند إكتمال فترة خدمة محددة وينتهى  عقود استحقاقيتم 

متوسYط سYعر    احتسYاب يYتم تحديYد السYعر المسYتخدم ب    و .هYذه  الخيYارات  بعقYود  ملحقYة  أربYاح الحصYول توزيعYات    حقYوق  ال يوجد حقوق تصويت أو. أقرب
 .يوم من تاريخ بداية فترة خدمات برنامج خيارات األسهم ٣٠اإلقفال اليومى لمدة 

 
القيمYة   احتسYاب يYتم  و .الممنوحYة  األسYهم خيYارات  لالقيمYة العادلYة    إلYى  اسYتناداً األسYهم الممنوحYة    خيYارات يتم قياس القيمة العادلة للخدمات المسYتلمة مقابYل   

 .خياراتال عقود لتسعير) بالك سكولز(نموذج  استخدامب األسهم لخياراتالعادلة 
 

 ٣١ فYي  كمYا  خيYارات لالقيمYة العادلYة ل   حتسYاب تفاصيل برامج خيارات األسهم للمدراء التنفيYذيين واالفتراضYات المسYتخدمة ال    أدناه المبين الجدول يتضمن
  :٢٠١٢ ديسمبر

 

 األسهم برنامج

الخيارات 
 الممنوحة

 ) ألف(

 الخيارات عدد
 تتمالتي 

مصادرتها 
 )١() ألف(

 عدد
 الخيارات

 المستخدمة
 )ألف(

  الخيارات عدد
غير 

 المستخدمة
 )ألف(

 تاريخ 
 البداية

تاريخ 
 ستحقاقاال

 تاريخ 
 اإلنتهاء

 ٢٠١٢أبريل  ٢١ ٢٠٠٩أبريل  ٢١ ٢٠٠٦أبريل  ٢٢ - ١٦٫٠١٩ ٢٥٠ ١٦٫٢٦٩ المنحإطالق برنامج 

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ ٢٠٠٧يوليو   ١ ١٦٫٤٥٠-  ٦١٦ ١٧٫٠٦٦ ٢٠٠٧السنوي  المنحبرنامج 

 ٢٠١٤يونيو  ٣٠ ٢٠١١يونيو  ٣٠ ٢٠٠٨يوليو  ١ ٢٣٫٩٣٨-  ١٫٣٣٧ ٢٥٫٢٧٥ ٢٠٠٨السنوي  المنحبرنامج 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠ ٢٠١٢يونيو  ٣٠ ٢٠٠٩يوليو  ١ ١٠٫٥٠٤ ١٤٫٦٣٦ ٢٫٤٤٧ ٢٧٫٥٨٧ ٢٠٠٩السنوي  المنحبرنامج 

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يوليو  ١ ٢٣٫١٩٧-  ٤٫٣٥٧ ٢٧٫٥٥٤ ٢٠١٠السنوي  المنحبرنامج 

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠ ٢٠١٤ يونيو ٣٠ ٢٠١١ يوليو ١ ٢٤٫١٣١-  ٣٫٣٥٥ ٢٧٫٤٨٦  ٢٠١١السنوي  المنحبرنامج 

 ٢٠١٨ يناير ١٥ ٢٠١٥ يناير ١٦ ٢٠١٢ يناير ١٦ ١٫٤٨٢- -  ١٫٤٨٢ )٢(٢٠١١السنوي  المنحبرنامج 
 
 .خيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء تنفيذين للشركة )١(
 .٢٠١١الجدد وذلك لبرنامج المنح لعام  للمدراء الرئيسيينخيارات أسهم تم تقييمها مسبقًا  إصدار  )٢(
 

 :للخيارات العادلة القيمة حتسابال المستخدمة االفتراضاتفيما يلي القيمة العادلة و
 

 لكل العادلة القيمة األسهم برنامج
 )درهم( خيار

 في السهم سعر
 القياس تاريخ

  التقلبات
 المتوقعة

 الينطوي فائدة معدل
 مخاطر على

  بقاء معدل
 الموظف

 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٥٠ ٢٫٥١ ١٫٥٥ المنح برنامج إطالق

 ٪١٠٠ ٪١٫٧٥ ٪٤٧ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٧ السنوي المنح برنامج

 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٨ السنوي المنح برنامج

 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٩٣ ٢٠٠٩ السنوي المنح برنامج

 ٪١٠٠ ٪١٫٢٥ ٪٤٢ ١٫٩١ ٠٫٦٣ ٢٠١٠ السنوي المنح برنامج

 ٪١٠٠-٩٠ ٪١٫٠٠ ٪٣١ ٣٫١١ ٠٫٨٤ ٢٠١١ السنوي المنح برنامج

 ٪٩٥-٩٠ ٪١٫٠٠ ٪٢٨ ٢٫٨٥ ٠٫٦٠ )١( ٢٠١١ السنوي المنح برنامج
 
 .٢٠١١الجدد وذلك لبرنامج المنح لعام  للمدراء الرئيسيين ذات تقييم مسبقخيارات أسهم  إصدار  )١(
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الدفع على أساس األسهم احتياطي -١٨

  
 ٢٠١١ ديسمبر ٣١

 
 ٣١ فYي  كمYا  خيYارات لالقيمYة العادلYة ل   حتسYاب تفاصيل برامج خيارات األسهم للمدراء التنفيYذيين واالفتراضYات المسYتخدمة ال    يتضمن الجدول المبين أدناه

  :٢٠١١ ديسمبر
 

الخيارات  األسهم برنامج
 الممنوحة

 ) ألف(

 الخيارات عدد
تم  التي

مصادرتها 
 *)ألف(

 الخيارات عدد
 المستخدمة

 )ألف(

  الخيارات عدد
غير 

 مستخدمةال
 )ألف(

 تاريخ 
 البداية

تاريخ 
 ستحقاقاال

 تاريخ 
 اإلنتهاء

 ٢٠١٢أبريل  ٢١ ٢٠٠٩أبريل  ٢١ ٢٠٠٦أبريل  ٢٢ ١٫٣٩٥ ١٤٫٦٢٤ ١٦٫٢٦٩٢٥٠ المنحإطالق برنامج 

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ ٢٠٠٧يوليو   ١ ١٦٫٤٥٠ - ١٧٫٠٦٦٦١٦ ٢٠٠٧السنوي المنح برنامج 

 ٢٠١٤يونيو  ٣٠ ٢٠١١يونيو  ٣٠ ٢٠٠٨يوليو  ١ ٢٣٫٩٣٨ - ٢٥٫٢٧٥١٫٣٣٧ ٢٠٠٨السنوي المنح برنامج 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠ ٢٠١٢يونيو  ٣٠ ٢٠٠٩يوليو  ١ ٢٦٫٠٠٦ - ٢٧٫٥٨٧١٫٥٨١ ٢٠٠٩السنوي المنح برنامج 

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يوليو  ١ ٢٦٫٩١٩ - ٢٧٫٥٥٤٦٣٥ ٢٠١٠السنوي المنح برنامج 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠ ٢٠١٤يونيو  ٣٠ ٢٠١١يوليو  ١ ٢٧٫٤٨٦ - - ٢٧٫٤٨٦ ٢٠١١السنوي المنح برنامج 

 
 .خيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء تنفيذين للشركة*
 

 :للخيارات العادلة القيمة حتسابال المستخدمة االفتراضاتفيما يلي القيمة العادلة و
 

 لكل العادلة القيمة األسهم برنامج
 )درهم( خيار

 في السهم سعر
 القياس تاريخ

 الينطوي فائدة معدلالمتوقعة التقلبات
 مخاطر على

  بقاء معدل
 الموظف

 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٥٠ ٢٫٥١ ١٫٥٥ المنح برنامج إطالق

 ٪١٠٠ ٪١٫٧٥ ٪٤٧ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٧ السنويالمنح  برنامج

 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٨ السنويالمنح  برنامج

 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٩٣ ٢٠٠٩ السنويالمنح  برنامج

 ٪١٠٠-٩٥ ٪١٫٢٥ ٪٤٢ ١٫٩١ ٠٫٦٣ ٢٠١٠ السنويالمنح  برنامج

 ٪١٠٠-٩٠ ٪١٫٠٠ ٪٣١ ٣٫١١ ٠٫٨٤ ٢٠١١ السنويالمنح  برنامج
 
 

 االحتياطي القانوني   -١٩
 

من صافي ٪ ١٠يتم تحويل  ،بنود تأسيس الشركة، والتزامًا ب)وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨العربية المتحدة رقم  اإلماراتوفقًا للقانون االتحادي لدولة 
ويتعين إجراء تلك التحويالت حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لنصف رأس  ،قانوني غير قابل للتوزيعالحتياطي االسنويًا إلى رباحاأل

 .المال المدفوع للشركة
 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم 

   
 ١٥٧٫٨٦٨ ٢٦٧٫٦٢٧ يناير ١ في

 ١٠٩٫٧٥٩ ١٩٧٫٩٥٤   السنة خاللالتحويل إلى االحتياطي القانوني 
 ----------------- ------------------ 

 ٢٦٧٫٦٢٧ ٤٦٥٫٥٨١ ديسمبر ٣١ في
 ======== ======== 

 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

)تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 

  واإلداريةالمصروفات العمومية  -٢٠
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٩٣٢٫٦٥١ ٩٥٣٫٨٦٩ الرواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
 ٤٠١٫٩٩٦ ٣٦٠٫٧٤٤ خدمات خارجية وتعهدات

 ٤١٫٠٩٩ ٣٣٫٢٥٢ ستشارات اأتعاب 
 ٢١٦٫١٠٢ ٢٥٨٫١٨١ االتصاالت والرسوم ذات الصلة ترخيصرسوم 

 ٣٢٦٫٨٧٥ ٣٠٠٫٧٩١ مصروفات المبيعات والتسويق
 ١٫٠٠٥٫٢١٨ ١٫١٧٢٫١٧٠ مصروفات االستهالك واإلطفاء

 ٧٢٦٫٠٣١ ٧٢٧٫٧٥٨ تشغيل وصيانة الشبكة
 ١٥٠٫٤٢٦ ١٢٥٫٤٥٩ اإليجار والمرافق

 ٩٢٫٦٣٣ ٥٢٫١٥٩ تحصيلها في مشكوك ديونمخصص 
 ٧٢٫١٥٧ ١٩٫٥٤٩ انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

 ٩٦٫٤٦١ ٨٣٫٦١٥ مصروفات متنوعة
 -------------------- -------------------- 
 ٤٫٠٦١٫٦٤٩ ٤٫٠٨٧٫٥٤٧ 
 ====================

 
 تشغيليةال يجاراإلعقود  -٢١

 
 يجاراإلعقود 

 :على النحو التاليالتشغيلية غير القابلة لإللغاء  اإليجارقيمة عقود  سداديستحق 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ١٩١٫٦٢٠ ١٨٥٫١٧٧ أقل من سنة
 ٣٣١٫٥٥٠ ٣٤٧٫٠٩٠ في ما بين سنة وخمس سنوات

 ٥٧٫٠٤٢ ٣٠١٫٤٠٦ أكثر من خمس سنوات
 ------------------ ------------------ 
 ٥٨٠٫٢١٢ ٨٣٣٫٦٧٣ 
 ======== ======== 

 
سنوات مع خيار تجديد عقد  ١٠الي  ٥لفترة  اإليجاروعادة ما تمتد عقود . تستأجر الشركة عدد من المستودعات والعقارات والمواقع لتشغيل شبكتها

 . شروط تسمح بزيادة سنوية تعكس اإليجارات السائدة في السوق اإليجاريمكن أن تتضمن عقود . بعد ذلك التاريخ اإليجار
 

 اإليجارألف درهم كمصروفات ضمن بيان الدخل الشامل فيما يتعلق بعقود  ٢٠٥٫٣٤٠بمبلغ   عتراف، تم اال٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في خالل السنة 
  .)ألف درهم  ٢١٨٫٦٤٥: ٢٠١١(التشغيلية 

 
   إيرادات ومصروفات التمويل                                           -٢٢

  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم 

   إيرادات التمويل
 ٦١٫٠٧٣ ٤٩٫١٣٧ إيرادات الفائدة  

 ======== ======== 
   التمويل      مصروفات
 ١١٧٫٦٨٧ ٦٦٫٩٧٦ الفائدة   مصروفات

)٤٫٠٦٠( ٢٫٥٦٦ صرف العمالت) أرباح/ (خسائر  
 ------------------ ------------------- 
 ١١٣٫٦٢٧ ٦٩٫٥٤٢ 

 ======== ======== 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 خرى األ مصروفاتالو  يراداتاإل -٢٣
 

باإلضافة . الموردين أحد من مستلمة) شيء ال:  ٢٠١١( درهم مليون ١٢٫٣ بمبلغ مالية تعويضاتعلى  الحالية الفترة خالل األخرى يراداتاإل تشتمل
وكذلك  الخدمات، مشغلي لبعضمن الباطن  والمرافق التشغيل معدات بتأجير المتعلق) شيء ال:  ٢٠١١( درهممليون  ١٥٫٤تتضمن مبلغ  فإنها ذلك،إلى 

 .في المواقع آخرين مشغلي خدمات مشاركة من اإليرادات
 

  متيازحق اال -٢٤
 

الدفع  مستحقة متيازرسوم حق اال معدلعلى أن  ٢٠١٢ ديسمبر ١٠ بتاريخ إلمارات العربية المتحدة ا بدولةمن وزارة المالية  تأكيد خطابتلقت الشركة 
 وبعد التوزيع قبلللعام  رباح٪ من صافي األ١٧٫٥بها  باإلضافة إلى  المرخصإجمالي اإليرادات   من٪ ٥ يبلغ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 .بها المرخصإجمالي اإليرادات   من٪ ٥ قتطاعا
 

على إجمالي االيرادات  متيازاال، فقد قامت الشركة برصد مخصص لحقوق المختصه الهيئات معزال قيد المناقشة تا الأن اإليرادات المرخص له حيث
عتقاد الشركة أنه ال وقد تم استبعاد إيرادات خدمات البث. و خصومات أخرى مسموح بها )٢٩راجع إيضاح ( البثللسنة بعد استبعاد إيرادات خدمات 

 .لهنشاط غير مرخص 
 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٨٫٨٥٤٫٦٨٣ ٩٫٨٤١٫٥١٦ للعاماإليرادات إجمالي
 - )١٧٠٫١٦٩( )٢٩إيضاح ( البث خدمات إيرادات

 - )١٫١٩٠٫١٧٧( بها مسموح أخرى خصومات
 -------------------- ------------------ 

 ٨٫٨٥٤٫٦٨٣ ٨٫٤٨١٫١٧٠ ةإجمالي اإليرادات المعدل
 ========== ========= 

 ١٫٨١٢٫١٤٦ ٢٫٨٢٣٫٥٠٢ األرباح السنوية قبل رسوم حق االمتياز
٪ من صافي األرباح للعام ١٧٫٥باإلضافة إلى  المعدلةإجمالي اإليرادات   من٪ ٥االمتياز حق مخصص

 ٧١٤٫٥٥٦ ٨٤٣٫٩٦١ إجمالي اإليرادات  من٪ ٥بعد أقتطاع  التوزيع قبل
 ======== ======== )التوزيع قبل٪ من صافي األرباح للعام ١٥إجمالي اإليرادات باإلضافة إلى   من٪ :  ٢٠١١(

 
 متيازحق االل المستحقالحركه في ) ١-٢٤

٢٠١٢ ٢٠١١ 
  درهم ألف درهم  ألف

 يناير ١ في ٧١٤٫٥٥٦ ١٨٣٫٩١٥
)١٨٣٫٩١٥(  الدائنة الحساباتعلى المحول (٧١٤٫٥٥٦) 

 للسنة المخصص ٨٤٣٫٩٦١ ٧١٤٫٥٥٦
----------------- -------------------- 
 ديسمبر ٣١ في ٨٤٣٫٩٦١ ٧١٤٫٥٥٦

======== ======== 
 
 السهم   ربحية -٢٥
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

 ١٫٠٩٧٫٥٩٠ ١٫٩٧٩٫٥٤١ )ألف درهم( الفترة أرباح
 ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ عدد األسهمالمتوسط المرجح ل

 ٠٫٢٤ ٠٫٤٣ )درهم(السهم  يةربح
 ======== ======== 

 
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية -٢٦
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 )٤٫٩٦٢( ٢٧٫٧١٥ التغير في المخزون
 ٢٤٠٫٨٠١ )٢٢٨٫٢٧٢( التغير في الحسابات المدينة

 )١٢٫٠٤٣( ٢٫٣٣٩ المبالغ المدفوعة مقدمًاالتغير في 
 ١٤٢٫٨٧٥ )٥٨٫٦٥٢( التغير في الذمم المدينة األخرى

 ٤٢٩٫٧٧٨ ٦١٫١٨٩ واالستحقاقاتالتغير في الحسابات الدائنة 
 )٨٦٫٤٥٦( ٩٫٧٧١ عالقة ذات أطرافالتغير في المبالغ المستحقة من 
 )٤٣٫٥١١( ١٣٫٩٤٦ عالقة ذات أطرافالتغير في المبالغ المستحقة إلى 

 ٣٫٧٨٣ )٢٫١٤٥( التغير في الرسوم المؤجلة                                              
 )٩٫١٩٠( )١٥٫٧٠٣( لموظفينل المدفوعة التعويضات

 ----------------- ----------------- 
 ٦٦١٫٠٧٥ )١٨٩٫٨١٢( التغيرات في رأس المال العامل صافي

 ======== ======== 
   
 ات الطارئة واالرتباطات لتزاماال -٢٧

 
: ٢٠١١(ألف درهم على التوالي  ٣٢٫١٣٥وألف درهم  ١٫٣٣٨٫٥٨٥بملغي ات رأسمالية قائمة وضمانات مصرفية قائمة التزاملدى الشركة 
 . )ألف درهم على التوالي  ٣٠٫٨٩٢ألف درهم ومبلغ  ١٫٤٨٥٫٥٨٥

 
 األدوات المالية  -٢٨

 
 مخاطر االئتمان) ١-٢٨

 
 التعرض لمخاطر االئتمان

التعرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ  كانوفيما يلي . لمخاطر االئتمانأقصى  العادلة للموجودات المالية التعرض للحد ةوالقيم الدفتريةالقيمة تمثل 
 : التقرير

 عادلةــــــــالقيم ــــــــــــــــال دفتريةـــــالقيمة ــــــــــــــال يضاحاتإ 
  ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٧١٥٫٨٤٥ ٧٩٩٫١٣٣ ٧١٥٫٨٤٥ ٧٩٩٫١٣٣ ٩ الحسابات المدينة
 ٢٨٫٧٦٦ ٢٤٫١٣٢ ٢٨٫٧٦٦ ٢٤٫١٣٢ ١٠ الذمم المدينة األخرى

 ١٨٠٫٧٩٢ ١٧١٫٠٢١ ١٨٠٫٧٩٢ ١٧١٫٠٢١ ١-٨ المستحق من أطراف ذات عالقة
 ٢٫٣٧٦٫٣٧١ ٢٫٦٨٨٫٦٤٤ ٢٫٣٧٦٫٣٧١ ٢٫٦٨٨٫٦٤٤ ١١  النقد وما يعادله

-  ٦٣٠٫٠٠٠-  ٦٣٠٫٠٠٠ ١١ األجل قصيرة اتاستثمار
  --------------------- -------------------- --------------------- -------------------- 
  ٣٫٣٠١٫٧٧٤ ٤٫٣١٢٫٩٣٠ ٣٫٣٠١٫٧٧٤ ٤٫٣١٢٫٩٣٠ 
  ========= ======== ========= ======== 

 
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(األدوات المالية  -٢٨
 
 )تابع( مخاطر االئتمان) ١-٢٨

 
 القيمة  انخفاضخسائر 

 :الذمم المدينة التجارية استحقاقفيما يلي تواريخ 
 القيمة انخفاض اإلجمالي القيمة انخفاض اإلجمالي 
 ٢٠١١ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 - ٦٢٥٫١١١ - ٧٦٤٫٤٩٧ هااستحقاقلم تتجاوز تاريخ 
 ١٫٢٠٤ ١١٩٫٥٤٤ ٢٨٦ ١٨١٫٨٠٥ يوم ٣٠ - ٠ من ستحقاقتجاوزت تاريخ اال
 ٥٠٫٨٥٠ ١٤٧٫٣٣٤ ٥١٫٣٠٥ ١٩٧٫٤٤٢ يوم ١٨٠ - ٣١ من ستحقاقتجاوزت تاريخ اال
 ٢٥٦٫١٤٦ ٢٩٧٫٨١١ ٣٠٣٫٤١٤ ٣٢١٫١٣٣ يوم ١٨٠أكثر من  من ستحقاقتجاوزت تاريخ اال

 --------------------- ------------------- -------------------- -------------------- 
 ٣٠٨٫٢٠٠ ١٫١٨٩٫٨٠٠ ٣٥٥٫٠٠٥ ١٫٤٦٤٫٨٧٧ 
 ======== ======== ======== ======== 
 

القيمة ما لم ترى الشركة أنه من غير المحتمل استرداد المبلغ المدين، في حال  انخفاضحسابات مخصص الذمم المدينة التجارية لقيد خسائر  استخداميتم 
 . الموجودات المالية مقابلكانت المبالغ غير قابلة لالسترداد يتم حذفها مباشرة 

 
 مخاطر السيولة) ٢-٢٨

 
 :القيم العادلة، باإلضافة إلى التعاقدية للمطلوبات الماليةات ستحقاقفيما يلي اال

 
 ---------------------------- التدفقات النقدية التعاقدية     -----------------------------------   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 القيم العادلة 
القيمة 

 اإلجمالي الدفترية
 شهور  ٦

 سنة ٢-١ شهر ١٢-٦ أو أقل
أكثر من 

 سنتين
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 المالية غير المطلوبات
        المشتقة

 ١٫٤٤٤٫٥٥٨٤٣٤٫٤٨٢ ١٨١٫٦٧٥ ٢٫١٧٢٫٧٣١٢٫٢٤٤٫١٢٠١٨٣٫٤٠٥ ٢٫١٧٢٫٧٣١ األجل طويل قروض مصرفية
الذمم الدائنة التجارية 

 - - -١٫٨٤٨٫٤٢٧١٫٨٤٨٫٤٢٧١٫٨٤٨٫٤٢٧ ١٫٨٤٨٫٤٢٧ االستحقاقاتو
المستحق إلى مشغلي 

 - - - ٨٠١٫٥٣٩ ٨٠١٫٥٣٩ ٨٠١٫٥٣٩ ٨٠١٫٥٣٩ اتصاالت آخرين
 - - - ٩٩٫١٥٤ ٩٩٫١٥٤ ٩٩٫١٥٤ ٩٩٫١٥٤ ودائع العمالء

 - - - ٢٢٫٥٠٧ ٢٢٫٥٠٧ ٢٢٫٥٠٧ ٢٢٫٥٠٧ المحتجزات الدائنةذمم 
 - - - ٨٤٣٫٩٦١ ٨٤٣٫٩٦١ ٨٤٣٫٩٦١ ٨٤٣٫٩٦١ المستحقةمتيازرسوم حق اال

 - - - ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٧٥ أخرى

 ٤٨٫٥٤٤ ٤٨٫٥٤٤ ٤٨٫٥٤٤ ٤٨٫٥٤٤ - - - 
 - ١٢٢٫٦٨٢ - - ١٢٢٫٦٨٢ ١٢٢٫٦٨٢ ١٢٢٫٦٨٢ ات الموظفينامتياز

 ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ١٫٥٦٧٫٢٤٠٤٣٤٫٤٨٢ ٥٫٩٥٩٫٩٢٠٦٫٠٣١٫٣٠٩٣٫٨٤٧٫٩١٢١٨١٫٦٧٥ ٥٫٩٥٩٫٩٢٠ 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
        
 

  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(األدوات المالية  -٢٨
 

 )تابع( مخاطر السيولة) ٢-٢٨
 

 ---------------------------- التدفقات النقدية التعاقدية     -----------------------------------   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 القيم العادلة 
القيمة 

 اإلجمالي الدفترية
 شهور  ٦

 سنة ٢-١ شهر ١٢-٦ أو أقل
أكثر من 

 سنتين
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 المالية غير المطلوبات
        المشتقة

 ١٫٧٤٦٫٢٩٠٢٨٥٫٩٨٢ ١٩٩٫٥٠٨ ٢٫٢٧٢٫١٢٨٢٫٣٧١٫١٢٠١٣٩٫٣٤٠ ٢٫٢٧٢٫١٢٨ األجل طويل قروض مصرفية
الذمم الدائنة التجارية 

 - - -١٫٧٤٥٫٦٧٧١٫٧٤٥٫٦٧٧١٫٧٤٥٫٦٧٧ ١٫٧٤٥٫٦٧٧ االستحقاقاتو
المستحق إلى مشغلي 

 - - - ٤٦٥٫٠٠٢ ٤٦٥٫٠٠٢ ٤٦٥٫٠٠٢ ٤٦٥٫٠٠٢ اتصاالت آخرين
 - - - ٧٥٫٦٣٩ ٧٥٫٦٣٩ ٧٥٫٦٣٩ ٧٥٫٦٣٩ ودائع العمالء

 - - - ٢٣٫٧٦١ ٢٣٫٧٦١ ٢٣٫٧٦١ ٢٣٫٧٦١ المحتجزات الدائنةذمم 
 - ١٧٨٫٦٣٩ ٣٥٧٫٢٧٨ ١٧٨٫٦٣٩ ٧١٤٫٥٥٦ ٧١٤٫٥٥٦ ٧١٤٫٥٥٦ المستحقةمتيازرسوم حق اال

 - - - ٢٠٫٩٤٤ ٢٠٫٩٤٤ ٢٠٫٩٤٤ ٢٠٫٩٤٤ أخرى

 ٣٤٫٥٩٨ ٣٤٫٥٩٨ ٣٤٫٥٩٨ ٣٤٫٥٩٨ - - - 
 - ١٠٣٫٣٢٦ - - ١٠٣٫٣٢٦ ١٠٣٫٣٢٦ ١٠٣٫٣٢٦ ات الموظفينامتياز

 ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ٢٫٠٢٨٫٢٥٥٢٨٥٫٩٨٢ ٥٫٤٥٥٫٦٣١٥٫٥٥٤٫٦٢٣٢٫٦٨٣٫٦٠٠٥٥٦٫٧٨٦ ٥٫٤٥٥٫٦٣١ 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
        

 
 مخاطر العمالت األجنبية) ٣-٢٨

 
 التعرض لمخاطر العمالت األجنبية 

 
 : سميةفيما يلي تعرضات الشركة لمخاطر العمالت األجنبية استنادًا للقيم اإل

 
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
 --------------------------ألف درهم   ----------------------- ------------------------------ ألف درهم  ------------------------- 
 سترلينىا جنيه يـورو دوالر أمريكي سترلينىا جنيه يـورو دوالر أمريكي 
       

 ٣٢٤ ٢٫٦٩٧ ٥٠٫٤٥٧ ١١٤ ٤٫٢٢١ ٦٨٫٦٨٥ الذمم المدينة التجارية
)٢٣٩٫٣٢٣( الذمم الدائنة التجارية  )١٦٫٧٤١(  )١٥٧(  )١٥٨٫٢٧٧(  )٥٫٤٤٢(  )١٧٦(  

 -------------------- -------------------- -------------------- ------------------ ----------------- -------------------- 
تعرض الميزانية  صافي

 ١٤٨ )٢٫٧٤٥()١٠٧٫٨٢٠( )٤٣( )١٢٫٥٢٠( )١٧٠٫٦٣٨( العمومية
 ======== ======== ======== ======================== 
 
 

 :الصرف الهامة المطبقة خالل السنةفيما يلي معدالت 
 

 ط سعر الصرفـــــمتوس
 عر الصرفــــــــــــــــس

 التقريري تاريخ ـــــفكما 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ 
     

 ٣٫٦٧٣٥ ٣٫٦٧٣٥ ٣٫٦٧٣٥ ٣٫٦٧٣٥ دوالر أمريكي ١
 ٤٫٧٥٣٦ ٤٫٨٤٨٨ ٥٫١٣٠١ ٤٫٧٢٩٢ يورو ١
 ٥٫٧٠٦٩ ٥٫٩٧١٤ ٥٫٨٨٦٩ ٥٫٨٠٩٢ جنيه استرلينى ١
     
 

  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(األدوات المالية  -٢٨
 

 )تابع( مخاطر العمالت األجنبية) ٣-٢٨
 

 )تابع(التعرض لمخاطر العمالت األجنبية 
 

 تحليل الحساسية
 

والخسائر بالمبالغ أ رباححقوق الملكية واأل) نقص( /كان ليؤدي إلى زيادةديسمبر  ٣١مقابل العمالت التالية في ٪ ١٠ي بنسبة اإلماراتالدرهم  ارتفاعإن 
 . فائدة، ستبقى ثابتةاليفترض هذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى المتعلقة بمعدالت . الموضحة أدناه

   
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ألف درهم ألف درهم )خسائر/(أرباح
   

 ٣٩٫٦٠٨ ٦٢٫٦٨٤ الدوالر أمريكي
 ١٫٤٠٨ ٥٫٩٢١ اليورو
 )٨٧( ٢٥ سترلينياالالجنيه

 ======== ======== 
 

 . العكسي هفي االتجاديسمبر سيكون له نفس التأثير  ٣١مقابل العمالت الموضحة أعاله في  ٪١٠الدرهم بنسبة  انخفاضبالمقابل فإن 
 

 . قيمة المبينة أعالهالإن التأثير على حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس 
 

 مخاطر أسعار الفائد ) ٤-٢٨
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
 

 :لفائدة لدى الشركةلفيما يلي بيان موجز عن أسعار الفائدة لألدوات المالية الخاضعة 
 دفتريةــــــقيمة الـــــــــــــــــال 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ألف درهم ألف درهم
   أسعار فائدة متغيرهاألدوات المالية ذات 

 ٨٠٨٫١٧٠ ١٫٠٩٢٫٠٢١ األجل طويلة مصرفية قروض
 ١٫٤٦٣٫٩٥٨ ١٫٠٨٠٫٧١٠ ائتماني شراء ترتيبات

 -------------------- ------------------- 
 ٢٫٢٧٢٫١٢٨ ٢٫١٧٢٫٧٣١ 
 ========== =========

 تحليل الحساسية
 

الخسائر بالمبالغ الموضحة  أو رباححقوق الملكية واأل) نقص/ (تاريخ التقرير كان ليؤدى إلى زيادة نقطة أساس فى ١٠٠بواقع إن زيادة أسعار الفائدة 
 .ستبقى ثابتة ،معدالت صرف العمالت األجنبيةوبشكل خاص  ،ويفترض هذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى. أدناه
 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 

   )خسائر/(أرباح
)١٩٫٠٣١( ةالمالية ذات أسعار فائدة متغيراألدوات   )٢٨٫٢١٥(  

 ======== ======== 
 

 . العكسي هفي االتجاديسمبر سيكون له نفس التأثير  ٣١نقطة أساسي في  ١٠٠ واقعب أسعار الفائدة انخفاضبالمقابل فإن 
 

 . قيمة المبينة أعالهالالملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس إن التأثيرعلى حقوق 
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(األدوات المالية  -٢٨
 

 العادلة القيمة) ٥-٢٨
 

 .الدفترية قيمتها تقارب للشركة الماليةلألدوات  العادلة القيمة
 

 النظام المتدرج للقيمه العادله
 

ولذلك فإن النظام المتدرج لإلفصاح عن القيمه العادله ال ينطبق على . قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقريراليوجد لدى الشركة أية أدوات ماليه يتم 
 .الشركة

 
 التحليل حسب القطاع  -٢٩

 .فقط المتحدة العربية اإلمارات دولة في الشركةتتم عمليات 
 

 :تتالف الشركة عن أربع قطاعات رئيسية لألعمال على النحو التالي 
 
إلنترنت الالسلكي واي ا اتخدمات الصوت والبيانات والمحتوى وخدم وتشمل ،واألفرادإلى المؤسسات  المتنقله الخدماتالهاتف المتحرك يقدم  قطاع -

 .فاي
 
الشبكةوخدمات  وتشمل خدمات اإلنترنت والبث التلفزيوني عبر االنترنت ،إلى المؤسسات واألفراد ةالهاتف الثابت يقدم خدمات االتصال السلكي قطاع -

 .الهاتفية واالتصاالتإلنترنت وافتراضيه الخاصه للمؤسسات اال
 
 االتصاالت حركة من الواردة الخدمات وتشمل ،والدولية المحلية االتصاالت لمشغلي والبيانات الصوت خدمات يقدم اإلتصاالت مشغلي خدمات قطاع -

.اخري الي نقطة منخطوط اإلتصال المؤجرة و الدولية التجوال ياتاتفاقو الدولية، الصوتية  
 
 .وشركات اإلعالم البث شركاتوخدمات البث إلى  المتكاملة الصناعية األقمار خدمات يقدم البث خدمات قطاع -
 
 والمصروفات ،إيرادات ومصروفات التمويلو والمصروفات والعمومية، اإلدارية المصروفات قبل التشغيلية رباحاأل إجمالي في القطاع نتائج تتمثل -

 .غرض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعبألعضاء مجلس إدارة الشركة  هتقديموهو المقياس الذي يتم  متيازرسوم حق االو األخرى واإليرادات

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

 خدمات البث إالجمالي
 مشغلي خدمات

االتـــــــصاالت  الجوال الثابت
 درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف

 إيرادات القطاع ٧٫٦١٣٫٨١٥ ١٫٦٢٠٫٥٤١ ٤٣٦٫٩٩١ ١٧٠٫١٦٩ ٩٫٨٤١٫٥١٦
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 مساهمات القطاع ٥٫٤٥٨٫٥٥٤ ١٫٢٦٤٫٢١٣ ١١١٫٤٤٤ ٦٣٫١٧٢ ٦٫٨٩٧٫٣٨٣

========= ========= ========= ========= 
 التكاليف غير الموزعة )٤٫٠٨٧٫٥٤٧(

١٣٫٦٦٦ 
 واإليرادات التمويل ومصروفات إيرادات
 األخرى

------------------- 
 األرباح قبل رسوم حق االمتياز ٢٫٨٢٣٫٥٠٢

 متيازحق اال )٨٤٣٫٩٦١(
------------------ 
 أرباح السنة ١٫٩٧٩٫٥٤١
========= 

 
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع(التحليل حسب القطاع  -٢٨

 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 البث خدمات إالجمالي
 مشغلي خدمات

 الجوال الثابت صاالتــــــاالت
  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف درهم ألف

 القطاع إيرادات ٦٫٨٣٩٫٢٤٨ ١٫٤٧٦٫٤٤١ ٣٧٣٫٣٠٤ ١٦٥٫٦٩٠ ٨٫٨٥٤٫٦٨٣
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 القطاع مساهمات ٤٫٦٠٠٫٠٤١ ١٫٠٩٢٫٤٤٥ ١٤٣٫٥٣٨ ٦٤٫٧٤٧ ٥٫٩٠٠٫٧٧١

========= ========= ========= ========= 
 الموزعة غير التكاليف )٤٫٠٦١٫٦٤٩(

)٢٦٫٩٧٦( 
 واإليرادات التمويل ومصروفات إيرادات
 األخرى

------------------ 
 االمتياز حق رسوم قبل األرباح ١٫٨١٢٫١٤٦

 االمتياز حق )٧١٤٫٥٥٦(
------------------ 
 السنة أرباح ١٫٠٩٧٫٥٩٠
========= 

 
حيث أن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها بشكل كامل بشكل محدد القطاعات المفصح عنها من  أيال تخص موجودات ومطلوبات الشركة إن 

تقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي الموجودات والمطلوبات حيث أن الفصل لعدم  عدم وجود ضرورةلذا ترى الشركة . بين القطاعات
 . الالزم للبيانات المتاحة غير متوفر

 


