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تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

إلى مجلس إدارة شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لل تصاالت المساهمة العامة المحدودة
المقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
(الشركة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في  30حزيران  2016وقائمة الدخل المرحلية وقائمة الدخل الشامل

المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ

واإليضاحات حولها.

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34

"التقارير المالية المرحلية" .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة

لقـد جرت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق
الحسابات المستقل للمنشأة" .إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية واجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من

نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة
األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة
بناء على مراجعتنا ،لم ي سترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ،من كافة
النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .34

إرنست ويونغ – الشرق األوسط

رخصة رقم 2012/206

 21تموز 2016

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في  30حزيران 2016

إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة

3
4

الموجودات المتداولة
دفعات مقدمة للمقاولين
نقد مقيد السحب
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
ذمم مدينة
نقد في الصندوق ولدى البنوك

5

مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

عالوة إصدار
خسائر متراكمة

 30حزيران
2016
غير مدققة

دوالر أمريكي

المطلوبات غير المتداولة
منافع الموظفين
قروض طويلة األجل
مطلوبات غير متداولة أخرى

6

المطلوبات المتداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
إيرادات مؤجلة
مطلوبات متداولة أخرى
دفعات مستحقة على المشاريع

6

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

دوالر أمريكي

28.277.217
26.734.733
140.881.022
195.892.972

32.064.736
30.049.245
141.411.559
203.525.540

8.577.175
3.944.452
2.875.129
4.320.385
12.746.755
11.703.427
44.167.323

6.887.119
4.001.936
1.603.932
3.927.813
8.100.789
19.153.712
43.675.301

240.060.295

247.200.841

258.000.000
11.610.000

258.000.000
11.610.000

()198.879.546
70.730.454

صافي حقوق الملكية

 31كانون األول
2015
مدققة

()199.906.943

4.858.132
47.867.185
54.346.654
107.071.971

4.301.824
45.743.645
54.346.654
104.392.123

19.500.000
10.918.297
177.759
4.523.334
18.316.853
8.821.627
62.257.870
169.329.841

27.000.000
11.114.168
156.771
4.580.026
17.905.265
12.349.431
73.105.661

240.060.295

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  11جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
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69.703.057

177.497.784
247.200.841

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية
لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016
للثالثة أشهر المنتهية في  30حزيران
2015

2016

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2016

غير مدققة
إيضاح
إيرادات

تكلفة الخدمات

دوالر أمريكي
20.913.462

21.090.548

()8.781.064

أرباح فوائد

خسائر فروقات عملة

دوالر أمريكي

12.132.398

10.873.531

23.560.388

19.043.028

78.414

96.792

185.773

205.278

()10.149.346

()11.450.089

()9.850.147

()9.714.383

()1.337.613

()57.909

()1.169.985

()2.599.069

مصاريف ادارية وعامة
استهالكات واطفاءات

()5.046.274

()4.939.930

استرداد من مخصص ذمم متدنية

()1.348.555

القيمة

ربح (خسارة) الفترة

40.277.877

()10.217.017

()5.051.166

تكاليف تمويل

دوالر أمريكي
41.424.102

دوالر أمريكي

()17.863.714

()6.106.707
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غير مدققة

()21.234.849

()41.969

مصاريف تسويقية

2015

()1.174.000
()2.386.284

()1.029.398

()1.228.961

()2.178.506

()2.463.566

1.085.084

-

2.116.213

-

778.534

()3.812.873

1.027.397

()7.940.016

الحصة األساسية والمخفضة للسهم
من ربح (خسارة) الفترة

8

()0.015

0.003

0.004

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  11جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
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()0.031

3
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية
لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016
للثالثة أشهر المنتهية في  30حزيران
2016

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

2015

2016

غير مدققة
دوالر أمريكي

2015
غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود الدخل الشامل األخرى

778.534

-

()3.812.873

1.027.397

()7.940.016

مجموع الدخل الشامل للفترة

778.534

()3.812.873

1.027.397

()7.940.016

ربح (خسارة) الفترة

-

-

-

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  11جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
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شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016
عالوة

رأس

خسائر

صافي

المال المدفوع

إصدار

متراكمة

حقوق الملكية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016

258.000.000

11.610.000

()199.906.943

69.703.057

الرصيد كما في  30حزيران ( 2016غير مدققة)

258.000.000

11.610.000

()198.879.546

70.730.454

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015

258,000,000

11.610.000

()194.769.608

74.840.392

الرصيد كما في  30حزيران ( 2015غير مدققة)

258,000,000

11.610.000

()202.709.624

66.900.376

مجموع الدخل الشامل للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

1.027.397

()7.940.016

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  11جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
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1.027.397

()7.940.016

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016

أنشطة التشغيل

 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

1.027.397

دوالر أمريكي

ربح (خسارة) الفترة
تعديلت:
إستهالكات
منافع الموظفين
استرداد من مخصص ذمم متدنية القيمة
(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومعدات
أرباح فوائد
تكاليف التمويل
إطفاءات

4.864.223
1.065.222
()2.116.213
()977
()185.773
2.178.506
4.985.924

التغير في رأس المال العامل:
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
المخزون
ذمم مدينة
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
إيرادات مؤجلة
مطلوبات متداولة أخرى
تحويالت لصندوق االدخار
دفعات منافع الموظفين

11.818.309

5.397.679

()1.259.193
()392.572
()2.529.753
()117.854
20.988
()56.692
425.792
()272.489
()314.442

()631.388
()2.623.984
()1.849.427
()3.924.540
()31.061
573.078
4.954.892
()659.060

أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
بيع ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
دفعات مقدمة للمقاولين
أرباح فوائد مقبوضة

()38.520
27.957
()5.733.843
()1.690.056
173.769

()476.321
22.038
()10.076.932
6.604.797
188.429

أنشطة التمويل
تسديد قروض
تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
فوائد مدفوعة
نقد مقيد السحب

()5.625.000
()262.487
()1.681.683
57.484

7.322.094

صافي النقد من أنشطة التشغيل

()7.260.693

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()7.511.686

النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

()7.450.285
5

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

19.153.712
11.703.427

()7.940.016
5.139.461
1.005.664
359.360
()205.278
2.463.566
4.574.922

1.206.189

()3.737.989
()3.750.000
()414.467
()2.562.993
200.379
()6.527.081
()9.058.881

30,063,082
21.004.201

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  11جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
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شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30حزيران 2016
.1

الشركة ونشاطها

تأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بتاريخ  27كانون الثاني  2007كشركة
مساهمة خصوصية محدودة ،وسجلت تحت رقم  562499541في رام اهلل – فلسطين .قامت الشركة بتاريخ  25تشرين األول
 2010بتغيير وضعها القانوني من شركة مساهمة خصوصية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم .562601328
تأسست الشركة برأسمال مصرح به وقدره  5,000,000سهم بقيمة اسمية دوالر للسهم الواحد .تم خالل عام  2008زيادة رأسمال
الشركة المدفوع ليصبح  170,000,000سهم بقيمة اسمية دوالر للسهم الواحد .قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير

العادي المنعقد بتاريخ  25تشرين األول  2010الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح  258,000,000سهم بقيمة

اسمية دوالر أمريكي للسهم الواحد .قامت الشركة الوطنية الدولية لإلتصاالت وصندوق اإلستثمار الفلسطيني باإلكتتاب في

 49,300,000سهم من خالل رسملة جزء من قروض المساهمين والفوائد المستحقة عليها .تم طرح األسهم المتبقية والتي بلغ

عددها  38,700,000سهم لالكتتاب العام بسعر  1.3دوالر أمريكي للسهم الواحد ،ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ
 11,610,000دوالر أمريكي .تم اإلكتتاب العام في الفترة ما بين  7تشرين الثاني  2010و 2كانون األول .2010

قامت الشركة بتاريخ  14آذار  2007بتوقيع اتفاقية مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (الو ازرة) منحت من خاللها الشركة
رخصة تشغيل خدمات الجيل الثاني والثالث في الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة خمس عشرة سنة تبدأ عندما تقوم الو ازرة بتوفير
الترددات الالزمة للشركة للبدء بالعمل (والذي يشار إليه الحقا بتاريخ بدء التشغيل).
تم تحديد تـاريخ  6آب  2008علـى أنـه تـاريخ بـدء التشـغيل .وافقـت الـو ازرة بتـاريخ  16كـانون األول  2009علـى طلـب الشـركة تحديـد
تــاريخ بــدء التشــغيل فــي  10أيلــول  2009بــدال مــن  6آب  2008كــون هــذا التــاريخ يمثــل فعليــا تــاريخ حصــول الشــركة علــى تــرددات
خدمة الجيل الثاني .وافقت الوازرة بتاريخ  16آذار  2015على تمديد العمر اإلنتاجي للرخصة لفترة خمس سنوات إضافية.
باشرت الشركة نشاطها التشغيلي بتاريخ  1تشرين الثاني .2009
من أهم غايات الشركة عرض وادارة وبيع خدمات االتصاالت الالسلكية وتركيب وتشغيل محطات االتصاالت وشبكات الهواتف.
تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة كما في  30حزيران  2016من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  21تموز .2016
.2

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في  30حزيران  2016وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية

المرحلية".

ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية ويجب أن تق أر مع القوائم
المالية السنوية للشركة كما في  31كانون األول  .2015كما أن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  ،2016ال تمثل

بالضرورة مؤش ار على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2016
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم

المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول .2015

6

.3

مشاريع تحت التنفيذ

فيما يلي الحركة على حساب مشاريع تحت التنفيذ:
 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

رصيد بداية الفترة  /السنة

اإلضافات

المحول إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

2015

30.049.245

26,747,644

2.206.039

12.117.313

()5.520.551

()8.815.712

26.734.733

30.049.245

التكلفة التقديرية إلكمال المشروع أعاله كما في  30حزيران  2016هي  7.816.435دوالر أمريكي.
.4

موجودات غير ملموسة

فيما يلي الحركة على الموجودات غير الملموسة:

الرخصة*
دوالر أمريكي

أنظمة حاسوب
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

الكلفة
كما في  1كانون الثاني 2016
المحول من مشاريع تحت التنفيذ
كما في  30حزيران 2016
اإلطفاء المتراكم
كما في  1كانون الثاني 2016
اإلطفاء خالل الفترة
كما في  30حزيران 2016
صافي القيمة الدفترية
كما في  30حزيران 2016

184.871.337
-

25.606.338
4.455.387

210.477.675
4.455.387
214.933.062

57.214.227
3.012.800

11.851.889
1.973.124

69.066.116
4.985.924
74.052.040

124.644.310

16.236.712

140.881.022

كما في  31كانون األول 2015

127.657.110

13.754.449

141.411.559

184.871.337

60.227.027

30.061.725

13.825.013

* قامت الشركة بإطفاء قيمة الرخصة إبتداء من  1تشرين الثاني  2009وهو تاريخ بدء الشركة نشاطها التشغيلي .قام مجلس الوزراء
خالل عام  2014بتشكيل لجنة لمراجعة قيمة الرخصة في ظل تكبد الشركة للخسائر .قررت الو ازرة خالل عام  2015وبناء على

توصيات اللجنة منح الشركة الحق بتمديد العمر اإلنتاجي للرخصة فترة خمس سنوات إضافية.
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 .5نقد في الصندوق ولدى البنوك
 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

2015

114.937

58.031

11.588.490

19.095.681

11.703.427

19.153.712

لدى الشركة كما في  30حزيران  2016ثماني ودائع قصيرة األجل بمبلغ  10.760.516دوالر أمريكي (17.654.848:2015
دوالر أمريكي) لدى بنوك محلية بمعدل سعر فائدة بلغ .)%2.44 :2015( %2.59
.6

قـروض طويلة األجل
 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

2015

قروض المساهمين

الشركة الوطنية الدولية لإلتصاالت

2.850.000

2.850.000

فوائد مستحقة – الشركة الوطنية الدولية لإلتصاالت

1.047.578

958.284

صندوق اإلستثمار الفلسطيني

2.150.000

2.150.000

فوائد مستحقة  -صندوق اإلستثمار الفلسطيني

789.834
6.837.412

722.472
6.680.756

قروض بنوك محلية

41.250.000

44.175.000

27.000.000

29.700.000

68.250.000

73.875.000

()7.720.227

()7.812.111

67.367.185

72.743.645

قروض طويلة األجل

47.867.185

45.743.645

قروض تستحق خالل عام

19.500.000

27.000.000

67.367.185

72.743.645

قروض أخرى

قرض مؤسسة التمويل الدولية
ينزل :تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض األخرى
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تكاليف تمويل
 30حزيران

 30حزيران

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

1.824.135

فوائد على القروض

354.371

إطفاء المصاريف المباشرة المتعلقة بالقروض

.8

2.178.506

2015

2.001.903

461.663

2.463.566

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة
 30حزيران
2016

ربح (خسارة) الفترة (دوالر أمريكي)

 30حزيران
2015

1.027.397

()7.940.016

المعدل المرجح لعدد األسهم (سهم)

258,000,000

258,000,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة (دوالر أمريكي)

0.004

()0.031

.9

إلتزامات تعاقدية ومحتملة

على الشركة كما في تاريخ القوائم المالية المرحلية التزامات تعاقدية ناتجة عن عمليات شراء وعقود خدمات وعقود بناء وعقد رخصة

التشغيل للشركة.

فيما يلي ملخص االلتزامات التعاقدية:

 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

2015

عقود وأوامر شراء

12.065.037

14.263.911

رخصة التشغيل*

159.653.346

159.653.346

*

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بمبلغ  354,000,000دوالر أمريكي مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات منحت من
خاللها الشركة رخصة تشغيل .إن الجزء غير المدفوع من تكلفة الرخصة بعد تنزيل رصيد المطلوبات غير المتداولة ،والبالغ

 159.653.346دوالر أمريكي يمثل المطلوبات غير المسجلة في القوائم المالية بسبب عدم قيام الو ازرة تنفيذ التزاماتها

المتعلقة بمنح الشركة الحق في بدء التشغيل في قطاع غزة وتزويدها بترددات الجيل الثالث والبوابات الدولية .قامت إدارة

الشركة بتعديل العمر اإلنتاجي للرخصة من  15عاما إلى  20عاما.

قامت الشركة بتاريخ  27كانون الثاني  2007بتوقيع عقد الستئجار مقر للشركة لمدة خمس سنوات ،ولدى الشركة الحق بالتجديد
حسب شروط العقد .قامت الشركة خالل عام  2012بتجديد العقد لمدة خمس سنوات إضافية.
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إن الدفعات المستقبلية المستحقة على عقد االستئجار التشغيلي هي كما يلي:

 30حزيران
2016

دوالر أمريكي
260.103
260.103

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة ولغاية  5سنوات

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي
444.808
37.158
481.966

 .11معاملت مع جهات ذات علقة
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة وأية شركات لهم القدرة على التحكم
بها ،يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
تشمل قائمة المركز المالي المرحلية األرصدة التالية مع الجهات ذات العالقة:
طبيعة العالقة

 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

2015

قروض

مساهمين

5.000.000

5.000.000

فوائد مستحقة

مساهمين

1.837.412

1.680.756

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

مساهمين

177.759

156.771

منافع اإلدارة العليا المستحقة

إدارة عليا

1.717.431

1.238.037

تشمل قائمة األرباح والخسائر المرحلية المختصرة المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران
 2016و:2015
 30حزيران

 30حزيران

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

تكاليف تمويل

156.656

منافع اإلدارة التنفيذية العليا للشركة

إيرادات من المساهمين

10

2015

151.140

479.394

367.500

10.987

12.653

 .11القيمة العادلة لألدوات المالية
يبين الجدول التالي األدوات المالية ،غير نقد في الصندوق ولدى البنوك ،والتي تحتفظ بها الشركة كما في  30حزيران 2016
و 31كانون األول :2015
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
 31كانون األول
 30حزيران
 31كانون
 30حزيران
2015
2016
األول 2015
2016
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
موجودات مالية
ذمم مدينة
8.100.789
12.746.755
8.100.789
12.746.755
موجودات مالية أخرى
252.393
217.701
252.393
217.701
مطلوبات مالية
قروض طويلة األجل
مطلوبات مالية غير متداولة أخرى
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
مطلوبات متداولة أخرى
دفعات مستحقة على المشاريع
–

12.964.456

8.353.182

12.964.456

8.353.182

67.367.185

72.743.645

67.367.185

72.743.645

10.918.297

11.114.168

10.918.297

11.114.168

54.346.654
177.759

18.316.853

8.821.627
159.948.375

54.346.654
156.771

17.905.265

12.349.431
168.615.934

54.346.654
177.759

18.316.853

8.821.627
159.948.375

54.346.654
156.771

17.905.265

12.349.431
168.615.934

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية .تم تحديد القيم العادلة للموجودات

والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو
التصفية.

–

إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والذمم الدائنة والمبالغ المستحقة لجهات ذات عالقة والمطلوبـات الماليـة

األخرى ودفعات مستحقة على مشاريع تحـت التنفيـذ هـي مقاربـة بشـكل كبيـر لقيمهـا الدفتريـة وذلـك لكـون تلـك األدوات ذات فتـرات
سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

–

تــم تقــدير القيمــة العادلــة للقــروض طويلــة األجــل والمطلوبــات الماليــة غيــر المتداولــة األخــرى مــن خــالل خصــم التــدفقات النقديــة

المستقبلية باستخدام أسعار فائدة ومخاطر ائتمانية وتواريخ استحقاق ألدوات دين مالية مشابهة.
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