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 الموحد الخسارة وأالربح بيان 
ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 2015 2016إيضاح
ألف درهم  ألف درهم

19327.112277.285إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
(87.077)(166.892)19 الخدمات تكلفة بيع البضائع وتقديم   

160.220190.208 إجمالي الربح
                                                ً                 إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية، 

12489.111610.316 صافي
                                                ً        من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق  خسارة

-(16.401)12الملكية
20380.048202.407 يرادات من إستثمارات ماليةإ

6.318(17.646)21أخرى، صافيو إيرادات )مصاريف(
دارية مصاريف (357.923)(446.067)22         ا     عمومية وا 

(73.157)(146.504)23 مصاريف تمويل، صافي   
402.761578.169ربح السنة 

 إلى:( عائدة خسائر/ )أرباح
407.169587.841 مالكي الشركة

(9.672)(4.408)حقوق الملكية غير المسيطرة  
402.761578.169ربح السنة

العائد األساسي والمخفض على السهم من العمليات المستمرة العائدة إلى 
160.2200.312)درهم( السنةمالكي الشركة خالل     
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الموحد اآلخر الشاملالدخل الخسارة و  وأالربح بيان 
  ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2016 2015 
ألف درهم  ألف درهم

402.761578.169ربح السنة

الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 

 :بح أو الخسارةالحقا  للر تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
الحصة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

(354.258)18.465 النقدية 
تعديالت إعادة تصنيف احتياطي التحوط للمبالغ المعترف بها في الربح 

-(25.733) (20أو الخسارة )إيضاح 
شركات الزميلة والمشاريع الحصة في التغير في االحتياطيات األخرى لل

861(720)                     ً                المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
حصة في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع تحرير 

-(36)  عند اإلستبعاد                     ً                المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية 

 :أو الخسارةالحقا  للربح تصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
بالقيمة العادلة من صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 

5.61511.080(13)إيضاح  خالل الدخل الشامل اآلخر

400.352235.852إجمالي الدخل الشامل للسنة    

إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة عائدة إلى:
404.760245.524 مالكي الشركة

(9.672)(4.408)حقوق الملكية غير المسيطرة  

400.352235.852إجمالي الدخل الشامل للسنة    
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 الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس

 المال 
 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 ياطياحت
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 احتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 أخرى 

 إجمالي 
 إحتياطات

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

             همألف در  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 4.408.468 28.112 4.380.356 728.822 137 403.573 (5.284) 330.396 1.756.106 (49.087) 1.944.515 2015يناير  1في 
 578.169 (9.672) 587.841 - - - - - 587.841 - - السنةربح 

 (342.317) - (342.317) (342.317) 861 (354.258) 11.080 - - - - الخسارة الشاملة األخرى 
                        

             235.852 (9.672) 245.524 (342.317) 861 (354.258) 11.080 - 587.841 - - الدخل الشامل إجمالي
             (568.136) - (568.136) - - - - - (568.136) - - (16)إيضاح أنصبة أرباح نقدية 
             (184.081) - (184.081) - - - - - - (184.081) - (16)إيضاح  إعادة شراء أسهم

             - - - 58.784 - - - 58.784 (58.784) - - إلى احتياطي قانوني محول
 الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة

             48.343 51.412 (3.069) - - - - - (3.069) - - نتيجة إستحواذات
 ي حقوق الملكية غير المسيطرةالحركة ف

 (13.132) (13.132) - - - - - - - - -  نتيجة إستبعادات
                        

 3.927.314 56.720 3.870.594 445.289 998 49.315 5.796 389.180 1.713.958 (233.168) 1.944.515 2015ديسمبر  31في 
                        

 402.761 (4.408) 407.169 - - - - - 407.169 - - السنةربح 
 (2.409) - (2.409) (2.409) (756) (7.268) 5.615 - - - - الخسارة الشاملة األخرى 

                        
             400.352 (4.408) 404.760 (2.409) (756) (7.268) 5.615 - 407.169 - - الدخل الشامل إجمالي

             (370.341) - (370.341) - - - - - (370.341) - - (16باح نقدية )إيضاح أنصبة أر 
             (34.016) - (34.016) - - - - - - (34.016) - (16)إيضاح  إعادة شراء أسهم

 - - - 40.717 - - - 40.717 (40.717) - - إلى احتياطي قانوني محول
             266.834 266.834 - - - - - - - - -  المسيطرة حقوق الملكية غير مساهمات من

حقوق الملكية غير  أنصبة أرباح مدفوعة إلى
 (4.578) (4.578) - - - - - - - - -  المسيطرة

                        
 4.185.565 314.568 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 2016 ديسمبر 31في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

   2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 578.169  402.761   السنةربح 

      تعديالت لـ:
 8.792  14.538  7 االستهالك

 84.757  150.868  23 مصاريف تمويل
 6.333  8.616   المحمل على مكاف ت نهاية الخدمة للموظفين

 (97.152)  (268.417)   مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -  (25.733)  20 تعديالت إعادة تصنيف إحتياطي تحوط في الربح أو الخسارة

 (11.600)  (4.364)  23 ألجلفوائد على ودائع 
 (610.316)  (489.111)  12 ، صافي                                     ً               شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةمن إيرادات 
 -  16.401  12 لحقوق الملكية                                               ً إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  من  خسارة

 (4.291)  -   تابعة مكسب من إستبعاد شركات
 (10.795)  (10.948)  21 بالتكلفة المطفأة قروض إستثماريةإيرادات فوائد من 
 (1.931)  (1.371)  21 تمويلية إيجارات إستثمارات فيإيرادات فوائد من 

 781  40.548  21 عقاري  إلستثمار نقص في القيمة العادلة
 32.407  35.850   الملكية   ً        وفقا  لحقوق ع مشتركة محتسبة من شركات زميلة ومشاري أنصبة أرباح مستلمة

 10.986  12.412  9 إطفاء موجودات غير ملموسة
 (95)  (52)  21 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

 11.258  3.162  21 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
      التغيرات في رأس المال العامل:

 (2.113)  (1.906)   التغير في المخزون 
 (97.018)  (32.135)   التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 26.214  (381)   التغير في المطلوبات التجارية األخرى 

            
 ((75.614)  (149.262)   العمليات المستخدم في صافي النقد

 (7.914)  (1.063)   مكاف ت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
            

 (83.528)  (150.325)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (69.689)  -   (المستلم اإلستحواذ على شركات تابعة )صافي من النقد

 (17.980)  (526.277)  12                      ً               شركة زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية إستثمار في
 (33.388)  (869)   ، صافيشراء موجودات غير ملموسة

 (564.200)  (244.788)   ، صافيشراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -  (139.742)   مدرجة بالقيمة العادلة تحوطشراء مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات 

 (4.784)  (25.107)  8 دفعات لتطوير عقار إستثماري 
 (27.167)  (44.842)   ، بالصافيشراء أثا  ومعدات

 23.124  -   عائدات من إستبعاد شركات تابعة
 -  643.797   الملكية   ً        وفقا  لحقوق شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة عائدات من إستبعاد 

 1.187  76.983   الشامل اآلخررأس المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 7.757  7.757   عائدات من عقود التأجير التمويلية

 13.334  4.364   فوائد مستلمة
            

 (671.806)  (248.724)   اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 
      

      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (30.225)  (229.318)   فوعة على قروضتكاليف تمويل مد
 (342.289)  (1.381.432)  17 قروض مسددة

 558.014  1.602.504  17 قروض تم الحصول عليها
 (184.081)  (34.016)  16 إعادة شراء أسهم

 (568.136)  (370.341)  16 أنصبة أرباح مدفوعة
 13.298  266.834   حقوق الملكية غير المسيطرة تسديد دفعات من قبل

 -  (4.578)   أنصبة أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
            

 (553.419)  (150.347)   التمويليةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 
            

 (1.308.753)  (549.396)   في النقد ومرادفات النقد النقص صافي
      

 2.460.411  1.151.658   يناير 1نقد في النقد ومرادفات ال
            

 1.151.658  602.262   ديسمبر 31النقد ومرادفات النقد في 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

                                الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

ات مسـؤولية محـدودة تـم تأسيسـها فـي إمــارة أبـوظبي، اإلمـارات ذ عامـة)"الشـركة"( هـي شــركة مســاهمة  .ع.م.ش كابيتـالشـركة الواحـة 
  .1997يوليو  12وتأسست بتاريخ  1997مايو  20الصادر بتاريخ  10ميري رقم األمرسوم ال، بموجب العربية المتحدة

ًا بــــ "المجموعـــة"( وحصـــص تضـــم هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة النتـــائج والمركـــز المـــالي للشـــركة وشـــركاتها التابعـــة )ويشـــار إليهـــا معـــ
ــــة  الشــــركاتالمجموعــــة فــــي  والمشــــاريع  اإلســــتثمارات المحتســــبة وفقــــًا لحقــــوق الملكيــــة"الخاضــــعة لســــيطرة مشــــتركة ) والشــــركاتالزميل

 (.المشتركة"
 لبحريـةالخـدمات اتستثمر المجموعة في مجموعة واسعة مـن القطاعـات تشـمل تـأجير الطـائرات، الخـدمات الماليـة، أسـواق رأس المـال، 

 .والنفط والغاز الرعاية الصحية ،العقارات الصناعية، البنية التحتية

جــراءات حوكمــة الشــركات للتأكــد مــن أنهــبتعــديل النظــام شــركة ال قامــت لســنة  2توافــق مــع أحكــام القــانون االتحــادي رقــم ت ااألساســي واا
 .2015يوليو  1)"قانون الشركات"(، الذي دخل حيز التنفيذ في  2015

            ساس التحضير  أ  2

التوافقبيان  )أ(
 .للتقارير المالية ةالدولي عاييرللموفقا الموحدة البيانات المالية  تم إعداد

أساس القياس )ب(

ا بعـض األدوات الماليـة التـي يـتم قياسـهالعقـاري و  سـتثماراإلفيما عـدا قد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ل
 كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه.العادلة بنهاية كل فترة تقرير، بالقيمة 

 .والخدمات البضائعإن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المقدم مقابل تبادل 
حويـل أي مـن المطلوبـات ضـمن معـامالت منتظمـة إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحـد الموجـودات، أو دفعهـا لت

باسـتخدام  تـم تقـديرهبطريقـة مباشـرة أو  مالحظتـهبين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس، بغض النظر عـن مـا إذا كـان السـعر يمكـن 
عتبــار تلــك العوامــل عنــد . وعنــد تقــدير القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات، تأخــذ المجموعــة بعــين االأخــرى  تقنيــة تقيــيم

خذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوبات في تـاريخ أتسعير الموجودات أو المطلوبات اذا 
اء القيـــاس. تـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة ألغـــراض القيـــاس ووأو اإلفصـــاح فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة علـــى ذلـــك األســـاس، باســـتثن

معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار  ،2معامالت الدفع على أساس األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
والقياسـات التـي تتشـابه مـع القيمـة العادلـة ولكنهـا ليسـت قيمـة عادلـة، مثـل صـافي القيمـة القابلـة للتحقـق فـي  17المحاسبي الدولي رقـم 

 .36الناتجة عن إستخدام المعيار المحاسبي الدولي رقم  تلكأو  2بي الدولي رقم المعيار المحاس
مـا استنادًا إلـى درجـة  3أو  2، 1ف قياسات القيمة العادلة في المستوى يتصنيتم إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية،  باإلضافة

التـي تـم ، بصـورة شـاملة، وأهميـة المـدخالت لقيـاس القيمـة العادلـة تهـايمكـن مالحظقياسات القيمة العادلـة  إلى المدخالت إذا كانت هذه
 :كما يلي توضيحها

  يمكـن                                                                                         مدخالت مسـتمدة مـن األسـعار المدرجـة )غيـر المعدلـة( فـي األسـواق النشـطة لموجـودات أو مطلوبـات التـي -1المستوى     
؛                           الوصول إليه في تاريخ القياس        للمنشأة 

  والتـــي يمكـــن مالحظتهـــا    1                                             در غيـــر األســـعار المدرجـــة تـــم إدراجهـــا ضـــمن المســـتوى                    مـــدخالت مســـتمدة مـــن مصـــا -2المســـتوى                   
؛ و                                             لألصل أو اإللتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر

  المطلوباتأو  للموجودات مدخالت غير مالحظة -3المستوى.
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)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

                    أساس التحضير )يتبع(   2

البيانات المالية عرضوعملة  لسائدةا العملة (ج)

 بعملـةإن البيانات المالية الفرديـة لكـل شـركة مـن شـركات المجموعـة يـتم عرضـها الدوالر األمريكي.  للشركة بعملة السائدةتتمثل العملة 
رض النتــائج والمركـز المــالي . لغـرض هـذه البيانــات الماليـة الموحــدة يـتم عـ(عملتهـا الســائدة) هــاالبيئـة اإلقتصـادية الســائدة التـي تعمـل في

مـالم  عـدد صـحيح بـاآلالفالمعلومـات الماليـة إلـى أقـرب  كافـةيتم تقريب  العرض للمجموعة.عملة  كونهابالدرهم اإلماراتي،  للمجموعة
 .يذكر خالف ذلك

الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (د)

 الموحدة على البيانات المالية هاموالتي ليس لها تأثير لجديدة والمعدلة المعايير الدولية للتقارير المالية ا (1)

المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلـس المعـايير التعديالت حول في السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق عدد من 
  كما يلي: 2016يناير  1ة التي تبدأ في أو بعد المحاسبية الدولية التي يسري مفعولها بشكل الزامي للفترة المحاسبي

 المؤجلة التنظيمية الحسابات 14 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار 
  مبادرة اإلفصاحبالمتعلقة  عرض البيانات المالية 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  المتعلـق بمحاسـبة اإلسـتحواذ علـى حصـة فـي عمليـات رتيبات المشـتركة الت - 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 مشتركة
 الموجــودات غيــر  38 رقــم الــدولي المحاســبي والمعيــارممتلكــات وآالت ومعــدات  16 رقــم الــدولي المحاســبي المعيــار علــى تعــديالت

 واالطفاء لإلستهالك مقبولة أساليب إستخدام بتوضيح المتعلقالملموسة 
 النباتـات الزراعـة:  -41والمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم  ممتلكات وآالت ومعـدات 16معيار المحاسبي الدولي رقم على ال تعديالت

 المثمرة
  بمحاســبة االسـتثمارات فــي الشــركات التابعــة والمتعلقــة  البيانــات الماليـة المنفصــلة 27المعيــار المحاسـبي الــدولي رقــم تعـديالت علــى

 اختياريًا باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة لزميلة، بأن تتم المحاسبةوالشركات اوالمشاريع المشتركة 
  اإلفصـاح  12والمعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم  البيانـات الماليـة الموحـدة 10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الماليـة رقـم

لتوضــيح اســتثمارات فــي شــركات زميلــة ومشــاريع مشــتركة  28الــدولي رقــم  والمعيــار المحاســبي عــن الحصــص فــي منشــ ت أخــرى 
 .بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار

 المعـايير الدوليـة للتقـارير التعـديالت علـى  تتضـمنالتي المعايير الدولية للتقارير المالية على  2014 - 2012السنوية  التحسينات
 .34و  19ة أرقام الدولي ةالمحاسبي والمعايير، 7و  5ام المالية أرق

 محاسـبة التحـوط )والتعـديالت حول إفصاحات إضافية بالمتعلق  األدوات المالية: اإلفصاحات 7 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار
.9في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم حاسبة التحوط من مقدمة فصل مالالحقة( الناتجة 

الجديــدة والمعدلــة أي تــأثير مهــم علــى المبــالغ المدرجــة فــي الســنة الحاليــة أو المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة لــم ينــتج عــن تطبيــق هــذه 
 السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
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)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

               التحضير )يتبع(       أساس  2

 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(

 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (2)

التاليـة المصـدرة والتـي لـم يحـن موعـد تطبيقهـا الجديـدة والمعدلـة رير الماليـة المعـايير الدوليـة للتقـابتطبيـق  المجموعة بشـكل مبكـرلم تقم 
   بعد:

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات

أو بعد فيالسنوية التي تبدأ    
سنةتم تعديله في ) األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

2014*) 
2018يناير  1

 
9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لنسخة أخرى معدلة  تم إصدار
المالية  للموجوداتقيمة النخفاض إأ( متطلبات  اً أساسلتشمل  2014في يوليو 

إحدى  من خالل تقديمب( تعديالت محدودة لمتطلبات التصنيف والقياس  و
أدوات دين  علىدلة من خالل الدخل الشامل اآلخر "القيمة العا فئات قياس

   .معينة
المعايير الدولية للتقارير الماليةعلى  2016-2014التحسينات السنوية دورة 

 12و  1أرقام  لتقارير الماليةلعلى المعايير الدولية التي تتضمن التعديالت 
 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

2017ر يناي 1و  2018يناير  1

  
المتعلق ضريبة الدخل – 12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 لخسائر غير المحققة.على اباإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 
2017يناير  1

  
لتوفير التدفقات النقدية بيان - 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 يتقييم التغيرات فمن البيانات المالية  يتمكن مستخدم ياإلفصاحات الت
 .يةنشطة التمويلاالالمطلوبات الناتجة عن 

2017يناير  1

  
22رقم  المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير

 والبدل المدفوع مقدماً معامالت بالعمالت األجنبية 
2018يناير  1

  
 أساس على دفعات 2 رقم المالية للتقارير ليالدو  المعيارتعديالت على 

باألسهم الدفع معامالت وقياس بتصنيف المتعلق األسهم
2018يناير  1

  
المتعلق: التأمين عقود 4 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت
 عقود ومعيار 9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار المختلفة التطبيق بتواريخ
 .القادم الجديد التامين

2018يناير  1

  
الفقرةل يتعد: إستثمار عقاري  40المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على 

 اإلستثمارمن، أو  إلى،الملكية  تحويل ينبغي على المنشأة هأن لتوضح 57
على وجود تغيير في عندما، وفقط عندما، يكون هناك دليل العقاري 
لم يعد يفي ، أو كان العقار يفيإذا  اإلستخدامفي  التغيير . يحد اإلستخدام

ال  العقارفي نوايا اإلدارة الستخدام  إن التغيير العقاري.اإلستثمار تعريف ب
  ستخدام.اإلير في يعلى حدو  تغ حد ذاته دليالً في  يشكل

2018يناير  1
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)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

          ير )يتبع(           أساس التحض  2

 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(

ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (2)
   )يتبع(

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات

أو بعد فيالسنوية التي تبدأ     
2018يناير  1  إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم     

الذي أصدر نموذج 15تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
سبة لإليرادات الناتجة من العقود شامل واحد للمنش ت الستخدامه في المحا

 15المبرمة مع العمالء. سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
والتفسيرات المتعلقة به عندما تصبح فعالة، محل اإلرشاد الحالي لإلعتراف 

؛ اإليرادات 18باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
عندما  المتعلقةوالتفسيرات  عقود المقاوالت 11دولي رقم والمعيار المحاسبي ال

   .يسري تطبيقه
إيرادات من عقود مع  15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي تعديالت على 

إعتبارات معيار )تحديد التزامات األداء، للجوانب  ثالثةلتوضيح  العمالء
 تخفيف في المرحلةالبعض  وفيرولتوالترخيص(،  الوكيلمدير مقابل ال

عقود المعدلة والعقود المنجزة.لاالنتقالية ل

2018يناير  1

  
  عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كيفية اإلعتراف، القياس،  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يحدد 
، ي واحدبالمعيار نموذج محاس يقدم عقود اإليجار.العرض واإلفصاح عن 

جميع عقود اإليجار  بموجودات ومطلوبات اإلعترافالمستأجرين من تطلب ي
 األصل موضوع العقد أن أو أقل أو شهراً  12 عقد اإليجارإال إذا كانت مدة 

  .منخفضة قيمة ذات

2019يناير  1

( والتعديالت 2013) األدوات المالية 9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةبشكل مبكر  المجموعة ت، اعتمد2014خالل سنة * 
اختارت قد و . مقدمًا من تاريخ فعاليته( 39الدولي رقم  يمعيار المحاسبالو  7رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةالالحقة ذات الصلة )

 مالية والمطلوبات الماليةال الموجوداتتقييم ب)أي التاريخ الذي قامت المجموعة ألولي ا كتاريخ التطبيق 2014يوليو  1 المجموعة
(.الحالية

هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الفترات المستقبلية لن يكون لها تأثير جوهري على البيانات  تـتوقع اإلدارة أن تطبيق
المتعلق  (2014)نسخة  9ية رقم المعيار الدولي للتقارير المالباستثناء  ،المالية الموحدة للمجموعة في الفترة من التطبيق األولي

بتقييم حاليًا اإلدارة الذي تقوم  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  و 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بانخفاض القيمة،
 هذه المعايير. تطبيق عند التأثير
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)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

        الهامة                    السياسات المحاسبية  3

            أساس التوحيد      )أ(

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للشــركة والمنشــ ت )بمــا فــي ذلــك المنشــ ت المنظمــة( الخاضــعة لســيطرة الشــركة 
  وشركاتها التابعة.

               الشركات التابعة   (  1 )

 ابعـة وينتهـي عنـدما تفقـد الشـركة السـيطرة علـى الشـركة التابعـة.توحيد الشركة التابعة عندما يكون للشركة السيطرة علـى الشـركة التيبدأ 
 يتم تحقيق السيطرة عندما:

 تمتلك الشركة السيطرة على الشركة المستثمر فيها؛
 عندما تكون الشركة معرضة إلى، أو تمتلك حقوقًا في عوائد متنوعة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و
 طرتها في التأثير على العوائد.لديها القدرة على استخدام سي

تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال فـي حـال كانـت الحقـائق واألوضـاع تشـير إلـى 
 حدو  تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة الواردة أعاله.

خالل السنة في بيـان الـربح أو الخسـارة  المستبعدةومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو  داتإيراوعلى وجه التحديد، يتم إدراج 
الموحد والدخل الشـامل اآلخـر بـدءًا مـن التـاريخ الـذي تحصـل فيـه الشـركة علـى السـيطرة وحتـى التـاريخ الـذي تفقـد فيـه الشـركة السـيطرة 

 على الشركة التابعة.

لى حقوق الملكيـة غيـر المسـيطرة. إن مجمـوع إن الربح أو الخسارة وكل ب ند من الدخل الشامل اآلخر يكون عائدًا إلى مالكي الشركة واا
ن نـتج عـن ذلـك عجـز فـي لـى حقـوق الملكيـة غيـر المسـيطرة حتـى واا  الدخل الشامل للشركات التابعة يكـون عائـدًا إلـى مـالكي الشـركة واا

 حقوق الملكية غير المسيطرة. رصيد

ك ضروريًا، يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة وذلك لتوحيد سياساتها المحاسـبية مـع السياسـات عندما يكون ذل
 المحاسبية للمجموعة.

مـا بـين شـركات  المتعلقـة بالمعـامالت ، المصاريف والتدفقات النقديـةيراداتيتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، حقوق الملكية، اإل
 موعة بالكامل عند التوحيد.المج

عنــدما تمتلــك الشــركة أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصــويت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، فإنهــا تمتلــك الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا 
د. عندما تكـون حقـوق التصـويت كافيـة لمنحهـا القـدرة العمليـة علـى توجيـه األنشـطة ذات العالقـة للشـركة المسـتثمر فيهـا مـن طـرف واحـ

تأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق واألوضاع ذات العالقة عند تقييم فيما إذا كانـت حقـوق تصـويت الشـركة فـي الشـركة المسـتثمر 
 فيها كافية أم ال لمنحها السيطرة بما في ذلك: 

  ن؛حجم وتوزيع حقوق التصويت لحاملي األصوات اآلخري مقارنًة معحقوق التصويت لالشركة إمتالك حجم
 أو األطراف األخرى؛ األخرى  حقوق التصويت الكامنة المحتف  بها من قبل الشركة، حاملي األصوات
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
 القــدرة علــى توجيــه األنشــطة ذات العالقــة فــي حاليــاً  أيــة حقــائق وأوضــاع اضــافية تشــير إلــى أن الشــركة تمتلــك، أو أنهــا ال تمتلــك ،

التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. إتجاهاتوقت الذي يكون فيه حاجة لصنع القرارات، بما في ذلك ال

إن التغيــرات فــي ملكيــة المجموعــة فــي شــركات تابعــة والتــي ال تــؤدي إلــى خســارة الســيطرة يــتم احتســابها كمعــامالت حقــوق ملكيــة. يــتم 
غيـر المسـيطرة لـتعكس التغيـرات فـي ملكيتهـا فـي الشـركات التابعـة. إن أي فـرق  ملكيـةتعديل القيم المدرجـة لملكيـة المجموعـة وحقـوق ال

مباشـرة فـي حقـوق الملكيـة  اإلعتـراف بـهغيـر المسـيطرة والقيمـة العادلـة للبـدل المـدفوع أو المقبـوض يـتم  تعـديل حقـوق الملكيـة مبلـغبين 
 ويكون عائدًا إلى مالكي الشركة. 
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)يتبع( ة الموحدةالبيانات المالي حولإيضاحات 

               الهامة )يتبع(                    السياسات المحاسبية  3

                    أساس التوحيد )يتبع(    )أ(

      )يتبع(                 الشركات التابعة   (  1 )

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فـي الـربح أو الخسـارة ويـتم احتسـابها كـالفرق بـين 
( القيمــة المدرجــة ســابقًا للموجــودات )بمــا فــي ذلــك 2ة للمبلــغ المســتلم والقيمــة العادلــة أليــة حصــة مســتبقاة و )( مجمــوع القيمــة العادلــ1)

الشهرة(، ومطلوبـات الشـركة التابعـة وأيـة حقـوق ملكيـة غيـر مسـيطرة. يـتم المحاسـبة علـى جميـع المبـالغ المعتـرف بهـا سـابقًا فـي الـدخل 
المجموعــة قامــت باســتبعاد موجــودات أو مطلوبــات الشــركة التابعــة مباشــرة كمــا لــو كانــت ابعــة الشــامل اآلخــر المتعلقــة بتلــك الشــركة الت

وفقـًا  و مسـموح بـهكمـا هـو محـدد إلـى تصـنيف آخـر فـي حقـوق الملكيـةأو التحويل  الخسارةأو  الربحإعادة التصنيف إلى بمعنى آخر، )
ســتثمار محــتف  بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة بتــاريخ فقــدان الســيطرة يــتم . إن القيمــة العادلــة ألي اللمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة(

أو، عنـدما ينطبـق،  39اعتباره كالقيمة العادلـة عنـد االعتـراف األولـي وذلـك فـي المحاسـبة الالحقـة وفقـًا للمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 
التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

               ( اندماج األعمال 2 )

المحول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلـة، التـي  يتم قياس البدليتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. 
 ة علـــىالمترتبـــيـــتم احتســـابها باعتبارهـــا مجمـــوع القـــيم العادلـــة بتـــاريخ االســـتحواذ للموجـــودات المحولـــة مـــن قبـــل المجموعـــة، المطلوبـــات 

المجموعــة إلــى المــالكين الســابقين للشــركة المســتحوذ عليهــا وحقــوق الملكيــة الصــادرة مــن قبــل المجموعــة مقابــل الســيطرة علــى الشــركة 
 المستحوذ عليها. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ عمومًا في الربح أو الخسارة عند تحققها.

بالقيمة العادلة.الملتزم بها مطلوبات وجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والبتاريخ االستحواذ، يتم االعتراف بالم

المحول، المبلغ ألية حقوق ملكية غير مسيطرة  في الشركة المستحوذ عليها والقيمـة  البدليتم قياس الشهرة باعتبارها الفائض إلجمالي 
لشــركة المســتحوذ عليهــا )إن وجــدت( علــى صــافي المبــالغ بتــاريخ االســتحواذ العادلــة لحقــوق الملكيــة المحــتف  بهــا ســابقًا للمســتحوذ فــي ا

. فـــي حالــة أنـــه، بعـــد إعــادة التقيـــيم، كـــان صــافي المبـــالغ بتـــاريخ الملتــزم بهـــاالقابلــة للتحديـــد والمطلوبـــات المســـتحوذ عليهـــا للموجــودات 
المحـول، المبلـغ أليـة حقـوق ملكيـة غيـر  البـدلتجـاوز إجمـالي يالملتزم بها القابلة للتحديد والمطلوبات  المستحوذة االستحواذ للموجودات

مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحقوق الملكية المحـتف  بهـا سـابقا مـن قبـل المسـتحوذ فـي الشـركة المسـتحوذ عليهـا 
)إن وجدت(، يتم االعتراف بالفائض فورًا في الربح أو الخسارة كربح من شراء صفقة.

حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة التــي تمثــل حقــوق ملكيــة حاليــة وتخــول حامليهــا للحصــول علــى حصــة نســبية فــي صــافي موجــودات إن 
ا المنشأة في حالة التصفية قد يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلـة أو بالحصـة النسـبية لحقـوق الملكيـة غيـر المسـيطرة للمبـالغ المعتـرف بهـ

. إن أنـواع علـى حـدةمعاملـة كـل لتحديد في الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس على أسـاس لصافي الموجودات القابلة ل
حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة أو، حيثما ينطبق، وفقًا لألساس المحدد فـي معيـار دولـي آخـر للتقـارير 

 المالية.

طـارئ، فإنـه يـتم  بـدلبل المجموعة ضمن اندماج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجـة مـن ترتيـب المحول من ق البدلعندما يتضمن 
 المحول ضمن اندماج األعمال.  البدلبالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ويتم ادراجه كجزء من الطارئ  البدلقياس 

كــون مؤهلـة كتعــديالت لفتـرة القيــاس تعتمــد علـى كيفيــة تصــنيف الطـارئ التــي ال ت للبــدلإن القيـاس الالحــق للتغيـرات فــي القيمــة العادلـة 
الطــارئ الــذي يــتم تصــنيفه كحقــوق ملكيــة ال يــتم إعــادة قياســه بتــواريخ تقــارير الحقــة ويــتم احتســاب التســوية  البــدلالطــارئ. إن  البــدل

ة قياسـه بتــواريخ التقـارير الالحقـة وفقــًا الطــارئ الـذي يـتم تصــنيفه كأصـل أو التـزام يــتم إعـاد البـدلالالحقـة لـه ضـمن حقــوق الملكيـة. إن 
المخصصــات، المطلوبــات الطارئــة والموجــودات الطارئــة،  37أو المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  39للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 

 أو الخسارة ذات العالقة في الربح أو الخسارة. اإلعتراف بالمكسب حسبما يكون مالئمًا، مع
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                                                                   إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية   ( 3 )
ة علــى المشـاركة فـي قـرارات السياســة عليهــا. إن التـأثير الهـام هـو القـدر  الشـركة الزميلـة هـي المنشـأة التــي تمـارس المجموعـة تـأثيرًا هامـاً 

  المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حي  يكون للجهات التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقـًا فـي صـافي موجـودات الترتيـب 

إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب التي تظهر فقط عندما تسـتلزم القـرارات حـول  المشترك.
 األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعية من الجهات التي تتشارك السيطرة.

قـوق الملكيـة مـن التـاريخ الـذي أصـبحت فيـه الجهـة يتم احتساب االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشـترك باسـتخدام طريقـة ح
المستثمر فيهـا شـركة زميلـة أو مشـروع مشـترك. عنـد االسـتحواذ علـى اسـتثمار فـي شـركة زميلـة أو مشـروع مشـترك، يـتم االعتـراف بـأي 

ا القابلــة للتحديــد الجهـة المســتثمر فيهـ فـائض لتكلفــة االسـتثمار علــى حصـة المجموعــة مـن صــافي القيمـة العادلــة لموجـودات ومطلوبــات
كشــهرة، التـــي يـــتم إضـــافتها فــي المبلـــغ المـــدرج لالســـتثمار. يـــتم االعتــراف بـــأي فـــائض لحصـــة المجموعــة علـــى صـــافي القيمـــة العادلـــة 

القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد إعـادة التقيـيم، مباشـرة فـي الـربح أو الخسـارة فـي فتـرة االسـتحواذ علـى  للموجودات والمطلوبات
 االستثمار.

فـي هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة باسـتخدام طريقـة  إدراجهـاإن نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يـتم 
 كمحــتف  بــه للبيــع، وفــي هــذه الحالــة، يــتم احتســابه وفقــاً  أو جــزء منــه حقــوق الملكيــة المحاســبية باســتثناء عنــدما يــتم تصــنيف االســتثمار

ــًا لطريقــة حقــوق الموجــودات غيــر المتداولــة المحــتف  بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة 5للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم  . وفق
ًا الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحـد بالتكلفـة ويـتم تعـديلها الحقـ

عنــدما تزيــد حصــة  راف بحصــة المجموعــة فــي الــربح أو الخســارة والــدخل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك.لالعتــ
شـركة الزميلـة أو المشـروع الفـي المجموعـة ، فـإن حصـة شـركة الزميلـة أو المشـروع المشـتركالالمجموعة في الخسـائر عـن حصـتها فـي 

ألجل، التي وفقًا لطبيعتها، تشكل جزءًا من صافي استثمار المجموعة فـي شـركة زميلـة أو التي تتضمن أية حصص طويلة ا) المشترك
اإلعتراف بأية خسـائر إضـافية أخـرى إلـى الحـد الـذي يكـون فيـه لـدى المجموعـة التزامـات قانونيـة أو  المجموعة توقفت( مشروع مشترك

 .المشروع المشترك عن الشركة الزميلة أوإستداللية متوقعة أو قدمت دفعات بالنيابة 
لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسـارة النخفـاض القيمـة فيمـا  39يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ر يتعلق باستثمار المجموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك. عندما يكون ذلك ضروريًا، يتم اختبار إجمالي المبلـغ المـدرج لالسـتثما
انخفــاض قيمــة الموجــودات كأصــل فــردي  36)بمــا فــي ذلــك الشــهرة( فيمــا يتعلــق بانخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 

وذلك من خالل مقارنة المبلغ الممكن تحصيله له )قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكـاليف البيـع أيهمـا أعلـى( مـع المبلـغ المـدرج 
رة معتــرف بهـا النخفـاض قيمــة تشـكل جـزءًا مــن المبلـغ المـدرج لالســتثمار. يـتم االعتـراف بــأي عكـس لخسـارة انخفــاض لـه. إن أيـة خسـا

ضمن النطاق الذي يزيد فيه المبلغ القابل للتحصيل لالستثمار الحقًا.  36القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
توقف فيه االستثمار عن كونه شـركة زميلـة أو مشـروع مشـترك، يمن التاريخ الذي تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية 

أو عندما يتم تصنيف االسـتثمار كمحـتف  بـه للبيـع. عنـدما تحـتف  المجموعـة بحصـة فـي الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك السـابق 
ة بالقيمـة العادلـة فـي ذلـك التـاريخ ويـتم اعتبـار القيمـة وكانت الحصة المستبقاة هي أصل مالي، تقوم المجموعة بقياس الحصـة المسـتبقا
. إن الفـرق بـين المبلـغ المـدرج للشـركة الزميلـة أو 39العادلة كقيمتها العادلة عند االعتراف األولـي وفقـًا للمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 

يـة حصـة مسـتبقاة وأيـة تحصـيالت مـن اسـتبعاد المشروع المشترك بتـاريخ التوقـف عـن اسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة والقيمـة العادلـة أل
حصة جزئية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يتم إضافته عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد الشركة الزميلة أو المشـروع 

اآلخر فيمـا يتعلـق بتلـك الشـركة المشترك. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة باحتساب كافة المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل 
الزميلة أو المشروع المشترك على نفس األساس الذي قد يكون الزمًا فيمـا إذا قـد تـم اسـتبعاد تلـك الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك 

ة المعتـرف بهـا مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. بناًء على ذلك، فـي حـال كـان سـيتم إعـادة تصـنيف الـربح أو الخسـار 
ســابقًا فــي الــدخل الشــامل اآلخــر مــن قبــل تلــك الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك فــي الــربح أو الخســارة مــن اســتبعاد الموجــودات أو 
المطلوبات ذات العالقة، فإن المجموعة سوف تقوم بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )كتعديل 

 دة التصنيف( عندما يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية.إلعا
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                                                                          إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية )يتبع(   ( 3 )
المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في الشركة الزميلة استثمار فـي مشـروع مشـترك أو يصـبح تستمر 

االســتثمار فــي مشــروع مشــترك اســتثمار فــي شــركة زميلــة. ال يــتم إعــادة قيــاس القيمــة العادلــة عنــد إجــراء هــذه التغيــرات فــي حصــص 
 الملكية.

يض حصـة ملكيتهـا فـي شـركة زميلـة أو مشـروع مشـترك ولكنهـا تسـتمر فـي اسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة، عندما تقوم المجموعـة بتخفـ
بإعــادة التصـنيف ضــمن الـربح أو الخســارة الحصـة مــن الـربح أو الخســارة التـي تــم االعتـراف بهــا سـابقًا فــي الــدخل  تقـوم فـإن المجموعــة

فيمـا لـو سـيتم إعـادة تصـنيف الـربح أو الخسـارة إلـى الـربح أو الخسـارة عنـد الشامل اآلخـر المتعلقـة بـذلك االنخفـاض فـي حصـة الملكيـة 
 استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.

عندما تقوم احدى منش ت المجموعة بالتعامـل مـع شـركة زميلـة أو مشـروع مشـترك لـدى المجموعـة، فـإن األربـاح والخسـائر الناتجـة مـن 
و المشـــروع المشـــترك يـــتم االعتـــراف بهـــا فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة فقـــط ضـــمن نطـــاق المعـــامالت مـــع الشـــركة الزميلـــة أ

الحصص في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك غير المرتبطة بالمجموعة. 

               محتفظ بها للبيع            غير متداولة         موجودات   ( ب )

ها للبيع عند إمكانية تحصيل المبلغ المدرج لها وبصورة رئيسـية محتف  بومجموعات اإلستبعاد كيتم تصنيف الموجودات غير المتداولة 
 من خالل عملية بيع بداًل من االستخدام المستمر. يتم اعتبار هذا الشرط بأنه قد تم تلبيته فقط عندما يكون البيع محـتماًل بصـورة كبيـرة

وهــي خاضــعة للشــروط العاديــة والعرفيــة  ه الحــاليمباشــرة فــي وضــع للبيــع )أو مجموعــات اإلســتبعاد(وعنــد تــوفر االصــل غيــر المتــداول 
. ينبغـي أن تكــون اإلدارة ملتزمـة بــالبيع الـذي ينبغــي أن يكــون وعمليــة البيـع محتملــة جــداً  لبيـع أصــول مماثلـة )أو مجموعــات اإلسـتبعاد(

 مؤهاًل للبيع بالكامل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
تضــمن خســارة للســيطرة علـى الشــركة التابعــة، يــتم تصـنيف جميــع موجــودات ومطلوبــات تلــك عنـدما تلتــزم المجموعــة بخطــة بيـع معينــة ت

الشـركة التابعـة كمحـتف  بهـا للبيـع عنـدما يـتم تلبيـة المعـايير الـواردة أعـاله بغـض النظـر عـن فيمـا إذا كانـت المجموعـة سـتحتف  بحصـة 
 بعد البيع.سابقًا الملكية غير المسيطرة في الشركة التابعة لها 

عنــدما تكــون المجموعــة ملزمــة بخطــة بيــع تتضــمن اســتبعاد ألحــد اإلســتثمارات، أو جــزء مــن االســتثمار، فــي شــركة زميلــة أو مشــروع 
مشــترك، يــتم تصــنيف االســتثمار أو جــزء مــن االســتثمار الــذي ســوف يــتم اســتبعاده كمحــتف  بــه للبيــع عنــدما يــتم تلبيــة المعــايير الــواردة 

تخدام طريقة حقوق الملكية المتعلقة بالجزء الذي يتم تصنيفه كمحتف  به للبيع. إن أي جزء محتف  به أعاله، وتوقف المجموعة عن اس
مــن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الــذي لــم يــتم تصــنيفه كمحــتف  بــه للبيــع يــتم االســتمرار فــي احتســابه باســتخدام 

م طريقـة حقـوق الملكيـة عنـد االسـتبعاد عنـدما تفقـد نتـائج االسـتبعاد فـي المجموعـة طريقة حقوق الملكية. تتوقـف المجموعـة عـن اسـتخدا
 التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

ــًا  لمعيــار الــدولي إلعــداد لبعــد االســتبعاد، تقــوم المجموعــة باحتســاب أيــة حصــة مســتبقاة فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك وفق
إال إذا اســتمرت الحصــة المســتبقاة فــي كونهــا شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك، وفــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة  9رقــم الماليــة  التقـارير

 (.(3)أ( ) 3راجع إيضاح باستخدام طريقة حقوق الملكية )
ف  بــه للبيــع ال يلبــي شــروط عنــدما يصــبح اإلســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك والــذي تــم تصــنيفه ســابقًا علــى أنــه محــت

 التصنيف هذه عندها يتم إحتسابه باستخدام طريقة حقوق الملكية وبأثر رجعي من تاريخ تصنيفه كمحتف  به للبيع.
مجموعات االستبعاد( المصنفة كمحتف  بهـا للبيـع بـالمبلغ المـدرج سـابقًا والقيمـة العادلـة ناقصـًا  وأيتم قياس الموجودات غير المتداولة )

 اليف البيع أيهما أقل.تك
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      ومعدات      أثاث   (  ج )

والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. تشمل التكلفة التاريخية على  األثا ظهر ت
 ف المنسوبة بشكل مباشر إلى امتالك األصل.المصاري

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من 
كل موثوق. يتم إدراج المحتمل أن ينتج للمجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بش

 كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة األصول إلى قيمهم المتبقية وفقًا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس العمر اإلنتاجي للموجودات 

 الموضحة كما يلي:
العمر اإلنتاجي المقّدرالتفاصيل

سنوات 5 -3 تحسينات على المأجور
سنوات 5 – 3 ، أثا  وتركيباتأجهزة الحاسب اآللي

سنوات 7 -5 أخرى طبية و معدات 
سنوات 3 سيارات

أي تغيــر فــي القــيم تــتم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة والقــيم المتبقيــة وطــرق االســتهالك فــي نهايــة كــل ســنة، ويــتم احتســاب أثــر 
 المقدرة على أساس مستقبلي.

والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما يكون من غير المتوقـع أن ينـتج منـافع إقتصـادية مسـتقبلية مـن  األثا يتم إلغاء اإلعتراف بأحد بنود 
 اإلستخدام المستمر لألصل.

االعتـراف لألصـل ويـتم  المدرجةوالقيمة كالفرق بين عوائد البيع ها يتم تحديدأو تقاعد األصل إن الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد 
 .الموحد بيان الربح أو الخسارةفي  بها

        العقاري         ستثمار  اإل  ( د )

)بمـا فيهـا العقـارات قيــد  تهـاالعقاريـة هـي العقـارات التـي يــتم امتالكهـا للحصـول علـى دخـل مـن اإليجــار ووأو لزيـادة قيم سـتثماراتإن اإل
تتضـمن التكلفـة كافـة التكـاليف  العقاريـة بالتكلفـة بمـا فيهـا تكـاليف المعاملـة. سـتثماراته األغـراض(. يـتم القيـاس المبـدئي لإلاإلنشاء لهذ

 التصـميموبالحالة الالزمة لغرض اإلستخدام وتشمل تكـاليف المـوظفين ذات العالقـة، إلى الموقع المباشرة الالزمة إلحضار الموجودات 
ـــًا لوللموجـــودات المؤهلـــة، ت لمجموعـــة. عنـــدما تكـــون الموجـــودات جـــاهزة ل المحاســـبية سياســـاتلكـــاليف التمويـــل المرســـملة للقـــروض وفق

 ســتثماراتالحقـًا لإلعتـراف المبــدئي، تقـاس اإل .إلـى عقـارات جــاهزةلالسـتعمال المقصـود، يــتم تحويلهـا مـن أعمــال رأسـمالية قيـد اإلنشــاء 
العقاريـــة يــتم إدراجهـــا فــي الـــربح أو  ســتثماراتئر الناتجـــة مــن التغيـــر بالقيمــة العادلـــة لإلالعقاريــة بالقيمـــة العادلــة. إن المكاســـب والخســا

 الخسارة في الفترة التي تنتج فيها.

إقتصـــادية مســـتقبلية مـــن  منـــافععنـــد إســـتبعادها أو عنـــدما يكـــون مـــن المتوقـــع عـــدم وجـــود  العقاريـــة ســـتثماراتباإليـــتم إلغـــاء اإلعتـــراف 
كــالفرق بــين صــافي عوائــد اإلســتبعاد والقيمــة  إحتســابهيــتم ) بالعقــارو الخســائر الناتجــة مــن إلغــاء اإلعتــراف إســتبعادها. إن المكاســب أ

 .بالعقارإلغاء اإلعتراف في الفترة التي يتم فيها في الربح أو الخسارة  إدراجهويتم  (المدرجة لألصل
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                       الموجودات غير الملموسة          الشهرة و     )ه(

      الشهرة  ( 1 )

بالتكلفة كما تم تحديدها بتاريخ االستحواذ على األعمـال ناقصـًا خسـائر انخفـاض  من االستحواذ على األعمالالناتجة يتم إدارج الشهرة 
 القيمة المتراكمة، إن وجدت.

يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجـة للنقـد لـدى المجموعـة )أو مجموعـة مـن ألغراض تتعلق باختبار إنخفاض القيمة، 
 الوحدات المنتجة للنقد( التي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال.

قاربـًا إذا وجـد مـا يتم إجراء إختبـار سـنوي إلنخفـاض القيمـة للوحـدات المنتجـة للنقـد والتـي تـم توزيـع الشـهرة عليهـا أو علـى فتـرات أكثـر ت
يـتم توزيـع خسـائر  ،يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمـة المدرجـة لهـا

سـب علـى أسـاس ألية شهرة تم توزيعها للوحدة ومن ثـم إلـى الموجـودات األخـرى للوحـدة بالتنا إنخفاض القيمة أواًل لتنزيل القيمة المدرجة
القيمــة المدرجــة لكــل أصــل فــي الوحــدة. يــتم اإلعتــراف بأيــة خســائر النخفــاض القيمــة للشــهرة مباشــرة فــي الــربح أو الخســارة. إن خســائر 

 انخفاض القيمة المعترف بها للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة.
لعائد إلى الشهرة في الربح أو الخسارة عند االستبعاد.عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات العالقة، يتم إدراج المبلغ ا

.( أعاله3)أ( ) 3 إيضاحفي  إستثمار محتسب وفقًا لحقوق الملكيةعن اإلستحواذ على  الناتجة للشهرةسياسة المجموعة  تم إدراج

                                                            الموجودات غير الملموسة األخرى المستحوذ عليها من إندماج األعمال  ( 2 )

ــيــتم اإلعتــراف المبــد عــن الشــهرة  منفصــلبشــكل  والمعتــرف بهــا األعمــال إنــدماجمــن  عليهــا الموجودات غيــر الملموســة المســتحوذئي ب
  .وبرامج الحاسب اآللي تراخيصالعقود  ،وتشمل العالمات التجارية تكلفتها(أنها بالقيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ )والتي تعتبر 

غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا مــن دمــج األعمــال بالتكلفــة بعــد تنزيــل اإلطفــاء المتــراكم الحقــًا لإلعتــراف المبــدئي، تــدرج الموجــودات 
نخفاض القيمة المتراكم،  اإلطفاء على ب يتم اإلعتراف التي تم الحصول عليها بشكل منفصل. الموجودات غير الملموسةأساس  بنفسواا

رة يـ 8موضـح فـي إيضـاح رقـم كما هو أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها.  تم مراجعـة األعمـار اإلنتاجيـة المقـد 
 ويتم إدراج أية تغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي. فترة تقريرعند نهاية كل  اإلطفاءالمتبقية وطريقة 

                                      إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة   ( 3 )

ا أو عنـدما يكـون مـن المتوقـع عـدم وجـود منفعـة إقتصـادية مسـتقبلية مـن يتم إلغاء اإلعتراف بـالموجودات غيـر الملموسـة عنـد إسـتبعاده
إســتخدامها أو إســتبعادها. إن المكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن إلغــاء اإلعتــراف بــالموجودات غيــر الملموســة يــتم قياســها كــالفرق بــين 

 خسارة عند إلغاء اإلعتراف باألصل.صافي عوائد اإلستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويتم اإلعتراف بها في الربح أو ال

                             وغير الملموسة باستثناء الشهرة                               انخفاض قيمة الموجودات الملموسة      )و( 

وذلك لتحديـد إن كـان هنالـك  وغير الملموسة الملموسة على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها فترة تقريركل  نهايةفي  المجموعةتعمل 
القابلة لإلسترداد  ةرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تع

في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسـترداد ألصـل محـدد، تقـوم  وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(.لألصل 
للنقـد التـي يعـود إليهـا األصـل نفسـه. عنـدما يمكـن تحديـد أسـس توزيـع معقولـة  ةنتجـالمجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحـدة الم

وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحـدات منتجـة للنقـد محـددة، أو يـتم توزيعهـا إلـى أصـغر مجموعـة مـن الوحـدات المنتجـة للنقـد 
 التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
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                                                                   انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة )يتبع(     )و( 

، االسـتخدامالسـتخدام، أيهمـا أعلـى. عنـد تقيـيم قيمـة اإن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلـة لألصـل ناقصـًا تكلفـة البيـع أو قيمـة 
يعكـس تقييمـات السـوق الـذي  خصـم مـا قبـل الضـريبةيتم خصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة إلـى قيمهـا الحاليـة باسـتخدام معـدل 

 . التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها ألصلالخاصة بالألموال والمخاطر  الزمنيةالحالية للقيمة 

منتجـة للنقـد( بمـا يقـل عـن القيمـة المدرجـة، يـتم تخفـيض القيمـة المدرجـة اللوحـدة اير القيمة القابلة لإلسترداد ألصـل )أو في حال تم تقد
 .الربح أو الخسارةالوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرًة في أو لألصل )

المعـاد تقـديرها الوحـدة المنتجـة للنقـد( إلـى القيمـة أو تتم زيادة القيمة المدرجة لألصـل )الحقًا خفاض القيمة في حالة إسترجاع خسائر إن
الوحـدة المنتجـة للنقـد( فيمـا لـو لـم يـتم إحتسـاب أو القابلة لإلسترداد، بحي  ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل )

 .الربح أو الخسارةوات السابقة. يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة في خسائر إنخفاض القيمة في السن

        المخصصات     )ز( 

اإلعتراف بالمخصصات عنـدما يكـون علـى المجموعـة أي إلتـزام حـالي )قـانوني أو إسـتداللي( نـاتج عـن أحـدا  سـابقة والتـي يكـون يتم 
  زام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.من المحتمل أن تكون المجموعة ملزمة لتسديد اإللت

بعد األخد  بنهاية فترة التقريرإن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة اإللتزام كما 
رة لسـداد بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عندما يتم قياس المخصـص باسـتخدا م التـدفقات النقديـة المقـد 

 . )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري( االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية
يـتم االعتـراف بالذمـة عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص متوقع استردادها مـن طـرف ثالـ ، فإنـه 

 المدينة كموجودات في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس المبلغ بشكل موثوق. 

        المخزون       )ح(

يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط  المـرجح . أيهما أقل التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحققعلى أساس  يتم قياس المخزون 
ر مثـل صـافي القيمـة القابلـة للتحقـق ي. المتكبدة لجعل المخزون في مكانه وحالته الحاليةلى المصاريف وتشتمل ع  فـيسـعر البيـع المقـد 

يتم تكوين مخصص للمخزون المتقادم وبطـ  الحركـة لتنزيـل القيمـة المدرجـة  سياق األعمال اإلعتيادية، مطروحًا منها مصاريف البيع.
 قابلة للتحقق.للمخزون إلى صافي القيمة ال

        المالية         األدوات   (  ط )

               اإلعتراف المبدئي
باســـتثناء  طرفـــا فـــي األحكـــام التعاقديـــة لـــألداة عنـــدما تصـــبح إحـــدى منشـــ ت المجموعـــةالماليـــة بـــالموجودات والمطلوبـــات  اإلعتـــرافيــتم 

(.الموجودات المشتقةخ التسوية )غير بها على أساس تاري تم اإلعترافالمالية التي  الموجودات" مشتريات وبيع اإلعتيادية"الطريقة 

أو  شـراءإلـى  مباشـرةً تعـود تكـاليف المعـامالت التـي  يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمـة العادلـة. يـتم إضـافة
عادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة( ماليـة بالقيمـة الال المالية والمطلوبات موجوداتال)باستثناء  مالية ومطلوبات مالية موجوداتإصدار 

 االعتراف األولي.  عند، أيهما أنسبمالية، ال المطلوباتمالية أو ال للموجوداتأو خصمها من القيمة العادلة 

 خسارةالربح أو المالية بالقيمة العادلة من خالل  مطلوباتأو  موجودات ماليةمباشرة إلى اقتناء  العائدة المعاملةتكاليف يتم االعتراف ب
 الربح أو الخسارة.مباشرة في 
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                     األدوات المالية )يتبع(   (  ط )

                 الموجودات المالية
ـــــراف يـــــتم لغـــــاء اإلعت ـــــراف واا ـــــي الماليـــــة الموجـــــودات مبيعـــــات أو مشـــــتريات بجميـــــع اإلعت ـــــى عتياديـــــةاإل بالطريقـــــة تـــــتم الت  أســـــاس عل

 الماليـــــــة الموجـــــــودات مبيعـــــــات أو مشـــــــتريات هـــــــي اإلعتياديـــــــة بالطريقـــــــة تـــــــتم التـــــــي المبيعـــــــات أو المشـــــــتريات إن. المتـــــــاجرة تـــــــاريخ
 .السوق  في السائد العرف أو من خالل التشريع تحديده تم زمني إطار ضمن الموجودات تسليم تستلزم التي

            أدوات الدين
ـــــتم تصـــــنيف أدوات الـــــدين  ـــــأة أو القيمـــــة العادلـــــة علـــــى أســـــاس نمـــــوذج  ياســـــها الحقـــــاً وقي دارة إلالمنشـــــأة  أعمـــــالإمـــــا بالتكلفـــــة المطف

 التدفقات النقدية للموجودات المالية. التعاقدية من خصائصالالموجودات المالية و 
الموجودات في إطار نموذج تفاظ بيتم اإلح( أ) فقط في حالة انخفاض في القيمة ةأي صافي منبالتكلفة المطفأة يتم قياس أدوات الدين 

ماليـة الالتدفقات النقديـة التعاقديـة و )ب( الشـروط التعاقديـة للموجـودات للحصول على  بالموجودات اإلحتفاظاألعمال الذي يهدف إلى 
 .المستحق الرئيسي صل الدين والفائدة على المبلغأل دفعات فقطمحددة التي هي  تواريخ ينتج عنها تدفقات نقدية في

 صـــافي مصـــاريف" ضـــمن بنـــد ويـــتم إدراجهــاالفوائـــد المحتســـبة باســتخدام طريقـــة الفائـــدة الفعليـــة فــي الـــربح أو الخســـارة، ب اإلعتـــرافيــتم 
بمــا فــي ذلــك جميــع إن ســعر الفائــدة الفعلــي هــو الســعر الــذي يخصــم بشــكل فعلــي دفعــات التــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة ). تمويــل"

وعــة أو المســتلمة التــي تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وتكــاليف المعاملــة وأقســاط أو خصــومات الرســوم والنقــاط المدف
 .عند االعتراف األولي المدرجةإلى صافي القيمة ( من خالل العمر المتوقع لإللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر، أخرى 

والتي بخالف ذلـك تكـون مؤهلـة بـأن تقـاس علـى أسـاس التكلفـة الدين  أداةأن تختار تصنيف يمكن للمجموعة، عند االعتراف المبدئي، 
يجـب  .يلغـي، أو يقلـل إلـى حـد بعيـد، عـدم التطـابق المحاسـبي وهـذا المطفأة أو على أساس القيمة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة

 .أو الخسارةمن خالل الربح  جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة قياس
يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغيير نمـوذج األعمـال بحيـ  لـم 
ف يعد يلبي معايير التكلفـة المطفـأة. إن إعـادة تصـنيف أدوات الـدين المصـنفة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة عنـد االعتـرا

 األولي غير مسموح.

                                              موجودات مالية أخرى تم قياسها بالتكلفة المطفأة
بالتكلفـة المطفـأة ناقصـًا أي انخفـاض فـي القيمـة. يـتم االعتـراف بـدخل  واألخـرى والنقـد ومرادفـات النقـد الـذمم المدينـة التجاريـة قيـاسيتم 

 ة األجل حي  يكون االعتراف بالفائدة غير مادي.الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي باستثناء األرصدة المدينة قصير 

 الودائــع)باســتثناء  ألغــراض رأس المــال العامــل البنــوك المحــتف  بهــا لــدى والودائــعفــي الصــندوق يتكــون النقــد ومرادفــات النقــد مــن النقــد 
 .شهور 3والودائع ألجل بتواريخ إستحقاق أصلية ألقل من  (المرهونة

                   أدوات حقوق الملكية
عد محتف  به لغرض المتاجرة إذا:ي المالي األصلإن 

  تم إقتنائه بشكل مبدئي بهدف بيعه في المستقبل القريب، أو 
  معــًا ولـديها دليـل فعلــي لـنمط أداة ماليــة  المجموعـةمثـل جـزء مــن محفظـة أدوات ماليـة محــددة تـديرها يعنـد اإلعتـراف المبــدئي

 تحقق أرباح على المدى القصير، أو
 أو كضمان مالي المالية غير المصنفة وغير الفعالة كأداة تحوط كونه من المشتقات.
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                     األدوات المالية )يتبع(   (  ط )

                          أدوات حقوق الملكية )يتبع(
العادلـة مـن خـالل الــدخل الشـامل اآلخـر مبـدئيًا بالقيمـة العادلـة زائــدًا  بالقيمـةالمصـنفة يـتم قيـاس االسـتثمارات فـي أدوات حقـوق الملكيــة 

المكاسب والخسـائر الناتجـة مـن تغيـرات القيمـة العادلـة فـي الـدخل الشـامل ب ويعترفتكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة 
عـادة تصـنيف المكاسـب والخسـائر المتراكمـة إلـى الـربح أو الخســارة اآلخـر ويـتم تراكمهـا فـي إحتيـاطي إعـادة تقيـيم اإلسـتثمارات. ال يــتم إ 

 عندما يتم إستبعاد هذه اإلستثمارات.

يــتم االعتــراف بأنصــبة األربــاح مــن االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة فــي الــربح أو الخســارة عنــدما ينشــأ حــق للمجموعــة الســتالم 
، إال إذا كانـت أنصـبة األربـاح تمثـل بوضـوح تحصـيل جـزء مـن تكلفـة االيـرادات 18قـم أنصبة األرباح وفقًا للمعيار المحاسـبي الـدولي ر 

 "االســتثمار. يــتم االعتــراف بأنصــبة األربــاح المكتســبة فــي الــربح أو الخســارة ويــتم إدراجهــا فــي بنــد "صــافي )مصــاريف(و إيــرادات أخــرى 
(.21)إيضاح 

                   وأدوات حقوق الملكية                  المطلوبات المالية 

             و حقوق ملكية              التصنيف كدين أ
 اتكمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جـوهر الترتيبـالصادرة من قبل المجموعة  يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية

 ة وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.التعاقدي

                   أدوات حقوق الملكية
حقـوق في موجودات منشـأة بعـد طـرح كافـة مطلوباتهـا. يـتم تسـجيل أدوات  حصة متبقيةعلى إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن 

 من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة. صادرةالملكية ال

بـأي مكسـب  يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال يـتم االعتـراف
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء

                  المطلوبات المالية
خسارة.يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 تطبيـق، أو عنـدما يـتم إللغـاء اإلعتـرافمؤهلـة ال غيـرالماليـة  الموجـودات تحويـلالمالية التي تنشأ عنـد  المطلوباتومع ذلك، يتم قياس 
 نهج المشاركة المستمرة وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
يـتم للمتـاجرة أو  اعنـدما تكـون المطلوبـات الماليـة محـتف  بهـ الخسـارةأو  الـربحالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خـالل  يتم تصنيف

 .الخسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  اتصنيفه

محتف  به للمتاجرة في حال:ك المالي اإللتزاميتم تصنيف 

  المستقبل القريب؛ أو  في إعادة شراؤهمبدئيا بهدف  تكبدهاتم
  عنــد االعتــراف األولــي كونــه جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة تقــوم المجموعــة بإدارتهــا ولهــا نمــط فعلــي حــدي  يظهــر

تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو 
 تحوط غير مصنفة وفعالة كأداةأداة مشتقة،  وه.
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                         المطلوبات المالية )يتبع(
)يتبع( الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
أو  الــربحبالقيمــة العادلــة مــن خــالل  ات ماليــةة كمطلوبــمحــتف  بهــا للمتــاجر الماليــة المطلوبــات اليمكــن تصــنيف المطلوبــات الماليــة غيــر 

 في حال: المبدئيعند االعتراف  ةالخسار 

  كان هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل مهم حالة تناقض في القياس أو االعتراف والتي يمكن نشوؤها فيمـا لـو لـم يـتم هـذا
 التصنيف؛ أو

 وبـات ماليـة أو االثنـين معـا، والتـي تـتم إدارتهـا وتقيـيم أداءهـا علـى تشكل المطلوبات المالية جزء مـن مجموعـة أصـول أو مطل
بحيــ  أن أو اإلسـتثمار إدارة المخـاطر بـأسـاس القيمـة العادلـة، وذلـك بمـا يتماشـى مـع إسـتراتيجية المجموعـة الموثقـة المتعلقـة 

المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا األساس؛ أو 
 لمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم وفقـًا لتصـنيف كامـل العقـد مجتمعـا و مشـتقة مدمجـة أو أكثـر،  أداةشكل جزء من عقد يتضـمن ت

9.

اإلعتراف بأية مكاسب أو خسـائر  يتم .بقيمتها العادلة ةأو الخسار  الربحبالقيمة العادلة من خالل المصنفة المالية  المطلوباتيتم إدراج 
معتـرف بهـا فـي الالمكاسـب أو الخسـائر  تشـمل. فـي الـربح أو الخسـارةمحتف  بها للمتـاجرة المالية المطلوبات اس الالناتجة عن إعادة قي

 .الموحد لربح أو الخسارةا في بيان "إستثمارات ماليةإيرادات من "في بند  على المطلوبات وتدرجالربح أو الخسارة أي فائدة مدفوعة 

، مـن خـالل الـربح أو الخسـارة لمتاجرة التي يـتم تصـنيفها بالقيمـة العادلـةلغير امحتف  بها ت المالية اليتم اإلعتراف بالمطلوباومع ذلك، 
فــي الــدخل الشــامل  لإللتــزام المــاليإلــى التغيــرات فــي مخــاطر االئتمــان  تعــودمقــدار التغيــر فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة التــي ب

لتغييــرات فــي مخــاطر االئتمــان فــي الــدخل الشــامل اآلخــر مــن شــأنه أن يخلــق تكبيــر أو عــدم ا بتــأثيراتاالعتــراف إذا كــان اآلخــر، إال 
 الفـي الـربح أو الخسـارة.  للمطلوبـاتالتطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة. يتم تسجيل المبلغ المتبقي من التغير في القيمـة العادلـة 

فـي  اآلخـراالئتمـان للمطلوبـات الماليـة التـي تـم إدراجهـا فـي الـدخل الشـامل يتم تصنيف التغيـرات فـي القيمـة العادلـة المنسـوبة لمخـاطر 
 وقت الحق إلى الربح أو الخسارة.

المجموعـــة التـــي تـــم  مـــن قبـــلعـــن عقـــود الضـــمان المـــالي والتزامـــات القـــروض الصـــادرة  الناتجـــةيـــتم االعتـــراف بالمكاســـب أو الخســـائر 
 في الربح أو الخسارة. الخسارةأو  الربحالل من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خ تصنيفها

الحقًا بالتكلفة المطفأة تم قياسها ماليةمطلوبات 
بالتكلفــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة  التــي لــم يــتم تصــنيفهالمتــاجرة و لغيــر االمطلوبــات الماليــة المحــتف  بهــا  يــتم قيــاس

ــللمطلوبــات الماليــة التــي  المدرجــةالقــيم  يــتم تحديــد. المطفــأة فــي نهايــة الفتــرات المحاســبية الالحقــة ــًا بالتكلفــة المطفــأة ي تم قياســها الحق
 فـي بنـد "مصـاريف ماليـة، صـافي" األصـل تكـاليفمرسـملة كجـزء مـن الالفوائـد غيـر  مصاريف . يتم إدراجالفائدة الفعلي سعر باستخدام

 في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

. إن المرتبطـة بهـاعلـى الفتـرة الفوائـد  مصـاريفوتوزيع للمطلوبات المالية ية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة إن طريقة الفائدة الفعل
معدل الفائدة الفعال هو المعـدل الـذي يخصـم تمامـًا الـدفعات النقديـة المسـتقبلية )ويضـم جميـع الرسـوم المدفوعـة والمقبوضـة، والعـالوات 

معــدل الفائــدة الفعلــي وكــذلك تكــاليف المعــامالت والعــالوات والخصــومات األخــرى( المتوقعــة فــي إطــار والتــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
 ً. وذلك إلى صافي القيمة المدرجة عند اإلعتراف المبدئي أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسباألداة الدين العمر الزمني المتوقع 
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             إعادة التصنيف
 الــدخلالقيمـة العادلــة مـن خــالل ، القيمــة العادلــة مـن خــالل الـربح أو الخســارةإعـادة التصــنيف بـين  يتطلــبالماليـة،  للموجــوداتبالنسـبة 
النمــوذج الســابق  وأصــبح تقيــيمنمــوذج أعمــال المجموعــة للموجــودات الماليــة  هــدفوفقــط إذا تغيــر إذا والتكلفــة المطفــأة،  اآلخــر الشــامل

 .غير مالئم
اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر مــن  يــتم تحديــدهمــن تــاريخ إعــادة التصــنيف الــذي  مســتقبليبــأثر إذا كــان التصــنيف مناســب، يجــب أن يــتم 

 .تم اإلعتراف بها سابقاً  وخسائر وفوائد مكاسب ةأي تقوم المجموعة بإعادة بياننموذج األعمال. ال  األولى بعد التغيير في
إن إعادة التصنيف غير مسموحة في الحاالت التالية:

 حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو إستثمارات في 
  عادلة في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية.ممارسة خيار القيمة اليتم عندما

             إلغاء اإلعتراف
القيـام تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بأصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقديـة المتعلقـة باسـتالم التـدفقات النقديـة مـن األصـل أو عنـد 

فـي حالـة عـدم قيـام المجموعـة بتحويـل أو  أو األصـل المـاليفـي ل األصل المالي، وبشـكل جـوهري كافـة مخـاطر ومنـافع الملكيـة يتحو ب
سـتمرارها بالسـيطرة علـى األصـل   المـالي. عنـد إلغـاء اإلعتـراف بـالموجودات الماليـة،اإلحتفاظ بشكل جوهري بمخـاطر ومنـافع الملكيـة واا

 المبلغ المستلم في:لألصل ومجموع  المدرجةاالعتراف بالفرق بين القيمة  يتم
 ؛ أو، لألوراق المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةارةالخس الربح أو
 بالقيمـة العادلـة  االسـتثمار اسـتبعاد عنـد. بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر اتلالسـتثمار ، اآلخرالشامل  الدخل

المستبقاة.األرباح  إلى احتياطي إعادة تقييم أي تحويليتم  من خالل الدخل الشامل اآلخر
ف تقوم المجموعـة بإلغـاء االعتـراف بـااللتزام المـالي عنـدما وفقـط عنـدما يـتم إسـتيفاء االلتـزام أو إلغائـه أو إنتهـاء صـالحيته. يـتم اإلعتـرا

تـم بما فـي ذلـك أيـة أصـول غيـر نقديـة المستحق، بالفرق بين المبلغ المدرج لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف به والمبلغ المدفوع و 
 .، في الربح أو الخسارةملتزم بهاأو مطلوبات  تحويلها

       المقاصة
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبـات الماليـة وعـرض صـافي المبلـغ فـي بيـان المركـز المـالي الموحـد فقـط عنـد وجـود حـق قـانوني بـإجراء 

المجموعــة تســوية الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الصــافي، أو اإلعتــراف باألصــل المقاصــة للمبــالغ المعتــرف بهــا وعنــدما تنــوي 
علــى أســاس الصــافي فقــط عنــدما تســمح بــه المعــايير المحاســبية، أو  والمصــاريفيــتم عــرض اإليــرادات  وتســوية االلتــزام فــي آنل واحــد.

 التجاري للمجموعة.مثل النشاط  للمجموعة معامالت مماثلةالمكاسب والخسائر الناتجة عن لتحقيق 
بـين الموجـودات بإجراء المقاصة الحق  االتي تعطيه الرئيسية مجموعة طرف في عدد من الترتيبات، بما في ذلك اتفاقيات التسويةإن ال

واحــد، يــتم عــرض الموجــودات والمطلوبــات المعنيــة علــى  آنل مبــالغ أو فــي الال تنــوي تســوية صــافي  عنــدماوالمطلوبــات الماليــة ولكــن، 
 جمالي.اإلاس أس

عادة       إعادة          إتفاقيات                الشراء العكسي                الشراء وا 
التي تخضع اللتزام بإعادة الشراء بسعر محدد سلفًا فـي تـاريخ مسـتقبلي محـدد )اتفاقيـات إعـادة الشـراء(، يـتم  المباعةإن األوراق المالية 

علـــق بـــالمبلغ المقبـــوض ضـــمن القـــروض. ال يـــتم االســـتمرار فـــي تســـجيلها ضـــمن بيـــان المركـــز المـــالي الموحـــد مـــع تســـجيل االلتـــزام المت
الموجودات المشتراة المصحوبة بالتزام بإعادة بيعهـا فـي تـاريخ مسـتقبلي محـدد )اتفاقيـات إعـادة الشـراء العكسـي( ضـمن بيـان ب اإلعتراف

.ة" ضمن "اإلستثمارات المالية"عقود الشراء العكسيالمركز المالي الموحد. يتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقات ضمن بند 
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                              مكاسب وخسائر تحويل عمالت أجنبية
فـي ويتم تحويلها بأسعار الصرف عملة األجنبية تلك الببعمالت أجنبية المقومة المالية  والمطلوبات يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات

 يشكل عنصر تحويل عملة أجنبية جزءًا من مكاسب أو خسارة القيمة العادلة. وبناًء عليه،نهاية كل فترة تقرير. 

 إلعتـرافيـتم ا،  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةعلى أنها  المصنفة والمطلوبات المالية بالنسبة للموجودات المالية 
و ؛في الربح أو الخسارة تحويل عملة أجنبية ببند

 والمصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخـر التي هي أدوات حقوق ملكية بالنسبة للموجودات المالية ،
.اآلخرفي الدخل الشامل  تحويل عملة أجنبية ببند يتم اإلعتراف

يــتم  التــي يــتم قياســها بالتكلفــة المطفــأة فــي نهايــة كــل فتــرة تقريــر،بــالعمالت األجنبيــة  المصــنفةالماليــة بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات 
"الــدخل مــن  بنــد فــي صــرف العمــالت األجنبيــة بنــاًء علــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة ويــتم اإلعتــراف بهــاأربــاح وخســائر تحديــد 

 .الموحد سارةبيان الربح أو الخضمن " اإلستثمارات المالية

                 أدوات مالية مشتقة
عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة طــوق أســعار األســهم و تقــوم المجموعــة بالــدخول فــي أدوات ماليــة مشــتقة متنوعــة بمــا فــي ذلــك 

مزيــد مــن . لأســعار األســهم، أســعار الفائــدة وســعر الصــرف األجنبــيمخــاطر وذلــك إلدارة تعرضــها إلــى وعقــود مقايضــة أســعار الفائــدة 
 .13في اإليضاح تم اإلفصاح عنها التفاصيل عن األدوات المالية المشتقة 

قيمتهـا العادلـة فـي نهايـة  يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ الدخول في العقود المشتقة ويتم إعادة قياسـها الحقـًا إلـى
 كل فترة تقرير. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة مباشـرًة فـي الـربح أو الخسـارة إال فـي حـال كانـت األداة المشـتقة مصـنفة وفعالـة

 كأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف بالربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط.

ةالمشتقات الضمني
المعيــار الــدولي ماليــة ضــمن نطــاق  موجــودات ليســتغيــر المشــتقة التــي  ةالعقــود المضــيف ضــمنيــتم التعامــل مــع المشــتقات الضــمنية 

عنـدما ال تكـون المخـاطر والسـمات مرتبطـة بشـكل وثيـق بتلـك التـي المطلوبـات الماليـة( كمشـتقات منفصـلة  مثل) 9رقم  للتقارير المالية
 .تم قياس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلدى العقود المضيفة وال ي

             محاسبة التحوط
كتحوط للتدفقات النقدية.  طوق أسعار األسهم فيما يتعلق بتعرضها إلى أسعار األسهمالمجموعة بتحديد  قامت

لمتحــــوط بشــــأنه مــــع أهــــداف إدارة المخــــاطر عنــــد بدايــــة عالقــــة التحــــوط، تقــــوم المجموعــــة بتوثيــــق العالقــــة بــــين أداة التحــــوط والبنــــد ا
ـــوم  ـــذلك، عنـــد بدايـــة التحـــوط وعلـــى اســـاس مســـتمر، تق واإلســـتراتيجية المتعلقـــة بـــه لضـــمان معـــامالت التحـــوط المختلفـــة. وباإلضـــافة ل

ديــة للبنــد المتحــوط المجموعــة بتوثيــق فيمــا إذا كانــت أداة التحــوط عاليــة الفاعليــة فــي تســوية التغيــرات فــي القــيم العادلــة أو التــدفقات النق
 بشأنه العائد إلى المخاطر المتحوط بشأنها.

التفاصيل حول القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة للتحوط. 13يبين إيضاح 
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                     األدوات المالية )يتبع(   (  ط )

                ية مشتقة )يتبع(         أدوات مال

تحوطات التدفقات النقدية
يتم اإلعتـراف بـالجزء الفعـال مـن التغيـرات فـي القيمـة العادلـة للمشـتقات المصـنفة والمؤهلـة كتحوطـات تـدفقات نقديـة فـي الـدخل الشـامل 

لجزء غيــر الفعــال مباشــرة فــي اآلخـر وتتــراكم تحــت بنــد احتيـاطي تحــوط التــدفقات النقديــة. ويــتم اإلعتـراف بــالربح أو الخســارة المتعلقــة بـا
دراجها في بند "اإليراداتو)المصاريف( األخرى".  الربح أو الخسارة واا

يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقـوق الملكيـة إلـى الـربح أو الخسـارة فـي الفتـرات 
الـذي تـم اإلعتـراف نفس البنـد فـي بيـان الـربح أو الخسـارة الموحـد في في الربح أو الخسارة  لهالتي يكون فيها اإلعتراف بالبند المتحوط 

عندما تنتج توقعات معاملة تحوط الحقًا إلى اإلعتراف ببند غير مالي أو تصبح إلتزام ينطبق عليه محاسبة تحـوط  .له كبند متحوطبه 
عــادة التقيــيم يــتم حذفــه ويــتم إدراجــه فــورًا فــي القيــاس األولــي للتكلفــة أو القيمــة القيمــة العادلــة فــإن المبلــغ الــذي تــم تراكمــه فــي إحتيــاطي إ 

 . المدرجة األخرى لألصل أو اإللتزام

تتوقف المجموعة عن إستخدام محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقدية، عندما يكـون مـن المتوقـع أن تحوطـات التـدفقات النقديـة يمكـن 
المبــالغ المتراكمــة فــي إحتيــاطي تحوطــات التــدفقات النقديــة كــذلك إلــى أن تحــد  التــدفقات النقديــة فــي ان تحــد  فــي المســتقبل، وتبقــى 

المســتقبل، وفــي حالــة كــون التــدفقات النقديــة مــن غيــر المتوقــع أن تحــد ، فــإن ذلــك المبلــغ يــتم تحويلــه مباشــرًة إلــى الــربح أو الخســارة 
 مباشرًة.

يــة وقيمــة الوقــت لعقــد الخيــار، فــإن التغييــر فــي القيمــة الفعليــة للخيــار فقــط يــتم تصــنيفه كــأداة عنــدما تقــوم المجموعــة بفصــل القيمــة الفعل
في الدخل الشامل اآلخر والذي يتم حذفه الحقًا أو إعادة تصنيفه من حقـوق  الوقتتحوط، وتعترف ببعض أو جميع التغيرات في قيمة 

  لى طبيعة بند التحوط( وفي النهاية يتم اإلعتراف به في الربح ـوالخسارة.الملكية كمبلغ منفصل أو على أساس اإلطفاء )ويعتمد ذلك ع
عندما تتوقف عالقة التحـوط فـي تلبيـة المتطلبـات المتعلقـة بـالتحوط لنسـب التحـوط ولكـن أهـداف إدارة مخـاطر تصـنيف عالقـة التحـوط 

تحــوط )بمعنــى آخــر، إعــادة تــوازن التحــوط( حتــى تبقــى كمــا هــي، فــإن المجموعــة ســوف تقــوم بتعــديل نســب التحــوط المتعلقــة بعالقــة ال
 يمكنها أن تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.

              انخفاض القيمة 
. يتم تقييم الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة لمعرفة فيما إذا كان يوجد مؤشرات على انخفاض القيمة في نهاية كل فترة تقرير

قيمة عند وجود دليل موضوعي بأنه نتيجة لحد  أو أكثر حصـل بعـد اإلعتـراف المبـدئي باألصـل تعتبر الموجودات المالية منخفضة ال
  . للموجوداتالمالي، تأثرت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:
 أو الطرف المقابل؛ أو صعوبات مالية ملموسة لدى المصدر
 الفوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أوسداد بالعقد، مثل التخلف أو التأخر عن  اإلخالل
 يكون من المحتمل بأن يتعرض المقترض إلى اإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية؛ أو
 .عدم وجود سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة لصعوبات مالية  

ذمم المدينــة التجاريــة، يــتم تقيــيم الموجــودات بخصــوص انخفــاض القيمــة علــى فيمــا يتعلــق بفئــات معينــة مــن الموجــودات الماليــة، مثــل الــ
ن تــم تقييمهــا بأنهــا غيــر منخفضــة القيمــة بشــكل فــردي. قــد يتضــمن الــدليل الموضــوعي علــى انخفــاض قيمــة  اســاس جمــاعي حتــى واا

دفعات المتـأخرة السـداد فـي المحفظـة والتـي محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة للشركة فيما يتعلق بتحصيل الدفعات وزيادة فـي عـدد الـ
يومــًا باإلضــافة إلــى التغيــرات التــي يمكــن مالحظتهــا فــي الظــروف اإلقتصــادية الوطنيــة أو  60تزيــد عــن معــدل فتــرة اإلئتمــان البالغــة 

  المحلية التي تتالزم مع التأخير في الذمم المدينة.
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      )يتبع(              انخفاض القيمة 
وتعكــس تــأثير الرهونــات إن مبلــغ اإلنخفــاض بالقيمــة هــو الفــرق بــين قيمــة األصــل المدرجــة والقيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة المســتقبلية 

رة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لألصل المالي.والضمانات    المقد 
المدينـة ذمم الـتخفيض القيمة المدرجة لألصل المالي بمبلغ خسارة اإلنخفاض بالقيمة مباشرًة، وذلك لكافة األصول الماليـة بإسـتثناء  يتم

غيـر  المدينـة التجاريـةذمم الـمخصـص. عنـدما تعتبـر إحـدى ال، حيـ  يـتم تخفـيض القيمـة المدرجـة مـن خـالل إسـتعمال حسـاب التجارية
عمـــل ا إعــدام مبلــغ الذمــة مقابــل حســـاب المخصــص ويــتم إدراج أيــة تســديدات مســتقبلية مســتلمة لمبــالغ تــم قابلــة للتحصــيل يــتم عنــده

  . الربح أو الخسارةلها ضمن حساب المخصص. يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصص في  مخصص
مكـان ربـط التـدني بشـكل موضـوعي بحـد  تـم بعـد اإلعتـراف في حال تـدنى مبلـغ خسـارة اإلنخفـاض بالقيمـة فـي فتـرة الحقـة، وكـان باإل

علــى أال تتجــاوز القيمــة  الــربح أو الخســارةباإلنخفــاض بالقيمــة، يــتم عكــس خســارة اإلنخفــاض المعتــرف بهــا ســابقًا مــن خــالل حســاب 
ـــأة فيمـــ ـــه التكلفـــة المطف ـــذي كانـــت ســـتكون علي ـــاريخ عكـــس اإلنخفـــاض بالقيمـــة المبلـــغ ال ـــراف المدرجـــة لإلســـتثمار بت ـــو لـــم يـــتم اإلعت ا ل

 باإلنخفاض بالقيمة.

           عمالت أجنبية   (  ي )

عند إعداد البيانات المالية لكـل منشـأة مـن منشـ ت المجموعـة، يـتم اإلعتـراف بالمعـامالت التـي تـتم بعمـالت بخـالف العملـة المسـتخدمة 
، يـتم إعـادة تحويـل البنـود الماليـة كل فترة تقريـرفي نهاية  لدى المجموعة )عمالت أجنبية( بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.

عادلـة المصنفة بالعمالت األجنبية إستنادًا إلى االسعار السائدة في ذلك التاريخ. ويتم إعادة تحويل البنود غير المالية المدرجة بالقيمة ال
إعادة تحويل البنود غير المالية التي تم قياسها على والمصنفة بعمالت أجنبية باألسعار السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. وال يتم 

 يتم االعتراف بفروقات تحويل العمالت في الربح أو الخسارة وقت حدوثها. اساس التكلفة التاريخية في عملة أجنبية.

                اإلعتراف باإليراد    (  ك )

ـــة  يـــراداتيـــتم قيـــاس اإل والمســـتردات العمـــالء المقـــدرة  بمـــردودات يـــراداتاإل تخفـــيض. يـــتم للبـــدل المقبـــوض أو المســـتحقبالقيمـــة العادل
 مماثلة.الخرى األ والحسومات

              وتقديم الخدمات             بيع البضائع  (  1 )

الشروط التالية: تم تلبية جميع الذي ، وانتقال الملكية، في الوقتالبضائعتوصيل  ما يتمعند البضائعبيع  من إيراداتيتم اإلعتراف ب

 إلى المشتري؛ البضاعة الهامةنافع ملكية قيام المجموعة بتحويل مخاطر وم
  الة على  بالسيطرةالمجموعة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادًة بالملكية وال  عندما ال تحتف ؛ةالمباع البضاعةالفع 
 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة؛
  إلى المجموعة؛ و عاملةافع االقتصادية المرتبطة بالممن المحتمل أن تتدفق المن يكون
 بصورة موثوقة. بالمعاملةأو التي سيتم تكبدها المتعلقة  إمكانية قياس التكاليف التي ُتِكبِ دت 

( علـيهم وغير المـؤمن لخدمات الطبية المقدمة للمرضى )المؤمنالفاتورة اإلجمالي مبلغ المن الخدمات في المقام األول  يراداتاإلتمثل 
 ميتقــد يــتم فيهــافــي الفتــرة المحاســبية التــي  يراداتبــاإل اإلعتــرافصــافي أي خصــومات مســموح بهــا. يــتم ب اارهــويــتم إظهخــالل الســنة، 

 خدمات.ال



 

34 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
                الهامة )يتبع(                    السياسات المحاسبية  3
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         والفوائد        األرباح       أنصبة          ( إيرادات  2 )
 

ــ بشــرط أن يكــون مــن المحتمــل بــأن ) م باســتالم الــدفععنــد وجــود حــق للمســاه ســتثماراتأنصــبة األربــاح مــن اإلإيرادات يــتم اإلعتــراف ب
مكانية القياس اإل  .(بشكل موثوق  يراداتالمنافع اإلقتصادية ستتدفق للمجموعة واا

 
مكانيــة الالموجــودات الماليــة عنــدما يكــون مــن إيرادات الفوائــد مــن يــتم اإلعتــراف بــ محتمــل بــأن المنــافع اإلقتصــادية ســتتدفق للمجموعــة واا

الفائــدة علــى أســاس الوقــت، بــالرجوع إلــى أصــل المبلــغ القــائم وســعر الفائــدة الفعلــي  إيــرادات. تســتحق بشــكل موثــوق  يــراداتالقيــاس اإل
للموجــودات الماليــة إلــى صــافي القيمــة المطبــق، وهــو المعــدل الــذي يخصــم التــدفقات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة خــالل العمــر المتوقــع 

 .عند اإلعتراف األوليلذلك األصل  المدرجة
 
             ( دخل اإليجار 3 )
 

 ( أدناه.ل) تم بيانها في إيضاحعقود اإليجار التشغيلية  إيراداتبإن سياسة المجموعة لالعتراف 
 
                       معامالت أسواق رأس المال  (  4 )
 

، مثـــل الســـفن بقـــيم عاليـــةبالنيابـــة عـــن عمالئهـــا لالســـتحواذ علـــى أصـــول تســـعى المجموعـــة للحصـــول علـــى تمويـــل رأس مـــال مقتـــرض 
دارة مثــل هـذه المعــامالت. وبـالنظر إلــى  والطـائرات. تحصـل المجموعــة علـى رســوم خـدمات المعــامالت نتيجـة لتنظـيم وتقــديم المشـورة واا

أســاس زمنــي نســبي بــل يــتم االعتــراف بهــا طبيعــة الخــدمات، التــي تكــون مرتبطــة باألحــدا  غالبــًا، فــإن الرســوم ال تكــون مســتحقة علــى 
 بالكامل كما وعندما تصبح مستحقة إلى المجموعة بمجرد أن تكون احتمالية حدو  أحدا  هامة أمرًا مؤكدًا. 

 
       لتأجير ا   (  ل )
 

جر بشـكل يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تتحول بموجب شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملـك إلـى المسـتأ
 جوهري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. 

 
               المجموعة كمؤجر  (  1 )
 

لمجموعــة فــي عقــود ايــتم قيــد المبــالغ المســتحقة علــى المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار التمــويلي كــذمم مدينــة بقيمــة صــافي اســتثمار 
يلي على الفترات المحاسبية بحي  يعكس معدل عائد دوري ثابت على رصـيد صـافي اسـتثمار اإليجارات. يتم توزيع إيراد اإليجار التمو 
 المجموعة القائم خالل فترة اإليجار. 

 
يــتم تحقيــق إيــراد اإليجــار مـــن اإليجــارات التشــغيلية وفقــًا لطريقــة القســط الثابــت بنــاًء علــى فتــرة عقــد اإليجــار المتعلــق بهــا. يــتم إضــافة 

المباشرة المتعلقة بالتفاوض وااعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة المدرجة لألصل المؤجر بحي  يتم االعتراف بهـا التكاليف األولية 
 وفقًا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس فترة التأجير.

 
                 المجموعة كمستأجر  (  2 )
 

ات للمجموعــة بالقيمــة العادلــة بتــاريخ بدايــة عقــد إن الموجــودات المحــتف  بهــا بموجــب عقــد إيجــار تمــويلي يــتم تســجيلها مبــدئيًا كموجــود
 اإليجار أو إذا كانت أقل بالقيمة الحالية للحد األدنى لمـدفوعات اإليجـار. يـتم إدراج قيمـة المطلوبـات المقابلـة للمـؤجر فـي بيـان المركـز

 المالي الموحد كالتزامات بموجب عقود إيجار تمويلية. 
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يتم توزيع مدفوعات اإليجار ما بين التكاليف المالية وتنزيل للمبـالغ المسـتحقة بموجـب عقـد اإليجـار التمـويلي بهـدف تحقيـق سـعر فائـدة 
م. يـتم تحميـل التكـاليف الماليـة مباشـرًة إلـى الـربح أو الخسـارة إال إذا كانـت متعلقـة بصـورة مباشـرة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزا

أدنـاه(.  (ن)3 بموجودات مؤهلة وفي هذه الحالة يتم رسملتها بموجب السياسة العامة للمجموعة بتكلفة االقتراض )المبينـة فـي اإليضـاح
 الفترات التي يتم تكبدها فيها.يتم اإلعتراف باإليجارات الطارئة كمصاريف في 

يتم االعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف وفقـًا لقاعـدة القسـط الثابـت بنـاًء علـى فتـرة التـأجير المتعلقـة بهـا، إال عنـدما يكـون 
تــدرج اإليجــارات هنــاك أســاس منهجــي أكثــر نموذجيــة للمخطــط الزمنــي الــذي يــتم فيــه اســتنفاد المنــافع االقتصــادية مــن األصــل المــؤجر. 

 المحتملة الناشئة بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

              مزايا الموظفين   (  م )

ويـتم االعتـراف بـه وفقًا لقانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،للموظفيننهاية الخدمة  مكاف تمخصص احتساب  يتم
 الموحد على أساس االستحقاق.  الربح أو الخسارةبيان  فيكمصروفات 

علــى أســاس  الــربح أو الخســارةكمصــروف فــي بيــان  الخليجــي مــواطني دول مجلــس التعــاون ب المتعلقــة مســاهمة التقاعــدب اإلعتــرافيــتم 
 االستحقاق.

المتضـــمن ضـــمن الـــذمم الدائنـــة التجاريـــة ، لطويلـــة األجـــ األخـــرى المـــوظفين  بإســـتحقاقات المتعلقـــةالمعتـــرف بهـــا  اإللتزامـــاتيـــتم قيـــاس 
رة المتوقع القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ب واألخرى  من قبـل المجموعـة فيمـا يتعلـق بالخـدمات المقدمـة مـن قبـل تقديمها  المقد 

 الموظفين حتى تاريخ التقرير.

              تكاليف االقتراض   (  ن )

إنشــاء أو إنتــاج أصــول مؤهلــة، وهــي األصــول التــي تتطلــب حتمــًا فتــرة جوهريــة مــن  ،ى شــراءإن تكــاليف االقتــراض المنســوبة مباشــرًة إلــ
تم إضــافتها إلـى تكـاليف هــذه األصـول إلـى أن تصـبح هــذه األصـول جـاهزة بصــورة يـالوقـت لتكـون جـاهزة لالســتعمال المقـرر أو بيعهـا، 

 جوهرية لالستعمال المقرر أو بيعها.

 في الفترة التي يتم تكبدها فيها.األرباح أو الخسائر قتراض األخرى في يتم االعتراف بجميع تكاليف اال

              المنح الحكومية   (  س )

تعتقد المجموعة بأنه، وفي معظم الحاالت، عندما يتم الحصول على األراضي من خالل المنح الحكومية بشكل أولـي، تكـون احتماليـة 
لـى حـين قيـام اإلدارة بوضـع خطـط السـتخدام األرض، أن تتدفق المزايا االقتصادية المستقبلية إلـى المجموعـ ة غيـر مؤكـدة، حيـ  أنـه واا

يبقى من المحتمل أن تعود ملكية األرض إلى الحكومة مجـددًا. وباإلضـافة لـذلك، وفـي غيـاب وجـود اسـتخدام محـدد لـألرض، ال يمكـن 
ف باألرض مبدئيًا فـي البيانـات الماليـة الموحـدة إلـى حـين تحديد مبلغ المزايا االقتصادية المستقبلية بشكل معقول. وعليه، ال يتم االعترا

حصول أحدا  أكيدة تمكن المجموعة من استنتاج بأنه أصبح من المحتمل أن تتدفق المزايا االقتصادية المستقبلية إلـى المجموعـة مـن 
 ملكيتها لهذه األرض.

بتـــدفق المزايـــا االقتصـــادية المســـتقبلية إلـــى المجموعـــة ال يـــتم إن األراضـــي المســـتلمة كمـــنح حكوميـــة والتـــي ال تلبـــي المعـــايير المرتبطـــة 
 االعتراف بها، ولكن يتم اإلفصاح عن وجودها في البيانات المالية الموحدة.
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      )يتبع(                المنح الحكومية   (  س )

د فيمــا إذا كانــت المزايــا االقتصــادية المســتقبلية ســتتدفق إلــى المجموعــة باســتخدام إرشــادات معتمــدة مــن قبــل مجلــس تقــوم اإلدارة بتحديــ
اإلدارة؛ كما يتم الموافقة على كل تحديد مـن قبـل مجلـس اإلدارة أيضـًا. حالمـا يـتم التوصـل إلـى تحديـد معـين، يـتم االعتـراف باألراضـي 

 ية.في البيانات المالية بالقيمة اإلسم

 عند االعتراف المبدئي والحقًا بتـاريخ كـل تقريـر، تقـوم اإلدارة بـإجراء تقـدير حـول االسـتخدام األمثـل لـألرض واسـتنادًا إلـى ذلـك التقـدير،
العقـاري أو الممتلكـات واآلالت والمعـدات أو المخـزون( اسـتنادًا إلـى  ي يتم تحويل األرض إلى فئة األصـل ذات العالقـة )مثـل االسـتثمار 

 تخدام المقصود منها ويتم احتسابها بعد ذلك بتطبيق السياسة المحاسبية المتعلقة بفئة ذلك االصل.االس

              إحتياطي قانوني   (  ع )

بعـد الضـريبة فـي نهايـة كـل فتـرة تقريـر مـن األربـاح  %10يتـم تحويل ، النظام األساسي للشركة بموجبو  لقانون الشركات التجارية وفقاً 
إلــى أن يســاوي علــى األقــل  القــانوني غيــر قابــل للتوزيــع. ينبغــي إجــراء التحــويالت إلــى هــذا اإلحتيــاطيقــانوني الحتيــاطي اإل ســنوية إلــى

 نصف رأس مال الشركة المدفوع.

                                                     أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد   4

التقــديرات أو  ،ر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع األحكــامإن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بمــا يتوافــق مــع المعــايير الدوليــة للتقــاري
ــالغ الفعليــة للموجــودات والمطلوبــات واإل والمصــروفات. قــد  يــراداتاالفتراضــات التــي قــد تــؤثر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمب

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
بنــاًء علــى الخبــرة التاريخيــة والعوامــل األخــرى، بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــدا   مريــتم مراجعــة هــذه التقــديرات واالفتراضــات بشــكل مســت
التـي تـم فيهـا تعـديل  فتـرةالالتقـديرات المحاسـبية فـي  اإلعتـراف بـالتغيرات علـىيتم  .المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في هذه الظروف

 .التقدير وفي أي فترة مستقبلية تأثرت

                    ة للتقدير غير المؤكد     رئيسي  ال      مصادر   ال     )أ( 

        العقاري                 تقييم اإلستثمار  ( 1 )
.8 إيضاحفي للمجموعة  إلستثمارات العقاريةالعادل لتقييم الفي تقديرات الرئيسية المستخدمة التم اإلفصاح عن 

                                                     شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية             إستثمارات في               ( انخفاض قيمة  2 )
القيمـة مـع  المدرجـةمن خالل مقارنـة القيمـة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية  ةفي شركالستثمار مة المحتملة انخفاض القيتم اختبار 

 القطـاعمضاعفات معيار  مستوى ، بما في ذلك 3مستوى ال القابلة لالسترداد. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد باستخدام أساليب التقييم
تقـديرات القيمـة  بنـاًء علـى. المشروعوقيمة  بها المستثمر للجهةفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء األرباح قبل خصم العلى  المطبق

 22.029: 2015ألـف درهـم ) 76.894بإنخفـاض القيمـة بمبلـغ تـم اإلعتـراف وفقـا لهـذه االفتراضـات،  التـي وضـعتالقابلة لالسـترداد 
 .ألف درهم(
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                                                            أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(   4

      )يتبع(                           رئيسية للتقدير غير المؤكد  ال      مصادر   ال     )أ( 

                  إنخفاض قيمة الشهرة  (  3 )
د المبلـغ . تـم تحديـالسـنةخـالل  القيمـة النخفـاض مجموعـة أنجلـو العربيـة للرعايـة الصـحيةعلى  اإلستحواذتم اختبار الشهرة الناتجة من 

 5علــى خطــة عمــل تغطــي فتــرة  بنــاءً  المتوقعــة القابــل لالســترداد علــى أســاس احتســاب القيمــة العادلــة التــي تســتخدم التــدفقات النقديــة
 (.سنوياً  %16 إلى %13: 2015) سنوياً  %16إلى  %13 منسنوات، ومعدل خصم 

درهــم )بمــا فــي ذلــك الشــهرة(  مليــون  196.2بلغــت  الصــحية مجموعــة أنجلــو العربيــة للرعايــةلحصــة المجموعــة فــي  المدرجــةالقيمــة إن 
معقــول فـــي بشــكل أن أي تغييـــر محتمــل  يعتقــد المــدراء الرئيســيين. درهـــم مليــون  402.5بمبلــغ بالمقارنــة مــع القيمــة القابلـــة لالســترداد 

قابلـة ال القيمـة المدرجـة للوحـدة عـن القيمـةزيـادة إجماليـة فـي  ينـتج عنهـالـن  المبنـي عليهـا القيمـة القابلـة لإلسـترداد الرئيسـيةاالفتراضات 
 .لإلسترداد

                            ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 4 )
ــديون  وأخــذت باإلعتبــارواألخــرى والقــروض اإلســتثمارية قامــت اإلدارة بتقــدير مــدى قابليــة تحصــيل أرصــدة الــذمم المدينــة  مخصــص ال

بتحصــيلها بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة والبيئــة اإلقتصــادية المشــكوك فــي تحصــيلها. قامــت المجموعــة بتقــدير مخصــص الــديون المشــكوك 
 السائدة. 

                               ( القيمة العادلة لألدوات المالية 5 )
تقـــدير القيمـــة العادلـــة  عنـــدالتقـــارير الماليـــة.  إعـــداد لـــدى المجموعـــة موجـــودات ومطلوبـــات ماليـــة يـــتم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة ألغـــراض

. تـــم اإلفصـــاح عـــن ةمتاحـــ يفـــي الســـوق بقـــدر مـــا هـــ البيانـــات التـــي يمكـــن مالحظتهـــا مطلوبـــات، تســـتخدم المجموعـــةالللموجـــودات أو 
 27معلومات حول أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المختلفة في إيضـاح 

)أ(.

                المحاسبية الهامة        األحكام   (  ب )

        حكومية                                      ة المستقبلية من األراضي المستلمة كمنحة                           ( إمكانية المنافع االقتصادي 1 )
للتأكد من إمكانية المنافع االقتصـادية المسـتقبلية مـن  المستخدمةحكام األ توضيحلحصول على ا ، يمكن(س) 3 اإليضاحالرجوع إلى ب

 منحة حكومية.ك المستلمةاألراضي 

                         على إيركاب هولدينجز إن في     هام        ( تأثير  2 )
 باإلضافة إلى التمثيل في مختلف اللجان الفرعيـة للمجلـس التـي تعمـل فيهـا حاليـاً  إيركابديها في مجلس إدارة المجموعة بمقع تاحتفظ

كإســـتثمار بشـــركة زميلـــة  إيركــابتصـــنيف اســتثمار المجموعـــة فـــي  تـــم، بنـــاًء علــى ذلـــك األســـهم. ملكيــةفـــي  %15.23باإلضــافة إلـــى 
 .محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

              في أوراق مالية                تصنيف اإلستثمار   ( 3 )
أو مــن خــالل الــربح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة ماليــة  كإســتثماراتإمــا  اإلســتثمارات تصــنيف ( يــتمط) 3كمــا هــو مبــين فــي اإليضــاح 

دلـة بالقيمـة العاإما إستثمارات مالية  ستثماراتفيما إذا كانت هذه اإل األحكام. عند إتخاذ من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة 
بعــين اإلعتبــار الشــروط التفصــيلية  المجموعــة، أخــذت مــن خــالل الــدخل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة مـن خــالل الــربح أو الخســارة أو

 . األدوات المالية 9رقم  الدولي للتقارير الماليةلتحديد هذا التصنيف كما هي مبينة في المعيار 



38 

)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

           المجموعة       تكوين  5

 الشركات التابعة 5/1

في نهاية فترة التقرير. الشركات التابعة الهامة للمجموعةفيما يلي تفاصيل 

 حصة المجموعة
2015 2016 النشاط الرئيسي بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
 اإلستثمارات الرئيسية

%100 %100 ر تمويليتأجي جزر كايمان تاماريند للتأجير المحدودة
%100 %100 اإلستثمار في ايركاب ان في هولندا 1الواحة آيه سي كوبيراتف يو ايه

 .الواحة الند ذ.م.م
اإلمارات العربية 

%100 %100 العقارات الصناعية المتحدة

2الواحة ماريتايم ذ.م.م.
اإلمارات العربية 

%100 %100 ماريتايم للتأجير المتحدة
لاألصوإدارة 

آنجلو أريبيان إلستثمارات الرعاية الصحية 
.ذ.م.م

اإلمارات العربية 
%90.1 %90.1 الرعاية الصحية المتحدة

 ذ.م.م. لإلستثمارات كابيتال واحة
اإلمارات العربية 

%100 %100 إستثمارات مالية المتحدة
%100 %100 إستثمارات مالية جزر كايمان 3شركة واحة إلدارة اإلستثمار اس بي سي

%100 %100 معامالت مالية خاصة جزر كايمان المحدودة 1رقم  لالستثمارالواحة 
%100 %100 معامالت مالية خاصة جزر كايمان المحدودة 2رقم  لالستثمارالواحة 

.ايركابستثمار في إلل شركة قابضة 1

أبــراج  ،أو إل اس بــي فــي المحــدودةمنشــ ت قابضـة وســيطة لشــركة ســتانفورد مـارين غــروب إنــك مــن خــالل  الشـركة النهائيــة القابضــة 2
 .(12)إيضاح وأكوا كونسوتيوم المحدودة  أكوا إس بي في المحدودة

 الواحة للقيمة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقياصندوق في  %100  اس بي سي حصةتملك شركة الواحة إلدارة االستثمار  3
 في %89.5 (، و%99.3: 2015) في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيام الواحة صندوق أسه في 67.8%(، 100%: 2015)

 CEEMEA (2015 :100%.) وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيافي أسواق صندوق الدخل الثابت 
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                المجموعة )يتبع(        تكوين  5

غير مسيطرةهامة وعة التي لديها حصص ملكية التابعة للمجم اتالشرك 5/2

 شركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سيأ 5/2

غيــر مســيطرة مبينــة أدنــاه. إن  هامــة إن المعلومــات الماليــة الملخصــة المتعلقــة بالشــركة التابعــة للمجموعــة التــي لــديها حصــص ملكيــة
 فات بين شركات المجموعة.المعلومات المالية الملخصة أدناه تمثل المبالغ قبل الحذو 

 الميزانية العمومية
2016

 ألف درهم
2015

ألف درهم
 2.078.281 2.706.205 المتداولة  –مجموع الموجودات 
(1.248.478) المتداولة  –مجموع المطلوبات   (1.216.917)  

(273.257) حقوق الملكية غير المسيطرة   (3.104)  
 858.260 1.184.470الشركةحقوق الملكية عائدة إلى مالكي 

 الربح أو الخسارة 
 السنة المنتهية في

2016ديسمبر  31
 السنة المنتهية في

2015ديسمبر  31
 91.230 261.290إيرادات من إستثمارات مالية 

(50.645) مصاريف   (21.373)  
 69.857 210.645 ربح السنة 

 69.857 183.240 ربح عائد إلى مالكي الشركة
 - 27.405ربح عائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

 69.857 210.645 ربح السنة

 التدفقات النقدية
 )216.067(  106.378 األنشطة التشغيلية )المستخدم في( ومنالناتج صافي التدفق النقدي 

(0.56732) صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية   )620.117( 
 785.140 411.318التمويليةاألنشطة  منالناتج صافي التدفق النقدي 

(51.044)  197.129 صافي التدفق النقدي الناتج من/ )المستخدم في(  
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                      تكوين المجموعة )يتبع(   5

)يتبع( غير مسيطرةهامة يها حصص ملكية التابعة للمجموعة التي لد اتالشرك 5/2

أنجلو ارابيان للرعاية الصحية ذ.م.م.ب 5/2

 بروفيشانسـي هيلـ  كيـر دايجنوسـتيكفـي  %93 المجموعـة ، تملـكهي شركة قابضة، ذ.م.م.للرعاية الصحية  ارابيانأنجلو إستثمارات 
ابـن  مركـز فـي %60(، و %70: 2015) بوليكلينـكذ.م.م. و هيلـ  بيـي الشـارقة  مستشفى كورنيش في %70(، و 93%: 2015)

ف ز المحـدودة لرعايـة الصـحية ل أرابيـان أنجلـوفي في  %100و  ،(%60: 2015) ذ.م.م.اوراس الطبي  ومركز ذ.م.م. الطبيسينا 
(AAH) (2015 :100%.) 

مبينــة أدنــاه. إن المعلومــات الماليــة ، ذ.م.م.ة للرعايــة الصــحي ارابيــانأنجلــو باإلســتثمارات فــي إن المعلومــات الماليــة الملخصــة المتعلقــة 
 الملخصة أدناه تمثل المبالغ قبل الحذوفات بين شركات المجموعة.

 الميزانية العمومية
2016

 ألف درهم
2015

ألف درهم
 205.693 222.375 الموجودات غير المتداولة 

 131.410 134.327 الموجودات المتداولة 
(138.528) المطلوبات المتداولة  (99.631)  

(41.311) حقوق الملكية غير المسيطرة   (53.616)  
 183.856 176.863حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة

الربح أو الخسارة 
 السنة المنتهية في

2016ديسمبر  31
 السنة المنتهية في

2015ديسمبر  31
 247.974 295.115 إيرادات 

(13.2504) مصاريف   (277.543)  
(118.135) خسارة السنة   (29.569)  

(86.322) إلى مالكي الشركة ةعائد خسارة  (20.106)  
(31.813)إلى حقوق الملكية غير المسيطرة ةعائد خسارة  (9.463)  

(118.135) خسارة السنة  (29.569)  

 التدفقات النقدية
(103.993) األنشطة التشغيلية فيالمستخدم صافي التدفق النقدي    )52.343( 

(16.681) صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية   )118.863( 
 180.085 112.368التمويليةاألنشطة  منصافي التدفق النقدي 
(8.306)الناتج من )المستخدم في(/ صافي التدفق النقدي  8.879 
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                    القطاعات التشغيلية  6

وكــذلك جهــات رفــع إلدارة لــالرئيســية  فــي المســؤولياتالتطــورات  التشــغيل بعــدقطاعــات تنظــيم بإعــادة مجموعــة قامــت ال، الســنةخــالل 
إن.بـي.إس.  وشـركة الصـناعية اتالعقـار  قسـماإلشراف على بالرئيسية قطاع اإلستثمارات يقوم عادة التنظيم، إل نتيجةً  .التقارير الداخلية

اإلشـراف باألسـهم الخاصـة  -األصـول قطاع إدارة  ويقوم .المملوكة للمجموعةستثمارات اإلباإلضافة إلى  للمجموعة حدودةمالقابضة ال
 ة. وفقًا لذلك، تم إعادة بيان فترات المقارن .أنجلو أريبيان للرعاية الصحيةفي الرعاية الصحية، إستثمار المجموعة على 

ويق، خطــوط رفــع التقــارير لمجموعــة فيمــا يخــص توزيــع المــوارد، اســتراتيجيات التســلإلــى اإلدارة العليــا  المقدمــةاســتنادًا إلــى المعلومــات 
وفـــق هيكـــل األنشـــطة  8 لمعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة رقـــمابموجـــب  التشـــغيلية القطاعـــاتوقيـــاس أداء األعمـــال، تـــم تحديـــد  لـــإلدارة

  والخدمات إلى مجموعات العمالء.االستثمارية 
                    اإلستثمارات الرئيسية

تـــأجير جميـــع اإلســـتثمارات المملوكـــة للمجموعـــة بمختلـــف القطاعـــات بمـــا فـــي ذلـــك اإلشـــراف علـــى قطـــاع اإلســـتثمارات الرئيســـية ب يقـــوم
.والعقارات الصناعية ، النفط والغازالبنى التحتية ،الماليةالخدمات الطيران، البحري، 

             األسهم الخاصة  –     صول  األ      إدارة 
ولـدى ، وشـمال أفريقيـا في منطقة الشـرق األوسـط عالية القيمةفرص الوصول إلى للمستثمرين  منصة تتيح األسهم الخاصةمثل قطاع ي

الرعاية الصحية. إستثمارات فيحاليًا القطاع 

          رأس المال      أسواق   -       األصول      إدارة 
.األخرى  األصولخدمات إدارة االئتمان و فرص في األسهم و  الوصول إلى للمستثمرين منصة تتيحيمثل قطاع أسواق رأس المال 
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 ديسمبر: 31إن المعلومات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية مبينة أدناه كما في وللسنة المنتهية في 
 

 
  

: 2015اعـات خـالل السـنة )ال يوجد أية إيرادات بين القط. تمثل إيرادات القطاع المدرجة أعاله اإليرادات الناتجة من عمالء خارجيين
 مـن يـراداتاإل مـن ضـمناإلمـارات العربيـة المتحـدة. دولة داخل هي والخدمات  بيع البضائع الناتجة من يراداتجميع اإل إن ال شيء(.

 ألكبــر مــن المبيعــات نتجــت( التــي درهــمألــف  64.859: 2015) درهــم ألــف 84.405 تقــارب إيــرادات هنــاكوالخــدمات  بيــع البضــائع
 .2015 و 2016 لسنةالمجموعة  إيراداتفي أو أكثر  %10 ساهموا بـخرين اآلعمالء يوجد أحد من اللمجموعة. ال عمالء ا

 
 إســتثماراتدرهــم( فــي  ألــف 22.029: 2015ألــف درهــم ) 76.894المجموعــة بخســائر إنخفــاض القيمــة بمبلــغ  إعترفــتخــالل الســنة، 

اإلسـتثمارات العقاريـة  ألـف درهـم( فـي 781: 2015ألـف درهـم ) 40.548بمبلغ وخسائر إنخفاض القيمة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 
 . اإلستثمارات الرئيسيةقطاع  في

   األصولإدارة   
 همألف در 
 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة اإلستثمارات الرئيسية 2016

 327.112 - - 295.115 31.997 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
 (166.892) - - (164.401) (2.491)  تكلفة المبيعات

                                                ً  إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  
 489.111 - - - 489.111 صافيملكية، لحقوق ال

من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة  خسارة
 (16.401) - - - (16.401)           ً               محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 380.048 - 342.717 - 37.331 إيرادات من إستثمارات مالية

 (17.646) 200 3.082 6.748 (27.676) إيرادات  أخرى  و )مصاريف(
دارية مصاريف عمو   (181.019) (117.930) (40.809) (12.448) (9.832) الشركة األم –      ا      مية وا 

دارية   (265.048)    -     -  (254.958) (10.090) الشركات التابعة –                ا      مصاريف عمومية وا 
 (146.504) (110.794) (34.107) (640) (963) صافيمصاريف تمويل، 
 402.761 (228.524) 270.883 (130.584) 490.986 ةنربحو )خسارة( الس

 (2.409) - - - (2.409) الخسارة الشاملة األخرى 
      

      )معاد بيانها( 2015
  277,285     -     -   247,974   29,311           إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

 (87,077)    -     -  (84,603) (2,474)  تكلفة المبيعات
                                     ً  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا   إيرادات من

  610,316     -     -   -   610,316         صافيلحقوق الملكية، 
  202,407     -   190,828  -  11,579           إيرادات من إستثمارات مالية

 6,318 (218)   5,139   3,341  (1,944)          إيرادات  أخرى  و )مصاريف(
دارية مصاري  (149,418)  (113,733)  (18,608)     -  (17,077)          الشركة األم –           ا      ف عمومية وا 

دارية   (208,505)     -     -  (196,062)  (12,443)          الشركات التابعة –                ا      مصاريف عمومية وا 
 (73,157)  (48,560)  (23,217)  (218)  (1,162)          صافيمصاريف تمويل، 

  578,169  (162,511)   154,142  (29,568)   616,106         ةنبحو )خسارة( السر 
 (342,317)     -     -   1,376 (343,693)        اآلخر الشامل (و الدخلالخسارة)
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   األصولإدارة   

 ألف درهم
 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة اإلستثمارات الرئيسية 2016

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 5.033.561 - - - 5.033.561           ً               محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 

 4.980.420 232.277 3.049.618 365.264 1.333.261 موجودات أخرى 
 10.013.981 232.277 3.049.618 365.264 6.366.822 موجودات القطاع

 5.828.416 4.080.336 1.552.971 139.975 55.134 عاتمطلوبات القطا
 69.956 2.188 40 42.065 25.663 مصاريف رأسمالية
طفاء  21.721 1.729 1.000 18.602 390          ا    إستهالك وا 

      
      )معاد بيانه( 2015

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 4.714.977 - - - 4.714.977           ً               محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 

 4.890.959 893.109 2.452.318 352.847 1.192.685 موجودات أخرى 
 9.605.936 893.109 2.452.318 352.847 5.907.662 موجودات القطاع

 5.678.622 3.993.670 1.542.513 98.928 43.511 مطلوبات القطاعات
 38.017 6.216 3.803 23.585 4.413 مصاريف رأسمالية

طفاءإستهالك و   19.778 3.430 210 15.948 190  ا    ا 
 

 لغرض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد بين القطاعات:
 

  ألـف درهـم          232.277                              موجـودات المركـز الرئيسـي بمبلـغ                             القطاعات التشغيلية فيما عـدا     على                         يتم تخصيص جميع الموجودات         
           ألف درهم(.         893.109  :     2015 )

  ألف درهم            4.080.336                              مطلوبات المركز الرئيسي بمبلغ                       ات التشغيلية فيما عدا      القطاع     على                         يتم تخصيص جميع المطلوبات         
           ألف درهم(.           3.993.670  :     2015 )

 
. يمثـل ربـح القطـاع الـربح 3إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في إيضـاح 

ألـف  162.511: 2015ألـف درهـم ) 228.524 البالغـةتكلفـة اإلدارة المركزيـة  ن توزيعكتسبة من قبل كل قطاع بدو قبل الضريبة الم
درهم(. ويكون ذلك هو المقياس الذي يتم به إعـداد تقريـر إلـى صـانع القـرار التشـغيلي الرئيسـي ألغـراض تخصـيص المـوارد وتقيـيم أداء 

 القطاع. 
 
توزيع إعادة تم ، بناًء على ذلك. القطاعات لتتوافق مع إعادة هيكلة 2015مبر ديس 31في  للسنة المنتهية مبالغ المقارنة إعادة بيانتم 

إن.بـي.إس. وااعادة توزيع اإلستثمار فـي إلى قطاع "اإلستثمارات الرئيسية"، " العقارات الصناعية" القطاع السابق ضمنالمبالغ المدرجة 
 .ثمارات الرئيسية""اإلستاألسهم الخاصة" إلى  – األصولمن "إدارة  القابضة المحدودة
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            أثاث ومعدات  7

 
 تحسنات على المأجور

 ألف درهم

معدات تكنولوجيا 
المعلومات، واألثاث 

 والتجهيزات
 ألف درهم

 طبية وأخرى معدات 
 ألف درهم

 سيارات
 ألف درهم

أعمال رأسمالية قيد 
 اإلنجاز

 ألف درهم
 المجموع
 مألف دره

  - 3 7-5 5-3 5-3 األعمار االقتصادية المستخدمة )سنوات(
       التكلفة
 50.980 - 1.838 18.362 13.730 17.050 2015يناير  1في 

 27.156 604 373 16.489 6.676 3.014 إضافات
 13.851 1.100 482 8.427 2.842 1.000 إستحواذات من خالل إندماج األعمال

 (274) - (122) (152) - - إستبعادات
 91.713 1.704 2.571 43.126 23.248 21.064 2015ديسمبر  31في 

 44.849 13.682 453 19.516 7.534 3.664 إضافات
 - (358) - - 358 - تحويالت
 (146) - (139) - (7) - إستبعادات

 136.416 15.028 2.885 62.642 31.133 24.728 2016ديسمبر  31في 
       

نخفاض القيمةاإلستهال                                   ك المتراكم وا 
 37.347 - 1.172 12.999 9.231 13.945 2015يناير  1في 

 8.792 - 498 2.835 2.826 2.633 محمل للسنة
 5.787 - 288 2.584 1.942 973 إستحواذات من خالل إندماج األعمال

 (225) - (115) (110) -    -  إستبعادات
 51.701 - 1.843 18.308 13.999 17.551 2015ديسمبر  31الرصيد في 
 14.538 - 699 8.138 4.453 1.248 1محمل للسنة
 (139) - (139)    -     -     -  إستبعادات

 66.100 - 2.403 26.446 48.452 18.799 2016ديسمبر  31الرصيد في 
       

       صافي القيمة المدرجة
 70.316 15.028 482 36.196 12.681 5.929 2016ديسمبر  31في 
 40.012 1.704 728 24.818 9.249 3.513 2015ديسمبر  31في 

 
دارية" ) 309.9 إدراج مبلغ: ال شيء( وتم 2015ألف درهم في "تكلفة المبيعات" ) 5.229بمبلغ االستهالك تم إدراج مصاريف 1  ألف درهم(. 8.792: 2015ألف درهم في "مصاريف عمومية واا
 



45 

)يتبع( بيانات المالية الموحدةال حولإيضاحات 

     قاري  ع        إستثمار   8
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم
696.010692.007 يناير 1في 

25.1074.784 إضافات
(781)(40.548)خسارة القيمة العادلة

680.569696.010 ديسمبر 31في 

ي البيانات المالية الموحدة من خالل تطبيق السياسة المحاسـبية علـى المـنح قامت المجموعة باالعتراف بجزء من األراضي الممنوحة ف
، تـم تقـدير القيمـة العادلـة للجـزء 2016ديسـمبر  31(. فـي دو3( واإلسـتثمارات العقاريـة )أنظـر إيضـاح سو3الحكومية )أنظـر إيضـاح 

 ألف درهم(. 261.143: 2015ألف درهم ) 208.255غير المعترف به من األراضي الممنوحة بمبلغ 

قيمــة العمــل المعتمــدة المتعلقــة بتطــوير وحــدات صــناعية صــغيرة مخطــط لهــا، والتــي تضــمنت  اإلســتثمار العقــاري  ضــافات إلــىتمثــل اإل
 (.درهم : ال شيء2015) ألف درهم 192تكاليف االقتراض بمبلغ 

ف بهـا مـن قبـل المعهـد الملكـي للمسـاحين القـانونيين. تـم المعتـر  3ضـمن المسـتوى  تم تحديد القيمة العادلة استنادًا إلى منهجيات التقييم
من قبل مقيميين مستقلين معتمـدين يمتلكـون مـؤهالت مناسـبة معتـرف بهـا وخبـرة حديثـة فـي ، 2016ديسمبر  31كما في إجراء التقييم 

 للعقـار هـو اإلسـتخداماالسـتخدام الحـالي  أن تـم إعتبـارتقدير القيمة العادلة لالستثمار العقاري،  عنديتم تقييمه.  الذيموقع وفئة العقار 
 تتضمن منهجيات التقييم المطبقة من قبل المقيميين المستقلين:. فضلاألعلى و األ

  ،حيــ  تــم رســملة الــدخل المســتحق بموجــب عقــود    ،       القائمــة                          للوحــدات الصــناعية الصــغيرة              تــم إســتخدامها                   طريقــة رســملة الــدخل                                      
ً                                   ليــة وايجــارات مســتقبلية متوقعــة، بنــاًء علــى معــدالت مناســبة لــتعكس أوضــاع ســوق                                  قابلــة للمقارنــة واتفاقيــات ايجــار حا      إيجــار                                   

         التقييم.       تاريخ                    االستثمار الحالية في 
 أســعار      مثــل                                                                                                     طريقــة القيمــة المتبقيــة، تــم إســتخدامها للوحــدات الصــناعية الصــغيرة المخططــة، التــي تســتلزم إســتخدام التقــديرات      

                                                                       وسعر العائد الداخلي المستهدف. تستند هذه التقديرات علـى أسـاس أوضـاع السـوق                                        التأجير، تكاليف اإلنشاء، الرسوم المهنية 
                                       المحلية السائدة في نهاية فترة التقرير.

 تكـاليف                                تخدام التقـديرات مثـل أسـعار البيـع         تسلتزم اس                                            تم إستخدامها لألراضي المزودة بالخدمات، التي   ،                     طريقة القيمة المتبقية ،         
                                   هـذه التقـديرات علـى اسـاس أوضـاع السـوق        تسـتند  .         المسـتهدف                              التمويل، وسعر العائد الداخلي                               اإلنشاء، الرسوم المهنية وتكلفة

                                      المحلية السائدة في نهاية فترة التقرير.
اسـتنادًا إلــى . 1فــي المرحلـة  اإلسـتثمار العقـاري تقيـيم قيمــة  تــم إعـادة، نظـرا للزيـادة المسـتمرة فــي العـرض فـي ســوق العقـارات الصـناعية

 ألــف 781نقــص بمبلــغ : 2015ألــف درهــم فــي الســنة الحاليــة ) 40.548 بمبلــغعادلــة القيمــة ال بــنقص فــي تــم اإلعتــراف، تقيــيمالإعــادة 
 .الموحد لربح أو الخسارةابيان  في (، صافي"مصاريفخسارة القيمة العادلة ضمن "إيرادات أخرىو) يتم إدراج(. درهم

 بواقــعالتقيــيم  انخفــض ولــزاد  %10 بنســبة أقــل وأعلــى معــدل إيــرادات اإليجــار لــو كــان، القائمــة بالنســبة للوحــدات الصــناعية الصــغيرة
زيـادة فـي  و(إنخفاض) ، سيؤدي إلى%1 بواقع المفترض الرسملة معدلزيادةو نقص في  إنباإلضافة إلى ذلك،  ألف درهم. 22.236
 على التوالي. درهم ألف 27.197 ودرهم ( ألف32.841) بواقع التقييم

 بواقـعالتقيـيم  انخفـض ولـزاد  %10 بنسـبة أقـلو  أعلـى لو كـان معـدل اإليجـار السـنوي ، ةات الصناعية الصغيرة المخططبالنسبة للوحد
 .ألف درهم 15.759بواقع التقييم  انخفض ولزاد  %10 بنسبة أقلو  أعلى لو كانت تكاليف البناء. ألف درهم 22.755

. درهـم ألـف 27.811 بواقـعالتقييم  نقصو لزاد %10 بنسبة أقل وعر البيع أعلىكان معدل سلو  لألراضي المزودة بالخدمات،بالنسبة 
 و(إنخفــاض) ســيؤدي إلــى %2بنســبة  المعــدل إنخفــض، إذا زادو %20 هــو الــداخلي المفتــرضإن معــدل الخصــم باإلضــافة إلــى ذلــك، 

 على التوالي. درهم ألف 14.656 ودرهم ( ألف13.588) بواقعالتقييم زيادة في 
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                               الشهرة والموجودات غير الملموسة  9

 
 1الشهرة

 ألف درهم
 العالمات التجارية

 ألف درهم
 الرخص

 ألف درهم
 العقود

 ألف درهم
 2الحقوق الحصرية

 ألف درهم

برامج الحاسب 
 اآللي

 ألف درهم
 المجموع
 ألف درهم

  5-3 25 5 5  10-5 - )سنوات(األعمار االقتصادية المستخدمة 
        التكلفة
 84,556 5,420 - 15,371 5,723 3,456 54,586 2015يناير  1في 

 13,314 - - 10,218 2,453 - 643 تعديالت
 33,388 4,955 28,433 - - - - إضافات

 63,286 - - - 2,699 24,888 35,699 إستحواذات من خالل إندماج األعمال
 194,544 10,375 28,433 25,589 10,875 28,344 90,928 2015ديسمبر  31في 

 (1.702) 190 - - (2.699) - 807 تعديالت
 2.361 2.361 - - - - - إضافات

 195.203 12.926 28.433 25.589 8.176 28.344 91.735 2016ديسمبر  31في 
        

نخفاض القيمة         اإلطفاء المتراكم وا 
 7,219 4,973 - 359 1,145 742 - 2015يناير  1في 

 2.043 - - 67 1,580 396 - تعديالت
 10,986 292 857 5,118 1,845 2,874 - مصاريف إطفاء

 20,248 5,265 857 5,544 4,570 4,012 - 2015ديسمبر  31في 
 (210) - - - (210) - - تعديالت

 12.412 1.290 1.202 5.118 1.635 3.167 - مصاريف إطفاء
 32.450 6.555 2.059 10.662 5.995 7.179 - 2016ديسمبر  31في 

        صافي القيمة المدرجة
 162.753 6.371 26.374 14.927 2.181 21.165 91.735 2016ديسمبر  31في 
 174,296 5,110 27,576 20,045 6,305 24,332 90,928 2015ديسمبر  31في 
 
هيلـ  ، ذ.م.م. الطبيابن سينا مركز ، ذ.م.م. الشارقة، مستشفى كورنيش ذ.م.م.                   لمختبرات اإلحترافية اشركات الرعاية الصحية، وهي  حداتو ضمن  لنقد المتميزةالمولدة لوحدات اليتم توزيع الشهرة على  1

 ذ.م.م.اوراس الطبي مركز و بيي بوليكلنك 
     يقـوم   .     درهـم     ألـف    28 ,   433                       مقابـل إجمـالي بـدل يبلـغ    سـنة     25          واحـة لمـدة   ال                  دارة وتشـغيل مختبـر  إل          في العـين   ة                              الحقوق الحصرية من مستشفى الواح     على          المجموعة         إستحوذت  ،     2015     مارس     24        بتاريخ   2

           المختبرات.        وخدمات      رعاية          إختبار ال      مركز               المختبر بتوفير 
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                                إستثمارات في عقود تأجير تمويلية   10
 

سنوات(، بسـعر فائـدة فعلـي يبلـغ  3: 2015) سنة 2ات بموجب عقود تأجير تمويلية لفترات تصل إلى قامت المجموعة بتأجير موجود
 األصول والتصنيف االئتماني للعميل.بالمخاطر المرتبطة أساس تم تقييم هذا المعدل على  (.9.21%: 2015) 9.21%

 
 فيما يلي تحليل لدفعات التأجير التمويلي:

 

 
 يرالتأجالحد األدنى لدفعات 

 

القيمة الحالية للحد األدنى 
 لدفعات التأجير

 
2016 

 
2015 

 
2016 

 
2015 

 
 ألف درهم

 
 ألف درهم

 
 ألف درهم

 
 ألف درهم

 7.757 خالل سنة واحدة
 

7.757 
 

6.999 
 

6.385 
 4.525 من سنة إلى خمس سنوات

 
12.283 

 
4.389 

 
11.389 

 
12.282 

 
20.040 

 
11.388 

 
17.774 

 (894) غير المحققة تمويلالينزل: إيرادات 
 

(2.266) 
 

- 
 

- 
 11.388 ةالمدين القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير

 
17.774 

 
11.388 

 
17.774 

 
 كما في نهاية فترة التقرير هي غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة.المدينة التأجير التمويلية  ذممإن 
 
 

               قروض إستثمارية   11
 

 
 2016 

  مألف دره
2015 

 ألف درهم
 12.283  12.283  1                     ً               قرض إلستثمار محتسب وفقا  لحقوق الملكية

 220.680  220.680  2محفظة القرض
  232.963  232.963 
 
 والعقـــارات ســـتثماراتاإل القـــرض مضـــمون مــن خـــاللإن منطقـــة الشـــرق األوســط.  فــياإلســـتثمار المحتســـب وفقــًا لحقـــوق الملكيـــة  يقــع1

 (.24)إيضاح  المستثمرينل المحتف  بها من قب
 
 . سنويًا وتستحق بعد سنة واحدة %3.93 ، وتحمل فائدةخارج دولة اإلمارات العربية المتحدةالقرض هي محفظة إن 2
 
 

                                                                  إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية   12
 القيمة المدرجة

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
 4.496.306  4.832.530 زميلةالشركات ال

 218.671  201.031 المشاريع المشتركة
 4.714.977  5.033.561 المجموع



48 

)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

      )يتبع(                                                                   إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية   12

 الهامة  الزميلة لشركاتاتفاصيل  12/1

 :كما يليللمجموعة في نهاية فترة التقرير هي زميلة ال الشركات كلل منتفاصيل  نإ

نسبة المنفعةبلد التأسيسالنشاط الرئيسيالشركة الزميلة
20162015

%13.46 %15.23 هولندا تأجير الطائرات إن فيهولدينجز إيركاب 
%20.15 %20.72 اراتاإلم خدمات النفط والغاز 1المحدودةالقابضة  .اس.بي.ان

.كاسيل اس بي اس المحدودةمحتف  بها بصورة غير مباشرة من خالل  1

مثـل المعلومـات الماليـة الملخصـة أدنـاه المبـالغ المبينـة تللمجموعـة أدنـاه.  هامة زميلة شركةبكل  المتعلقةالمعلومات المالية  تم تلخيص
ألغـراض  وفقـاً  مـن قبـل المجموعـة تـم تعـديلهالتقارير الماليـة )ل الدولية معاييرلوفقا ل دهاالتي تم إعدافي البيانات المالية للشركة الزميلة 

 حقوق الملكية(. محاسبة

 المحدودةالقابضة  .اس.بي.ان إيركاب
2016

ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016

ألف درهم
2015 

 ألف درهم
بيان المركز المالي
 573,341 578,020 31.468.747 29,223,946 الموجودات المتداولة

 1,589,080 1,549,600 130.048.706 123,837,885 الموجودات غير المتداولة
 201,113 245,981 20.897.760 19,553,142 المطلوبات المتداولة

 591,750 534,207 109.912.209 102,155,773 المطلوبات غير المتداولة
بيان الربح أو الخسارة

 749,264 824,295 19.447.627 18,949,538 إيرادات
 13,307 (22,388) 4.335.369 3,849,505ربحو )خسارة( السنة

 - - 2.163 16,691الدخل الشامل اآلخر للسنة
 13,307 (22,388) 4.337.532 3,866,196 مجموع الدخلو )الخسارة( الشاملة للسنة
 22,008 23,378 198.612 202,442 حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة

 35,600 17,228 10.476.836 12,645,503 حصة المجموعة في اإللتزامات
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       )يتبع(                                                                   إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية   12
 

 )يتبع(لشركات الزميلة الهامة اتفاصيل  12/1
فــي المعتــرف بهــا الزميلــة للمجموعــة  الشــركاتفــي  للحصــص المدرجــةالقيمــة  إلــىأعــاله لمعلومــات الماليــة لتســويات ملخــص  يلــيفيمــا 

 :الموحدةالبيانات المالية 
 

 

 .اس. القابضة المحدودةبي.ان إيركاب
2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
 1,369,558 1,347,432 30,707,484 31,352,916 صافي موجودات الشركة الزميلة

 %20.15 %20.72 %13.46 %15.23 نسبة ملكية المجموعة
 275,966 279,188 4,134,055 4,775,049 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة

 - - - - الشهرة
 4,199 (7,421) (60,375) (226,895) 1تعديالت أخرى 

 280,165 271,767 4,073,680 4,548,154 ركة الزميلةالقيمة المدرجة للش
 
 تتضمن تعديالت القيمة العادلة المتعلقة باإلستحواذ. 1
 

                هامـة بشـكل فـردي                                      ألف درهم من الشركات الزميلة التي ليست         53.024        بمبلغ            حصة خسارة      بصافي                            خالل السنة، اعترفت المجموعة 
ــــغ   :     2015 ) ــــف درهــــم(، و      551              إيــــرادات بمبل ــــف درهــــم )        12.608                         اإلجماليــــة لهــــذه االســــتثمارات          المدرجــــة       القيمــــة      بلغــــت              أل   :     2015          أل

            ألف درهم (.         142.526
 

                  لذلك، ارتفعت نسـبة           ً . ونتيجةً              بالمشاركة فيه         المجموعة     تقم    لم            سهم، والتي  أ                  برنامج العادة شراء                ايركاب بتنفيذ       ، قامت     2015     سنة    خالل 
  . %  46 .  13    إلى    %  64 .  12                          ملكية المنفعة للمجموعة من 

 
    ألـف      137 .   519   ه                                                               برنامجهـا للسـوق المفتوحـة مـن خـالل الحصـول علـى حصـة إضـافية بمبلـغ قـدر           المجموعـة      أنهت  ،     2016     سنة  ل   خال

      لــذلك،           ً . ونتيجــةً    فيــه          المجموعــة           ي لــم تشــارك  ذ              حصــة إضــافية، الــ                   برنــامج إعــادة شــراء       بتنفيــذ        أيركــاب      قامــت                        درهــم. باإلضــافة إلــى ذلــك، 
     التي       ضافية   اإل     تها  حص         المجموعة          إستبعدت  ،                باإلضافة إلى ذلك  .  %     16.97     إلى   %  46 .  13    من                                   ارتفعت نسبة ملكية المنفعة للمجموعة 

               ملكيـة المجموعـة     خفـض      الـذي   ،         ألـف درهـم     401 .  16       بمبلـغ      خسارة           نتج عنها     التي     ألف      درهم      797 .   643                 خالل السنة، بمبلغ            تم شراؤها
  . %  23 .  15    إلى    %     16.97   من 
 

  .     درهـم     ألـف     141 . 7                     مقابـل بـدل نقـدي يبلـغ                            ان.بـي.اس. القابضـة المحـدودة   فـي         إضـافية      أسـهم                       قامت المجموعـة باسـتحواذ            خالل السنة، 
  . %  72 .  20    إلى    %  15 .  20   من                       زيادة منفعة المجموعة      زيادة      ذلك        نتج عن

 
  الهامة لمشاريع المشتركةاتفاصيل  11/2
 
 :كما يليللمجموعة في نهاية فترة التقرير هي الهامة  المشاريع  المشتركة كلل من تفاصيلإن 
 

 حصة المجموعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي مشروع المشتركال
2016 2015 

 %25.00 %25.00 اإلمارات بنوك 1للتمويلدنيا 
  
 إف زد ذ.م.م. للخدماتشركة دنيا و إل إل سي  للتمويلكلل من دنيا  للتمويلدنيا تتضمن  1
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       )يتبع(                                                         في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية          إستثمارات    12
 

  )يتبع( الهامةالمشاريع المشتركة تفاصيل  12/2
 

المبينــة فــي المبــالغ  الملخصــة أدنــاه. تمثــل المعلومــات الماليــة مدرجــة أدنــاه هــي للتمويــلدنيا بــ المتعلقــةإن ملخــص المعلومــات الماليــة 
ألغـراض  وفقـاً المجموعـة مـن قبـل  هاتعـديلتـم )المالية  للتقارير ةالدولي وفقًا للمعاييروالتي تم إعدادها المشترك لمشروع لالبيانات المالية 

 (.حقوق الملكية محاسبة

 

 للتمويلدنيا 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
     بيان المركز المالي
    الموجودات المتداولة

 132,270  209,068 النقد  النقد ومرادفات -
 20,124  23,437 أخرى  -

  2,035,806      1,989,039 الموجودات غير المتداولة
    المطلوبات المتداولة

 155,746  106,446 ذمم دائنة تجارية وأخرى  -
 6,152  1,175 أخرى  -

 1.242.636  1,396,183 المطلوبات غير المتداولة
      بيان الربح أو الخسارة

 594,223  276,624 إيرادات فوائد
 46,649  62,798 مصاريف فوائد

 4,603  5,716 اإلستهالك واإلطفاء
  250,886         73,074 ربح السنة

      بيان التدفقات النقدية
  29,450           34,750 خالل السنة توزيعات مستلمة

 474,579  614,683 حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة
 2,307  3,716 في اإللتزامات حصة المجموعة

 
المعترف بها للمجموعة  المشاريع المشتركة الهامةفي  للحصص المدرجةالقيمة  إلىأعاله المعلومات المالية تسويات ملخص  فيما يلي

 :الموحدةفي البيانات المالية 

 

 للتمويلدنيا 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
 783.666  717.740 صافي موجودات المشروع المشترك

 %25  %25 نسبة ملكية المجموعة
 195.917  179.435 حصة المجموعة في صافي موجودات المشروع المشترك

 6.405  6.405 الشهرة
 (1.260)  (23) تعديالت أخرى 

 201.062  185.863 القيمة المدرجة للمشروع المشترك
 

: 2015) همة بشكل فرديمغير المن المشاريع المشتركة  درهم ألف 480 بقيمةحصة دخل بصافي ، اعترفت المجموعة السنةخالل 
 ألــف 17,609: 2015) ألــف درهــم 15.168 بلغــتاالســتثمارات ومجمــوع القيمــة المدرجــة لهــذه (، ألــف درهــم 1.992خســارة بمبلــغ 

 (.درهم



51 

)يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

       )يتبع(                                    ع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية                               إستثمارات في شركات زميلة ومشاري   12

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةالحركة في  12/3

المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدناه:في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إن الحركة في اإلستثمارات 

2016
ألف درهم

2015
درهم ألف

4.714.9774.118.227 يناير 1كما في 
526.27717.980 إستحواذات
-(660.234) إستبعادات

489.111610.316 1، صافيالحصة في الدخل
861(720)الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية

(32.407)(35.850) توزيعات مستلمة 
5.033.5614.714.977 ديسمبر  31كما في 

)أ((. 4ألف درهم( )إيضاح  22.029: 2015ألف درهم ) 76.894تشمل خسارة إنخفاض القيمة بمبلغ 1

مقابـل قـروض  هـي مرهونـةألـف درهـم(  4.353.779: 2015ألف درهـم ) 4.759.448 بمبلغ بقيمة مدرجةاستثمارات المجموعة إن 
 (.17لمجموعة )إيضاح ا

شـــاريع المشـــتركة المحتســـبة وفقـــًا لحقـــوق الملكيـــة الواقعـــة خـــارج اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة يبلـــغ االســـتثمار فـــي الشـــركات الزميلـــة والم
 ألف درهم(. 4.353.779: 2015ديسمبر  31ألف درهم ) 4.819.921

ى أســعار اســتنادًا إلــوالمشــاريع المشــتركة المحتســبة وفقــًا لحقــوق الملكيــة المدرجــة لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة بلغــت القيمــة العادلــة 
: 2015ألـف درهــم ) 4.548.154بقيمـة تبلــغ مدرجـة  ألـف درهــم( 4.282.508: 2015ألــف درهـم ) 4.108.154السـوق المتداولـة 
.ألف درهم( 4.073.613
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                إستثمارات مالية   13
 
 

2016 
  ألف درهم

2015 
 ألف درهم

    عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة الموجودات مالية 
 142.280  70.912 1 صندوق غير مدرج

    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 275.255  433.462 2 طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 77.972  54.531 5 ات مشتقةموجود

 28.521  60.524 6عقود إعادة الشراء العكسي
 1.487.341  1.563.664 3 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة

 204.163  632.223 4 أوراق مالية مدرجة
 5.376  5.636 إستثمارات أخرى 

 2.820.952  2.220.908 
 

: 2015ديســـــمبر  31)ألـــــف درهـــــم  2.379.857دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة  خـــــارج المحـــــتف  بهـــــاماليـــــة الســـــتثمارات تبلـــــغ اال
  ألف درهم(. 1.853.511

 ستثمر في مشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الشـرق األوسـطي الذيصندوق األسهم الخاصة غير المدرج صندوق يعتبر ال1
شركة اإلسكندرية انترناشونال كـونتينر تيرمنـالز اس  اإلستثمارات،اثنين من  جالمدر صندوق غير إستبعد ال، السنةخالل . وشمال أفريقيا

مـن تخفـيض ك ألـف درهـم 76.983 البالغـة بيـعبـدل ال مقابـلحصـة المجموعـة تـم تسـجيل  .يونايتد باور اس إيه أو جـيوشركة  إيه ئي
ألف درهم(  10.764: 2015)( 20 إيضاح) همألف در  4.858أنصبة أرباح بمبلغ  إستلمت المجموعة ،إضافة إلى ذلك رأس المال.

  .ألف درهم( 11.080: 2015ألف درهم ) 5.615 وااعترفت بمكسب على القيمة العادلة بمبلغ
طـوق ألـف درهـم فـي  391.413 بمبلـغ إسـتثمارتمثـل ، إيركـاب من أسهم %23.15نسبة ب طوق أسعار أسهم لحصةالمجموعة  لدى2

للســـهم دوالر أمريكـــي  70.02 – 53.60و دوالر أمريكـــي  39.38 – 34.74 بحـــدود األســـهمالحـــد األدنـــى والحـــد األقصـــى ألســـعار 
العائـدات النقديــة علـى البيـع المحتمــل  تحـوطللتـدفقات النقديــة،  تحـوطأسـعار األسـهم كــأداة طــوق  تصـنيفالواحـد علـى التـوالي. وقــد تـم 

خــالل الســنة اعترفــت المجموعــة  (.17)إيضــاح الشــامل اآلخــر  الــدخلبالقيمــة العادلــة مــن خــالل  وتــم إحتســابهالألســهم فــي المســتقبل، 
 الــدخلالتــدفق النقــدي مــن خــالل  اتتحوطــعلــى ( ألــف درهــم 354.258 بمبلــغ خســارة: 2015) درهــم ألــف 18.465مبلــغ ب بمكســب
  .اآلخر الشامل
مليـــون ســـهم فـــي  4قـــارب إســـتحقاق تمويـــل طـــوق أســعار األســـهم علـــى مـــا ي بإســـتبدال، قامـــت المجموعـــة 2016أغســـطس  24بتــاريخ 
إســتحقاق تمويــل طــوق أســعار  بإســتبدالقامــت المجموعــة ، 2016 نــوفمبر 22ذلــك فــي باإلضــافة إلــى ســنتين.  تســتحق بعــد إيركــاب

صــافي مبلــغ (؛ وبالتــالي، تــم إعــادة تصــنيف 17شــهرا )إيضــاح  43تســتحق خــالل  ســهممليــون  18.89 تبلــغ ةإضــافي األســهم بأســهم
 4 إن طــوق أســعار األســهم القائمــة بمــا يقــارب(. 20)إيضــاح  خل الشــامل اآلخــر إلــى الــربح أو الخســارةالــدألــف درهــم مــن  25.733
   التقرير.شهر من نهاية فترة  14خالل  تستحق إيركاب في مليون سهم

راق الماليــة ألو متوســط العائــد لــ إن. فائــدة متغيــرة معــدالتالتــي تحمــل بــدخل ثابــت فــي محفظــة أوراق ماليــة مدرجــة  تحــتف  المجموعــة3
تواريخ استحقاق  لهااألوراق المالية إن ، 2016ديسمبر  31(. كما في %5.20: 2015) %4.44 هو لتاريخ اإلستحقاقدخل ثابت ب

   .سنة 30إلى  شهرتتراوح ما بين 
ألـف  1.474.730: 2015ديسـمبر  31ألـف درهـم ) 1.359.945ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلـغ  المدرجة تم رهن األوراق المالية

 إن إتفاقيــات إعــادة الشــراء تخضــع إلتفاقيــة (.17درهــم( كضــمان مقابــل قــروض المجموعــة بموجــب إتفاقيــات إعــادة الشــراء ) إيضــاح 
  الرئيسية. التسوية

 :2015ألــــف درهــــم ) 374.536 بمبلــــغاإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة  فــــيأوراق ماليــــة مدرجــــة أســــهم فــــي تشــــمل محفظــــة المجموعــــة  4
 .(ألـف درهـم 85.251 :2015ألف درهـم ) 192.036 بمبلغدول مجلس التعاون الخليجي  أخرى في ، وأسهم(ألف درهم 101.620

 .(ألف درهم 2.047.122 :2015ألف درهم ) 2.100.483 خالل السنة، قامت المجموعة بشراء أسهم مدرجة بمبلغ
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      )يتبع(      الية           إستثمارات م   13
مقايضــة العائــد اإلجمــالي، مقايضــة العجــز عــن  ،مقايضــة أســعار الفائــدةالمحــتف  بهــا مــن قبــل المجموعــة المشــتقة  الموجــوداتتشــمل 5

ــة،  ألــف  1.296.863: 2015ديســمبر  31ألــف درهــم ) 2.985.781بمبلــغ قيمــة اســمية  والتــي لهــاســداد االئتمــان والعمــالت اآلجل
 درهم(.

عــادة الشــراء إل الــذمم المدينــة مــن صــافي هــي الظــاهرة المدرجــةالقــيم  إن. نفــس الوقــتفــي  قصــيرةلشــراء العكســي هــي عقــود إعــادة ا6
عــادة الشــراء إل الــذمم المدينــة: عكــس 2015درهــم )ألــف  409,474 بمبلــغ وااللتزامــات المقابلــة ألــف درهــم 469,998 بمبلــغالعكســي 
إلــى اإلتفاقيــة الرئيســية ات إعــادة الشــراء يــاتفاقتخضــع (. درهــم ألــف 670,888بمبلــغ  وااللتزامــات المقابلــة ألــف درهــم 699,409 بمبلــغ

 .للمقاصة

                       ذمم مدينة تجارية وأخرى    14
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم
181.616175.292ذمم مدينة تجارية

(8.825)(10.291)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
42.10224.759مصاريف مدفوعة مقدما وسلفيات

70.51749.954فوائد مستحقة
37.83339.420السنة السابقة لتوزيعات أرباحمبالغ مخصصة 

35.00035.000ودائع مرهونة
31.82133.077ذمم مدينة أخرى 

388.598348.677
حسب المنطقة الجغرافية هو: رديسمب 31كما في للتعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية  إن الحد األقصى

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

172.364  180.819 الشرق األوسط ومنطقة أسيا المطلة على المحيط الهادئ
7972.928مناطق أخرى 

181.616175.292

ديسمبر هي كما يلي: 31إن أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 
2016

ألف درهم
2015

لف درهمأ
110.27784.515لم تتجاوز موعد استحقاقها    

تجاوزت فترة إستحقاقها وغير منخفضة القيمة
21.28231.265    ً يوما   90خالل 
18.56639.730يوم 180يوم إلى  91
16.1496.953يوم 365يوم إلى  181

5.0524.004يوم 365أكثر من    
منخفضة القيمةو ها تجاوزت فترة إستحقاق

1.084-    ً يوما   90خالل 
62-يوم 180يوم إلى  91
882889يوم 365يوم إلى  181

9.4086.790يوم 365أكثر من 
181.616175.292
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                              ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع(   14

مشكوك في تحصيلهاالحركة في مخصص الديون ال

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

8.8259.473 الرصيد في بداية السنة
2.421- معترف بها من خالل إندماج األعمال

3.1622.711خسائر إنخفاض القيمة معترف بها خالل السنة
(5.780)(1.403) عكس مخصص
-(293) مبالغ مشطوبة

10.2918.825 الرصيد في نهاية السنة

بعين اإلعتبار أي تغيير في جودة اإلئتمان للـذمم المدينـة التجاريـة مـن  المجموعةمدينة تجارية، تأخذ  ةعند تحديد قابلية التحصيل لذم
 التقرير. نهاية فترةتاريخ منح الدين حتى 

الح البنــك المركــزي لدولــة االمــارات العربيــة تمثــل الودائــع المرهونــة ضــمانات نقديــة لخطابــات ضــمان صــادرة مــن قبــل بنــوك تجاريــة لصــ
جميـع ب اإلحتفـاظتم يـ( سـنويًا. %0.50: 2015) %0.50 هـو المرهونـةمعدل الفائدة على الودائـع  إنالمتحدة بالنيابة عن المجموعة. 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. بنوك في لدى المرهونةالودائع 

                    النقد ومرادفات النقد   15
2016
رهمألف د

2015
ألف درهم

104.646713.526ودائع قصيرة األجل محتف  بها لدى البنوك
497.559438.094 نقد لدى البنوك

5738 نقد في الصندوق 
602.2621.151.658

الحتفــاظ (. يــتم اســنوياً  %2.10و  %1.75: 2015)ســنوياً  %2.15و  %1.1يتــراوح ســعر الفائــدة علــى الودائــع قصــيرة األجــل بــين 
 بجميع الودائع البنكية قصيرة األجل لدى بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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                        رأس المال وأنصبة األرباح   16
 

 رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل:
2016 

 ألف درهم
 

2015 
 ألف درهم

 سهم(  1.944.514.687: 2015سهم ) 1.944.514.687
 1.944.515  1.944.515 درهم للسهم 1بقيمة  
 

                                     فيـه مـن بـين أمـور أخـرى علـى توزيـع أنصـبة                وتمـت الموافقـة                         الجمعيـة العموميـة السـنوية        إجتماع           ت الشركة     ، عقد    2016     مارس     23   في 
ـــف درهـــم          370.341      بمبلـــغ    %  20                  أربـــاح نقديـــة بنســـبة  ـــل          أل ـــغ     : أن    2015     مـــارس     24 )           درهـــم للســـهم     20 . 0     تمث ـــاح نقديـــة بمبل                       صـــبة أرب

    (.      للسهم      درهم    30 . 0     تمثل           ألف درهم         568.136
 

لموافقـة المسـاهمين  ذلك ويخضع 2016 عن سنةللسهم الواحد درهم  0.20بمبلغ أرباح نقدية  أنصبة توزيع الشركةمجلس إدارة إقترح 
 .القادم ةفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 
                         مـن األسـهم القائمـة للشـركة.    %  10             أسـهم تصـل إلـى                         تنفيذ برنـامج إعـادة شـراء      على           ارة الشركة  د إ            ، وافق مجلس     2014       سبتمبر     17    في

نتهـى الحقـًا بتـاريخ     2014       أكتـوبر     20                  ( على البرنـامج فـي SCA                                  وافقت هيئة األوراق المالية والسلع )        كمـا فـي    .    2016       أكتـوبر     18    ا        ً         ، واا
            89.008.340  :     2015       ديسـمبر     31 )     درهـم      ألف       7.184  26      بقيمة     سهم              106.005.973       بشراء       الشركة       قامت  ،     2016        ديسمبر    31

  .     خزينة      أسهم                  ألف درهم( ومدرجة ك         233.168          سهم بقيمة 
 
      لعـدد        المـرجح                 بإسـتخدام المتوسـط       2016        ديسـمبر    31            المنتهيـة فـي    ة      الحاليـ       للسـنة                                          إحتساب العائد األساسـي والمخفـض للسـهم الواحـد    تم 

  .       الخزينة      أسهم       تأثير     بار    اإلعت           األخذ بعين    بعد        السنة     خالل         القائمة       األسهم
 

 

2016 
 ألف درهم

 

2015 
 ألف درهم

 587.841  407.169 عائدة إلى مالكي الشركة السنةأرباح 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائد األساسي 

 1.884.261  1.846.262 والمخفض للسهم الواحد 
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       القروض   17
 2016ديسمبر  31 

 ألف درهم
 2015ديسمبر  31 

 ألف درهم
 

 سعر الفائدة الفعلي
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع سنوات 3

 
 سعر الفائدة الفعلي

 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع سنوات 3

 1تمويل مقابل طوق الموجودات 

إلى  1.09%
97.1% %1.2إلى  0.6%   3,656,910  674.534 2.982.376 -   525.815 3.350.655 - 3.876.470 

%3ليبور +  2قروض ألجل مضمونة  %3ليبور +    343,018  - 29.377 313.641   5.191 9.508 - 14.699 
 1.200.944 - - 1.200.944 شهر ليبور   1,223,180 - - 1.223.180 شهر ليبور 3إعادة شراء إلتزامات 

%3.93 - إيبور 4ة قروض غير مضمون %3.93 - إيبور   241,769  220.680 - 21.089   9.462 - 220.680 230.142 
  1.557.910 3.011.753 895.214 5,464,877    1.741.412 3.360.163 220.680 5.322.255 
 
 130.767بمبلـغ غيـر المطفـأة تكلفـة الفائـدة المدفوعـة مقـدمًا  متضـمنةألـف درهـم ) 7.6773.78مبلـغ  جمـعحيـ  تـم  ،إيركابفي  %15.23 لحصتها البالغةتمويل تحوط و  اتليالمجموعة عم نفذت 1

  (.13حمل فائدة )إيضاح ي تمويلكألف درهم( 
 
سـتبداله بتسـهيل ، دوالر أمريكـيمليـون  375مبلـغ ب لتسـهيل القـرض المتجـدد القـائم المضـمون تمويل ال، أنهت المجموعة إعادة 2016أغسطس  15 بتاريخ 2  سـنوات 5القـرض المتجـدد المضـمون لمـدة واا

 إن.بـي.إس. القابضـة المحـدودة حصص المجموعة فـي وتخصيص( 1و5)إيضاح  الندفي الواحة  المجموعةعلى مساهمة  إن التسهيل مضمون مبدئيًا من خالل رهن. دوالر أمريكيمليون  500بقيمة 
: 2015ألـــف درهـــم ) 1.504.302مـــن التســـهيل ولـــم تقـــم المجموعـــة بســـحب تســـهيل بمبلـــغ  : ال شـــيء(2015) درهـــم فألـــ 334.698 مبلـــغ تـــم ســـحب، 2016 ديســـمبر 31. كمـــا فـــي (12)إيضـــاح 

 .ألف درهم( 1.379.250
 

، 2016ديسـمبر  31كما في  فة.لعقارات الصناعية الخفيامشروع إضافي في تطوير لدرهم  مليون  426إجارة بمبلغ -بالحصول على تمويل على أساس مرابحةمجموعة ال قام أحد أعضاء، السنةخالل 
 ألف درهم. 24.011تم سحب مبلغ 

 
 استثماراتها في األوراق المالية ذات الدخل الثابت المدرجة بموجب عقد إعادة الشراء.الفعالة مقابل لمجموعة اشراء قروض الإعادة إلتزامات تمثل  3
 
 المجموعة وهي بالدوالر األمريكي. تمثل قروض تجارية وتسهيالت بنكية أخرى تم الحصول عليها من قبل 4
 

راجـع ) حصـة المجموعـة فـي الواحـة النـد ذ.م.م.، (12إيضـاح راجـع وفقا لحقـوق الملكيـة )اإلستثمارات المحتسبة  حصة المجموعة في والموجودات المرهونة إلى المقرضين كضمان هي ستثماراتإن اإل
 . (13ة )راجع إيضاح واألرواق المالية ذات الدخل الثابت المدرج (1و5إيضاح 
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              القروض )يتبع(   17
 

 إن حركة القروض مدرجة أدناه:
 

 
2016 

 ألف درهم
 

2015 
 ألف درهم

2555.322. يناير 1في   
 

5.063.599 
 558.014  1.602.504 قروض مسحوبة

(78.450) اإلطفاءاتي من ، صاف                       ً والفائدة المدفوعة مقدما   رضقترتيب تكاليف    42.931 
(1.381.432) قروض مدفوعة   (342.289)  

 
5.464.877 

 
5.322.255 

 
                      مطلوبات تجارية وأخرى    18

 
2016 

 ألف درهم
 

2015 
 ألف درهم

 77.244 ذمم دائنة تجارية
 

54.437 
 47.380  56.225 فوائد مستحقة على قروض

 50.542  27.697 1مطلوبات مشتقة
 42.133  40.546  أرباح مستحقةأنصبة 

 4.939  3.413 (26حوافز الموظفين طويلة األجل )إيضاح 
 129.146 أخرى ومستحقات مطلوبات

 
135.221 

 
334.271 

 
334.652 

 
مــن  ة العادلــةبالقيمــ إدراجهــاالتجاريــة واألخــرى بالتكلفــة المطفــأة باســتثناء مــا يتعلــق بالمطلوبــات المشــتقة التــي يــتم  المطلوبــات إدراجيــتم 

بوضـع سياسـات ماليـة للتأكـد مـن  قامـت المجموعـةيـوم.  60التجارية هو  للذمم الدائنةإن معدل فترة االئتمان . خالل الربح أو الخسارة
 دة.خالل سنة واح هيالتجارية للذمم الدائنة ستحقاق التعاقدية اإل إن تواريخ دفع اإللتزامات الدائنة في حدود فترة االئتمان المحددة.

 
ألــف درهــم  2.113.324بقيمــة قيمـة اســمية بالمجموعــة عقـود تبــادل أســعار الفائــدة،  مــن قبــل بهـا المحــتف المطلوبــات المشــتقة تمثـل  1
  ألف درهم(. 2.118.277: 2015)
 

 ستحقاق التالية:االمقايضات أسعار الفائدة مع تواريخ  بشكل رئيسيالمطلوبات المشتقة تمثل 
 

 
2016 

 ألف درهم
 

2015 
 ألف درهم

 15.448 خالل سنة واحدةمستحقة 
 

25.469 
 20.367  10.604 بين سنة وثال  سنواتمستحقة 

 4.706  1.645 أكثر من ثال  سنوات

 
27.697 

 
50.542 
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                              من بيع البضائع وتقديم الخدمات        وتكاليف          إيرادات   19
 

 

2016 
 ألف درهم

 

2015 
 ألف درهم

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات
        163.371  (      84.603 )        247.974          130,715  (       164,400)          295,115  تقديم خدمات
       26.837  (     2.379 )       29.216         29,505  (     2,440)         31,945  إيرادات تأجير
 -  (  95 )   95     - (  52)     52  بيع مخزون 

 
 327,112          (166,892       )  160,220          277.285        ( 87.077      )  190.208        

 
 عمليات الرعاية الصحية. إلىرئيسي  بشكلالخدمات  تقديم وتكلفةيرادات اإل تعود
 .(8إلى إستثمار عقاري )إيضاح  التأجير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 
 

                إستثمارات مالية           إيرادات من    20

 

2016 
 رهمألف د

 

2015 
 ألف درهم

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 10.764  4.858 إيرادات أنصبة أرباح – صندوق غير مدرج  

    بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 2.539  - أرباح فوائد – أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة

    درجة بالقيمة العادلةمشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط م
إعادة تصنيف  - طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

 -  25.733 اإلستبدالاحتياطي التحوط على 
    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب

 1.022  22.389 صافي مكسب من مشتقات
 -  9.255 صافي مكسب من إتفاقيات إعادة الشراء

 48.700  95.567 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجةصافي مكسب من 
 140.945 أوراق مالية مدرجةصافي مكسب من 

 
48.904 

 81.301 1أخرى 
 

90.478 

 
380.048 

 
202.407 

 
   .        كابيتال               عن عمالء الواحة                                       ً من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابةً              على إيرادات    خرى                  تشتمل اإليرادات األ   1
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     صافي                        )مصاريف(/ إيرادات أخرى،    21

 
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
 10.795  10.948 إيرادات فوائد من قروض إستثمارية بالتكلفة المطفأة

 1.931  1.371 عقود تأجير تمويليةإستثمارات في إيرادات فوائد من 
 (781)  (40.548) لة من إستثمار عقاري خسائر القيمة العاد

 95  52 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
 (11.258)  (3.162) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 5.536  13.693 أخرى 
 (17.646)  6.318 
 
 

دارية   22                        مصاريف عمومية وا 

 

2016 
 ألف درهم

 

2015 
 ألف درهم

 الشركة 
 الشركات 
 المجموع التابعة

 
 ركةالش

 الشركات
 المجموع التابعة

 210.327 104,254 106,073  229,768  118,796  110,972  تكاليف موظفين
أتعاب قانونية وأتعاب 

 19,372 5,193 14,179  27,220  4,716  22,504  مهنية أخرى 
 8,792 5,105 3,687  9,309  7,733  1,576  إستهالك

إطفاء موجودات غير 
 10,986 10,986 -  12,412  11,122  1,290  ملموسة

  61,498 54,328 7,170 تكاليف التسويق
         

7,753  
        

45,838 53.591 

  18,986 14,950 4,036 مصاريف إيجار
         

3,797 8,982        12,779 
 2,112 - 2,112  10,851 - 10,851 مساهمات إجتماعية

 39,964   28,147   11,817   76,023 53,403 22,620 أخرى 

 
 181,019  265,048   446,067   149,418 208,505 357,923 
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     صافي              مصاريف تمويل،    23
 2016 

 ألف درهم
 2015 

 ألف درهم
 41.580  70.714 فوائد على القروض

 43.177  80.154 رضقترتيب تكاليف إطفاء 
 (11.600)  (4.364) على ودائع ألجل مكتسبةد فوائ
 146.504  73.157 
 
 

         ذات عالقة      جهات   24
 

إن الجهـــات ذات العالقـــة قـــد تتضـــمن المســـاهمين الرئيســـيين فـــي المجموعـــة، المـــدراء أو المســـؤولين فـــي المجموعـــة أو الشـــركات التـــي 
لمجموعــة ممارســة تــأثير ملحــوظ عليهــا أو تمتلــك ســيطرة مشــتركة تمـارس تــأثيرًا ملحوظــًا علــى المجموعــة أو تلــك الشــركات التــي يمكـن ل

 عليها. 
 

علــى  عليهـاالموافقــة  يـتم، مـع أي اســتثناءات علــى أسـس تجاريـة بحتــةشـروط وفقــًا لذات عالقـة  جهــاتتجـري المجموعـة معــامالت مـع 
متثــال لجميــع القــوانين اإلات العالقــة ذ الجهــاتطلــب مــن المعــامالت مــع ت. فــي جميــع الحــاالت، ياإلدارة وجــه التحديــد مــن قبــل مجلــس

يـتم عرضـها علـى  فـي أيـة مسـألة تضـارب فعلـي أو محتمـل فـي المصـالحدارة اإلعضـو مجلـس  عندما يكون لـدى. عالقةواللوائح ذات 
رئــيس مجلــس اإلدارة مــن ، ويمكــن أيضــا أن يطلــب ذات صــلةقــرارات  ةفــي أيــ التصــويت المعنيــينألعضــاء ال يحــق ل، مجلــس اإلدارة

الشركة سياسة تضـارب المصـالح ألعضـاء مجلـس اإلدارة لدى ذات الصلة.  اإلدارة عدم المشاركة في مناقشات مجلس عضو المعنيال
مجلــس خطـوات معقولـة للحفـاظ علـى الــوعي وااللتزامـات األخـرى ذات الصـلة مـن ب. تقــوم الشـركة لـإلدارة العليـا قواعـد السـلوك نظـامو، 

 .وكذلك قواعد السلوكاالمتثال لهذه السياسة  مراقبةتالي هي قادرة على اإلدارة واإلدارة العليا، وبال
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       )يتبع(      عالقة  ال    ذات         الجهات        وأرصدة        معامالت   24
 

 مع جهات ذات عالقة:والمعامالت األرصدة الهامة 
        12.283  :     2015       ديسـمبر     31 )      2016        ديسـمبر    31   فـي     كمـا          لـف درهـم أ        12.283            لشـركة زميلـة       مقدمـة   ال            اإلسـتثمارية     قروض        بلغت ال
         درهم(.     ألف
 

صـندوق فـي    %    2.43                        لإلسـتحواذ علـى حصـة بنسـبةألـف درهـم  11.034مبلغ باإلستثمار ب       الشركة في المديرين  خالل السنة، قام أحد
     ســـنة      . خـــالل ســـتثمار المشـــتركخطـــة اال ضـــمن CEEMEAالـــدخل الثابـــت فـــي أســـواق وســـط وشـــرق أوروبـــا والشـــرق األوســـط وأفريقيـــا 

اس بــي                          الواحــة الشــرق االوســط لألســهم   ق   و       فــي صــند   %   0.7               علــى حصــة بنســبة       جموعــة م ل ل  مــوظفي اإلدارة الرئيســيين       إســتحوذ   ،     2015
  .المشترك اإلستثمارخطة  ضمن

 
أ مــن 2اء المرحلــة ، كمقــاول لبنــعلــى أســس تجاريــة بحتــة، الشــركة أعضــاء مجلــس إدارةرتبطــة بأحــد مقامــت المجموعــة بتعيــين منشــأة 

بتـأمين تمويـل المجموعـة  والـذي قامـت، درهـم مليون  158.8تبلغ قيمة عقد اإلنشاء . تطوير مشروع المركز الصناعي التابع للمجموعة
 (.17 إيضاح)إجارة -مرابحةللمشروع على أساس 

 
 2016 مكاف ت موظفي اإلدارة الرئيسيين

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
 9.136  7.522 قصيرة األجل مزايا

 13.482  12.319 ومزايا أخرى طويلة األجل مكاف ت نهاية الخدمة
     19.841  22.618 

 
 (.26)إيضاح  فرص لإلستثمار المشتركموظفي اإلدارة الرئيسيين  منحت المجموعة

 
 

          إلتزامات    25
 

                  التزامات رأسمالية
 

متعلقـة بتطـوير  درهـم( ال شـيء: 2015) درهـم مليـون  134.8بمبلـغ لـدى المجموعـة التزامـات رأسـمالية كان  ،2016ديسمبر  31في 
أنجلـــو أريبيـــان ( متعلقــة بالشـــركة التابعـــة ألـــف درهـــم 16.387: 2015ألـــف درهـــم ) 12.635ومبلــغ  مـــن مشـــروع المركـــز أ2المرحلــة 

 .للرعاية الصحية
 

                      ترتيبات تأجير تشغيلية
 

        كمستأجر         المجموعة 
 

 عـات اإليجـاردفالسـنوية مقـدمًا. فيمـا يلـي جـدول  دفعـات اإليجـار تسـديد. يـتم لمساحة المكتبغيلية تشأبرمت المجموعة ترتيبات تأجير 
 المستقبلية:

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

 3.139  2.354 مستحق خالل سنة
 2.355  - مستحق بين السنة الثانية والسنة الخامسة

 2.354  5.494 
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         )يتبع(          إلتزامات   25
 

       )يتبع(                       ترتيبات تأجير تشغيلية
 

       )يتبع(         كمستأجر         المجموعة 
 

 كمصروفتم اإلعتراف بها دفعات 
 2016 

 ألف درهم
 2015 

 ألف درهم
 3.875  3.647 الحد األدنى لدفعات اإليجار

 
      كمؤجر         المجموعة 

 
إلـى  1: 2015سـنة ) 15إلـى  1إيجار بـين  دفعاتلمجموعة مع ا المملوك من قبل العقاري  ستثمارتشغيلية باإلاليجار اإلعقود تتعلق 
 .(سنة 15
 
 .19ة تم بيانه في إيضاح العقاري ستثماراتاإل من قبل المجموعة على المكتسبةتأجير ال إيرادات إن
 

 مدرجة أدناه: غير القابلة لإللغاء إن عقود الذمم المدينة للتأجير التمويلي
 
 2016 

 رهمألف د
 2015 

 ألف درهم
 35.675  35.703 مستحق خالل سنة

 91.456  71.731 مستحق بين السنة الثانية والسنة الخامسة
 48.231  31.092 مستحق ألكثر من خمس سنوات

 138.526  175.362 
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         الموظفين         تعويضات   26
 

تشـجعهم علـى  ينتـوفير قاعـدة تعويضـات قويـة للمـوظفالهـدف الرئيسـي للمجموعـة هـو  فـإنت المـوظفين، تعويضـاخطـة ل عند التخطيط
. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل الجمــع بــين الرواتــب النقديــة علــى نتــائجهم وفقــا لمصــالح المجموعــة العوائــد المتميــزة ولمكــافئتهم بنــاءً  تحقيــق

واالســتثمار  طويلــة األجــل المــوظفين حــوافزبــرامج لفــرد، والمشــاركة فــي مختلــف تعتمــد علــى أداء المجموعــة واالتــي متغيــرة الوالمكافــ ت 
 أدناه. المبين طويل األجلالمشترك 

 
 خطط مشاركة أرباح االستثمار

مشاركة ب المرتبطينلبعض الموظفين التالية  طويلة األجلخطة الحوافز النقدية  على، وافق مجلس إدارة المجموعة السنة الحاليةخالل 
 االستثمار: أرباح
 
  علـى مـدى ثـال   تـدريجياً  يـتم إكتسـابها التـداولصـندوق  نقـاط مرتبطـة بـإداءحي  يـتم مـنح المـوظفين  التداول قصيرة األجل،خطة

صـافى قيمـة  المستمدة منمكتسبة النقاط المثل قيمة ي يتم دفع مبلغ نقدي. تخضع إلستمرار العمل الفعلي،منح السنوات من تاريخ 
 الخدمة. شروط عد االنتهاء منب أصول الصندوق 

 
  ــة  مكافــأةخطــة التــي تــم تحقيــق معــدل العائــد الــداخلى المحــدد فــي  المــوظفين نقــاط مرتبطــةمــنح حيــ  يــتم بموجبهــا  ،األجــلطويل

دل ُيعـا يـتم دفـع مبلـغ نقـدي. اإلستثمار وتخارج تخضع إلستمرار العملو تدريجيًا،  إكتسابهاتم يالتي  تحديدها لإلستثمارات المحددة،
الحـد األدنـى  الوصـول إلـى، بشـرط ذات العالقـة اإلسـتثماريةمـن المشـاريع  والتخـارجعند إتمام شروط الخدمة  المكتسبةقيمة النقاط 

 .للعائد المحدد سلفاً 
 

ب . بموجـإلدارة المجموعـةمنفصـلة  األجـلخطة حوافز طويلة على للرعاية الصحية  أريبيانباإلضافة إلى ذلك، وافقت مجموعة أنجلو 
، للرعايــة الصــحية أريبيـانأنجلــو التخــارج مــن اإلسـتثمار فــي المــوظفين علـى مبلــغ نقــدي علـى أســاس قيمـة  سـوفل يحصــلهـذه الخطــة، 

 شروط الخدمة ذات الصلة.لالموظفين تلبية ، و للمجموعةمالية الهداف بعض األتحقيق ل وخضوعاً 
 

 مرتبطة باألسهمخطة 
 يســتلم بموجبهــا ، التــيالمجموعــة إلدارة باألســهمنقديــة مرتبطــة  حــوافزخطــة علــى لمجموعــة خــالل الســنة الحاليــة، وافــق مجلــس إدارة ا

تــاريخ المــنح  ، علــى مـدى ثــال  ســنوات مـنتـدريجياً  إكتســابهاتم يــالتـي  للواحـة كابيتــال ش.م.ع.،بعـض المــوظفين وحـدات أســهم مقيــدة 
عنــد ، علــى أســاس أحــد  ســعر للســهم، المكتســبةاألســهم يمــة مثــل قي للموظــف يــتم دفــع مبلــغ نقــدي. إلســتمرار العمــل خضــوعاً ، الفعلــي

 ثال  سنوات.إستكمال شرط الخدمة بنجاح لمدة 
 

  األداء  مدفوعات حساب  على  ينموظف  كتكاليفألف درهم(  35.000: 2015ألف درهم ) 26.530  بمبلغ             ، تم االعتراف للسنة الحالية
                مســـتحقة علـــى حســـاب ألـــف درهـــم(  3.413: 2015) ألـــف درهـــم 5.654، والـــذي يتضـــمن مبلـــغ المتغيـــر علـــى أســـاس الـــدفع المســـبق

  فـي إطـار خطـط                            علـى حسـاب الحـوافز طويلـة األجـل (. بلـغ إجمـالي المـنح 18)إيضـاح مختلفـة   في إطـار خطـط                   الحوافز طويلة األجل 
تم . التي تم إلغاؤهاأو إما في السنوات التي انتهت  مبالغ لهاكن يألف درهم(، والتي لم  9.281: 2015)درهم ألف  17.614مختلفة 
أعــاله  كمـا هــو مبـين  ذات الصــلة  العوامــل المتغيـرة  حتمـال إ                  مـع األخــذ باإلعتبـار  ، تقيـيم مناســبة  تقنيــات بإسـتخدام  اإلســتحقاق  هـذا تكـوين

  .لألموالالزمنية        القيمة كذلك و 
 

 برامج االستثمار المشترك
     التــي                    ســتثمارات المجموعــة إ        حصــة فــي    علــى      ون     يحصــل           ذي بموجبــه  الــ        المشــترك           اإلســتثمار               أيضــا فــي برنــامج           اإلســتثمار            يشــارك خبــراء 

      منحــت  ،     2015       فــي ســنة   .         للمجموعــة                 أي مكســب أو خســارة           ينــتج عنــه   وال          لمجموعــة،  ا         إلســتثمار         المدرجــة        القيمــة          تتناســب مــع           يــديرونها، 
                      ها ضمن برامج اإلستثمار                                                 من شركة الواحة إلدارة اإلستثمار اس بي سي إلى موظفي   %   0.7       بواقع                              المجموعة فرص االستثمار المشترك 

   .  (  24       )إيضاح          المشترك
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        المالية        األدوات     27
 

     عامة      نظره
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نظرًا الستخدامها األدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
  مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

 
والسياســات  المجموعــةأهــداف  يصــفلمخــاطر الموضــحة أعــاله، كمــا لكــل مــن ا المجموعــةا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض يقــدم هــذ

دارة المخاطر  من قبلها المتبعة واإلجراءات . تم إدراج إفصاحات كمية أخـرى ضـمن لرأس المال المجموعةإدارة باإلضافة إلى لقياس واا
 هذه البيانات المالية الموحدة.

 
                    العام إلدارة المخاطر       اإلطار

 
يتحمل مجلس اإلدارة المسـؤولية الكاملـة عـن إنشـاء ومراقبـة اإلطـار العـام إلدارة المخـاطر التـي تتعـرض لهـا المجموعـة. وقامـت اإلدارة 

يــتم تتعــرض لهــا المجموعــة.  التــيبإنشــاء لجنــة تتضــمن اإلدارة العليــا، والتــي تتحمــل مســؤولية وضــع ومراقبــة سياســات إدارة المخــاطر 
لوضــع الحــدود واألنظمــة الرقابيــة  المجموعــةتحديــد وتحليــل المخــاطر التــي تواجههــا بغــرض للمخــاطر  المجموعــةوضــع سياســات إدارة 

المناسـبة للمخــاطر ومراقبــة المخــاطر وااللتــزام بتلــك الحــدود. هــذا وتـتم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخــاطر بصــورة منتظمــة لعكــس 
المجموعــة. تهــدف المجموعـة مــن خـالل إجراءاتهــا ومعاييرهــا اإلداريـة والتدريبيــة إلـى تطــوير بيئــة وأنشـطة  التغيـرات فــي ظـروف الســوق 

لتزاماتهم.  نشائية، يكون كافة العاملين فيها مدركين أدوارهم واا   رقابة منتظمة واا
 

جـراءات إ تتعـرض لهـا المجموعـة،  التـيدارة المخـاطر تشرف لجنة التدقيق لدى المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة االلتزام بسياسـات واا
تواجهها المجموعة. يتم دعم لجنة التدقيق لدى المجموعة  التيومراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر 

جـراءات مراقبـة إدارة التدقيق الداخلي بـإجراء مراجعـات منتظ فريققوم يداخلي. التدقيق ال فريقفي أعمالها اإلشرافية من قبل  مـة لـنظم واا
 المخاطر، هذا ويتم تقديم تقرير حول نتائج هذه األعمال إلى لجنة التدقيق.
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               المالية )يتبع(        األدوات     27
 

              مخاطر االئتمان
 

يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال لم 
 ،بالتزاماتـه التعاقديـة، وتنشـأ مخــاطر االئتمـان بصـورة رئيسـية مــن الـذمم المدينـة المسـتحقة للمجموعــة مـن العمـالء، الموجـودات المشــتقة

 .    القروض اإلستثمارية واإلستثمارات في عقود التأجير التمويلية ،النقد ومعادالته
 
                               الذمم المدينة التجارية واألخرى   ( 1 )
 

يتأثر تعرض المجموعة للمخاطر اإلئتمانية بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حده. إن سمات قاعـدة عمـالء المجموعـة، 
ثر على مخاطر بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد للقطاع والدولة التي يعمل بها عمالء المجموعة، تمثل بعض العوامل التي تؤ 

 االئتمان. 
 

جــراءات مختلفــة إلدارة أوجــه التعــرض لمخــاطر االئتمــان بمــا فــي ذلــك التقيــيم المــالي األولــي  لقــد قامــت المجموعــة بوضــع سياســات واا
ومتطلبات الضمانات واستمرار المراقبة االئتمانية. تقوم المجموعة برصـد مخصـص النخفـاض القيمـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـده 

ال تحــتف  المجموعــة بأيــة ضــمانات مقابــل الــذمم  ا يمثــل تقــديرها للخســائر المتكبــدة المتعلقــة بالــذمم المدينــة التجاريــة واألخــرى.وهــو مــ
 المدينة التجارية.

 
                     النقد ومرادفات النقد  ( 2 )
 

 .ومؤسسات مالية تتمتع بتصنيف ائتماني مقبول لدى المجموعةالنقد لدى بنوك تجارية  يتم إيداع
 
               روض االستثمارية   الق  ( 3 )
 

تقوم المجموعة بالحد مـن تعرضـها لمخـاطر االئتمـان مـن خـالل االسـتثمار فـي أطـراف مقابلـة تقـع تصـنيفاتهم االئتمانيـة ضـمن الحـدود 
 المبينة ضمن إرشادات إدارة المخاطر المالية للمجموعة.  

 
                  الموجودات المشتقة  ( 4 )
 

مــن الموجــودات المشــتقة مــن خــالل التعامــل مــع المؤسســات الماليــة والمصــارف  تقــوم المجموعــة بالحــد مــن تعرضــها لمخــاطر االئتمــان
 التجارية التي لديها تصنيف ائتماني مقبول لدى المجموعة. 

 
         التمويلي         التأجير       ( عقود  5 )
 

 تأجرة.على المعدات المس حي  أنها مضمونةالمدينة ذمم التأجير التمويلي بأي مخاطر ائتمان مرتبطة  بتخفيفمجموعة تقوم ال
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

                      األدوات المالية )يتبع(     27
 

              مخاطر السيولة
 

 الماليـة النقديـة أو الموجـوداتيـتم تسـويتها مـن خـالل تقـديم المبـالغ تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتجة عن مواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتهـا الماليـة المرتبطـة بمطلوباتهـا الماليـة التـي 
عداد سياسة إدارة مخاطر سـيولة مناسـبة وذلـك إلدارة متطلبـات المجموعـة النقديـة والسـيولة بتوجيه اإلدارة إلقام دارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، الذي إلالمسؤولية النهائية إن . األخرى 

، مــن خــالل مراقبــة التــدفقات النقديــة المتوقعــة والفعليــة، تســهيالت بنكيــةقــروض و  ،قــوم المجموعــة بــإدارة مخــاطر الســيولة باإلحتفــاظ بإحتياطيــات مالئمــةت. قصــيرة األجــل ومتوســطة األجــل وطويلــة األجــل
د يُ . ومطابقة إستحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية  الحد ّْ من مخاطر السيولة. لمواصلةة التصرُّف فيها والتي يحق للمجموع ةغير المسحوبتفاصيل التسهيالت األخرى  17 اإليضاححدِ 
 كانت كما يلي: 2016ديسمبر  31إن تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31 ألف درهم
 غير متداول متداول  غير متداول متداول 

 الموجودات
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
  المجموع حددغير م سنوات 3

 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع غير محدد سنوات 3

 40,012 40,012 - - -  70,316 70,316 - - - أثا  ومعدات
 696,010 696,010 - - -  680,569 680,569 - - - إستثمار عقاري 

 174,296 174,296 - - -  162,753 162,753 - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة
 17,774 - - 11,389 6,385  11,388 - - 4,389 6,999 إستثمارات في عقود تأجير تمويلية 

 232,963 - 220,680 - 12,283  232,963 - 220,680 12,283 - قروض إستثمارية
 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 4,714,977 4,714,977 - - -  5,033,561 5,033,561 - - - محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 2,220,908 - 155,761 297,058 1,768,089  2,820,952 - 105,290 399,084 2,316,578 إستثمارات مالية

 8,661 - - - 8,661  10,619 - - - 10,619 المخزون 
 348,677 - 57,852 - 290,825  388,598 - 55,743 - 332,855 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 1,151,658 - - - 1,151,658  602,262 - - - 602,262 ت النقدالنقد ومرادفا
 9,605,936 5,625,295 434.293 308.447 3,237,901  10,013,981 5,947,199 381,713 415,756 3,269,313 مجموع الموجودات

            
            حقوق الملكية والمطلوبات

 5,322,255 - 220,680 3,360,163 1,741,412  5,464,877 - 895,214 3,011,753 1,557,910 قروض
 21,715 21,715 - - -  29,268 29,268 - - - مخصص مكاف ت نهاية الخدمة

 284,110 - 47,058 - 237,052  306,574 - 55,743 - 250,831 أخرى  - مطلوبات تجارية وأخرى 
 50,542 - 4,706 20,367 25,469  27,697 - 1,645 10,604 15,448 مشتقة مطلوبات  - أخرى مطلوبات تجارية و 

 3,927,314 3,927,314 - - -  4,185,565 4,185,565 - - - حقوق الملكيةمجموع 
 9,605,936 3,949,029 272,444 3,380,530 2,003,933  10,013,981 4,214,833 952,602 3,022,357 1,824,189 حقوق الملكية المطلوبات و مجموع 
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               المالية )يتبع(        األدوات     27
 

             مخاطر السوق 
 

تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات فـي أسـعار السـوق مثـل أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة وأسـعار الفائـدة وأسـعار األسـهم 
قيمة أدواتها الماليـة. تقـوم الشـركة بـإدارة مخـاطر السـوق بهـدف إدارة والـتحكم فـي التعـرض لمخـاطر السـوق أو  المجموعة إيراداتعلى 

 ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
 
             مخاطر العمالت  ( 1 )
 

مسـتخدمة فـي شـركات المصـنفة بعمـالت بخـالف العمـالت ال الماليـة باإلسـتثماراتقد تتعرض المجموعـة لمخـاطر العمـالت فيمـا يتعلـق 
المجموعــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمعــامالت المجموعــة المصــنفة بصــورة رئيســية بالــدوالر األمريكــي، فــإن المجموعــة غيــر معرضــة لمخــاطر 

درهـم المجموعـة إلـى عمـالت أخـرى غيـر إن تعرض  العمالت حي  أن درهم اإلمارات العربية المتحدة مربوط حاليا بالدوالر االمريكي.
 في الجدول أدناه: ملخص الدوالر االمريكيأو العربية المتحدة اإلمارات 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
2016 

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
    :أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة

 105.631   97,338  الجنيه اإلسترليني
 70.783  100.994 يورو

    لشراء العكسيإعادة اإتفاقيات 
 271  4.516 يورو

    :أوراق مالية مدرجة
 12.388   40,254  سعودي ريال

 28.758   54,566  دينار كويتي
 4.738   24,453  الجنيه اإلسترليني

 44.104   119,951  أخرى 
 442.072  266.673 
 

 للموجــودات المــذكورة أعــاله و كانــت أســعار صــرف العمــالتلــ. العملــةتســتخدم المجموعــة عقــود العمــالت اآلجلــة للتحــوط مــن مخــاطر 
ســتكون القيمــة العادلــة علــى الــربح أو الخســارة، باإلضــافة إلــى القيمــة المدرجــة ، 2016ديســمبر  31كمــا فــي  %2أعلــىو أقــل بمعــدل 
هـذا التعـرض باسـتخدام ل التحـوطألف درهم(. ومـع ذلـك، يـتم  5.333: 2015) درهم ألف 8.841أعلىو أقل بواقع  لإلستثمار المتعلق

 (.13عقود العمالت اآلجلة )إيضاح 
 
        الفائدة     سعر      مخاطر   ( 2 )
 

للتحـوط مـن التعـرض  ،مناسـباً  يكـون ثابتـة، حيثمـا ال الفائـدة سـعر بالـدخول فـي مقايضـاتتقوم المجموعـة فـي سـياق أعمالهـا االعتياديـة، 
 بتكلفــة مقارنــةً فيهــا مخــاطر أســعار الفائــدة غيــر هامــة أو مقبولــة  التــي تعتبــرإال فــي الحــاالت  المتغيــرة علــى قروضــهاســعار الفائــدة أل

. درهـم(ألـف  1.225.105 :2015درهـم )ألـف  1.587.287 مبلـغب التـزام سـعر متغيـرالمجموعة صافي  تمتلك. التحوط الدخول في
 بواقـــعأربـــاح الســـنة فـــي  زيـــادةونقصنقطـــة أســـاس، كـــان ســـيؤدي ذلـــك إلـــى  100بمقـــدار  أعلىوأقـــل الفائـــدة أســـعار دالتكانـــت معـــ لـــو

 مقايضــة أســعار الفوائــدهــذا التعــرض باســتخدام عقــود ل التحــوطذلــك، يــتم ومــع  .درهــم(ألــف  10.572: 2015درهــم )ألــف  19.588
 (.13)إيضاح 

 
              والدخل الثابت                   مخاطر أسعار األسهم  ( 3 )
 

. تقــوم إدارة المجموعــة اق الماليــة بــدخل ثابــتواألور  فــي ســندات الملكيــة ســتثماراتمــن اإل والــدخل الثابــت تنشــأ مخــاطر أســعار األســهم
علـى حسـاب أسـعار للمخـاطر بمتابعة األوراق المالية المتنوعة في محفظتها االستثمارية وفقًا لمؤشرات السوق من أجل تقليـل التعـرض 

 حول تحليل الحساسية(.  )أ( 27األسهم )إيضاح 
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               المالية )يتبع(       ألدوات ا     27
 

                   المخاطر التشغيلية 
 

تتمثــل المخــاطر التشــغيلية بمخــاطر التعــرض لخســارة مباشــرة أو غيــر مباشــرة نتيجــة لعــدة أســباب تتعلــق بارتبــاط المجموعــة بــاألدوات 
مخاطر السوق  ،االئتمانالتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر  ،الموظفين ،المالية وتتضمن، العمليات

 ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير السلوك التجاري المقبولة بصورة عامة.  
 

تهــدف المجموعــة إلــى إدارة المخــاطر التشــغيلية بغــرض تحقيــق تــوازن بــين تجنــب الخســائر الماليــة واإلضــرار بســمعة المجموعــة وبــين 
 ة التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار. فعالي
 

تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ األنظمة الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكـل وحـدة مـن وحـدات 
بصــورة عامــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المخــاطر التشــغيلية فـــي  المجموعــةوير معـــايير األعمــال. ويــتم تــدعيم هــذه المســؤولية مــن خــالل تطــ

 المجاالت التالية: 
 

 متطلبات الفصل المناسب بين المهام، بما في ذلك التفويض المستقل المتعلق بالمعامالت؛ 
 متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت؛ 
 ؛األخرى  االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية 
 وثيق األنظمة الرقابية واإلجراءات؛ت 
  متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها، ومدى كفاءة األنظمة الرقابية واإلجراءات المتبعة فـي التعامـل

 مع المخاطر المحددة؛
 متطلبات بيان الخسائر التشغيلية واإلجراءات العالجية المقترحة؛ 
  ئ؛إعداد خطط لحاالت الطوار 
 التدريب والتطوير المهني؛ 
 المعايير األخالقية والعملية؛ و 
 .الحد من المخاطر، بما في ذلك التأمين عندما يكون فعااًل 

 
قسـم التـدقيق الـداخلي. تـتم مناقشـة نتـائج مراجعـات قـوم بإجرائـه يعـن طريـق برنـامج مراجعـة دوريـة  المجموعـةيتم دعم االلتـزام بمعـايير 

 .لجنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعةملخصات إلى  وكذلك تقديم، ذات العالقةاإلدارة في وحدات األعمال مع قسم التدقيق الداخلي 
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               المالية )يتبع(        األدوات     27
 

                إدارة رأس المال
 

المقتــرض والســوق وكــذلك ضــمان  ،غــرض كســب ثقــة المســتثمرتهــدف سياســة مجلــس اإلدارة إلــى االحتفــاظ بقاعــدة قويــة لــرأس المــال ب
رأس  علــى. يقـوم مجلــس اإلدارة بمراقبـة العائــد المســتبقاةيتــألف رأس المـال مــن أسـهم رأس المــال واألربـاح التطـور المســتقبلي لألعمـال. 

الحفـاظ علـى التـوازن بـين العائـدات يسـعى مجلـس اإلدارة إلـى  المال باإلضافة إلى مسـتوى األربـاح الموزعـة علـى المسـاهمين العـاديين.
 ن الممنوحة من خالل مركز رأس المال السليم.االقروض وبين االمتيازات واألمأعلى من التي قد تكون محتملة مع مستويات  العالية

 
 إمتثلـتنـاه. أد 2016ديسـمبر  31كمـا فـي  المتجـدد ةلتسـهيل الشـركلمجموعـة المالية التي تـم بيانهـا لمقرضـي ا الزيادةنسبة  تم عرض
 مرة. 0.65هذه النسبة لتكون بحد أقصى  لمتطلباتالمجموعة 

 

 
2016 

 ألف درهم
 1,944,515 رأس المال المصدر 

حتياطيات  2,193,666                 ا        أرباح مستبقاة وا 
 (367,702) : أنصبة أرباح مقترحة ينزل

 3,770,479 (المتجدد ةمحدد بموجب اتفاقية تسهيالت الشرك كما هوالقيمة )صافي 
 333,510 (المتجدد ةبموجب اتفاقية تسهيالت الشرك "كقروض" )محدد الدين
 0.08 وصافي القيمة الدين الدينو

 
               القيم العادلة 

 
                               الترتيب الهرمي للقيمة العادلة     )أ(
 

المالية من خـالل أسـاليب  دات والمطلوباتللموجو تقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 
 التقييم:

 
للمنشـأة يمكـن  التـياألسـعار المدرجـة )غيـر المعدلـة( فـي األسـواق النشـطة لموجـودات أو مطلوبـات مسـتمدة مـن : مدخالت 1المستوى 

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياس
 

والتــي يمكــن مالحظتهــا لألصــل أو  1ضــمن المســتوى  المدرجــة تــم إدراجهــامــن مصــادر غيــر األســعار مســتمدة  : مــدخالت2المســتوى 
 و ؛، إما بشكل مباشر أو غير مباشراإللتزام

 
 . مدخالت غير مالحظة لألصل أو اإللتزام: 3المستوى 
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                      األدوات المالية )يتبع(     27
 

                     القيم العادلة )يتبع(
 
                  ة العادلة )يتبع(                     الترتيب الهرمي للقيم    )أ(
 

احتفظــت المجموعــة بــالموجودات والمطلوبــات الماليــة التاليــة بالقيمــة ، ديســمبر 31كمــا فــي لمجموعــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كــل فتــرة تقريــر. لالماليــة  والمطلوبــاتالماليــة  الموجــوداتبعــض يــتم قيــاس 
 العادلة: 

 

 

2016 
 ألف درهم

2015 
 ألف درهم

 الترتيب الهرمي 
 قيمة العادلةلل

 أسلوب
 التقييم  

 تحليالت
 الحساسية 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
      الربح أو الخسارة 

 تـؤثر علــى القيمــة العادلــة بواقــع المدرجــة، فــي أســعار الشــراء %5تغيـر ±  .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  204.163 632,223 مدرجة)أ( أوراق مالية 
 ألف درهم. 31.611

  .ذات العالقة التدفقات النقدية المخصومة لإلستثمار 2المستوى  5.376  5,636  أوراق مالية في )ب( استثمار آخر 
تـؤثر علـى القيمـة العادلـة بواقـع   المدرجـة، ءفي أسعار الشـرا %5تغير ±  .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  1.487.341 1,563,664 مدرجة )ج( استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 ألف درهم على التوالي. 78.183
 3.026تؤثر على القيمـة العادلـة بواقـع   الوسيط،في أسعار  %5تغير ±  وسيطال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  28.521 60.524 إتفاقيات إعادة الشراء العكسي)د( 

 .على التوالي ألف درهم
 2.727تؤثر على القيمـة العادلـة بواقـع   الوسيط،في أسعار  %5تغير ±  وسيط ال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  77.972 4.531 وجودات مشتقة( مه)

 .على التوالي ألف درهم
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

      الدخل الشامل اآلخر 
مــن قبــل مــدير  الــذي تــم إحتسـابهصـندوق لليسـتند التقيــيم علــى صـافي قــيم األصــول  3المستوى  142.280 70,912 صندوق غير مدرج)أ( 

 .الصندوق 
تــؤثر علــى القيمــة العادلــة بواقــع   ،فــي  صــافي قــيم األصــول %5تغيــر ± 

 ألف درهم. 3.546
      مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 أســـعار، غالبـــاً  مــع مـــدخالت يمكـــن مالحظتهـــا فــي الســـوق  ســـكولز -نمــوذج بـــالك  2المستوى  275.255 433,462 األقصى ألسعار األسهم( طوق الحد األدنى والحد أ)
 .لألسهم ذات العالقةالسوق  األسهم وتقلبات

سـينتج عنـه تغيـر فـي القيمـة العادلـة بمبلـغ في سـعر السـهم  %10تغير ± 
 لى التوالي.ع درهم ألف 247.701 ألف درهم(و  254.525)

      مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 1.385تؤثر على القيمـة العادلـة بواقـع   الوسيط،في أسعار  %5تغير ±  وسيط ال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  (50.542) (27,697) )أ( مطلوبات مشتقة

 .على التوالي ألف درهم
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                      األدوات المالية )يتبع(     27
 

                     القيم العادلة )يتبع(
 
                                      الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(     )أ(

  2016 
 ألف درهم

   2015 
 ألف درهم

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع الموجودات المالية

 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
     

     

 - - 204.163 204.163     -     -  632,223 632,223 أوراق مالية إستثمار في 
 - 5.376 - 5.376     -   5,636     -   5,636  استثمار آخر في أوراق مالية

 - - 1.487.341 1.487.341     -     -  1,563,664 1,563,664 استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت
 - 77.972 - 77.972     -  54.531    -  54.531 موجودات مشتقة

 - 28.521 - 28.521     -  60.524    -  60.524 إتفاقيات إعادة الشراء العكسي
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 142.280 - - 142.280   70,912     -     -   70,912  غير مدرج صندوق 
          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 - 275.255 - 275.255     -   433,462     -   433,462  طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

 142.280 387.124 1.691.504 2.220.908   70,912  554,153 2,195,887 2,820,952 المجموع
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
         

 - (50.542) - (50.542)  - (27.697) - (27.697) مطلوبات مشتقة

 - (50.542) - (50.542)  - (27.697) - (27.697) المجموع
 

 خالل السنة. 2و  1 ياتلم يكن هناك تحويالت بين المستو 
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                     القيم العادلة )يتبع(
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3المستوى في  القيمة العادلة الحركات فيتسوية 

 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

142,280132.387 يناير 1في 
(1.187)(76,983)  تخفيض رأس المال

5,61511.080مجموع المكاسب في الدخل الشامل اآلخر
70,912142.280

                      ت والمطلوبات المالية                      القيم العادلة للموجودا    )ب(
.قيمتها المدرجة تقاربلية إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات الما




