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 الموحد الخسارة وأالربح بيان 
 ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
  2017  2016  
        ألف دره   ألف درهم إيضاح 
      

  327.112  318.372 20 وتقدي  الخدمات إيرادات من بي  البضاس 
        (182.285)  (210.277) 20 تكلية بي  البضاس  وتقدي  الخدمات

  144.827  108.095  إجمالي الربح
من شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة وفقا، لحقوق  حصة في الربح

  566.005  644.706 12 صافيالملكيةل 
زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة وفقا، لحقوق شركات  إنخيات في قيمة

  (76.894)  (257.348) 12 الملكية
من إستبباد شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة وفقا،  مكاسب/ )خساسر(
  (16.401)  50.207  لحقوق الملكية

  -  124.477 5/3 مكاسب من إستبباد شركة تاببة
  380.048  330.400 21 إيرادات من إستتمارات مالية

  (29.965)  (49.605) 22 صافيأخرىل  مصاريف
دارية مصاريف   (430.674)  (369.830) 23 ممومية وا 

        (134.185)  (127.141) 24 صافيمصاريف تمويلل 
  402.761  453.961  ربح السنة 

      
      عائدة إلى: السنة (خسائر/ )أرباح

  407.169  425.940  مالكي الشركة
        (4.408)  28.021  حقوق الملكية غير المسيطرة

  402.761  453.961  ربح السنة
      

        0.220  0.231 16 العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى مالكي الشركة )درهم(
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 الموحد اآلخر الشاملالدخل الخسارة و  وأالربح بيان 
  ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   2017  2016 
       ألف دره   ألف درهم   
      

 402.761  453.961   ربح السنة
      

      اآلخرالشامل  / الدخل)الخسارة(
      

      :الحقاً للربح أو الخسارةتصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
طات التدفقات الحصة في الةزت اليبال في تغيرات القيمة البادلة لتحو 

 18.465  (542.604)   النقدية 
تبدي ت إمادة تصنيف احتياطي التحوط للمبالغ المبترف بالا في الربح 

 (25.733)  -   (21أو الخسارة )إيضاح 
الحصة في التغير في ااحتياطيات اعخرى للشركات الزميلة والمشاري  

 (720)  816     (12/2)إيضاح المشتركة المحتسبة وفقا، لحقوق الملكية 
حصة في ااحتياطيات اعخرى للشركات الزميلة والمشاري  تحرير 

 (36)  (92)     مند اإلستببادالمشتركة المحتسبة وفقا، لحقوق الملكية 
      
   (541.880)  (8.024) 
      

      :الحقاً للربح أو الخسارةتصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
بالقيمة البادلة من ير في القيمة البادلة لموةودات مالية صافي التغ

             5.615  (7.074)   (13)إيضاح  خ ل الدخل الشامل اآلخر
   (7.074)  5.615 
      

 (2.409)  (548.954)   الخسارة الشاملة اعخرى للسنة
      

       400.352  (94.993)   الدخل الشامل للسنة )الخسارة(/ إجمالي
      

      إلى: دالدخل الشامل عائ )الخسارة(/إجمالي 
 404.760  (123.014)   مالكي الشركة

             (4.408)  28.021   حقوق الملكية غير المسيطرة
       400.352  (94.993)   الدخل الشامل للسنة )الخسارة(/إجمالي 
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 الموحد يةالتغيرات في حقوق الملك بيان
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس

 المال 
 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 احتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 احتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 أخرى 

 إجمالي 
 إحتياطات

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

             ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم همألف در  ألف درهم 
 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 2016يناير  1في 
 402.761 (4.408) 407.169 - - - - - 407.169 - - السنة / )خسارة(ربح

 (2.409) - (2.409) (2.409) (756) (7.268) 5.615 - - - - الشاملة اعخرى  (الخسارةالدخل/ )
                        

             400.352 (4.408) 404.760 (2.409) (756) (7.268) 5.615 - 407.169 - - الدخل الشامل إةمالي
             (5.534) (5.534) - - - - - - - - - 1بيانإمادة 

             (370.341) - (370.341) - - - - - (370.341) - - (16)إيضاح أنصبة أرباح نقدية 
             (34.016) - (34.016) - - - - - - (34.016) - (16)إيضاح  إمادة شرات أسال 

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

حقوق الملكية غير  أنصبة أرباح مدفومة إل 
 (4.578) (4.578) - - - - - - - - -  المسيطرة

                        
             4.180.031 309.034 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 2016ديسمبر  31في 
 453.961 28.021 425.940 - - - - - 425.940 - - السنةربح 
 (548.954) - (548.954) (548.954) 724 (542.604) (7.074) - - - - اآلخرالشامل  (/ الدخلالخسارة)
                        

             (94.993) 28.021 (123.014) (548.954) 724 (542.604) (7.074) - 425.940 - - ةالشامل الدخل/ )الخسارة( إةمالي
             (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (16أنصبة أرباح نقدية )إيضاح 

             - - - 42.594 - - - 42.594 (42.594) - - إل  احتياطي قانوني محول
 لحقوق الملكية غير المسيطرة مساهمات من

             456.612 456.612 - - - - - - - - -  صافي
حقوق الملكية غير  أنصبة أرباح مدفومة إل 

             (1.508) (1.508) - - - - - - - - -  المسيطرة
 (2.590) (2.590) - - - - - - - - - (5/3)إيضاح  إستبباد شركة تاببة

                        
 4.169.850 789.569 3.380.281 (22.763) 966 (500.557) 4.337 472.491 1.725.713 (267.184) 1.944.515 2017 ديسمبر 31في 
            
 
 من قيمتالا بمقلدار مدرةة بالزيادة 2016ديسمبر  31 كما فيمن المستتمرين المستحقة  المقابلة والذم  المدينة ستتمار اس بي سياإل إلدارة ةالواح ةالمتبلقة بشركغير المسيطرة  حقوق الملكيةكانت  1

 د2016ديسمبر  31والذم  المدينة كما في  أرصدة حقوق الملكية غير المسيطرة بيان ت  إمادة وبنات، مليهل دره دألف  5.534
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 موحدبيان التدفقات النقدية ال
 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

   2017  2016 
 ألف دره   ألف درهم  إيضاح 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 402.761  453.961   السنةربح 

      تعديالت لـ:
 14.538  17.676  8 ااستال ك

 150.868  141.444  24 مصاريف تمويل
 8.616  10.602   نالاية الخدمة للمو يين المحمل مل  مكافتت

 (268.417)  (330.851)   تقيي  الموةودات المالية بالقيمة البادلة من خ ل الربح أو الخسارة من مكاسب
 (25.733)  -  21 تبدي ت إمادة تصنيف إحتياطي تحوط في الربح أو الخسارة

 (4.364)  (3.300)  24 عةلفواسد مل  وداس  
 (566.005)  (644.706)  12 ل صافيشركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة وفقا، لحقوق الملكيةمن  ي الربححصة ف

 76.894  257.348  12 شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة وفقا، لحقوق الملكية إنخيات في قيمة
 16.401  (50.207)   ق الملكيةلحقو  إستبباد شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة وفقا، من  خسارة/ (مكسب)

 -  (129.001)  5/3 شركة تاببةمكسب من إستبباد 
 (10.948)  (9.858)  24 قروت إستتمارية بالتكلية المطيلةإيرادات فواسد من 
 (1.371)  (1.145)  24 تمويلية مقود تلةير إستتمارات فيإيرادات فواسد من 

 40.548  58.361  22 ل مقار  إلستتمار نقا في القيمة البادلة
 35.850  17.214  12 الملكيةوفقا، لحقوق من شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة  أنصبة أرباح مستلمة

 -  (1.394)  22 إستتمار مقارل من إستبباد  مكسب
 12.412  17.248  23 موةودات غير ملموسةوشطب إطيات 
 (52)  (38)  22 بضامة بطيسة الحركة ومتقادمةمكس 

 3.162  15.914  23 مخصا ديون مشكوك في تحصيلالا
      التغيرات في رأس المال العامل:

 (1.906)  (1.722)   التغير في المخزون 
 (32.135)  (23.313)   التغير في الذم  المدينة التةارية واعخرى 

 (381)  143.913   اعخرى و التغير في المطلوبات التةارية 
            

 (149.262)  (61.854)   العمليات المستخدم في صافي النقد
 (1.063)  (5.038)   مكافتت نالاية خدمة المو يين المدفومة

            
 (150.325)  (66.892)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (526.277)  (200.451)  12 زميلة محتسبة وفقا، لحقوق الملكية اتركش إستتمار في
 (869)  (3.263)   شرات موةودات غير ملموسةل صافي

 (244.788)  (877.493)   ل صافيشرات إستتمارات بالقيمة البادلة من خ ل الربح أو الخسارة
 (139.742)  -   مدرةة بالقيمة البادلة تحوطشرات مشتقات مصنية وفبالة كلدوات 

 (25.107)  (135.044)   دفبات لتطوير مقار إستتمارل 
 (44.842)  (33.695)   ل صافيشرات أتاث ومبدات

 -  169.979  5/3 ل صافي من النقد المستببدماسدات من إستبباد شركات تاببة
 643.797  -   شركات زميلة ومشاري  مشتركة ماسدات من إستبباد 

 76.983  -   مستل  من موةودات مالية بالقيمة البادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخررأس المال ال
 7.757  11.718   ماسدات من مقود التلةير التمويلية

 (30.000)  5.000   )مودمة(مستردة/ وداس  وكالة 
 4.364  3.300   فواسد مستلمة

            
 (278.724)  (1.059.949)   ماريةاإلستثاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

      
      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (229.318)  (83.117)   تكاليف تمويل مدفومة مل  قروت
 (1.381.432)  (50.016)  17 قروت مسددة

 1.602.504  1.120.936  17 قروت ت  الحصول مليالا
 (34.016)  -  16 إمادة شرات أسال 

 (370.341)  (367.702)  16 بة أرباح مدفومةأنص
 266.834  456.612   صافيل حقوق الملكية غير المسيطرة من قبل مساهمات

 (4.578)  (1.508)   أنصبة أرباح مدفومة إل  حقوق الملكية غير المسيطرة
            

 (150.347)  1.075.205   التمويليةاألنشطة  (المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد
            

 (579.396)  (51.636)   في النقد ومرادفات النقد النقص صافي
      

 1.150.658  571.262   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
            

 571.262  519.626   ديسمبر 31النقد ومرادفات النقد في 
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 وحدةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 
 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

ذات مسلؤولية محلدودة تل  تلسيسلالا فلي إمللارة أبلو بيل اإلملارات  ماملة)،الشلركة،( هلي شللركة مسللاهمة  دتد دش كابيتلالشلركة الواحلة 
   د1997و يولي 12وتلسست بتاريخ  1997مايو  20الصادر بتاريخ  10ميرل رق  اعمرسو  الل بموةب البربية المتحدة

 
تضللل  هلللذه البيانلللات الماليلللة الموحلللدة النتلللاسج والمركلللز الملللالي للشلللركة وشلللركاتالا التاببلللة )ويشلللار إلياللللا مبلللا، بلللل ،المةموملللة،( وحصلللا 

 (دوالمشاري  المشتركة، الشركات الزميلة،الخاضبة لسيطرة مشتركة ) والشركاتالزميلة  الشركاتالمةمومة في 
 

 الخلدمات البحريلةل اسبة من القطامات تشمل تلةير الطاسراتل الخلدمات الماليلةل أسلواق رأس الملاللتستتمر المةمومة في مةمومة و 
 دالنيط والغازو  التكنولوةيا الماليةل الرماية الصحية لالبقارات الصناميةل البنية التحتية

 
ةللراتات حوكمللة الشللركات للتلكللد مللن أنالللبتبللديل الن للا  شللركة ال قامللت لسللنة  2  أحكللا  القللانون ااتحللادل رقلل  توافللق مللت ااعساسللي وا 
 د2015يوليو  1)،قانون الشركات،(ل الذل دخل حيز التنييذ في  2015

 
 
 أساس التحضير  2
 
 التوافقبيان  )أ(
 

  د،قانون الشركات،وأحكا   للتقارير المالية ةالدولي باييرللموفقا الموحدة البيانات المالية  ت  إمداد
 

 أساس القياس )ب(
 
ببلت اعدوات الماليلة التلي يلت  قياسلالا البقلارل و  سلتتماراإلفيما ملدا   إمداد البيانات المالية الموحدة وفقا، لمبدأ التكلية التاريخيةل قد تل

إملادة تصلنيف ببلت أرقلا  المقارنلةل حيتملا تل   كملا هلو موضلح فلي السياسلات المحاسلبية أدنلاهدالبادلة بنالاية كلل فتلرة تقريلرل بالقيمة 
 لبيانات المالية الموحدةدل اليترة الحالية في المتب ل لتتوافق م  البرت ا، ضروريكان ذلك 

 
إن القيملة البادللة هلي القيملة التلي  دوالخلدمات البضلاس إن التكلية التاريخية بصية مامة تمتل القيمة البادلة للتمن المقد  مقابلل تبلادل 

ل من المطلوبلات ضلمن مبلام ت منت ملة بلين المتبلاملين بالسللوق فلي تللاريخ سيت  است مالا لبي  أحد الموةوداتل أو دفبالا لتحويل أ
د ومنللد تقللدير أخللرى  باسللتخدا  تقنيللة تقيللي  تلل  تقللديرهبطريقللة مباشللرة أو  م ح تللهالقيللاسل بغللت الن للر مللن مللا إذا كللان السللبر يمكللن 

تللك البواملل منلد تسلبير الموةلودات أو المطلوبلات  القيمة البادلة عل من الموةلودات أو المطلوبلاتل تلخلذ المةموملة ببلين اامتبلار
خذ المتباملين في السوق تلك البوامل بالحسبان مند تسبير الموةودات أو المطلوبات في تلاريخ القيلاسد تل  تحديلد القيملة البادللة أاذا 

م ت الللدف  مللل  أسللاس اعسللال  عغللرات القيللاس و/أو اإلفصللاح فللي هللذه البيانللات الماليللة الموحللدة مللل  ذلللك اعسللاسل باسللتتنات مبللا
 17مبلللام ت اإليةلللار ضلللمن نطلللاق المبيلللار المحاسلللبي اللللدولي رقللل   ل2ضلللمن نطلللاق المبيلللار اللللدولي إلملللداد التقلللارير الماليلللة رقللل  

ولي رقل  والقياسات التي تتشابه م  القيمة البادلة ولكنالا ليست قيمة مادلةل متل صافي القيمة القابلة للتحقق في المبيار المحاسبي الد
 د36الناتةة من إستخدا  المبيار المحاسبي الدولي رق   تلكأو  2

 
ملا استنادا، إلل  درةلة  3أو  2ل 1ف قياسات القيمة البادلة في المستوى يتصنيت  إل  ذلكل عغرات إمداد التقارير الماليةل  باإلضافة

التلي تل  ل بصلورة شلاملةأهميلة الملدخ ت لقيلاس القيملة البادللة ل و يمكلن م ح تاللاقياسات القيمة البادللة  إل  المدخ ت إذا كانت هذه
 :كما يلي توضيحالا

 
  يمكلن  مدخ ت مسلتمدة ملن اعسلبار المدرةلة )غيلر المبدللة( فلي اعسلواق النشلطة لموةلودات أو مطلوبلات التلي -1المستوى

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياسللمنشلة 
 
  والتلللي يمكلللن م ح تاللللا  1اعسلللبار المدرةلللة تللل  إدراةاللللا ضلللمن المسلللتوى  ملللدخ ت مسلللتمدة ملللن مصلللادر غيلللر -2المسلللتوى

 ؛ و لألصل أو اإللتزا ل إما بشكل مباشر أو غير مباشر
 
  دالمطلوباتأو  للموةودات مدخ ت غير م ح ة -3المستوى 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 
 البيانات المالية عرضوعملة  السائدة العملة (ج)
 

 ببمللةإن البيانات المالية اليرديلة لكلل شلركة ملن شلركات المةموملة يلت  مرضلالا الدوار اعمريكيد  للشركة ببملة الساسدةتتمتل البملة 
تللاسج والمركلز المللالي د لغلرت هلذه البيانللات الماليلة الموحللدة يلت  ملرت الن(مملتاللا السللاسدة) الللاالبيسلة اإلقتصلادية السللاسدة التلي تبملل في

ملال   ملدد صلحيح بلاآلافالمبلوملات الماليلة إلل  أقلرب  كافلةيت  تقريب  البرت للمةمومةدمملة  كونالابالدره  اإلماراتيل  للمةمومة
 ديذكر خ ف ذلك

 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (د)
 
 الموحدة على البيانات المالية هاموالتي ليس لها تأثير والمعدلة  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة (1)

 
المبايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مةللس المبلايير التبدي ت حول في السنة الحاليةل قامت المةمومة بتطبيق مدد من 

  كما يلي: 2017يناير  1تبدأ في أو ببد  المحاسبية الدولية التي يسرل ميبولالا بشكل الزامي لليترة المحاسبية التي
 

ملللللل  المبلللللايير الدوليلللللة للتقلللللارير الماليلللللة التلللللي تتضلللللمن  2016-2014دورة التحسلللللينات السلللللنوية 
  12 رق الدولي للتقارير المالية  المبيارالتبدي ت مل  

 

2017يناير  1   

بللاإلمتراف بموةللودات  المتبلللق ضللريبة الللدخل – 12تبللدي ت مللل  المبيللار المحاسللبي الللدولي رقلل  
 لخساسر غير المحققةمل  االضريبة المؤةلة 

 

2017يناير  1   

 ياإلفصللاحات التلل لتللوفيربيللان التللدفقات النقديللة  - 7تبللدي ت مللل  المبيللار المحاسللبي الللدولي رقلل  
 يةنشطة التمويلااالمطلوبات الناتةة من  يتقيي  التغيرات فمن البيانات المالية  يتمكن مستخدم

2017يناير  1   

 
للل  ينللتج مللن تطبيللق هللذه المبللايير الدوليللة للتقللارير الماليللة الةديللدة والمبدلللة أل تلللتير ماللل  مللل  المبللالغ المدرةللة فللي السللنة الحاليللة أو 

 السنوات السابقة ولكن قد تؤتر مل  محاسبة المبام ت أو الترتيبات المستقبليةد
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 ع()يتب البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 أساس التحضير )يتبع(  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)

 
    التالية المصدرة والتي ل  يحن مومد تطبيقالا ببد:الةديدة والمبدلة ارير المالية المبايير الدولية للتقبتطبيق المةمومة ل  تق  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

 يسري تطبيقها للفترات 
 السنوية التي تبدأ 

    أو بعد في
    2018يناير  1  (2014ي سنة )ت  تبديله ف اعدوات المالية 9المبيار الدولي للتقارير المالية رق  

    2018يناير  1  إيرادات من مقود م  البم ت 15لتقارير المالية رق  لالمبيار الدولي 
التي تتضمن المبايير الدولية للتقارير المالية مل   2016-2014التحسينات السنوية دورة 

 28ار المحاسبي الدولي رق  والمبي 1رق   لتقارير الماليةل المبيار الدوليمل  التبدي ت 
 2018يناير  1 

   
مبام ت بالبم ت  22المالية رق   التقارير إلمداد الدولية المبايير لةنة تيسيرات تيسير

 اعةنبية والبدل المدفوت مقدما، 
 2018يناير  1 

   
 لقالمتب اعسال  أساس مل  دفبات 2 رق  المالية للتقارير الدولي تبدي ت مل  المبيار

 باعسال  الدف  مبام ت وقياس بتصنيف
 2018يناير  1 

   
المتبلق بتحويل اإلستتمار إستتمار مقارل  40المبيار المحاسبي الدولي رق  تبدي ت مل  

 البقارل 
 2018يناير  1 

   
    2019يناير  1  مقود اإليةار 16المبيار الدولي للتقارير المالية رق  

التي تتضمن المبايير الدولية للتقارير المالية مل   2017-2015وية التحسينات السندورة 
ير المحاسبية الدولية يوالمبا 11و  3أرقا   لتقارير الماليةل المبايير الدوليةمل  التبدي ت 

 23و  12أرقا  

 2019يناير  1 

   
بلقة بخصاسا المت اعدوات المالية 9تبدي ت مل  المبيار الدولي للتقارير المالية رق  

 التسديد المبكر م  التبويضات السلبية
 2019يناير  1 

   
مد  اليقين حول  23تيسير لةنة تيسيرات المبايير الدولية إلمداد التقارير المالية رق  

  مبالةات ضريبة الدخل
 2019يناير  1 

   
شاري  مو  في شركات زميلة إستتمارات 28المبيار المحاسبي الدولي رق  تبدي ت مل  

الحصا طويلة  اعدوات المالية 9بتطبيق المبيار الدولي للتقارير المالية رق   المتبلقشتركة م
 اعةل في شركة زميلة أو مشروت مشترك

 2019يناير  1 

   
 2021يناير  1  مقود التلمين 17المبيار الدولي للتقارير المالية رق  
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 أساس التحضير )يتبع(  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(
 (:2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9م المعيار الدولي للتقارير المالية رق

( والتبدي ت 2013) اعدوات المالية 9قامت المةمومة بالتطبيق المبكر للمبيار الدولي للتقارير المالية رق  ل 2014 خ ل سنة
قبل تاريخ سريانهد اختارت  دما، ( مق39 رق  الدولي والمبيار المحاسبي 7 المالية رق الدولي للتقارير  )المبيار الب قةذات ال حقة 

مطلوبات الالمالية و  الموةوداتأل التاريخ الذل قامت فيه المةمومة بتقيي  )كتاريخ التطبيق المبدسي  2014يوليو  1المةمومة 
أ(  ا، اسأسلتشمل  2014في يوليو  9لمبيار الدولي إلمداد التقارير المالية رق  لنسخة أخرى مبدلة  ت  إصدارد (القاسمة المالية

،القيمة  قياس فسةمن خ ل تقدي  ب( تبدي ت محدودة لمتطلبات التصنيف والقياس  المالية و للموةوداتقيمة النخيات إمتطلبات 
 دمبينة بسيطةأدوات دين  مل  ،البادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

 إيرادات من عقود مع العمالء 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي 
الذل أصدر نموذج شامل واحد للمنشتت استخدامه في المحاسبة لإليرادات  15إصدار المبيار الدولي إلمداد التقارير المالية رق  ت  

محل اإلرشاد الحالي لإلمتراف  15الناتةة من البقود المبرمة م  البم تد سيحل المبيار الدولي إلمداد التقارير المالية رق  
والتيسيرات  مقود المقاوات 11؛ والمبيار المحاسبي الدولي رق  اإليرادات 18المبيار المحاسبي الدولي رق   في المتضمنباإليرادات 
 ديسرل تطبيقهمندما  ذات الب قة

 
مبيار )تحديد التزامات للةوانب  ت تةلتوضيح  إيرادات من مقود م  البم ت 15لتقارير المالية رق  لالمبيار الدولي تبدي ت مل  

 بقود المبدلة والبقود المنةزةدلاانتقالية ل التخييف في المرحلةببت  ولتوفيروالترخيا(ل  الوكيلمدير مقابل إمتبارات الداتل اع

  عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المبيار نموذج  يقد  مقود اإليةاردمن كييية اإلمترافل القياسل البرت واإلفصاح  16المبيار الدولي للتقارير المالية رق  يحدد 
 شالرا،  12 مقد اإليةارةمي  مقود اإليةار إا إذا كانت مدة  بموةودات ومطلوبات اإلمترافالمستلةرين من تطلب يل ي واحدمحاسب

 دمنخيضة قيمة ذات اعصل موضوت البقد أن أو أقل أو

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أن يت  قياس مطلوبات التلمين بالقيمة الةارية للوفات باإللتزاماتل ويوفر نالةا، أكتر  17ب المبيار الدولي للتقارير المالية رق  يتطل

 توحيدا، للقياس والبرت لةمي  مقود التلميند تالدف هذه المتطلبات إل  تحقيق هدف قاس  مل  مبدأ محاسبي متسق لبقود التلميند

 إستثمار عقاري  40ر المحاسبي الدولي رقم المعياتعديالت على 
لتوضح أنه ينبغي مل  المنشلة تحويل البقار إل ل أو منل  57: تبدل اليقرة إستتمار مقارل  40المبيار المحاسبي الدولي رق  

إذا كان البقار مل  وةود تغيير في اإلستخدا د يحدث التغيير في اإلستخدا  مندمال وفقط مندمال يكون هناك دليل إستتمار مقارل 
مل  حدوث  حد ذاته دلي ، في  ا يشكل البقارفي نوايا اإلدارة إلستخدا   يييل أو ل  يبد ييي بتبريف اإلستتمار البقارلد إن التغيير

 داإلستخدا ير في يتغ
 

 دره  ألف 17.235دير تبديل بمبلغ تققامت بو  لالمبايير الدولية للتقارير المالية هذهالمترتب مل   ألترلتحليل بإةرات قامت اإلدارة 
المبيار في  المخصصات ذات الب قة بإنخيات القيمة حقوق الملکية مند تطبيق مل  أساسا اليفيما يتبلق بالشرکة المستتمر ف

التي سيت  إمتمادها  اعخرى  ذلكل تتوق  اإلدارة أن تطبيق المبايير الدولية للتقارير المالية باإلضافة إل د 9الدولي للتقارير المالية رق  
 دلن يكون لالا تلتير ةوهرل مل  البيانات المالية الموحدة للمةمومة 2018يناير  1مستقبلية في اليترات الفي 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة السياسات المحاسبية 3
 
 أساس التوحيد  )أ(
 

للل  البيانللات الماليللة للشللركة والمنشللتت )بمللا فللي ذلللك المنشللتت المن مللة( الخاضللبة لسلليطرة الشللركة تشللتمل البيانللات الماليللة الموحللدة م
  وشركاتالا التاببةد

 
 الشركات التابعة ( 1)
 

 توحيد الشركة التاببة مندما يكون للشركة السيطرة ملل  الشلركة التاببلة وينتاللي منلدما تيقلد الشلركة السليطرة ملل  الشلركة التاببلةديبدأ 
 تحقيق السيطرة مندما: يت 
 
 تمتلك الشركة السيطرة مل  الشركة المستتمر فيالا؛ 
 مندما تكون الشركة مبرضة إل ل أو تمتلك حقوقا، في مواسد متنومة من ارتباطالا بالشركة المستتمر فيالا؛ و 
 لديالا القدرة مل  استخدا  سيطرتالا في التلتير مل  البواسدد 
 

إذا كانت تمتلك السيطرة مل  الشركة المستتمر فيالا أ  ا فلي حلال كانلت الحقلاسق واعوضلات تشلير إلل  تقو  الشركة بإمادة تقيي  فيما 
 حدوث تغيرات في واحد أو أكتر من البناصر الت تة للسيطرة الواردة أم هد

 
لسنة في بيلان اللربح أو الخسلارة خ ل ا المستببدةومصاريف الشركة التاببة المستحوذ مليالا أو  إيراداتومل  وةه التحديدل يت  إدراج 

الموحد والدخل الشلامل اآلخلر بلدتا، ملن التلاريخ اللذل تحصلل فيله الشلركة ملل  السليطرة وحتل  التلاريخ اللذل تيقلد فيله الشلركة السليطرة 
 مل  الشركة التاببةد

 
ل  حق وق الملكيلة غيلر المسليطرةد إن مةملوت إن الربح أو الخسارة وكل بند من الدخل الشامل اآلخر يكون ماسدا، إل  مالكي الشركة وا 

ن نلتج ملن ذللك مةلز فلي لل  حقلوق الملكيلة غيلر المسليطرة حتل  وا   الدخل الشامل للشركات التاببة يكلون ماسلدا، إلل  ملالكي الشلركة وا 
 حقوق الملكية غير المسيطرةد رصيد

 
لتاببة وذلك لتوحيد سياساتالا المحاسلبية مل  السياسلات مندما يكون ذلك ضروريا،ل يت  إةرات التبدي ت مل  البيانات المالية للشركات ا

 المحاسبية للمةمومةد
 

ملا بلين شلركات  المتبلقلة بالمبلام ت ل المصاريف والتدفقات النقديلةيراداتيت  حذف ةمي  الموةودات والمطلوباتل حقوق الملكيةل اإل
 المةمومة بالكامل مند التوحيدد

 
قللوق التصللويت فللي الشللركة المسللتتمر فيالللال فإنالللا تمتلللك السلليطرة مللل  الشللركة المسللتتمر فيالللا منللدما تمتلللك الشللركة أقللل مللن غالبيللة ح

مندما تكلون حقلوق التصلويت كافيلة لمنحاللا القلدرة البمليلة ملل  توةيله اعنشلطة ذات الب قلة للشلركة المسلتتمر فياللا ملن طلرف واحلدد 
مند تقيي  فيما إذا كانلت حقلوق تصلويت الشلركة فلي الشلركة المسلتتمر تلخذ الشركة في اامتبار كافة الحقاسق واعوضات ذات الب قة 

 فيالا كافية أ  ا لمنحالا السيطرة بما في ذلك: 
 
   حة  وتوزي  حقوق التصويت لحاملي اعصوات اآلخرين؛ مقارنة، م حقوق التصويت لالشركة إمت ك حة 
 أو اعطراف اعخرى؛ اعخرى  واتحقوق التصويت الكامنة المحتي  بالا من قبل الشركةل حاملي اعص 
 الحقوق الناتةة من الترتيبات التباقدية اعخرى؛ و 
  ل القللدرة مللل  توةيلله اعنشللطة ذات الب قللة فللي حاليللا،  ضللافية تشللير إللل  أن الشللركة تمتلللكل أو أنالللا ا تمتلللكإأيللة حقللاسق وأوضللات

 صويت في اةتمامات المساهمين السابقةدالت إتةاهاتالوقت الذل يكون فيه حاةة لصن  القراراتل بما في ذلك 
 

إن التغيللرات فللي ملكيللة المةمومللة فللي شللركات تاببللة والتللي ا تللؤدل إللل  خسللارة السلليطرة يللت  احتسللابالا كمبللام ت حقللوق ملكيللةد يللت  
ببلةد إن أل فلرق غيلر المسليطرة للتبكس التغيلرات فلي ملكيتاللا فلي الشلركات التا تبديل القي  المدرةلة لملكيلة المةموملة وحقلوق الملكيلة

مباشلرة فلي حقلوق الملكيلة  اإلمتلراف بلهغيلر المسليطرة والقيملة البادللة للبلدل الملدفوت أو المقبلوت يلت   تبلديل حقلوق الملكيلة مبللغبين 
 ويكون ماسدا، إل  مالكي الشركةد 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 أساس التوحيد )يتبع( )أ(
 
 )يتبع( الشركات التابعة ( 1)
 

مندما تيقد المةمومة السيطرة مل  الشركة التاببةل يت  اامتراف بلل ربح أو خسارة فلي اللربح أو الخسلارة ويلت  احتسلابالا كلاليرق بلين 
مللة المدرةللة سللابقا، للموةللودات )بمللا فللي ذلللك ( القي2( مةمللوت القيمللة البادلللة للمبلللغ المسللتل  والقيمللة البادلللة عيللة حصللة مسللتبقاة و )1)

الشالرة(ل ومطلوبلات الشلركة التاببلة وأيلة حقلوق ملكيلة غيلر مسليطرةد يلت  المحاسلبة ملل  ةميل  المبلالغ المبتلرف باللا سلابقا، فلي اللدخل 
لشللركة التاببللة مباشللرة المةمومللة قامللت باسللتبباد موةللودات أو مطلوبللات اكمللا لللو كانللت الشللامل اآلخللر المتبلقللة بتلللك الشللركة التاببللة 

وفقلا،  / مسلموح بلهكملا هلو محلدد إلل  تصلنيف آخلر فلي حقلوق الملكيلةأو التحويل  الخسارةأو  الربحإمادة التصنيف إل  بمبن  آخرل )
رة يللت  د إن القيمللة البادلللة عل اسللتتمار محللتي  بلله فللي الشللركة التاببللة السللابقة بتللاريخ فقللدان السلليطللمبللايير الدوليللة للتقللارير الماليللة(

أول منلدما ينطبلقل  39امتباره كالقيمة البادللة منلد اامتلراف اعوللي وذللك فلي المحاسلبة ال حقلة وفقلا، للمبيلار المحاسلبي اللدولي رقل  
 التكلية مند اامتراف اعولي باستتمار في شركة زميلة أو مشروت مشتركد

 
 ( اندماج األعمال2)
 

المحول ضمن اندماج اعممال بالقيمة البادللةل التلي  يت  قياس البدلدا  طريقة ااستحواذد يت  احتساب ااستحواذ مل  اعممال باستخ
 المترتبلللة ملللل يلللت  احتسلللابالا بامتبارهلللا مةملللوت القلللي  البادللللة بتلللاريخ ااسلللتحواذ للموةلللودات المحوللللة ملللن قبلللل المةموملللةل المطلوبلللات 

حقللوق الملكيللة الصللادرة مللن قبللل المةمومللة مقابللل السلليطرة مللل  الشللركة المةمومللة إللل  المللالكين السللابقين للشللركة المسللتحوذ مليالللا و 
 المستحوذ مليالاد يت  اامتراف بالتكاليف المتبلقة بااستحواذ مموما، في الربح أو الخسارة مند تحققالاد

 
 بالقيمة البادلةد الملتز  بالامطلوبات بتاريخ ااستحواذل يت  اامتراف بالموةودات القابلة للتحديد المستحوذ مليالا وال

 
المحولل المبلغ عية حقوق ملكية غير مسيطرة  في الشركة المستحوذ مليالا والقيملة  البدليت  قياس الشالرة بامتبارها الياست إلةمالي 

حواذ البادلللة لحقللوق الملكيللة المحللتي  بالللا سللابقا، للمسللتحوذ فللي الشللركة المسللتحوذ مليالللا )إن وةللدت( مللل  صللافي المبللالغ بتللاريخ ااسللت
د فلللي حالللة أنلللهل ببلللد إمللادة التقيلللي ل كلللان صللافي المبلللالغ بتلللاريخ الملتللز  باللللاالقابلللة للتحديلللد والمطلوبلللات المسلللتحوذ ملياللللا للموةللودات 

المحلولل المبللغ عيلة حقلوق ملكيلة غيلر  البلدليتةلاوز إةملالي الملتز  بالا القابلة للتحديد والمطلوبات  المستحوذة ااستحواذ للموةودات
في الشركة المستحوذ مليالا والقيمة البادلة لحقوق الملكية المحلتي  باللا سلابقا ملن قبلل المسلتحوذ فلي الشلركة المسلتحوذ ملياللا  مسيطرة

 )إن وةدت(ل يت  اامتراف بالياست فورا، في الربح أو الخسارة كربح من شرات صيقةد
 

امليالللا للحصللول مللل  حصللة نسللبية فللي صللافي موةللودات إن حقللوق الملكيللة غيللر المسلليطرة التللي تمتللل حقللوق ملكيللة حاليللة وتخللول ح
ا المنشلة في حالة التصيية قد يت  قياسالا مبدسيا، بالقيمة البادللة أو بالحصلة النسلبية لحقلوق الملكيلة غيلر المسليطرة للمبلالغ المبتلرف بالل

د إن أنلوات ملل  حلدةمبامللة كلل أسلاس لصافي الموةودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ مليالاد يت  اختيار أساس القياس مل  
حقوق الملكية غير المسيطرة اعخرى يت  قياسالا بالقيمة البادلة أول حيتما ينطبقل وفقا، لألساس المحدد فلي مبيلار دوللي آخلر للتقلارير 

 الماليةد
 

طلارئل فإنله يلت   بلدلرتيلب المحول من قبل المةمومة ضمن اندماج اعممال موةودات أو مطلوبات ناتةلة ملن ت البدلمندما يتضمن 
 المحول ضمن اندماج اعممالد  البدلبالقيمة البادلة بتاريخ ااستحواذ ويت  ادراةه كةزت من الطارئ  البدلقياس 

 
الطلارئ التللي ا تكللون مؤهللة كتبللدي ت ليتلرة القيللاس تبتمللد ملل  كيييللة تصللنيف  للبللدلإن القيلاس ال حللق للتغيلرات فللي القيمللة البادللة 

الطللارئ الللذل يللت  تصللنييه كحقللوق ملكيللة ا يللت  إمللادة قياسلله بتللواريخ تقللارير احقللة ويللت  احتسللاب التسللوية  البللدلالطللارئد إن  البللدل
الطللارئ اللذل يلت  تصللنييه كلصلل أو التلزا  يللت  إملادة قياسله بتللواريخ التقلارير ال حقلة وفقللا،  البلدلال حقلة لله ضلمن حقللوق الملكيلةد إن 

ل المخصصللاتل المطلوبللات الطارسللة والموةللودات الطارسللة 37أو المبيللار المحاسللبي الللدولي رقلل   39لي رقلل  للمبيللار المحاسللبي الللدو 
 أو الخسارة ذات الب قة في الربح أو الخسارةد اإلمتراف بالمكسب حسبما يكون م سما،ل م 
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مليالللاد إن التللتير الاللا  هلو القلدرة مللل  المشلاركة فلي قلرارات السياسللة  الشلركة الزميللة هلي المنشللة التللي تملارس المةموملة تللتيرا، هاملا، 
  ة المستتمر فيالا ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة مل  تلك السياساتد المالية والتشغيلية في الشرك

 
المشروت المشترك هو ترتيب مشترك حيث يكون للةالات التي لديالا سيطرة مشتركة مل  الترتيب حقوقلا، فلي صلافي موةلودات الترتيلب 

رة مل  الترتيب التي ت الر فقط مندما تسلتلز  القلرارات حلول المشتركد إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتيق مليالا تباقديا، للسيط
 اعنشطة ذات الب قة موافقة إةمامية من الةالات التي تتشارك السيطرةد

 
إن نتاسج وموةودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاري  المشتركة يلت  إدراةاللا فلي هلذه البيانلات الماليلة الموحلدة باسلتخدا  طريقلة 

ة المحاسللبية باسللتتنات منللدما يللت  تصللنيف ااسللتتمار أو ةللزت منلله كمحللتي  بلله للبيلل ل وفللي هللذه الحالللةل يللت  احتسللابه وفقللا، حقللوق الملكيلل
ستتمار فلي شلركة زميللة أو مشلروت مشلترك مبلدسيا، د وفقا، لطريقة حقوق الملكيةل يت  اامتراف باا5للمبيار الدولي للتقارير المالية رق  

فلي بيلان المركلز الملالي الموحللد بالتكليلة ويلت  تبلديلالا احقللا، ل متلراف بحصلة المةموملة فلي الللربح أو الخسلارة واللدخل الشلامل اآلخللر 
ل لزميللة أو المشلروت المشلتركشركة االمندما تزيد حصة المةمومة في الخساسر من حصتالا في للشركة الزميلة أو المشروت المشتركد 

التلي تتضلمن أيلة حصلا طويللة اعةللل التلي وفقلا، لطبيبتاللال تشلكل ) شلركة الزميللة أو المشلروت المشلتركالفي المةمومة فإن حصة 
مللن اإلمتللراف بحصللتالا بليللة خسللاسر ل تتوقللف المةمومللة (ةللزتا، مللن صللافي اسللتتمار المةمومللة فللي شللركة زميلللة أو مشللروت مشللترك

إللل  الحللد الللذل يكللون فيلله لللدى المةمومللة التزامللات قانونيللة أو إسللتدالية متوقبللة أو  يللت  اإلمتللراف بالخسللاسر اعخللرى  رىدإضللافية أخلل
 دمن الشركة الزميلة أو المشروت المشتركقدمت دفبات بالنيابة 

 
التلاريخ اللذل أصلبحت فيله الةاللة  يت  احتساب ااستتمار في الشركة الزميلة أو المشروت المشلترك باسلتخدا  طريقلة حقلوق الملكيلة ملن

المستتمر فياللا شلركة زميللة أو مشلروت مشلتركد منلد ااسلتحواذ ملل  اسلتتمار فلي شلركة زميللة أو مشلروت مشلتركل يلت  اامتلراف بللل 
ديللد الةاللة المسللتتمر فياللا القابلللة للتح فلاست لتكليللة ااسلتتمار مللل  حصلة المةمومللة ملن صللافي القيملة البادلللة لموةلودات ومطلوبللات

كشللالرةل التلللي يلللت  إضلللافتالا فللي المبللللغ الملللدرج ل سلللتتمارد يلللت  اامتللراف بللللل فلللاست لحصلللة المةمومللة ملللل  صلللافي القيملللة البادللللة 
القابلة للتحديد مل  تكلية ااستتمارل ببد إملادة التقيلي ل مباشلرة فلي اللربح أو الخسلارة فلي فتلرة ااسلتحواذ ملل   للموةودات والمطلوبات

 ااستتمارد
 
لتحديد فيما إذا كان من الضرورل اامتراف بلل خسلارة انخيلات القيملة فيملا  39  تطبيق متطلبات المبيار المحاسبي الدولي رق  يت

يتبلق باستتمار المةمومة في شركة زميلة أو مشروت مشتركد مندما يكون ذلك ضروريا،ل يت  اختبار إةمالي المبللغ الملدرج ل سلتتمار 
كلصللل فللردل  انخيللات قيمللة الموةللودات 36فيمللا يتبلللق بانخيللات القيمللة وفقللا، للمبيللار المحاسللبي الللدولي رقلل   )بمللا فللي ذلللك الشللالرة(

أيالمللا أملل ( ملل  المبلللغ  اإلسللتببادوذللك مللن خل ل مقارنللة المبلللغ الممكلن تحصلليله للله )قيملة ااسللتخدا  والقيملة البادلللة ناقصللا، تكلاليف 
يللات قيمللة تشللكل ةللزتا، مللن المبلللغ المللدرج ل سللتتمارد يللت  اامتللراف بلللل مكللس لخسللارة المللدرج لللهد إن أيللة خسللارة مبتللرف بالللا انخ

 ضمن النطاق الذل يزيد فيه المبلغ القابل للتحصيل ل ستتمار احقا،د  36انخيات القيمة وفقا، للمبيار المحاسبي الدولي رق  
 

توقف فيه ااستتمار من كونه شلركة زميللة أو مشلروت مشلتركل يتتوقف المةمومة من استخدا  طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذل 
أو مندما يت  تصنيف ااسلتتمار كمحلتي  بله للبيل د منلدما تحلتي  المةموملة بحصلة فلي الشلركة الزميللة أو المشلروت المشلترك السلابق 

فلي ذللك التلاريخ ويلت  امتبلار القيملة  وكانت الحصة المستبقاة هي أصل ماليل تقو  المةمومة بقياس الحصلة المسلتبقاة بالقيملة البادللة
د إن اليلرق بلين المبللغ الملدرج للشلركة الزميللة أو 39البادلة كقيمتالا البادلة مند اامتراف اعوللي وفقلا، للمبيلار المحاسلبي اللدولي رقل  

أيلة تحصلي ت ملن اسلتبباد المشروت المشترك بتلاريخ التوقلف ملن اسلتخدا  طريقلة حقلوق الملكيلة والقيملة البادللة عيلة حصلة مسلتبقاة و 
حصة ةزسية في الشركة الزميلة أو المشروت المشترك يت  إضافته مند تحديد الربح أو الخسارة من استبباد الشركة الزميلة أو المشلروت 

بتللك الشلركة المشتركد باإلضافة لذلكل تقو  المةمومة باحتساب كافة المبالغ المبترف بالا سابقا، في الدخل الشامل اآلخر فيملا يتبللق 
الزميلة أو المشروت المشترك مل  نيس اعساس الذل قد يكون ازما، فيملا إذا قلد تل  اسلتبباد تللك الشلركة الزميللة أو المشلروت المشلترك 
قا، فللي الللدخل الشللامل اآلخللر مللن قبللل تلللك الشللركة الزميلللة أو المشللروت المشللترك فللي الللربح أو الخسللارة مللن اسللتبباد الموةللودات أو سللابمباشرة من الموةودات أو المطلوبات ذات الب قةد بنات، مل  ذلكل فلي حلال كلان سليت  إملادة تصلنيف اللربح أو الخسلارة المبتلرف باللا 
المطلوبات ذات الب قةل فإن المةمومة سوف تقو  بإمادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إل  الربح أو الخسارة )كتبديل 

 يت  التوقف من استخدا  طريقة حقوق الملكيةد إلمادة التصنيف( مندما



 

21 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 

 أساس التوحيد )يتبع( )أ( 
 
 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية )يتبع(  (3)
 

ا  طريقة حقوق الملكية مندما يصبح ااستتمار في الشركة الزميلة استتمار فلي مشلروت مشلترك أو يصلبح تستمر المةمومة في استخد
ااسللتتمار فللي مشللروت مشللترك اسللتتمار فللي شللركة زميلللةد ا يللت  إمللادة قيللاس القيمللة البادلللة منللد إةللرات هللذه التغيللرات فللي حصللا 

 الملكيةد
   

شلركة زميللة أو مشلروت مشلترك ولكناللا تسلتمر فلي اسلتخدا  طريقلة حقلوق الملكيلةل  مندما تقو  المةموملة بتخيليت حصلة ملكيتاللا فلي
بإمللادة التصلنيف ضللمن اللربح أو الخسللارة الحصلة مللن اللربح أو الخسللارة التلي تلل  اامتلراف بالللا سلابقا، فللي الللدخل  تقلو  فلإن المةمومللة

ة تصلنيف اللربح أو الخسلارة إلل  اللربح أو الخسلارة منلد الشامل اآلخلر المتبلقلة بلذلك اانخيلات فلي حصلة الملكيلة فيملا للو سليت  إملاد
 استبباد الموةودات أو المطلوبات ذات الب قةد

 
حدى منشتت المةمومة بالتباملل مل  شلركة زميللة أو مشلروت مشلترك للدى المةموملةل فلإن اعربلاح والخسلاسر الناتةلة ملن إمندما تقو    

رك يلللت  اامتلللراف باللللا فلللي البيانلللات الماليلللة الموحلللدة للمةموملللة فقلللط ضلللمن نطلللاق المبلللام ت مللل  الشلللركة الزميللللة أو المشلللروت المشلللت
 الحصا في الشركة الزميلة أو المشروت المشترك غير المرتبطة بالمةمومةد 

 
 خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من  المصنفةالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  (4)
 

لزميلللة المحللتي  بالللا كةللزت مللن المحي للة اإلسللتتمارية للمةمومللة فللي بيللان المركللز المللالي الموحللد يللت  إدراج الحصللا فللي الشللركات ا
ل بتحديللد اإلسللتتمارات فللي إسللتتمارات فللي شللركات زميلللة ومشللاري  مشللتركة 28لمبيللار المحاسللبي الللدولي رقلل  ا يسللمحبالقيمللة البادلللةد 

ل منلد اإلمتلراف المبلدسيل بالقيملة البادللة ملن خل ل اللربح أو مخلاطرمؤسسلات رؤوس أملوال الالشركات الزميلة المحتي  باللا ملن قبلل 
الربح أو الخسارة بيان التغيرات في القيمة البادلة في ب اإلمتراف م ل 9الخسارة ويت  إحتسابالا وفقا، للمبيار الدولي للتقارير المالية رق  

 دفي فتره التغييرالموحد 
 
 يعمحتفظ بها للبغير متداولة موجودات  (ب)
 

محتي  بالا للبي  مند إمكانية تحصيل المبلغ المدرج لالا وبصورة رسيسلية ومةمومات اإلستبباد كيت  تصنيف الموةودات غير المتداولة 
 من خ ل مملية بي  بدا، من ااستخدا  المستمرد يت  امتبار هذا الشرط بلنه قد ت  تلبيته فقط مندما يكون البي  محلتم ، بصلورة كبيلرة

وهللي خاضللبة للشللروط الباديللة والبرفيللة  مباشللرة فللي وضللبه الحللالي للبيلل  )أو مةمومللات اإلسللتبباد(صللل غيللر المتللداول وفر اعومنللد تلل
د ينبغلي أن تكللون اإلدارة ملتزملة بللالبي  اللذل ينبغللي أن يكللون وممليللة البيل  محتملللة ةللدا،  لبيل  أصللول مماتللة )أو مةمومللات اإلسلتبباد(

 سنة واحدة من تاريخ التصنيفدمؤه ، للبي  بالكامل خ ل 
 

منلدما تلتللز  المةمومللة بخطللة بيل  مبينللة تتضللمن خسللارة للسلليطرة ملل  الشللركة التاببللةل يللت  تصلنيف ةميلل  موةللودات ومطلوبللات تلللك 
حصلة الشلركة التاببلة كمحلتي  باللا للبيل  منلدما يلت  تلبيلة المبلايير اللواردة أمل ه بغلت الن لر ملن فيملا إذا كانلت المةموملة سلتحتي  ب

 ببد البي دسابقا، الملكية غير المسيطرة في الشركة التاببة لالا 
 

منللدما تكللون المةمومللة ملزمللة بخطللة بيلل  تتضللمن اسللتبباد عحللد اإلسللتتماراتل أو ةللزت مللن ااسللتتمارل فللي شللركة زميلللة أو مشللروت 
سلوف يلت  اسلتبباده كمحلتي  بله للبيل  منلدما ل يت  تصنيف ااسلتتمار أو ةلزت ملن ااسلتتمار اللذل محتسبة وفقا، لحقوق الملكية مشترك

يلت  تلبيلة المبلايير اللواردة أمل هل وتوقلف المةموملة ملن اسلتخدا  طريقلة حقلوق الملكيلة المتبلقلة بلالةزت اللذل يلت  تصلنييه كمحلتي  بلله 
محللتي  بلله للبيلل  يللت  للبيلل د إن أل ةللزت محللتي  بلله مللن ااسللتتمار فللي الشللركة الزميلللة أو المشللروت المشللترك الللذل للل  يللت  تصللنييه ك

ااستمرار في احتسابه باستخدا  طريقة حقوق الملكيةد تتوقف المةمومة من استخدا  طريقة حقوق الملكية منلد ااسلتبباد منلدما تيقلد 
 نتاسج ااستبباد في المةمومة التلتير الةوهرل مل  الشركة الزميلة أو المشروت المشتركد

 
لمبيللار الللدولي إلمللداد لسللاب أيللة حصللة مسللتبقاة فللي الشللركة الزميلللة أو المشللروت المشللترك وفقللا، ببللد ااسللتببادل تقللو  المةمومللة باحت

إا إذا اسللتمرت الحصللة المسللتبقاة فللي كونالللا شللركة زميلللة أو مشللروت مشللتركل وفللي هللذه الحالللة تقللو  المةمومللة  9رقلل  التقلارير الماليللة 
 (د(3)أ( ) 3راة  إيضاح باستخدا  طريقة حقوق الملكية )
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 )يتبع( موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع )ب(
 

مةمومات ااستبباد( المصنية كمحتي  باللا للبيل  بلالمبلغ الملدرج والقيملة البادللة ناقصلا، تكلاليف و يت  قياس الموةودات غير المتداولة )
 البي  أيالما أقلد

 
 ومعدات أثاث ( ج)
 
والمبدات بالتكلية التاريخية ناقصا، ااستال ك المتراك  وخساسر انخيات القيمة المتراكمةد تشمل التكلية التاريخية مل   اعتاث الر ت

 المصاريف المنسوبة بشكل مباشر إل  امت ك اعصلد
 

صل أو اامتراف بالا كلصل منيصل حسبما يكون م سما، فقط مندما يكون من يت  إدراج التكاليف ال حقة في القيمة المدرةة لأل
المحتمل أن ينتج للمةمومة فواسد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند المبني ويكون باإلمكان قياس التكلية بشكل موتوقد يت  إدراج 

 تي يت  تكبدها فيالادكافة مصاريف اإلص ح والصيانة اعخرى في الربح أو الخسارة في اليترة ال
 

يت  احتساب ااستال ك لتنزيل تكلية اعصول إل  قيمال  المتبقية وفقا، لقامدة القسط التابت ومل  أساس البمر اإلنتاةي للموةودات 
 الموضحة كما يلي:

 
 العمر اإلنتاجي المقّدر التفاصيل

  
 سنوات 5 -3 تحسينات مل  الملةور
 سنوات 5 – 3 كيباتل أتاث وتر أةالزة الحاسب اآللي

 سنوات 7 -5 أخرى طبية و مبدات 
 سنوات 3 سيارات

 
تللت  مراةبللة اعممللار اإلنتاةيللة التقديريللة والقللي  المتبقيللة وطللرق ااسللتال ك فللي نالايللة كللل سللنةل ويللت  احتسللاب أتللر أل تغيللر فللي القللي  

 المقدرة مل  أساس مستقبليد
 

مند اإلستبباد أو مندما يكون من غير المتوقل  أن ينلتج منلاف  إقتصلادية مسلتقبلية ملن  والمبدات اعتاثيت  إلغات اإلمتراف بلحد بنود 
 اإلستخدا  المستمر لألصلد

 
اامتلراف لألصلل ويلت   المدرةةوالقيمة كاليرق بين مواسد البي  يت  تحديدها أو تقامد اعصل إن الربح أو الخسارة الناتةة من استبباد 

 دالموحد رةبيان الربح أو الخسافي  بالا
 
 العقاري  ستثماراإل (د)
 

)بملا فياللا البقلارات قيللد  تاللاالبقاريلة هلي البقلارات التلي يللت  امت كاللا للحصلول ملل  دخلل ملن اإليةللار و/أو لزيلادة قيم سلتتماراتإن اإل
تضلمن التكليلة كافلة التكلاليف ت البقاريلة بالتكليلة بملا فياللا تكلاليف المبامللةد سلتتماراتاإلنشات لالذه اعغلرات(د يلت  القيلاس المبلدسي لإل

 التصلمي وبالحالة ال زمة لغرت اإلستخدا  وتشمل تكلاليف الملو يين ذات الب قلةل إل  الموق  المباشرة ال زمة إلحضار الموةودات 
هزة لمةموملللةد منلللدما تكلللون الموةلللودات ةلللال المحاسلللبية سياسلللاتلوللموةلللودات المؤهللللةل تكلللاليف التمويلللل المرسلللملة للقلللروت وفقلللا، ل
 سللتتماراتاحقلا، لإلمتلراف المبللدسيل تقلاس اإل دإلل  مقلارات ةللاهزةل سلتبمال المقصلودل يللت  تحويلاللا ملن أممللال رأسلمالية قيلد اإلنشللات 

البقاريلللة يللت  إدراةاللللا فللي اللللربح أو  سللتتماراتالبقاريللة بالقيملللة البادلللةد إن المكاسلللب والخسللاسر الناتةلللة مللن التغيلللر بالقيمللة البادللللة لإل
 ة في اليترة التي تنتج فيالادالخسار 

 
إقتصلللادية مسلللتقبلية ملللن  منلللاف منلللد إسلللتببادها أو منلللدما يكلللون ملللن المتوقللل  ملللد  وةلللود  البقاريلللة سلللتتماراتباإليلللت  إلغلللات اإلمتلللراف 

والقيمللة  كللاليرق بللين صللافي مواسللد اإلسللتبباد إحتسللابهيللت  ) بالبقللارإسللتببادهاد إن المكاسللب أو الخسللاسر الناتةللة مللن إلغللات اإلمتللراف 
 دبالبقارإلغات اإلمتراف في اليترة التي يت  فيالا في الربح أو الخسارة  إدراةهويت   (المدرةة لألصل
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 الموجودات غير الملموسة الشهرة و  )ه(
 
 الشهرة (1)
 

بالتكلية كما ت  تحديدها بتاريخ ااستحواذ مل  اعمملال ناقصلا، خسلاسر انخيلات  من ااستحواذ مل  اعممالناتةة اليت  إدارج الشالرة 
 القيمة المتراكمةل إن وةدتد

 
عغرات تتبلق باختبار إنخيات القيمةل يت  تخصيا الشالرة لكل وحدة من الوحدات المنتةلة للنقلد للدى المةموملة )أو مةموملة ملن 

 منتةة للنقد( التي من المتوق  أن تستييد من مملية دمج اعممالدالوحدات ال
 

يت  إةرات إختبلار سلنول إلنخيلات القيملة للوحلدات المنتةلة للنقلد والتلي تل  توزيل  الشلالرة ملياللا أو ملل  فتلرات أكتلر تقاربلا، إذا وةلد ملا 
يلت  توزيل  خسلاسر  لالمنتةة للنقد أقل من القيملة المدرةلة لاللايشير إل  إنخيات قيمة الوحدةد إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة 

عية شالرة ت  توزيبالا للوحدة ومن تل  إلل  الموةلودات اعخلرى للوحلدة بالتناسلب ملل  أسلاس  إنخيات القيمة أوا، لتنزيل القيمة المدرةة
الرة مباشللرة فللي الللربح أو الخسللارةد إن خسللاسر القيمللة المدرةللة لكللل أصللل فللي الوحللدةد يللت  اإلمتللراف بليللة خسللاسر انخيللات القيمللة للشلل

 انخيات القيمة المبترف بالا للشالرة ا يت  مكسالا في فترات احقةد
 

 مند استبباد الوحدة المنتةة للنقد ذات الب قةل يت  إدراج المبلغ الباسد إل  الشالرة في الربح أو الخسارة مند ااستببادد
 

 د( أم ه3)أ( ) 3 إيضاحفي  إستتمار محتسب وفقا، لحقوق الملكيةمن اإلستحواذ مل   تةةالنا للشالرةسياسة المةمومة  ت  إدراج
 
 الموجودات غير الملموسة األخرى المستحوذ عليها من إندماج األعمال (2)
 

لشللالرة مللن ا منيصلللبشللكل  والمبتللرف بالللا اعممللال إنللدماجمللن  مليالللا الموةودات غيللر الملموسللة المسللتحوذيللت  اإلمتللراف المبللدسي بلل
  دوبرامج الحاسب اآللي تراخياالمقود  لوتشمل الب مات التةارية تكليتالا(أنالا بالقيمة البادلة بتاريخ اإلستحواذ )والتي تبتبر 

 
احقللا، لإلمتللراف المبللدسيل تللدرج الموةللودات غيللر الملموسللة المسللتحوذ مليالللا مللن دمللج اعممللال بالتكليللة ببللد تنزيللل اإلطيللات المتللراك  

نخيات ا اإلطيات مل  ب يت  اإلمتراف التي ت  الحصول مليالا بشكل منيصلد الموةودات غير الملموسةأساس  بنيسلقيمة المتراك ل وا 
رة يل 9كما هو موضلح فلي إيضلاح رقل  أساس القسط التابت مل  مدى البمر اإلنتاةي المقدر لالاد  ت  مراةبلة اعمملار اإلنتاةيلة المقلد 

 ويت  إدراج أية تغيرات في التقديرات بلتر مستقبليد فترة تقريراية كل مند نال اإلطياتالمتبقية وطريقة 
 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة  (3)
 

يت  إلغات اإلمتراف بلالموةودات غيلر الملموسلة منلد إسلتببادها أو منلدما يكلون ملن المتوقل  ملد  وةلود منيبلة إقتصلادية مسلتقبلية ملن 
ن المكاسللب أو الخسللاسر الناتةللة مللن إلغللات اإلمتللراف بللالموةودات غيللر الملموسللة يللت  قياسللالا كللاليرق بللين إسللتخدامالا أو إسللتببادهاد إ

 صافي مواسد اإلستبباد والقيمة المدرةة لألصل ويت  اإلمتراف بالا في الربح أو الخسارة مند إلغات اإلمتراف باعصلد
 

 ثناء الشهرةوغير الملموسة باستانخفاض قيمة الموجودات الملموسة  )و( 
 

وذلك لتحديلد إن كلان هناللك  وغير الملموسة الملموسة مل  مراةبة القي  المدرةة لموةوداتالا فترة تقريركل  نالايةفي  المةمومةتبمل 
القابلة لإلسترداد  ةما يشير إل  أن هذه الموةودات قد تبرضت إل  خساسر انخيات القيمةد إذا وةد ما يشير إل  ذلك يت  تقدير القيم

في حال مد  التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسلترداد عصلل محلددل تقلو   وذلك لتحديد خساسر إنخيات القيمة )إن وةدت(دلألصل 
للنقلد التلي يبلود إلياللا اعصلل نيسلهد منلدما يمكلن تحديلد أسلس توزيل  مبقوللة  ةالمةمومة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحلدة المنتةل

ي  اعصول المشتركة إل  وحلدات منتةلة للنقلد محلددةل أو يلت  توزيباللا إلل  أصلغر مةموملة ملن الوحلدات المنتةلة للنقلد وتابتةل يت  توز 
 التي يمكن تحديد أسس توزي  مبقولة وتابتة لالاد
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 دات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة )يتبع(انخفاض قيمة الموجو  )و( 
 

ل ااسلتخدا اسلتخدا ل أيالملا أملل د منلد تقيلي  قيملة اإن القيمة القابلة ل سترداد هي القيمة البادللة لألصلل ناقصلا، تكليلة البيل  أو قيملة 
يبكلس تقييملات السلوق اللذل  صل  ملا قبلل الضلريبةخيت  خصل  التلدفقات النقديلة المسلتقبلية المقلدرة إلل  قيماللا الحاليلة باسلتخدا  مبلدل 

 د التي ل  يت  تبديل تقيي  التدفقات النقدية المستقبلية لالا عصلالخاصة بالألموال والمخاطر  الزمنيةالحالية للقيمة 
 

  تخيليت القيملة المدرةلة منتةلة للنقلد( بملا يقلل ملن القيملة المدرةلةل يلتاللوحلدة افي حال ت  تقدير القيمة القابلة لإلسترداد عصلل )أو 
 دالربح أو الخسارةالوحدة المنتةة للنقد( إل  القيمة القابلة لإلستردادد يت  اإلمتراف بخساسر اإلنخيات مباشرة، في أو لألصل )

 
لمبلاد تقلديرها االوحلدة المنتةلة للنقلد( إلل  القيملة أو تت  زيادة القيمة المدرةة لألصلل )احقا، في حالة إسترةات خساسر إنخيات القيمة 

الوحلدة المنتةلة للنقلد( فيملا للو لل  يلت  إحتسلاب أو القابلة لإلستردادل بحيث ا تزيد القيمة المدرةة المبدلة من القيمة المدرةة لألصل )
 دالربح أو الخسارةخساسر إنخيات القيمة في السنوات السابقةد يت  تسةيل إسترةات خساسر إنخيات القيمة مباشرة، في 

 
 مخصصاتال )ز( 
 

اإلمتراف بالمخصصات منلدما يكلون ملل  المةموملة أل إلتلزا  حلالي )قلانوني أو إسلتدالي( نلاتج ملن أحلداث سلابقة والتلي يكلون يت  
  من المحتمل أن تكون المةمومة ملزمة لتسديد اإللتزا  ويمكن تقدير مبلغ اإللتزا  بشكل موتوقد

 
ببد اعخد  بنالاية فترة التقريرفضل التوقبات للبدل المطلوب لمقابلة اإللتزا  كما إن المبلغ المبترف به كمخصا يت  إحتسابه حسب أ

رة لسلداد  ببين اامتبار المخاطر واعمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزا د مندما يت  قياس المخصلا باسلتخدا  التلدفقات النقديلة المقلد 
 د )مندما يكون تلتير القيمة الزمنية للمال ةوهرل( تلك التدفقات النقديةاالتزا  الحاليل فإن قيمته المدرةة هي القيمة الحالية ل

 
مندما يكون ةزت أو كافة المناف  ااقتصادية المطلوبة لسداد المخصا متوق  استردادها ملن طلرف تاللثل فإنله يلت  اامتلراف بالذملة 

 المبلغ بشكل موتوقد  المدينة كموةودات في حالة كون است   واستباضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس
 

 المخزون   )ح(
 

يت  تحديد التكلية باستخدا  طريقة المتوسط  الملرةح د أيالما أقل التكلية أو صافي القيمة القابلة للتحققمل  أساس  يت  قياس المخزون 
ر قلق متلل صلافي القيملة القابللة للتحيد المتكبدة لةبل المخزون في مكانه وحالته الحاليةوتشتمل مل  المصاريف   فليسلبر البيل  المقلد 

يت  تكوين مخصا للمخزون المتقاد  وبطل  الحركلة لتنزيلل القيملة المدرةلة  سياق اعممال اإلمتياديةل مطروحا، منالا مصاريف البي د
 للمخزون إل  صافي القيمة القابلة للتحققد

 
 المالية  األدوات ( ط)

 اإلعتراف المبدئي
باسلللتتنات  طرفلللا فلللي اعحكلللا  التباقديلللة للللألداة منلللدما تصلللبح إحلللدى منشلللتت المةموملللةالماليلللة  بلللالموةودات والمطلوبلللات اإلمتلللرافيللت  

 (دالموةودات المشتقةبالا مل  أساس تاريخ التسوية )غير  ت  اإلمترافالمالية التي  الموةودات، مشتريات وبي  اإلمتيادية،الطريقة 
 

أو  شلراتإلل   مباشلرة، تبلود تكلاليف المبلام ت التلي  بالقيملة البادللةد يلت  إضلافة يت  قياس الموةودات المالية والمطلوبات المالية مبدسيا، 
ماليلة بالقيملة البادللة ملن خل ل اللربح أو الخسلارة( ال المالية والمطلوبات موةوداتال)باستتنات  مالية ومطلوبات مالية موةوداتإصدار 

 اامتراف اعوليد  مندل أيالما أنسبماليةل ال تالمطلوبامالية أو ال للموةوداتأو خصمالا من القيمة البادلة 
 

 الربح أو الخسارةمالية بالقيمة البادلة من خ ل  مطلوباتأو  موةودات ماليةمباشرة إل  اقتنات  الباسدة المباملةتكاليف يت  اامتراف ب
 الربح أو الخسارةدمباشرة في 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( سات المحاسبيةالسيا 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 الموجودات المالية
لغلللللات اإلمتلللللراف يلللللت   أسلللللاس ملللللل  اإلمتياديلللللة بالطريقلللللة تلللللت  التلللللي الماليلللللة الموةلللللودات مبيبلللللات أو مشلللللتريات بةميللللل  اإلمتلللللراف وا 

 الماليلللللللة الموةلللللللودات مبيبلللللللات أو مشلللللللتريات يهللللللل اإلمتياديلللللللة بالطريقلللللللة تلللللللت  التلللللللي المبيبلللللللات أو المشلللللللتريات إند المتلللللللاةرة تلللللللاريخ
 دالسوق  في الساسد البرف أو من خ ل التشري  تحديده ت  زمني إطار ضمن الموةودات تسلي  تستلز  التي

 أدوات الدين
دارة إلالمنشللللللة  أمملللللالإملللللا بالتكليلللللة المطيللللللة أو القيملللللة البادللللللة ملللللل  أسلللللاس نملللللوذج  وقياسلللللالا احقلللللا، يلللللت  تصلللللنيف أدوات اللللللدين 

 التدفقات النقدية للموةودات الماليةد التباقدية من خصاساالالموةودات المالية و 
 

الموةودات في إطار نموذج يت  اإلحتياظ ب( أ) فقط في حالة انخيات في القيمة ةأي صافي منبالتكلية المطيلة يت  قياس أدوات الدين 
ماليلة القات النقديلة التباقديلة و )ب( الشلروط التباقديلة للموةلودات التدفللحصول مل   بالموةودات اإلحتياظاعممال الذل يالدف إل  
 دالمستحق الرسيسي صل الدين والياسدة مل  المبلغع دفبات فقطمحددة التي هي  تواريخ ينتج منالا تدفقات نقدية في

 
 صلللافي مصلللاريف، ضلللمن بنلللد إدراةالللا ويلللت اليواسلللد المحتسلللبة باسللتخدا  طريقلللة الياسلللدة اليبليلللة فللي اللللربح أو الخسلللارةل ب اإلمتلللرافيللت  

بمللا فللي ذلللك ةميلل  إن سللبر الياسللدة اليبلللي هللو السللبر الللذل يخصلل  بشللكل فبلللي دفبللات التللدفقات النقديللة المسللتقبلية المقللدرة )د تمويللل،
و خصللومات الرسللو  والنقللاط المدفومللة أو المسللتلمة التللي تشللكل ةللزتا ا يتةللزأ مللن مبللدل الياسللدة اليبلللي وتكللاليف المباملللة وأقسللاط أ

 دمند اامتراف اعولي المدرةةإل  صافي القيمة ( من خ ل البمر المتوق  لإللتزا  المالي أو حيتما يكون م سما فترة أقصرل أخرى 
 

والتي بخ ف ذللك تكلون مؤهللة بللن تقلاس ملل  أسلاس التكليلة الدين  أداةيمكن للمةمومةل مند اامتراف المبدسيل أن تختار تصنيف 
يةلب  ديلغليل أو يقللل إلل  حلد ببيلدل ملد  التطلابق المحاسلبي وهلذا و مل  أساس القيمة البادللة ملن خل ل اللربح أو الخسلارةالمطيلة أ
 دمن خ ل الربح أو الخسارة ةمي  أدوات الدين اعخرى بالقيمة البادلة قياس
 

لربح أو الخسارة مند تغيير نملوذج اعمملال بحيلث لل  يت  إمادة تصنيف أدوات الدين من التكلية المطيلة إل  القيمة البادلة من خ ل ا
يبد يلبي مبايير التكليلة المطيللةد إن إملادة تصلنيف أدوات اللدين المصلنية بالقيملة البادللة ملن خل ل اللربح أو الخسلارة منلد اامتلراف 

 اعولي غير مسموحد

 موجودات مالية أخرى تم قياسها بالتكلفة المطفأة
بالتكليلة المطيللة ناقصلا، أل انخيلات فلي القيملةد يلت  اامتلراف بلدخل  واعخلرى والنقلد ومرادفلات النقلد التةاريلة اللذم  المدينلة قيلاسيت  

 اليواسد باستخدا  سبر الياسدة اليبلي باستتنات اعرصدة المدينة قصيرة اعةل حيث يكون اامتراف بالياسدة غير مادلد
 

 الوداسلل )باسللتتنات  عغللرات رأس المللال البامللل البنللوك المحللتي  بالللا لللدى والوداسلل ندوق فللي الصلليتكللون النقللد ومرادفللات النقللد مللن النقللد 
 دشالور 3والوداس  عةل بتواريخ إستحقاق أصلية عقل من  (المرهونة

 أدوات حقوق الملكية
 بد محتي  به لغرت المتاةرة إذا:ي اعصل الماليإن 
 

 ريبل أو ت  إقتناسه بشكل مبدسي بالدف بيبه في المستقبل الق 
  مبللا، وللديالا دليلل فبلللي للنمط أداة ماليللة  المةموملةمتلل ةلزت مللن محي لة أدوات ماليلة محللددة تلديرها يمنلد اإلمتلراف المبللدسي

 تحقق أرباح مل  المدى القصيرل أو
 دأو كضمان مالي كونه من المشتقات المالية غير المصنية وغير اليبالة كلداة تحوط 
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 )يتبع( ة الموحدةالبيانات المالي حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 )يتبع( الموجودات المالية

 أدوات حقوق الملكية )يتبع(
دا، بالقيملة البادللة ملن خل ل الللدخل الشلامل اآلخلر مبلدسيا، بالقيملة البادللة زاسللالمصلنية يلت  قيلاس ااسلتتمارات فلي أدوات حقلوق الملكيللة 

المكاسب والخسلاسر الناتةلة ملن تغيلرات القيملة البادللة فلي اللدخل الشلامل ب ويبترفتكاليف المباملةد ويت  قياسالا احقا، بالقيمة البادلة 
اآلخلر ويلت  تراكماللا فلي إحتيلاطي إملادة تقيلي  اإلسلتتماراتد ا يللت  إملادة تصلنيف المكاسلب والخسلاسر المتراكملة إلل  اللربح أو الخسللارة 

 ا يت  إستبباد هذه اإلستتماراتدمندم
 

يللت  اامتللراف بلنصللبة اعربللاح مللن ااسللتتمارات فللي أدوات حقللوق الملكيللة فللي الللربح أو الخسللارة منللدما ينشللل حللق للمةمومللة اسللت   
ت ملن تكليلة ل إا إذا كانلت أنصلبة اعربلاح تمتلل بوضلوح تحصليل ةلز اايلرادات 18أنصبة اعرباح وفقا، للمبيار المحاسلبي اللدولي رقل  

 ،ااسللتتمارد يللت  اامتللراف بلنصللبة اعربللاح المكتسللبة فللي الللربح أو الخسللارة ويللت  إدراةالللا فللي بنللد ،صللافي )مصللاريف(/ إيللرادات أخللرى 
 (د22)إيضاح 

 وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
 اتكمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماش  م  ةلوهر الترتيبلالمةمومة  الصادرة من قبل يت  تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية

 ة وتبرييات االتزا  المالي وأداة حقوق الملكيةدالتباقدي

 أدوات حقوق الملكية
حقلوق حصة متبقية في موةودات منشللة ببلد طلرح كافلة مطلوباتاللاد يلت  تسلةيل أدوات مل  إن أداة حقوق الملكية هي أل مقد يبرهن 

 من قبل المةمومة بالمبالغ المستلمة ببد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرةد صادرةالملكية ال
 

يت  اامتراف بإمادة شرات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمةمومة وخصمالا مباشرة من حقوق الملكيةد ا يلت  اامتلراف بللل مكسلب 
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمةمومةد إلغاتأو خسارة في الربح أو الخسارة مند شراتل بي ل إصدار أو 

 المطلوبات المالية
 خسارةديت  قياس ةمي  المطلوبات المالية احقا، بالتكلية المطيلة باستخدا  طريقة الياسدة اليبلية أو بالقيمة البادلة من خ ل الربح أو ال

 
 تطبيلقل أو منلدما يلت  إللغلات اإلمتلرافمؤهللة ال غيلرالماليلة  داتالموةلو  تحويللالمالية التي تنشل منلد  المطلوباتوم  ذلكل يت  قياس 

 نالج المشاركة المستمرة وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناهد

 الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة البادلة من خ ل 
يلت  للمتلاةرة أو  اما تكلون المطلوبلات الماليلة محلتي  باللمنلد الخسلارةأو  اللربحيت  تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة البادلة من خل ل 

 دالخسارةأو  الربحبالقيمة البادلة من خ ل  اتصنييال
 

 محتي  به للمتاةرة في حال:ك المالي اإللتزا يت  تصنيف 
 
   في المستقبل القريب؛ أو  إمادة شراؤهمبدسيا بالدف  تكبدهات 
  ات ماليللة محللددة تقللو  المةمومللة بإدارتالللا ولالللا نمللط فبلللي حللديث ي الللر منللد اامتللراف اعولللي كونلله ةللزت مللن محي للة أدو

 تحصيل أرباح قصيرة اعةل؛ أو 
 دتحوط غير مصنية وفبالة كلداةأداة مشتقةل  وه 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 وأدوات حقوق الملكية )يتبع(المالية  المطلوبات

 المطلوبات المالية )يتبع(
 )يتب ( الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة البادلة من خ ل 
أو  الللربحبالقيمللة البادلللة مللن خلل ل  ات ماليللةمحللتي  بالللا للمتللاةرة كمطلوبللالماليللة المطلوبللات اليمكللن تصللنيف المطلوبللات الماليللة غيللر 

 في حال: المبدسيامتراف مند ا ةالخسار 
 

 ها فيملا للو لل  يلت  هلذا و ؤ كان هذا التصنيف يزيل أو يخيت بشكل مال  حالة تناقت في القياس أو اامتراف والتي يمكن نش
 التصنيف؛ أو

  تشكل المطلوبات المالية ةزت ملن مةموملة أصلول أو مطلوبلات ماليلة أو ااتنلين مبلال والتلي تلت  إدارتاللا وتقيلي  أداتهلا ملل 
بحيللث أن أو اإلسلتتمار إدارة المخلاطر بلأسلاس القيملة البادللةل وذللك بملا يتماشل  مل  إسلتراتيةية المةموملة الموتقلة المتبلقلة 

 المبلومات المتبلقة بتشكيل هذه المةمومات يت  تزويدها داخليا مل  هذا اعساس؛ أو 
 لمبيلار المحاسلبي اللدولي رقل  وفقلا، لقلد مةتمبلا تصلنيف كاملل البو مشلتقة مدمةلة أو أكتلرل  أداةشكل ةزت من مقد يتضلمن ت

 د9
 

اإلمتراف بلية مكاسب أو خسلاسر  يت  دبقيمتالا البادلة ةأو الخسار  الربحبالقيمة البادلة من خ ل المصنية المالية  المطلوباتيت  إدراج 
مبتلرف باللا فلي الالمكاسلب أو الخسلاسر  تشلمل دفلي اللربح أو الخسلارةمحتي  بالا للمتلاةرة المالية المطلوبات الناتةة من إمادة قياس ال

 دالموحد لربح أو الخسارةا في بيان ،إستتمارات ماليةإيرادات من ،في بند  مل  المطلوبات وتدرجالربح أو الخسارة أل فاسدة مدفومة 
 

ل ملن خل ل اللربح أو الخسلارة لبادللةلمتاةرة التي يلت  تصلنييالا بالقيملة الغير امحتي  بالا يت  اإلمتراف بالمطلوبات المالية الوم  ذلكل 
فللي الللدخل الشللامل  لإللتللزا  المللاليإللل  التغيللرات فللي مخللاطر ااستمللان  تبللودمقللدار التغيللر فللي القيمللة البادلللة للمطلوبللات الماليللة التللي ب

لللق تكبيللر أو مللد  التغييللرات فللي مخللاطر ااستمللان فللي الللدخل الشللامل اآلخللر مللن شلللنه أن يخ بتلللتيراتاامتللراف إذا كللان اآلخللرل إا 
 افلي اللربح أو الخسلارةد  للمطلوبلاتالتطابق المحاسبي في الربح أو الخسارةد يت  تسةيل المبلغ المتبقي من التغير في القيملة البادللة 

فلي  خلراآليت  تصنيف التغيلرات فلي القيملة البادللة المنسلوبة لمخلاطر ااستملان للمطلوبلات الماليلة التلي تل  إدراةاللا فلي اللدخل الشلامل 
 وقت احق إل  الربح أو الخسارةد

 
المةموملللة التلللي تللل   ملللن قبللللملللن مقلللود الضلللمان الملللالي والتزاملللات القلللروت الصلللادرة  الناتةلللةيلللت  اامتلللراف بالمكاسلللب أو الخسلللاسر 

 في الربح أو الخسارةد الخسارةأو  الربحمن قبل المةمومة بالقيمة البادلة من خ ل  تصنييالا

 احقا، بالتكلية المطيلة سالات  قيا ماليةمطلوبات 

بالتكليللة مللن خلل ل الللربح أو الخسللارة بالقيمللة البادلللة  التللي للل  يللت  تصللنييالالمتللاةرة و لغيللر االمطلوبللات الماليللة المحللتي  بالللا  يللت  قيللاس
حقللا، بالتكليللة المطيلللة ت  قياسللالا ايللللمطلوبللات الماليللة التللي  المدرةللةالقللي   يللت  تحديللدد المطيلللة فللي نالايللة اليتللرات المحاسللبية ال حقللة

 فلي بنلد ،مصلاريف ماليلةل صلافي، اعصلل تكلاليفمرسلملة كةلزت ملن الاليواسلد غيلر  مصاريف د يت  إدراجالياسدة اليبلي سبر باستخدا 
 في بيان الربح أو الخسارة الموحدد

 
د إن المرتبطلة باللاملل  اليتلرة اليواسلد  صلاريفموتوزي  للمطلوبات المالية إن طريقة الياسدة اليبلية هي طريقة إلحتساب التكلية المطيلة 

مبدل الياسدة اليبال هو المبلدل اللذل يخصل  تماملا، اللدفبات النقديلة المسلتقبلية )ويضل  ةميل  الرسلو  المدفوملة والمقبوضلةل والبل وات 
اعخللرى( المتوقبللة فللي إطللار  والتللي تبتبللر ةللزتا، ا يتةللزأ مللن مبللدل الياسللدة اليبلللي وكللذلك تكللاليف المبللام ت والبلل وات والخصللومات

 د، وذلك إل  صافي القيمة المدرةة مند اإلمتراف المبدسي أو فترة أقصرل إذا كان ذلك مناسباعداة الدين البمر الزمني المتوق  
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 وأدوات حقوق الملكية )يتبع(المطلوبات المالية 

 إعادة التصنيف
 الللدخلالقيملة البادلللة ملن خلل ل ل القيمللة البادلللة ملن خلل ل اللربح أو الخسللارةإملادة التصللنيف بلين  يتطلللبالماليلةل  للموةللوداتبالنسلبة 
النمللوذج السللابق  وأصللبح تقيللي لموةللودات الماليللة نمللوذج أممللال المةمومللة ل هللدفوفقللط إذا تغيللر إذا والتكليللة المطيلللةل  اآلخللر الشللامل

 دغير م س 
 

اليللو  اعول مللن فتللرة التقريللر مللن  يللت  تحديللدهمللن تللاريخ إمللادة التصللنيف الللذل  مسللتقبليبلللتر إذا كللان التصللنيف مناسللبل يةللب أن يللت  
 دت  اإلمتراف بالا سابقا،  وفواسدوخساسر  مكاسب ةأي تقو  المةمومة بإمادة بياناعول  ببد التغيير في نموذج اعممالد ا 

 
 إن إمادة التصنيف غير مسموحة في الحاات التالية:

 
 حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة البادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر؛ أو إستتمارات في 
  ممارسة خيار القيمة البادلة في حالة الموةودات المالية أو المطلوبات الماليةديت  مندما 

 عترافإلغاء اإل
القيلا  تقو  المةمومة بإلغات اإلمتراف بلصل مالي مند إنتالات الحقوق التباقديلة المتبلقلة باسلت   التلدفقات النقديلة ملن اعصلل أو منلد 

فلي حاللة ملد  قيلا  المةموملة بتحويلل أو  أو فلي اعصلل الملاليل اعصل الماليل وبشلكل ةلوهرل كافلة مخلاطر ومنلاف  الملكيلة يتحو ب
سلتمرارها بالسليطرة ملل  اعصلل اإلحتياظ ب  الملاليد منلد إلغلات اإلمتلراف بلالموةودات الماليلةلشكل ةوهرل بمخلاطر ومنلاف  الملكيلة وا 

 المبلغ المستل  في:لألصل ومةموت  المدرةةاامتراف باليرق بين القيمة  يت 
 

 ؛ أويمة البادلة من خ ل الربح أو الخسارةل لألوراق المالية التي يت  قياسالا بالتكلية المطيلةل أو بالقالخسارة الربح أو 
 بالقيملة البادللة  ااسلتتمار اسلتبباد منلدد بالقيملة البادللة ملن خل ل اللدخل الشلامل اآلخلر اتل سلتتمار ل اآلخرالشامل  الدخل

 المستبقاةداعرباح  إل  احتياطي إمادة تقيي  أل تحويليت   من خ ل الدخل الشامل اآلخر
 

غلات اامتلراف بلاالتزا  الملالي منلدما وفقلط منلدما يلت  إسلتييات االتلزا  أو إلغاسله أو إنتاللات صل حيتهد يلت  اإلمتلراف تقو  المةموملة بإل
تل  بما فلي ذللك أيلة أصلول غيلر نقديلة باليرق بين المبلغ المدرج ل لتزا  المالي الذل ت  إلغات اامتراف به والمبلغ المدفوت والمستحقل 

 دل في الربح أو الخسارةلتز  بالامأو مطلوبات  تحويلالا

 المقاصة
يت  مقاصة الموةودات والمطلوبلات الماليلة وملرت صلافي المبللغ فلي بيلان المركلز الملالي الموحلد فقلط منلد وةلود حلق قلانوني بلإةرات 

اف باعصللل المقاصللة للمبللالغ المبتللرف بالللا ومنللدما تنللول المةمومللة تسللوية الموةللودات والمطلوبللات مللل  أسللاس الصللافيل أو اإلمتللر 
مللل  أسللاس الصللافي فقللط منللدما تسللمح بلله المبللايير المحاسللبيةل أو  والمصللاريفيللت  مللرت اإليللرادات  وتسللوية االتللزا  فللي آن  واحللدد

 متل النشاط التةارل للمةمومةد للمةمومة مبام ت مماتلةالمكاسب والخساسر الناتةة من لتحقيق 
 

بلين الموةلودات بإةرات المقاصة الحق  االتي تبطيال الرسيسية ذلك اتياقيات التسوية مةمومة طرف في مدد من الترتيباتل بما فيإن ال
واحللدل يللت  مللرت الموةللودات والمطلوبللات المبنيللة مللل   آن  مبللالغ أو فللي الا تنللول تسللوية صللافي  منللدماوالمطلوبللات الماليللة ولكللنل 

 ةماليداإلأساس 

عادة إعادة إتفاقيات   الشراء العكسي الشراء وا 
التي تخض  التزا  بإمادة الشرات بسبر محدد سليا، فلي تلاريخ مسلتقبلي محلدد )اتياقيلات إملادة الشلرات(ل يلت   المبامةوراق المالية إن اع

ااسلللتمرار فلللي تسلللةيلالا ضلللمن بيلللان المركلللز الملللالي الموحلللد مللل  تسلللةيل االتلللزا  المتبللللق بلللالمبلغ المقبلللوت ضلللمن القلللروتد ا يلللت  
شتراة المصحوبة بالتزا  بإمادة بيباللا فلي تلاريخ مسلتقبلي محلدد )اتياقيلات إملادة الشلرات البكسلي( ضلمن بيلان الموةودات المب اإلمتراف

 د،مقود الشرات البكسية، ضمن ،اإلستتمارات الماليةالمركز المالي الموحدد يت  إدراج المبالغ المدفومة بموةب هذه ااتياقات ضمن بند 
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 مكاسب وخسائر تحويل عمالت أجنبية
فلي ويت  تحويلالا بلسبار الصرف تلك البملة اعةنبية بببم ت أةنبية المقومة المالية  والمطلوبات يت  تحديد القيمة البادلة للموةودات

 يشكل منصر تحويل مملة أةنبية ةزتا، من مكاسب أو خسارة القيمة البادلةد وبنات، مليهلد نالاية كل فترة تقرير
 
 يلت  اإلمتلرافل  بالقيمة البادلة من خ ل الربح أو الخسارةمل  أنالا  المصنية والمطلوبات المالية بالنسبة للموةودات المالية 

 و ؛في الربح أو الخسارة تحويل مملة أةنبية ببند
  ل والمصنية مل  أنالا بالقيمة البادلة من خ ل الدخل الشلامل اآلخلر التي هي أدوات حقوق ملكية للموةودات الماليةبالنسبة

 داآلخرفي الدخل الشامل  تحويل مملة أةنبية ببند يت  اإلمتراف
 

يللت   طيلللة فللي نالايللة كللل فتللرة تقريللرلالتللي يللت  قياسللالا بالتكليللة المبللالبم ت اعةنبيللة  المصللنيةبالنسللبة للموةللودات والمطلوبللات الماليللة 
،الللدخل مللن  بنللد فللي صللرف البملل ت اعةنبيللة بنللات، مللل  التكليللة المطيلللة للموةللودات الماليللة ويللت  اإلمتللراف بالللاأربللاح وخسللاسر تحديللد 

 دالموحد بيان الربح أو الخسارةضمن ، اإلستتمارات المالية

 أدوات مالية مشتقة
مقللود صللرف البملل ت اعةنبيللة اآلةلللة طللوق أسللبار اعسللال  و ماليللة مشللتقة متنومللة بمللا فللي ذلللك تقللو  المةمومللة بالللدخول فللي أدوات 

مزيللد مللن د لأسللبار اعسللال ل أسللبار الياسللدة وسللبر الصللرف اعةنبلليمخللاطر وذلللك إلدارة تبرضللالا إللل  ومقللود مقايضللة أسللبار الياسللدة 
 د13 في اإليضاحت  اإلفصاح منالا التياصيل من اعدوات المالية المشتقة 

 
نالايلة  يت  اامتراف بالمشتقات مبدسيا، بالقيمة البادلة بتاريخ الدخول في البقود المشتقة ويت  إمادة قياسلالا احقلا، إلل  قيمتاللا البادللة فلي
وفباللة  كل فترة تقريرد يت  اامتراف بالربح أو الخسارة الناتةة مباشلرة، فلي اللربح أو الخسلارة إا فلي حلال كانلت اعداة المشلتقة مصلنية

 كلداة تحوطل وفي هذه الحالة يبتمد توقيت اامتراف بالربح أو الخسارة مل  طبيبة م قة التحوطد

 المشتقات الضمنية
المبيللار الللدولي ماليللة ضللمن نطللاق  موةللودات ليسللتغيللر المشللتقة التللي  ةالبقللود المضلليي ضللمنيللت  التبامللل ملل  المشللتقات الضللمنية 

منلدما ا تكلون المخلاطر والسلمات مرتبطلة بشلكل وتيلق بتللك التلي مطلوبلات الماليلة( كمشلتقات منيصللة ال متل) 9رق   للتقارير المالية
 دلدى البقود المضيية وا يت  قياس البقود المضيية بالقيمة البادلة من خ ل الربح أو الخسارة

 محاسبة التحوط
البيل   التغيلرات فلي أسلبار اعسلال  ملل  ملنالناتةلة النقديلة  بمخاطر التلدفقات بتحديد طوق أسبار اعسال  فيما يتبلققامت المةمومة 

 لتدفقات النقديةدل كتحوطات للشركات المستتمر فيالا المحتسبة وفقا، لحقوق الملكيةلالمتوق  
 

منللللد بدايللللة م قللللة التحللللوطل تقللللو  المةمومللللة بتوتيللللق الب قللللة بللللين أداة التحللللوط والبنللللد المتحللللوط بشلللللنه ملللل  أهللللداف إدارة المخللللاطر 
اإلسلللتراتيةية المتبلقلللة بللله لضلللمان مبلللام ت التحلللوط المختليلللةد وباإلضلللافة للللذلكل منلللد بدايلللة التحلللوط وملللل  اسلللاس مسلللتمرل تقلللو  و 

 المةمومللة بتوتيللق فيمللا إذا كانللت أداة التحللوط ماليللة اليامليللة فللي تسللوية التغيللرات فللي القللي  البادلللة أو التللدفقات النقديللة للبنللد المتحللوط
 مخاطر المتحوط بشلنالادبشلنه الباسد إل  ال

 
 التياصيل حول القي  البادلة لألدوات المشتقة المستخدمة للتحوطد 13يبين إيضاح 
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 أدوات مالية مشتقة )يتبع(

 يةتحوطات التدفقات النقد
يت  اإلمتلراف بلالةزت اليبلال ملن التغيلرات فلي القيملة البادللة للمشلتقات المصلنية والمؤهللة كتحوطلات تلدفقات نقديلة فلي اللدخل الشلامل 
اآلخلر وتتللراك  تحللت بنللد احتيلاطي تحللوط التللدفقات النقديللةد ويللت  اإلمتلراف بللالربح أو الخسللارة المتبلقللة بلالةزت غيللر اليبللال مباشللرة فللي 

دراةالا في بند ،اإليرادات/)المصاريف( اعخرى،دالربح أو ال  خسارة وا 
 

يت  إمادة تصنيف المبالغ المبترف بالا سابقا، في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقلوق الملكيلة إلل  اللربح أو الخسلارة فلي اليتلرات 
اللذل تل  اإلمتلراف بيلان اللربح أو الخسلارة الموحلد نيس البنلد فلي في في الربح أو الخسارة  لهالتي يكون فيالا اإلمتراف بالبند المتحوط 

مندما تنتج توقبات مباملة تحوط احقا، إل  اإلمتراف ببند غير مالي أو تصبح إلتزا  ينطبق مليه محاسبة تحلوط  دله كبند متحوطبه 
ا، فللي القيللاس اعولللي للتكليللة أو القيمللة القيمللة البادلللة فللإن المبلللغ الللذل تلل  تراكملله فللي إحتيللاطي إمللادة التقيللي  يللت  حذفلله ويللت  إدراةلله فللور 

 د المدرةة اعخرى لألصل أو اإللتزا 
 

تتوقف المةمومة من إستخدا  محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقديةل مندما يكلون ملن المتوقل  أن تحوطلات التلدفقات النقديلة يمكلن 
لتللدفقات النقديللة كللذلك إللل  أن تحللدث التللدفقات النقديللة فللي ان تحللدث فللي المسللتقبلل وتبقلل  المبللالغ المتراكمللة فللي إحتيللاطي تحوطللات ا

المسللتقبلل وفللي حالللة كللون التللدفقات النقديللة مللن غيللر المتوقلل  أن تحللدثل فللإن ذلللك المبلللغ يللت  تحويللله مباشللرة، إللل  الللربح أو الخسللارة 
 مباشرة،د

 
يللر فللي القيمللة اليبليللة للخيللار فقللط يللت  تصللنييه كلللداة منللدما تقللو  المةمومللة بيصللل القيمللة اليبليللة وقيمللة الوقللت لبقللد الخيللارل فللإن التغي

في الدخل الشامل اآلخر والذل يت  حذفه احقا، أو إمادة تصنييه من حقلوق  الوقتتحوطل وتبترف بببت أو ةمي  التغيرات في قيمة 
  اإلمتراف به في الربح لوالخسارةدالملكية كمبلغ منيصل أو مل  أساس اإلطيات )ويبتمد ذلك مل  طبيبة بند التحوط( وفي النالاية يت  

مندما تتوقف م قة التحلوط فلي تلبيلة المتطلبلات المتبلقلة بلالتحوط لنسلب التحلوط ولكلن أهلداف إدارة مخلاطر تصلنيف م قلة التحلوط 
حتلل  تبقلل  كمللا هلليل فللإن المةمومللة سللوف تقللو  بتبللديل نسللب التحللوط المتبلقللة بب قللة التحللوط )بمبنلل  آخللرل إمللادة تللوازن التحللوط( 

 يمكنالا أن تلبي مبايير التلهيل مرة أخرىد

 انخفاض القيمة 
د يت  تقيي  الموةودات المالية المقاسة بالتكلية المطيلة لمبرفة فيما إذا كان يوةد مؤشرات مل  انخيات القيمة في نالاية كل فترة تقرير

لحدث أو أكتر حصلل ببلد اإلمتلراف المبلدسي باعصلل تبتبر الموةودات المالية منخيضة القيمة مند وةود دليل موضومي بلنه نتيةة 
  د للموةوداتالماليل تلترت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 قد يتضمن الدليل الموضومي مل  انخيات القيمة ما يلي:
 

 أو الطرف المقابل؛ أو صبوبات مالية ملموسة لدى المصدر 
  اليواسد أو الدفبات الرسيسية؛ أو سداداإلخ ل بالبقدل متل التخلف أو التلخر من 
 يكون من المحتمل بلن يتبرت المقترت إل  اإلف س أو إلمادة هيكلة مالية؛ أو 
 مد  وةود سوق نشط لتلك الموةودات المالية نتيةة لصبوبات ماليةد   

ودات بخصللوا انخيللات القيمللة مللل  فيمللا يتبلللق بيسللات مبينللة مللن الموةللودات الماليللةل متللل الللذم  المدينللة التةاريللةل يللت  تقيللي  الموةلل
ن تلل  تقييمالللا بلنالللا غيللر منخيضللة القيمللة بشللكل فللردلد قللد يتضللمن الللدليل الموضللومي مللل  انخيللات قيمللة  اسللاس ةمللامي حتلل  وا 
ي محي ة الذم  المدينة الخبرة السابقة للشركة فيما يتبلق بتحصيل الدفبات وزيادة فلي ملدد اللدفبات المتللخرة السلداد فلي المحي لة والتل

يومللا، باإلضللافة إللل  التغيللرات التللي يمكللن م ح تالللا فللي ال للروف اإلقتصللادية الوطنيللة أو  60تزيللد مللن مبللدل فتللرة اإلستمللان البالغللة 
  المحلية التي تت ز  م  التلخير في الذم  المدينةد
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 )يتبع(اض القيمة انخف
وتبكللس تلللتير الرهونللات إن مبلللغ اإلنخيللات بالقيمللة هللو اليللرق بللين قيمللة اعصللل المدرةللة والقيمللة الحاليللة للتللدفقات النقديللة المسللتقبلية 

رة والمخصومة بموةب سبر الياسدة اليبلي اعساسي لألصل الماليدوالضمانات    المقد 
المدينلة ذم  اللبلغ خسارة اإلنخيات بالقيمة مباشرة،ل وذلك لكافة اعصول الماليلة بإسلتتنات يت  تخييت القيمة المدرةة لألصل المالي بم

غيلر  المدينلة التةاريلةذم  اللمخصلاد منلدما تبتبلر إحلدى الل حيلث يلت  تخيليت القيملة المدرةلة ملن خل ل إسلتبمال حسلاب التةارية
مملللل ويللت  إدراج أيللة تسللديدات مسللتقبلية مسللتلمة لمبللالغ تلل  قابلللة للتحصلليل يللت  منللدها إمللدا  مبلللغ الذمللة مقابللل حسلللاب المخصللا 

  د الربح أو الخسارةلالا ضمن حساب المخصاد يت  اإلمتراف بالتغيرات في القيمة المدرةة لحساب المخصا في  مخصا
ببلد اإلمتلراف في حال تلدن  مبللغ خسلارة اإلنخيلات بالقيملة فلي فتلرة احقلةل وكلان باإلمكلان ربلط التلدني بشلكل موضلومي بحلدث تل  

مللل  أا تتةللاوز القيمللة  الللربح أو الخسللارةباإلنخيللات بالقيمللةل يللت  مكللس خسللارة اإلنخيللات المبتللرف بالللا سللابقا، مللن خلل ل حسللاب 
المدرةلللة لإلسلللتتمار بتلللاريخ مكلللس اإلنخيلللات بالقيملللة المبللللغ اللللذل كانلللت سلللتكون مليللله التكليلللة المطيللللة فيملللا للللو لللل  يلللت  اإلمتلللراف 

 ةدباإلنخيات بالقيم
 
 عمالت أجنبية ( ي)
 

مند إمداد البيانات المالية لكلل منشللة ملن منشلتت المةموملةل يلت  اإلمتلراف بالمبلام ت التلي تلت  ببمل ت بخل ف البمللة المسلتخدمة 
الماليلة  ل يلت  إملادة تحويلل البنلودفي نالاية كل فترة تقريلر لدى المةمومة )مم ت أةنبية( بلسبار الصرف الساسدة بتواريخ المبام تد

بادللة المصنية بالبم ت اعةنبية إستنادا، إل  ااسبار الساسدة في ذلك التاريخد ويت  إمادة تحويل البنود غير المالية المدرةة بالقيمة ال
  قياسالا مل  والمصنية ببم ت أةنبية باعسبار الساسدة في تاريخ تحديد القيمة البادلةد وا يت  إمادة تحويل البنود غير المالية التي ت

 يت  اامتراف بيروقات تحويل البم ت في الربح أو الخسارة وقت حدوتالاد اساس التكلية التاريخية في مملة أةنبيةد
 
 اإلعتراف باإليراد  ( ك)
 

تردات والمسلللالبمللل ت المقلللدرة  بملللردودات يلللراداتاإل تخيللليتد يلللت  للبلللدل المقبلللوت أو المسلللتحقبالقيملللة البادللللة  يلللراداتيلللت  قيلللاس اإل
 مماتلةدالخرى اع والحسومات

 
 وتقديم الخدمات بيع البضائع( 1)
 

 الشروط التالية: ت  تلبية ةمي  الذل ل وانتقال الملكيةل في الوقتالبضاس توصيل  ما يت مند البضاس بي   من إيراداتيت  اإلمتراف ب
 
  ؛إل  المشترل  البضامة الالامةقيا  المةمومة بتحويل مخاطر ومناف  ملكية 
  الة مل   بالسيطرةالمةمومة بب قة إدارية مستمرة إل  الحد المرتبط مادة، بالملكية وا  مندما ا تحتي  ؛ةالمبام البضامةاليب 
 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موتوقة؛ 
  إل  المةمومة؛ و اف  ااقتصادية المرتبطة بالمباملةمن المحتمل أن تتدفق المن يكون 
 بصورة موتوقةد بالمباملةأو التي سيت  تكبدها المتبلقة  تكاليف التي ُتك ب  دتإمكانية قياس ال 
 

( ملليال  وغير الملؤمن لخدمات الطبية المقدمة للمرض  )المؤمنالياتورة اإلةمالي مبلغ المن الخدمات في المقا  اعول  يراداتاإلتمتل 
  يتقللد يللت  فيالللافللي اليتللرة المحاسللبية التللي  يراداتبللاإل اإلمتللرافصللافي أل خصللومات مسللموح بالللاد يللت  ب اويللت  إ الارهللخلل ل السللنةل 

 خدماتدال
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 اإلعتراف باإليراد )يتبع( ( ك)
 
 والفوائد األرباح أنصبة( إيرادات 2)
 

بشللرط أن يكللون مللن المحتمللل بلللن )   باسللت   الللدف منللد وةللود حللق للمسللاه سللتتماراتمللن اإلأنصللبة اعربللاح إيرادات يللت  اإلمتللراف بلل
مكانية القياس اإل  د(بشكل موتوق  يراداتالمناف  اإلقتصادية ستتدفق للمةمومة وا 

 
مكانيللة المحتمللل بلللن المنللاف  اإلقتصللادية سللتتدفق الموةللودات الماليللة منللدما يكللون مللن إيرادات اليواسللد مللن يللت  اإلمتللراف بلل للمةمومللة وا 

الياسللدة مللل  أسللاس الوقللتل بللالرةوت إللل  أصللل المبلللغ القللاس  وسللبر الياسللدة اليبلللي  إيللراداتد تسللتحق بشللكل موتللوق  يللراداتالقيللاس اإل
المطبللقل وهللو المبللدل الللذل يخصلل  التللدفقات النقديللة المسللتقبلية المتوقبللة خلل ل البمللر المتوقلل  للموةللودات الماليللة إللل  صللافي القيمللة 

 دمند اإلمتراف اعوليلذلك اعصل  مدرةةال
 
 ( دخل اإليجار3)
 

 ( أدناهدل) ت  بيانالا في إيضاحمقود اإليةار التشغيلية  إيراداتبإن سياسة المةمومة ل متراف 
 
 معامالت أسواق رأس المال( 4)
 

ل متلللل السلللين بقلللي  ماليلللةول تسلللب  المةموملللة للحصلللول ملللل  تمويلللل رأس ملللال مقتلللرت بالنيابلللة ملللن مم ساللللا ل سلللتحواذ ملللل  أصللل
دارة متللل هلذه المبللام تد وبلالن ر إللل   والطلاسراتد تحصلل المةمومللة ملل  رسللو  خلدمات المبللام ت نتيةلة لتن لي  وتقللدي  المشلورة وا 
طبيبللة الخللدماتل التللي تكللون مرتبطللة باعحللداث غالبللا،ل فللإن الرسللو  ا تكللون مسللتحقة مللل  أسللاس زمنللي نسللبي بللل يللت  اامتللراف بالللا 

 الكامل كما ومندما تصبح مستحقة إل  المةمومة بمةرد أن تكون احتمالية حدوث أحداث هامة أمرا، مؤكدا،د ب
 
 لتأجيرا ( ل)
 

يت  تصنيف مقود اإليةار كإيةارات تمويلية مندما تتحول بموةب شروط مقود اإليةار المخاطر ومناف  التمللك إلل  المسلتلةر بشلكل 
 ر اعخرى فيت  تصنييالا كبقود إيةار تشغيليةد ةوهرلد أما أنوات مقود اإليةا

 
 المجموعة كمؤجر( 1)
 

لمةمومللة فللي مقللود ايللت  قيللد المبللالغ المسللتحقة مللل  المسللتلةرين بموةللب مقللود اإليةللار التمللويلي كللذم  مدينللة بقيمللة صللافي اسللتتمار 
مبدل ماسد دورل تابت مل  رصليد صلافي اسلتتمار اإليةاراتد يت  توزي  إيراد اإليةار التمويلي مل  اليترات المحاسبية بحيث يبكس 

 المةمومة القاس  خ ل فترة اإليةارد 
 

د اإليةار التشغيلي إل  القيمة المدرةة لألصل المؤةر بحيث يت  اامتراف باللا التكاليف اعولية المباشرة المتبلقة بالتياوت وا مداد مقيللت  تحقيللق إيللراد اإليةللار ملللن اإليةللارات التشللغيلية وفقللا، لطريقللة القسللط التابللت بنللات، مللل  فتللرة مقللد اإليةللار المتبلللق بالللاد يللت  إضللافة 
 وفقا، لقامدة القسط التابت ومل  أساس فترة التلةيرد

 
 المجموعة كمستأجر( 2)
 

دايللة مقللد إن الموةللودات المحللتي  بالللا بموةللب مقللد إيةللار تمللويلي يللت  تسللةيلالا مبللدسيا، كموةللودات للمةمومللة بالقيمللة البادلللة بتللاريخ ب
 اإليةار أو إذا كانت أقل بالقيمة الحالية للحد اعدن  لملدفومات اإليةلارد يلت  إدراج قيملة المطلوبلات المقابللة للملؤةر فلي بيلان المركلز

 المالي الموحد كالتزامات بموةب مقود إيةار تمويليةد 
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 )يتبع( لتأجيرا ( ل)
 
 )يتبع( المجموعة كمستأجر( 2)
 

يت  توزي  مدفومات اإليةار ما بين التكاليف المالية وتنزيل للمبلالغ المسلتحقة بموةلب مقلد اإليةلار التملويلي باللدف تحقيلق سلبر فاسلدة 
إلل  اللربح أو الخسلارة إا إذا كانلت متبلقلة بصلورة مباشلرة  تابت مل  الرصيد المتبقي من االتزا د يلت  تحميلل التكلاليف الماليلة مباشلرة، 

أدنلاه(د  (ن)3 بموةودات مؤهلة وفي هذه الحالة يت  رسملتالا بموةب السياسة البامة للمةمومة بتكلية ااقترات )المبينلة فلي اإليضلاح
 يت  اإلمتراف باإليةارات الطارسة كمصاريف في اليترات التي يت  تكبدها فيالاد

 
هنللاك أسللاس منالةللي أكتللر نموذةيللة للمخطللط الزمنللي الللذل يللت  فيلله اسللتنياد المنللاف  ااقتصللادية مللن اعصللل المللؤةرد تللدرج اإليةللارات امتراف بدفبات اإليةارات التشغيلية كمصروف وفقلا، لقاملدة القسلط التابلت بنلات، ملل  فتلرة التللةير المتبلقلة باللال إا منلدما يكلون يت  ا

 ب مقود اإليةارات التشغيلية كمصروف في اليترة التي يت  تكبدها فيالاد المحتملة الناشسة بموة
 
 مزايا الموظفين ( م)
 
ويلت  اامتلراف بله وفقا، لقانون البمل ااتحادل لدولة اإلمارات البربية المتحدة  لللمو ييننالاية الخدمة  مكافتتمخصا احتساب  يت 

 أساس ااستحقاقد الموحد مل   الربح أو الخسارةبيان  فيكمصروفات 
 

مللل  أسللاس  الللربح أو الخسللارةكمصللروف فللي بيللان  الخليةللي مللواطني دول مةلللس التبللاون ب المتبلقللة مسللاهمة التقامللدب اإلمتللرافيللت  
 ااستحقاقد

 
ة المتضلللمن ضلللمن اللللذم  الداسنلللة التةاريلللل طويللللة اعةلللل اعخلللرى الملللو يين  بإسلللتحقاقات المتبلقلللةالمبتلللرف باللللا  اإللتزاملللاتيلللت  قيلللاس 
رة المتوق  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ب واعخرى  من قبلل المةموملة فيملا يتبللق بالخلدمات المقدملة ملن قبلل تقديمالا  المقد 

 المو يين حت  تاريخ التقريرد
 
 تكاليف االقتراض ( ن)
 

هللي اعصللول التللي تتطلللب حتمللا، فتللرة ةوهريللة مللن إنشللات أو إنتللاج أصللول مؤهلللةل و  لإن تكللاليف ااقتللرات المنسللوبة مباشللرة، إللل  شللرات
ت  إضللافتالا إلل  تكلاليف هللذه اعصلول إلل  أن تصلبح هللذه اعصلول ةلاهزة بصللورة يلالوقلت لتكلون ةلاهزة ل سللتبمال المقلرر أو بيباللال 

 ةوهرية ل ستبمال المقرر أو بيبالاد
 

  ي اليترة التي يت  تكبدها فيالادفاعرباح أو الخساسر يت  اامتراف بةمي  تكاليف ااقترات اعخرى في 
 
 المنح الحكومية ( س)
 

تبتقد المةمومة بلنهل وفي مب   الحااتل مندما يت  الحصول مل  اعراضي من خ ل المنح الحكومية بشكل أولليل تكلون احتماليلة 
لل  حلين قيلا  ا إلدارة بوضل  خطلط اسلتخدا  اعرتل أن تتدفق المزايا ااقتصادية المستقبلية إلل  المةموملة غيلر مؤكلدةل حيلث أنله وا 

يبق  من المحتمل أن تبود ملكية اعرت إل  الحكومة مةلددا،د وباإلضلافة للذلكل وفلي غيلاب وةلود اسلتخدا  محلدد للألرتل ا يمكلن 
الموحلدة إلل  حلين  تحديد مبلغ المزايا ااقتصادية المستقبلية بشكل مبقولد ومليهل ا يت  اامتراف باعرت مبدسيا، فلي البيانلات الماليلة

حصول أحداث أكيدة تمكن المةمومة من استنتاج بلنه أصبح من المحتمل أن تتدفق المزايا ااقتصادية المستقبلية إلل  المةموملة ملن 
 ملكيتالا لالذه اعرتد

 
إلللل  المةموملللة ا يلللت  إن اعراضلللي المسلللتلمة كملللنح حكوميلللة والتلللي ا تلبلللي المبلللايير المرتبطلللة بتلللدفق المزايلللا ااقتصلللادية المسلللتقبلية 

 اامتراف بالال ولكن يت  اإلفصاح من وةودها في البيانات المالية الموحدةد
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لمسللتقبلية سللتتدفق إللل  المةمومللة باسللتخدا  إرشللادات مبتمللدة مللن قبللل مةلللس تقللو  اإلدارة بتحديللد فيمللا إذا كانللت المزايللا ااقتصللادية ا
اإلدارة؛ كما يت  الموافقة مل  كل تحديد ملن قبلل مةللس اإلدارة أيضلا،د حالملا يلت  التوصلل إلل  تحديلد مبلينل يلت  اامتلراف باعراضلي 

  في البيانات المالية بالقيمة اإلسميةد
اريخ كلل تقريلرل تقلو  اإلدارة بلإةرات تقلدير حلول ااسلتخدا  اعمتلل للألرت واسلتنادا، إلل  ذللك التقلديرل مند اامتراف المبدسي واحقا، بتل

البقلارل أو الممتلكلات واآلات والمبلدات أو المخلزون( اسلتنادا، إلل   ل يت  تحويل اعرت إل  فسة اعصلل ذات الب قلة )متلل ااسلتتمار 
 ذلك بتطبيق السياسة المحاسبية المتبلقة بيسة ذلك ااصلد ااستخدا  المقصود منالا ويت  احتسابالا ببد

 
 إحتياطي قانوني ( ع)
 

ببلد الضلريبة فلي نالايلة كلل فتلرة تقريلر % ملن اعربلاح 10يتل  تحويل ل الن ا  اعساسي للشركة بموةبو  لقانون الشركات التةارية وفقا، 
إللل  أن يسللاول مللل  اعقللل  القللانوني التحللوي ت إللل  هللذا اإلحتيللاطي غيللر قابللل للتوزيلل د ينبغللي إةللراتقللانوني الحتيللاطي اإل سللنوية إللل 

   نصف رأس مال الشركة المدفوتد
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

التقللديرات أو  لا إن إمللداد البيانللات الماليللة الموحللدة بمللا يتوافللق ملل  المبللايير الدوليللة للتقللارير الماليللة يتطلللب مللن اإلدارة وضلل  اعحكلل
والمصللروفاتد قللد  يللراداتاافتراضللات التللي قللد تللؤتر مللل  تطبيللق السياسللات المحاسللبية والمبللالغ اليبليللة للموةللودات والمطلوبللات واإل

  تختلف النتاسج اليبلية من تلك التقديراتد
مللل اعخللرىل بمللا فللي ذلللك توقبللات اعحللداث بنللات، مللل  الخبللرة التاريخيللة والبوا يللت  مراةبللة هللذه التقللديرات واافتراضللات بشللكل مسللتمر

التلي تل  فياللا تبلديل  يتلرةالالتقلديرات المحاسلبية فلي  اإلمتلراف بلالتغيرات ملل يت   دالمستقبلية التي يبتقد بلنالا مبقولة في هذه ال روف
 دالتقدير وفي أل فترة مستقبلية تلترت

 
 رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال )أ( 
 العقاري  ثمارتقييم اإلست (1)

 مناسلبة ت مالنيلةللمةمومة في نالايلة فتلرة التقريلر ملن قبلل مقيملين مسلتقلين مبتملدين للديال  ملؤه  اإلستتمارات البقاريةيت  إمادة تقيي  
تلي سليت  ال المقلدرةتسلتند القلي  البادللة إلل  القلي  السلوقيةل وهلي القيملة مبترف بالا وخبرة حديتة في موق  وفسة البقار اللذل يلت  تقييملهد 

  دتاريخ القياسبفي السوق المشاركين تبادلالا مل  أساس مباملة تةارية بين 
مةملوت التلدفقات النقديلة المسللتقبلية  إلل فلي سلوق نشللطةل يلت  إملداد التقييملات بلالن ر  الحاليلةموتوقلة لألسلبار التقلديرات منلد غيلاب ال

إلل  ناللج رسلملة  لاللال لوحلدة الصلنامية الصلغيرة القاسملة والمخطلطلد التقيلي  مل  ذلكل يستن المقدرة المتوق  است مالا من البقارد وبنات، 
لألراضللي مرسللملة بلسللبار مناسللبة لللتبكس  للروف السللوق؛ أمللا بالنسللبة  المتوقبللةالللدخل الللذل ييتللرت أن تكللون التللدفقات اإليةاريللة 

 واعتبلاب المالنيلةوتكلية البنات  المتوق تخدا  سبر البي  سإالتي تتطلب  المتبقيةل فإن التقيي  يستند إل  طريقة القيمة المزودة بالخدمات
 58.361القيملة البادللة بمبللغ  فلي انخيلاتب اإلمتلرافملل  إملادة التقيلي ل تل   بنلات،  دالمسلتالدفوتكلية التمويل ومبدل الباسد اللداخلي 

لتقديرات الرسيسية المستخدمة في التقيي  من ا اإلفصاحد ت  (ألف دره  40.548: انخيات بمبلغ 2016)ألف دره  في السنة الحالية 
 د9في إيضاح رق  لإلستتمارات البقارية البادل 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية( انخفاض قيمة إستثمارات في 2)

ملل   المدرةللةل مقارنللة القيمللة مللن خلل زميلللة محتسللبة وفقللا، لحقللوق الملكيللة  اتفللي شللرك سللتتمار لتلل  اختبللار انخيللات القيمللة المحتملللة 
  القيمة القابلة ل ستردادد 

حيث أنه وملن بلين مواملل أخلرى ذات صللةل فلإن تلداول ل إيركاب هولدينةز إن فيالمةمومة في  ستتمارالقيمة إل إنخياتت  اختبار 
 ناقصلا، تكلاليف البيل البادللة  قيمتاللاسلتخدا  بات  تحديد القيمة القابلة لإلسترداد د أسالمالا وليترة طويلة يت  بلسبار مخيضة بصورة كبيرة

إيركلللاب منلللد  أسلللال  فللليللمةموملللة أسلللبار اعسلللال   المترافقلللة مللل  طلللوق تسلللوية مللل  اعخلللذ باإلمتبلللار الل ل أيالملللا أملللل سلللتخدا اإلوقيملللة 
 ديبادل تكلية رأس المال للمةمومةبمبدل خص   ةمقدر ال ات التخارجمضام مل  أساسل ستحقاقالاإ
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 )يتبع( بيانات المالية الموحدةال حولإيضاحات 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4
 

 )يتبع( رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال )أ( 
 )يتبع( شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية( انخفاض قيمة إستثمارات في 2)

 القطللاتمضللاميات مسللتوى ل بمللا فللي ذلللك 3المسللتوى   يلليتق بيأخللرى باسللتخدا  أسللال لللةية ل سللترداد لشللرکة زمالقابللل مللةيالق ديللتلل  تحد
  دالمنشلةوقيمة  بالا المستتمر للةالةاعرباح قبل خص  الياسدة والضراسب وااستال ك واإلطيات مل   المطبق
أللف  257.348بإنخيلات القيملة بمبللغ فقلد تل  اإلمتلراف افتراضاتل وفقا لالذه ا التي تمتتقديرات القيمة القابلة ل سترداد  بنات، مل 

 دألف دره ( 76.894: 2016) دره 

 إنخفاض قيمة الشهرة( 3)
د السلنةخل ل  القيملة نخيلاتإل وشلركاتالا التاببلة مةمومة أنةلو البربية للرمايلة الصلحيةمل   اإلستحواذت  اختبار الشالرة الناتةة من 

 د10 إيضاح رق في  ذات الب قة الحساسةات من التقدير  ت  اإلفصاح

 ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها4)
مخصللا  وأخللذت باإلمتبللارواعخللرى والقللروت اإلسللتتمارية التةاريللة قامللت اإلدارة بتقللدير مللدى قابليللة تحصلليل أرصللدة الللذم  المدينللة 

حصللليلالا بنلللات، ملللل  الخبلللرة السلللابقة والبيسلللة اللللديون المشلللكوك فلللي تحصللليلالاد قاملللت المةموملللة بتقلللدير مخصلللا اللللديون المشلللكوك بت  اإلقتصادية الساسدةد 

 ( القيمة العادلة لألدوات المالية5)
تقلللدير القيملللة البادللللة  منلللدالتقلللارير الماليلللةد  إملللداد للللدى المةموملللة موةلللودات ومطلوبلللات ماليلللة يلللت  قياسلللالا بالقيملللة البادللللة عغلللرات

د تللل  اإلفصلللاح ملللن ةمتاحللل يفلللي السلللوق بقلللدر ملللا هللل لبيانلللات التلللي يمكلللن م ح تاللللاامطلوبلللاتل تسلللتخد  المةموملللة الللموةلللودات أو 
 28مبلومات حول أساليب التقيي  والمدخ ت المستخدمة في تحديد القيمة البادلة للموةودات والمطلوبات المالية المختلية في إيضلاح 

 (ده)
 
 المحاسبية الهامة األحكام ( ب)

  حكوميةالمستقبلية من األراضي المستلمة كمنحة  ( إمكانية المنافع االقتصادية1)
للتلكد من إمكانية المناف  ااقتصلادية المسلتقبلية ملن  المستخدمةحكا  اع توضيحلحصول مل  ا ل يمكن(س) 3 اإليضاحالرةوت إل  ب

 منحة حكوميةدك المستلمةاعراضي 

 )"إيركاب"( على إيركاب هولدينجز إن في هام( تأثير 2)
 باإلضلافة إلل  التمتيلل فلي مختللف اللةلان اليرميلة للمةللس التلي تبملل فياللا حاليلا،  إيركلابفلي مةللس إدارة  نموملة بمقبلديالمة تحتي 

كإسلللتتمار بشلللركة زميللللة  إيركللابتصلللنيف اسللتتمار المةموملللة فلللي  تللل ل بنلللات، مللل  ذللللك اعسلللال د ملكيللة% فلللي 17.55باإلضللافة إلللل  
 دمحتسبة وفقا، لحقوق الملكية

 شركة تابعة إستبعادعند  المقدم التعويض (3)
أنةلللو أريبيللان المةمومللة مللن خلل ل شللركتالا التاببللة للرمايللة الصللحية فللي اإلمللارات البربيللة المتحللدةل  أبرمللتل 2017فبرايللر  15فللي 

كيلر  بروفيشانسلي هيللثمن أسلال   %93 البالغةو  الكاملة ذات صلة لبي  حصتالا ليستل اتياقية شرات أسال  م  شركة للرماية الصحية
  د2017ديسمبر  6في والتي ت  اإلنتالات منالا دايةنوستيك 

ل بروفيشانسلي هيللث كيلر دايةنوسلتيكبتبلويت ببلت المبلالغ لمشلترل  أنةللو أريبيلان للرمايلة الصلحيةقامت هذه الصيقةل  إلتما  وفقا، 
 ضلمانخطلاب ب ملدمو  هذا التبويت إنفي  ل أحداث مبينة ليترة محدودةد من الباسداتل  %75و  %50والتي قد تتياوت ما بين 

ملن الحلد اعدنل  للتبلويتد فلي نالايلة  أنةلو أريبيان للرماية الصحيةصادر من الشركة في حالة انخيات صافي قيمة أصول شركة 
 دببيدة ت  إمتبارهامبينة الوقوت متل هذه اعحداث أن تبتقد اإلدارة فترة التقريرل 
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 )يتبع( ةالبيانات المالية الموحد حولإيضاحات 
 
 
  المجموعة تكوين 5
 
 الشركات التابعة 5/1
 

 في نالاية فترة التقريرد الشركات التاببة الالامة للمةمومةفيما يلي تياصيل 
 
 حصة المجموعة   

 2016 2017 النشاط الرئيسي بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
     اإلستثمارات الرئيسية

 %100 %100 اإلستتمار في ايركاب ان في لنداهو  1الواحة آيه سي كوبيراتف يو ايه
إلستتمار  الشرق اعوسط وشمال أفريقياشركة 

 %100 %100 تمويلي إستتمار ةزر كايمان 2الطاقة ليمتد

 .الواحة اند ذد د 
اإلمارات البربية 

 %100 %100 البقارات الصنامية المتحدة
     

     األصولإدارة 
الرماية الصحية آنةلو أريبيان إلستتمارات 

 .ذد د 
اإلمارات البربية 

 %90.1 %90.1 الرماية الصحية المتحدة

 واحة لإلستتمار شد دخد
اإلمارات البربية 

 %100 %100 إدارة اإلستتمار المتحدة
 %100 %100 إستتمارات مالية ةزر كايمان 3شركة واحة إلدارة اإلستتمار اس بي سي

 - %100 فاسل يتشاناإلستتمار في  ةزر كايمان 4ليمتد في إيه إسواحة 
 %100 %100 مبام ت مالية خاصة ةزر كايمان المحدودة 1رق   ل ستتمارالواحة 
 %100 %100 مبام ت مالية خاصة ةزر كايمان المحدودة 2رق   ل ستتمارالواحة 

 
 د(12)إيضاح  ايركابستتمار في إلل شركة قابضة 1
 
 (د13ل اكس انيرةي انك )إيضاح اس دستتمار في لإل شركة قابضة 2
 
 الواحة للقيمة في أسواق الشرق اعوسط وشمال أفريقيلاصندوق في % 98.9 اس بي سي حصةتملك شركة الواحة إلدارة ااستتمار  3
 في %60.5 (ل و%67.8: 2016) في أسواق الشرق اعوسط وشمال أفريقياصندوق أسال  الواحة  في %51.8(ل 100%: 2016)

 (د2016 :89.5%) CEEMEA وسط وشرق أوروبا والشرق اعوسط وأفريقيافي أسواق خل التابت صندوق الد
 
 (د12)إيضاح تشانيل فاس ستتمار في لإل شركة قابضة 4
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 المجموعة )يتبع(  تكوين 5
 
 غير مسيطرةة هامالتابعة للمجموعة التي لديها حصص ملكية  اتالشرك 5/2
 
 شركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سيأ 5/2
 

غيللر مسلليطرة مبينللة أدنللاهد إن  هامللة إن المبلومللات الماليللة الملخصللة المتبلقللة بالشللركة التاببللة للمةمومللة التللي لللديالا حصللا ملكيللة
 المبلومات المالية الملخصة أدناه تمتل المبالغ قبل الحذوفات بين شركات المةمومةد

 

 ن المركز الماليبيا
2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
 2.702.735  3.729.287 المتداولة  –مةموت الموةودات 
(1.622.247) المتداولة  –مةموت المطلوبات    (1.250.542)  

(747.402)  1حقوق الملكية غير المسيطرة   (267.723)  
 1.184.470  1.359.638  حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة

 
 فلي أسلواق الشلرق اعوسلط وشلمال أفريقيلاصلندوق الواحلة لألسلال   أ(تتضمن الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة استتمارات فلي 1

 %؛51.8إللل   %67.8المةمومللة مللن  حصللةذلك انخيضللت للل وتببللا، ل (ألللف درهلل  194.934 :2016) ألللف درهلل  211.662 بمبللغ
أللف  217.870بمبللغ  CEEMEA وسط وشرق أوروبلا والشلرق اعوسلط وأفريقيلافي أسواق  إستتمارات في صندوق الدخل التابت ب(

الواحلة للقيملة صلندوق ج( %؛ 60.5% إلل  89.5ملن  المةموملة حصلةت إنخيضل أللف رهل (ل وتببلا، للذلك 47.814: 2016درهل  )
لللذلك إنخيضللت حصللة المةمومللة مللن  : ا شلليت(ل وتببللا، 2016ألللف درهلل  ) 2.078فللي أسللواق الشللرق اعوسللط وشللمال أفريقيللا بمبلللغ 

 %د 98.9% إل  100
 

 الربح أو الخسارة بيان 

 السنة المنتهية في
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم

 السنة المنتالية في 
 2016ديسمبر  31

 ألف دره 
 261.290  285.931 إيرادات من إستتمارات مالية

 (50.645)  (68.228) مصاريف
 210.645  217.703 ربح السنة

    
 183.240  169.633 ربح ماسد إل  مالكي الشركة

 27.405  48.070 ربح ماسد إل  حقوق الملكية غير المسيطرة
 210.645  217.703 ربح السنة

    
    التدفقات النقديةبيان 

 (239.610)  (855.492) اعنشطة التشغيلية المستخد  فيصافي التدفق النقدل 
 436.739  718.159 التمويليةاعنشطة  ناتج منالصافي التدفق النقدل 
 197.129  (137.333) الناتج من )المستخدم في(/ صافي التدفق النقدي
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 تكوين المجموعة )يتبع(  5
 
 )يتبع( غير مسيطرةهامة التابعة للمجموعة التي لديها حصص ملكية  اتالشرك 5/2
 
 أنجلو ارابيان للرعاية الصحية ذ.م.م.ب 5/2
 

الشللارقة  مستشللي  كلورنيش فلي %70 البالغللة المةموملة لملكيللةل هلي شللركة قابضلةل ذد د دللرمايلة الصللحية  ارابيللانأنةللو إسلتتمارات 
: 2016)  د دذداوراس الطبلي  ومركلز ذد د د الطبليابلن سلينا  مركلز فلي %60(ل و %70: 2016) ذد د د و هيلث بيي بوليكلينلك

% فللي آل فللي اف لإلسللتتمار 80و  (%100: 2016)المحللدودة  دف ز الرمايللة الصللحية ل أرابيللان أنةلللوفللي فللي  %100و  ل%(60
 د%(80: 2016ذد د د )

 
ماليللة مبينللة أدنللاهد إن المبلومللات الل ذد د دللرمايللة الصللحية  ارابيللانأنةلللو باإلسللتتمارات فللي إن المبلومللات الماليللة الملخصللة المتبلقللة 

 الملخصة أدناه تمتل المبالغ قبل الحذوفات بين شركات المةمومةد

 بيان المركز المالي
2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
 222.375  193.318 الموةودات غير المتداولة 

 134.327  265.774 الموةودات المتداولة 
(96.438) المطلوبات مةموت    (138.528)  

(42.167)  1يطرةحقوق الملكية غير المس   (41.311)  
 176.863  320.487  حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة

    
 
بمبللللغ  سلللتتمارإلفلللي ا حلللاملي حقلللوق الملكيلللة غيلللر المسللليطرةحصلللة  مسلللاهماتتتضلللمن الحركلللة فلللي حقلللوق الملكيلللة غيلللر المسللليطرة 1

 د(ألف دره  18.956 :2016) ألف دره  20.674
    

 خسارة الربح أو البيان 

 السنة المنتهية في
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم

 السنة المنتالية في 
 2016ديسمبر  31

 ألف دره 
 295.115  287.499 إيرادات 

 -  124.477 مكسب من إستبباد شركة تاببة
(366.538) مصاريف    (413.250)  

(118.135)  45.438 السنة  (خسارةربح/ )  
    

(86.322)  65.487 مالكي الشركةإل   ةماسد (خسارةربح/ )  
(20.049) إل  حقوق الملكية غير المسيطرة ةماسد خسارة   (31.813)  
(118.135)  45.438 السنة (خسارةربح/ )  

    
    التدفقات النقديةبيان 

(54.896) اعنشطة التشغيلية المستخد  فيصافي التدفق النقدل    (64.955)  
(52.820)  135.073 اعنشطة اإلستتماريةمن/ )المستخد  في(  الناتجصافي التدفق النقدل   
 109.469  88.169 التمويليةاعنشطة  من الناتج صافي التدفق النقدل

(8.306)  168.346 )المستخدم في( الناتج من/ صافي التدفق النقدي   
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  تكوين المجموعة )يتبع( 5
 
 تابعة  إستبعاد شركة 5/3
 

أنةلللو أريبيللان المةمومللة مللن خلل ل شللركتالا التاببللة للرمايللة الصللحية فللي اإلمللارات البربيللة المتحللدةل  أبرمللتل 2017فبرايللر  15فللي 
ر بروفيشانسلي هيللث كيلمن أسلال   %93 البالغةو  الكاملة ذات صلة لبي  حصتالا ليستل اتياقية شرات أسال  م  شركة للرماية الصحية
 د2017ديسمبر  6في والتي ت  اإلنتالات منالا دايةنوستيك 

 
والتللي قللد ل بروفيشانسللي هيلللث كيللر دايةنوسللتيكتبويت لمشللترل البلل أنةلللو أريبيللان للرمايللة الصللحيةقامللت هللذه الصلليقةل  احقللا، إلتمللا 

الصادر  الضمانخطاب ب مدمو  هذا التبويت إنفي  ل أحداث مبينة ليترة محدودةد من الباسداتل  %75و  %50تتياوت ما بين 
ملن الحلد اعدنل  للتبلويتد فلي نالايلة فتلرة  أنةللو أريبيلان للرمايلة الصلحيةمن الشركة فلي حاللة انخيلات صلافي قيملة أصلول شلركة 

 دت  إمتبارها ببيدةمبينة الوقوت متل هذه اعحداث أن تبتقد اإلدارة التقريرل 
 

  سيطرة عليهاتحليل الموجودات والمطلوبات التي تم فقدان ال

 ديسمبر 6
2017 

 ألف درهم
   الموجودات المتداولة
 1.166  النقد ومرادفات النقد

 37.844  ذم  مدينة تةارية وأخرى 
 3.479   المخزون 

   الموجودات غير المتداولة
 7.550  الشالرة

 26.063  موةودات غير ملموسة
 3.801   أتاث ومبدات

   المطلوبات المتداولة
 (22.833)  بات تةارية وأخرى مطلو 

   المطلوبات غير المتداولة
 (2.224)  مخصا مكافتت نالاية الخدمة

 (10.112)  قروت
 44.734  صافي الموةودات المستببدة

 
   إستبعاد شركة تابعة من مكاسب

 171.145  البدل المستل 
 (44.734)  صافي الموةودات المستببدة
 2.590  ةحقوق الملكية غير المسيطر 

 129.001  مكاسب من إستبباد
 (4.524)  تكاليف المباملة

 124.477  صافي مكاسب من إستبباد
 

   إستبعاد شركة تابعة صافي التدفق النقدي الناتج من
 1710145  نقد ومرادفات النقد مل  شكلالبدل المستل  

 (1.166)  ينزل: أرصدة النقد ومرادفات النقد المستببدة
  169.979 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  القطاعات التشغيلية 6
 
 

ويقل خطللوط رفلل  التقللارير لمةمومللة فيمللا يخللا توزيلل  المللواردل اسللتراتيةيات التسلللإللل  اإلدارة البليللا  المقدمللةاسللتنادا، إللل  المبلومللات 
وفلللق هيكلللل اعنشلللطة  8 لمبيلللار اللللدولي للتقلللارير الماليلللة رقللل ابموةلللب  التشلللغيلية القطاملللاتوقيلللاس أدات اعمملللالل تللل  تحديلللد  للللإلدارة

  ااستتمارية والخدمات إل  مةمومات البم تد
 اإلستثمارات الرئيسية

تللللةير ةميللل  اإلسلللتتمارات المملوكلللة للمةموملللة بمختللللف القطاملللات بملللا فلللي ذللللك اإلشلللراف ملللل  قطلللات اإلسلللتتمارات الرسيسلللية ب يقلللو 
 دوالبقارات الصناميةالتكنولوةيا المالية  لل النيط والغازالبن  التحتية لالماليةخدمات الالطيرانل البحرلل 

 
 األسهم الخاصة – األصولإدارة 

وللدى ل وشلمال أفريقيلا في منطقة الشلرق اعوسلط مالية القيمةفرا الوصول إل  للمستتمرين  منصة تتيح اعسال  الخاصةمتل قطات ي
 الرماية الصحيةد إستتمارات فيحاليا، القطات 

 
 رأس المالأسواق  - األصولإدارة 

 داعخرى  اعصولخدمات إدارة ااستمان و فرا في اعسال  و  الوصول إل للمستتمرين  منصة تتيحيمتل قطات أسواق رأس المال 
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 )يتبع( القطاعات التشغيلية 6
 

 ديسمبر: 31بالقطامات التشغيلية مبينة أدناه كما في وللسنة المنتالية في إن المبلومات المرتبطة 
 

 
: 2016لقطامات خ ل السنة )ا يوةد أية إيرادات بين اد تمتل إيرادات القطات المدرةة أم ه اإليرادات الناتةة من مم ت خارةيين 

 يراداتاإل من ضمناإلمارات البربية المتحدةد دولة داخل هي والخدمات  بي  البضاس  الناتةة من يراداتةمي  اإل إن (ددره  ا شيت
 عكبلر ملن المبيبلات نتةت( التي دره ألف  84.405: 2016) دره  ألف 68.088 تقارب إيرادات هناكوالخدمات  بي  البضاس  من

 د2016 و 2017 لسنةالمةمومة  إيراداتفي أو أكتر  %10 ساهموا بلخرين اآلبم ت يوةد أحد من المم ت المةمومةد ا 
 

 إسلتتماراتدرهل ( فلي  أللف 76.894: 2016أللف درهل  ) 257.348المةمومة بخساسر إنخيات القيملة بمبللغ  إمترفتخ ل السنةل 
اإلسللتتمارات  ألللف درهلل ( فللي 40.548: 2016ألللف درهلل  ) 58.361ت القيمللة بمبلللغ إنخيللا وخسللارةمحتسللبة وفقللا لحقللوق الملكيللة 

 د اإلستتمارات الرسيسيةقطات  البقارية في

   األصولإدارة   
 ألف درهم
 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة اإلستثمارات الرئيسية 2017

      
 318.372 - - 287.499 30.873 إيرادات من بي  البضاس  وتقدي  الخدمات

 (210.277) - - (208.555) (1.722)  لمبيباتتكلية ا
محتسبة وفقا، لحقوق  إستتماراتمن  الحصة في الربح

 644.706 - - - 644.706 صافيالملكيةل 
شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة إنخيات في قيمة 
 (257.348) - - - (257.348) وفقا، لحقوق الملكية

ي  مشتركة من إستبباد شركات زميلة ومشار  مكاسب
 50.207 - - - 50.207 محتسبة وفقا، لحقوق الملكية

 124.477 - - 124.477 - مكاسب من إستبباد شركة تاببة
 330.400 - 285.768 - 44.632 إيرادات من إستتمارات مالية

 (49.605) 7 (10.481) 12.166 (51.297) صافيل إيرادات  أخرى  / )مصاريف(
دارية   (170.342) (126.952) (27.001) (9.622) (6.767) الشركة اع  –مصاريف ممومية وا 
دارية   (199.488) - (12.352) (153.371) (33.765) الشركات التاببة –مصاريف ممومية وا 

 (127.141) (99.758) (28.958) 1.221 354 صافيمصاريف تمويلل 
 453.961 (226.703) 206.976 53.815 419.873 ةنربح/ )خسارة( الس

 (548.954) - - - (548.954) الخسارة الشاملة اعخرى 
      

2016      
 327.112 - - 295.115 31.997 إيرادات من بي  البضاس  وتقدي  الخدمات

 (182.285) - - (179.793) (2.492)  تكلية المبيبات
من شركات زميلة ومشاري  مشتركة  الحصة في الربح

 566.005 - - - 566.005 صافيل محتسبة وفقا، لحقوق الملكية
شركات زميلة ومشاري  مشتركة محتسبة  إنخيات قيمة

 (76.894) - - - (76.894) وفقا، لحقوق الملكية
من إستبباد شركات زميلة ومشاري  مشتركة  خسارة

 (16.401) - - - (16.401) محتسبة وفقا، لحقوق الملكية
 380.048 - 342.717 - 37.331 إيرادات من إستتمارات مالية

 (29.965) 9 (7.675) 6.748 (29.047) صافيل إيرادات  أخرى  / )مصاريف(
دارية   (158.895) (117.930) (21.783) (12.448) (6.734) الشركة اع  –مصاريف ممومية وا 
دارية   (271.779) - (19.026) (239.565) (13.188) الشركات التاببة –مصاريف ممومية وا 

 (134.185) (110.603) (23.350) (640) 408 صافييلل مصاريف تمو 
 402.761 (228.524) 270.883 (130.583) 490.985 ةنربح/ )خسارة( الس

 (2.409) - - - (2.409) الخسارة الشاملة اعخرى 
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د يمتلل ربلح القطلات اللربح 3ةمومة المبينة في إيضلاح إن السياسات المحاسبية للقطامات التشغيلية هي نيس السياسات المحاسبية للم
أللف  228.524: 2016أللف درهل  ) 226.703قبل الضريبة المكتسبة من قبل كل قطات بدون توزي  تكليلة اإلدارة المركزيلة البالغلة 

صليا الملوارد وتقيلي  أدات دره (د ويكون ذلك هو المقياس الذل يت  به إملداد تقريلر إلل  صلان  القلرار التشلغيلي الرسيسلي عغلرات تخ
 القطاتد 

 
   األصولإدارة   

 ألف درهم
 الموحد المركز الرئيسي أسواق رأس المال األسهم الخاصة اإلستثمارات الرئيسية 2017

 إستتمارات في شركات زميلة ومشاري  مشتركة 
 5.321.224 - - - 5.321.224 محتسبة وفقا، لحقوق الملكية 

 6.033.118 145.158 4.142.608 472.492 1.272.860 موةودات أخرى 
 11.354.342 145.158 4.142.608 472.492 6.594.084 موةودات القطات

 7.184.492 4.901.793 2.013.423 98.693 170.583 مطلوبات القطات
 181.129 544 1.331 34.890 144.364 مصاريف رأسمالية
طيات  29.775 2.920 4.580 21.565 710 إستال ك وا 

      
2016       

 إستتمارات في شركات زميلة ومشاري  مشتركة 
 5.033.561 - - - 5.033.561 محتسبة وفقا، لحقوق الملكية 

 4.976.950 232.277 3.046.148 365.264 1.333.261 موةودات أخرى 
 10.010.511 232.277 3.046.148 365.264 6.366.822 موةودات القطات

 5.830.480 4.080.336 1.555.035 139.975 55.134 قطاتمطلوبات ال
 69.956 2.188 40 42.065 25.663 مصاريف رأسمالية
طيات  21.721 1.729 1.000 18.602 390 إستال ك وا 

 
 لغرت مراقبة أدات القطامات وتخصيا الموارد بين القطامات:

 
  أللف درهل   145.158 موةلودات المركلز الرسيسلي بمبللغ ملداالقطامات التشغيلية فيما  مل يت  تخصيا ةمي  الموةودات

 ألف دره (د 232.277: 2016)
  ألف دره   4.901.793 مطلوبات المركز الرسيسي بمبلغ القطامات التشغيلية فيما مدا مل يت  تخصيا ةمي  المطلوبات

 ألف دره (د 4.080.336: 2016)
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 أصل مصنف كمحتفظ به للبيع 7

  
2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 -  283.606  إستتمار في شركة محتسبة وفقا، لحقوق الملكية

 -  (64.126)  إستبباد
 -  219.480  ديسمبر 31في 
 

كاسليل اس  خل لملن  غيلر مباشلركل شلب) القابضلة المحلدودة دإندبيدأسشركة  من أسال % 20.62 حصة بنسبةبةمومة الم تحتي 
لطريقلة حقلوق الملكيلة  ا، سلتتمار وفقلاإلد تل  محاسلبة تلسسلت فلي دوللة اإلملارات البربيلة المتحلدةركة نيلط وغلاز شلل وهي بي سي ليمتد(
ةلزت ملن قطلات  اإلسلتتمارهلذا يبتبلر ،د محتسلبة وفقلا، لحقلوق الملكيلة ستتمارات في شركات زميلة ومشاري  مشتركةإضمن ، وت  إدراةه
 الرسيسيةد اراتاإلستتم

 
 ومنشللةإلل  مةموملة خاصلة مقرهلا فلي المملكلة البربيلة السلبودية  إسلتتمارهال وافقت المةمومة مل  بي  كامل 2017نوفمبر  12في 
؛ والتلي نلتج مناللا ل ملل  ملرحلتين(دإندإ دإسدآر) كلورب شلركة ناشليونال إنيرةلي سيرفيسليز ريونايتلدفي بورصة ناسلداكل وهلي  ةمدرة
وتلل  اإلمتللراف بمكسللب مللن ل %4.68 بنسللبة المرحلللة اعوللل مللن تلل  اإلنتالللات  د وبالتللاليلكمحللتي  بلله للبيلل اإلسللتتمار  تصللنيفإمللادة 

 ل ت  إحتسابه كما يلي:ألف دره  50.207إستبباد ةزسي بمبلغ 
 

    
2017 

 ألف درهم
 114.241    ماسدات من إستبباد

 92    الحصة في إحتياطيات أخرى 
 (64.126)    ة المدرةة إلستتمار ت  إستببادهالقيم

 50.207    مكسب من إستبباد
 

 وأسلال ل التلي تتكلون ملن نقلد المدرةلةقيمتاللا  أملل  ملن %15.94بنسلبة  محلتي  باللا للبيل الالمتبقية  بدل الحصة يكون  أن المتوق من 
ببلد الحصللول  نتاللات ملن المرحلللة التانيلةاإلأن يللت   توقل  ملن الم كللوربد شلركة ناشليونال إنيرةللي سيرفيسليز ريونايتلدفللي ملكيلة الحقلوق 

 د2018 سنةمل  الموافقات التن يمية ال زمة في 
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 أثاث ومعدات 8

 
 تحسنات على المأجور

 ألف درهم

معدات تكنولوجيا 
المعلومات، واألثاث 

 والتجهيزات
 ألف درهم

 رى طبية وأخمعدات 
 ألف درهم

 سيارات
 ألف درهم

أعمال رأسمالية قيد 
 اإلنجاز

 ألف درهم
 المجموع
 ألف درهم

  - 3 7-5 5-3 5-3 األعمار االقتصادية المستخدمة )سنوات(
       التكلفة
 91.713 1.704 2.571 43.126 23.248 21.064 2016يناير  1في 

 44.849 13.682 453 19.516 7.534 3.664 إضافات
 - (358) - - 358 - وي تتح

 (146) - (139) - (7) - إستببادات
 136.416 15.028 2.885 62.642 31.133 24.728 2016ديسمبر  31في 

 33.736 9.983 195 18.082 4.417 1.059 إضافات
 - (1.447) - - 1.447 - تحوي ت
 (513) - (126) - (329) (58) إستببادات

 (11.283) - (540) (4.759) (3.554) (2.430) اد شركة تاببةإلغات اإلمتراف مند إستبب
 158.356 23.564 2.414 75.965 33.114 23.299 2017ديسمبر  31في 

       
نخفاض القيمة        اإلستهالك المتراكم وا 

 51.701 - 1.843 18.308 13.999 17.551 2016يناير  1في 
 14.538 - 699 8.138 4.453 1.248 1محمل للسنة
 (139) - (139)    -     -     -  إستببادات

 66.100 - 2.403 26.446 18.452 18.799 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 17.676 - 642 9.677 4.967 2.390 1محمل للسنة
 (472) - (126) - (299) (47) إستببادات

 (7.482) - (509) (2.684) (2.603) (1.686) إلغات اإلمتراف مند إستبباد شركة تاببة
 75.822 - 2.410 33.439 20.517 19.456 2017ديسمبر  31الرصيد في 

       
       صافي القيمة المدرجة

 82.534 23.564 4 42.526 12.597 3.843 2017ديسمبر  31في 
 70.316 15.028 482 36.196 12.681 5.929 2016ديسمبر  31في 

 
داريللة،  12.589 إدراج مبللغ( وتلل  درهل أللف  5.229: 2016، )بيل  البضلاس  وتقللدي  الخلدماتأللف درهل  فلي ،تكليللة  5.087بلللغ بمااسلتال ك تل  إدراج مصلاريف 1 أللف درهل  فللي ،مصلاريف مموميلة وا 
 ألف دره (د 9.309: 2016)
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 قاري عإستثمار  9

  
2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 696.010  680.569  يناير 1في 

 25.107  144.179  إضافات
 (40.548)  (58.361)  خسارة القيمة البادلة

 -  (7.721)  1مقود التلةير التمويليةتحوي ت إل  إستتمار في 
 680.569  758.666  ديسمبر 31في 
 
أللف درهل   1.394بقيملة  اإلمتلراف بمكسلبد تل  مار مقلارل إسلتتمل  ةزت ملن  اعةلل ت  توقي  اتياقية مساطحة طويلة السنة خ ل1

 د(22)إيضاح  اإلمتراف باإلستتمار البقارل ، مند إلغات ل صافيأخرى  مصاريففي ،
 

قامت المةمومة باامتراف بةزت من اعراضي الممنوحة في البيانات المالية الموحدة من خ ل تطبيق السياسة المحاسلبية ملل  الملنح 
ل تلل  تقللدير القيمللة البادلللة 2017ديسللمبر  31(د فللي (د) 3( واإلسللتتمارات البقاريللة )أن للر إيضللاح (س) 3ر إيضللاح الحكوميللة )أن لل

فتلرات أنله إإلل   ا، سلتنادإ أللف درهل ( 208.255: 2016ألف درهل  ) 162.350الممنوحة بمبلغ  اعرتللةزت غير المبترف به من 
 دمزودة بالخدماتكلرت  اوبيبال اسيت  تطويره

 
قيمللة البمللل المبتمللدة المتبلقللة بتطللوير وحللدات صللنامية صللغيرة مخطللط لالللال والتللي تضللمنت  اإلسللتتمار البقللارل  ضللافات إللل ل اإلتمتلل

 (ددره  ألف 192: 2016) ألف دره  3.150تكاليف ااقترات بمبلغ 
 
المبتلرف باللا  التقيلي أسللوب منالةيات  استنادا، إل من التسلسل الالرمي للقيمة البادلة  3تصنيف اإلستتمار البقارل ضمن المستوى ت  

ملللن قبلللل مقيميلللين مسلللتقلين مبتملللدين ل 2017ديسلللمبر  31كملللا فلللي ملللن قبلللل المباللللد الملكلللي للمسلللاحين القلللانونييند تللل  إةلللرات التقيلللي  
سلتتمار البقلارلل تقدير القيمة البادلة ل  منديت  تقييمهد  الذليمتلكون مؤه ت مناسبة مبترف بالا وخبرة حديتة في موق  وفسة البقار 

تتضلللمن منالةيلللات التقيلللي  المطبقلللة ملللن قبلللل المقيميلللين د فضللللاعملللل  و اع للبقلللار هلللو اإلسلللتخدا أن ااسلللتخدا  الحلللالي  تللل  إمتبلللار
 المستقلين:

 
  حيللث تلل  رسللملة الللدخل المسللتحق  للالللا المخطللطو  القاسمللة الصللغيرة للوحللدات الصللنامية تلل  إسللتخدامالاطريقللة رسللملة الللدخلل

 التقيي د تاريخأوضات سوق ااستتمار الحالية في قابلللة للمقارنللة واتياقيللات ايةللار حاليللة وايةللارات مسللتقبلية متوقبللةل بنللات، مللل  مبللدات مناسللبة لللتبكس إيةللار د بموةللب مقللو 
 تكلاليف ل تخدا  التقلديرات متلل أسلبار البيل تسلتز  اس ت  إستخدامالا لألراضي المزودة بالخدماتل التي لطريقة القيمة المتبقية

هلذه التقلديرات ملل  اسلاس أوضلات السلوق  تسلتندد المسلتالدف اإلنشاتل الرسو  المالنية وتكلية التمويلل وسبر الباسد الداخلي
 المحلية الساسدة في نالاية فترة التقريرد

 
اسلتنادا، إللل  د 1المرحللة فللي  اإلسلتتمار البقلارل تقيلي  قيمللة  تلل  إملادةل ن لرا للزيلادة المسلتمرة فللي البلرت فلي سللوق البقلارات الصلنامية

 ألف 40.548نقا بمبلغ : 2016ألف دره  في السنة الحالية ) 58.361 بمبلغبادلة القيمة ال بنقا في ت  اإلمترافتقيي ل الإمادة 
 دالموحد لربح أو الخسارةابيان  في صافي، لأخرى  مصاريفخسارة القيمة البادلة ضمن ، يت  إدراج(د دره 
 

 بواقلل التقيللي   انخيللت /لللزاد%  10 بنسللبة أقللل /أمللل  مبللدل إيللرادات اإليةللار لللو كللانل القاسمللة نامية الصللغيرةبالنسللبة للوحللدات الصلل
زيلادة فلي  /(إنخيات) %ل سيؤدل إل 1 بواق  الميترت الرسملة مبدلزيادة/ نقا في  إنباإلضافة إل  ذلكل  ألف دره د 21.103
 مل  التواليد دره  ألف 2.732 /دره  ( ألف2.679) بواق  التقيي 

 
التقيلي   انخيت /لزاد%  10 بنسبة أقل/  أمل  لو كان مبدل اإليةار السنول ل ةالمخططالةديدة بالنسبة للوحدات الصنامية الصغيرة 

 دألف دره  24.096 بواق 
 

د درهل  أللف 26.478  بواقلالتقيي   نقا/ لزاد %10 بنسبة أقل /كان مبدل سبر البي  أمل لو  لألراضي المزودة بالخدماتلبالنسبة 
 /(إنخيللات) سلليؤدل إللل % 2بنسللبة  المبللدل إنخيللتل إذا زاد/ %20 هللو الللداخلي الميتللرتإن مبللدل الخصلل  باإلضللافة إللل  ذلللكل 

 مل  التواليد دره  ألف 14.345 /دره  ( ألف13.824) بواق التقيي  زيادة في 
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 لموجودات غير الملموسةالشهرة وا 10

 
 2الشهرة

 ألف درهم
 العالمات التجارية

 ألف درهم
 الرخص

 ألف درهم
 العقود

 ألف درهم
 1الحقوق الحصرية

 ألف درهم

برامج الحاسب 
 اآللي

 ألف درهم
 المجموع
 ألف درهم

  5-3 25 5 5  10-5 - )سنوات(األعمار االقتصادية المستخدمة 
        التكلفة
 194.544 10.375 28.433 25.589 10.875 28.344 90.928 2016يناير  1في 

 (1.702) 190 - - (2.699) - 807 تبدي ت
 2.361 2.361 - - - - - إضافات

 195.203 12.926 28.433 25.589 8.176 28.344 91.735 2016ديسمبر  31في 
 3.214 3.214 - - - - - إضافات
 (6.850) (6.850) - - - - - شطب
 (44.159) - (28.433) - (8.176) - (7.550) ت اإلمتراف مند إستبباد شركة تاببةإلغا
 147.408 9.290 - 25.589 - 28.344 84.185 2017ديسمبر  31في 

        
نخفاض القيمة         اإلطفاء المتراكم وا 

 20.248 5.265 857 5.544 4.570 4.012 - 2016يناير  1في 
 (210) - - - (210) - - تبدي ت

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

 (49) 8 (57) - - - - تبدي ت
 13.202 2.368 1.049 5.118 1.500 3.167 - مصاريف إطيات

 (2.804) (2.804) - - - - - شطب
 (10.546) - (3.051) - (7.495) - - ستبباد شركة تاببةإلغات اإلمتراف مند إ

 32.253 6.127 - 15.780 - 10.346 - 2017ديسمبر  31في 
        صافي القيمة المدرجة

 115.155 3.163 - 9.809 - 17.998 84.185 2017ديسمبر  31في 
 162.753 6.371 26.374 14.927 2.181 21.165 91.735 2016ديسمبر  31في 
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 )يتبع( الشهرة والموجودات غير الملموسة 10
 
واحلة الدارة وتشلغيل مختبلر إل فلي البلين الحقوق الحصلرية ملن مستشلي  الواحلة مل  المةمومة إستحوذتل 2015مارس  24 بتاريخ1

 المختبراتد وخدماترماية إختبار ال مركزالمختبر بتوفير يقو  د دره  ألف 28,433 مقابل إةمالي بدل يبلغسنة  25لمدة 
 
 التالية: المولدة للنقدوحدات الار إنخيات القيمة مل  بعغرات إختت  توزي  الشالرة 2
 

 التشخيا 
  محتملة التكليةالرماية 
  الرماية مالية المستوى 

 
 كما يلي:المولدة للنقد وحدات الللشالرة مل   المدرةةتوزي  القيمة  ت 
 

  
2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 7.550  -  االتشخي
 41.423  41.423  محتملة التكليةالرماية 

 42.762  42.762  المستوى  الرماية مالية
  84.185  91.735 
 

والذل  3ادلة من المستوى القيمة الب إحتسابمل   لنقد بنات، ل المولدةو  محتملة التكليةلرماية ا لوحدات لإلستردادت  تحديد المبالغ القابلة 
% 13 ملن سنوات ومبدل خص  5تغطي فترة و خطة ممل مبتمدة من قبل مةلس اإلدارة  بنات، مل  المتوقبة يستخد  التدفقات النقدية

 %16إلل   %13: 2016) ا، سلنوي %14إلل  % 13و  محتمللة التكليلةرمايلة لل( % سلنويا، 16 إلل  %13: 2016) سنويا،  %14إل  
الالللوامش والتضللخ  فللي أسللبار التكللاليف إةمللالي اليتللرة مللل   المتوقبللة خلل لالتللدفقات النقديللة  تسللتندد يللة ماليللة المسللتوى لرمال( ا، سللنوي

والرماية مالية  محتملة التكلية التي تبمل فيالا الرماية المبنيةوالتي تتماش  م  الصنامات  التي تشملالا التوقباتيترة ال خ لالمباشرة 
وهلو متوسلط %( 3: 2016% )3 نمو سنول يبلغ سنوات باستخدا  مبدلخمس  التي تتبدى فترةدفقات النقدية الت تقدير ت د المستوى 
يالللا التللي تسللتند إل ةيسلليالرس اتمحتمللل مبقللول فللي اافتراضلل رتغييلل أل أن اإلدارة تبتقللدد لسللوق طويللل اعةللل فللي ا المتوقلل  النمللو مبللدل
 للوحدات المولدة للنقدد لإلستردادلمبالغ القابلة ل اإلةمالية المدرةة مةياوز القةت یإل ؤدلتل لن لإلستردادالقابلة  مةيالق
 

 لموللدة للنقلدالالسلوق  وحلدات ل إلل  ملدد اتنلين ملنأنةللو أريبيلان للرمايلة الصلحيةضمن السنةل ت  تةمي  الموةودات التشغيلية  خ ل
إمللادة  تماشليا، مل د ةاإلدار و  البمل ت أكتلر تركيلزا، ملن من لوراتبللات ناللج مملا مكلن ملن  لوالرمايلة ماليلة المسلتوى التكليلة  محتمللةرمايلة ال

 الموازنلللةبملللا فلللي ذللللك اتخلللاذ القلللرارات الرسيسللليةل و لللاسف اللللدم ل قيلللاس اعداتل  لةميللل  اعنشلللطة الالاملللة فلللإنالاليكللللة التشلللغيلية هلللذهل 
 مركزية للوحدات المنتةة للنقددت  تةميبالا بصورة والتخطيط 

 
خل ل  هاوالتلي تل  اسلتبباد دبروفيشانسلي هيللث كيلر دايةنوسلتيك  فلي أنةلو أريبيان للرماية الصلحيةبإستتمار  ايتشخقطات اليتبلق 
 (د5/3 ضاحيالسنة )إ
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 قروض إستثمارية 11
 

 
 2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 12.283  12.283  1قرت إلستتمار محتسب وفقا، لحقوق الملكية

 220.680  220.680  2محي ة القرت
  232.963  232.963 
 
 والبقلللارات سلللتتماراتاإل إن القلللرت مضلللمون مللن خللل لمنطقلللة الشلللرق اعوسللطد اإلسلللتتمار المحتسلللب وفقللا، لحقلللوق الملكيلللة فللي  يقلل 1

 (د25)إيضاح  ستتمرينالمالمحتي  بالا من قبل 
 
 د % سنويا، وتستحق ببد سنة واحدة3.93 تبلغ ل وتحمل فاسدةخارج دولة اإلمارات البربية المتحدةإن محي ة القرت هي 2
 
 

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  12

 القيمة المدرجة
2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 4.832.530  4.938.888 يةشركات زميلة محتسبة وفقا، لحقوق الملك

 201.031  382.336 مشاري  مشتركة محتسبة وفقا، لحقوق الملكية
 5.033.561  5.321.224 مجموع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية

    
 17.205  109.691 (13شركة زميلة مدرةة بالقيمة البادلة من خ ل الربح او الخسارة )إيضاح 

 
 الهامة  الزميلة لشركاتاتفاصيل  12/1
 
 :كما يليللمةمومة في نالاية فترة التقرير هي زميلة ال الشركات كل  منتياصيل  إن
 

 نسبة المنفعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة الزميلة
2017 2016 

 %15.23 %17.55 هولندا تلةير الطاسرات 1إن فيهولدينةز إيركاب 
 %14.40 %19.39 كندا خدمات النيط والغاز 2اس دل اكس إنيرةي أنك

 %20.62 %15.94 اإلمارات خدمات النيط والغاز 3المحدودةالقابضة  داسدبيدان
 
 د المحاسبية لطريقة حقوق الملكية ا، وفق إيركاب هولدينةز إن فيفي اإلستتمار 1
 

أللف  519.137 هملن خل ل الحصلول ملل  حصلة إضلافية بمبللغ قلدر توحلة المةموملة برنامةاللا للسلوق المي أنالتل 2016 خ ل سنة
لللذلكل  د ونتيةللة، فيلله ل للل  تشللارك المةمومللةذحصللة إضللافيةل اللل برنللامج إمللادة شللراتبتنييللذ أيركللاب قامللت باإلضللافة إللل  ذلللكل د درهلل 

ضللافية اإل تالاحصل بإسلتببادوملة ل قاملت المةمإلل  ذللك احقللا، %د 16.97 إلل  %13.46ملن ارتيبلت نسلبة ملكيلة المنيبلة للمةموملة 
خيللت ملكيلللة  الللذلألللف درهلل ل  16.401خسللارة بمبلللغ  التلللي نللتج منالللاألللف درهلل   643.797بمبلللغ  خلل ل السللنة التللي تلل  شللراؤها
 د 2016ديسمبر  31كما في  %15.23إل   %16.97المةمومة من 
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  )يتبع( ت زميلة ومشاريع مشتركةإستثمارات في شركا 12
 

  )يتبع( الزميلة الهامة لشركاتاتفاصيل  12/1
 

ارتيبلت حصلة  تقل  المةموملة بالمشلاركة بلهد وبلذلكلل  اعسلال ل و  برنلامج إملادة شلراتخ ل السنة الحاليلةل قاملت إيركلاب بتنييلذ ممليلة 
 د2017ديسمبر  31كما في  %17.55% إل  15.23ملكية إنتيات المةمومة من 

 
شلركة الشلرق اعوسلط وشلمال أفريقيلا  ل%100بنسلبة  المملوكلةشلركتالا التاببلة  خل لل ملن المةمومةستحوذت إل الحاليةالسنة  خ ل2

د %19.39ل ليصلل إةملالي ملكيلة الشلركة إلل  اس دل اكلسملن أسلال   %4.99ل ملل  حصلة إضلافية بنسلبة إلستتمار الطاقلة ليمتلد
يت  كةزت ملن  اإلستتمارد وم  ذلكل بما أن كشركة زميلة اإلستتمارل ت  تصنيف اس دل اكسرا لتمتيل المةمومة في مةلس إدارة ن 

 (د13إيضاح )خ ل الربح أو الخسارة للمةمومةل يت  احتسابالا بالقيمة البادلة من  اإلستتمارل أنشطة رأس المال 
 
أسللال  اندبلليداسد القابضللة المحللدودة )بشللكل غيللر مباشللر مللن خلل ل  فللي %20.62بة المةمومللة بنسلل إحتي للتفللي السللنة السللابقةل 3

لطريقلة  اإلسلتتمار وفقلا،  إحتسلاب( وهي شركة نيلط وغلاز تلسسلت فلي دوللة اإلملارات البربيلة المتحلدةد تل  المحدودة سيكاسيل اس بي 
نللوفمبر  12 بتللاريخ،د تسللبة وفقللا، لحقللوق الملكيللةمح سللتتمارات فللي شللركات زميلللة ومشللاري  مشللتركةإضللمن ، وتلل  إدراةللهحقللوق الملكيللة 

فللي  ةمدرةلل ومنشلللةل وافقللت المةمومللة مللل  بيلل  حصللتالا بالكامللل إللل  مةمومللة خاصللة مقرهللا فللي المملكللة البربيللة السللبودية 2017
ة تصلللنيف ؛ مملللا نلللتج مناللللا إملللادملللل  ملللرحلتين، إندإ دإسدآر،ل كلللورب شلللركة ناشللليونال إنيرةلللي سيرفيسللليز ريونايتلللدبورصلللة ناسلللداكل 
 د(7إيضاح )الزميلة المحتسبة وفقا، لحقوق الملكية كمحتي  بالا للبي   ةاإلستتمار في الشرك

 
متلل المبلوملات الماليلة الملخصلة أدنلاه المبلالغ المبينلة تللمةموملة أدنلاهد  هامة زميلة شركةبكل  المتبلقةالمبلومات المالية  ت  تلخيا

 دلتقارير الماليةل الدولية مباييرلوفقا ل تي ت  إمدادهاالفي البيانات المالية للشركة الزميلة 
 

 1اس دي اكس إنيرجي أنك إيركاب 
 2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف دره 
2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف دره 
     بيان المركز المالي
 58.429 280.506 29.242.141 29.944.286 الموةودات المتداولة

 94.638 230.361 123.837.885 124.679.364 الموةودات غير المتداولة
 14.944 65.722 19.571.337 18.318.614 المطلوبات المتداولة

 1.066 14.889 101.943.122 104.531.478 المطلوبات غير المتداولة
 - - 212.651 217.385 حقوق الملكية غير المسيطرة

     بيان الربح أو الخسارة
 47.498 103.576 18.949.538 18.527.899 إيرادات
 (103.720) 110.785 3.849.505 3.958.083 السنة / )خسارة(ربح

 872 3.016 16.691 59.006 الدخل الشامل اآلخر للسنة
 (102.848) 113.801 3.866.196 4.017.089 مةموت الدخل/ )الخسارة( الشاملة للسنة
 - - 202.442 222.243 حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة

 2.696 29.194 12.645.503 11.690.714 حصة المجموعة في اإللتزامات
 
 د2017سبتمبر  30أم ه بيترة التسبة أشالر المنتالية في  المدرةة 2017سنة  تتبلق مبالغ1
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

 )يتبع( ملكيةإستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق ال 12
 

 )يتبع(لشركات الزميلة الهامة اتفاصيل  12/1
المبتلرف باللا للمةموملة  الالاملة الزميللة الشلركاتفلي  للحصلا المدرةلةالقيملة  إل أم ه لمبلومات المالية لتسويات ملخا  فيما يلي

 :الموحدةفي البيانات المالية 
 

 

 إيركاب
2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 31.352.916 31.556.173 لشركة الزميلةصافي موةودات ا

 %15.23 %17.55 نسبة ملكية المةمومة
 4.775.049 5.538.108 حصة المةمومة في صافي موةودات الشركة الزميلة

 - - الشالرة
 - (244.740) إنخيات القيمة

 (226.895) (354.480) شرات أسال  مند وتبدي ت أخرى  المتبلقة باإلستحواذات القيمة البادلةتبدي ت 
 4.548.154 4.938.888 القيمة المدرةة للشركة الزميلة

 
 هاملة بشلكل فلردلألف دره  من الشركات الزميلة التي ليست  12.608 بمبلغ  حصة خسارةبصافي خ ل السنةل امترفت المةمومة 

 12.608: 2016درهلل  )ا شلليت مارات اإلةماليللة لالللذه ااسللتت المدرةللةالقيمللة بلغللت ألللف درهلل (ل و  53.024بمبلللغ  خسلارة: 2016)
 ألف دره  (د

 
  الهامة لمشاريع المشتركةاتفاصيل  12/2
 
 :كما يليللمةمومة في نالاية فترة التقرير هي الالامة  المشاري   المشتركة كل  من تياصيلإن 
 

 حصة المجموعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي المشروع المشترك
2017 2016 

 %25.00 %25.00 اإلمارات بنوك 1للتمويلدنيا 
 - %20.00 اإلمارات التكنولوةيا المالية 2تشانيل فاس انيستمنتس ليمتد

 إف زد ذد د د للخدماتشركة دنيا و  ذد د د للتمويلكل  من دنيا  للتمويلدنيا تتضمن  1  
 
 فلللاسل يشلللركة تشلللانفلللي % 20بة بنسلللللمةموملللة ملللل  حصلللة  ةالرسيسلللي اإلسلللتتماراتل اسلللتحوذ قطلللات 2017سلللبتمبر  26 بتلللاريخ2

 راسدةشركة هي  فاسل يتشانإن مليون دره د  200.5مبلغ إةمالي لالا مقابل  ا، التي تتخذ من دبي مقر  فاس(ل يتشان) ليمتدانيستمنتس 
 ناشسة في الشرق اعوسط وأفريقيا وآسيا وأوروباد  سوقا،  25في أكتر من  تزاول نشاطالال التكنولوةيا الماليةفي قطات 

 
تببسلة تقد  خدمات  التي مليون من مشتركي شبكات ااتصاات المتنقلة 500حلول التمويل المصغ ر لما يزيد مل   فاسل يتشانوفر ت

 إتياقيلللةملللن خللل ل  فلللاسل يتشلللان شلللركة يفللل مشلللتركة سللليطرةد تملللارس المةموملللة مبلللر الاللللاتف المتحلللرك والخلللدمات الماليلللة الرصللليد
 نالاية فترة التقريرد مستمر كما فيسبر الشرات  تخصيا ا يزالمختليةد ال واللةانرة مةلس اإلدا والتمتيل في المساهمين

 
وبالتلالي ؛ غيلر هاملةالقيمة بلنالا  ت  تقيي د ا، اتني مشر شالر  ليترةأسبار اعسال   تبديللمةمومة خيار ا لدىشرات اعسال ل  إلتياقية ا، وفق

 في نالاية فترة التقريرد ةل قيمأ ل  يت  تخصيا
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولاحات إيض
 
 

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

  )يتبع( الهامةالمشاريع المشتركة تفاصيل  12/2
 

المبللالغ  الملخصللة أدنللاهت الماليللة د تمتللل المبلومللاللمةمومللة الالامللةبالمشللاري  المشللتركة  المتبلقللةملخللا المبلومللات الماليللة فيمللا يلللي 
 وفقا، المةمومة من قبل  الاتبديلت  )المالية  للتقارير ةالدولي وفقا، للمباييروالتي ت  إمدادها لمشروت المشترك لالبيانات المالية المبينة في 
 (دحقوق الملكية محاسبةعغرات 

 
 تشانيل فاس دنيا للتمويل 
 2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف دره 
2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف دره 
     بيان المركز المالي
     الموةودات المتداولة

 - 28.523 209.068 168.201 النقد ومرادفات النقد -
 - 47.416 23.437 25.891 أخرى  -

 - 19.346 1.989.039 2.043.529 الموةودات غير المتداولة
      المطلوبات المتداولة

 - 7.059 106.446 115.998 مطلوبات تةارية وأخرى  -
 - 192 1.175 15.216 أخرى  -

 - 2.679 1.396.183 1.470.359 المطلوبات غير المتداولة
 - 1.395 - - حقوق الملكية غير المسيطرة

      بيان الربح او الخسارة
 - 170.134 - - إيرادات

 - 50.317 - - مصاريف
 - - 624.276 582.737 إيرادات فواسد

 - - 62.798 68.041 يف فواسدمصار 
 - 2.325 5.716 6.457 اإلستال ك واإلطيات
 - 107.907 73.074 (81.693) ربح قبل الضريبة

 - (13.602) - - مصاريف ضريبة الدخل
 - 94.305 73.074 (81.693) ربح السنة

      بيان التدفقات النقدية
 - 1.471 34.750 - خ ل السنة توزيبات مستلمة

 - 17.054 614.683 435.250 ة المجموعة في المطلوبات الطارئةحص
 - - 3.716 1.925 حصة المجموعة في اإللتزامات
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

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

  )يتبع( الهامةالمشاريع المشتركة تفاصيل  12/2
 

المبتلرف باللا للمةموملة  المشلاري  المشلتركة الالاملةفلي  للحصلا المدرةةالقيمة  إل أم ه المبلومات المالية  ةتسويملخا  فيما يلي
 :الموحدةفي البيانات المالية 

 تشانيل فاس  دنيا للتمويل 
 2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
 2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
موةودات المشروت المشتركصافي   636.048  717.740  83.960   

 -  %20  %25  %25 نسبة ملكية المةمومة
حصة المةمومة في صافي موةودات المشروت 

 -  16.792  179.435  159.012 المشترك
 -  80.434  6.405  6.405 الشالرة

 -  105.379  -  - موةودات غير ملموسة
 -  (1.478)  23  4 تبدي ت أخرى 

 -  201.127  185.863  165.421 القيمة المدرةة للمشروت المشترك
 

 غيلللر المالملللة بشلللكل فلللردلملللن المشلللاري  المشلللتركة  درهللل  أللللف 1.196بقيملللة  ربلللححصلللة بصلللافي ل امترفلللت المةموملللة السلللنةخللل ل 
 دره (د ألف 15.168: 2016) ألف دره  15.788ااستتمارات مةموت القيمة المدرةة لالذه بلغ و (ل ألف دره  480: 2016)
 

 المحتسبة وفقا، لحقوق الملكية مبينة أدناه:في الشركات الزميلة والمشاري  المشتركة إن الحركة في اإلستتمارات 
 
 
 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 4.714.977  5.033.561 يناير 1كما في 
 526.277  200.451 إستحواذاتإضافات نتيةة 

 (660.234)  - إستببادات
 566.005  644.706 ل صافيالربحالحصة في 

 (76.894)  (257.348) (4)إيضاح  خسارة إنخيات القيمة
 (720)  816 الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية

 (35.850)  (17.214) توزيبات مستلمة 
 -  (283.606) (7)إيضاح  مصنية كمحتي  بالا للبي 

 -  (142) تبدي ت أخرى 
 5.033.561  5.321.224 ديسمبر  31في 
 
مقابلل قلروت  مرهونلةهلي ( أللف درهل  4.819.921 :2016) ألف درهل  4.938.889بمبلغ  مدرةةستتمارات المةمومة بقيمة إإن 

 (د17)إيضاح المةمومة 
 

اإلملللارات البربيلللة المتحلللدة يبللللغ ااسلللتتمار فلللي الشلللركات الزميللللة والمشلللاري  المشلللتركة المحتسلللبة وفقلللا، لحقلللوق الملكيلللة الواقبلللة خلللارج 
 ألف دره (د 4.819.921: 2016ديسمبر  31ألف دره  ) 4.938.889

 
اسللتنادا، إللل  أسللبار ل سللتتمار فللي الشللركات الزميلللة المدرةللة والمشللاري  المشللتركة المحتسللبة وفقللا، لحقللوق الملكيللة بلغللت القيمللة البادلللة 

: 2016أللف درهلل  ) 4.938.889أللف درهلل ( مدرةلة بقيملة تبلللغ  4.108.154: 2016ألللف درهل  ) 5.195.302السلوق المتداوللة 
 ألف دره (د 4.548.154
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 إستثمارات مالية 13
 
 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 70.912  63.838 1 صندوق غير مدرج

    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 433.462  - 2 طوق الحد اعدن  والحد اعقص  عسبار اعسال 

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 56.595  48.122 5 موةودات مشتقة

 60.524  130.305 6مقود إمادة الشرات البكسي
 1.563.664  2.072.245 3 أوراق مالية ذات دخل تابت مدرةة

 632.223  1.254.437 4 أوراق مالية مدرةة
 5.636  6.237 إستتمارات أخرى 

 3.575.184  2.823.016 
 

: 2016ديسلللللمبر  31)أللللللف درهللللل   2.620.554خلللللارج دوللللللة اإلملللللارات البربيلللللة المتحلللللدة  المحلللللتي  باللللللاماليلللللة السلللللتتمارات تبللللللغ اا
  ألف دره (د 2.379.857

 ستتمر في مشاري  تطوير البنية التحتية في ةمي  أنحات الشلرق اعوسلطي الذلصندوق اعسال  الخاصة غير المدرج صندوق يبتبر ال1
نر شلللركة اإلسللكندرية انترناشلللونال كلللونتي اإلسللتتماراتلاتنللين ملللن  الملللدرجصلللندوق غيللر إسللتببد الل 2016 سلللنةخلل ل د وشللمال أفريقيلللا

 أللف درهل  76.983 البالغلة بيل بلدل ال مقابللحصلة المةموملة تل  تسلةيل  ديونايتلد بلاور اس إيله أو ةليوشلركة  تيرمنالز اس إيله سلي
 4.858: 2016)( 21 إيضللاح) درهلل ا شلليت أنصللبة أربللاح بمبلللغ  إسللتلمت المةمومللة لإضللافة إللل  ذلللك رأس المللالدمللن تخيلليت ك

طلوق أللف درهل  فلي  391.413 بمبللغ إسلتتمارتمتلل ل إيركلاب من أسال  %17.55نسبة ب طوق أسبار أسال  لحصةالمةمومة  لدى2  دألف دره ( 5.615مكسب بمبلغ : 2016ألف دره  ) 7.074 مة البادلة بمبلغمل  القي بخسارةألف دره ( وا مترفت 
للسلللال  دوار أمريكلللي  70.02 – 53.60و دوار أمريكلللي  39.38 – 34.74 بحلللدود الحلللد اعدنللل  والحلللد اعقصللل  عسلللبار اعسلللال 

  د (18و  17)راة  إيضاح  الواحد مل  التوالي
ألوراق الماليللة إن متوسللط الباسللد لللد فاسللدة متغيللرة مبللداتالتللي تحمللل بللدخل تابللت فللي محي للة أوراق ماليللة مدرةللة  تحللتي  المةمومللة3
تواريخ استحقاق  لالااعوراق المالية إن ل 2017ديسمبر  31%(د كما في 4.44: 2016)% 4.73 لتاريخ اإلستحقاق هودخل تابت ب

   دسنة 30إل   خمسة أشالرتتراوح ما بين 
أللف  1.359.945: 2016ديسلمبر  31أللف درهل  ) 1.685.987ذات الدخل التابت بإةمالي مبللغ  المدرةة ت  رهن اعوراق المالية

 :2016ألللللف درهلللل  ) 667.454بمبلللللغ اإلمللللارات البربيللللة المتحللللدة  فلللليأوراق ماليللللة مدرةللللة أسللللال  فللللي تشللللمل محي للللة المةمومللللة  4  (د17 دره ( كضمان مقابل قروت المةمومة بموةب إتياقيات إمادة الشرات ) إيضاح
أللللف  192.036 :2016أللللف درهللل  ) 352.995بمبللللغ دول مةللللس التبلللاون الخليةلللي  أخلللرى فلللي ل وأسلللال (أللللف درهللل  374.536

  ألف دره (د 2.100.483: 2016ألف دره  ) 3.265.464مدرةة بمبلغ  خ ل السنةل قامت المةمومة بشرات أسال  د(دره 
أللف درهل   109.691بمبللغ إنيرةلي إنلك  إسلتتمار فلي شلركة زميللة فلي اس دل اكلس %19.39مل  المدرةة  اعسال محي ة تشمل 

خلل ل لقيمللة البادلللة مللن للمةمومللة ويللت  قياسللالا باالمخللاطر  رأس مللالالمحللتي  بالللا كةللزت مللن أنشللطة ألللف درهلل (  17.205: 2016)
ملن  التخللفمقايضلة الباسلد اإلةملاليل مقايضلة  لمقايضلة أسلبار الياسلدةالمحلتي  باللا ملن قبلل المةموملة المشتقة  الموةوداتتشمل  5  (د12/1الربح أو الخسارة )إيضاح 

ألللف  8.753.410: 2016بر ديسللم 31ألللف درهلل  ) 12.168.622بمبلللغ قيمللة اسللمية  والتللي لالللاسللداد ااستمللان والبملل ت اآلةلللةل 
  دره (د

مللادة الشللرات إل الللذم  المدينللة مللن صللافي ال للاهرة هللي المدرةللةالقللي   إند نيللس الوقللتفللي  قصلليرةمقللود إمللادة الشللرات البكسللي هللي 6
ات ملادة الشلر إل اللذم  المدينلة: مكلس 2016دره  )ألف  870.260 بمبلغ واالتزامات المقابلة ألف دره  1.000.565 بمبلغالبكسي 
إلل  اإلتياقيلة الرسيسللية ات إملادة الشلرات يللاتياقتخضل  (د درهل  أللف 409.474بمبللغ واالتزاملات المقابلللة  أللف درهل  469.998 بمبللغ

 دللمقاصة
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  14
 
 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 176.082  165.164 ذم  مدينة تةارية
 (10.291)  (24.616) مخصا ديون مشكوك في تحصيلالا

 42.102  20.398 مصاريف مدفومة مقدما وسلييات
 70.517  89.543 فواسد مستحقة

 37.833  36.959 السنة السابقة  لتوزيبات أرباحمبالغ مخصصة 
 36.000  36.011 وداس  مرهونة
 30.000  25.000 وداس  وكالة
 31.821  162.221 1نة أخرى ذم  مدي

 510.680  414.064 
 (د7إيضاح )شركة إندبيدأسد القابضة المحدودة لالةزسي  اإلستبباد ماسدات تشمل المبالغ المستحقة من 1 
 

 حسب المنطقة الةغرافية هو: ديسمبر 31كما في للتبرت لمخاطر ااستمان للذم  المدينة التةارية  إن الحد اعقص 
 
 
 

2017 
  ف درهمأل

2016 
 ألف دره 

 112.388  81.317 الشرق اعوسط 
 63.694  83.847 أوروبا

 165.164  176.082 
 

 ديسمبر هي كما يلي: 31إن أممار الذم  المدينة التةارية كما في 
 
 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

     104.743  109.631 ل  تتةاوز مومد استحقاقالا 
    اقالا وغير منخيضة القيمةتةاوزت فترة إستحق

 21.282  20.934 يوما،  90خ ل 
 18.566  5.552 يو  180يو  إل   91
 16.149  1.950 يو  365يو  إل   181

     5.052  2.841 يو  365أكتر من 
    منخيضة القيمةو تةاوزت فترة إستحقاقالا 

 -  1.343 يوما،  90خ ل 
 -  4.960 يو  180يو  إل   91
 882  8.117 يو  365يو  إل   181

 9.408  9.836 يو  365أكتر من 
 165.164  176.082 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 14
 

 الحركة في مخصا الديون المشكوك في تحصيلالا
 
 
 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 8.825  10.291 الرصيد في بداية السنة
 3.162  15.914 خساسر إنخيات القيمة مبترف بالا خ ل السنة

 (1.403)  - مكس مخصا
 (293)  (4.130) مبالغ مشطوبة

 -  (3.446) إلغات اإلمتراف مند إستبباد شركة تاببة
 -  5.987 تبدي ت أخرى 

 10.291  24.616 الرصيد في نالاية السنة
 

ببين اإلمتبار أل تغيير في ةودة اإلستمان لللذم  المدينلة التةاريلة ملن  المةمومةمدينة تةاريةل تلخذ  ةيل لذممند تحديد قابلية التحص
 التقريرد نالاية فترةتاريخ منح الدين حت  

 
يللة تمتللل الوداسلل  المرهونللة ضللمانات نقديللة لخطابللات ضللمان صللادرة مللن قبللل بنللوك تةاريللة لصللالح البنللك المركللزل لدولللة اامللارات البرب

ةميل  ب اإلحتيلاظت  يل( سلنويا،د %0.50: 2016% )2.50 هلو المرهونلةمبدل الياسدة مل  الوداسل   إنالمتحدة بالنيابة من المةمومةد 
 دولة اإلمارات البربية المتحدةد بنوك في لدى المرهونةالوداس  

 
 

 النقد ومرادفات النقد 15
 
 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 103.646  158.000 محتي  بالا لدى البنوكوداس  قصيرة اعةل 
 467.559  361.564 نقد لدى البنوك

 57  62 نقد في الصندوق 
 519.626  571.262 
 

د يلت  ااحتيللاظ بةميل  الوداسلل  البنكيلة قصلليرة (سللنويا، % 2.15 :2016% سلنويا، )2.06 سلبر الياسللدة ملل  الوداسلل  قصليرة اعةللل يبللغ
 إلمارات البربية المتحدةداعةل لدى بنوك في دولة ا
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 رأس المال وأنصبة األرباح 16
 

 رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل:
2017 

 ألف درهم
 

2016 
 ألف دره 

 سال (  1.944.514.687: 2016سال  ) 1.944.514.687
 1.944.515  1.944.515 دره  للسال  1بقيمة  
 

فيله ملن بلين أملور أخلرى ملل  توزيل  أنصلبة  وتملت الموافقلةالةمبيلة البموميلة السلنوية إةتمات  ت الشركةل مقد2017مارس  22في 
: أنصلللبة أربلللاح نقديلللة بمبللللغ 2016ملللارس  23)درهللل  للسلللال   0.20تمتلللل أللللف درهللل   367.702% بمبللللغ 20أربلللاح نقديلللة بنسلللبة 

 د (للسال  دره  0.20تمتل  ألف دره  370.341
 

لموافقلة المسلاهمين  ذلك ويخض  2017 من سنةللسال  الواحد دره   0.15بمبلغ أرباح نقدية  أنصبة توزي  الشركةمةلس إدارة إقترح 
 دالقاد  ةفي اةتمات الةمبية البمومية السنوي

 
ن اعسلال  القاسملة للشلركةد مل %10أسلال  تصلل إلل  تنييذ برنلامج إملادة شلرات  مل دارة الشركة إل وافق مةلس 2014سبتمبر  17 في

نتالل  احقلا، بتلاريخ 2014أكتلوبر  20( مل  البرنلامج فلي SCAوافقت هيسة اعوراق المالية والسل  ) كملا فلي  د2016أكتلوبر  18ل وا 
د لل  يلت  شلرات أسلال  خزينلة خل ل سلنة درهل  أللف 267.184بقيملة سلال   106.005.973 بشلراتالشلركة  قامتل 2017 ديسمبر 31

 د(2016ألف دره  خ ل سنة  34.016شرات أسال  خزينة بمبلغ )ت   2017
 
 لبلدد الملرةحبإسلتخدا  المتوسلط  2017 ديسلمبر 31المنتاليلة فلي  ةالحاليل للسلنةإحتساب الباسد اعساسلي والمخيلت للسلال  الواحلد ت  

 دالخزينة أسال  تلتير اإلمتبار اعخذ ببينببد  السنة خ ل القاسمة اعسال 
 

 
2017 

 
2016 

 407.169  425.940 )ألف دره ( ماسدة إل  مالكي الشركة السنةأرباح 
 المتوسط المرةح لبدد اعسال  البادية عغرات الباسد اعساسي 

 1.846.261.873  1.838.508.714 والمخيت للسال  الواحد 
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 القروض 17
 2017ديسمبر  31 

 ألف درهم
 2016ديسمبر  31 

 ألف دره 
 

 سعر الفائدة الفعلي
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع سنوات 3

 
 سبر الياسدة اليبلي

 خ ل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكتر من
 المةموت سنوات 3

 1تمويل مقابل طوق الموةودات 

% إل  1.09
1.97% % إل  1.09  3.710.291 - 2.382.755 1.327.536 

1.97%  - 2.982.376 674.534 3.656.910 

 2قروت عةل مضمونة 

و  %3ليبور + 
%1.75إيبور +  و  %3ليبور +   1.181.872 39.388 67.521 1.074.963 

%1.75إيبور +   313.641 19.442 9.935 343.018 
 1.223.180 - - 1.223.180 شالر ليبور  1.461.660 - - 1.461.660 شالر ليبور 3إمادة شرات قروت من خ ل مقود 
  %3.25 + إيبور 4قروت غير مضمونة 

%3.93و    %3.25 + إيبور  230.189 - 220.680 9.509 
%3.93و   21.089 - 220.680 241.769 

  3.873.668 2.670.956 39.388 6.584.012   1.557.910 3.001.818 905.149 5.464.877 
 
إلل   2014خ ل اليتلرة ملن سلنة  ألف دره  3.787.677 إةمالي مبلغ ةم حيث ت   لإيركابفي  %17.55 مليون سال  والتي تمتل 26.85 البالغة لحصتالاتمويل تحوط و  اتليالمةمومة مم نيذت1

 ت من القروتدألف دره  كةز  77.386 بمبلغغير مطيلة  قدما، م تكاليفصافي فواسد  تسويةفي نالاية فترة التقريرل ت  (د 18و  13)إيضاح  كتمويل يحمل فاسدة 2016
 
 500سللنوات بقيمللة  5أمريكلليل ليحللل محللله قللرت متةللدد مضللمون لمللدة  دوارمليللون  375 البللالغ القللاس القللرت المتةللدد المضللمون  تسللاليلالمةمومللة إمللادة تمويللل  أكملللتل 2016أغسللطس  15فللي 2

 :2016) أللف درهل  1.070.298تل  سلحب مبللغ ل 2017ديسلمبر  31د كملا فلي (5/1إيضلاح ) د د ذد انلدمضمون برهن مل  حصة المةمومة في شركة الواحلة  التساليلأمريكيد إن  دوارمليون 
 د(ألف دره  1.504.302: 2016)ألف دره   768.702وكان لدى المةمومة تسالي ت غير مسحوبة بمبلغ  (ألف دره  334.698

 
ديسللمبر  31كمللا فللي  لبقللارات الصللنامية الخيييللةدامشللروت إضللافي فللي تطللوير لقيللا  بلدرهلل   مليللون  426بمبلللغ إةللارة -بالحصللول مللل  تمويللل مللل  أسللاس مرابحللةمةمومللة ال تقامللل 2016خلل ل سللنة 

 د(ألف دره  24.011 :2016ألف دره  ) 127.616 ل ت  سحب مبلغ2017
 
 د إمادة الشراتدو رةة بموةب مقاستتماراتالا في اعوراق المالية ذات الدخل التابت المدمقابل لمةمومة اشرات قروت الإمادة إلتزامات تمتل  3
 
 تمتل قروت تةارية وتسالي ت بنكية أخرى ت  الحصول مليالا من قبل المةمومة وهي بالدوار اعمريكيد 4
 

راةل  ) حصلة المةموملة فلي الواحلة انلد ذد د دل (12إيضاح راة  وفقا لحقوق الملكية )اإلستتمارات المحتسبة  حصة المةمومة في هي لوالموةودات المرهونة إل  المقرضين كضمان ستتماراتإن اإل
 د (13المالية ذات الدخل التابت المدرةة )راة  إيضاح  واعوراق (5/1إيضاح 
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 القروض )يتبع( 17
 

 :التمويلية الناتةة من اعنشطةالتدفقات النقدية  إل  تفيما يلي تسوية لحركة القرو 
 

 
2017 

 ألف درهم
 

2016 
 ألف دره 

 5.464.877 يناير 1في 
 

5.322.255 
 1.602.504  1.120.936 قروت مسحوبة

(78.450)  58.327 اإلطياتاتل صافي من والياسدة المدفومة مقدما،  تو ر قالترتيب تكاليف   
(50.016) قروت مدفومة   (1.381.432)  

(10.112) (5/3)إيضاح  إستبباد شركة تاببة   - 

 
6.584.012 

 
5.464.877 

 
 مشتقةمطلوبات  18

 
2017 

 ألف درهم
 

2016 
 ألف دره 

    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 -  109.142 1طوق الحد اعدن  والحد اعقص  عسبار اعسال 

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 29.761  14.121 2أخرى  مشتقة مطلوبات

 
123.263  29.761 

ل إيركلاب ملن أسلال  %17.55نسلبة ب حصلةمليلون سلال  تمتلل  26.85 البلالغمل  كاملل أسلالمالا طوق أسبار أسال  المةمومة  لدى 1 
 39.38 – 34.74بحللدود  طللوق الحللد اعدنلل  والحللد اعقصلل  عسللبار اعسللال فللي ألللف درهلل   391.413والتللي تمتللل إسللتتمار بمبلللغ 

للتلدفقات  تحلوطأسبار اعسال  كللداة طوق  تصنيفد ت  (17إيضاح )للسال  الواحد دوار أمريكي  70.02 – 53.60و دوار أمريكي 
 الدخل الشامل اآلخلربالقيمة البادلة من خ ل  وت  إحتسابالاالباسدات النقدية مل  البي  المحتمل لألسال  في المستقبلل  تحوطالنقديةل 
أللف  18.465: مكسب بمبللغ 2016) دره  ألف 542.604مبلغ بخسارة إمادة تقيي  بامترفت المةمومة  السنةخ ل  د(17 )إيضاح
 داآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدل من خ ل  اتتحوطمل  ( دره 
 

ملن نالايلة فتلرة  ا، شلالر  12فلي إيركلاب خل ل  %6.49مليون سال  أو ما يبادل حصة  9.92 البالغ القاسمة طوق أسبار اعسال  يستحق
 التقريرد

 
 التخللفمقايضة الباسلد اإلةملاليل مقايضلة  لمقايضة أسبار الياسدةالمحتي  بالا من قبل المةمومة اعخرى المشتقة  المطلوبات تمتل 2

أللف  1.105.216: 2016ديسلمبر  31أللف درهل  ) 3.168.168بمبللغ سمية إقيمة  والتي لالامن سداد ااستمان والبم ت اآلةلةل 
 دره (د

 
 إن تواريخ اإلستحقاق هي كما يلي:

 

2017 
 القيمة اإلسمية

 ألف درهم

 2017 
 القيمة العادلة

  ألف درهم

2016 
 القيمة اإلسمية

 ألف دره 

 2016 
 القيمة البادلة
 ألف دره 

 17.942  263.138  8.820  259.082 مستحقة خ ل سنة واحدة
 11.678  631.145  3.779  420.763 مستحقة بين سنة وت ث سنوات

 141  210.933  1.522  2.488.323 أكتر من ت ث سنوات
 3.168.168  14.121  1.105.216  29.761 
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 مطلوبات تجارية وأخرى  19

 
2017 

 ألف درهم
 

2016 
 ألف دره 

 169.222 ذم  داسنة تةارية
 

92.267 
 62.649  78.893 واسد مستحقة مل  قروتف

 40.546  39.672  أنصبة أرباح مستحقة
 11.793  23.981 (27حوافز المو يين طويلة اعةل )إيضاح مستحقات 
 132.841 أخرى ومستحقات ذم  داسنة

 
99.319 

 
444.609 

 
306.574 

 
 قاملت المةموملةيلو د  60لللذم  الداسنلة التةاريلة هلو دل فتلرة ااستملان إن مبليت  إدراج المطلوبات التةارية واعخلرى بالتكليلة المطيللةد 

لللذم  الداسنلة سلتحقاق التباقديلة اإل إن تلواريخ بوض  سياسات مالية للتلكد من دف  اإللتزاملات الداسنلة فلي حلدود فتلرة ااستملان المحلددةد
 خ ل سنة واحدةد التةارية هي

 
 قديم الخدماتمن بيع البضائع وتوتكاليف  إيرادات 20
 

 

2017 
 ألف درهم

 

2016 
 ألف دره 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 

 إةمالي الربح تكلية المبيبات إيرادات
 115.322 (179.793) 295.115  78.944 (208.555) 287.499 البضاس  وتقدي  الخدمات

 29.505 (2.440) 31.945  29.151 (1.684) 30.835 إيرادات تلةير
 - (52) 52     - (38) 38 بي  مخزون 

 
318.372 (210.277) 108.095  327.112 (182.285) 144.827 

 
 ممليات الرماية الصحيةد إل رسيسي  بشكلالخدمات  تقدي  وتكليةيرادات اإل تبود
 د(9إل  إستتمار مقارل )إيضاح  التلةير وتكاليف البي  المباشرةإيرادات تبود 
 

 ثمارات ماليةإستإيرادات من  21

 

2017 
 ألف درهم

 

2016 
 ألف دره 

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

    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
مادة تصنيف إ  - طوق الحد اعدن  والحد اعقص  عسبار اعسال 

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

 22.389  (847) صافي )خسارة(/ مكسب من مشتقات
 104.822  138.186 صافي مكسب من أوراق مالية بدخل تابت مدرةة

 192.911 أوراق مالية مدرةةصافي مكسب من 
 

140.945 
 150 1أخرى 

 
81.301 

 
330.400 

 
380.048 

 
 د خارةيينمن مم ت  من ترتيبل تقدي  المشورة وتمويل نيابة،  مل  إيراداتخرى تشتمل اإليرادات اع 1



 

60 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

 صافيمصاريف أخرى،  22

 
2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 40.548  58.361 (9)إيضاح  لة من إستتمار مقارل خساسر القيمة الباد

 -  (1.394) (9مكسب من إستبباد إستتمار مقارل )إيضاح 
 (52)  (38) بضامة بطيسة الحركة مكس مخصا مقابل 

 (10.531)  (7.324) أخرى 
 49.605  29.965 
 

دارية 23  مصاريف عمومية وا 

 

2017 
 ألف درهم

 

2016 
 ألف دره 

 كةالشر  
 الشركات 
 المجموع التابعة

 
 الشركة

 الشركات
 المةموت التاببة

 214.375 104.262 110.113  209.653 80.313 129.340 تكاليف مو يين
أتباب قانونية وأتباب 

 27.220 15.981 11.239  20.570 13.719 6.851 مالنية أخرى 
 9.309 7.733 1.576  12.540 10.912 1.628 إستال ك
موةودات  بوشط إطيات

 12.412 11.122 1.290  17.235 10.950 6.285 غير ملموسة
 61.498 54.316 7.182  36.982 30.402 6.580 تكاليف التسويق
 18.986 14.950 4.036  19.529 15.886 3.643 مصاريف إيةار

 10.851 - 10.851  5.564 - 5.564 مساهمات إةتمامية
مخصا ديون مشكوك 

 3.162 3.162 -  15.914 15.914 - في تحصيلالا
 72.861 60.253 12.608  31.843 21.392 10.451 أخرى 

 
170.342 199.488 369.830  158.895 271.779 430.674 

 
 صافيمصاريف تمويل،  24
 2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
 134.487  136.813 فواسد مل  القروت

 16.381  4.631 رتقترتيب تكاليف إطيات 
 (10.948)  (9.858) رادات فواسد من قروت إستتمارية بالتكلية المطيلةإي

 (4.364)  (3.300) مل  وداس  عةل مكتسبةفواسد 
 (1.371)  (1.145) مقود تلةير تمويليةإستتمارات في إيرادات فواسد من 

 127.141  134.185 
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 عالقة ذات جهات 25
 

ل الملدرات أو المسلؤولين فلي المةموملة أو الشلركات التلي تملارس الشلركةإن الةالات ذات الب قة قد تتضمن المسلاهمين الرسيسليين فلي 
 تلتيرا، ملحو ا، مل  المةمومة أو تلك الشركات التي يمكن للمةمومة ممارسة تلتير ملحوظ مليالا أو تمتلك سيطرة مشتركة مليالاد 

 
مللل   ملياللاالموافقللة  يلت ل مل  أل اسللتتناتات مللل  أسلس تةاريلة بحتللةشلروط وفقللا، لذات م قلة  ةالللاتة مبللام ت مل  تةلرل المةمومل

متتللال لةميلل  القللوانين اإلذات الب قللة  الةالللاتطلللب مللن المبللام ت ملل  تد فللي ةميلل  الحللااتل ياإلدارة وةلله التحديللد مللن قبللل مةلللس
يلت  مرضلالا ملل   فلي أيلة مسلللة تضلارب فبللي أو محتملل فلي المصلالحدارة اإلللس مضلو مة مندما يكون للدىد م قةواللواسح ذات 
رسلليس مةلللس اإلدارة مللن ل ويمكللن أيضللا أن يطلللب ذات صلللةقللرارات  ةفللي أيلل التصللويت المبنيللينألمضللات ا يحللق لل مةلللس اإلدارة
تضلارب المصلالح عمضلات مةللس اإلدارة الشركة سياسة لدى ذات الصلةد  اإلدارة مد  المشاركة في مناقشات مةلس البضو المبني

مةلللس خطللوات مبقولللة للحيللاظ مللل  الللومي واالتزامللات اعخللرى ذات الصلللة مللن بد تقللو  الشللركة لللإلدارة البليللا قوامللد السلللوك ن للا و 
 دوكذلك قوامد السلوكاامتتال لالذه السياسة  مراقبةاإلدارة واإلدارة البليال وبالتالي هي قادرة مل  

 م  ةالات ذات م قة:والمبام ت لالامة اعرصدة ا
 12.283: 2016ديسلمبر  31) 2017 ديسلمبر 31فلي كملا  أللف درهل  12.283لشلركة زميللة مقدملة ال اإلسلتتماريةقروت بلغت ال
 ا يحمل القرت أية فواسدد دره (د ألف
 

صللندوق فللي  %0.49 ذ مللل  حصللة بنسللبةلإلسللتحواألللف درهلل   920مبلللغ باإلسللتتمار بالشللركة فللي المللديرين  خلل ل السللنةل قللا  أحللد
% في صلندوق رأس 0.04ألف دره  لإلستحواذ مل  حصة بنسبة  368ومبلغ أفريقيا شمال في أسواق الشرق اعوسط و لقيمة الواحة ل
لإلسلتحواذ ملل  أللف درهل   11.034مبللغ : ب2016) خطلة ااسلتتمار المشلترك ضلمنأفريقيا شمال في أسواق الشرق اعوسط و المال 
 د (CEEMEAصندوق الدخل التابت في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق اعوسط وأفريقيا في  %2.43 ة بنسبةحص
 

ل كمقللاول لبنللات مللل  أسللس تةاريللة بحتللةل الشللركة أمضللات مةلللس إدارةرتبطللة بلحللد مقامللت المةمومللة بتبيللين منشلللة ل 2016فلي سللنة 
 واللللذل قاملللتل درهللل  مليلللون  158.8تبللللغ قيملللة مقلللد اإلنشلللات د مةموملللةأ ملللن تطلللوير مشلللروت المركلللز الصلللنامي التلللاب  لل2المرحللللة 
 (د17 إيضاح)إةارة -مرابحةبتلمين تمويل للمشروت مل  أساس المةمومة 

 
 2017 مكافتت مو يي اإلدارة الرسيسيين

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 7.522  6.942 قصيرة اعةل مزايا

 12.319  13.694 عةلومزايا أخرى طويلة ا مكافتت نالاية الخدمة
     20.636  19.841 

 
 (د27)إيضاح  فرا لإلستتمار المشتركمو يي اإلدارة الرسيسيين  منحت المةمومة
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 إلتزامات  26
 

 التزامات رأسمالية
 

متبلقلة  درهل (أللف  134.800: 2016) درهل  آاف 10.000بمبللغ لدى المةمومة التزامات رأسلمالية  ل2017ديسمبر  31في كما 
أنةلو أريبيلان ألف دره ( متبلقة بالشركة التاببة  12.635: 2016ألف دره  ) 4.344أ من مشروت المركز ومبلغ 2بتطوير المرحلة 
 دللرماية الصحية

 
 ترتيبات تأجير تشغيلية

 
 كمستأجرالمجموعة 

 
 بلات اإليةلاردفالسلنوية مقلدما،د فيملا يللي ةلدول  دفبلات اإليةلار تسلديدد يلت  لمساحة المكتبية تشغيلأبرمت المةمومة ترتيبات تلةير 

 المستقبلية:
 2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
 11.407  13.359 مستحق خ ل سنة

 5.499  2.694 مستحق بين السنة التانية والسنة الخامسة
 4.400  - مستحق عكتر من خمس سنوات

 16.053  21.306 
 

 كمؤجرالمجموعة 
 

إلل   1: 2016سلنة ) 15إلل   1إيةار بلين  دفباتلمةمومة م  ا المملوك من قبلالبقارل  ستتمارتشغيلية باإلاليةار اإلمقود تتبلق 
 د(سنة 15
 
 د20ة ت  بيانه في إيضاح البقاري ستتماراتاإل من قبل المةمومة مل  المكتسبةتلةير ال إيرادات إن
 

 مدرجة أدناه: غير القابلة لإللغاء مم المدينة للتأجير التمويليإن عقود الذ
 
 2017 

 ألف درهم
 2016 

 ألف دره 
 35.703  28.504 مستحق خ ل سنة

 71.731  68.963 مستحق بين السنة التانية والسنة الخامسة
 31.092  2.276 مستحق عكتر من خمس سنوات

 99.743  138.526 
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 الموظفين تعويضات 27
 

تشلةبال  ملل   ينتلوفير قاملدة تبويضلات قويلة للملو يالاللدف الرسيسلي للمةموملة هلو  فلإنتبويضلات الملو يينل خطلة ل مند التخطيط
  بللين الرواتللب النقديللة د ويتحقللق ذلللك مللن خلل ل الةمللمللل  نتللاسةال  وفقللا لمصللالح المةمومللة البواسللد المتميللزة ولمكللافستال  بنللات،  تحقيللق

بلللرامج و  طويللللة اعةلللل الملللو يين حلللوافزبلللرامج تبتملللد ملللل  أدات المةموملللة واليلللردل والمشلللاركة فلللي مختللللف التلللي متغيلللرة الوالمكافلللتت 
 أدناهد المبينااستتمار المشترك 

 
 خطط مشاركة أرباح االستثمار

 
مشاركة ب المرتبطينلببت المو يين التالية  طويلة اعةلفز النقدية خطة الحوا مل ل وافق مةلس إدارة المةمومة السنة الحاليةخ ل 

 أرباح ااستتمار:
 

  المبللغ اللذل يمتلل  يلت  تقسلي  دسلنويا،  يلت  إكتسلابالاو صلندوق ال بللداتمرتبطلة نقلاط ملنح الملو يين  بموةباللاحيلث يلت   لالتداولخطة
 النقلد المؤةللسلتتمار إ يت  إمادةد مؤةل نقدو   مدفومات نقدية قيمة النقاط المكتسبة المستمدة من صافي قيمة أصول الصندوق إل

 اإلنتاللاتببلد ويلت  دفل  المبللغ نقلدا، سلتتماره ملل  ملدى فتلرة تل ث سلنوات إالمبللغ المبلاد  يسلتحق في الصناديق ليترة تل ث سلنواتد
 دشرط الخدمةمن 

 
  التي ت  تحديدها تحقيق مبدل الباسد الداخل  المحدد في  طةالمو يين نقاط مرتبمنح حيث يت  بموةبالا  لمقابل التنييذ مكافلةخطة

ُيبللادل قيمللة  يللت  دفلل  مبلللغ نقللدلد اإلسللتتمار وتخللارج فللي الو ييللةإلسللتمرار لتخضلل  و تللدريةيا،ل  إكتسللابالات  يللو  لمبينللةإلسللتتمارات 
 دمسبقا، للباسد المحدد دن  الحد اع الوصول إل ل بشرط اإلستتمارمن  والتخارجمند إتما  شروط الخدمة  المكتسبةالنقاط 

 
د بموةلب إلدارة المةموملةمنيصللة  اعةللخطة حوافز طويلة مل  للرماية الصحية  أريبيانباإلضافة إل  ذلكل وافقت مةمومة أنةلو 

ل للرمايللة الصللحية أريبيلانأنةلللو التخلارج مللن اإلسللتتمار فلي الملو يين مللل  مبلللغ نقلدل مللل  أسلاس قيمللة  سلوف يحصلللهلذه الخطللةل 
تما ل للمةمومةمالية الهداف ببت اعتحقيق ل خضوما، و   شروط الخدمة ذات الصلةدلالمو يين  وا 
 

 مرتبطة باألسهمخطة 
 

ببلت الملو يين وحلدات  يسلتل  بموةباللا ل التليالمةموملة إلدارة باعسلال نقديلة مرتبطلة  حلوافزخطة مل  وافق مةلس إدارة المةمومة 
إلسلتمرار ل خضلوما، ل تلاريخ الملنح اليبللي ل مل  مدى ت ث سنوات ملنتدريةيا،  إكتسابالات  يتي ال للواحة كابيتال شد دتدلأسال  مقيدة 
منلد إسلتكمال شلرط الخدملة ل ملل  أسلاس أحلدث سلبر للسلال ل المكتسلبةاعسلال  متلل قيملة ي للمو لف يلت  دفل  مبللغ نقلدلد في الخدملة
 ت ث سنواتدبنةاح لمدة 

 
 ية ونالاية السنة هي كما يلي:المقيدة في بدا اعسال إن تسوية وحدات 

 

 
2017  2016 

    الرصيد اإلفتتاحي:
 2.016.774  2.016.774 2015ديسمبر  31تاريخ المنح  -
 -  3.839.983 2016يناير  1تاريخ المنح  -
 -  1.086.493 2016ديسمبر  31تاريخ المنح  -

    الممنوح خ ل السنة:
 3.839.983  3.230.718 2017يناير  1تاريخ المنح  -
 1.086.493  493.873 2017ديسمبر  31تاريخ المنح  -

 6.943.250  10.667.841 الرصيد الخنامي
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  باألسهم مرتبطةوخطط المشاركة في أرباح االستثمار خطط 
 

 :2016) ألللف درهللل  للسلللنة الحاليلللة 11.683مللل  إةملللالي ملللنح بموةلللب خطللط حلللوافز متنوملللة بمبللللغ  وافللق مةللللس إدارة المةموملللة
 بند ،تكاليف المو يين، فيما يتبلق بالمنح: ضمنالخطة المبترف بالا  إةمالي مصاريففيما يلي  د(ألف دره  15.666

 

 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 
   

 5.709  4.383 مصاريف حوافز عدات السنة 
 2.764  7.805 إطيات لحوافز السنة السابقة

 8.473  12.188 إةمالي المصاريف
 

 هي كما يلي:المختلية لخطط لإن الحركة في المستحقات 
 

 

2017 
  ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 
   

 3.320  11.793 الرصيد اإلفتتاحي 
 8.473  12.188 مصاريف خ ل السنة

 11.793  23.981 (19)إيضاح  اميتالرصيد الخ
 

 برامج االستثمار المشترك
 

 حصلة فليملل   ون يحصلل اللذل بموةبلهالمشلترك  اإلسلتتمارأيضلا فلي برنلامج  المدرات الرسيسيين ذلك بما فيل اإلستتماريشارك خبرات 
 د للمةمومةسب أو خسارة أل مك ينتج منهوا لمةمومةل ا إلستتمار المدرةة القيمةتتناسب م  التي يديرونالال  ستتمارات المةمومةإ
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 المالية األدوات  28
 

 عامة ةنظر 
 

 تتبرت المةمومة للمخاطر التالية ن را، استخدامالا اعدوات المالية:
 

 مخاطر ااستمان 
 مخاطر السيولة 
  مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

 
والسياسللات  المةمومللةأهللداف  يصللفلمخللاطر الموضللحة أملل هل كمللا لكللل مللن ا المةمومللةتبللرت  يقللد  هللذا اإليضللاح مبلومللات حللول

دارة المخاطر  من قبلالا المتببة واإلةراتات  دلرأس المال المةمومةإدارة باإلضافة إل  لقياس وا 
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 

ر البلا  إلدارة المخلاطر التلي تتبلرت لاللا المةموملةد وقاملت اإلدارة يتحمل مةلس اإلدارة المسلؤولية الكامللة ملن إنشلات ومراقبلة اإلطلا
يللت  تتبللرت لالللا المةمومللةد  التلليبإنشللات لةنللة تتضللمن اإلدارة البليللال والتللي تتحمللل مسللؤولية وضلل  ومراقبللة سياسللات إدارة المخللاطر 

لوضلل  الحللدود واعن مللة الرقابيللة  ومللةالمةمتحديللد وتحليللل المخللاطر التللي تواةالالللا بغللرت للمخللاطر  المةمومللةوضلل  سياسللات إدارة 
المناسلبة للمخللاطر ومراقبللة المخللاطر واالتللزا  بتلللك الحللدودد هللذا وتلت  مراةبللة سياسللات وأن مللة إدارة المخللاطر بصللورة منت مللة لبكللس 

  تطللوير بيسللة المةمومللةد تالللدف المةموملة مللن خل ل إةراتاتالللا ومباييرهللا اإلداريلة والتدريبيللة إللالتغيلرات فللي  لروف السللوق وأنشلطة 
لتزاماتال د  نشاسيةل يكون كافة الباملين فيالا مدركين أدواره  وا    رقابة منت مة وا 

 
ةلراتات إدارة المخلاطر  تتبلرت لاللا المةموملةل  التليتشرف لةنة التدقيق لدى المةمومة مل  كييية مراقبة اإلدارة االتزا  بسياسلات وا 

تواةالالا المةمومةد يت  دم  لةنة التدقيق لدى المةمومة  التير فيما يتبلق بالمخاطر ومراةبة مدى كياية اإلطار البا  إلدارة المخاط
ةلراتات مراقبلة إدارة  فريققو  يداخليد التدقيق ال فريقفي أممالالا اإلشرافية من قبل  التدقيق الداخلي بلإةرات مراةبلات منت ملة للن   وا 

 إل  لةنة التدقيقدالمخاطرل هذا ويت  تقدي  تقرير حول نتاسج هذه اعممال 
 
 مخاطر االئتمان أ(
 

تتمتل مخاطر ااستمان بمخاطر تبرت المةمومة لخساسر مالية في حال ل  يتمكن البميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفات 
 لتل الموةلودات المشللتقةبالتزاماتله التباقديلةل وتنشلل مخللاطر ااستملان بصلورة رسيسلية مللن اللذم  المدينلة المسلتحقة للمةمومللة ملن البمل 

 د  القروت اإلستتمارية واإلستتمارات في مقود التلةير التمويلية لومرادفات النقدالنقد 
 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى  (1)
 

ةل يتلتر تبرت المةمومة للمخاطر اإلستمانية بصورة رسيسية بالسمات اليردية لكل مميل مل  حدهد إن سمات قاملدة ممل ت المةمومل
بما في ذلك مخاطر التخلف من السداد للقطات والدولة التي يبمل بالا مم ت المةمومةل تمتل ببت البوامل التي تؤتر مل  مخاطر 

 ااستماند 
 

ةللراتات مختليللة إلدارة أوةلله التبللرت لمخللاطر ااستمللان بمللا فللي ذلللك التقيللي  المللالي اعولللي  لقللد قامللت المةمومللة بوضلل  سياسللات وا 
ضمانات واستمرار المراقبة ااستمانيةد تقو  المةمومة برصلد مخصلا انخيلات القيملة ملل  أسلاس كلل حاللة ملل  حلده ومتطلبات ال

ا تحللتي  المةمومللة بليللة ضللمانات مقابللل الللذم   وهللو مللا يمتللل تقللديرها للخسللاسر المتكبللدة المتبلقللة بالللذم  المدينللة التةاريللة واعخللرىد
 المدينة التةاريةد

 
غيللر  بالمبللام تالمخللاطر المتبلقللة  تبتبللرالتسللويةد  تحللتمبللام ت مللن المبللام ت ملل  الوسللطات ب الناتةللة ستمللاناإلتتبلللق مخللاطر 

 دينالمستخدم للوسطاتالبالية  والةودة اإلستمانيةالقصيرة  السداديترة ل نتيةةصغيرة  المسددة
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 )يتبع( مخاطر االئتمان أ(
 
 النقد ومرادفات النقد (2)
 

 دستمانيإ إستتمارل  تصنيفدرةة تتمت  بالتي ومؤسسات مالية النقد لدى بنوك تةارية  يت  إيدات
 
 القروض االستثمارية (3)
 

 مل  التصلنييات مضلمونة بشلكل كامللاعوراق الماليلة التقو  المةمومة بالحلد ملن تبرضلالا لمخلاطر ااستملان ملن خل ل ااسلتتمار فلي 
 ااستمانية ضمن الحدود المبينة ضمن إرشادات إدارة المخاطر المالية للمةمومةد 

 
 الموجودات المشتقة (4)
 

التةاريلة  والبنوكتقو  المةمومة بالحد من تبرضالا لمخاطر ااستمان من الموةودات المشتقة من خ ل التبامل م  المؤسسات المالية 
 د ريالتقر  خيکما في تار  +BBB و A نيب تراوحيستاندرد أند بورز من يالا تصنيف استماني التي لد

 
 التمويلي التأجير( عقود 5)
 

 مل  المبدات المستلةرةد حيث أنالا مضمونةالمدينة ذم  التلةير التمويلي بأل مخاطر استمان مرتبطة  بتخييفمةمومة تقو  ال
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 مخاطر السيولة ب(
 

 الماليلة يلت  تسلويتالا ملن خل ل تقلدي  المبلالغ النقديلة أو الموةلوداتتتمتل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتةة من مواةالة المةمومة صبوبة في الوفات بالتزاماتاللا الماليلة المرتبطلة بمطلوباتاللا الماليلة التلي 
مداد سياسة إدارة مخاطر سليولة مناسلبة وذللك إلدارة متطلبلات المةموملة النقديلة والسليولة بتوةيه اإلدارة إلقا  دارة مخاطر السيولة تق  مل  ماتق مةلس اإلدارةل الذل إلالمسؤولية النالاسية ن إد اعخرى 

ل مللن خلل ل مراقبللة التللدفقات النقديللة المتوقبللة واليبليللةل تسللالي ت بنكيللةقللروت و  لحتيللاظ بإحتياطيللات م سمللةتقللو  المةمومللة بللإدارة مخللاطر السلليولة باإلد قصلليرة اعةللل ومتوسللطة اعةللل وطويلللة اعةللل
د يُ د ومطابقة إستحقاقات الموةودات والمطلوبات المالية  ر السيولةدالحد ّْ من مخاط لمواصلةوالتي يحق للمةمومة التصرُّف فيالا  ةغير المسحوبتياصيل التسالي ت اعخرى  17 اإليضاححد  
 كانت كما يلي: 2016و  2017ديسمبر  31إن تواريخ إستحقاق الموةودات والمطلوبات كما في 

 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 ألف درهم
 غير متداول متداول  غير متداول متداول 

 الموجودات
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
  المجموع غير محدد سنوات 3

 خ ل
 سنة

1-3  
 تسنوا

 أكتر من
 المةموت غير محدد سنوات 3

 70.316 70.316 - - -  82.534 82.534 - - - أتاث ومبدات
 680.569 680.569 - - -  758.666 758.666 - - - إستتمار مقارل 

 162.753 162.753 - - -  115.155 115.155 - - - الشالرة والموةودات غير الملموسة
 11.388 - - 4.389 6.999  9.930 - - 2.238 7.692 ية إستتمارات في مقود تلةير تمويل

 232.963 - 220.680 12.283 -  232.963 - - 232.963 - قروت إستتمارية
 استتمارات في شركات زميلة ومشاري  مشتركة 

 5.033.561 5.033.561 - - -  5.321.224 5.321.224 - - - محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 2.823.016 - 105.290 399.084 2.318.642  3.575.184 - - 63.838 3.511.346 إستتمارات مالية

 10.619 - - - 10.619  8.900 - - - 8.900 المخزون 
 414.064 - 55.743 - 358.321  510.680 - - 64.405 446.275 ذم  مدينة تةارية وأخرى 

 571.262 - - - 571.262  519.626 - - - 519.626 النقد ومرادفات النقد
 - - - - -  219.480 - - - 219.480 أصل محتي  به للبي 
 10.010.511 5.947.199 381.713 415.756 3.265.843  11.354.342 6.277.579 - 363.444 4.713.319 مجموع الموجودات

            
            حقوق الملكية والمطلوبات

 5.464.877 - 905.149 3.001.818 1.557.910  6.584.012 - 39.388 2.670.956 3.873.668 قروت
 29.268 29.268 - - -  32.608 32.608 - - - مخصا مكافتت نالاية الخدمة

 306.574 - 55.743 - 250.831  444.609 - - 64.405 380.204 مطلوبات تةارية وأخرى 
 29.761 - 1.645 10.604 17.512  123.263 - 186 62.001 61.076 مشتقة مطلوبات 
 4.180.031 4.180.031 - - -  4.169.850 4.169.850 - - - حقوق الملكيةمةموت 
 10.010.511 4.209.299 962.537 3.012.422 1.826.253  11.354.342 4.202.458 39.574 2.797.362 4.314.948 حقوق الملكية المطلوبات و مجموع 
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 مخاطر السوق  ج(
 

تتمتل مخاطر السوق بمخاطر تلتير التغيرات فلي أسلبار السلوق متلل أسلبار صلرف البمل ت اعةنبيلة وأسلبار الياسلدة وأسلبار اعسلال  
  فلي التبلرت لمخلاطر السلوق أو قيمة أدواتالا الماليلةد تقلو  الشلركة بلإدارة مخلاطر السلوق باللدف إدارة واللتحك المةمومة إيراداتمل  

 ضمن الحدود المقبولة م  تحقيق أمل  ماسد ممكند
 
 مخاطر العمالت (1)
 

المصلنية ببمل ت بخل ف البمل ت المسلتخدمة فلي شلركات  الماليلة باإلسلتتماراتقد تتبرت المةموملة لمخلاطر البمل ت فيملا يتبللق 
ل فلإن المةموملة والريلال السلبودل صلنية بصلورة رسيسلية باللدوار اعمريكليالمةموملة الموأرصدة المةمومةد أما فيما يتبلق بمبام ت 

إن  بالللدوار اامريكللليد ليللا، حا انمربوطللل والريللال السللبودلغيللر مبرضللة لمخللاطر البمللل ت حيللث أن درهلل  اإلمللارات البربيلللة المتحللدة 
فلي الةلدول  ملخلا اللدوار اامريكليأو  السلبودلل الريلال درهل  اإلملارات البربيلة المتحلدةالمةمومة إل  مم ت أخلرى غيلر تبرت 
 أدناه:
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
2017 

  ألف درهم
2016 

 ألف دره 
    أوراق مالية بدخل تابت مدرةة

 97.338  25.657 الةنيه اإلسترليني
 100.994  139.841 يورو

    يإمادة الشرات البكسإتياقيات 
 4.516  29.217 يورو

    أوراق مالية مدرةة
 54.566  68.788 دينار كويتي

 24.453  142.100 الةنيه اإلسترليني
 119.951  91.405 أخرى 

 497.008  401.818 
 

 ة أملل هللموةللودات المللذكور  لللو كانللت أسللبار صللرف البملل تد البملللةتسللتخد  المةمومللة مقللود البملل ت اآلةلللة للتحللوط مللن مخللاطر 
سلتكون القيمللة البادللة ملل  اللربح أو الخسللارةل باإلضلافة إلل  القيملة المدرةللة ل 2017ديسلمبر  31كمللا فلي % 10أملل / أقلل بمبلدل 
اللللذا التبلللرت ل التحلللوطأللللف درهللل (د ومللل  ذللللكل يلللت   40.182: 2016) درهللل  أللللف 49.701أملللل / أقلللل بواقللل   لإلسلللتتمار المتبللللق

 (د13ة )إيضاح باستخدا  مقود البم ت اآلةل
 
 الفائدة سعرمخاطر  (2)
 

مدرةللة بالقيمللة التابللت الدخل اللللقيمللة البادلللة مللل  اسللتتماراتالا فللي أوراق ماليللة ذات بامخللاطر أسللبار الياسللدة إللل   تتبللرت المةمومللة
لسلبار فاسلدة متغيلرةد إن ومخاطر أسبار الياسدة مل  التدفقات النقدية مل  قروضالا غيلر المشلتقة ب خ ل الربح أو الخسارةالبادلة من 

 المالية للتغيرات في أسبار الياسدة هي كما يلي: اعدواتحساسية هذه 
 

 مخاطر أسبار الياسدة مل  القيمة البادلة
 2016) ألللف درهل  فللي نالايلة فتللرة التقريللر 2.072.245 بمبللغ ذات دخلل تابللت بقيملة مادلللة مدرةللة المةمومللة أوراق ماليلة للدى: 

كمقيلاس  مختليلة سلاس ليتلرات زمنيلةاعلنقطلة  بالدوارالقيمة مةمومة من  لالا ل والتي تستخد  المةمومة(ألف دره  1.563.664
 اھالبادللةل المببلر ملن ملةيفلي السلبر أو الق ريالتغ یإل ريشيو ھمطلق مستمد من المدةل و اسيرسيسي لمخاطر أسبار الياسدةد مق

سلاس اعلنقطلة  باللدوارالقيملة (د بلغلت %0.01سلد بنسلبة نقطلة أسلاس واحلدة )البا یفلي منحنل ريلللتغ ةلةينت ةليلفي الوحلدات النقد
 ألف دره (د 389: 2016 ألف دره  في نالاية فترة التقرير ) 562 لمةمومةللألوراق المالية ذات الدخل التابت المدرةة 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

 األدوات المالية )يتبع(  28
 
 )يتبع( اطر السوق مخ ج(
 
 )يتبع( مخاطر سعر الفائدة (2)

 )يتب ( مخاطر أسبار الياسدة مل  القيمة البادلة
  1.612.486: 2016) ألف دره  في نالاية فترة التقرير 2.673.295 بمبلغلدى المةمومة قروت ذات مبدل ماس  غير مشتقة 

نقطللة أسللاسل فللإن التكليللة التمويليللة للمةمومللة سللتكون  50دار د لللو كانللت أسللبار الياسللدة ذات الصلللة أمللل  / أقللل بمقلل(ألللف درهلل 
 د(ألف دره  19.588 :2016) ألف دره  23.423أمل  بمبلغ /ربح السنة سيكون أقل فإنأمل / أقلل وبالتالي 

 
بلل صلافي التبلرت تقو  المةمومة في سياق أممالالا اامتياديةل بالدخول في مقايضات سبر الياسدةل حيتما يكون مناسبا،ل للتحلوط مقا

إا  لتياقيلات إملادة الشلراتإ خل لوالقلروت المقابللة ملن المةمومة في أوراق مالية ذات دخلل تابلت مدرةلة  عسبار الياسدة إلستتمارات
ل كان في نالاية فترة التقرير دمقارنة، بتكلية الدخول في التحوطفي الحاات التي تبتبر فيالا مخاطر أسبار الياسدة غير هامة أو مقبولة 

 د لبقود تبادل أسبار الياسدة غير ةوهرل  المدرةةصافي القيمة 
 
 مخاطر أسعار األسهم والدخل الثابت (3)
 

د تقللو  إدارة المةمومللة واعوراق الماليللة بللدخل تابللت فللي سللندات الملكيللة سللتتماراتمللن اإل والللدخل التابللت تنشللل مخللاطر أسللبار اعسللال 
ملل  للمخلاطر ملن أةلل تقليلل التبلرت  ذات الب قلة محي تاللا ااسلتتمارية وفقلا، لمؤشلرات السلوق  بمتاببة اعوراق المالية المتنومة فلي

 حول تحليل الحساسية(د  )ه( 28حساب أسبار اعسال  )إيضاح 
 

 المخاطر التشغيلية 
 

المةمومللة بللاعدوات  تتمتللل المخللاطر التشللغيلية بمخللاطر التبللرت لخسللارة مباشللرة أو غيللر مباشللرة نتيةللة لبللدة أسللباب تتبلللق بارتبللاط
مخاطر السوق  لالتكنولوةيا والبنية التحتية ومن موامل خارةية أخرى بخ ف مخاطر ااستمان لالمو يين لالمالية وتتضمنل البمليات

 ومخاطر السيولة متل المخاطر الناةمة من المتطلبات القانونية والتن يمية ومبايير السلوك التةارل المقبولة بصورة مامةد  
 
الللدف المةمومللة إللل  إدارة المخللاطر التشللغيلية بغللرت تحقيللق تللوازن بللين تةنللب الخسللاسر الماليللة واإلضللرار بسللمبة المةمومللة وبللين ت

 فبالية التكلية بشكل ما  باإلضافة إل  تةنب اإلةراتات الرقابية التي تقيد المبادرة واابتكارد 
 

ابية لمواةالة المخاطر التشغيلية مل  ماتق اإلدارة البليا لكلل وحلدة ملن وحلدات تق  المسؤولية الرسيسية من تطوير وتنييذ اعن مة الرق
بصللورة مامللة فيمللا يتبلللق بللإدارة المخللاطر التشللغيلية فلللي  المةمومللةاعممللالد ويللت  تللدمي  هللذه المسللؤولية مللن خلل ل تطللوير مبلللايير 

 المةاات التالية: 
 

 ويت المستقل المتبلق بالمبام ت؛متطلبات اليصل المناسب بين المالا ل بما في ذلك التي 
 متطلبات التسوية ومراقبة المبام ت؛ 
 ؛اعخرى  االتزا  بالمتطلبات التن يمية والقانونية 
 توتيق اعن مة الرقابية واإلةراتات؛ 
 ة فلي التباملل متطلبات التقيي  الدورل للمخاطر التشغيلية التي تت  مواةالتالال ومدى كياتة اعن مة الرقابية واإلةراتات المتبب

 م  المخاطر المحددة؛
 متطلبات بيان الخساسر التشغيلية واإلةراتات الب ةية المقترحة؛ 
 إمداد خطط لحاات الطوارئ؛ 
 التدريب والتطوير المالني؛ 
 المبايير اعخ قية والبملية؛ و 
 الحد من المخاطرل بما في ذلك التلمين مندما يكون فباا،د 

 
قسل  التلدقيق اللداخليد تلت  مناقشلة نتلاسج مراةبلات قلو  بإةراسله يملن طريلق برنلامج مراةبلة دوريلة  المةموملة يت  دم  االتلزا  بمبلايير
 دلةنة التدقيق واإلدارة البليا للمةمومةملخصات إل   وكذلك تقدي ل ذات الب قةاإلدارة في وحدات اعممال قس  التدقيق الداخلي م  
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 )يتبع( ةالبيانات المالية الموحد حولإيضاحات 
 
 

 المالية )يتبع( األدوات  28
 
 إدارة رأس المال د(
 

المقتللرت والسللوق وكللذلك ضللمان  لتالللدف سياسللة مةلللس اإلدارة إللل  ااحتيللاظ بقامللدة قويللة لللرأس المللال بغللرت كسللب تقللة المسللتتمر
د يقو  مةلس اإلدارة بمراقبة الباسد ياتواإلحتياط المستبقاةاعرباح  ليتللف رأس المال من أسال  رأس المالالتطور المستقبلي لألممالد 

يسلب  مةللس اإلدارة إلل  الحيلاظ ملل  التلوازن بلين  رأس المال باإلضافة إل  مستوى اعرباح الموزمة مل  المساهمين البلادييند مل 
 ل مركلز رأس الملال ن الممنوحة من خاالقروت وبين اامتيازات واعمأمل  من التي قد تكون محتملة م  مستويات  الباليةالباسدات 
 السلي د

 
 إمتتللتأدنلاهد  2017ديسلمبر  31كملا فلي  المتةلدد ةلتسلاليل الشلركلمةموملة المالية التي تل  بياناللا لمقرضلي ا الزيادةنسبة  ت  مرت
 مرةد 0.65هذه النسبة لتكون بحد أقص   لمتطلباتالمةمومة 

 

 
2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف دره 
 1.944.515 1.944.515 رأس المال المصدر 

حتياطيات  2.193.666 1.702.950 أرباح مستبقاة وا 
 (367.702) (275.776) ينزل: أنصبة أرباح مقترحة 

 3.770.479 3.371.689 (المتةدد ةمحدد بموةب اتياقية تسالي ت الشرك كما هوالقيمة )صافي 
 333.510 1.177.661 (ددالمتة ةبموةب اتياقية تسالي ت الشرك ،كقروت، )محدد الدين

 0.08 0.26 الدين/ الدين وصافي القيمة
 

 القيم العادلة  ه(
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

المالية من خل ل أسلاليب  للموةودات والمطلوباتتقو  المةمومة باستخدا  الترتيب الالرمي التالي لتحديد واإلفصاح من القيمة البادلة 
 التقيي :

 
للمنشللة يمكلن  التلياعسلبار المدرةلة )غيلر المبدللة( فلي اعسلواق النشلطة لموةلودات أو مطلوبلات مسلتمدة ملن : مدخ ت 1وى المست

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياس
 

والتللي يمكللن م ح تالللا لألصللل أو  1المدرةللة تلل  إدراةالللا ضللمن المسللتوى مللن مصللادر غيللر اعسللبار مسللتمدة  : مللدخ ت2المسللتوى 
 و ؛إما بشكل مباشر أو غير مباشر لاإللتزا 

 
 د مدخ ت غير م ح ة لألصل أو اإللتزا : 3المستوى 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

 األدوات المالية )يتبع(  28
 

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

احتي للت المةمومللة بللالموةودات والمطلوبللات الماليللة التاليللة بالقيمللة ل ديسللمبر 31كمللا فللي لمةمومللة بالقيمللة البادلللة فللي نالايللة كللل فتللرة تقريللرد لالماليللة  والمطلوبللاتالماليللة  الموةللوداتببللت يللت  قيللاس 
 البادلة: 

 

 

2017 
 ألف درهم

2016 
 ألف دره 

 الترتيب الهرمي 
 للقيمة العادلة

 أسلوب
 التقييم  

 تحليالت
 الحساسية 

 جودات مالية بالقيمة العادلة من خالل مو 
      الربح أو الخسارة 

تلؤتر مللل  القيمللة البادلللة بواقلل   المدرةللةل فللي أسللبار الشللرات %5تغيلر ±  أسبار الشرات المدرةة في سوق نشط 1المستوى  632.223 1.254.437 مدرةة)أ( أوراق مالية 
 ألف دره د 62.722

تللؤتر مللل  القيمللة البادلللة بواقلل    لفللي  صللافي قللي  اعصللول %5تغيللر ±  يستند التقيي  مل  صافي قي  اعصول 3المستوى  5.636 6.237  أوراق ماليةفي )ب( استتمار آخر 
 ألف دره د 312

تلؤتر ملل  القيملة البادللة بواقل    المدرةلةل ار الشلراتفي أسب %5تغير ±  أسبار الشرات المدرةة في سوق نشط 1المستوى  1.563.664 2.072.245 مدرةة )ج( استتمار في أوراق مالية بدخل تابت
 ألف دره  مل  التواليد 103.612

 6.515تؤتر مل  القيملة البادللة بواقل    الوسيطلفي أسبار  %5تغير ±  يستند التقيي  مل  أسبار الوسيط 2المستوى  60.524 130.305 إتياقيات إمادة الشرات البكسي)د( 
 دمل  التوالي ألف دره 

 2.406تؤتر مل  القيملة البادللة بواقل    الوسيطلفي أسبار  %5تغير ±  طيستند التقيي  مل  أسبار الوسي 2المستوى  56.595 48.122 ( موةودات مشتقةه)
 دمل  التوالي ألف دره 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
      الدخل الشامل اآلخر 

مللن قبللل مللدير  الللذل تلل  إحتسلابهصلندوق لليسلتند التقيللي  مللل  صلافي قللي  اعصللول  3المستوى  70.912 63.838 صندوق غير مدرج)أ( 
 الصندوق 

تللؤتر مللل  القيمللة البادلللة بواقلل    لفللي  صللافي قللي  اعصللول %5تغيللر ± 
 ألف دره د 3.192

      مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 أسلللبارل غالبلللا،  ملل  ملللدخ ت يمكلللن م ح تاللللا فللي السلللوق  سلللكولز -نمللوذج بللل ك  2المستوى  433.462 (109.142) اعقص  عسبار اعسال ( طوق الحد اعدن  والحد أ)

 لألسال  ذات الب قةالسوق  اعسال  وتقلبات
سلينتج منله تغيلر فلي القيملة البادللة بمبللغ في سلبر السلال   %10تغير ± 
 مل  التواليد دره  ألف 205.532 ألف دره (/  287.558)

      مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 706تللؤتر مللل  القيمللة البادلللة بواقلل    الوسلليطلفللي أسللبار  %5تغيللر ±  طيستند التقيي  مل  أسبار الوسي 2المستوى  (29.761) (14.121) )أ( مطلوبات مشتقة

 دمل  التوالي ألف دره 
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 )يتبع( ات المالية الموحدةالبيان حولإيضاحات 
 
 

 األدوات المالية )يتبع(  28
 

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

  2017 
 ألف درهم

   2016 
 ألف دره 

 

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

 الربح أو الخسارة جودات مالية بالقيمة العادلة من خاللمو 
     

     

 - - 632.223 632.223  - - 1.254.437 1.254.437 أوراق مالية إستتمار في 
 5.636 - - 5.636  6.237 - - 6.237 استتمار آخر في أوراق مالية

 - - 1.563.664 1.563.664  - - 2.072.245 2.072.245 استتمار في أوراق مالية بدخل تابت
 - 56.595 - 56.595  - 48.122 - 48.122 موةودات مشتقة

 - 60.524 - 60.524  - 130.305 - 130.305 إتياقيات إمادة الشرات البكسي
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 70.912 - - 70.912  63.838 - - 63.838 غير مدرج صندوق 
          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 - 433.462 - 433.462  - - - - طوق الحد اعدن  والحد اعقص  عسبار اعسال 
 76.548 550.581 2.195.887 2.823.016  70.075 178.427 3.326.682 3.575.184 المجموع          
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المةموت  3المستوى  2لمستوى ا 1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
         

 - (29.761) - (29.761)  - (14.121) - (14.121) مطلوبات مشتقة
          يمة العادلةمشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالق
 - - - -  - (109.142) - (109.142) طوق الحد اعدن  والحد اعقص  عسبار اعسال 

 - (29.761) - (29.761)  - (123.263) - (123.263) المجموع          
 

 خ ل السنةد 2و  1 ياتل  يكن هناك تحوي ت بين المستو 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

 األدوات المالية )يتبع(  28
 

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

 3المستوى في  القيمة العادلة الحركات فيتسوية 
 

 

2017 
 ألف درهم

 

2016 
 ألف دره 

 76.548 يناير 1في 
 

147.656 
 - تخييت رأس المال

 
(76.983) 

 260  601 زيادة في القيمة البادلة من خ ل الربح أو الخسارة
 (7.074) المكاسب في الدخل الشامل اآلخر )الخساسر(/ مةموت

 
5.615 

 
70.075 

 
76.548 

 
  تم قياسها بالتكلفة المطفأة القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(

 دقيمتالا المدرةة تقاربلية بات الماإن القي  البادلة للموةودات والمطلو 
 
 

 أحداث الحقة  29
 

 والتلليمليللون سللال   3.97 البالغللةالقاسمللة المسللتحقة طللوق الحللد اعدنلل  والحللد اعقصلل  عسللبار اعسللال   تلل  تسللويةل احقللا، لنالايللة السللنة
 دره د ألف 542.429 البالغ طوق الحد اعدن  والحد اعقص  للموةوداتقترات إ مقابل من أسال  شركة إيركاب %2.60بادل ت
 
 


