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 اإلدارة مجلس تقرير
 

 ن األعزاء،و المساهم
 

فني أن أقرردم لكررم، وبالنيابررة عررن مجلررس اإلدارة، النترراكة الماليررة لشررركة الواحررة كابيتررال للعررام  أرباحررا  سررجلنا بهررا ، والترري 2214يشرررن
   .الطويلةرتنا يفي مس قياسية

أربرراب بلغررت صررافي مررن خررالل تحقيررق  سررنة إسررتيناكية كابيتررالالواحررة أداء الشررركة القرروي فرري السررنوات األخيرررة، حققررت  بنرراء  علرر 
فري صرافي  %411 والبرالغ اإلرتفرا  الملحروظ يعرود. 2212درهرم فري عرام مليون   22134 بمبلغ مليون درهم، مقارنة   1/13122

عاكردات مرتفعرة فري  باإلضرافة إلر ، AerCapإير كراب  في من خالل اإلستيمار المساهمين بتعزيز حقوقالربح في المقام األول 
 فري الشررق األوسرط وشرمال أفريقيرا ، وصرندوق البنيرة التحتيرةدنيرامجموعة ، AerCap في األساس منجميع استيمارات المحافظ، 

  قسم أسواق رأس المال.لالقوي األداء  باإلضافة إل و  ،البحرين NPS و
مرن جنر  فواكرد ت كابيترال ة،  فران الواحر2212% فري عرام 12% مقارنرة مرع 51 بنسربةعل  متوسرط حقروق المسراهمين ومع عاكد 
دارة ماليرة حكيمرة.   ، بينما تركرز بحرزم علرفي اإلستيمارصبورة الطويلة األجل و ال إستراتيجيتها كابيترال  الواحرةتلترزم خلرق القيمرة واا

  ذلك.  الممتازة لهذه السنة ه  شهادة علوالنتاكة  بتعزيز حقوق المساهمين
 علر  نجاحنرا اليالية السرابقة، شهدت السنوات 2211في عام  اإلستراتيجي تموضعنا، واعادة 1111من بدايات عملياتنا في عام 

 تصررل إلرر المنطقررة علرر  نطرراق أوسررع. مررع قرردرة تمويررل فرري دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة وكررذلك فرري  اإلسررتيماراتدارة إلكشررركة 
فرري دولررة اإلمررارات العربيررة  تواجرردنا، سنواصررل توسرريع جذابررة فرري األفررقات صررفقو  2214ديسررمبر  21فرري  كمررا مليررار درهررم 232

  المتحدة وكذلك في األسواق اإلقليمية.
 سررتيماريةاالفررص الالسرتفادة مررن لممتراز  وضررعالشرركة فري إن فرر، الشررركة واسرتراتيجية األعمرال ةهيكلرقويرة، و  أساسررياتعلر   بنراء  

  قاكمة وجديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز. في قطاعات الجذابة
مختلررأ أنحرراء اسررتيماراتها المسررتقبلية فرري قطررا  الطاقررة فرري  لرردفعوحرردة جديرردة  بتأسرريس الواحررة كابيتررال قامررت، 2214فرري مررايو 

الوطنيررة الشررركة فرري  %2231 فرري حصررة بنسربةمليرون درهررم  21131رب اواسررتيمرت مررا يقرر وشررمال أفريقيرا، منطقرة الشرررق األوسررط
  .مقرها دبي، و خدمات النفط والغازتعمل في شركة وهي  (NPSللخدمات البترولية )

إتمررام ، أحررد مسرراهميها الركيسرريينالواحررة كابيتررال  تكررونالترري و ، نيويررورك ي بورصررةفرر المدرجررةيركرراب ا ت، أعلنرر2214خررالل عررام 
ممرا ، (AIG) أمريكان انترناشيونال جروب انرك( من ILFCالتمويلي الدولية ) التأجيرمؤسسة من  %122عل   بنجاب إستحواذها

يراني أكبرر مسراهم  أصربحت الواحرة كابيترالبعرد إتمرام صرفقة اإلسرتحواذ هرذه فري العرالم. مستقلة طاكرات شركة تأجير أكبر  هايجعل
 كابيترررالالواحرررة  تسرررتمر، هرررذه المعاملرررة بعرررد. %2132أكبرررر مسررراهم مرررع حصرررة بينمرررا كانرررت فررري السرررابق  AIGبعرررد فررري ايركررراب 
  .باإلضافة إل  التمييل في مختلأ اللجان الفرعية للمجلس التي تعمل فيها حاليا  ، مجلس إدارة ايركاببمقعدين في  باإلحتفاظ

 تحروط وتمويرل علر  معرامالت وأبرمرتهم يالية ماليين سعملية بيع الواحة كابيتال  إستكملت، 2214في النصأ الياني من عام 
وبهرذا تكلفرة رأس المرال.  وتخفري بهدأ الحد من المخراطر  -مليون سهم 2131 ما يقارب -في أيركاببالكامل حصتها المتبقية 

 دوالر للسررهم 51322 كحررد أدنرر  متوسررطي وسررعرللسررهم دوالر  42324سررعر بفرري أيركرراب كابيتررال قيمررة حصررة الواحررة  ضررمان تررم
مليار  4أكير من تال بتحصيل يالواحة كابقامت  ومن جراء هذه المعامالت. (التعديالت لبع  قد تخضع)متوسطي  أقص كحد 
  لديون القاكمة وتمويل استيمارات جديدة.ل جزكي سداد استخدمتها في درهم
نسربة  حتر  األسرهمتنفيرذ برنرامة إعرادة شرراء علر  قياسية، أعلنت شركة الواحة كابيتال فري سربتمبر نيتهرا أرباب الشركة  تحقيقمع 
موافقرة مرن هيكرة المن الربح المستمر للشركة. بعد الحصول عل   الستفادة مباشرة  ابمساهميها ل، للسماب القاكمةمن أسهمها  12%

 سرتحواذباإل األسرهماء برنامة إعادة شر ب، بدأت الشركة 2214في أكتوبر في دولة اإلمارات العربية المتحدة األوراق المالية والسلع 
 .درهم مليون 1531 بلغ سعر شراءمجمو  ب، 2215 فبراير 24( كما في %1351مليون سهم ) 2231 عل 
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 )يتبع( تقرير مجلس اإلدارة
 
 الرئيسية ستمماراتاإل
 

 إيركاب
باإلضرافة . حرد كبيرر فري إجمرالي إيررادات المجموعرةإلر   بالمسراهمة ،%1231التي تملك الواحة كابيتال حصة إيركاب، و واصلت 
يركرراب، اوقعررت ، 2214 عررام فرري (AIG)مررن أمريكرران انترناشرريونال جررروب انررك ( ILFC)آي ال اأ سرري علرر   إسررتحواذهاإلرر  

طراكرة  22شرراء واسرتكملت ، عقرود ترأجير مبرمرةبموجب طاكرة  11 وسلنمتطاكرة،  241 تأجير عل  عقودشركة تأجير الطاكرات 
 1131قامرت ايركراب برالتوقيع علر  معرامالت تمويرل بمبلرغ ، 2214.  خرالل السرنة الماليرة طراكرة 12 وتجزكرةعمليات بيع و جديدة 

  .أو بموجب عقد شراء مدارةكانت مملوكة أو  سواء   طاكرة 1،112تتكون من حوالي  بمحفظةالسنة المالية  وأنهت مليار دوالر
 435مبلررغ ب مررع العاكررد للسررهم الواحررد مليررار دوالر 1 لألربررابالسررنوي  مررن المتوقررع أن يبلررغ المتوسررط،  ILFC اإلسررتحواذ علرر بعررد 

عررام  فرريدوالر أمريكرري  2351 بمبلررغ الواحررد مررع أربرراب السررهمدوالر أمريكرري مليررون  21534، مقارنررة بصررافي الرردخل دوالر أمركرري
  لسهم الواحد.ا العاكد عل من ارتفا   كابيتال حةالواإستفادت وبالطبع لقد . 2212

 مجموعة دنيا
مليرون درهرم فري  12235 مرعدرهرم، بالمقارنرة  مليرون 22231 بلرغ لخدمات، صرافي ربرحللتمويل ودنيا دنيا لمن والمكونة مجموعة دنيا،  حققت
نمررت . وباإلضرافة إلر  ذلرك، 2212فرري عرام  %22مقارنرة مرع بال، 2214% فري عرام 21 بنسربةحقروق الملكيررة علر  مرع عاكرد ؛ 2212عرام 

 ،مليرون درهرم 1،52431 إلر  لتصرل %41محفظرة القررو  بمعردل  كمرا نمرت درهرم؛مليرون  12131 لتصرل إلر  %11وداكع العمالء بنسبة 
 النمررو القرروي فرري مررن رغم، علرر  الرر2212 عررام فرري %4232مررن  2214 عررام فرري %2131الرردخل إلرر   إلرر  تكلفررةالنسرربة  إنخفضررتفرري حررين 

  .المعامالت وحجمالعمالء  قاعدة
حتيراطي )كنسرربة مكويرة مررن القرررو  اال إنخفرر واصرلت دنيررا للتمويرل سياسررات االكتتراب الحكيمررة والمحافظرة علرر  جرودة األصررول، وبالترالي 

ذلررك،  باإلضرافة إلرر البنررك المركرزي لدولررة اإلمررارات.  لتوجيهرراتوفقرا  %135 البررالغالحرد األدنرر  مررن ، وهررو أعلر  بكييررر %231 إلرر والسرلأ( 
  متوقعة.الوهو ما يكفي لحماية الشركة من خساكر االكتمان غير  ×232 عندالقرو  المتعيرة غطاء  عل حافظت 

 أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
، قامررت الشررركة بررأول  اسررتيماراتها فرري قطررا  الرعايررة الصررحية مررن خررالل االسررتحواذ علرر  أنجلررو أريبيرران للرعايررة 2212فرري سررنة 
 5423222موظأ يعملرون علر  خدمرة أكيرر مرن  452تضم أكير من و ، وحدة أعمال 11تمتلك وتدير  والتي (،AAHالصحية )

واحررد للتعلرريم  مركررز، مراكررز تشخيصررية 5صرريدليات،  5عيررادات،  1 مررن المرضرر  المسررجلين. تتكررون الموجررودات التشررغيلية مررن
، األمرر الرذي 2215فري عرام  إلفتتاحر مستشرف  جديرد ل التحضيريتم ذلك، إل   باإلضافة .مستشف  اليوم الواحدو  الطبي المستمر

  .سنويا   22،422إل  سنويا   1،112المرض  من إستقبال من قدرتها الحالية عل  سيزيد 
فري مجرال  الرذي يعمرل، ذ.م.م. الطبرياوراس مركرز علر  حصرة مسريطرة فري  اإلسرتحواذتوسريع وجودهرا مرن خرالل  AAH تواصل
ذلررك،  باإلضررافة إلرر . 2214خررالل عررام  إستشررارة 223222. وسررجل أكيررر مررن أمرا  النسرراء والتوليرردبرر المتعلقررة خرردماتالتقررديم 
  .في دبي عيادة متعددة اإلختصاصاتعل  الستحواذ لشراء حصة لاتفاقية  AAHوقعت 

مليرون  1132م مقارنرة مرع درهر مليرون 12131 بلغرتموحردة إيررادات  AAH، حققرت 2214ديسرمبر  21خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم  12132 برمقارنة  2214ديسمبر  21درهم كما في مليون  14432إل  إجمالي األصول  زيادة؛ 2212درهم في عام 

  .2212ديسمبر  21كما في 
 خدمات إمداد حقول النفط والغاز البحرية

حافظرت علر  أداء مسرتقر فري عرام  ،لصناعة الرنفط والغرازتمتلك وتدير سفن الدعم البحري  والتي( SMGمجموعة ستانفورد مارين )
 14534 بلغررتمجمررو  إيرررادات  SMG. حققررت %12بنسرربة  تشررغيلسررفينة، وتحقيررق متوسررط معرردل  42مررن المكررون مررع أسررطولها  2214

كمررال سررفينة 11بتسررليم  SMG قامررت. 2212مليررون درهررم لسررنة  11235مليررون درهررم مقارنررة  بمبلررغ  صررالب  واا أمررر  551صرريانة واا
ستالم    .ومنصة سفينة إمدادسحب المرساة  ينةسفتشغيل، واا

 (MIF) للبنية التحتية ميناصندوق 
شرريك ك حصة اولديه 2221 عام فيمليون درهم(  4/13122)مليون دوالر  222بمبلغ  MIFشاركت الواحة كابيتال في تأسيس 

 يسررتيمرو  .الشرررق األوسررط HSBC، الفجررر كابيتررال وبنررك اآلخرررين المشرراركين هررم الصررندوق مرونجرريإن . %1131 بنسرربة محرردود
( فري IPPمشررو  القريرة المسرتقل للطاقرة )، االسركندرية لمحطرات الحاويرات الدوليرة فري مصرر: فري أربعرة مشراريع حاليا   الصندوق

  .مانصحار للطاقة في سلطنة ع  شركة مان و المملكة العربية السعودية،  الشركة المتحدة للطاقة في سلطنة ع  
 1232الواحررة كابيتررال توزيعررات أربرراب بلغررت  اسررتلمت، 2214خررالل عررام . %1للسررهم بنسرربة عاكررد متوسررط  MIF صررندوق حقررق

 مليون درهم.
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 البتروليةالوطنية للخدمات الشركة 
فررري قطرررا  الطاقرررة مرررن خرررالل  مليرررون درهرررم 21131باإلسرررتيمار بمبلرررغ  الواحرررة كابيترررال قامرررت، 2214عرررام  فررري الربرررع اليررراني مرررن

الفجرر كابيتررال  ،ضرمن إكررتالأ يضرم عرددا  مرن المسررتيمرين اإلقليمرين مرنهم ليمترد زجنيهولردان برري اس  الحصرول علر  حصرة فري
 الطاقررة.توزيررع  مختلررأ مراحررل قطررا لواحررة كابيتررال لالسررتيمار عبررر ل إسررتراتيجية أوسررع نطاقررا  مررن هرري جررزء  إن العمليررةوابيكررورب. 

  .البحرينالشركة الوطنية للخدمات البترولية حصة مسيطرة في  زجنيهولدان بي اس تمتلك 
 21131واسررتيمرت  مليررون درهررم 12131 بلغررتإيرررادات البحرررين الشررركة الوطنيررة للخرردمات البتروليررة  ت، حققرر2214خررالل عررام 

  مليون درهم في المصاريأ الرأسمالية.
مبلرغ بقيمرة دفتريرة للممتلكرات واآلالت والمعردات  البحررينالشركة الوطنية للخدمات البتروليرة سجلت ، 2214ديسمبر  21كما في 
  مليون درهم. 1/13521 بمبلغقيد التنفيذ  عقودل متبقيةقيمة  إجماليمع  مليون درهم 13222
  رأس المالأسواق 

تتكررون أعمررال الواحررة كابيتررال فرري قطررا  أسررواق رأس المررال مررن معررامالت خاصررة واسررتيمارات فرري أسررواق رأس المررال العامررة. وقررد 
، 2214بحلررول عررام  .هررذه األعمرالقامرت الواحررة كابيترال بتشرركيل فريرق مررن المحتررفين فرري مجررال االسرتيمارات المصرررفية لتطروير 

سرنة واحردة سرجل حافرل لمردة دارة محفظة االستيمارات في سوق االكتمان العالمي و إلت سجل حافل حققت الشركة لمدة يالث سنوا
  ألسهم اإلقليمية. لدارة محفظة إل

مليرون  22231 بلغرتوحققرت إيررادات  الردخل اليابرت واألسرهم - لكلترا المحفظترين في مؤشرراتهاالشركة  تفوقت، 2214خالل عام 
، وهري شرركة تابعرة للشرركة، ش.م.خ. إنفسرتمنتقامرت شرركة الواحرة ، 2212. فري ديسرمبر أسرواق رأس المرال معرامالت درهم من
 إلرر  تنميررة، ويهرردأ أعمررال االسررتيمار المرراليب للقيررامعلرر  ترررخيص مررن البنررك المركررزي لدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة  بالحصررول

  .القادمة 5 إل  2 الر لسنواتفي ابشكل هام من أطراأ أخرى موال األ
  عقارات الصناعيةال

مررن  المسرراحة المتبقيررةعلرر  تررأجير  ا  قويرر ا  طلبرريتلقرر  لواحررة كابيتررال، لالتطرروير العقرراري الصررناعي "المركررز"، وهررو مشرررو   ال يررزال
 التسرهيالت المقدمرة. فري حجرمالموقع االستراتيجي، والمرونة و ال عالية الجودة، والالتحتية  ةبنيالبسبب التطوير المرحلة األول  من 

مرن الوحردات الصرناعية % 12 ترم تحقيرق نسربة إشرغال 2214وبحلرول نهايرة  2212عرام  بدأ نشاط الترأجير فري الربرع اليراني مرن
  .تأجير بأسعار السوق الحالية مع معدالت الصغيرة

* * * * *  
را أود أن أنتهرز هرذه الفرصرة ألتقرردم بالشركر والعرفران لحكومتنرا الرشرريدة فري إمرارة أبروظبي تحررت قيرادة صراحب السرمو الشرري   وختام 

 زايرد برن محمرد الشري  سرمو أول خليفة بن زايد آل نهيان، ركريس دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة حراكم أبروظبي حفظر  اي، والفريرق
أبرروظبي، علرر  دعمهمررا التنفيررذي فرري إمررارة  المجلررس ركرريس المسررلحة، للقرروات األعلرر  القاكررد ناكررب أبرروظبي، عهررد ولرري نهيرران، آل

  المتواصل لجميع الشركات الوطنية.
كمررا أود أن أعبررر عررن خررالص امتنرراني لكافررة مسرراهمينا وشررركاكنا وعمالكنررا فرري القطرراعين العررام والخرراص، ولمجلررس إدارة الشررركة 

محررروري  فررري نجررراب  وطاقمهرررا اإلداري وكافرررة العررراملين فيهرررا، علررر  يقرررتهم بنرررا، وعلررر  دعمهرررم وتفرررانيهم كشرررريك قرررينم كررران لررر  دور    المجموعة.
 
 
 

  
_______________ 

 حسين النويس
 ، الواحة كابيتال ش.م. .ركيس مجلس اإلدارة
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 نظرة عامة .3
 

 ديسرمبر 21المنتهيرة فري  السرنةمليرون درهرم خرالل  1/13122رباب عاكدة إل  مالكي الشركة بمبلرغ أحققت الواحة كابيتال صافي 
م السرره ربررحو  %51 بنسرربة المسرراهمين حقرروق متوسررط مررع عاكررد علرر ؛ 2212 خررالل سررنةمليررون درهررم  4/221مقارنررة  بررر  2214
 سررنةدرهررم خررالل  2311 ربررح للسررهم الواحرردو  %12 بنسرربة المسرراهمين حقرروق متوسررط عاكررد علرر مررع  درهررم مقارنررة   2311الواحررد 
2212. 

 
ترررأجير لشرررركة المفترررر  االسرررتبعاد الجزكررري  مرررنبشررركل ركيسررري إلررر  المكسرررب النررراتة واألربررراب القياسرررية ويعرررود هرررذا األداء المترررألق 

 .كفي بورصة نيويور المدرجة  -هولدينجز إن في )ايركاب(  الطاكرات إيركاب
 

يرر كرابوهي مشرو  مشترك بين الواحة كابيتال و  ،إيرليفت استبعاد منمكاسب تشمل المساهمات األخرى  األداء باإلضرافة إلر   ،اا
فري  األفررادتمويرل  % فيها، وهري شرركة25ودنيا للتمويل والتي تملك الواحة كابيتال حصة بمعدل  إيركابالتشغيلي القوي لكل من 

 المال.س أالمتينة من معامالت أسواق ر  ، والمساهمةدولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 أهم المؤشرات المالية .4
 
  بزيادة ،2214ديسمبر  21 في المنتهية السنة خاللمليون درهم  1/13122حققت المجموعة أرباب عاكدة إل  المالكين بمبلغ 

 .2212 ديسمبر 21السنة المنتهية في  خالل تحقيق  تم الذي درهم مليون 22134 مبلغ نع درهم مليون 2/13421 قدرها
 العاكرد بلرغ حرين فري ،2212 الماليرة للسرنة %12مقابرل  %51 نسربة 2214اهمين لسرنة المسر حقروقالعاكرد علر  متوسرط  بلغ 

 .2212 المالية سنةلل %1مقابل  %22 نسبة 2214لسنة  الموجودات متوسط عل 
  بمبلرغ مقارنرة   2214ديسرمبر  21 فري المنتهيرة لسرنةخرالل امليرون درهرم  1132أنتجت النشاطات التشرغيلية تردفق نقردي بمبلرغ

 .2212 ديسمبر 21السنة المنتهية في مليون درهم خالل  11432
 21مليرررار درهرررم كمرررا فررري  532، مقارنرررة برررر 2214 ديسرررمبر 21مليرررار درهرررم كمرررا فررري  131إجمرررالي موجرررودات المجموعرررة  بلرررغ 

 .2212ديسمبر 
 2212ديسمبر  21كما في  %2131 بر مقارنة   2214ديسمبر  21كما في  %2132المجموعة إل   مديونيةخفضت نسبة إن. 
  21مليررون درهررم كمررا فرري  214 ررررمقارنررة ب 2214ديسررمبر  21مليررار درهررم كمررا فرري  232لمجموعررة الرر  لتمويررل الزادت قرردرة 

 .2212ديسمبر 
 21 فري المنتهيرة السرنة خرالل درهرم 2311العمليرات المسرتمرة وغيرر المسرتمرة  من الواحد للسهم والمخف  األساسي العاكد بلغ 

 .2212 ديسمبر 21السنة المنتهية في  خالل محقق درهم 2311 بر مقارنة ، 2214 ديسمبر

 الشركة استراتيجية .1
ضمن اإلقتصاد ذات إمكانات عالية  قطاعاتترتكز االستراتيجية الجديدة لشركة الواحة كابيتال عل  االستيمار المباشر في 

، مع أفضلية االستحواذ عل  حصص األغلبية في الشركات التي يمكن إضافة قيمة إليها. كما تتطلنع الشركة إل  زيادة اإلقليمي
 أسواق رأس المال من أجل تعزيز سيولة محفظتها. إستيماراتها في

 
الركيسية  االستيماراتأعمالها، وهي:  أقساممن خالل  االستيماراتدارة محفظة متنوعة من إلة شركة الواحة كابيتال يوتتيح هيكل

العقارات الصناعية. هذا وسوأ تدرس الشركة إمكانية التعاون مع شركاء استيماريين، لتتحول بشكل تدريجي و  أسواق رأس المالو 
 ي تشهده المنطقة. المحلية إل  المستيمرين الذين يتطلنعون لالستفادة من النمو المتسار  الذ وشبكة معارفهاإل  شركة تقدنم خبراتها 

 
. السنة القادمةطرأ يالث في  لمستيمرين منعرو   طرب وتنويأسهم إقليمية بدأت الشركة االستيمار في  ،2214في سنة 

عل  مستوى الشرق لالستيمارات في مجال الطاقة وحدة جديدة  قامت بالمجموعة بتأسيس 2214ذلك، ف  مايو  باإلضافة إل 
 البحرين. NPSفي  %22315خالل اإلستحواذ عل  حصة بنسبة  ، مناألوسط وشمال أفريقيا

 
 درهم في قطا  الطاقة والنفط والغاز، مليار 2 بتوظيأ مبلغ أقصاهالقادمة،  اليالث إل  الخمسخالل السنوات تنظر الشركة 
مبلغ و في قطا  الرعاية الصحية  درهم مليون 522 ومبلغ أقصاه درهم في قطا  الطاقة والبنية التحتية، مليار 1 ومبلغ أقصاه

 .مليار درهم 4مجمو  الفي قطا  التعليم، ليصبح  درهم مليون 522 أقصاه
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 4132األحداث الرئيسية في الربع الرابع لسنة  .2
 

 AerCapإير كاب  مليون سهم في 2مليون سهم وبيع  11312تمويل و تحوط معاملة 
 

إيرررر كررراب فررري سرررهم مليرررون  11312 تشرررمليانيرررة، والتررري  وتمويرررل معاملرررة تحررروطالواحرررة كابيترررال  أبرمرررت، 2214فررري ديسرررمبر 
AerCap ، معاملررة ممايلررة فرري سرربتمبر  وكانررت الواحررة كابيتررال قررد أبرمررت. شررركة تررأجير طرراكرات مسررتقلة فرري العررالموهرري أكبررر
 2 اسرتكملت الواحرة كابيترال عمليرة بيرع، باإلضافة إلر  ذلرك .AerCapإير كاب في سهم  مليون 14312 شملتوالتي  ،2214
 .%1231إل   AerCapإير كاب في  مخفضة بذلك ملكيتها، 2214 ديسمبر سهم في مليون

 
 بنسرربة داخلرري عاكررد، معرردل "(AerCapإيررر كرراب  معررامالت"بررر جمعررة يشررار إليهررا )متمويررل الو  نررتة عررن معررامالت التحرروط وقررد 
تمويرل. الالتحروط و  تمعرامالتسروية  عنرد AerCapيرر كراب إسرعر سرهم  حسرب، %25 إرتفاعر  لررمع احتمرال كحد أدن   22%

 .مليون درهم 1/13111 بقيمةأموال إضافية الزيادة في معدل العاكد الداخلي  وأن  من المحتمل أن تنتة
 

مليررون سررهم( فرري  21314بالكامررل )المتبقيررة قيمررة حصررتها  بضررمانقامررت الشررركة  والتمويررل، إبرررام معررامالت التحرروطخررالل مررن 
AerCap بع  لررررر تخضرررررع دوالر كحرررررد أقصررررر  متوسرررررطي )قرررررد 51322كحرررررد أدنررررر  متوسرررررطي وسرررررعر دوالر  42324 بسرررررعر
مليرون درهررم كمرا فرري  12135النرراتة عرن صرفقات التحرروط والتمويرل طرروق أسرعار األسرهم بلغررت القيمرة العادلرة لوقرد . (التعرديالت

 .2214ديسمبر  21
 

 :كما يلي مليون درهم 1/43211بقيمة  تمويل إضافي، البيع والتمويل والتحوط المذكورة أعاله صفقات أنتجت
 مليون درهم 5/23111 مبلغ – 2214في سبتمبر  مليون سهم 14312تحوط وتمويل  معاملةأ( 
 مليون درهم 5/13522 مبلغ – 2214سهم في ديسمبر  مليون 11312تحوط وتمويل  معاملة ب(

 درهم مليون 45431 مبلغ – 2214سهم في ديسمبر  مليون 2ج( بيع 
 

قاكمررة، وسرريتم اسررتخدام  لتمويررل الديون جررزء مررن الررعررن المعررامالت المررذكورة أعرراله لسررداد  النرراتةتررم اسررتخدام التمويررل اإلضررافي 
 في ذلك برنامة إعادة شراء األسهم. ، بماإداريةفرص استيمارية جديدة وأنشطة 

 
 عادة شراء اسهمإبرنامة 

 
 ممررا يسررمح، كحررد أقصرر  مررن األسررهم القاكمررة للشررركة %12عررادة شررراء إلتنفيررذ برنررامة علرر  وافررق مجلررس إدارة الواحررة كابيتررال 

عل  البرنرامة فري  (SCAهيكة األوراق المالية والسلع ) وافقت من أسهم الشركة من السوق. سهم مليون 114 حت إعادة شراء ب
 .2214أكتوبر  22
 

سرتحوذت علرر الواحرة كابيترال البرنررامة  برردأت، 2214ديسرمبر  1فري  ديسررمبر  21كمررا فري ( %2312مليرون سرهم )أو  1131 واا
 1531مليررون درهررم و  4131 بلررغ بسررعر شررراء إجمررالي 2215 فبرايررر 24 كمررا فرري( %1351مليررون سررهم )أو  2231 ، و2214
 درهم عل  التوالي. مليون
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  مناقشة النتائج .5

  2214ديسمبر  21السنة المنتهية في  أداء
 21لسررنة المنتهيررة فرري عررن امليررون درهررم  2/13512بمبلررغ  درهررم مليررون 1/23112للسررنة الحاليررة والبررالغ  الرردخل إجمررالي ارتفررع

( ب) التابعررة، للشررركات الركيسررية األنشررطة مررن يررراداتاإل( أ) الرردخل يشررمل إجمرراليو % 212أي بزيررادة قرردرها  2212ديسررمبر 
شرركات زميلرة )ج( ربرح مرن إسرتبعاد  محتسربة وفقرا  لحقروق الملكيرة؛في شركات زميلة ومشاريع مشرتركة  إستيماراتمن  يراداتاإل

 )المصراريأ(/ اإليررادات( ه) و من معامالت أسرواق رأس المرال، إيرادات( د)ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية؛ و 
 .األخرى

 
عرن فتررة المقارنرة  %121بزيرادة قردرها  مليرون درهرم 14435مبلرغ  اإليرادات من بيع البضراكع وتقرديم الخردمات سجلت (أ 

، (AAH) توحيررد اإليرررادات مررن شررركة أنجلررو أريبيرران للرعايررة الصررحية (1: )إلرر  ا  أساسررويعررود ذلررك مررن السررنة السررابقة 
إيرادات إيجار ( 2) و 2212في الربع الياني من سنة  للرعاية الصحية تم شراؤها من قبل المجموعةوهي شركة تابعة 

  .تابعة للمجموعةعقارات صناعية وهي شركة –( المركز) الندالواحة من 
عاكردات مليرون درهرم  52132بمبلرغ  محتسبة وفقرا  لحقروق الملكيرةشركات زميلة ومشاريع مشتركة من  يراداتاإلعكس ت (ب 

 41131بمبلرررغ  ودنيرررا للخرردمات( للتمويررل)دنيرررا دنيررا مجموعررة و  AerCapقويررة مررن شرررركة تررأجير الطررراكرات إيررر كررراب 
إيرر كرراب لرر  مليرون درهرم 2231مليرون درهرم و  25131؛ مقارنرة  بمبلرغ درهرم علر  التروالي مليرون 5231و مليرون درهرم 

AerCap  2212ديسمبر  21ومجموعة دنيا عل  التوالي خالل السنة المنتهية في.  
مليرون درهرم، يتضرمن ربرح  1/13211بمبلرغ  محتسبة وفقا  لحقروق الملكيرةربح استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة  (ج 

بمبلرغ  إيرليفرتلرر مليرون درهرم، وربرح مرن إسرتبعاد كامرل  1131بمبلرغ  AerCap إير كرابمن االستبعاد الجزكي لشركة 
مليررون درهررم  1/13221بمبلررغ  AerCap إيررر كررابوربررح مررن االسررتبعاد الجزكرري المفتررر  لشررركة مليررون درهررم  2232

يررر إ( مررن قبررل ILFCالنرراتة عررن االنخفررا  فرري حصررة ملكيررة الواحررة كابيتررال جررراء االسررتحواذ علرر  آي ال اأ سرري )
  .AerCap كاب

  .2212مليون درهم لسنة  22131مقارنة  بمبلغ مليون درهم  22231 اإليرادات من معامالت أسواق رأس المال بلغت (د 
تتضرررمن تسررروية إعرررادة تقيررريم متعلقرررة و  ( مليرررون درهرررم12235بمبلرررغ )ل اإليررررادات األخررررى(/ المصررراريأصرررافي ) وصرررل (ه 

  مليون درهم. (12131بالمركز بمبلغ )
مليرون  21131الماليرة مرن التكراليأ المصروفات اإلجمالية، التي تضم تكلفة المبيعرات والمصراريأ العموميرة واإلداريرة و ارتفعت 

تكلفرررة المبيعرررات والمصررراريأ العموميرررة  الرتفرررا أساسرررا  ويعرررود ذلرررك % 51زيرررادة بنسررربة  مميلرررة  مليرررون درهرررم،  42131درهرررم إلررر  
  . AAHخل وكذلك إل  توحيد مصاريأ شركة واإلدارية تماشيا  مع زيادة في إجمالي الد

 : أدناه الجدول في بيان الدخل ملخص عر  يتم
 السنة المنتهية في 

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 بيان الدخل )ألف درهم(

 143221 1443411 من بيع البضاكع وتقديم الخدمات إيرادات
 2153121 5213241 وفقا  لحقوق الملكيةإيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 

 - 132113121 ربح إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 2213111 2223154 س المالأأسواق ر  معامالتمن  إيرادات

 213221 (1223411) )مصاريأ(/ إيرادات أخرى3 صافي
 5113211 231123552 إجمالي الدخل

 (223212) (413115) بيع البضاكع وتقديم الخدمات تكلفة
داريةو  مصاريأ عمومية  (1153212) (2113141) اا
 (113215) (1143114) مصاريأ تمويل

 (2113111) (4213211) مجمو  المصاريأ
 13141 - العمليات غير المستمرة

 (111) 115 حقوق الملكية غير المسيطرة
 2213251 131223111 أرباب عاكدة إل  مالكي الشركة

 2311 2311 العاكد األساسي والمخف  عل  السهم )درهم(
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 بيان المركز المالي
 

فرري شررركات زميلررة  إسررتيماراتأ(  علرر  2214ديسررمبر  21مليررون درهررم كمررا فرري  5/13111 البررالغيشررتمل مجمررو  الموجررودات 
ماليرة، د( اسرتيمارات فري الترأجير التمررويلي إسرتيمارات ب( اسرتيمار عقراري، ج(  محتسربة وفقرا  لحقروق الملكيرة؛ومشراريع مشرتركة 

 درهررم مليررون 1/43121 بمبلرغ . وقررد سرجل مجمررو  الموجرودات إرتفاعررا  ، و( النقررد ومرادفرات النقرردأخررىموجررودات ه( والقررو ، 
 %.11، مما يميل زيادة قدرها 2212ديسمبر  21مليون درهم كما في  4/53112نة مع مقار 
 

مليون  4/13452 مبلغبلحقوق الملكية  ا  في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفق االستيمارات ارتفعت (أ 
 AerCapإيركاب من بشكل ركيسي  – مليون درهم 52132 األرباب البالغةحصة في  أ( درهم ويرجع ذلك إل 

الربح من االستبعاد الجزكي مليون درهم عل  التوالي، ب(  5231مليون درهم و  41131بمبلغ  دنيامجموعة و 
 استحواذ بسببنتيجة انخفا  حصة ملكية الواحة كابيتال في اير كاب مليون درهم  13221/ 1 بمبلغ المفتر 
 21131 بمبلغ مقابل شراءالبحرين  NPS في %2231 عل االستحواذ ، و ج( (ILFCعل  آي ال اأ سي ) ايركاب

وكامل الحصة في ايرلفت، والتي بلغت  AerCapإيركاب مليون سهم في  2إستبعاد  د( ويقابل ذلك، مليون درهم
  .عل  التوالي مليون درهم 21432 ومليون درهم  21232 قيمتهما الدفترية

تعديل القيمة العادلة بمبلغ بشكل ركيسي  ذلك يميلو ، مليون درهم 11135بمقدار  اإلستيمارات العقارية إنخفضت (ب 
  .مليون درهم؛ نظرا  لزيادة المنافسة في سوق العقار الصناعي والزيادة الناتجة من قبل المنافسين 12131

عمليات شراء طوق أسعار األسهم عند إبرام أساسا   تميلو  ،مليون درهم 2/13111المالية بمبلغ  االستيمارات ارتفعت (ج 
مليون  42231بمبلغ في القيمة العادلة لنفس طوق أسعار األسهم زيادة و  مليون درهم 22531والتحوط، بمبلغ التمويل 

وحقوق ذات دخل يابت أوراق مالية عامة  عل إل  اإلستحواذ عود أساسا  تمليون درهم  41231درهم، وزيادة بمبلغ 
  .ملكية

ويعود مليون درهم  1/23112 بمبلغ كما إرتفعت القرو مليون درهم  1/23111 النقد ومرادفات النقد بمبلغ إرتفع (د 
 تسديد الديون القاكمة.و معامالت ايركاب  ذلك أساسا  إل  النقد المحصل جراء

 
 : أدناه الجدول في بيان المركز المالي ملخص عر  يتم
 كما في 

ديسمبر  13 )ألف درهم( بيان المركز المالي
4132 

ديسمبر  13
4131 

 231113114 431113221 ستيمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةإ
 1213411 1123221 عقارية إستيمارات

 1113111 131213412 إستيمارات مالية
 2213442 2113121 وقرو  في عقود تأجير تمويلية إستيمارات
 2443122 2413524 أخرىموجودات 

 2113212 234123411 ومرادفات النقدالنقد 
 531123252 131113412 مجمو  الموجودات

 232113111 532123511 قرو 
 2113544 2113212 ذمم داكنة تجارية وأخرى
 234113242 434213411 مجمو  حقوق الملكية

 531123252 131113412 مجمو  المطلوبات وحقوق الملكية



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

1 

 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6
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 إيركاب

إيركاب، المدرجة في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية لتأجير الطاكرات. وتستحوذ الشركة عل  الطاكرات من المصنعين، 
ومستيمرين ماليين ومن يم تقوم بتأجيرها، في المقام األول كعقود  شركات خطوط الطيران، شركات أخرى لتأجير الطاكرات
 تأجير تشغيلية، لشركات الطيران التجارية وشركات الشحن.

 
 مليون سهم من 2131من إيركاب. تلقت شركة الواحة كابيتال  %22، استحوذت الواحة كابيتال عل  حصة 2212في عام 

مشترك بين شركة الواحة كابيتال % من إيرفنتشور )وهي مشرو  52مكونة من حصتها الإيركاب في مقابل مبالغ نقدية، و 
يركاب، والتي كان لها أسطول من و  % في محفظة الواحة كابيتال من 42في ذلك الوقت( وحصة  A222طاكرة إيرباص  41اا

مليون سهم بمتوسط  2531، قامت إيركاب بإعادة شراء 2212-2211طاكرة إيرباص وبوينغ وبومبارديي . خالل األعوام  11
للسهم الواحد في إطار برنامجها إلعادة شراء األسهم. لم تشارك الواحة كابيتال في برنامة إعادة شراء األسهم.  درهم 42سعر 

إحتفظت الواحة كابيتال بمقعديها في مجلس إدارة  %.2132ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الواحة كابيتال في إيركاب إل  
 فة إل  التمييل في مختلأ اللجان الفرعية للمجلس التي تعمل فيها حاليا .ايركاب، باإلضا

 
( مررن أمريكرران انترناشرريونال ILFCاسررتحواذها المعلررن عنرر  سررابقا  علرر  آي ال اأ سرري )، أكملررت إيركرراب 2214 مررايو 14فرري 

ملكيرة الواحرة كابيترال مرن ( ممرا نرتة عنر  انخفرا  فري حصرة AIGمليرون سرهم إلر  ) 1131( وذلك بإصدار AIGجروب انك )
 والرررذي إيركررراب حصرررتها فرريمررن  جرررزءببيررع قامررت الواحرررة كابيترررال ، 2214ديسرررمبر  1ترراري  بو  ،الحقرررا   %.1431% إلرر  2132
إحتفظررت الواحررة كابيتررال بمقعررديها فرري مجلررس إدارة ايركرراب، باإلضررافة إلرر   %.1231% إلرر  1431حصررتها فعليررا  مررن  خفرر 

 التمييل في مختلأ اللجان الفرعية للمجلس التي تعمل فيها حاليا .
 

واصلت إيركاب تعزيز مكانتها لتحقق النمو عل  المدى الطويل، ال سيما في األسواق الناشكة، كما تواصل الشركة رفع جودة 
 كرات. أسطولها من الطا

 
 ، أكملت إيركاب المعامالت التالية:2214 السنة الماليةخالل 

 
 طاكرة 241 لر توقيع عقود تأجير. 
  بموجب عقود تأجير مبرمة ةطاكر  11تسليم. 
  جديدة طاكرة 22شراء. 
  ةطاكر  12 عمليات بيع وتجزكة لرإنهاء. 
  مليار دوالر 1131توقيع معامالت تمويل بمبلغ. 

 
  .طاكرة منها ما تملكها أو تديرها أو تقدمت بطلبات لشراكها 13112، تتكون محفظة إيركاب من 2214 ديسمبر 21 كما في

 
% 21 أي مليرار درهرم 235 الدفتريرة% مرن مجمرو  الردخل، وتميرل قيمتهرا 11، سراهمت إيركراب فري 2214لسنة المالية خالل ا

 .2214 ديسمبر 21من إجمالي الموجودات كما في 
 دنيا مجموعة 

 المدرجةالقيمة  بلغت دنيا "(.مجموعة خدمات )معا "دنيا لل% في 25 وتمويل دنيا للفي % 25بمعدل  تمتلك الشركة حصة
 .2214ديسمبر  21كما في  درهم مليون 11132لمجموعة دنيا 
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 دنيا للتمويل

دنيررا للتمويررل، )دنيررا(، هرري شررركة تمويررل خاضررعة لتنظيمررات البنررك المركررزي فرري دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة وتقرردم لعمالكهررا 
الضرمانات والوداكرع  مجموعة واسعة مرن الحلرول الماليرة بمرا فري ذلرك القررو  الشخصرية، قررو  السريارات، بطاقرات االكتمران،

لعمالكهرا فري دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة. فري الوقرت الحرالي، فرإن غالبيرة محفظرة القررو  تضرم بطاقرات االكتمران وقرررو  
الرذين يعملرون لحسرابهم كذلك شخصية. تستهدأ دنيا شراكح مختلفة من األفراد ميل ذوي الدخل المحدود، وذوي الدخل المرتفع و 

 ، وتستهدأ كذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسواق الشركات للوداكع والضمانات. اإلقراضيةتجاتها الخاص لتسويق من
 
مرن خرالل شرراكة اسرتراتيجية برين فولرترون الماليرة القابضرة  2221قرا  لها، بدأت في عام التي تتخذ من أبوظبي مللتمويل، و  دنيا

اي  شررركات عبرردو  )شررركة تابعررة مملوكررة بالكامررل لشررركة تيماسرريك القابضررة فرري سررنغافورة(، شررركة مبادلررة للتنميررة، الواحررة كابيتررال
 % من دنيا للتمويل.25أحمد الموس . تمتلك الواحة كابيتال 

 
أرباحرا  متزايردة علر  مردى السرنوات القليلرة الماضرية. كانرت ، وهوامش مستقرة لصافي الفاكردة و ظهرت دنيا للتمويل نموا  متميزا  لقد أ

. بتقديم خدماتها لذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتفع تمكنت دنيا من أن %25-22هوامش صافي الفاكدة يابتة  في حدود 
 .2214حت  و  2221% خالل الفترة من عام 5431ل سنوي مركب بلغ تنمي محفظة القرو  لديها بمعد

 
اقتصررار مبررادرات تحسررين اإلنتاجيررة، قامررت دنيررا بعرردة مبررادرات اسررتراتيجية إلدارة التكرراليأ ميررل عمليررات إعررادة هندسررة األعمررال، 

ك والحفرراظ علرر  رقابررة مشررددة علرر   عمليررات التوظيررأ الجديرردة علرر  األدوار المرردرة للرردخل، إعررادة التفرراو  مررع المرروردين والمررالن
مرن  2214 ديسرمبر 21للسرنة المنتهيرة فري % 2131النفقات االختيارية. خفضت هذه المبادرات نسبة التكاليأ إل  الردخل إلر  

 عل  الرغم من النمو القوي في قاعدة عمالكها وحجم المعامالت المتداولة. ، 2212% في عام 4232ما يقارب 
 
السررنة % عررن 1135مليررون درهررم بزيررادة نسرربة  11132 بلغررت 2214 ديسررمبر 21للسررنة المنتهيررة فرري صررافي إيرررادات دنيررا  إن

مليررون درهررم لررنفس الفترررة. وباإلضررافة إلرر   1231 بشرركل معترردل بمبلررغ، بينمررا بقيررت مصرراريفها 2212 ديسررمبر 21المنتهيررة فرري 
مليون درهم كما  12131إل   2212ديسمبر  21كما في درهم مليون  51531% من 1231ذلك، ارتفعت وداكع العمالء بنسبة 

مصرررادر مرررا برررين البنررروك والوداكرررع غيرررر الالضرررمانات، و  المحتجرررزة إلصرررداروتضرررم مزيجرررا مرررن الوداكرررع  2214ديسرررمبر  21فررري 
 .والوداكع الزمنية المنتظمةالمطروحة للتداول 

 
 ، واصرلت دنيرا للتمويرل نموهرا المتميرز لمحفظرة القررو ، وحافظرت علر  هروامش قويرة لصرافي الفاكردة ونسرب2214 سرنةخالل 
 حققت ما يلي:و  المال كفاية رأسل راسخة

 
 للسرنة المنتهيرة فري  %22 الملكيرة بنسربةمقارنرة مرع العاكرد علر  حقروق  %25 الملكيرة بنسربةالعاكد عل  حقوق  تحقيق

 .2212 ديسمبر 21
  وحققت نمو بمحفظة القررو  بنسربة  ألأ 11431 وبلغ عدد عمالء الشركةتوسع في محفظة القرو  بمعدل صحي

 .2212 ديسمبر 21 % مقارنة  بر4131
  ةالسررابق السررنةبمقارنررة  %4132مليررون درهررم تميررل زيررادة بنسرربة  21135حققررت زيررادة فرري صررافي إيرررادات فواكررد بمبلررغ 

 .ةالسابق لسنةباة % مقارن1135مليون درهم تميل زيادة بنسبة  11132وصافي دخل بمبلغ 
   ستمرت في تحسين جودة أصولها وبالتالي حافظت عل  إحتياطي اإلنخفا واصلت سياستها الحكيمة في اإلكتتاب واا

وفقرررا  بكييرررر مرررن الحرررد األدنررر  المطلررروب  أعلررر  ( وهررري نسررربةوالمقررردمات% )كنسررربة مكويرررة مرررن القررررو   231بنسررربة 
 %.135والبالغ  لتوجيهات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  ضررعأ، وهرررو كررراأ  لحمايرررة الشررركة مرررن خسررراكر االكتمررران 232الحفرراظ علررر  غطررراء القرررو  غيرررر المنتظمرررة بمعررردل 
 المتوقعة.

  المستبقاةتمويل نمو محفظة القرو  من خالل وداكع العمالء واألرباب. 
  مليون درهم. 2131 إل النقد وما يعادل   وزيادة مليون درهم 112الحفاظ عل  تسهيالت بنكية بقيمة 



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

11 

 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( الرئيسية االستممارات  6/3

 للخدماتدنيا 
بموجررب سررلطة المنطقررة الحرررة  2212سرربتمبر  12كشررركة ذات مسررؤولية محرردودة بترراري   اأ زد ذ.م.م. لخرردماتلتأسسررت دنيررا 

اإلسرتراتيجية  النشاط الركيسي للشركة هو تقديم مجموعة من الخدمات بما في ذلك االستشاراتإن  للتكنولوجيا واإلعالم في دبي.
مجموعرة مرن العمرالء بمرا فري علر  خدمات الشركة  تتوز  .التجارية وأعمال توريد عمالة من الخارجوالمعرفة واألعمال  واإلدارية
  التجارية والشركات المالية وشركات التأمين. البنوكذلك 
  درهم فقط. 2223222بمبلغ مليون درهم عل  قاعدة رأس مال  132الشركة صافي دخل قدره  حققت، 2214 سنةخالل 

 مجموعة ستانفورد مارين
تمتلرك وترردير سرفن الردعم البحرري لصرناعة الرنفط والغراز، فري منطقررة شرركة مقرهرا دبري و ( هري SMGمجموعرة سرتانفورد مرارين )

صررالحها وخرردمات الصرريانة مررن خررالل  الشرررق األوسررط وجنرروب شرررق آسرريا وأفريقيررا. تقرردم الشررركة أيضررا خرردمات بنرراء السررفن واا
موت، زادكررو، اوكسرريدنتال بتروليرروم ماكرردير  مجموعررة برري جرري، شررركتها التابعررة، جراندويلررد. تشررمل قاكمررة عمررالء الشررركة كررل مررن

شرركة مروانأ أبروظبي، شرركة نراقالت الرنفط توترال، ميرسك أويرل فري قطرر، شرركة بتررول أبروظبي الوطنيرة،  ،قطر، دبي بتروليوم
، 2221فرري عررام  زامررل أوفشررور.بحريررة الوطنيررة و شررركة الجرافررات الشررركة الررنفط الكويتيررة، حررالول اوفشررور، بوربررون،  الكويتيررة،
أسرطولها مرن سرفن الردعم البحرري  SMG. منرذ االسرتحواذ، نمنرت SMGفري  %45ذت شركة الواحة كابيترال علر  حصرة استحو 

  . 2214 ديسمبر 21كما في  42إل   2221في عام  21في العمليات من 
SMG اعة وصيانة في مجال الدعم البحري ولها مصالح في ملكية السفن وتشغيلها، وصن هي إحدى الشركات اإلماراتية الراكدة

% مرررن إجمرررالي الررردخل قبرررل الفاكررردة 12هررري ذرا  الترررأجير للمجموعرررة، برررر سرررتانفورد مرررارين، و  ترررأجير الرافعرررات. تسررراهمالسرررفن، و 
وقرروارب سررحب المرسرراة  . تمتلررك الشررركة أسررطوال متنوعررا مررن قرروارب األطقررم،SMG والضررراكب واالسررتهالك واإلطفرراء لمجموعررة

  هذه السفن في مناطق جغرافية مختلفة. سفن إمداد المنصات وتقوم بإدارة و 
 بما يلي: SMG، قامت 2214 ديسمبر 21 المنتهية في السنةخالل 

 
 2212مليون درهم لسنة  11235مليون درهم مقارنة  بمبلغ  14534مجمو  إيرادات بمبلغ  تحقيق 
  من سفن الدعم البحري المملوكة والعاملة. ويضم أسرطول  42المحافظة عل  أسطول يحتويSMG 12 إمرداد  سرفينة

مررردادات سرررفن سرررحب الم سرررفينة 11و المنصرررات،   ويرررالث سرررفنمرررن سرررفن إمرررداد الطررراقم  14رسررراة، سرررحب المرسررراة واا
 سنة )قيمة مرجحة(؛  431أو  األسطول لعمرسنة )حسابية(  131معدل و  التشغيلنسبة ل %12معدل  مع عمليات

  كمال سفينة 11تسليم صالب  واا  ؛ وأمر تشغيل 551صيانة واا
  إمداد منصة وسفينةسحب المرساة  ينةسفإستالم.  

حصرة  بلغرت ، بمرا فري ذلرك إمكانيرة البيرع.SMGتدرس شركة الواحة كابيتال خيارات إستراتيجية مختلفة متعلقة بأستيماراتها فري 
 .2214ديسمبر  21في كما درهم مليون  SMG 11432الشركة في 
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 أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
الصرحية مررن خرالل االسررتحواذ علر  أنجلررو أريبيران للرعايررة ، قامررت الشرركة بررأول  اسرتيماراتها فرري قطرا  الرعايررة 2212فري سرنة 
هي مجموعة جديدة تم تأسيسها لتقديم خردمات الرعايرة الصرحية فري جميرع أنحراء اإلمرارات العربيرة المتحردة. و  (،AAHالصحية )
مررن المرضرر   5423222موظررأ يعملررون علرر  خدمررة أكيررر مررن  452تضررم أكيررر مررن و ، وحرردة أعمررال 11وترردير  AAHتمتلررك 

مراكرررز تشخيصرررية، مرررزود واحرررد للتعلررريم الطبررري  5وصررريدليات،  5عيرررادات، و 1 مرررنالمسرررجلين. تتكرررون الموجرررودات التشرررغيلية 
 تهاقرردر  AAH ترفررعل ،2215عررام فرري  مستشررف  افتتررابالشررركة خطررط باإلضررافة إلرر  ذلررك ت .اليرروم الواحرردمستشررف  و المسررتمر، 
 سنويا . 22،422إل  سنويا   1،112مرض  داخليين من  إلستقبال

 
سرجلت أكيرر  عيرادة وهو ذ.م.م.اوراس الطبي مركز عل  حصة مسيطرة في  اإلستحواذتوسيع وجودها من خالل  AAHتواصل 

 .2214خالل  ةإستشار  223222من 
 

وعبرر القيرام بالمزيرد ة المقبلرة مرن خرالل النمرو العضروي لتوسعة أعمالها بروتيرة متسرارعة علر  مردى السرنوات القليلر AAHتخطط 
مليرون درهرم فري  522هو جزء من استراتيجية الواحة كابيتال لالستيمار بما ال يقرل عرن  AAHمن عمليات االستحواذ. استحواذ 

في  وجودهاتهدأ لزيادة  إن بناء هذه المحفظة االستراتيجيةقطا  الرعاية الصحية خالل فترة اليالث إل  خمس سنوات المقبلة. 
زيز القدرة الجماعية عل  المساومة، واالستفادة من اإلحاالت عبر الشبكة وخف  التكاليأ من خالل توحيد العالمة السوق، وتع

حمرل إمكانيرات نمرو عاليرة فري قطرا  ي ويردخلهامزية أصول الواحة كابيتال،  من االستيمار هذا التجارية وتقاسم الخدمات. يوسع
أن تسررتفيد و منتجررة للترردفقات النقديررة  AAHربيررة المتحرردة. مررن المتوقررع أن تكررون شررركة ميررل أولويررة بالنسرربة لدولررة اإلمررارات العيو 

 بصورة مباشرة من النمو في قطا  الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 يلي: ماب AAH قامت، 2214ديسمبر عام  21خالل السنة المنتهية في 
  ؛2212 ديسمبر 21للسنة المنتهية في مليون درهم  11مقارنة مع  درهممليون  12131بمبلغ تحقيق إيرادات موحدة 
  درهرم كمرا  مليرون 121 بررمقارنرة  2214ديسرمبر  21درهم كما فري  مليون 14432 إل األصول إجمالي توسيع قاعدة

 ؛2212ديسمبر  21في 
   مليون درهم كما في  41مقارنة مع  2214ديسمبر  21درهم كما في  مليون 1531زيادة قاعدة حقوق المساهمين إل

 ؛2212ديسمبر  21
 فرري دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة، إضررافية رعايررة صررحية  وحرردة فرري رأس مررال %12 بنسرربة اسررتحوذت علرر  حصررة

 ؛والتوليدأمرا  النساء ب المتعلقة خدماتال، التي تعمل في مجال تقديم ذ.م.م. ميدكال سنتراوراس 
  في دبي والعين؛ وينجديد ينتشخيصي مركزينإفتتاب ، 
 في دبي.متعددة اإلختصاصات  عيادةشراء  يةتوقيع اتفاق 

 
 .2214 ديسمبر 21مليون درهم كما في  AAH 1131قيمة صافي موجودات  بلغت

 للبنية التحتية ميناصندوق 
(، وبنرك إترش إس بري سري DICبمشراركة دبري انترناشريونال كابيترال ) 2221في عام  (MIF)للبنية التحتية  ميناتأسس صندوق 

إلر  MIF حصرتها فري  إنترناشريونال كابيترال، باعت شرركة دبري 2212الشرق األوسط والواحة كابيتال كشركاء عامنين. في عام 
األوسرط لتحتية في جميع أنحاء الشرق الذي يستيمر في مشاريع تطوير البنية او هو صندوق أسهم خاصة،  MIFالفجر كابيتال. 

شمال أفريقيا. في إطار البنية التحتية، لدى الصندوق مصالح في مجراالت ميرل الطاقرة )تشرمل توليرد الطاقرة ونقلهرا وتوزيعهرا(، و 
والبنية التحتيرة  والنقل )تشمل المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانأ(، الخدمات البيكية )تشمل إدارة النفايات وتحلية المياه(

 االجتماعية )تشمل المرافق التعليمية والمستشفيات واإلسكان االجتماعي(.
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 )يتبع( للبنية التحتية ميناصندوق 
الواحرة كابيترال  الترزاممرن الشرركاء المحردودين. بلرغ  درهرممليون  4/13122بر  يبلغبالتزام رأس مالي  MIF أ نشأ، 2221في عام 

 يسرررتيمر، حاليرررا   .حتررر  تاريخررر  درهرررممليرررون  1/111تمويرررل  ترررم(، االلترررزام% مرررن إجمرررالي 1131) درهرررممليرررون  11131تمويرررل ب
( في IPPية لمحطات الحاويات الدولية في مصر، ب( مشرو  القرية المستقل للطاقة )الصندوق في أربعة مشاريع: أ( االسكندر 

هرو  MIFمران. صرحار للطاقرة فري سرلطنة ع  شرركة مران ود( المملكة العربية السعودية، ج( الشركة المتحدة للطاقة فري سرلطنة ع  
اكزة أفضرل مردير لصرندوق بنيرة تحتيرة فري جرعلر  الصرندوق  وحصرلواحد من أكبر وأنجح صناديق البنيرة التحتيرة فري المنطقرة، 

األوسررط ، وجرراكزة أفضررل صررندوق للبنيررة التحتيررة لمنطقررة الشرررق 2212حترر  و  2221الشرررق األوسررط فرري كررل  مررن السررنوات مررن 
  .2212شمال أفريقيا في عام و 

 12234، كانت القيمة الدفترية لحصة شركة الواحة كابيتال كشرريك محردود فري الصرندوق قرد بلغرت 2214 ديسمبر 21كما في 
 مليون درهم.

 البحرين( NPS) البتروليةلخدمات لالشركة الوطنية 
فرري قطررا  الطاقررة مررن خررالل الحصررول  مليررون درهررم 21131باإلسررتيمار بمبلررغ الشررركة  قامررت، 2214عررام  فرري الربررع اليرراني مررن

الفجرر كابيترال وابيكرورب.  ،ضمن إكتالأ يضم عددا  من المستيمرين اإلقليمين مرنهم ليمتد زجنيهولدان بي اس  عل  حصة في
 الطاقة.توزيع  مختلأ مراحل قطا لواحة كابيتال لالستيمار عبر ل من إستراتيجية أوسع نطاقا  هي جزء  إن العملية

 
مرن  2221فري عرام  تأسسرتالبحررين التري الشرركة الوطنيرة للخردمات البتروليرة حصرة مسريطرة فري  زجنيهولردي اس ان برتمتلك 

الشررركة إن . 1111مررع جررذور تعررود إلرر  عررام  شررركات قطريررة وسررعودية عاملررة فرري مجررال خرردمات حقررول الررنفطخررالل انرردماج 
قروي فري المملكرة  تواجردابعرة لهرا والمشراريع المشرتركة، لهرا ، مرن خرالل مختلرأ الشرركات التالبحررينالوطنية للخدمات البتروليرة  

المجموعرة  وتعمرلوبرونراي والهنرد وليبيرا والبحررين والعرراق والجزاكرر وماليزيرا. وقطرر واإلمرارات العربيرة المتحردة العربية السرعودية 
وخرردمات  الحفرررسررجل اختبررار اآلبررار بمررا فرري ذلررك خرردمات تقررديم خرردمات آبررار الررنفط إلرر  جانررب ترروفير الحفررر والصرريانة و فرري 

  السلكية.اإلختبار 
للنمررو علرر  المرردى الطويررل، ال  االبحرررين وضررع نفسررهالشررركة الوطنيررة للخرردمات البتروليررة ، واصررلت 2214 السررنة الماليررةخررالل 

  . خدماتهافي نوعية  هامةسيما في األسواق الناشكة، وتقديم تحسينات 
 البحرين المعامالت التالية:الشركة الوطنية للخدمات البترولية ، أكملت 2214 سنةمن  بعالراخالل الربع 

 
  قيررد التنفيررذ لتبلررغ قيمررة العقررود، 2214مررن سررنة  فرري الربررع الرابررع درهررممليررون  112بقيمررة حصررلت علرر  عقررود جديرردة 

 .مليون درهم 1/13521
  ليبلرررغ إجمرررالي ، 2214مرررن سرررنة  األخيررررخرررالل الربرررع  الرأسرررمالية المصررراريأدرهرررم فررري  مليرررون 1231مبلرررغ اسرررتيمرت

 مليون درهم.  21131منذ بداية السنة رأسمالية ال المصاريأ
  منذ بداية السنة حت  تاريخ  مليون درهم 12131 ، ليبلغ إجمالي اإليراداتمليون درهم 22232 بمبلغ إيراداتسجلت .  
  مليون درهم.  13222مبلغ  2214 ديسمبر 21دفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في القيمة السجلت 
 ديسررمبر 21فرري  كمررا درهررم مليررون 21135 شررركة الوطنيررة للخرردمات البتروليررةلافرري لحصررة الواحررة كابيتررال القيمررة الدفتريررة بلغررت 
2214. 

 األصول األخرى
مليون درهم من االستيمارات غير األساسرية. تشركل سرراج  11131، تمتلك الواحة كابيتال ما يقارب 2214 ديسمبر 21كما في 

جميرع هرذه االسرتيمارات المورويرة علر   بيرع% مرن هرذه القيمرة الدفتريرة. تردرس شرركة الواحرة كابيترال إمكانيرة 55للتمويل حروالي 
  مدى السنوات الخمس المقبلة.
تمويرل القطرا  التمويرل الرهنري، ويشمل نشاطها التجراري فري كرل مرن مويل تتخذ من أبوظبي مقرا لها، سراج للتمويل هي شركة ت

دارة الصناديق االستيمارية. تمتلك الواحة اإلستهالكي  % في الشركة.1232قدرها كابيتال حصة و ، التمويل التجاري، العقارات واا
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 أسواق رأس المال 6/4

تتكون أعمال الواحرة كابيترال فري قطرا  أسرواق رأس المرال مرن معرامالت خاصرة واسرتيمارات فري أسرواق رأس المرال العامرة. وقرد 
، 2214بحلرول عرام  .هرذه األعمرالقامت الواحة كابيتال بتشكيل فريق من المحترفين فري مجرال االسرتيمارات المصررفية لتطروير 

سررنة واحرردة سررجل ولمرردة دارة محفظررة االسررتيمارات فرري سرروق االكتمرران العررالمي إلحققررت الشررركة لمرردة يررالث سررنوات سررجل حافررل 
 الدخل اليابت واألسهم. - لكلتا المحفظتين في مؤشراتهاالشركة  تفوقتألسهم اإلقليمية. خالل الفترة، لدارة محفظة إلحافل 

 
 القيمررةبلغررت . 2214ديسررمبر  21هيررة أسررواق رأس المررال خررالل السررنة المنت معررامالت مليررون درهررم مررن 22231حققررت الشررركة 

قامرت شرركة الواحررة ، 2212فري ديسررمبر  .2214ديسرمبر  21مليرون درهرم فرري  1/13111 ألصرول أسرواق رأس المررال الدفتريرة
 للقيامعل  ترخيص من البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  بالحصول، وهي شركة تابعة للشركة، ش.م.خ. إنفستمنت

 .القادمة 5إل   2 الر لسنواتمن أطراأ أخرى في اأموال  بهدأ إستقطاب، ستيمار الماليأعمال االب

 المعامالت الخاصة
، قامررت شرررركة الواحررة كابيتررال بترتيررب عررردة معررامالت خاصررة. وتشررمل هرررذه المعررامالت مجموعررة مرررن األدوات 2221منررذ عررام 

الرديون المضرمونة، ديرون يانويرة، ديرون صرغرى، وديرون مهيكلرة،  المالية المضمونة بأصول أساسية. تشمل األدوات المالية عرادة
% وجميررع 15عقررود خياريررة ومشررتقات. إن معرردل العاكررد علرر  االسررتيمار المسررتهدأ لالسررتيمارات فرري المعررامالت الخاصررة هررو 
 ية.االستيمارات تخضع ألبحاث أساسية تغطي الوضع االقتصادي الكلي، القطاعي والجهات المصدرة لألوراق المال

 أسواق رأس المال العامة
االسرتيمار فري األوراق الماليرة فري سروق رأس المرال ميرل السرندات،  مرن أجرل االسرتيماريةلقد قامت الواحة كابيتال بتنميرة قردراتها 

 ان التركيرزكرالصكوك، األوراق القابلة للتحويل، األسهم، األوراق المالية الهجينرة، االكتتابرات العامرة ومرا قبرل االكتتابرات العامرة. 
علررر  االسرررتيمارات االكتمانيرررة التررري تضرررم فررري المقرررام األول سرررندات الشرررركات المقومرررة بالررردوالر األمريكررري والصرررادرة فررري األولررري 

 قامرررت الشرررركةخرررالل السرررنة . (CEMEAأوروبرررا والشررررق األوسرررط وأفريقيرررا ) وشررررق وسرررطاألسرررواق الناشررركة مرررع التركيرررز علررر  
ة المحلي والشرق األوسط وشرمال أفريقيرا ونقروم حاليرا  برإدارة محفظترين منفصرلتين فري منتجرات باإلستيمار في سوق األوراق المالي

تجارة اإلكتمان واألسهم في وسط وشرق أوروبا والشررق األوسرط وأفريقيرا وكرذلك فري الشررق األوسرط وشرمال أفريقيرا علر  التروالي. 
 ية عل  إدارة المخاطر.وتتعزز عملية االستيمار لدينا بالبحوث الداخلية وقدرتنا القو 

 العقارات الصناعية 6/1
دارة المشرراريع التطويريررة الركيسررية فرري أبرروظبي بمررا فرري ذلررك مشرراريع البنيررة التحتيررة، واالسررتخدامات  تأسسررت الواحررة النررد لبنرراء واا

 المتعددة، والتخزين الصناعي ومشاريع الخدمات اللوجستية.

 مشرو  "المركز" 
مشرررو  "المركررز" هررو مشرررو  منطقررة صررناعية متكاملررة لالسررتخدامات المتعررددة، يتكررون مررن منشررآت صررناعية وبنيررة تحتيررة عاليررة 

يقرع "المركرز" فري  تشغلها الواحة الند وهي شركة مملوكة بالكامل من قبرل شرركة الواحرة كابيترال.و تطورها و الجودة، والتي تملكها 
 ة)البريرر علرر  أنواعهررامرررتبط أيضررا  بالبنيررة التحتيررة الصررناعية واللوجسررتية هررو أبرروظبي، و كررم مررن  25مررا يقررارب  منطقررة الظفرررة،

دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة. ويتمتررع "المركررز" بموقررع اسررتراتيجي علرر  الطريررق التجرراري لوالسرركك الحديديررة(  ةوالجويرر ةوالبحريرر
والمرافررق النفطيررة  المنطقررة الغربيررةو مملكررة العربيررة السررعودية ( الررذي يررربط اإلمررارات العربيررة المتحرردة مررع الE11و E15الركيسرري )

تشرارك البنيرة يسروأ و ربط الغويفات بدبي الذي ين االتحاد للقطارات عل  مقربة مأيضا   المركزالركيسية )الرويس وحبشان(. إن 
تترروفر مسرراكن عمرال واسررعة فرري  مصررفح وسرراحة تنظريم السرركك المرافقررة. كمراالالسركك الحديديررة المقترحررة لمنطقرة  لتقرراطعالتحتيرة 

 .المنطقة المجاورة لتخدم متطلبات المشرو 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( العقارات الصناعية 6/1

  )يتبع( مشرو  "المركز"
قامررت الواحررة النررد بتطرروير وقررد  ترري تررم منحهررا مررن قبررل حكومررة أبرروظبيمررن األراضرري ال 2كررم 1 تبلررغ علرر  مسرراحةالمركررز  يمتررد

المرحلررة  تررم االنتهراء مررن تشررييد، 2212فرري ديسررمبر (. 2كرم135% مررن المسرراحة اإلجماليررة )25للمشرررو  بنسربة  األوليررةالمرحلرة 
برردأ نشرراط  ،2212 عررام الربررع اليرراني مررنمررن الوحرردات الصررناعية الصررغيرة. فرري  2م123222وبنرراء البنيررة التحتيررة  األولرر  مررن

مع مستويات السوق الحاليرة. يسرتمر  متماشيةلسنة وبمعدالت إيجار ا% بحلول نهاية 12التأجير وقد وصل معدل اإلشغال إل  
ل قبل قطاعرات الصرناعات الخفيفرة والصرناعات التحويليرة والخردمات اللوجسرتية، ورجرال األعمراالمشرو  بتلقي اهتمام متزايد من 

 .المحليين والتي قد إجتذبتها الجودة العالية للبنية التحتية والمستودعات المتاحة في المركز
 

إضرافة من المساحات الصناعية، يستكشرأ "المركرز" عرددا  مرن خطرط النمرو بمرا فري ذلرك )أ(  2م123222عقب النجاب مع أول 
الكبيرررة باإلضررافة إلرر  الوحرردات الوحرردات الصررناعية ، و)ب( تطرروير منتجررات جديرردة ميررل المسررتودعات و وحرردات صررناعية صررغيرة

األراضرري الترري شرريدت عليهررا البنيررة  علرر  مسرراحة ةيررإدار مكاتررب المطرراعم ومكاتررب األمررن و  مرافررق إسررتهالكية،الصررغيرة وكررذلك 
 .ضمن المرحلة األولية 2مك 231التحتية والبالغة 

 
حسرب القيمرة السروقية العادلرة المقردرة برر  األوليرةاالستيمار فري المرحلرة  وتم تسجيل% من الواحة الند 122تمتلك الواحة كابيتال 

 . 2214 ديسمبر 21مليون درهم كما في  11232

 حوكمة الشركات .7
لديها مجموعة قوية من االستيمارات المحتملة، والتري عل  درجة عالية من االحتراأ، و لقد وظفت الواحة كابيتال فريقا  استيماريا  

نضيأ قيمة إليها ونحقق عواكد مجزية. من الناحية العملية، سوأ نحافظ عل  نهجنا الحكيم لإلدارة المالية وسنستمر يمكننا أن 
في التركيز عل  زيادة كفاءتنا في الطريقة التي نردير بهرا أصرولنا. سرنتطلع إلر  مواصرلة تطروير عالقاتنرا مرع أصرحاب المصرالح 

 ركاء في مجتمع االستيمار الواسع.الركيسيين في أبوظبي، والمنطقة، ومع الش
 

دارة المخرراطر والشررفافية، الترري اكسرربتنا احترامررا  مررن قبررل أقراننررا وأصررحاب و منررذ تأسيسررنا تبنينررا يقافررة راسررخة لحوكمررة الشررركات  اا
وق المصررالح. إن هرردفنا هررو خلررق قيمررة داكمررة لعمالكنررا وتقررديم أداء مررالي مسررتدام للمسرراهمين، بررالرغم مررن مواجهررة تحررديات السرر

سرررمعتنا وفريقنرررا اإلداري إلنشررراء مركرررز قيرررادي فررري مجرررال إدارة و  أننرررا يمكرررن أن نبنررري علررر  تزكياتنرررا الحاليرررة. نحرررن وايقرررون مرررن
 االستيمارات اإلقليمي.

 

  
 سالم راشد النعيمي

 الركيس التنفيذي والعضو المنتدب، الواحة كابيتال ش.م. .
 2215فبراير  24
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 بيان المركز المالي الموحد
 ديسمبر 13كما في 

 
 2212  4132  إيضاب 
 ألأ درهم  ألف درهم   
 معاد بيان      
      

      الموجودات
 123111  316634   أياث ومعدات

 1213411  6346117  1 ةعقاري اتإستيمار 
 513512  776471  1 ملموسةغير موجودات الشهرة و 

 213115  416611  1 إستيمارات في عقود تأجير تمويلية 
 2113521  4226443  12 قرو  إستيمارية

 استيمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 231113114  263376447  11 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  

 1113111  363166261  12 إستيمارات مالية
 123211  66414   المخزون

 2123451  4236111  12 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 2113212  462616233  14 النقد ومرادفات النقد

      
      

       531123252  367336261   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 131113211  363226535  15 رأس المال
 -  (236177)  15 أسهم خزينة
 4223121  367566316   أرباب مستبقاة
 1413224  7476744   إحتياطات 

      
      

 234113152  261716156   حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
 113112  476334   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
      

 234113242  262176267   مجموع حقوق الملكية
      
      

      المطلوبات
 232113111  561616533  11 قرو 

 2113544  1336131  11 ذمم داكنة تجارية وأخرى
      
      

 231113212  561746334   مجموع المطلوبات
      
      

       531123252  367336261   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 
 من قبل: منيابة عنهبالوتم توقيعها  2215 فبراير 24تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  

 

            
 

 العضو المنتدبالرئيس التنفيذي و   رئيس مجلس اإلدارة
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 25إل   1 من المرقمةاإليضاحات  تشكل
 .11و  11في الصفحات  مدرجحول البيانات المالية الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل  إن
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 الموحد الخسارة وأالربح بيان 
 ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل
 2212  4132  إيضاب 
       ألأ درهم  ألف درهم   
      

      المستمرة العمليات
      

 143221  3226273  11 من بيع البضاكع وتقديم الخدمات إيرادات
       (223212)  (236365)  11 تكلفة بيع البضاكع وتقديم الخدمات

      
 423121  3116132   الربحإجمالي 

      
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق 

 2153121  5476127  11 الملكية، صافي
 ربح إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 

 -  361376617  11 لحقوق الملكية وفقا   
 2213111  4416752  11 من معامالت أسواق رأس المال إيرادات

 213221  (3416266)  22 ، صافيأخرى / إيرادات)مصاريأ(
دارية مصاريأ  (1153212)  (4736327)  21 عمومية واا

       (113215)  (3326362)  22 مصاريأ تمويل، صافي
      

 2253511  367146276   السنة من العمليات المستمرة ربح
      

      العمليات غير المستمرة  
 13141  -   ربح السنة من العمليات غير المستمرة

      
      

 2213211  367146276   ربح السنة
      
      

      أرباح/ )خسائر( عائدة إلى:
 2213251  367146673   مالكي الشركة

       111  (335)   حقوق الملكية غير المسيطرة
      

       2213211  367146276   ربح السنة
      

العائد األساسي والمخفض على السهم من العمليات المستمرة 
      )درهم( السنةوغير المستمرة العائدة إلى مالكي الشركة خالل 

      
 23151  16733  15 من عمليات مستمرة  -
       23221  1611   مستمرةغير من عمليات  -
      
   16733  23151       
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 25إل   1تشكل اإليضاحات المرقمة من 
 .11و  11في الصفحات  مدرجحول البيانات المالية الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل  إن
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 الموحد اآلخر الشاملالدخل الخسارة و  وأالربح بيان 
  ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 2212  4132  إيضاب 
       ألأ درهم  ألف درهم   
      

 2213211  367146276   ربح السنة
      

      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى
      

      :الخسارةالحقًا للربح أو تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 اتالتدفق اتالحصة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوط

 -  2116571  12 ةالنقدي
الحصة في التغير في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة 

 13411  56771  11/2 والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية   
      

      :الحقًا للربح أو الخسارةتصنيفها  إعادةال يمكن التي  البنود
بالقيمة العادلة من صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 

       23124  (46335)   خالل الدخل الشامل اآلخر
      

       2113522  463136717   إجمالي الدخل الشامل للسنة
      

      إجمالي الدخل الشامل عائد إلى:
 2123521  463216114   مالكي الشركة

      
       111  (335)   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
       2113522  463136717   إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 25إل   1تشكل اإليضاحات المرقمة من 
 .11و  11في الصفحات  مدرجحول البيانات المالية الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل  إن
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 الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان
 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 
 رأس

 المال 
 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 احتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 احتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 إحتياطات أخرى

 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 ألف درهم ألف درهم 
 232423511 123111 232213122 1213511 (13111) (23121) (53112) 1213414 2223221 - 131113211 )تم بيان ( 2212يناير  1في 

، معاد بيانها للبيعموجودات محتفظ بها 
 (413211) - (413211) 23121 - 23121 - - (513211) - - (11)إيضاب 

                        
 232113221 123111 232123421 1123424 (13111) - (53112) 1213414 2113141 - 131113211 بيان ( معاد) 2212يناير  1في 

 2213211 111 2213251 - - - - - 2213251 - - ربح السنة
            

 43115 - 43115 43115 13411 - 23124 - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

 2113522 111 2123521 43115 13411 - 23124 - 2213251 - - الشامل الدخل إجمالي
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 

  مباشرة في حقوق الملكية
 

  
 

                  
             (1123125) - (1123125) - - - - - (1123125) - - (15)إيضاب  أنصبة أرباب نقدية

 - - - 223125 - - - 223125 (223125) - - محول إل  احتياطي قانوني 
 53224 53224 - - - - - - - - -  مسيطرةالملكية غير الحقوق الحركة في 

                        
 462336121 336731 462736351 3276442 (56716) - (16363) 3576343 2116717 - 367376177 )معاد بيانه( 4131ديسمبر  13في 
            

             131223411 (115) 131223111 - - - - - 131223111 - - ربح السنة
 4213221 - 4213221 4213221 53112 4223512 (23115) - - - - الدخل الشامل اآلخر

                        
 231213121 (115) 231423222 4213221 53112 4223512 (23115) - 131223111 - - الشامل الدخل إجمالي

معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 
                        مباشرة في حقوق الملكية
             (1113121) - (1113121) - - - - - (1113121) - - (15أنصبة أرباب نقدية )إيضاب 
             - - - - - - - - (413421) - 413421 (15أسهم منحة صادرة )إيضاب 

             (413211) - (413211) - - - - - - (413211) - (15)إيضاب  إعادة شراء أسهم
             - - - 1123211 - - - 1123211 (1123211) - - إل  احتياطي قانوني  محول

 13411 13411 - - - - - - - - -  مسيطرةالملكية غير الحقوق الحركة في 
                        

 262176267 476334 261716156 7476744 317 2116571 (56472) 1116136 367566316 (236177) 363226535 4132ديسمبر  13في 
            
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 25 إل  1 من المرقمة اإليضاحات تشكل
 .11و  11في الصفحات  مدرجحول البيانات المالية الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل  إن
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 الموحدبيان التدفقات النقدية 
 ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  4132  2212 
      ألأ درهم  ألف درهم  

     من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية 
 2213211  367146276  السنةربح 

     تعديالت لـ:
 13412  66137  االستهالك

 113212  3376375  مصاريأ تمويل
 (13221)  (326362)  مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (121)  (16133)  فواكد عل  وداكع بنكية
 (2153121)  (5476127)  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةمن إيرادات 

 -  (361376617)  مكاسب إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية، صافي
 (113211)  (76664)  قرو  إستيمارية إيرادات فواكد من
 (23121)  (46223)  عقود التأجير التمويليةإيرادات فواكد من 

 43242  3466171  ستيمار عقاريال نقص في القيمة العادلة
 213155  66333  الملكيةوفقا  لحقوق توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 

 -  46425  إطفاء موجودات غير ملموسة
 -  56742  مخصص بضاعة بطيكة الحركة ومتقادمة

 -  466166  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
     التغيرات في رأس المال العامل:

 13211  (36677)  التغير في المخزون
 (13112)  56234  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
           213121  76327  التغير في الذمم الداكنة التجارية واألخرى

      1143241  736371  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 
     التدفقات النقدية من األنشطة االستممارية

 -  (4736714)  زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية ةشركشراء 
 -  7526717  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةعاكدات إستبعاد 

 123512  -  محتفظ بها للبيععاكدات استبعاد موجودات 
 (423142)  (436661)  اإلستحواذ عل  شركات تابعة )صافي من النقد(

 -  76237  عاكدات من إستبعاد جزكي لشركة تابعة
 213151  456417  عاكدات من قرو  إستيمارية

 13151  76756  عاكدات من عقود التأجير التمويلية
 -  (131)  موجودات غير ملموسةشراء 

 عاكدات من بيع/ تسديد/ توزيعات أرباب مستلمة عل  موجودات 
 13521  367746635  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (2123514)  (461436726)  شراء إستيمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (1443221)  (476176)  بالتكلفة المطفأة شراء إستيمارات

 (243222)  (4426711)  الدخل الشامل اآلخر، صافيشراء إستيمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 (423412)  (76533)  دفعات لتطوير عقار استيماري

 (53111)  (66433)  شراء أياث ومعدات
           121  316264  فواكد مستلمة
      (5113542)  (4336332)  االستمماريةاألنشطة  المستخدم فيصافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (113112)  (4136163)  تكاليأ تمويل مدفوعة عل  قرو 

 (513421)  (367646614)  قرو  مسددة
 1213145  265676527  قرو  تم الحصول عليها

 -  (236177)  إعادة شراء أسهم
           (1123125)  (3736713)  مدفوعةأنصبة أرباب 
           2113141  461476153  األنشطة التمويلية الناتج منصافي النقد 

      513141  463736347  في النقد ومرادفات النقد الزيادة صافي
           2113125  4736471  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
      2113212  462616233   ديسمبر 13النقد ومرادفات النقد في 

 : معامالت غير نقدية 
  (11 إيضاب) إيركاب هولدنغزإستبعاد مفتر  لر 
  (15من خالل األرباب المستبقاة )إيضاب  السنةإصدار أسهم منحة خالل. 
  (.11، تم تسويتها بالصافي )إيضاب السنةتسديد تسهيالت إكتمانية حالية وسحوبات عل  تسهيالت إكتمانية جديدة خالل 

 
 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 25إل   1تشكل اإليضاحات المرقمة من 

 .11و  11في الصفحات  مدرجحول البيانات المالية الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل  إن
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 الموحدةالبيانات المالية  حولإيضاحات 
 
 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 3
 

 ذات مسرررؤولية محررردودة ترررم تأسيسرررها فررري إمررررارة أبررروظبي، عامرررة)"الشرررركة"( هررري شررررركة مسرررراهمة  . .م.ش كابيترررالشررررركة الواحررررة 
   .1111يوليو  12وتأسست بتاري   1111مايو  22الصادر بتاري   12ميري رقم األمرسوم ال، بموجب اإلمارات العربية المتحدة

 
تضررم هررذه البيانررات الماليررة الموحرردة النترراكة والمركررز المررالي للشررركة وشررركاتها التابعررة )ويشررار إليهررا معررا  بررر "المجموعررة"( وحصررص 

والمشررراريع  اإلسرررتيمارات المحتسررربة وفقرررا  لحقررروق الملكيرررة"الخاضرررعة لسررريطرة مشرررتركة ) والشرررركاتالزميلرررة  الشرررركاتالمجموعرررة فررري 
 (.المشتركة"

 
تسررتيمر المجموعررة فرري مجموعررة واسررعة مررن القطاعررات تشررمل تررأجير الطرراكرات، الخرردمات الماليررة، أسررواق رأس المررال، العقررارات 

 .النفط والغازو  الرعاية الصحية ،الصناعية، البنية التحتية
 
 
 أساس التحضير  4
 
 التوافقبيان  )أ(
 

  .للتقارير المالية ةالدولي عاييرللموفقا الموحدة البيانات المالية  تم إعداد
 

 أساس القياس )ب(
 

بعر  األدوات الماليرة التري يرتم العقاريرة و  سرتيماراتاإلفيمرا عردا لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، 
 كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه.العادلة بنهاية كل فترة تقرير، بالقيمة قياسها 

 
  .والخدمات البضاكعإن التكلفة التاريخية بصفة عامة تميل القيمة العادلة لليمن المقدم مقابل تبادل 

 
إن القيمررة العادلررة هرري القيمررة الترري سرريتم اسررتالمها لبيررع أحررد الموجررودات، أو دفعهررا لتحويررل أي مررن المطلوبررات ضررمن معررامالت 

تررم بطريقررة مباشرررة أو  مالحظترر منتظمررة بررين المتعرراملين بالسررروق فرري تررراري  القيرراس، بغرر  النظررر عررن مررا إذا كرران السررعر يمكررن 
وعنرد تقردير القيمرة العادلرة ألي مرن الموجرودات أو المطلوبرات، تأخرذ المجموعرة بعرين االعتبرار . أخررى باستخدام تقنية تقيريم تقديره

خرذ المتعراملين فري السروق تلرك العوامرل بالحسربان عنرد تسرعير الموجرودات أتلك العوامل عند تسعير الموجرودات أو المطلوبرات اذا 
أو المطلوبات في تاري  القياس. ترم تحديرد القيمرة العادلرة ألغررا  القيراس و/أو اإلفصراب فري هرذه البيانرات الماليرة الموحردة علر  

معرامالت  ،2إلعرداد التقرارير الماليرة رقرم ذلك األساس، باستيناء معامالت الدفع عل  أساس األسهم ضمن نطراق المعيرار الردولي 
والقياسات التي تتشراب  مرع القيمرة العادلرة ولكنهرا ليسرت قيمرة عادلرة، ميرل  11اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .21ي الدولي رقم الناتجة عن إستخدام المعيار المحاسب تلكأو  2صافي القيمة القابلة للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

اسررتنادا  إلرر   2أو  2، 1أ قياسررات القيمررة العادلررة فرري المسررتوى يتصررنيررتم إلرر  ذلررك، ألغرررا  إعررداد التقررارير الماليررة،  باإلضررافة
بصررورة ، وأهميررة المرردخالت لقيرراس القيمررة العادلررة يمكررن مالحظتهرراقياسررات القيمررة العادلررة  إلرر  المرردخالت مررا إذا كانررت هررذهدرجررة 
 :كما يلي تي تم توضيحهاال، شاملة

 
  التري يمكرن للمنشرأة  مطلوبرات متمايلرة وأسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجرودات أل مدخالت -1المستوى

 ؛تاري  القياسب تتبعها
 
  فري الموجرودات أو والتري يمكرن مالحظتهرا  1مدخالت من غير األسعار المدرجة المتضرمنة ضرمن المسرتوى  -2المستوى

 ؛ و غير مباشربشكل ، اما مباشرة أو المطلوبات
 
  للموجودات أو المطلوبات مدخالت غير مالحظة -2المستوى. 
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 البيانات المالية عرضوعملة  السائدة العملة (ج)
 

إن البيانرات الماليررة الفرديرة لكرل شرركة مرن شرركات المجموعرة يرتم عرضررها الردوالر األمريكري.  للشرركة بعملرة السراكدةتتميرل العملرة 
. لغر  هذه البيانات المالية الموحدة يتم عر  النتراكة والمركرز (عملتها الساكدة) هاالبيكة اإلقتصادية الساكدة التي تعمل في بعملة

عرردد صررحيح المعلومررات الماليرة إلرر  أقررب  كافرةيرتم تقريررب  العرر  للمجموعررة.عملررة  كونهرابالردرهم اإلمرراراتي،  المرالي للمجموعررة
 .مالم يذكر خالأ ذلك باآلالأ

 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (د)
 
 الموحدة تأمير مهم على البيانات الماليةوالتي ليس لها المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  (3)

 
أو  فريللفتررات الماليرة التري تبردأ  سرارية المفعرولالتري أصربحت  ،ةالتاليوالمعدلة  ةلتقارير المالية الجديدالمعايير الدولية لتم تطبيق 

لررم ينررتة عررن تطبيررق هررذه المعررايير الجديرردة والمعدلررة أي تررأيير مهررم علرر   .الموحرردة فرري هررذه البيانررات الماليررة 2214ينرراير  1بعررد 
 ولكن قد تؤير عل  محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. أو السنوات السابقة الحالية  السنةالمبالغ المدرجة في 

 
يررق اإلرشرراد حررول تسرروية الموجررودات المتعلررق بتطباألدوات الماليررة: العررر   22علرر  المعيررار المحاسرربي الرردولي رقررم  تعررديالت

  والمطلوبات المالية.
 

 اإلفصرراحات المتعلقررة بالمبررالغ القابلررة للتحصرريل ،انخفررا  قيمررة الموجررودات 21تعررديالت علرر  المعيررار المحاسرربي الرردولي رقررم 
 :للموجودات غير المالية

الوحردة المنتجرة للنقرد إلر  الفتررة التري ترم فيهرا االعترراأ تقيد التعديالت متطلبات اإلفصاب عن المبلغ القابل للتحصيل لألصل أو 
بخسررارة انخفررا  القيمررة أو عكسررها. كمررا تقرروم التعررديالت بشرررب وتوضرريح متطلبررات اإلفصرراب المطبقررة عنرردما يررتم تحديررد المبلررغ 

 الممكن تحصيل  لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عل  أساس القيمة العادلة ناقصا  تكاليأ االستبعاد.
 

والقياس، إستبدال اإللزام بالمشتقات  باإلعتراأالمتعلق  ،األدوات المالية 21تعديالت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 واالستمرار بمحاسبة التحوط.

تلبيررة بعرر   إضررافة إلرر طرررأ مقابررل  مطلرروب لتسررويةيسررمح التعررديل باسررتمرارية محاسرربة التحرروط عنرردما يكررون أحررد المشررتقات 
 الشروط.   

 
اإلفصاب  12والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  البيانات المالية الموحدة 12 رقمالدولي للتقارير المالية  المعيارتعديالت عل  

 اإلستيمارمنشآت ب المتعلقة – البيانات المالية المنفصلة 21والمعيار المحاسبي الدولي رقم  عن الحصص في منشآت أخرى
 تابعة معينة. لشركات واإلعفاء من التوحيد

اإلسرتيمار، الرذي يعردل المعرايير  منشرآت، قام مجلس المعايير المحاسربية الدوليرة بإصردار معيرار حرول 2212أكتوبر  21بتاري  
االسررتيمار وفقررا  للمعررايير  منشررأةالررذي يقرردم مفهرروم و  21والمعيررار المحاسرربي الرردولي رقررم  12و  12الدوليررة للتقررارير الماليررة أرقررام 

 الدولية للتقارير المالية.
 

 بالمطلوبررات لرردفع الرسررومجيهررات بشررأن مترر  يررتم اإلعتررراأ تو  - الرسرروم 21تفسررير لجنررة تفسرريرات التقررارير الماليررة الدوليررة رقررم 
 .المفروضة من قبل الحكومة
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 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(

 3رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية إعتماد
 المتعلقررة التعررديالت الالحقررةو ( 2212األدوات الماليررة ) 1 لمعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررمل اإلعتمرراد المبكررربقامررت المجموعررة 

 1 المجموعرةاخترارت قرد و . تراري  فعاليتر  مرنمقردما  ( 21المعيرار المحاسربي الردولي رقرم و  1 لمعيار الدولي للتقارير الماليرة رقرمبا)
 الحالية(. والمطلوبات المالية ليةالما الموجودات بتقييم المجموعةألولي )أي التاري  الذي قامت ا كتاري  للتطبيق 2214يوليو 

 
معيرار الو  1رقرم  المعيرار الردولي للتقرارير الماليرةيوضح الجدول التالي تصنيأ األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعرة بموجرب 

التري تحرتفظ بهرا  ؤير علر  قيراس األدوات الماليرةيرلرم  1رقرم  المعيار الدولي للتقارير الماليرةإن إعتماد . 21الدولي رقم ي المحاسب
 المجموعة.
 األدوات المالية

 األصلي فئة القياس 
 (13)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 فئة القياس الجديدة 
 (3)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   الموجودات المالية
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة قرو  وذمم مدينة استيمارات في إيجارات تمويلية

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة قرو  وذمم مدينة إستيمارية  و قر 
   إستيمارات متاحة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  إستيمارات متاحة للبيع صندوق غير مدرج

 الشامل اآلخر
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات مشتقة
 أو الخسارة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  أوراق مالية بدخل يابت مدرجة
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ق مالية مدرجةأورا
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  إستيمارات أخرى
 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

   موجودات مالية محتفظ بها لتاري  اإلستحقاق
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة إستيمارات محتفظ بها لتاري  اإلستحقاق أوراق مالية بدخل يابت مدرجة

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة قرو  وذمم مدينة ذمم مدينة تجارية وأخرى
 مالية بالتكلفة المطفأة موجودات قرو  وذمم مدينة النقد ومرادفات النقد

   
   المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة قرو 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة أخرى -أخرى و ذمم داكنة تجارية 
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مطلوبات مشتقة –أخرى و ذمم داكنة تجارية 

 الخسارة
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 

لفترات التقارير الحالية  الموحدةؤير عل  البيانات المالية يال  1 لمعيار الدولي للتقارير المالية رقملعتماد المبكر االومع ذلك، فإن 
ألدوات طرروق الحررد األدنرر  والحررد األقصرر  لسررعر الوقررت  ببنررد قيمررةباسررتيناء معالجررة تغيرررات القيمررة العادلررة ، أو السررابقة للمجموعررة

 .أدناه 2تم بيان  في إيضاب كما  األداة
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 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(
 
 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (4)

 
    والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد: الجديدة التالية المصدرة والتعديالت والتفسيرات معاييرلابتطبيق  المجموعةلم تقم 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    أو بعد فيالسنوية التي تبدأ 
كما تم تعديل  في سنة ) المالية األدوات 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

2214) 
 2211يناير  1 

   
    2211يناير  1  إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 الترتيبرات المشرتركة  - 11المعيار الردولي للتقرارير الماليرة رقرم تعديالت عل  
  في عمليات مشتركة محاسبة اإلستحواذ عل  حصةبالمتعلق 

 2211يناير  1 
   

 ممتلكات وآالت ومعدات 11المعيار المحاسبي الدولي رقم  عل  تعديالت
المتعلق  الموجودات غير الملموسة 21والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 هالك واالطفاءستأساليب مقبولة لإلإستخدام توضيح ب

 2211يناير  1 

   
 ممتلكرررات وآالت ومعررردات 11المعيرررار المحاسررربي الررردولي رقرررم  علررر  تعرررديالت
 النباتات الميمرةالزراعة:  -41المحاسبي الدولي رقم والمعيار 

 2211يناير  1 
   

 البيانررات الماليررة المنفصررلة 21المعيررار المحاسرربي الرردولي رقررم تعررديالت علرر  
 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلةبوالمتعلقة 

 2211يناير  1 
   

إستيمارات في شركات زميلة  21المعيار المحاسبي الدولي رقم عل  تعديالت 
البيانات  12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و  ومشاريع مشتركة
بيع أو مساهمة في األصول بين المستيمر والشركات ب المتعلق المالية الموحدة

 الزميلة أو المشاريع المشتركة.

 2211يناير  1 

   
المعايير التعديالت عل   تتضمنالتي  2212 - 2212السنوية  التحسينات

ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  12و 1، 2، 2الدولية للتقارير المالية أرقام 
 21و  24 و 11

 2214يوليو  1 

   
المعايير التعديالت عل   تتضمنالتي  2212 - 2211السنوية  التحسينات

 42والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12و 2، 1الدولية للتقارير المالية أرقام 
 2214يوليو  1 

   
المعررررايير الترررري تغطرررري التعررررديالت علرررر   2214-2212السررررنوية  التحسررررينات

و  11ومعرررايير المحاسررربة الدوليرررة أرقرررام  1و  5الدوليرررة للتقرررارير الماليرررة أرقرررام 
24 

 2211 يناير 1 

   
المتعلررررق  مزايررررا المرررروظفين 11التعررررديل علرررر  المعيررررار المحاسرررربي الرررردولي رقررررم 

 بخطط المزايا المعرفة ومساهمات الموظفين
 2214يوليو  1 

 
هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الفترات المستقبلية لن يكون لها تأيير جوهري عل   ترتوقع اإلدارة أن تطبيق

 (2214)نسخة  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم باستيناء  ،البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة من التطبيق األولي
 هذه المعايير. تطبيقعل   التأييربتقييم حاليا  اإلدارة الذي تقوم  15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 أساس التوحيد  )أ(
 

)بما في ذلك المنشآت المنظمرة( الخاضرعة لسريطرة الشرركة تشتمل البيانات المالية الموحدة عل  البيانات المالية للشركة والمنشآت 
  وشركاتها التابعة.

 
 الشركات التابعة ( 3)
 

إن توحيد الشركة التابعة يبدأ عندما يكون للشرركة السريطرة علر  الشرركة التابعرة وينتهري عنردما تفقرد الشرركة السريطرة علر  الشرركة 
 يتم تحقيق السيطرة عندما: التابعة.

 
  كة السيطرة عل  الشركة المستيمر فيها؛تمتلك الشر 
 عندما تكون الشركة معرضة إل ، أو تمتلك حقوقا  في عواكد متنوعة من ارتباطها بالشركة المستيمر فيها؛ و 
 .لديها القدرة عل  استخدام سيطرتها في التأيير عل  العواكد 
 

المستيمر فيها أم ال فري حرال كانرت الحقراكق واألوضرا  تشرير  تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تمتلك السيطرة عل  الشركة
 إل  حدوث تغيرات في واحد أو أكير من العناصر اليالية للسيطرة الواردة أعاله.

 
خررالل السررنة فرري بيرران الررربح أو  المسررتبعدةومصرراريأ الشررركة التابعررة المسررتحوذ عليهررا أو  إيررراداتوعلرر  وجرر  التحديررد، يررتم إدراج 

الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر بدءا  من التاري  الذي تحصل في  الشركة عل  السيطرة وحت  التاري  الذي تفقد في  الشركة 
 السيطرة عل  الشركة التابعة.

 
لر  حقرروق الملكيرة غيرر المسرريطرة. إن إن الرربح أو الخسرارة وكرل بنررد مرن الردخل الشرامل اآلخررر يكرون عاكردا  إلرر  مرالكي الشرركة  واا

ن نرتة عرن ذلرك  ل  حقوق الملكية غيرر المسريطرة حتر  واا مجمو  الدخل الشامل للشركات التابعة يكون عاكدا  إل  مالكي الشركة واا
 رصيد عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
شررركات التابعررة وذلررك لتوحيررد سياسرراتها المحاسرربية مررع عنرردما يكررون ذلررك ضررروريا ، يررتم إجررراء التعررديالت علرر  البيانررات الماليررة لل

 السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

مررا بررين  المتعلقررة بالمعررامالت ، المصرراريأ والترردفقات النقديررةيررراداتيررتم حررذأ جميررع الموجررودات والمطلوبررات، حقرروق الملكيررة، اإل
 شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
البية حقوق التصويت في الشركة المستيمر فيها، فإنها تمتلك السريطرة علر  الشرركة المسرتيمر فيهرا عندما تمتلك الشركة أقل من غ

عنرردما تكررون حقرروق التصررويت كافيررة لمنحهررا القرردرة العمليررة علرر  توجيرر  األنشررطة ذات العالقررة للشررركة المسررتيمر فيهررا مررن طرررأ 
لعالقة عند تقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت الشركة فري الشرركة واحد. تأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقاكق واألوضا  ذات ا

 المستيمر فيها كافية أم ال لمنحها السيطرة بما في ذلك: 
 
 حجم الشركة التي تمتلك حقوق التصويت بالنظر إل  حجم وتوزيع حقوق التصويت لحاملي األصوات اآلخرين؛ 
  ،أو األطراأ األخرى؛ األخرى حاملي األصواتحقوق التصويت الكامنة المحتفظ بها من قبل الشركة 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
  أية حقاكق وأوضا  اضرافية تشرير إلر  أن الشرركة تمتلرك، أو أنهرا ال تمتلرك، القردرة الحاليرة علر  توجير  األنشرطة ذات العالقرة

 نماذج التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.في الوقت الذي يكون في  حاجة لصنع القرارات، بما في ذلك 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  )يتبع( الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 )يتبع( أساس التوحيد  )أ(
 
 ( اندماج األعمال4)
 

يتم احتساب االستحواذ عل  األعمرال باسرتخدام طريقرة االسرتحواذ. إن االعتبرار المحرول ضرمن انردماج األعمرال يرتم قياسر  بالقيمرة 
العادلرة، الترري يررتم احتسررابها باعتبارهررا مجمررو  القرريم العادلررة بتراري  االسررتحواذ للموجررودات المحولررة مررن قبررل المجموعررة، المطلوبررات 

المجموعة إل  المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبرل المجموعرة مقابرل السريطرة  المترتبة عل 
 عل  الشركة المستحوذ عليها. يتم االعتراأ بالتكاليأ المتعلقة باالستحواذ عموما  في الربح أو الخسارة عند تحققها.

 
 مطلوبات بالقيمة العادلة.ت القابلة للتحديد المستحوذ عليها والبتاري  االستحواذ، يتم االعتراأ بالموجودا

 
المحرول، المبلرغ أليرة حقروق ملكيرة غيرر مسريطرة  فري الشرركة المسرتحوذ عليهرا  البردليتم قياس الشهرة باعتبارها الفراك  إلجمرالي 

يهرا )إن وجردت( علر  صرافي المبرالغ بتراري  والقيمة العادلة لحقوق الملكية المحرتفظ بهرا سرابقا  للمسرتحوذ فري الشرركة المسرتحوذ عل
. في حالة أن ، بعد إعادة التقييم، كان صافي المبرالغ الملتزم بهاالقابلة للتحديد والمطلوبات المستحوذ عليها االستحواذ للموجودات 

المحرول، المبلرغ أليرة حقروق  لالبرديتجراوز إجمرالي الملترزم بهرا القابلة للتحديد والمطلوبرات  المستحوذة بتاري  االستحواذ للموجودات
ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليهرا والقيمرة العادلرة لحقروق الملكيرة المحرتفظ بهرا سرابقا مرن قبرل المسرتحوذ فري الشرركة 

 المستحوذ عليها )إن وجدت(، يتم االعتراأ بالفاك  فورا  في الربح أو الخسارة كربح من شراء صفقة.
 

المسيطرة التي تميل حقوق ملكية حالية وتخول حامليها للحصول علر  حصرة نسربية فري صرافي موجرودات إن حقوق الملكية غير 
المنشأة في حالة التصفية قد يتم قياسها مبدكيا  بالقيمة العادلة أو بالحصرة النسربية لحقروق الملكيرة غيرر المسريطرة للمبرالغ المعتررأ 

. علر  حردةمعاملرة كرل المستحوذ عليها. يتم اختيار أسراس القيراس علر  أسراس بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة 
إن أنوا  حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة أو، حييما ينطبق، وفقا  لألساس المحدد فري معيرار دولري 

 آخر للتقارير المالية.
 

طرار،، فإنر   بردلندماج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة من ترتيب المحول من قبل المجموعة ضمن ا البدلعندما يتضمن 
 المحول ضمن اندماج األعمال.  البدلبالقيمة العادلة بتاري  االستحواذ ويتم ادراج  كجزء من الطار،  البدليتم قياس 

 
الطار، التي ال تكون مؤهلة كتعديالت لفترة القياس تعتمد عل  كيفية تصنيأ  للبدلإن القياس الالحق للتغيرات في القيمة العادلة 

الطار، الذي يرتم تصرنيف  كحقروق ملكيرة ال يرتم إعرادة قياسر  بترواري  تقرارير الحقرة ويرتم احتسراب التسروية  البدلالطار،. إن  البدل
و التزام يتم إعادة قياس  بتواري  التقارير الالحقة وفقا  الطار، الذي يتم تصنيف  كأصل أ البدلالالحقة ل  ضمن حقوق الملكية. إن 

المخصصرات، المطلوبرات الطاركرة والموجرودات الطاركرة،  21أو المعيار المحاسبي الدولي رقم  21للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 لخسارة.حسبما يكون مالكما ، مع الربح أو الخسارة ذات العالقة التي يتم االعتراأ بها في الربح أو ا

 
  مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية في شركات زميلة ومشاريع  إستممارات (1)
 

عليها. إن التأيير الهام هو القدرة عل  المشاركة في قرارات السياسة  الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس المجموعة تأييرا  هاما  
  المالية والتشغيلية في الشركة المستيمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة عل  تلك السياسات. 

 
فرري صررافي موجررودات المشرررو  المشررترك هررو ترتيررب مشررترك حيررث يكررون للجهررات الترري لررديها سرريطرة مشررتركة علرر  الترتيررب حقوقررا  

الترتيب المشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليهرا تعاقرديا  للسريطرة علر  الترتيرب التري تظهرر فقرط عنردما تسرتلزم 
 القرارات حول األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعية من الجهات التي تتشارك السيطرة.
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  )يتبع( الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 )يتبع( أساس التوحيد  )أ(
 
 )يتبع(  ق الملكيةفي شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقو إستممارات (1)
   

فرري هررذه البيانررات الماليررة الموحرردة باسررتخدام  إدراجهرراإن نترراكة وموجررودات ومطلوبررات الشررركات الزميلررة أو المشرراريع المشررتركة يررتم 
طريقررة حقرروق الملكيررة المحاسرربية باسررتيناء عنرردما يررتم تصررنيأ االسررتيمار كمحررتفظ برر  للبيررع، وفرري هررذه الحالررة، يررتم احتسرراب  وفقررا  

. وفقرا  لطريقرة حقروق مرةالموجرودات غيرر المتداولرة المحرتفظ بهرا للبيرع والعمليرات غيرر المسرت 5للمعيار الدولي للتقارير المالية رقرم 
الملكية، يتم االعتراأ باالستيمار في شركة زميلرة أو مشررو  مشرترك مبردكيا  فري بيران المركرز المرالي الموحرد بالتكلفرة ويرتم تعرديلها 

عنردما تزيرد  الحقا  لالعتراأ بحصة المجموعة في الربح أو الخسرارة والردخل الشرامل اآلخرر للشرركة الزميلرة أو المشررو  المشرترك.
شرركة الزميلرة أو الفري المجموعرة ، فرإن حصرة شركة الزميلة أو المشرو  المشتركالحصة المجموعة في الخساكر عن حصتها في 

التي تتضمن أية حصص طويلة األجرل، التري وفقرا  لطبيعتهرا، تشركل جرزءا  مرن صرافي اسرتيمار المجموعرة فري ) المشرو  المشترك
اإلعتراأ بأية خسراكر إضرافية أخررى إلر  الحرد الرذي يكرون فير  لردى المجموعرة  المجموعة توقأت( شركة زميلة أو مشرو  مشترك

 .عن الشركة الزميلة أو المشرو  المشتركالتزامات قانونية أو إستداللية متوقعة أو قدمت دفعات بالنيابة 
 

حقرروق الملكيررة مررن الترراري  الررذي أصرربحت فيرر  يررتم احتسرراب االسررتيمار فرري الشررركة الزميلررة أو المشرررو  المشررترك باسررتخدام طريقررة 
الجهررة المسررتيمر فيهررا شررركة زميلررة أو مشرررو  مشررترك. عنررد االسررتحواذ علرر  اسررتيمار فرري شررركة زميلررة أو مشرررو  مشررترك، يررتم 

الجهررة المسررتيمر  االعتررراأ بررأي فرراك  لتكلفررة االسررتيمار علرر  حصررة المجموعررة مررن صررافي القيمررة العادلررة لموجررودات ومطلوبررات
هررا القابلررة للتحديررد كشررهرة، الترري يررتم إضررافتها فرري المبلررغ المرردرج لالسررتيمار. يررتم االعتررراأ بررأي فرراك  لحصررة المجموعررة علرر  في

القابلة للتحديد عل  تكلفة االستيمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة في الربح أو الخسرارة  صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 االستيمار. في فترة االستحواذ عل 

 
لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعترراأ برأي خسرارة النخفرا  القيمرة  21يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

فيما يتعلق باستيمار المجموعة في شركة زميلة أو مشرو  مشترك. عنردما يكرون ذلرك ضرروريا ، يرتم اختبرار إجمرالي المبلرغ المردرج 
انخفرا  قيمرة الموجررودات  21فري ذلرك الشرهرة( فيمرا يتعلرق بانخفرا  القيمرة وفقرا  للمعيرار المحاسربي الردولي رقرم  لالسرتيمار )بمرا

كأصل فردي وذلك من خالل مقارنة المبلغ الممكن تحصيل  ل  )قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصرا  تكراليأ البيرع أيهمرا أعلر ( 
رأ بهررا النخفررا  قيمررة تشرركل جررزءا  مررن المبلررغ المرردرج لالسررتيمار. يررتم االعتررراأ بررأي مررع المبلررغ المرردرج لرر . إن أيررة خسررارة معترر

ضرررمن النطرراق الرررذي يزيرررد فيرر  المبلرررغ القابرررل للتحصررريل  21عكررس لخسرررارة انخفرررا  القيمررة وفقرررا  للمعيرررار المحاسرربي الررردولي رقرررم 
 لالستيمار الحقا . 

 
اري  الررذي توقررأ فيرر  االسررتيمار عررن كونرر  شررركة زميلررة أو مشرررو  تتوقررأ المجموعررة عررن اسررتخدام طريقررة حقرروق الملكيررة مررن الترر

مشررترك، أو عنرردما يررتم تصررنيأ االسررتيمار كمحررتفظ برر  للبيررع. عنرردما تحررتفظ المجموعررة بحصررة فرري الشررركة الزميلررة أو المشرررو  
مررة العادلررة فرري ذلررك المشررترك السررابق وكانررت الحصررة المسررتبقاة هرري أصررل مررالي، تقرروم المجموعررة بقيرراس الحصررة المسررتبقاة بالقي
. إن الفرررق بررين 21التراري  ويررتم اعتبررار القيمرة العادلررة كقيمتهررا العادلرة عنررد االعتررراأ األولرري وفقرا  للمعيررار المحاسرربي الردولي رقررم 

 المبلغ المدرج للشركة الزميلرة أو المشررو  المشرترك بتراري  التوقرأ عرن اسرتخدام طريقرة حقروق الملكيرة والقيمرة العادلرة أليرة حصرة
مسررتبقاة وأيررة تحصرريالت مررن اسررتبعاد حصررة جزكيررة فرري الشررركة الزميلررة أو المشرررو  المشررترك يررتم إضررافت  عنررد تحديررد الررربح أو 
الخسرارة مررن اسررتبعاد الشرركة الزميلررة أو المشرررو  المشرترك. باإلضررافة لررذلك، تقروم المجموعررة باحتسرراب كافرة المبررالغ المعترررأ بهررا 

يما يتعلق بتلك الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك عل  نفس األساس الذي قد يكرون الزمرا  فيمرا سابقا  في الدخل الشامل اآلخر ف
رأ بهررا سررابقا  فرري الرردخل الشررامل اآلخررر مررن قبررل تلررك الشررركة الزميلررة أو حررال كرران سرريتم إعررادة تصررنيأ الررربح أو الخسررارة المعتررإذا قد تم استبعاد تلك الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. بناء  عل  ذلك، في 
المشرررو  المشررترك فرري الررربح أو الخسررارة مررن اسررتبعاد الموجررودات أو المطلوبررات ذات العالقررة، فررإن المجموعررة سرروأ تقرروم بإعررادة 

نيأ( عنرردما يررتم التوقررأ عررن اسررتخدام تصررنيأ الررربح أو الخسررارة مررن حقرروق الملكيررة إلرر  الررربح أو الخسررارة )كتعررديل إلعررادة التصرر
 طريقة حقوق الملكية.
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  )يتبع( الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 )يتبع( أساس التوحيد  )أ(
 
 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية )يتبع(  إستممارات (1)
 

تستمر المجموعرة فري اسرتخدام طريقرة حقروق الملكيرة عنردما يصربح االسرتيمار فري الشرركة الزميلرة اسرتيمار فري مشررو  مشرترك أو 
لعادلررة عنررد إجررراء هررذه التغيرررات فرري يصرربح االسررتيمار فرري مشرررو  مشررترك اسررتيمار فرري شررركة زميلررة. ال يررتم إعررادة قيرراس القيمررة ا

 حصص الملكية.
   

عنرردما تقررروم المجموعررة بتخفررري  حصررة ملكيتهرررا فرري شرررركة زميلررة أو مشررررو  مشررترك ولكنهرررا تسررتمر فررري اسررتخدام طريقرررة حقررروق 
بإعادة التصنيأ ضمن الربح أو الخسارة الحصرة مرن الرربح أو الخسرارة التري ترم االعترراأ بهرا سرابقا   تقوم الملكية، فإن المجموعة

في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بذلك االنخفا  في حصة الملكية فيما لو سريتم إعرادة تصرنيأ الرربح أو الخسرارة إلر  الرربح أو 
 القة.الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الع

 
عندما تقوم احدى منشآت المجموعة بالتعامرل مرع شرركة زميلرة أو مشررو  مشرترك لردى المجموعرة، فرإن األربراب والخسراكر الناتجرة 
من المعامالت مع الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك يتم االعتراأ بها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط ضمن نطاق 

 يلة أو المشرو  المشترك غير المرتبطة بالمجموعة. الحصص في الشركة الزم
 
 محتفظ بها للبيعغير متداولة موجودات  (ب)
 

يتم تصنيأ الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع عند إمكانية تحصيل المبلغ المدرج لها وبصورة ركيسية مرن خرالل عمليرة 
بيع بدال  من االستخدام المستمر. يتم اعتبار هذا الشرط بأن  قد تم تلبيت  فقرط عنردما يكرون البيرع محرتمال  بصرورة كبيررة وعنرد تروفر 

وهرري خاضررعة للشررروط العاديررة والعرفيررة لبيررع  مباشرررة فرري وضررع  الحررالي للبيررع )أو مجموعررات اإلسررتبعاد( االصررل غيررر المتررداول
. ينبغرري أن تكررون اإلدارة ملتزمررة بررالبيع الررذي ينبغرري أن يكررون وعمليررة البيررع محتملررة جرردا   أصررول ممايلررة )أو مجموعررات اإلسررتبعاد(

 نيأ.مؤهال  للبيع بالكامل خالل سنة واحدة من تاري  التص
 

عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع معينة تتضمن خسارة للسيطرة عل  الشركة التابعة، يتم تصنيأ جميع موجودات ومطلوبات تلك 
الشررركة التابعررة كمحررتفظ بهررا للبيررع عنرردما يررتم تلبيررة المعررايير الررواردة أعرراله بغرر  النظررر عررن فيمررا إذا كانررت المجموعررة سررتحتفظ 

 بعد البيع.سابقا  ة في الشركة التابعة لها بحصة الملكية غير المسيطر 
 

عندما تكون المجموعة ملزمة بخطة بيرع تتضرمن اسرتبعاد ألحرد اإلسرتيمارات، أو جرزء مرن االسرتيمار، فري شرركة زميلرة أو مشررو  
لمعرايير الرواردة مشترك، يتم تصنيأ االستيمار أو جزء من االستيمار الذي سوأ يتم استبعاده كمحتفظ بر  للبيرع عنردما يرتم تلبيرة ا

أعرراله، وتوقررأ المجموعررة عررن اسررتخدام طريقررة حقرروق الملكيررة المتعلقررة بررالجزء الررذي يررتم تصررنيف  كمحررتفظ برر  للبيررع. إن أي جررزء 
محررتفظ برر  مررن االسررتيمار فرري الشررركة الزميلررة أو المشرررو  المشررترك الررذي لررم يررتم تصررنيف  كمحررتفظ برر  للبيررع يررتم االسررتمرار فرري 

ريقررة حقرروق الملكيررة. تتوقررأ المجموعررة عررن اسررتخدام طريقررة حقرروق الملكيررة عنررد االسررتبعاد عنرردما تفقررد نترراكة احتسرراب  باسررتخدام ط
 االستبعاد في المجموعة التأيير الجوهري عل  الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك.

 
لمعيرار الردولي إلعرداد للمشرترك وفقرا  بعد االستبعاد، تقوم المجموعة باحتساب أية حصرة مسرتبقاة فري الشرركة الزميلرة أو المشررو  ا

إال إذا استمرت الحصة المستبقاة في كونها شركة زميلة أو مشرو  مشترك، وفي هذه الحالة تقوم المجموعة  1رقم التقارير المالية 
يع المشرررتركة باسرررتخدام طريقرررة حقررروق الملكيرررة )أنظرررر السياسرررة المحاسررربية المتعلقرررة باإلسرررتيمارات فررري الشرررركات الزميلرررة أو المشرررار 

 أعاله(.
 

عندما يصبح اإلستيمار في الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك والذي تم تصنيف  سابقا  عل  أن  محرتفظ بر  للبيرع ال يلبري شرروط 
 التصنيأ هذه عندها يتم إحتساب  باستخدام طريقة حقوق الملكية وبأير رجعي من تاري  تصنيف  كمحتفظ ب  للبيع.

 
مجموعررات االسررتبعاد( المصررنفة كمحررتفظ بهررا للبيررع بررالمبلغ المرردرج سررابقا  والقيمررة العادلررة  وأدات غيررر المتداولررة )يررتم قيرراس الموجررو 

 ناقصا  تكاليأ البيع أيهما أقل.
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 ومعدات أماث( ج)
 
والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا  االستهالك المتراكم وخساكر انخفا  القيمة المتراكمة. تشمل التكلفة التاريخية  األياثظهر ت

 عل  المصاريأ المنسوبة بشكل مباشر إل  امتالك األصل.
 

فصل حسبما يكون مالكما  فقط عندما يكون من يتم إدراج التكاليأ الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو االعتراأ بها كأصل من
المحتمل أن ينتة للمجموعة فواكد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل مويوق. يتم إدراج 

 كافة مصاريأ اإلصالب والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

تساب االستهالك لتنزيل تكلفة األصول إل  قيمهم المتبقية وفقا  لقاعدة القسط اليابت وعل  أساس العمر اإلنتاجي يتم اح
 للموجودات الموضحة كما يلي:

 
 العمر اإلنتاجي المقّدر اإلستهالك

  
 سنوات 5 -2 تحسينات عل  المأجور
 سنوات 2 ، أياث وتركيباتأجهزة الحاسب اآللي

 سنوات 1 -5 معدات أخرى
 سنوات 2 سيارات

 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم المتبقية وطرق االستهالك فري نهايرة كرل سرنة، ويرتم احتسراب أيرر أي تغيرر فري القريم 

 المقدرة عل  أساس مستقبلي.
 

لألصررل ويررتم  المدرجررةوالقيمررة كررالفرق بررين عواكررد البيررع يررتم تحديرردها أو تقاعررد األصررل إن الررربح أو الخسررارة الناتجررة مررن اسررتبعاد 
 .الموحد بيان الربح أو الخسارةفي  االعتراأ بها

 
 العقارية ستمماراتاإل (د)
 

)بمرا فيهرا العقرارات  تهراالعقارية هري العقرارات التري يرتم امتالكهرا للحصرول علر  دخرل مرن اإليجرار و/أو لزيرادة قيم ستيماراتإن اإل
تتضررمن التكلفررة كافررة  العقاريررة بالتكلفررة بمررا فيهررا تكرراليأ المعاملررة. سررتيماراتقيررد اإلنشرراء لهررذه األغرررا (. يررتم القيرراس المبرردكي لإل

التكررراليأ المباشررررة الالزمرررة إلحضرررار الموجرررودات وبالحالرررة الالزمرررة لغرررر  اإلسرررتخدام وتشرررمل تكررراليأ المررروظفين ذات العالقرررة، 
اب المهنيررة وللموجررودات المؤهلررة، تكرراليأ التمويررل المرسررملة للقرررو  وفقررا  لسياسررات المجموعررة. عنرردما تكررون الموجررودات األتعرر

الحقررا  لإلعتررراأ المبرردكي، تقرراس  .إلرر  عقررارات جرراهزةجرراهزة لالسررتعمال المقصررود، يررتم تحويلهررا مررن أعمررال رأسررمالية قيررد اإلنشرراء 
العقاريرة يرتم إدراجهرا  سرتيماراتالعقاريرة بالقيمرة العادلرة. إن المكاسرب والخسراكر الناتجرة مرن التغيرر بالقيمرة العادلرة لإل سرتيماراتاإل

 في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنتة فيها.
 

إقتصررادية مسررتقبلية مررن عنررد إسررتبعادها أو عنرردما يكررون مررن المتوقررع عرردم وجررود منفعررة  العقاريررة سررتيماراتباإليررتم إلغرراء اإلعتررراأ 
كررالفرق بررين صررافي عواكررد  إحتسرراب يررتم ) بالعقررارإسررتخدامها أو إسررتبعادها. إن المكاسررب أو الخسرراكر الناتجررة مررن إلغرراء اإلعتررراأ 

 .بالعقارإلغاء اإلعتراأ في الفترة التي يتم فيها في الربح أو الخسارة  إدراج ويتم  (اإلستبعاد والقيمة المدرجة لألصل
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 الموجودات غير الملموسة الشهرة و  (ه)
 
 الشهرة (3)
 

األعمررال ناقصررا  خسرراكر بالتكلفررة كمررا تررم تحديرردها بترراري  االسررتحواذ علرر   مررن االسررتحواذ علرر  األعمررالالناتجررة يررتم إدارج الشررهرة 
 انخفا  القيمة المتراكمة، إن وجدت.

 
ألغرا  تتعلق باختبار إنخفا  القيمة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقرد لردى المجموعرة )أو مجموعرة 

 من الوحدات المنتجة للنقد( التي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمة األعمال.
 

ار سنوي إلنخفا  القيمة للوحدات المنتجرة للنقرد والتري ترم توزيرع الشرهرة عليهرا أو علر  فتررات أكيرر تقاربرا  إذا وجرد يتم إجراء إختب
يرتم توزيرع  ،ما يشير إل  إنخفا  قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقرل مرن القيمرة المدرجرة لهرا

ألية شهرة تم توزيعهرا للوحردة ومرن يرم إلر  الموجرودات األخررى للوحردة بالتناسرب  لتنزيل القيمة المدرجة خساكر إنخفا  القيمة أوال  
علررر  أسررراس القيمرررة المدرجرررة لكرررل أصرررل فررري الوحررردة. يرررتم اإلعترررراأ بأيرررة خسررراكر النخفرررا  القيمرررة للشرررهرة مباشررررة فررري الرررربح أو 

 يتم عكسها في فترات الحقة. الخسارة. إن خساكر انخفا  القيمة المعترأ بها للشهرة ال
 

 عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات العالقة، يتم إدراج المبلغ العاكد إل  الشهرة في الربح أو الخسارة عند االستبعاد.
 

 .( أعاله2)أ( ) 2 إيضابفي عن اإلستحواذ عل  شركة زميلة  الناتجة للشهرةسياسة المجموعة  تم إدراج
 
 الملموسة األخرى المستحوذ عليها من إندماج األعمال الموجودات غير (4)
 

عرن الشرهرة  منفصرلبشركل  والمعتررأ بهرا األعمرال إنردماجمرن  عليهرا الموجودات غير الملموسرة المسرتحوذيتم اإلعتراأ المبدكي ب
 5بأعمررار إنتاجيررة لررر  العقررودو  تررراخيصال ،وتشررمل العالمررات التجاريررة تكلفتهررا(أنهررا بالقيمررة العادلررة بترراري  اإلسررتحواذ )والترري تعتبررر 

   سنوات.
 

الحقا  لإلعتراأ المبدكي، تدرج الموجودات غير الملموسة المسرتحوذ عليهرا مرن دمرة األعمرال بالتكلفرة بعرد تنزيرل اإلطفراء المترراكم 
نخفا  القيمة المتراكم،  اإلطفراء ب ترراأيرتم اإلع التي تم الحصول عليها بشكل منفصرل. الموجودات غير الملموسةأساس  بنفسواا

 اإلطفراءترم مراجعرة األعمرار اإلنتاجيرة المقردنرة المتبقيرة وطريقرة عل  أساس القسط اليابرت علر  مردى العمرر اإلنتراجي المقردر لهرا. 
 ويتم إدراج أية تغيرات في التقديرات بأير مستقبلي. فترة تقريرعند نهاية كل 

 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة  (1)
 

إلغاء اإلعتراأ بالموجودات غيرر الملموسرة عنرد إسرتبعادها أو عنردما يكرون مرن المتوقرع عردم وجرود منفعرة إقتصرادية مسرتقبلية يتم 
من إستخدامها أو إستبعادها. إن المكاسب أو الخساكر الناتجة من إلغاء اإلعتراأ بالموجودات غيرر الملموسرة يرتم قياسرها كرالفرق 

 قيمة المدرجة لألصل ويتم اإلعتراأ بها في الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلعتراأ باألصل.بين صافي عواكد اإلستبعاد وال
 

 وغير الملموسة باستمناء الشهرةانخفاض قيمة الموجودات الملموسة  )و(
 

لتحديرد إن كران وذلرك  وغيرر الملموسرة الملموسرة علر  مراجعرة القريم المدرجرة لموجوداتهرا فتررة تقريرركل  نهايةفي  المجموعةتعمل 
 ةهنالررك مررا يشررير إلرر  أن هررذه الموجررودات قررد تعرضررت إلرر  خسرراكر انخفررا  القيمررة. إذا وجررد مررا يشررير إلرر  ذلررك يررتم تقرردير القيمرر

فررري حرررال عررردم الرررتمكن مرررن تقررردير القيمرررة القابلرررة  وذلرررك لتحديرررد خسررراكر إنخفرررا  القيمرررة )إن وجررردت(.لألصرررل القابلرررة لإلسرررترداد 
للنقرد التري يعرود إليهرا األصرل نفسر . عنردما  ةوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجلإلسترداد ألصل محدد، تق

يمكن تحديد أسس توزيع معقولة ويابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إل  وحردات منتجرة للنقرد محرددة، أو يرتم توزيعهرا إلر  أصرغر 
 تحديد أسس توزيع معقولة ويابتة لها.مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن 
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 وغير الملموسة باستمناء الشهرة )يتبع(انخفاض قيمة الموجودات الملموسة  )و(
 

السرررتخدام، أيهمرررا أعلررر . عنرررد تقيررريم قيمرررة اإن القيمرررة القابلرررة لالسرررترداد هررري القيمرررة العادلرررة لألصرررل ناقصرررا  تكلفرررة البيرررع أو قيمرررة 
يعكرس الرذي  خصرم مرا قبرل الضرريبة، يتم خصرم التردفقات النقديرة المسرتقبلية المقردرة إلر  قيمهرا الحاليرة باسرتخدام معردل االستخدام

 . التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها ألصلالخاصة بالألموال والمخاطر  الزمنيةلقيمة تقييمات السوق الحالية ل
 

منتجررة للنقررد( بمررا يقررل عررن القيمررة المدرجررة، يررتم تخفرري  القيمررة اللوحرردة افرري حررال تررم تقرردير القيمررة القابلررة لإلسررترداد ألصررل )أو 
الررربح أو قررد( إلرر  القيمررة القابلررة لإلسررترداد. يررتم اإلعتررراأ بخسرراكر اإلنخفررا  مباشرررة  فرري الوحرردة المنتجررة للنأو المدرجررة لألصررل )

 .الخسارة
 

المعرراد الوحرردة المنتجررة للنقررد( إلرر  القيمررة أو تررتم زيررادة القيمررة المدرجررة لألصررل )الحقررا  فرري حالررة إسررترجا  خسرراكر إنخفررا  القيمررة 
الوحردة المنتجرة للنقرد( فيمرا لرو لرم أو ة المدرجة المعدلرة عرن القيمرة المدرجرة لألصرل )القابلة لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمتقديرها 

الررربح أو يررتم إحتسرراب خسرراكر إنخفررا  القيمررة فرري السررنوات السررابقة. يررتم تسررجيل إسررترجا  خسرراكر إنخفررا  القيمررة مباشرررة  فرري 
 .الخسارة

 
 المخصصات)ز( 
 

المجموعررة أي إلتررزام حررالي )قررانوني أو إسررتداللي( نرراتة عررن أحررداث سررابقة والترري اإلعتررراأ بالمخصصررات عنرردما يكررون علرر  يررتم 
  يكون من المحتمل أن تكون المجموعة ملزمة لتسديد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل مويوق.

 
بعرد  بنهايرة فتررة التقريررإن المبلغ المعترأ ب  كمخصص يتم إحتساب  حسب أفضل التوقعات للبردل المطلروب لمقابلرة اإللترزام كمرا 

األخررد بعررين االعتبررار المخرراطر واألمررور غيررر المؤكرردة المحيطررة برراإللتزام. عنرردما يررتم قيرراس المخصررص باسررتخدام الترردفقات النقديررة 
)عندما يكرون ترأيير القيمرة الزمنيرة للمرال  لحالي، فإن قيمت  المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقديةالمقدنرة لسداد االلتزام ا

 . جوهري(
 

عنردما يكررون جرزء أو كافررة المنررافع االقتصرادية المطلوبررة لسررداد المخصرص متوقررع اسررتردادها مرن طرررأ يالررث، فإنر  يررتم االعتررراأ 
 كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس المبلغ بشكل مويوق.  بالذمة المدينة كموجودات في حالة

 
 مالية ال األدوات)ح( 

 اإلعتراف المبدئي
  طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. عندما تصبح منشأة في المجموعةالمالية والمطلوبات بالموجودات  اإلعتراأيتم 
 

 شرراءإلر   مباشررة  تعرود تكاليأ المعرامالت التري  المالية مبدكيا  بالقيمة العادلة. يتم إضافةيتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات 
ماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الررربح أو ال الماليررة والمطلوبرات موجروداتال)باسرتيناء  ماليرة ومطلوبرات ماليرة موجروداتأو إصردار 

يرررتم االعترررراأ األولررري.  عنرررد، أيهمرررا أنسررربماليرررة، ال المطلوبررراتيرررة أو مالال للموجررروداتالخسرررارة( أو خصرررمها مرررن القيمرررة العادلرررة 
الرررربح أو ماليررة بالقيمرررة العادلرررة مرررن خرررالل  مطلوبررراتأو  موجرررودات ماليرررةمباشررررة إلرر  اقتنررراء  العاكررردة المعاملرررةتكررراليأ االعتررراأ ب

 الربح أو الخسارة.مباشرة في  الخسارة

 الموجودات المالية
لغرررررراء اإلعتررررررراأ يررررررتم  علرررررر  اإلعتياديررررررة بالطريقررررررة تررررررتم الترررررري الماليررررررة الموجررررررودات مبيعررررررات أو مشررررررتريات بجميررررررع اإلعتررررررراأ واا

 الموجرررررودات مبيعرررررات أو مشرررررتريات هررررري اإلعتياديرررررة بالطريقرررررة ترررررتم التررررري المبيعرررررات أو المشرررررتريات إن. المتررررراجرة تررررراري  أسررررراس
 .السوق في الساكد العرأ أو خالل التشريعمن  تحديده تم زمني إطار ضمن الموجودات تسليم تستلزم التي المالية
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 أدوات الدين
المنشررررررأة  أعمررررررالإمررررررا بالتكلفررررررة المطفررررررأة أو القيمررررررة العادلررررررة علرررررر  أسرررررراس نمرررررروذج  وقياسررررررها الحقررررررا  يررررررتم تصررررررنيأ أدوات الرررررردين 

 التدفقات النقدية للموجودات المالية. التعاقدية من خصاكصالدارة الموجودات المالية و إل
 

الموجودات فري إطرار يرتم اإلحتفراظ بر( أ) فقرط فري حالرة انخفرا  فري القيمرة ةأي صافي منبالتكلفة المطفأة يتم قياس أدوات الدين 
التررردفقات النقديرررة التعاقديرررة و )ب( الشرررروط التعاقديرررة للحصرررول علررر   برررالموجودات اإلحتفررراظنمررروذج األعمرررال الرررذي يهررردأ إلررر  

 الركيسرري صررل الرردين والفاكرردة علرر  المبلررغأل دفعررات فقررطمحررددة الترري هرري  تررواري  ينررتة عنهررا ترردفقات نقديررة فرريماليررة الللموجررودات 
 .المستحق

 
 صرافي مصراريأ" ضرمن بنرد ويرتم إدراجهراالفواكرد المحتسربة باسرتخدام طريقرة الفاكردة الفعليرة فري الرربح أو الخسرارة، ب إلعترراأايتم 

بما في ذلرك جميرع إن سعر الفاكدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ). تمويل"
المستلمة التي تشكل جرزءا ال يتجرزأ مرن معردل الفاكردة الفعلري وتكراليأ المعاملرة وأقسراط أو خصرومات  الرسوم والنقاط المدفوعة أو

عنررد االعتررراأ  المدرجررةإلرر  صررافي القيمررة ( مررن خررالل العمررر المتوقررع لإللتررزام المررالي أو حييمررا يكررون مالكمررا فترررة أقصررر، أخرررى
 .األولي

 
والترري بخررالأ ذلررك تكررون مؤهلررة بررأن تقرراس علرر  أسرراس الرردين  أداةار تصررنيأ يمكررن للمجموعررة، عنررد االعتررراأ المبرردكي، أن تخترر

يلغررري، أو يقلرررل إلررر  حرررد بعيرررد، عررردم التطرررابق  وهرررذا التكلفرررة المطفرررأة أو علررر  أسررراس القيمرررة العادلرررة مرررن خرررالل الرررربح أو الخسرررارة
 .سارةمن خالل الربح أو الخ جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة العادلة قياسيجب  .المحاسبي

 
يررتم إعررادة تصررنيأ أدوات الرردين مررن التكلفررة المطفررأة إلرر  القيمررة العادلررة مررن خررالل الررربح أو الخسررارة عنررد تغييررر نمرروذج األعمررال 
بحيث لرم يعرد يلبري معرايير التكلفرة المطفرأة. إن إعرادة تصرنيأ أدوات الردين المصرنفة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الرربح أو الخسرارة 

 لي غير مسموب.عند االعتراأ األو 

 موجودات مالية أخرى تم قياسها بالتكلفة المطفأة
بالتكلفررة المطفررأة ناقصررا  أي انخفررا  فرري القيمررة. يررتم االعتررراأ  واألخرررى والنقررد ومرادفررات النقررد الررذمم المدينررة التجاريررة قيرراسيررتم 

 ل حيث يكون االعتراأ بالفاكدة غير مادي.بدخل الفواكد باستخدام سعر الفاكدة الفعلي باستيناء األرصدة المدينة قصيرة األج
 

 الوداكرع)باستيناء  ألغرا  رأس المال العامل البنوك المحتفظ بها لدى والوداكعفي الصندوق يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد 
 (.المرهونة

 أدوات حقوق الملكية
 عد محتفظ ب  لغر  المتاجرة إذا:ي األصل الماليإن 
 

  تم إقتناك  بشكل مبدكي بهدأ بيع  في المستقبل القريب، أو 
  معررا  ولررديها دليررل فعلرري لررنمط أداة  المجموعررةميررل جررزء مررن محفظررة أدوات ماليررة محررددة تررديرها يعنررد اإلعتررراأ المبرردكي

 مالية تحقق أرباب عل  المدى القصير، أو
 أو كضمان مالي حوطكون  من المشتقات المالية غير المصنفة وغير الفعالة كأداة ت. 
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 )يتبع( أدوات حقوق الملكية
يتم قياس االستيمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبردكيا  بالقيمرة العادلرة زاكردا  تكراليأ 

المكاسررب والخسرراكر الناتجررة مررن تغيرررات القيمررة العادلررة فرري الرردخل الشررامل ب ويعترررأالمعاملررة. ويررتم قياسررها الحقررا  بالقيمررة العادلررة 
اكمهررا فرري إحتيرراطي إعررادة تقيرريم اإلسررتيمارات. ال يررتم إعررادة تصررنيأ المكاسررب والخسرراكر المتراكمررة إلرر  الررربح أو اآلخررر ويررتم تر 

 الخسارة عندما يتم إستبعاد هذه اإلستيمارات.
 

تالم يتم االعتراأ بأنصبة األرباب من االستيمارات في أدوات حقوق الملكية في الرربح أو الخسرارة عنردما ينشرأ حرق للمجموعرة السر
، إال إذا كانررت أنصرربة األربرراب تميررل بوضرروب تحصرريل جررزء مررن االيرررادات 11أنصرربة األربرراب وفقررا  للمعيررار المحاسرربي الرردولي رقررم 

تكلفة االستيمار. يتم االعتراأ بأنصبة األرباب المكتسبة في الربح أو الخسارة ويرتم إدراجهرا فري بنرد "صرافي )مصراريأ(/ إيررادات 
 (.22)إيضاب  "أخرى

 وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
كمطلوبررات ماليررة أو حقرروق ملكيررة بمررا يتماشرر  مررع جرروهر الصررادرة مررن قبررل المجموعررة  يررتم تصررنيأ أدوات الرردين وحقرروق الملكيررة

 ة وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.التعاقدي اتالترتيب

 الملكيةأدوات حقوق 
حصرة متبقيرة فري موجرودات منشرأة بعرد طررب كافرة مطلوباتهرا. يرتم تسرجيل أدوات علر  إن أداة حقروق الملكيرة هري أي عقرد يبررهن 

 من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريأ اإلصدار المباشرة. صادرةالملكية الحقوق 
 

جموعررة وخصرمها مباشرررة مررن حقرروق الملكيررة. ال يررتم االعتررراأ بررأي يرتم االعتررراأ بإعررادة شررراء أدوات حقرروق الملكيررة الخاصررة بالم
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء

 المطلوبات المالية
لفعليررة أو بالقيمررة العادلررة مررن خررالل الررربح أو يررتم قيرراس جميررع المطلوبررات الماليررة الحقررا  بالتكلفررة المطفررأة باسررتخدام طريقررة الفاكرردة ا

 الخسارة.
 

، أو عنرردما يررتم إللغرراء اإلعتررراأمؤهلررة ال غيرررالماليررة  الموجررودات تحويررلالماليررة الترري تنشررأ عنررد  المطلوبرراتومررع ذلررك، يررتم قيرراس 
 نهة المشاركة المستمرة وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه. تطبيق

 الخسارةأو  الربحة بالقيمة العادلة من خالل مطلوبات مالي
للمتراجرة أو  اعنردما تكرون المطلوبرات الماليرة محرتفظ بهر الخسرارةأو  الربحيتم تصنيأ المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 .الخسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  اتصنيفهيتم 
 

 للمتاجرة في حال:محتفظ ب  ك المالي اإللتزاميتم تصنيأ 
 
  في المستقبل القريب؛ أو  إعادة شراؤهتم اإلستحواذ علي  مبدكيا بهدأ 
  عند االعتراأ األولي كون  جزء مرن محفظرة أدوات ماليرة محرددة تقروم المجموعرة بإدارتهرا ولهرا نمرط فعلري حرديث يظهرر

 تحصيل أرباب قصيرة األجل؛ أو 
 كأداة تحوط.األداة المشتقة كعقد ضمان مالي أو المصنفة والفعالة  أداة مشتقة، باستيناء وه 
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 )يتبع( وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 )يتبع( الماليةالمطلوبات 
 )يتبع( الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
أو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  ات ماليةمحتفظ بها للمتاجرة كمطلوبالمالية المطلوبات اليمكن تصنيأ المطلوبات المالية غير 

 في حال: المبدكيعند االعتراأ  ةالخسار 
 

  أو يخف  بشكل مهم حالة تناق  في القياس أو االعتراأ والتي يمكن نشوؤها فيمرا لرو لرم يرتم كان هذا التصنيأ يزيل
 هذا التصنيأ؛ أو

  تشركل المطلوبررات الماليررة جررزء مرن مجموعررة أصررول أو مطلوبررات ماليرة أو االينررين معررا، والترري ترتم إدارتهررا وتقيرريم أداءهررا
أو اإلسررتيمار إدارة المخرراطر بريجية المجموعررة المويقرة المتعلقررة علر  أسرراس القيمرة العادلررة، وذلررك بمرا يتماشرر  مرع إسررترات

 بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا عل  هذا األساس؛ أو 
 لمعيرار المحاسربي الردولي وفقرا  لتصرنيأ كامرل العقرد مجتمعرا و مشرتقة مدمجرة أو أكيرر،  أداةشكل جزء من عقد يتضمن ت

 .1رقم 
 

اإلعترراأ بأيرة مكاسرب أو  يرتم .بقيمتهرا العادلرة ةأو الخسرار  الرربحبالقيمرة العادلرة مرن خرالل المصرنفة الماليرة  المطلوبراتيتم إدراج 
المكاسررب أو الخسرراكر  تشررمل. فرري الررربح أو الخسررارةمحررتفظ بهررا للمترراجرة الماليررة المطلوبررات خسرراكر الناتجررة عررن إعررادة قيرراس ال

فري  "إيرادات مرن معرامالت أسرواق رأس المرال"في بند  عل  المطلوبات وتدرجمعترأ بها في الربح أو الخسارة أي فاكدة مدفوعة ال
 .الموحد لربح أو الخسارةا بيان
 

ح أو مررن خررالل الرررب لمترراجرة الترري يررتم تصررنيفها بالقيمررة العادلررةلغيررر امحررتفظ بهررا يررتم اإلعتررراأ بالمطلوبررات الماليررة الومررع ذلررك، 
فرري  لإللتررزام المرراليإلرر  التغيرررات فرري مخرراطر االكتمرران  تعررودمقرردار التغيررر فرري القيمررة العادلررة للمطلوبررات الماليررة الترري ب، الخسررارة

التغييرات في مخاطر االكتمان في الدخل الشرامل اآلخرر مرن شرأن  أن يخلرق  بتأييراتاالعتراأ إذا كان الدخل الشامل اآلخر، إال 
فري  للمطلوبراتطرابق المحاسربي فري الرربح أو الخسرارة. يرتم تسرجيل المبلرغ المتبقري مرن التغيرر فري القيمرة العادلرة تكبير أو عردم الت
يرتم تصرنيأ التغيررات فري القيمرة العادلرة المنسروبة لمخراطر االكتمران للمطلوبرات الماليرة التري ترم إدراجهرا فري  الالربح أو الخسارة. 

 الربح أو الخسارة.في وقت الحق إل   اآلخرالدخل الشامل 
 

المجموعرة الترري تررم  مرن قبررلعررن عقرود الضررمان المرالي والتزامررات القررو  الصررادرة  الناتجرةيرتم االعتررراأ بالمكاسرب أو الخسرراكر 
 في الربح أو الخسارة. الخسارةأو  الربحمن قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل  تصنيفها

 الحقا  بالتكلفة المطفأة تم قياسها ماليةمطلوبات 

بالتكلفرة مرن خرالل الرربح أو الخسرارة بالقيمرة العادلرة  التي لم يرتم تصرنيفهالمتاجرة و لغير االمطلوبات المالية المحتفظ بها  يتم قياس
بالتكلفرة المطفرأة  تم قياسرها الحقرا  يرللمطلوبرات الماليرة التري  المدرجرةالقريم  يرتم تحديرد. المطفأة في نهاية الفترات المحاسربية الالحقرة

فرري بنررد "مصرراريأ ماليررة،  األصررل تكرراليأمرسررملة كجررزء مررن الالفواكررد غيررر  مصرراريأ . يررتم إدراجالفاكرردة الفعلرري سررعر باسررتخدام
 في بيان الربح أو الخسارة الموحد. صافي"

 
. المرتبطرة بهراعل  الفترة الفواكد  يأمصار وتوزيع للمطلوبات المالية إن طريقة الفاكدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة 

إن معرردل الفاكرردة الفعررال هررو المعرردل الررذي يخصررم تمامررا  الرردفعات النقديررة المسررتقبلية )ويضررم جميررع الرسرروم المدفوعررة والمقبوضررة، 
والعالوات والتي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل الفاكدة الفعلي وكذلك تكاليأ المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( المتوقعة 

وذلرك إلر  صرافي القيمرة المدرجرة عنرد اإلعترراأ  أو فتررة أقصرر، إذا كران ذلرك مناسرباألداة الردين ي المتوقع في إطار العمر الزمن
 .  المبدكي
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 )يتبع( وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 إعادة التصنيف
 الدخلالقيمة العادلة من خالل ، القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإعادة التصنيأ بين  يتطلبالمالية،  للموجوداتبالنسبة 
النموذج السابق  وأصبح تقييمنموذج أعمال المجموعة للموجودات المالية  هدأوفقط إذا تغير إذا والتكلفة المطفأة،  اآلخر الشامل

 .غير مالكم
 

اليوم األول من فترة التقريرر من  يتم تحديدهمن تاري  إعادة التصنيأ الذي  مستقبليبأير إذا كان التصنيأ مناسب، يجب أن يتم 
 .تم اإلعتراأ بها سابقا   وخساكر وفواكد مكاسب ةأي بيانتقوم المجموعة بإعادة األول  بعد التغيير في نموذج األعمال. ال 

 
 إن إعادة التصنيأ غير مسموحة في الحاالت التالية:

 
 حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو إستيمارات في 
  وبات المالية.ممارسة خيار القيمة العادلة في حالة الموجودات المالية أو المطليتم عندما 

 إلغاء اإلعتراف
تقوم المجموعة بإلغراء اإلعترراأ بأصرل مرالي عنرد إنتهراء الحقروق التعاقديرة المتعلقرة باسرتالم التردفقات النقديرة مرن األصرل أو عنرد 

فرري حالرة عرردم قيرام المجموعررة  أو فري األصررل المراليل األصررل المرالي، وبشرركل جروهري كافررة مخراطر ومنررافع الملكيرة يرتحو القيرام ب
سرررتمرارها بالسررريطرة علررر  األصرررل  المرررالي. عنرررد إلغررراء اإلعترررراأ بتحويرررل أو اإلحتفررراظ بشررركل جررروهري بمخررراطر ومنرررافع الملكيرررة واا

 المبلغ المستلم في:لألصل ومجمو   المدرجةاالعتراأ بالفرق بين القيمة  يتم بالموجودات المالية،
 

 ؛ أومالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، لألوراق الالخسارة الربح أو 
 بالقيمررة  االسررتيمار اسررتبعاد عنررد. بالقيمررة العادلررة مررن خررالل الرردخل الشررامل اآلخررر اتلالسررتيمار ، اآلخرررالشررامل  الرردخل

 المستبقاة.األرباب  إل  تقييماحتياطي إعادة  أي تحويليتم  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

تقررروم المجموعرررة بإلغررراء االعترررراأ برررااللتزام المرررالي عنررردما وفقرررط عنررردما يرررتم إسرررتيفاء االلترررزام أو إلغاكررر  أو إنتهررراء صرررالحيت . يرررتم 
بمرا فري ذلرك أيرة أصرول اإلعتراأ بالفرق بين المبلغ المدرج لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراأ ب  والمبلغ المدفو  والمستحق، 

 .، في الربح أو الخسارةملتزم بهاأو مطلوبات  تم تحويلهاغير نقدية 

 مكاسب وخسائر تحويل عمالت أجنبية
فرري ويرتم تحويلهررا بأسرعار الصرررأ تلرك العملررة األجنبيررة ببعمرالت أجنبيررة الماليررة  والمطلوبررات يرتم تحديررد القيمرة العادلررة للموجرودات

 شكل عنصر تحويل عملة أجنبية جزءا  من مكاسب أو خسارة القيمة العادلة. وبناء  علي ،ينهاية كل فترة تقرير. 
 
 يررتم ،  بالقيمررة العادلررة مررن خررالل الررربح أو الخسررارةعلرر  أنهررا  المصررنفة والمطلوبررات الماليررة بالنسرربة للموجررودات الماليررة

 و ؛في الربح أو الخسارة تحويل عملة أجنبية ببند اإلعتراأ
  المصررنفة علرر  أنهرا بالقيمررة العادلرة مررن خرالل الرردخل الشررامل و  الترري هري أدوات حقرروق ملكيرة للموجررودات الماليرةبالنسربة

 .اآلخرفي الدخل الشامل  تحويل عملة أجنبية ببند يتم اإلعتراأ، اآلخر
 

يرتم  ،طفأة فري نهايرة كرل فتررة تقريررالتي يتم قياسها بالتكلفة المبالعمالت األجنبية  المصنفةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية 
"الردخل مرن  بنرد في صرأ العمالت األجنبية بناء  عل  التكلفة المطفأة للموجودات المالية ويتم اإلعتراأ بهاأرباب وخساكر تحديد 

 .الموحد بيان الربح أو الخسارةضمن رأس المال"  أسواقمعامالت 
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 أدوات مالية مشتقة
عقرود صررأ العمرالت األجنبيرة اآلجلرة طوق أسرعار األسرهم و تقوم المجموعة بالدخول في أدوات مالية مشتقة متنوعة بما في ذلك 

مزيرد مرن . لأسعار األسهم، أسرعار الفاكردة وسرعر الصررأ األجنبريمخاطر وذلك إلدارة تعرضها إل  وعقود مقايضة أسعار الفاكدة 
 .12في اإليضاب تم اإلفصاب عنها التفاصيل عن األدوات المالية المشتقة 

 
إلر  قيمتهرا العادلرة فري  يتم االعتراأ بالمشتقات مبدكيا  بالقيمة العادلة بتاري  الردخول فري العقرود المشرتقة ويرتم إعرادة قياسرها الحقرا  

نهايررة كررل فترررة تقريررر. يررتم االعتررراأ بررالربح أو الخسررارة الناتجررة مباشرررة  فرري الررربح أو الخسررارة إال فرري حررال كانررت األداة المشررتقة 
 مصنفة وفعالة كأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراأ بالربح أو الخسارة عل  طبيعة عالقة التحوط.

 لضمنيةالمشتقات ا
المعيرار الردولي ماليرة ضرمن نطراق  موجرودات ليسرتغير المشرتقة التري  ةالعقود المضيف ضمنيتم التعامل مع المشتقات الضمنية 

عنردما ال تكرون المخراطر والسرمات مرتبطرة بشركل وييرق بتلررك المطلوبرات الماليرة( كمشرتقات منفصررلة  ميرل) 1رقرم  للتقرارير الماليرة
 .وال يتم قياس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتي لدى العقود المضيفة 

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

والبنرررد المتحررروط بشرررأن  مرررع أهرررداأ إدارة المخررراطر عنرررد بدايرررة عالقرررة التحررروط، تقررروم المجموعرررة بتوييرررق العالقرررة برررين أداة التحررروط 
واإلسررتراتيجية المتعلقررة برر  لضررمان معررامالت التحرروط المختلفررة. وباإلضررافة لررذلك، عنررد بدايررة التحرروط وعلرر  اسرراس مسررتمر، تقرروم 

قات النقدية للبنرد المتحروط المجموعة بتوييق فيما إذا كانت أداة التحوط عالية الفاعلية في تسوية التغيرات في القيم العادلة أو التدف
 بشأن  العاكد إل  المخاطر المتحوط بشأنها.

 
 التفاصيل حول القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة للتحوط. 12يبين إيضاب 

 تحوطات التدفقات النقدية
ت ترردفقات نقديررة فرري الرردخل يررتم اإلعتررراأ بررالجزء الفعررال مررن التغيرررات فرري القيمررة العادلررة للمشررتقات المصررنفة والمؤهلررة كتحوطررا

تحرت بنرد احتيراطي تحروط التردفقات النقديرة. ويرتم اإلعترراأ برالربح أو الخسرارة المتعلقرة برالجزء غيرر الفعرال  وتتراكمالشامل اآلخر 
دراجها في بند ")المصاريأ(/ اإليرادات األ  ".خرى،مباشرة في الربح أو الخسارة واا

 
يرتم إعررادة تصررنيأ المبرالغ المعترررأ بهررا سررابقا  فري الرردخل الشررامل اآلخررر والمتراكمرة فرري حقرروق الملكيررة إلر  الررربح أو الخسررارة فرري 

الذي تم نفس البند في بيان الربح أو الخسارة الموحد في في الربح أو الخسارة  ل الفترات التي يكون فيها اإلعتراأ بالبند المتحوط 
عندما تنتة توقعات معاملة تحوط الحقا  إل  اإلعتراأ ببند غير مالي أو تصربح إلترزام ينطبرق علير   .ل  متحوطكبند اإلعتراأ ب  

محاسبة تحوط القيمة العادلة فإن المبلغ الذي تم تراكم  في إحتيراطي إعرادة التقيريم يرتم حذفر  ويرتم إدراجر  فرورا  فري القيراس األولري 
 . ألصل أو اإللتزامللتكلفة أو القيمة المدرجة األخرى ل

 
تتوقأ المجموعة عرن إسرتخدام محاسربة التحروط لتحروط التردفقات النقديرة، عنردما يكرون مرن المتوقرع أن تحوطرات التردفقات النقديرة 
يمكررن ان تحرردث فرري المسررتقبل، وتبقرر  المبررالغ المتراكمررة فرري إحتيرراطي تحوطررات الترردفقات النقديررة كررذلك إلرر  أن تحرردث الترردفقات 

لمستقبل، وفي حالة كون التدفقات النقدية من غير المتوقع أن تحدث، فإن ذلك المبلغ يتم تحويل  مباشرة  إل  الربح أو النقدية في ا
 الخسارة مباشرة .
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 تحوطات التدفقات النقدية )يتبع(
عندما تقوم المجموعة بفصل القيمة الفعلية وقيمة الوقت لعقد الخيار، فإن التغيير في القيمة الفعلية للخيار فقرط يرتم تصرنيف  كرأداة 

في الدخل الشرامل اآلخرر والرذي يرتم حذفر  الحقرا  أو إعرادة تصرنيف  مرن  الوقتتحوط، وتعترأ ببع  أو جميع التغيرات في قيمة 
حقرروق الملكيررة كمبلررغ منفصررل أو علرر  أسرراس اإلطفرراء )ويعتمررد ذلررك علرر  طبيعررة بنررد التحرروط( وفرري النهايررة يررتم اإلعتررراأ برر  فرري 

  الربح روالخسارة.
ب التحرروط ولكررن أهررداأ إدارة مخرراطر تصررنيأ عالقررة عنرردما تتوقررأ عالقررة التحرروط فرري تلبيررة المتطلبررات المتعلقررة بررالتحوط لنسرر

التحرروط تبقرر  كمرررا هرري، فرررإن المجموعررة سررروأ تقرروم بتعرررديل نسررب التحرروط المتعلقرررة بعالقررة التحررروط )بمعنرر  آخرررر، إعررادة تررروازن 
  التحوط( حت  يمكنها أن تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.

 قيمة الانخفاض 
يتم تقييم الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة لمعرفرة فيمرا إذا كران يوجرد مؤشررات علر  انخفرا  القيمرة فري نهايرة كرل فتررة 
تقريررر. تعتبررر الموجررودات الماليررة منخفضررة القيمررة عنررد وجررود دليررل موضرروعي بأنرر  نتيجررة لحرردث أو أكيررر حصررل بعررد اإلعتررراأ 

  . للموجوداتالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المبدكي باألصل المالي، تأيرت 
 قد يتضمن الدليل الموضوعي عل  انخفا  القيمة ما يلي:

 
 أو الطرأ المقابل؛ أو صعوبات مالية ملموسة لدى المصدر 
 اإلخالل بالعقد، ميل التخلأ أو التأخر عن الفواكد أو الدفعات الركيسية؛ أو 
 ر  إل  اإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية؛ أويكون من المحتمل بأن يتعر  المقت 
 .عدم وجود سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة لصعوبات مالية   

فيما يتعلق بفكات معينة من الموجودات المالية، ميل الذمم المدينة التجارية، يتم تقييم الموجودات بخصوص انخفا  القيمرة علر  
ن ترم تقييمهرا بأنهرا غيرر منخفضرة القيمرة بشركل فرردي. قرد يتضرمن الردليل الموضروعي علر  انخفرا  قيمرة  اساس جماعي حت  واا

محفظة الذمم المدينة الخبررة السرابقة للشرركة فيمرا يتعلرق بتحصريل الردفعات وزيرادة فري عردد الردفعات المترأخرة السرداد فري المحفظرة 
رات الترري يمكرررن مالحظتهررا فررري الظررروأ اإلقتصرررادية يومرررا  باإلضررافة إلررر  التغيرر 12والترري تزيررد عرررن معرردل فتررررة اإلكتمرران البالغررة 

  الوطنية أو المحلية التي تتالزم مع التأخير في الذمم المدينة.
وتعكرس ترأيير الرهونرات إن مبلغ اإلنخفا  بالقيمة هو الفرق بين قيمة األصل المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

  بموجب سعر الفاكدة الفعلي األساسي لألصل المالي.المقدنرة والمخصومة والضمانات 
ذمم الرريرتم تخفرري  القيمررة المدرجرة لألصررل المررالي بمبلرغ خسررارة اإلنخفررا  بالقيمررة مباشررة ، وذلررك لكافررة األصرول الماليررة بإسررتيناء 

المدينررة ذمم الررى مخصررص. عنرردما تعتبررر إحرردال، حيررث يررتم تخفرري  القيمررة المدرجررة مررن خررالل إسررتعمال حسرراب المدينررة التجاريررة
غيررر قابلررة للتحصرريل يررتم عنرردها إعرردام مبلررغ الذمررة مقابررل حسرراب المخصررص ويررتم إدراج أيررة تسررديدات مسررتقبلية مسررتلمة  التجاريررة
الرربح لها ضمن حساب المخصص. يتم اإلعتراأ بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصص فري  عمل مخصصلمبالغ تم 
  . أو الخسارة

فررري حرررال تررردن  مبلرررغ خسرررارة اإلنخفرررا  بالقيمرررة فررري فتررررة الحقرررة، وكررران باإلمكررران ربرررط التررردني بشررركل موضررروعي بحررردث ترررم بعرررد 
علرر  أال  الررربح أو الخسررارةاإلعتررراأ باإلنخفررا  بالقيمررة، يررتم عكررس خسررارة اإلنخفررا  المعترررأ بهررا سررابقا  مررن خررالل حسرراب 

إلنخفا  بالقيمة المبلرغ الرذي كانرت سرتكون علير  التكلفرة المطفرأة فيمرا لرو لرم يرتم تتجاوز القيمة المدرجة لإلستيمار بتاري  عكس ا
 اإلعتراأ باإلنخفا  بالقيمة.
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  )يتبع( الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 عمالت أجنبية( ط)
 

الماليرررة لكرررل منشرررأة مرررن منشرررآت المجموعرررة، يرررتم اإلعترررراأ بالمعرررامالت التررري ترررتم بعمرررالت بخرررالأ العملرررة عنرررد إعرررداد البيانرررات 
، يررتم إعررادة فرري نهايررة كررل فترررة تقريررر المسررتخدمة لرردى المجموعررة )عمررالت أجنبيررة( بأسررعار الصرررأ السرراكدة بتررواري  المعررامالت.

إلرر  االسررعار السرراكدة فرري ذلررك الترراري . ويررتم إعررادة تحويررل البنررود غيررر  تحويررل البنررود الماليررة المصررنفة بررالعمالت األجنبيررة إسررتنادا  
المالية المدرجرة بالقيمرة العادلرة والمصرنفة بعمرالت أجنبيرة باألسرعار السراكدة فري تراري  تحديرد القيمرة العادلرة. وال يرتم إعرادة تحويرل 

يتم االعتراأ بفروقات تحويل العمالت في الربح  ة أجنبية.البنود غير المالية التي تم قياسها عل  اساس التكلفة التاريخية في عمل
 أو الخسارة وقت حدويها.

 
 اإلعتراف باإليراد ( ي)
 

والمسررتردات العمررالء المقرردرة  بمررردودات يررراداتاإل تخفرري . يررتم للبرردل المقبررو  أو المسررتحقبالقيمررة العادلررة  يررراداتيررتم قيرراس اإل
 ممايلة.الخرى األ والحسومات

 
 وتقديم الخدمات البضائعبيع ( 3)
 

الشررروط  تررم تلبيررة جميررع الررذي ، وانتقررال الملكيررة، فرري الوقررتالبضرراكعتوصرريل  ما يررتمعنررد البضرراكعبيررع  مررن إيراداتيررتم اإلعتررراأ برر
 التالية:

 
  إل  المشتري؛ البضاعة الهامةقيام المجموعة بتحويل مخاطر ومنافع ملكية 
 ؛ةالمباع البضاعةالفعنالة عل   بالسيطرةالمجموعة بعالقة إدارية مستمرة إل  الحد المرتبط عادة  بالملكية وال  عندما ال تحتفظ 
 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة مويوقة؛ 
 إل  المجموعة؛ و افع االقتصادية المرتبطة بالمعاملةمن المحتمل أن تتدفق المن يكون 
   بصورة مويوقة. بالمعاملةأو التي سيتم تكبدها المتعلقة  بِّدتإمكانية قياس التكاليأ التي ت ك 
 

 وغيرر المررؤمن لخردمات الطبيرة المقدمرة للمرضر  )المرؤمنالفراتورة اإلجمررالي مبلرغ المرن الخردمات فري المقرام األول  يرراداتاإلتميرل 
 يرتم فيهرافي الفترة المحاسبية التري  يراداتباإل اإلعتراأصافي أي خصومات مسموب بها. يتم ب اويتم إظهاره( خالل السنة، عليهم
 خدمات.ال ميتقد
 
 الفائدة وتوزيعات األرباح إيرادات (4)
 

بشررط أن يكرون مرن المحتمرل برأن ) م باسرتالم الردفععنرد وجرود حرق للمسراه ستيماراتأنصبة األرباب من اإل إيراداتيتم اإلعتراأ ب
مكانية   .(بشكل مويوق يراداتالقياس اإلالمنافع اإلقتصادية ستتدفق للمجموعة واا

 
مكانيرة القيرراس الموجرودات الماليرة عنردما يكرون مررن  إيراداتيرتم اإلعترراأ بر المحتمرل برأن المنرافع اإلقتصرادية سرتتدفق للمجموعرة واا

الفاكدة عل  أساس الوقت، بالرجو  إل  أصل المبلغ القاكم وسعر الفاكدة الفعلري المطبرق،  إيرادات. تستحق بشكل مويوق يراداتاإل
 المدرجرةوهو المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقرع للموجرودات الماليرة إلر  صرافي القيمرة 

 .عند اإلعتراأ األوليلذلك األصل 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات  
 
 
  )يتبع( الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 )يتبع(اإلعتراف باإليراد ( ي)
 
 ( دخل اإليجار1)
 

 ( أدناه.ك) تم بيانها في إيضابعقود اإليجار التشغيلية  إيراداتبإن سياسة المجموعة لالعتراأ 
 
 معامالت أسواق رأس المال( 2)
 

، ميررل السررفن بقرريم عاليررةتسررع  المجموعررة للحصررول علرر  تمويررل رأس مررال مقتررر  بالنيابررة عررن عمالكهررا لالسررتحواذ علرر  أصررول 
دارة ميررل هرذه المعررامالت. وبررالنظر  والطراكرات. تحصررل المجموعررة علر  رسرروم خرردمات المعرامالت نتيجررة لتنظرريم وتقرديم المشررورة واا

دمات، التي تكون مرتبطة باألحداث غالبا ، فإن الرسوم ال تكون مستحقة عل  أساس زمني نسبي بل يرتم االعترراأ إل  طبيعة الخ
 بها بالكامل كما وعندما تصبح مستحقة إل  المجموعة بمجرد أن تكون احتمالية حدوث أحداث هامة أمرا  مؤكدا . 

 
 لتأجير( اك)
 

يتم تصنيأ عقود اإليجار كإيجرارات تمويليرة عنردما تتحرول بموجرب شرروط عقرود اإليجرار المخراطر ومنرافع التملرك إلر  المسرتأجر 
 بشكل جوهري. أما أنوا  عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. 

 
 المجموعة كمؤجر( 3)
 

لمجموعرة فري عقرود ايتم قيد المبالغ المستحقة عل  المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بقيمرة صرافي اسرتيمار 
اإليجررارات. يررتم توزيررع إيررراد اإليجررار التمررويلي علرر  الفترررات المحاسرربية بحيررث يعكررس معرردل عاكررد دوري يابررت علرر  رصرريد صررافي 

 رة اإليجار. استيمار المجموعة القاكم خالل فت
 

عرررداد عقرررد اإليجرررار التشرررغيلي إلررر  القيمرررة المدرجرررة لألصرررل المرررؤجر بحيرررث يرررتم يتم تحقيق إيراد اإليجار مرن اإليجارات التشغيلية وفقرا  لطريقرة القسرط اليابرت بنراء  علر  فتررة عقرد اإليجرار المتعلرق بهرا. يرتم إضرافة  التكررراليأ األوليرررة المباشررررة المتعلقرررة بالتفررراو  واا
 راأ بها وفقا  لقاعدة القسط اليابت وعل  أساس فترة التأجير.االعت

 
 المجموعة كمستأجر( 4)
 

إن الموجودات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي يتم تسجيلها مبدكيا  كموجودات للمجموعرة بالقيمرة العادلرة بتراري  بدايرة عقرد 
اإليجررار أو إذا كانررت أقررل بالقيمررة الحاليررة للحررد األدنرر  لمرردفوعات اإليجررار. يررتم إدراج قيمررة المطلوبررات المقابلررة للمررؤجر فرري بيرران 

 حد كالتزامات بموجب عقود إيجار تمويلية. المركز المالي المو 
 

يتم توزيع مدفوعات اإليجار مرا برين التكراليأ الماليرة وتنزيرل للمبرالغ المسرتحقة بموجرب عقرد اإليجرار التمرويلي بهردأ تحقيرق سرعر 
إال إذا كانت متعلقة بصرورة فاكدة يابت عل  الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم تحميل التكاليأ المالية مباشرة  إل  الربح أو الخسارة 

 ممباشرة بموجودات مؤهلة وفي هذه الحالة يتم رسملتها بموجب السياسة العامة للمجموعة بتكلفة االقتررا  )المبينرة فري اإليضراب 
 في الفترات التي يتم تكبدها فيها. يتم اإلعتراأ باإليجارات الطاركة كمصاريأأدناه(. 

 
يكررون هنرراك أسرراس منهجرري أكيررر نموذجيررة للمخطررط الزمنرري الررذي يررتم فيرر  اسررتنفاد المنررافع االقتصررادية مررن األصررل المررؤجر. ترردرج لتشررغيلية كمصررروأ وفقررا  لقاعرردة القسررط اليابررت بنرراء  علرر  فترررة التررأجير المتعلقررة بهررا، إال عنرردما يرتم االعتررراأ برردفعات اإليجررارات ا

 كمصروأ في الفترة التي يتم تكبدها فيها.  اإليجارات المحتملة الناشكة بموجب عقود اإليجارات التشغيلية
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  )يتبع( الهامة السياسات المحاسبية 1
 
 تعويضات نهاية الخدمة للعاملين والمعاشات (ل)
 
وفقررا  لقررانون العمررل  ،المتضررمن ضررمن الررذمم الداكنررة التجاريررة واألخرررى ،مخصررص تعويضررات نهايررة الخدمررة للعررامليناحتسرراب  يررتم

الموحرررد علررر  أسررراس  الرررربح أو الخسرررارةويرررتم االعترررراأ بررر  كمصرررروفات ضرررمن بيررران االتحرررادي لدولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة 
 االستحقاق. 

 
الموحررد علرر  أسرراس  الررربح أو الخسررارةن بيرران كمصررروفات ضررمواطني دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة يررتم االعتررراأ باألقسرراط لمرر

 االستحقاق. 
 
 تكاليف االقتراض( م)
 

إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة، وهي األصول التي تتطلب حتمرا  فتررة جوهريرة مرن  ،إن تكاليأ االقترا  المنسوبة مباشرة  إل  شراء
تكاليأ هذه األصول إل  أن تصبح هذه األصول جاهزة بصورة تم إضافتها إل  يالوقت لتكون جاهزة لالستعمال المقرر أو بيعها، 

 جوهرية لالستعمال المقرر أو بيعها.
 

  في الفترة التي يتم تكبدها فيها.األرباب أو الخساكر يتم االعتراأ بجميع تكاليأ االقترا  األخرى في 
 
 المنح الحكومية (ن)
 

لحصررول علرر  األراضرري مررن خررالل المررنح الحكوميررة بشرركل أولرري، تكررون تعتقررد المجموعررة بأنرر ، وفرري معظررم الحرراالت، عنرردما يررتم ا
لررر  حرررين قيرررام اإلدارة بوضرررع خطرررط  احتماليرررة أن تتررردفق المزايرررا االقتصرررادية المسرررتقبلية إلررر  المجموعرررة غيرررر مؤكررردة، حيرررث أنررر  واا

وفري غيراب وجرود اسرتخدام الستخدام األر ، يبقر  مرن المحتمرل أن تعرود ملكيرة األر  إلر  الحكومرة مجرددا . وباإلضرافة لرذلك، 
محرردد لررألر ، ال يمكررن تحديررد مبلررغ المزايررا االقتصررادية المسررتقبلية بشرركل معقررول. وعليرر ، ال يررتم االعتررراأ برراألر  مبرردكيا  فرري 
البيانات المالية الموحردة إلر  حرين حصرول أحرداث أكيردة تمكرن المجموعرة مرن اسرتنتاج بأنر  أصربح مرن المحتمرل أن تتردفق المزايرا 

 دية المستقبلية إل  المجموعة من ملكيتها لهذه األر .االقتصا
 

إن األراضري المسرتلمة كمرنح حكوميرة والتري ال تلبري المعرايير المرتبطررة بتردفق المزايرا االقتصرادية المسرتقبلية إلر  المجموعرة ال يررتم 
 االعتراأ بها، ولكن يتم اإلفصاب عن وجودها في البيانات المالية الموحدة.

 
بتحديد فيما إذا كانت المزايا االقتصادية المستقبلية ستتدفق إل  المجموعة باسرتخدام إرشرادات معتمردة مرن قبرل مجلرس تقوم اإلدارة 

اإلدارة؛ كمرررا يرررتم الموافقرررة علررر  كرررل تحديرررد مرررن قبرررل مجلرررس اإلدارة أيضرررا . حالمرررا يرررتم التوصرررل إلررر  تحديرررد معرررين، يرررتم االعترررراأ 
 اإلسمية.باألراضي في البيانات المالية بالقيمة 

 
عنررد االعتررراأ المبرردكي والحقررا  بترراري  كررل تقريررر، تقرروم اإلدارة بررإجراء تقرردير حررول االسررتخدام األميررل لررألر  واسررتنادا  إلرر  ذلررك 

العقراري أو الممتلكرات واآلالت والمعردات أو المخرزون(  يالتقدير، يتم تحويل األر  إل  فكة األصل ذات العالقة )ميل االسرتيمار 
 االستخدام المقصود منها ويتم احتسابها بعد ذلك بتطبيق السياسة المحاسبية المتعلقة بفكة ذلك االصل. استنادا  إل 

 
 إحتياطي قانوني (ش)
 

، النظرام األساسري للشرركة بموجبو وتعديالت ،  1114( لسنة 1حكام القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )أل وفقا  
غيررر قابررل للتوزيررع. ينبغرري قررانوني الحتيرراطي اإل بعررد الضررريبة فرري نهايررة كررل فترررة تقريررر سررنوية إلرر % مررن األربرراب 12يترررم تحويررل 

 إل  أن يساوي عل  األقل نصأ رأس مال الشركة المدفو . القانوني إجراء التحويالت إل  هذا اإلحتياطي
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 )يتبع( المالية الموحدةالبيانات  حولإيضاحات 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  2
 

التقرديرات أو  ،إن إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مرع المعرايير الدوليرة للتقرارير الماليرة يتطلرب مرن اإلدارة وضرع األحكرام
والمصرروفات. قرد  يرراداتاالفتراضات التي قد تؤير عل  تطبيق السياسرات المحاسربية والمبرالغ الفعليرة للموجرودات والمطلوبرات واإل

 تختلأ النتاكة الفعلية عن تلك التقديرات.
 

األخررى، بمرا فري ذلرك توقعرات األحرداث بناء  عل  الخبرة التاريخية والعوامرل  يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر
الترري تررم فيهررا  فترررةالالتقررديرات المحاسرربية فري  اإلعترراأ بررالتغيرات علرر يررتم  .المسرتقبلية الترري يعتقررد بأنهررا معقولرة فرري هررذه الظررروأ

 .تعديل التقدير وفي أي فترة مستقبلية تأيرت
 

 رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال )أ( 

 اإلستممارات العقاريةتقييم  (3)
 .1 إيضابفي للمجموعة  إلستيمارات العقاريةالعادل لتقييم الفي تقديرات الركيسية المستخدمة التم اإلفصاب عن 

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةإستممارات في انخفاض قيمة ( 4)

القيمررة مررع  المدرجررةمررن خررالل مقارنررة القيمررة أبررراج أكرروا إس برري فرري المحرردودة السررتيمار فرري انخفررا  القيمررة المحتملررة تررم اختبررار 
مضراعفات معيرار  مسرتوى، بمرا فري ذلرك 2مسرتوى ال القابلة لالسترداد. ترم تحديرد المبلرغ القابرل لالسرترداد باسرتخدام أسراليب التقيريم

 بنراء  علرر . المشررو وقيمرة  بهرا المسرتيمر للجهرةء األربراب قبرل خصرم الفاكردة والضرراكب واالسرتهالك واإلطفراعلر   المطبرق القطرا 
 .غير منخف  القيمةاإلدارة أن االستيمار  استنتجتوفقا لهذه االفتراضات،  التي وضعتتقديرات القيمة القابلة لالسترداد 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ( 1)
مخصرص الرديون المشركوك  وحرددتواألخرى والقرو  اإلسرتيمارية قامت اإلدارة بتقدير مدى قابلية تحصيل أرصدة الذمم المدينة 

 في تحصيلها. قامت المجموعة بتقدير مخصص الديون المشكوك بتحصيلها بناء  عل  الخبرة السابقة والبيكة اإلقتصادية الساكدة. 

 القيمة العادلة لألدوات المالية ( 2)
تقردير القيمررة العادلررة  عنرردالتقرارير الماليررة.  إعررداد بالقيمررة العادلرة ألغرررا لردى المجموعررة موجرودات ومطلوبررات ماليررة يرتم قياسررها 

. تررم اإلفصرراب عررن ةمتاحرر يفرري السرروق بقرردر مررا هرر البيانررات الترري يمكررن مالحظتهررامطلوبررات، تسررتخدم المجموعررة الللموجررودات أو 
جودات والمطلوبات المالية المختلفة في إيضراب معلومات حول أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للمو 

 )أ(. 25
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  )يتبع( أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 2
 
 المحاسبية الهامة األحكام ( ب)

 منحة الحكومة ك المستلمة( إمكانية المنافع االقتصادية المستقبلية من األراضي 3)
للتأكرد مرن إمكانيرة المنرافع االقتصرادية المسرتقبلية  المستخدمةحكام األ توضيحلحصول عل  ا ، يمكن(ن) 2 اإليضابالرجو  إل  ب

 منحة حكومية.ك المستلمةمن األراضي 

 على إيركاب هولدينجز إن في هام( تأمير 4)
ان.فري.  زجنيإيركراب هولرد محتسربة وفقرا  لحقروق الملكيرةحصرة اسرتيمار المجموعرة فري الشرركة الزميلرة ال تخفري تم ، السنةخالل 

( من ILFC% من األسهم العادية في آي ال اأ سي )122عل   إيركاباستحواذ  نتيجة% 1431% إل  2132"( من إيركاب)"
 تهاحصرمرن  %134المجموعرة  اسرتبعدت، 2214ديسرمبر  1ذلرك، فري  باإلضافة إلر . (AIGانترناشيونال جروب إنك )أمريكان 

المتبقيررة فرري  لحصررتهاتمويررل تحرروط و عمليررة ، أكملررت المجموعررة 2214ديسررمبر  1و  2214 سرربتمبر 2، فرري وكررذلك. إيركررابفرري 
باإلضررافة إلرر  التمييررل فرري مختلررأ اللجرران الفرعيررة للمجلررس الترري  إيركررابالمجموعررة بمقعررديها فرري مجلررس إدارة  ت. احتفظررإيركرراب

سيستمر كإستيمار بشركة زميلة محتسبة وفقرا  لحقروق  إيركابإن تصنيأ استيمار المجموعة في ، بناء  عل  ذلك. تعمل فيها حاليا  
 .الملكية

 محتفظ به للبيع التصنيف ال( إعادة تقييم 1)
 لمعيار الدولي للتقاريروفقا  لمحتفظ بها للبيع ك اتم تصنيفه والتي، أبراج أكوا إس بي في المحدودةتم إعادة تصنيأ االستيمار في 

يعرد يرتم الوفراء محرتفظ بهرا للبيرع لرم ك، حيرث أن معرايير التصرنيأ ةالحالي السنةفي  كشركة زميلةفي السنة السابقة،  5المالية رقم 
 .المتعلقة بها راتيجية الخروجلتغيير في نية اإلدارة بخصوص إستنتيجة  لبها 

 تصنيف اإلستممار في أوراق مالية (2)
أو مرن خرالل الرربح أو الخسرارة بالقيمرة العادلرة ماليرة  كإسرتيماراتإمرا  اإلستيمارات تصنيأ )ب( يتم 2كما هو مبين في اإليضاب 

بالقيمرة إمرا إسرتيمارات ماليرة  سرتيماراتفيمرا إذا كانرت هرذه اإل األحكرام. عنرد إتخراذ من خرالل الردخل الشرامل اآلخرربالقيمة العادلة 
بعرين اإلعتبرار الشرروط  المجموعرة، أخرذت مرن خرالل الردخل الشرامل اآلخرر بالقيمرة العادلرة من خالل الربح أو الخسارة أوالعادلة 

 . األدوات المالية 1رقم  الدولي للتقارير الماليةالتفصيلية لتحديد هذا التصنيأ كما هي مبينة في المعيار 
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  المجموعة تكوين 5
 

 الشركات التابعة
 

 في نهاية فترة التقرير. الشركات التابعة الهامة للمجموعةفيما يلي تفاصيل 
 

 المنفعةنسبة  النشاط األساسي بلد التأسيس  التابعة ةالشركإسم 
 ديسمبر 13

4132  
ديسمبر  21

2212 
     

     اإلستممارات الرئيسية
     

 %122 %3163 الرعاية الصحية اإلمارات العربية المتحدة (1) ذ.م.م. آنجلو أريبيان للرعاية الصحيةإستيمارات 
     

 %122 %311 تأجير تمويلي جزر كايمان تاماريند للتأجير المحدودة
     

اإلستيمار في ايركاب  هولندا (2) وبيراتأ يو اي الواحة آي  سي ك
 ان في

311% 122% 

     
 %122 %311 للتأجير ماريتايم اإلمارات العربية المتحدة (2) ذ.م.م. الواحة ماريتايم

     
 %1232 %7161 تمويل اإلمارات العربية المتحدة .خش.م. سراج للتمويل

     
     أسواق رأس المال

     
 %122 %311 إستيمارات مالية اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م. لإلستيمارات كابيتال واحة
     

 %122 %311 إستيمارات مالية جزر كايمان ميدل ايست سيكيوريتيز ليمتد
     

 %122 %311 معامالت مالية خاصة جزر كايمان المحدودة 1رقم  لالستيمارالواحة 
     

 %122 %311 معامالت مالية خاصة جزر كايمان المحدودة 2رقم  لالستيمارالواحة 
     

     العقارات الصناعية
     

 %122 %311 العقارات الصناعية اإلمارات العربية المتحدة الواحة الند ذ.م.م.
 
الكفرراءة المركزيررة حصررة المجموعررة فرري مختبرررات مررن  %12الشررركة تملررك ، ذ.م.م.للرعايررة الصررحية  بيرراناار أنجلررو إسررتيمارات  (1)

اوراس  مركرز فري %12 و ،ذ.م.م.الطبري ابرن سرينا  مركرز فري %12و ، ذ.م.م.الشرارقة  مستشف  كرورنيش في %12، و ذ.م.م.
مرررن اسرررتيمارات  %131 إسرررتبعاد، ترررم السرررنة. خرررالل (AAH)أ زلرعايرررة الصرررحية ل أرابيررران أنجلررروفررري  %122و ، ذ.م.م.الطبررري 

 .(22)إيضاب  ذ.م.م.للرعاية الصحية  ارابيانأنجلو إستيمارات المجموعة في 
 ايركابشركة قابضة لالستيمار في ( 2)
وأكرروا كونسررروتيوم  أبررراج أكرروا إس برري فرري المحرردودة سررتانفورد مررارين غررروب إنررك مررن خررالل لشررركة الشررركة النهاكيررة القابضررة (2)

 (11( )إيضاب محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل أو إل اس بي في المحدودة)المحدودة عل  التوالي 
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  إستحواذ خالل السنة
في  إضافية لرعاية الصحيةل منشأةل المالأسهم رأس من  %12 حصة بنسبة ، استحوذت المجموعة عل 2214 نوفمبر 21في 

أمرا  النساء. بالتوليد و  المتعلقة خدماتالتقديم  عل ، التي تعمل ميديكال سنتر ذ.م.م.دولة اإلمارات العربية المتحدة، اوراس 
من خالل اقتصاديات  التكاليأ وخف للخدمات  المشتركةاإلحالة ب وذلك اإلستيماراتبين  التعاونوتخطط المجموعة لتحقيق 

  الحجم. 
شررراء لتحديررد القيمررة العادلررة لصررافي الموجررودات المشررتراة، بمررا فرري ذلررك ال سررعر بممارسررة تخصرريصمجموعررة ال، قامررت بعررد الشررراء

 تحديد واالعتراأ باألصول غير الملموسة.
 

 :عليها ستحواذاإلالتي تم الرعاية الصحية  بمنشأةالمتعلقة المعلومات  فيما يلي

  
 ألف درهم

   
 البدل مجمو  

 
436661 

 (37)  الصافية : مجمو  الموجودات المحددةينزل
 إتفاق التفرد -المحددةغير الملموسة  الموجودات: مجمو  ينزل
 (356173)  (1 إيضاب)

 (7الشهرة العائدة للمجموعة )إيضاح 
 

66335 
 
  القطاعات التشغيلية 6
 

 وفقرا  وقامرت بتعرديل هيكرل المجموعرة قطاعرات ركيسرية ياليرة  إلر ، أعادت المجموعة تنظريم أنشرطتها الركيسرية السابقة السنةخالل 
 قطرررا لرررذلك. قامرررت إدارة المجموعرررة بمراجعرررة مسرررؤولياتها الركيسرررية لرررتعكس هرررذا التطرررور، وكرررذلك جهرررات رفرررع التقرررارير الداخليرررة. 

الشررركات التابعررة والمشرراريع المشررتركة والشررركات المجموعررة فرري  إسررتيماراتل مسررؤول عررن إدارة وتشررغي حاليررا  الركيسررية  سررتيماراتاإل
الرعايرة  ،البنية التحتيرة ،المالية ،البحرية ،التأجير ،في مجال الطيران ستيمارات، بما في ذلك اإلواإلستيمارات المتاحة للبيع الزميلة
: )أ( المعررامالت الخاصررة و)ب( أسررواق رأس المررال مررالأعخطرري  حاليررا  المررال رأس أسررواق  قطررا جمررع ي. والررنفط والغرراز الصررحية
  في مجال العقارات الصناعية الخفيفة.  المجموعة حصصالعقارات الصناعية  قطا ميل يالعامة. 

ويق، خطروط رفرع التقرارير لمجموعة فيما يخص توزيع الموارد، اسرتراتيجيات التسرلإل  اإلدارة العليا  المقدمةاستنادا  إل  المعلومات 
وفررق هيكررل األنشررطة  1 لمعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررمابموجررب  المقدمررة القطاعرراتوقيرراس أداء األعمررال، تررم تحديررد  لررإلدارة

  االستيمارية والخدمات إل  مجموعات العمالء.
 الركيسية ستيماراتاإل

تررم  واإلسررتيمارات المتاحررة للبيررع المشررتركةالمشرراريع الشررركات الزميلررة،  ،والقرررو  فرري الشررركات التابعررة حقرروق الملكيررة إسررتيمارات
  الركيسية". ستيماراتركيسي واحد: "اإل قطا نأ تحت لتصن  تحويلها
 المال رأس أسواق

ستيماراتعامالت الخاصة و ميميل قطا  أسواق رأس المال حصة المجموعة في ال   أسواق رأس المال العامة. اا
 العقارات الصناعية

 الخفيفة. حصة المجموعة من العقارات الصناعية قطا  العقارات الصناعيةيميل 
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 ديسمبر:   21 وللسنة المنتهية في إن المعلومات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية مبينة أدناه كما في
 
 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية المالرأس أسواق  الرئيسية ستمماراتاإل 
 4132 2212 4132 2212 4132 2212 4132 2212 4132 2212 
 ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم 
           

 143221 3226273 - - 13121 356447 - - 123112 3436454 الخدماتبيع البضاكع وتقديم من  إيرادات
المحتسبة وفقا  لحقوق  ستيماراتمن اإل إيرادات

 2153121 5476127 - - - - - - 2153121 5476127 الملكية، صافي
 ربح إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 - 361376617 - - - - - - - 361376617 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
 2213111 4416755 - - - - 2213111 4416755 - - س المالأأسواق ر  معامالتمن  إيرادات

 213221 (3416266) 2 36274 (43114) (3456644) 123512 316561 143125 (36773) إيرادات/ )مصاريأ( أخرى
دارية  (1113221) (3636173) (123111) (3476174) - - (213141) (436373) (153422) (336747) الشركة األم – مصاريأ عمومية واا
دارية  (553141) (3346557) - - (123112) (36771) - - (453121) (3146775) الشركات التابعة – مصاريأ عمومية واا

 (113215) (3326362) (113112) (376565) - - (13112) (326643) (13121) (36771) ، صافيمصاريأ تمويل
 2213211 367146276 (1413211) (4456265) (123111) (3416377) 2213112 3376631 2113151 367736513 السنةربح 

 43115 2176113 - - - - - - 43115 2176113 الدخل الشامل اآلخر

 
هري والخردمات  بيرع البضراكع الناتجة من يراداتجميع اإل إن : ال شيء(.2212القطاعات خالل السنة )ال يوجد أية إيرادات بين . تميل إيرادات القطا  المدرجة أعاله اإليرادات الناتجة من عمالء خارجيين

جموعرة. ال عمرالء الم ألكبرر مرن المبيعرات نتجرت( التري درهرم ألرأ 123212: 2212) درهم ألأ ال شيء تقارب إيراداتوالخدمات هي  بيع البضاكع من يراداتاإل إناإلمارات العربية المتحدة. دولة داخل 
 .2212 وسنة 2214 لسنةالمجموعة  إيراداتفي أو أكير  % 12 ساهموا برخرين اآلعمالء يوجد أحد من ال

 
اإلسرتيمارات الركيسررية وخسرراكر محتسربة وفقررا لحقرروق الملكيرة فرري قطررا   إسررتيماراتدرهرم( فرري  ألررأ 213112: 2212ألرأ درهررم ) 213122المجموعررة بخسرراكر إنخفرا  القيمررة بمبلررغ  إعترفرتخرالل السررنة، 

 . في قطا  العقارات الصناعية ألأ درهم( 43242: 2212) ألأ درهم 1213212إنخفا  القيمة بمبلغ 
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 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية المال رأس أسواق الرئيسية ستمماراتاإل 
 4132 2212 4132 2212 4132 2212 4132 2212 4132 2212 
 ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم ألأ درهم ألف درهم 
           

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة  إستيمارات في
 231113114 263376447 - - - - - - 231113114 263376447 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 

 235223411 566716411 2213111 463336447 1143214 7176163 132253211 367376777 4553112 361276166 موجودات أخرى
           

 531123252 367336261 2213111 463336447 1143214 7176163 132253211 367376777 231223554 563656431 موجودات القطا 
           

 231113212 561746334 131413112 264736331 113215 376536 1413151 361176665 153211 716717 مطلوبات القطاعات
           

 543211 316223 13241 36477 213112 66252 - 21 123241 46672 مصاريأ رأسمالية*
           

 13412 76624 43112 16136 11 43 22 12 23111 56573 إستهالك
 
 المصاريأ الرأسمالية بشكل ركيسي اإلضافات إل  إستيمارات عقارية. تميل *
 

 لغر  مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد بين القطاعات:
 

  ألأ درهم(. 2213111: 2212ألأ درهم ) 231113221يتم تخصيص جميع الموجودات إل  القطاعات التشغيلية فيما عدا 
  ألأ درهم(. 131413112: 2212ألأ درهم ) 432113112يتم تخصيص جميع المطلوبات إل  القطاعات التشغيلية فيما عدا 

 
. يميل ربرح القطرا  الرربح قبرل الضرريبة المكتسربة مرن قبرل كرل قطرا  بردون توزيعهرا لتكلفرة اإلدارة 2لسياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في إيضاب إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس ا

غيلي الركيسرري ألغرررا  تخصرريص المرروارد وتقيرريم أداء ألررأ درهررم(. ويكررون ذلررك هررو المقيرراس الررذي يررتم برر  إعررداد تقريررر إلرر  صررانع القرررار التشرر 1413211: 2212ألررأ درهررم ) 2253415المركزيررة بقيمررة 
 القطا . 
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 قاري عإستممار  7
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

      1153142  7136233  يناير  1في 
      213112  76533  إضافات

           (43242)  (3466171)  خسارة القيمة العادلة
      1213411  6346117  ديسمبر  13في 
 

قامت المجموعة باالعتراأ بجزء من األراضي الممنوحرة فري البيانرات الماليرة الموحردة مرن خرالل تطبيرق السياسرة المحاسربية علر  
، ترررم تقررردير القيمرررة 2214ديسرررمبر  21(. فررري د/2( واإلسرررتيمارات العقاريرررة )أنظرررر إيضررراب ن/2المرررنح الحكوميرررة )أنظرررر إيضررراب 

 ألأ درهم(. 5543125: 2212ألأ درهم ) 2113252العادلة للجزء غير المعترأ ب  من األراضي الممنوحة بمبلغ 
 

 اإلسرررتيمار العقررراريحيرررث أن جميرررع األنشرررطة الالزمرررة إلعرررداد  ةوالسرررابق ةالحاليررر السرررنةخرررالل  ال يوجرررد تكررراليأ إقتررررا  مرسرررملة
 لالستخدام المقصود كاملة.

 
 (.11مقابل قرو  المجموعة )إيضاب  مرهوناالستيمار العقاري إن 
 

المعترأ بها من قبل المعهرد الملكري للمسراحين القرانونيين.  2ضمن المستوى  تم تحديد القيمة العادلة استنادا  إل  منهجيات التقييم
مررن قبررل مقيميررين مسررتقلين معتمرردين يمتلكررون مررؤهالت مناسرربة معترررأ بهررا وخبرررة ، 2214ديسررمبر  21كمررا فرري تررم إجررراء التقيرريم 

للعقرار أن االسرتخدام الحرالي  تبارتم إعتقدير القيمة العادلة لالستيمار العقاري،  عنديتم تقييم .  الذيحديية في موقع وفكة العقار 
 تتضمن منهجيات التقييم المطبقة من قبل المقيميين المستقلين:. فضلاألعل  و األ هو اإلستخدام

 
  ،إيجرار حيث تم رسملة الردخل المسرتحق بموجرب عقرود  للوحدات الصناعية الصغيرة، تم إستخدامهاطريقة رسملة الدخل

 التقييم. تاري االستيمار الحالية في قابلرررة للمقارنرررة واتفاقيرررات ايجرررار حاليرررة وايجرررارات مسرررتقبلية متوقعرررة، بنررراء  علررر  معررردالت مناسررربة لرررتعكس أوضرررا  سررروق 
  تسررلتزم اسررتخدام التقررديرات ميررل أسررعار البيررع  تررم إسررتخدامها لألراضرري المررزودة بالخرردمات، الترريطريقررة القيمررة المتبقيررة

هررذه التقررديرات علرر  اسرراس  تسررتندتكرراليأ اإلنشرراء، الرسرروم المهنيررة وتكلفررة التمويررل، وسررعر العاكررد الررداخلي. والتررأجير، 
 أوضا  السوق المحلية الساكدة في نهاية فترة التقرير.

 
ة مررع األخررذ فرري االعتبررار المنافسررة المتزايرردة مررؤخرا  فرري سرروق العقررار الصررناعي والزيررادة الترري نتجررت عررن ذلررك فرري عرررو  سرروقي

 21ألررأ درهررم كمررا فرري  1213411مررن ضررمن المرحلررة األولرر   اإلسررتيمار العقرراريمشررابهة مررن قبررل المنافسررين، تررم إعررادة تقيرريم 
بمبلررررغ  ، ممررررا يعكررررس إنخفررررا  فرررري القيمررررة العادلررررة2214ديسررررمبر  21ألررررأ درهررررم كمررررا فرررري  1123221إلرررر   2212ديسررررمبر 

فري بيران الرربح أو الخسرارة  ")مصاريأ(/ إيرادات أخرى، صرافي" بند خسارة القيمة العادلة ضمنتم إدراج  ألأ درهم. 1213212
 الموحد.

 
 بواقرررعالتقيررريم  انخفررر  /لرررزاد%  12 بنسررربة أقرررل /أعلررر  معررردل إيررررادات اإليجرررار لرررو كرررانبالنسررربة للوحررردات الصرررناعية الصرررغيرة، 

زيرادة فري  /(إنخفرا ) سيؤدي إلر % 1 بنسبة بمعدل إنخف  /%، إذا زاد1المعتمد هو  الرسملة معدل إن ألأ درهم. 113211
 عل  التوالي. درهم ألأ 243211 /درهم ( ألأ213122) القيمة بواقع

 
. درهرم ألرأ 423112بمبلرغ التقيريم  نقرص/  لرزاد %12 بنسربة أقرل /كان معدل سرعر البيرع أعلر لو  لألراضي المزودة بالخدمات،
 113121 /درهم ( ألأ113214) بواقعالتقييم  زيدي /(خف نيس) %2بنسبة  ، إذا زاد/ نقص%22 إن معدل الخصم المعتمد هو

 عل  التوالي. درهم ألأ
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة  7

 
 الشهرة

 ألف درهم
 العالمات التجارية

 ألف درهم
 الرخص

 ألف درهم
 العقود

 ألف درهم
 أخرى

 ألف درهم
 المجموع
 ألف درهم

       التكلفة
 - - - - - - 2212يناير  1الرصيد في 

 513512 - - 53122 23451 413211 خالل إندماج األعمالإستحواذات من 
 513512 - - 53122 23451 413211 2212ديسمبر  21الرصيد في 
 212 212 - - - - إضافات

 213511 - 153211 - - 13115 خالل إندماج األعمالإستحواذات من 
 113521 212 153211 53122 23451 543511 2214ديسمبر  21الرصيد في 

       
نخفاض القيمة        اإلطفاء المتراكم وا 

 - - - - - - 2212يناير  1الرصيد في 
 - - - - - - مصاريأ إطفاء
 - - - - - - 2212ديسمبر  21الرصيد في 

 23241 - 251 13145 142 - مصاريأ إطفاء
 23241 - 251 13145 142 - 2214ديسمبر  21الرصيد في 

       صافي القيمة المدرجة
 776471 131 356134 26577 46732 526576 4132ديسمبر  13كما في 
 513512 - - 53122 23451 413211 2212ديسمبر  21كما في 

 
، ذ.م.م. الطبريابرن سرينا مركرز ، و ذ.م.م. الشرارقة، مستشرف  كرورنيش ذ.م.م.لمختبررات اإلحترافيرة المركزيرة اشرركات الرعايرة الصرحية، وهري  حداتو ضمن  المولدة للنقد المتميزةوحدات اليتم توزيع الشهرة عل  

 ذ.م.م.اوراس الطبي مركز و 
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 تمويليةالتأجير الفي عقود  إستممارات 3
 

سررنوات(، بسررعر فاكرردة  5: 2212سررنوات ) 4قامررت المجموعررة بتررأجير موجررودات بموجررب عقررود تررأجير تمويليررة لفترررات تصررل إلرر  
األصررول والتصررنيأ االكتمرراني بالمخرراطر المرتبطررة أسرراس تررم تقيرريم هررذا المعرردل علرر   %(.1321: 2212% )1321فعلرري يبلررغ 

 للعميل.
 

 من: ةالتمويلي التأجير عقود في االستممار يتكون
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 253552  476736  الحد األدن  لدفعات اإليجارات/ إجمالي اإلستيمارات
           (13121)  (26336)  إيرادات تمويل غير محققة 

  416611  213115      
 

 التمويلية التأجير عقود في إستممارات إجمالي
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 13151  76757  خالل سنة واحدة
 213115  416113  من سنة إل  خمس سنوات

          
  476736  253552      
 

 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد التأجير 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 53215  56746  خالل سنة واحدة
 223122  376772  بين سنة وخمس سنوات

          
  416611  213115      
 

 الحركة في صافي االستممار خالل السنة: 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 223115  476335  يناير  1في 
 (43152)  (56135)  دفعات مستلمة 

          
      213115  416611  ديسمبر  21في 
 

 التمويلية كما في نهاية فترة التقرير هي غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة.إن عقود التأجير 
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 قروض إستممارية 31
  4132  4132 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 513141  416523  1قر  إلستيمار محتسب وفقا  لحقوق الملكية
 2223112  4416671  2محفظة القر 

     
     
  4226443  2113521      
 
 والعقررارات سررتيماراتاإل القررر  مضررمون مررن خرراللإن منطقررة الشرررق األوسررط.  فررياإلسرتيمار المحتسررب وفقررا  لحقرروق الملكيررة  إن1

 (.22)إيضاب  المحتفظ بها من قبل المقترضين
 
 . % سنويا  وتستحق بعد سنة واحدة2312 ، وتحمل فاكدةخارج دولة اإلمارات العربية المتحدةالقر  هي محفظة إن 2
 
 

 إستممارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 33
 

 القيمة المدرجة
 4132  4132 
 ألأ درهم  ألف درهم 
 معاد بيان    

 232413221  231213211 الشركات الزميلة
 4113121  1113121 المشاريع المشتركة

 231113114  263376447 المجمو 
 

 التفاصيل الهامة للشركات الزميلة  33/3
 
 .كما يليللمجموعة في نهاية فترة التقرير هي زميلة ال الشركات كافةتفاصيل  إن
 

 المنفعةنسبة  بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة الزميلة
2214 2212 

 %2132 %1231 هولندا تأجير الطاكرات ز إن فيجنيهولد يركابإ
)محتفظ بها الشركة الوطنية للخدمات البترولية، 
 ان بي سي القابضةبصورة غير مباشرة من خالل 

 المحدودة(

 - %2232 البحرين خدمات النفط والغاز

 %4532 %4532 جزر كايمان البحري التأجير (1) أبراج أكوا إس بي في المحدودة



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

52 

 )يتبع( الموحدةالبيانات المالية  حولإيضاحات 
 
 

 )يتبع( إستممارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 33
 

  )يتبع( التفاصيل الهامة للشركات الزميلة 33/3
 
وفقرا  محرتفظ بهرا للبيرع ك فري السرنة السرابقة اترم تصرنيفه والتري، أبراج أكوا إس بي في المحدودةتم إعادة تصنيأ االستيمار في  (1)
يعرد يرتم محرتفظ بهرا للبيرع لرم ك، حيرث أن معرايير التصرنيأ ةالحالير السرنةفري  كشركة زميلرة، 5المالية رقم  لمعيار الدولي للتقاريرل

أبرررراج أكررروا إس بررري فررري فررري إن ملكيرررة المجموعرررة  لتغييرررر فررري نيرررة اإلدارة بخصررروص إسرررتراتيجية الخرررروج.لنتيجرررة  الوفررراء بهرررا بعرررد 
 %.41هي  المحدودة

 
ميررل المعلومررات الماليررة الملخصررة أدنرراه المبررالغ تللمجموعررة أدنرراه.  هامررة زميلررة شررركةبكررل  المتعلقررةالمعلومررات الماليررة  تررم تلخرريص

 مرن قبرل المجموعرة ترم تعرديلهالتقرارير الماليرة )ل الدوليرة معراييرلوفقرا ل التري ترم إعردادهاالمبينة فري البيانرات الماليرة للشرركة الزميلرة 
 حقوق الملكية(. محاسبةألغرا   وفقا  
 

 

 إيركاب
 فيأبراج أكوا إس بي  ان بي سي هولدينجز إن في

4132 
 ألف درهم

 
2212 

 ألأ درهم
4132 

 ألف درهم
2212 

 ألأ درهم
4132 

 ألف درهم
2212 

 ألأ درهم

       بيان المركز المالي
 4543122 2126377 - 5336377 231113111 1231213214 الموجودات المتداولة

 134523412 365316344 - 365326372 2131153111 14131123214 الموجودات غير المتداولة
 4113551 2476175 - 3276547 1423111 131413115 المطلوبات المتداولة

 131143151 364726312 - 5736132 2532113222 12231513512 المطلوبات غير المتداولة
       

       بيان الربح أو الخسارة
 1243111 3736214 - 2136343 231123142 1232113111 إيرادات
 (113111) (416423) - 36557 132113411 231123151 )خسارة( السنةربح/ 

 - - - - 113511 113211 الدخل الشامل اآلخر للسنة
 (113111) (416423) - 36557 131223212 231143111 مجمو  الدخل الشامل للسنة

       
 1123121 3276157 - 456377 13111 23141 حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة

 523151 - - 76633 231243111 1135123151 حصة المجموعة في اإللتزامات
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فري المعترأ بهرا الزميلة للمجموعة  الشركاتفي  للحصص المدرجةالقيمة  إل أعاله لمعلومات المالية لتسويات ملخص  فيما يلي
 :الموحدةالبيانات المالية 

 
 إيركاب

 أبراج أكوا إس بي في ان بي سي هولدينجز إن في
4132 

 ألف درهم
2212 

 ألأ درهم
4132 

 ألف درهم
2212 

 ألأ درهم
4132 

 ألف درهم
2212 

 ألأ درهم
 2553112 4316731 - 361716233 131223511 4763446374 صافي موجودات الشركة الزميلة

 %45 %25 - %4164 %2132 %3466 نسبة ملكية المجموعة
حصة المجموعة في صافي موجودات 

 1153141 366453 - 4766313 232213152 166226432 الشركة الزميلة
 113154 676752 - - - - الشهرة

 (13514) - - 46132 (2113111) (3576522) أخرىتعديالت 
 1143211 3626115 - 4776511 232513111 162756751 القيمة المدرجة للشركة الزميلة

  
 زجنيإيركراب هولرد محتسربة وفقرا  لحقروق الملكيرةتم تخفي  حصة اسرتيمار المجموعرة فري الشرركة الزميلرة ال ،2214 مايو 14في 

% مرررن األسرررهم العاديرررة فررري آي ال اأ سررري 122علررر   إيركررراب% بعرررد اسرررتحواذ 1431% إلررر  2132"( مرررن إيركرررابان.فررري. )"
(ILFC( من أمريكان انترناشيونال جروب إنك )AIG مقابرل بردل بلرغ )مليرار دوالر أمريكري( نقردا   2ألرأ درهرم ) 1132243222
وعة كاستبعاد مفتر  نتة عن  اعتراأ برربح مرن . تم احتساب االنخفا  في حصة المجمإيركابمليون سهم جديد في  1131و 

مرن حصرتها % 134المجموعرة إسرتبعدت ، 2214ديسرمبر  1، فري باإلضرافة إلر  ذلركألرأ درهرم.  132213121االستبعاد بمبلرغ 
 .درهم ألأ 113121 نتيجة اإلستبعاد بمبلغ واعترفت بأربابفي أيركاب 

 
فرري  حصررتهامررن تقريبررا   %1231نسرربة بتمويررل تحرروط و ، أكملررت المجموعررة عمليررة 2214ديسررمبر  1و  2214سرربتمبر  2 بترراري 
باإلضرررافة إلررر  التمييرررل فررري مختلرررأ اللجررران  إيركررراب(. سررروأ تحرررتفظ المجموعرررة بمقعرررديها فررري مجلرررس إدارة 12)إيضررراب  إيركررراب

سيسرتمر كإسرتيمار بشرركة  تمعرامالبعرد هرذه ال إيركابالفرعية للمجلس التي تعمل فيها حاليا . إن تصنيأ استيمار المجموعة في 
 زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية.

 
الشرررركة الوطنيرررة % فررري 2231، اسرررتحوذ قسرررم االسرررتيمارات الركيسرررية لررردى المجموعرررة علررر  حصرررة بنسررربة 2214يونيرررو  21فررري 

 2113122الررنفط والغرراز، مقابررل مبلررغ حقررول (، وهرري شررركة تتخررذ مررن البحرررين مقرررا  لهررا وتقرردم خرردمات NPSللخرردمات البتروليررة )
حقرول الرنفط ميرل، خردمات اآلبرار، الحفرر لإن األنشرطة الركيسرية للشرركة هري تقرديم خردمات . (22)راجع أيضرا  إيضراب  ألأ درهم

يرا والصيانة، اختبار اآلبار وخدمات سجل الحفر. إن المناطق الجغرافيرة الهامرة لعمليرات الشرركة هري الشررق األوسرط وشرمال أفريق
  وجنوب شرق آسيا. 

  الهامة لمشاريع المشتركةاتفاصيل  33/4
 
  .كما يليللمجموعة في نهاية فترة التقرير هي  المشاريع  المشتركةتفاصيل إن 

 المنفعةنسبة  بلد التأسيس النشاط الرئيسي المشروع المشترك
4132 2212 

 %2532 %4561 اإلمارات بنوك 1دنيا فايننس 
 %1234 - جزيرة مان تأجير طاكرات للتأجير المحدودةإير لفت 

 
 شركة دنيا سيرفسز إأ زد ذ.م.م.و كل  من دنيا فايننس إل إل سي فايننس دنيا تتضمن  1
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 )يتبع( لحقوق الملكية إستممارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا 33
 

 )يتبع( للمشاريع المشتركةالتفاصيل الهامة  33/4
 

. تميرررل المعلومرررات الماليرررة مدرجرررة أدنررراه للمجموعرررة الهامرررةالمشررراريع المشرررتركة مرررن بكرررل  المتعلقرررةإن ملخرررص المعلومرررات الماليرررة 
ترم )الماليرة  للتقرارير ةالدولير للمعراييروفقرا  ترم إعردادها والتري لمشررو  المشرترك لالبيانرات الماليرة فري المبينرة المبرالغ  أدنراه الملخصة

 (.حقوق الملكية محاسبةألغرا   وفقا  المجموعة من قبل  هاتعديل

 
 نيا فايننسد

4132 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    بيان المركز المالي
 413255  316316 الموجودات المتداولة

 132213522  365376117 المتداولة الموجودات غير
 123211  3376432 المطلوبات المتداولة

 5223111  7246121 المطلوبات غير المتداولة
    

    الربح أو الخسارةبيان 
 2513152  1776731 إيرادات

 1223412  4116647 ربح السنة
    

    التدفقات النقديةبيان 
 43422  56511 خالل السنة توزيعات مستلمة

    
 1113221  1376413 المجموعة في المطلوبات الطارئةحصة 

 53125  16362 حصة المجموعة في اإللتزامات
 

للمجموعرررة  الهامرررة المشررراريع المشرررتركةفررري  للحصرررص المدرجرررةالقيمرررة  إلررر أعررراله المعلومرررات الماليرررة تسرررويات ملخرررص  فيمرررا يلررري
 :الموحدةفي البيانات المالية المعترأ بها 

 
 دنيا فايننس

4132 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
 4113152  6516571 المشرو  المشتركصافي موجودات 

 %25  %45 نسبة ملكية المجموعة
 1113111  3646625 المشرو  المشتركحصة المجموعة في صافي موجودات 

 13425  66215 الشهرة
 (251)  351 تعديالت أخرى
 1243224  3636411 للمشرو  المشتركالقيمة المدرجة 

 
 إيرلفررت للتررأجير المحرردودة، إلرر  طرررأ يالررث إسررتيمارها بالكامررل فرري المشرررو  المشررترك، عمليررة بيررعالمجموعررة  أنهررت، السررنةخررالل 
 ألأ درهم.  223212، نتة عن  ربح بقيمة )صافي من تكاليأ البيع( ألأ درهم 2143221 مقابل
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 )يتبع( إستممارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 33
 

 إستممارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةالحركة في  33/1
 

 المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية مبينة أدناه: في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إن الحركة في اإلستيمارات 
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
 معاد بيان     
     
     

 232553212  466676762   ، كما تم بيان يناير 1كما في 
 1143211  -  إعادة تصنيأ موجودات محتفظ بها للبيع

 -  4736714  إستحواذات
 -  (6646733)  إستبعادات

 2153121  5476127  ، صافيالحصة في الدخل
 -  361166643  هولدينة ان. في إير كابمكاسب اإلستبعاد المفتر  عل  

 13411  56771  الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية
 (213154)  (66333)  توزيعات مستلمة 

     
     

      231113114  263376447  ديسمبر )معاد بيانه( 13كما في 
 
مقابررل  هرري مرهونررةألررأ درهررم(  232223122: 2212ألررأ درهررم ) 231143214 بمبلررغ بقيمررة مدرجررةاسررتيمارات المجموعررة إن 

 (.11لمجموعة )إيضاب اقرو  
 

ألأ درهم( فري إسرتيمارات  213112: 2212ألأ درهم ) 153114بخسارة إنخفا  القيمة بمبلغ  خالل السنة اعترفت المجموعة
 .في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية

 
يبلررغ االسررتيمار فرري الشررركات الزميلررة والمشرراريع المشررتركة المحتسرربة وفقررا  لحقرروق الملكيررة الواقعررة خررارج اإلمررارات العربيررة المتحرردة 

 ألأ درهم(. 232543511: 2212ديسمبر  21ألأ درهم ) 231123125
 

اسرتنادا  إلر  أسرعار السروق لالستيمار في الشركات الزميلة والمشراريع المشرتركة المحتسربة وفقرا  لحقروق الملكيرة بلغت القيمة العادلة 
: 2212ألرررأ درهرررم ) 234153152بقيمرررة تبلرررغ مدرجرررة  ألرررأ درهرررم( 231123511: 2212ألرررأ درهرررم ) 231223151المتداولرررة 

 .ألأ درهم( 232513111
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 إستممارات مالية   34
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 1253121  3146177  1صندوق غير مدرج

 -  6436531  2األدن  والحد األقص  ألسعار األسهمطوق الحد 
     بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

 1443151  3616733  2أوراق مالية ذات دخل يابت مدرجة
     عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 1153212  316443   5موجودات مشتقة

 2123122  6546311  2مدرجةأوراق مالية ذات دخل يابت 
 143141  4476575  4أوراق مالية مدرجة
 53111  66115  إستيمارات أخرى

          
  363166261  1113111      
 

ألررأ  1213112: 2212)ألررأ درهررم  135243114خررارج دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة  المحررتفظ بهرراماليررة السررتيمارات تبلررغ اال
 درهم(.

 
قيمررة الخسررارة ب، اعترفررت المجموعررة السررنةالمجموعررة. خررالل  وتقرروم بإدارترر الصررندوق فرري اإلمررارات العربيررة المتحرردة، تررم تسررجيل 1
 (.درهم ألأ 23124 بمبلغربح : 2212) درهم ألأ 23115 بمبلغعادلة ال
 
، إيركررراب مرررن أسرررهم %1231نسررربة بتمويرررل تحررروط و ، أكملرررت المجموعرررة عمليرررة 2214ديسرررمبر  1و  2214سررربتمبر  2 بتررراري 2

ستيمار  ودوالر أمريكري  42321 - 21311 بقيمرة طوق الحد األدن  والحد األقصر  ألسرعار األسرهمألأ درهم في  2253142 واا
للتردفقات النقديرة،  تحروطأسرعار األسرهم كرأداة طروق  تصرنيأللسهم الواحد عل  التوالي. وقد تم دوالر أمريكي  11322 - 51354
الردخل الشرامل اآلخرر بالقيمرة العادلرة مرن خرالل  وترم إحتسرابهاالعاكردات النقديرة علر  البيرع المحتمرل لألسرهم فري المسرتقبل،  تحروط

علر  تحروط  كرربح بالقيمرة العادلرة( ال شيء: 2212) درهم ألأ 4223512مبلغ بخالل السنة اعترفت المجموعة  (.11)إيضاب 
 .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل 

 
دخل يابرت برألوراق الماليرة متوسط العاكد لر إن. فاكدة متغيرة معدالتفي محفظة أوراق مالية مدرجة التي تحمل  تحتفظ المجموعة2

ترررواري  اسرررتحقاق  لهرررااألوراق الماليرررة إن ، 2214ديسرررمبر  21%(. كمرررا فررري 4312: 2212)% 12342 هرررو لتررراري  اإلسرررتحقاق
 .إن هذه الموجودات لم تتجاوز فترة إستحقاقها وغير منخفضة القيمةشهرا.  22إل   2تتراوب ما بين 

 
ألرررأ درهرررم(  4113211: 2212ألرررأ درهرررم ) 1113121ذات الررردخل اليابرررت بإجمرررالي مبلرررغ  المدرجرررة ترررم رهرررن األوراق الماليرررة

 ء تخضرررع إلتفاقيرررةإن إتفاقيرررات إعرررادة الشررررا (.11كضرررمان مقابرررل قررررو  المجموعرررة بموجرررب إتفاقيرررات إعرررادة الشرررراء ) إيضررراب 
 الركيسية. التصفية

 
أخررى  ألرأ درهرم، وأسرهم 1113112 بمبلرغاإلمرارات العربيرة المتحردة  فريأوراق ماليرة مدرجرة أسهم في تشمل محفظة المجموعة 4
 ألأ درهم. 1243541 بمبلغدول مجلس التعاون الخليجي  في
 
: 2212ديسررمبر  21ألررأ درهرم ) 134223152 بلغرتلموجررودات المشرتقة المحرتفظ بهررا مرن قبررل المجموعرة ل إن القيمرة اإلسرمية 5

 ألأ درهم(.  135113112
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  )يتبع( إستممارات مالية  34
 

 المشتقة استنادا  إل  صافي التدفقات النقدية غير المخصومة هي كما يلي:االستحقاقات التعاقدية للموجودات/المطلوبات 
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 53121  56371  خالل سنة واحدة
 113124  326327  بين سنة وخمس سنوات
 23211  36262  أكير من خمس سنوات

          
  416733  253212      
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 31
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 1213455  776631  ذمم مدينة تجارية
 (43121)  (446334)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 23121  316132  مصاريأ مدفوعة مقدما وسلفيات
 453152  566274  فواكد مستحقة

 113224  416764  إصدار المبالغ المستردةحقوق مبالغ مخصصة ألرباب السنة السابقة و 
 123222  716111  وداكع مرهونة

 113241  116473  ذمم مدينة أخرى
          
  4236111  2123451      
 

 حسب المنطقة الجغرافية هو: ديسمبر 21كما في للتعر  لمخاطر االكتمان للذمم المدينة التجارية  إن الحد األقص 
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 223111  556243  الشرق األوسط ومنطقة أسيا المطلة عل  المحيط الهاد،
 153111  -  مناطق أخرى

     
     
  556243  1253241      
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 31
 

 هي كما يلي: ديسمبر 21كما في إن أعمار الذمم المدينة التجارية 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 13125  76163  لم تتجاوز موعد استحقاقها 
 453451  376733  يوما   12خالل 
 113111  346674  يوم 111يوم إل   11
 13215  316375  يوم 215يوم إل   111

 213142  476777  يوم 214أكير من 
          
  776631  1213455      
 

 الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 -  26317  الرصيد في بداية السنة
 13141  -  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها معترأ بها نتيجة إستحواذ

 23412  376175  خساكر إنخفا  القيمة معترأ بها خالل السنة
          

      43121  446334  الرصيد في نهاية السنة
 

بعين اإلعتبار أي تغيير في جودة اإلكتمان للذمم المدينرة التجاريرة  المجموعةمدينة تجارية، تأخذ  ةعند تحديد قابلية التحصيل لذم
 التقرير. نهاية فترةمن تاري  منح الدين حت  

 
لمركزي لدولة االمارات العربيرة تميل الوداكع المرهونة ضمانات نقدية لخطابات ضمان صادرة من قبل بنوك تجارية لصالح البنك ا

% و 2352: 2212% )2311% و 2352بررررين  المرهونرررةمعررردل الفاكرررردة علررر  الوداكررررع المتحررردة بالنيابرررة عررررن المجموعرررة. يتررررراوب 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. بنوك في لدى المرهونةوضع جميع الوداكع تم %( سنويا . 2311

 
 

 النقد ومرادفات النقد 32
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 453222  461136473  وداكع قصيرة األجل محتفظ بها لدى البنوك
 2213111  2476377  نقد لدى البنوك

 11  361  نقد في الصندوق
          
  462616233  2113212      
 

%( سررنويا . يررتم االحتفرراظ 1321% و 2311: 2212% )1315% و 2312يتررراوب سررعر الفاكرردة علرر  الوداكررع قصرريرة األجررل بررين 
 بجميع الوداكع البنكية قصيرة األجل لدى بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 رأس المال  35
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

     راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
     

سهم( قيمة كل  1311132113522: 2212سهم ) 1314435143111
 سهم درهم واحد 

 
363226535  131113211      

 
فيرر  مررن بررين أمررور أخرررى علرر  توزيررع  وتمررت الموافقررةالجمعيررة العموميررة السررنوية إجتمررا   ت الشررركة، عقررد2214مررارس  22فرري 

(، ألرررأ درهرررم 1123125بمبلرررغ  أنصررربة أربررراب نقديرررة: 2212ألرررأ درهرررم ) 1113121% بمبلرررغ 12أنصررربة أربررراب نقديرررة بنسررربة 
صرردار  العرردد اإلجمرررالي  ارتفررع(. نتيجررة إلصرردار أسررهم المنحرررة، مررن األسررهم القاكمرررة% 235سررهم منحررة )تميرررل  4134213111واا

  .1314435143111والمكتتبة والمدفوعة بالكامل للشركة إل  ، لألسهم المصدرة
 

لموافقرررة  الشرررركة ويخضرررعمرررن قبرررل مجلرررس إدارة  2214 درهرررم عرررن سرررنة 4113121بمبلرررغ أربررراب نقديرررة  أنصررربة توزيرررع ترررم إقترررراب
 .القادمة ةالمساهمين في اجتما  الجمعية العمومية السنوي

 
من األسهم القاكمرة  %12أسهم بقيمة تصل إل  تنفيذ برنامة إعادة شراء  عل دارة الشركة إ، وافق مجلس 2214سبتمبر  11 في

 قامرت، 2214ديسرمبر  21كمرا فري  .2214أكتروبر  22( علر  البرنرامة فري SCAوافقت هيكة األوراق الماليرة والسرلع )للشركة. 
 أسهم.كومدرجة الأ درهم  413211بقيمة سهم  1132153215 بشراءالشركة 

 
بررافترا  أن مجمرررو   ،2212ديسررمبر  21لسررنة المنتهيررة فررري للقررد تررم إعرررادة إحتسرراب العاكررد األساسررري والمخفرر  للسررهم الواحرررد 

باإلضررافة إلرر  ذلررك، تررم  .سررهم 1314435143111 هررو المصرردرة والمكتتبررة والمدفوعررة بالكامررل للشررركة خررالل فترررة المقارنررة األسررهم
بعرد  السرنة خرالل القاكمرة األسرهم لعردد المررجحباسرتخدام المتوسرط  ةالحاليرلسرنة للواحرد إحتساب العاكد األساسي والمخف  للسرهم ا

 .الخزينة أسهم تأيير اإلعتبار األخذ بعين
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

      2213251  367146673  عاكدة إل  مالكي الشركة  السنة أرباب
     

العاكد األساسي والمخف   ألغرا  العادية األسهم لعدد المرجحالمتوسط 
      131443515  363216314  للسهم الواحد
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 القروض 36
 
 

 
ألرأ درهرم )صرافي مرن تكلفرة الفاكردة  231423225حيرث ترم زيرادة مبلرغ  ،إيركرابفري  أسرهممرن  %1231 لحرواليتمويرل تحوط و  اتلي، أكملت المجموعة عم2214ديسمبر  1و  2214سبتمبر  2 بتاري  1

  (.12تحمل فاكدة )إيضاب  كأداة تمويلألأ درهم(  1123111المدفوعة مقدما  بمبلغ 
 
ألرأ درهرم، يتكرون مرن  231513522مبلرغ سرنوات بإجمرالي  5مسرتبدلة  ايراه براقترا  مضرمون لمردة وتسرهيل القرر  المتجردد ، أكملت المجموعة إعادة تمويل قرضها المضرمون 2214مارس  21 بتاري  2

: 2212ألرررأ درهرررم ) 132113252 غيرررر مسرررحوبة بمبلرررغ بنكيرررةتسرررهيالت  ، كررران لررردى المجموعرررة2214ديسرررمبر  21كمرررا فررري ألرررأ درهرررم وقرررر  متجررردد برررنفس المبلرررغ.  132113252 بمبلرررغ قرررر  ألجرررل
 ألأ درهم(. 4523121

 
واألوراق المالية (، 1إيضاب راجع االستيمار العقاري )، (11إيضاب راجع وفقا لحقوق الملكية )اإلستيمارات المحتسبة  حصة المجموعة في ن هيوالموجودات المرهونة إل  المقرضين كضما ستيماراتإن اإل
 . (12إيضاب راجع ) ذات الدخل اليابت المدرجةواألرواق المالية ( 12إيضاب راجع ) المدرجة

 
 وهي بالدوالر األمريكي. من قبل المجموعةتم الحصول عليها وتسهيالت بنكية أخرى تميل قرو  تجارية  2

 4132ديسمبر  13 
 ألف درهم

 2212ديسمبر  21 
 ألأ درهم

 
 سعر الفائدة الفعلي

 خالل
 سنة

3-1  
 سنوات

 أكمر من
 سعر الفاكدة الفعلي  المجموع سنوات 1

 خالل
 سنة

1-2  
 سنوات

 أكير من
 المجمو  سنوات 2

 - - - - -  167546114 5456573 161466713 - %364% إلى 166 1لموجودات اطوق تمويل مقابل 
 1523215 13121 13112 1223111 %235ليبور +   1436713 26446 316236 1166373 %1ليبور +  2 قرو  ألجل مضمونة
 2143415 - - 2143415 شهر ليبور  6616566 - - 6616566 شهر ليبور إعادة شراء مطلوبات

 1223111 - - 1223111 %235ليبور +   - - - - - 2مضمونة  متجددةقرو  
 2213212 2223112 5 125 %2312  4466111 4416671 - 56151 %1631 2قرو  غير مضمونة 

  3756735 161176447 7516277 561616533   231213511 13111 2223221 232113111 
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 القروض )يتبع( 36
 

 إن حركة القرو  مدرجة أدناه:
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 131113522  461736767  يناير  1في 
 1213145  763446274  قرو  تم الحصول عليها

 13212  -  جديدة تابعةشركة  توحيدنتيجة  مستحوذ عليهاقرو  
 113122  (3356613)  اإلطفاءات، صافي من والفاكدة المدفوعة مقدما   ر قترتيب تكاليأ 

 (513212)  (364676137)  قرو  مدفوعة
 -  163516376  للموجودات طوق الحد األدن  والحد األقص  تمويل مقابل 

          
      232113111  561616533  ديسمبر 21في 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  37
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 213111  426534  ذمم داكنة تجارية
 223212  236361  قرو عل  مستحقة فواكد 

 123212  636761  1مطلوبات مشتقة
 143224  376416  نهاية الخدمةمخصص مكافآت 

 223122  466673  أنصبة أرباب مستحقة
 1243145  3176353  ذمم داكنة أخرى ومستحقات

     
      

  1336131  2113544      
 

يرررتم إظهرررار الرررذمم الداكنرررة التجاريرررة واألخررررى بالتكلفرررة المطفرررأة باسرررتيناء مرررا يتعلرررق بالمطلوبرررات المشرررتقة التررري يرررتم إظهارهرررا بالقيمرررة 
بوضرررع سياسرررات ماليرررة للتأكرررد مرررن دفرررع  قامرررت المجموعرررةيررروم.  12للرررذمم الداكنرررة التجاريرررة هرررو إن معررردل فتررررة االكتمررران العادلرررة. 

 خالل سنة واحدة. للذمم الداكنة هيستحقاق التعاقدية اإل إن تواري  اإللتزامات الداكنة في حدود فترة االكتمان المحددة.
 
 131213111: 2212ألرأ درهرم ) 132113512 تلغربلمطلوبات المشتقة المحتفظ بها مرن قبرل المجموعرة ل إن القيمة اإلسمية 1
 أ درهم(. أل
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 )يتبع(ذمم دائنة تجارية وأخرى  37
 

 ستحقاق التالية:االمقايضات أسعار الفاكدة مع تواري   بشكل ركيسيالمطلوبات المشتقة تميل 
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 213111  126414  سنة واحدةخالل 
 513112  136313  سنوات ويالثبين سنة 
 (13211)  26237  سنوات يالثأكير من 

          
  636761  123212      
 
 

 من بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكاليف  إيرادات 37
 
 

 
 عمليات الرعاية الصحية. إل ركيسي  بشكلالخدمات  بيع البضاكع وتقديم وتكلفةيرادات اإل تعود
 
ألأ درهم( وتدرج في  13214: 2212ألأ درهم ) 13112 بلغت ةالعقاري ستيماراتاإلمن  التأجيرالتكاليأ المباشرة إليرادات إن 

 المصاريأ العمومية واإلدارية.

 2212ديسمبر  21  4132ديسمبر  13 
 إيرادات 

 ألف درهم
 تكلفة المبيعات

 ألف درهم
 إجمالي الربح

 ألف درهم
 إيرادات 

 ألأ درهم
 تكلفة المبيعات
 ألأ درهم

 إجمالي الربح
 ألأ درهم

 413121 (113111) 123111  776177 (216532) 3476613 تقديم خدمات
 13121 - 13121  356447 - 356447 إيرادات تأجير
 - (13211) 13211  - (653) 653 بيع مخزون

 3226273 (236365) 3116132  143221 (223212) 423121 
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 س المالأأسواق ر  معامالتمن  إيرادات 33
 

سررتيمارات فرري أسررواق رأس المررال العامررة. لقررد رتبررت المجموعررة  تضررم أعمررال المجموعررة فرري أسررواق رأس المررال معررامالت خاصررة واا
عاليرة القيمرة كالسرفن والطراكرات. تحقرق المجموعرة إيررادات  أصرولتمويل رأس المال المقتر  نيابة  عن عمالكها لإلسرتحواذ علر  

دارة هذه المعامالت وتقدي  م المشورة فيها.من ترتيب واا
 

متعلقرة من خالل أصرول  تكون مضمونةقد تشمل المعامالت الخاصة مجموعة من اإلستيمارات في األدوات المالية التي عادة  ما 
. عادة  ما تشتمل األدوات المالية ديون مضمونة، وديون يانوية، وديون صغرى، وديون مهيكلة، ومشتقات وخيارات محددة. قرد بها

الماليررررة لسررروق رأس المررررال أدوات ماليررررة كالسرررندات، الصرررركوك، األوراق القابلررررة للتحويرررل، األسررررهم، األوراق الماليررررة  تشرررمل األوراق
 الهجينة، االكتتابات العامة وما قبل االكتتابات العامة.

 
ولكرن يرتم  زمنيا  سب باألحداث؛ لهذا فإن هذا الدخل ال يتحقق بشكل متنا متبوعا  كون في الغالب يمن أسواق رأس المال  الدخلإن 

 اإلعتراأ ب  كليا  حين يصبح مستحقا  للمجموعة.
 
 

   ، صافيإيرادات أخرى)مصاريف(/  41
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 بالقيمة العادلة من خالل إيرادات أنصبة أرباب من إستيمارات 
 -  346367  الدخل الشامل اآلخر 

 113211  316716  بالتكلفة المطفأة قرو  إستيماريةإيرادات فواكد من 
 23121  46223  إيرادات فواكد من عقود تأجير تمويلية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مكاسب القيمة العادلة من المشتقات

 13225  36476  الخسارة
 (43242)  (3466171)  خساكر القيمة العادلة من إستيمار عقاري

 -  (56217)  بضاعة بطيكة الحركة ومتقادمةمخصص 
 -  (466166)  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص 

 13121  76733  أخرى
     

      
  (3416266)  213221      



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

15 

 )يتبع( الموحدةالبيانات المالية  حولإيضاحات 
 
 

دارية   43  مصاريف عمومية وا 
 

 
 مصاريف تمويل، صافي 44
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 153211  776777  فواكد عل  القرو 
 113121  136177  ر قترتيب تكاليأ إطفاء 

 (121)  (16133)  فواكد محققة عل  وداكع ألجل
     

      
  3326362  113215      
 
 

 عالقةالذات  اتجهال وأرصدة معامالت 41
 

إن الجهات ذات العالقة قرد تتضرمن المسراهمين الركيسريين فري المجموعرة، المردراء أو المسرؤولين فري المجموعرة أو الشرركات التري 
تمرررارس ترررأييرا  ملحوظرررا  علررر  المجموعرررة أو تلرررك الشرررركات التررري يمكرررن للمجموعرررة ممارسرررة ترررأيير ملحررروظ عليهرررا أو تمتلرررك سررريطرة 

الت مع الجهات ذات العالقة وفقا  لشروط متفق عليها من قبل اإلدارة وضمن سياق األعمال مشتركة عليها. يتم إجراء هذه المعام
 االعتيادية. 

 
 أرصدة هامة مع جهات ذات عالقة

  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 513141  416523  لشركة زميلة  ةقرو  إستيمارية مقدم
 123111  -  زميلةذمم مدينة تجارية وأخرى من شركة 

 2212ديسمبر  21  4132ديسمبر  13 

 الشركة 
 ألف درهم

 التابعة اتالشرك
 ألف درهم

 المجموع
 ألف درهم

 الشركة 
 ألأ درهم

 الشركات التابعة
 ألأ درهم

 المجمو 
 ألأ درهم

        
 1113421 223112 123421  3776353 626234 3416727 تكاليأ موظفين

 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية
 113552 23114 143121  466462 56331 416152 أخرى
طفاء استهالك  13412 23111 43221  76624 56573 16161 واا
 243112 113111 113145  576774 166657 446445 أخرى

        
 3636173 3346557 4736327  1113221 553141 1153212 
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 )يتبع( عالقةالذات  اتجهال وأرصدة معامالت 41
 

 المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة 
 

إعررادة تقيرريم الحقررا  بقامررت اإلدارة  ألررأ درهررم. 253221شررركة زميلررة بمبلررغ  مررنالحاليررة، تررم تسررديد قرررو  إسررتيمارية  السررنةخررالل 
سرتيمارها المحتسرب وفقرا  لحقروق الملكيرة قرضرهاالقيمة القابلة لالسرترداد مرن  . والفواكرد المسرتحقة المتعلقرة بهرافري الشرركة الزميلرة  واا

، المسرررتحقة المتعلقرررة بهرررا وفواكررردهقرررر  الاسرررتيمار كإنخفرررا  فررري قيمرررة ألرررأ درهرررم  223111مبلرررغ ب اإلعترررراأ، ترررم ونتيجرررة  لرررذلك
كران الردافع . إستيمار محتسب وفقرا  لحقروق الملكيرة كإنخفا  في قيمةألأ درهم  153115 باإلضافة إل  ذلك تم اإلعتراأ بمبلغ

ركة الزميلرة، والتري الشر تمتلكهراالتري  المرهونرةالمترأخر لربع  الموجرودات  التخرارجالركيسي لالنخفاضات هو توقعات اإلدارة ألفرق 
 سترداد استيماراتها.التدفقات نقدية سوأ يتم تحصيلها من قبل المجموعة  تنتةمن المتوقع أن 

 
أنجلو أريبيان للرعاية الصحية  إستيمارات فيمن اإلستيمار  %122 حصتها البالغةمن  %131مجموعة ال إستبعدت، السنةخالل 
موظفي اإلدارة إل   (NPSالشركة الوطنية للخدمات البترولية )في من إستيمارها  %2231 حصتها البالغةمن  %2341، وذ.م.م.

 .ةاالستيمار المشترك خطةالركيسيين بموجب 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة الركيسيين
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 213121  446673  رواتب ومزايا
 512  643  نهاية الخدمة مكافآت

          
  416137  223411      
 
 

 مطلوبات طارئة  42
 

 التزامات رأسمالية
 

متعلقررة  درهررم(ألررأ  413112: 2212) درهررم ألررأ 123512بمبلررغ لرردى المجموعررة التزامررات رأسررمالية  ،2214ديسررمبر  21فرري 
 بتطوير المرحلة األول  من مشرو  المركز.

 
 ترتيبات تأجير تشغيلية

 
 كمستأجرالمجموعة 

 
السرنوية مقردما . فيمرا يلري  دفعرات اإليجرار تسرديد. يرتم لمساحة المكتب، والرعاية الصرحيةتشغيلية أبرمت المجموعة ترتيبات تأجير 

 المستقبلية: عات اإليجاردفجدول 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

      43112  76667  مستحق خالل سنة 
      13211  476132  اليانية والسنة الخامسةمستحق بين السنة 

 -  516551  مستحق ألكير من خمس سنوات
          
  776134  113141      
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 مطلوبات طارئة )يتبع(  42
 

 كمصروفتم اإلعتراف بها دفعات 
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

           43211  76331  الحد األدن  لدفعات اإليجار
  76331  43211      
 

 كمؤجرالمجموعة 
 

 سنوات. 12إل   2إيجار بين  دفعاتلمجموعة مع ا المملوك من قبلالعقاري  ستيمارتشغيلية باإلاليجار اإلعقود تتعلق 
 
 .11ة تم بيان  في إيضاب العقاري ستيماراتاإل المحققة من قبل المجموعة عل تأجير ال إيرادات إن
 

 مدرجة أدناه: غير القابلة لإللغاء إن عقود الذمم المدينة للتأجير التمويلي
 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
     
     

 113215  456367  مستحق خالل سنة 
     

 213111  736763  اليانية والسنة الخامسةمستحق بين السنة 
     

 213112  116363  مستحق ألكير من خمس سنوات
          
  3176737  113245      
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 المالية األدوات  45
 

 عامة نظره
 

 التالية نظرا  الستخدامها األدوات المالية:تتعر  المجموعة للمخاطر 
 

 مخاطر االكتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

 
والسياسات  المجموعةأهداأ  يصألمخاطر الموضحة أعاله، كما لكل من ا المجموعةيقدم هذا اإليضاب معلومات حول تعر  

دارة المخراطر  من قبلهرا المتبعة واإلجراءات . ترم إدراج إفصراحات كميرة أخررى لررأس المرال المجموعرةإدارة باإلضرافة إلر  لقيراس واا
 ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر

 
عررة. وقامررت يتحمررل مجلررس اإلدارة المسررؤولية الكاملررة عررن إنشرراء ومراقبررة اإلطررار العررام إلدارة المخرراطر الترري تتعررر  لهررا المجمو 

تتعرررر  لهررررا  التررررياإلدارة بإنشررراء لجنرررة تتضررررمن اإلدارة العليرررا، والترررري تتحمرررل مسررررؤولية وضرررع ومراقبرررة سياسررررات إدارة المخررراطر 
لوضرع الحردود  المجموعرةتحديرد وتحليرل المخراطر التري تواجههرا بغرر  للمخراطر  المجموعرةيتم وضع سياسرات إدارة المجموعة. 

لمخرراطر ومراقبررة المخرراطر وااللتررزام بتلررك الحرردود. هررذا وتررتم مراجعررة سياسررات وأنظمررة إدارة المخرراطر واألنظمررة الرقابيررة المناسرربة ل
المجموعرة. تهردأ المجموعرة مرن خرالل إجراءاتهرا ومعاييرهرا اإلداريرة بصورة منتظمة لعكس التغيررات فري ظرروأ السروق وأنشرطة 
نشاكية، يكون كاف لتزاماتهم. والتدريبية إل  تطوير بيكة رقابة منتظمة واا   ة العاملين فيها مدركين أدوارهم واا

 
جرررراءات إدارة المخررراطر  تتعرررر  لهرررا  التررريتشررررأ لجنرررة التررردقيق لررردى المجموعرررة علررر  كيفيرررة مراقبرررة اإلدارة االلترررزام بسياسرررات واا

تواجههررا المجموعررة. يررتم دعررم لجنررة  الترريالمجموعررة، ومراجعررة مرردى كفايررة اإلطررار العررام إلدارة المخرراطر فيمررا يتعلررق بالمخرراطر 
التدقيق الرداخلي برإجراء مراجعرات منتظمرة  فريققوم يداخلي. التدقيق ال فريقالتدقيق لدى المجموعة في أعمالها اإلشرافية من قبل 

جراءات مراقبة إدارة المخاطر، هذا ويتم تقديم تقرير حول نتاكة هذه األعمال إل  لجنة التدقيق.  لنظم واا
 

 الئتمانمخاطر ا
 

تتميل مخاطر االكتمان بمخاطر تعر  المجموعة لخساكر مالية في حال لرم يرتمكن العميرل أو الطررأ المقابرل فري أداة ماليرة مرن 
الوفاء بالتزامات  التعاقدية، وتنشأ مخاطر االكتمان بصورة ركيسرية مرن الرذمم المدينرة المسرتحقة للمجموعرة مرن العمرالء، الموجرودات 

 .    القرو  اإلستيمارية واإلستيمارات في عقود التأجير التمويلية ،النقد ومعادالت  ،المشتقة
 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى (3)
 

يترررأير تعرررر  المجموعرررة للمخررراطر اإلكتمانيرررة بصرررورة ركيسرررية بالسرررمات الفرديرررة لكرررل عميرررل علررر  حرررده. إن سرررمات قاعررردة عمرررالء 
المجموعة، بما في ذلك مخاطر التخلأ عرن السرداد للقطرا  والدولرة التري يعمرل بهرا عمرالء المجموعرة، تميرل بعر  العوامرل التري 

 تؤير عل  مخاطر االكتمان. 
 

جرراءات مختلفرة إلدارة أوجر  التعرر  لمخراطر االكتمران بمرا فري ذلرك التقيريم المرالي األولري لقد قامت الم جموعة بوضع سياسات واا
ومتطلبات الضمانات واستمرار المراقبة االكتمانيرة. تقروم المجموعرة برصرد مخصرص النخفرا  القيمرة علر  أسراس كرل حالرة علر  

ال تحرتفظ المجموعرة بأيرة ضرمانات مقابرل  لقرة بالرذمم المدينرة التجاريرة واألخررى.حده وهرو مرا يميرل تقرديرها للخسراكر المتكبردة المتع
 الذمم المدينة التجارية.
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 مخاطر االئتمان )يتبع(
 
 النقد ومرادفات النقد (4)
 

 .ومؤسسات مالية تتمتع بتصنيأ اكتماني مقبول لدى المجموعةالنقد لدى بنوك تجارية  يتم إيدا 
 
 القروض االستممارية (1)
 

تقرروم المجموعررة بالحررد مررن تعرضررها لمخرراطر االكتمرران مررن خررالل االسررتيمار فرري أطررراأ مقابلررة تقررع تصررنيفاتهم االكتمانيررة ضررمن 
 الية للمجموعة.  الحدود المبينة ضمن إرشادات إدارة المخاطر الم

 
 الموجودات المشتقة (2)
 

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االكتمان من الموجودات المشتقة من خالل التعامل مع المؤسسرات الماليرة والمصرارأ 
 التجارية التي لديها تصنيأ اكتماني مقبول لدى المجموعة. 

 
 التمويلي التأجير( عقود 5)
 

 عل  المعدات المستأجرة. حيث أنها مضمونةذمم التأجير التمويلي بأي مخاطر اكتمان مرتبطة  بتخفيأمجموعة تقوم ال
 

 مخاطر السيولة
 

تتميل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتجة عن مواجهة المجموعة صرعوبة فري الوفراء بالتزاماتهرا الماليرة المرتبطرة بمطلوباتهرا الماليرة 
دارة مخراطر السريولة تقرع إلالمسرؤولية النهاكيرة إن . األخررى الماليرة المبالغ النقديرة أو الموجروداتالتي يتم تسويتها من خالل تقديم 
عررداد سياسررة إدارة مخرراطر سرريولة مناسرربة وذلررك إلدارة متطلبررات المجموعررة بتوجيرر  اإلدارة إلقررام علرر  عرراتق مجلررس اإلدارة، الررذي 

تقرروم المجموعررة بررإدارة مخرراطر السرريولة باإلحتفرراظ بإحتياطيررات . األجررلالنقديررة والسرريولة قصرريرة األجررل ومتوسررطة األجررل وطويلررة 
، مررررن خررررالل مراقبررررة الترررردفقات النقديررررة المتوقعررررة والفعليررررة، ومطابقررررة إسررررتحقاقات الموجررررودات تسررررهيالت بنكيررررةقرررررو  و  ،مالكمررررة

 لمواصرلةوالتي يحق للمجموعة التصرُّأ فيها  ةغير المسحوبتفاصيل التسهيالت األخرى  11 اإليضابحدِّد ي  . والمطلوبات المالية
 الحدنّْ من مخاطر السيولة.

 
 عل  التوالي. القرو  والذمم الداكنة التجارية واألخرى لتاري  إستحقاق 11و  11أنظر إيضاب 

 
 مخاطر السوق

 
تتميررل مخرراطر السرروق بمخرراطر تررأيير التغيرررات فرري أسررعار السرروق ميررل أسررعار صرررأ العمررالت األجنبيررة وأسررعار الفاكرردة وأسررعار 

أو قيمررة أدواتهررا الماليررة. تقرروم الشررركة بررإدارة مخرراطر السرروق بهرردأ إدارة والررتحكم فرري التعررر   المجموعررة إيررراداتاألسررهم علرر  
 لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعل  عاكد ممكن.
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 )يتبع( مخاطر السوق
 
 مخاطر العمالت (3)
 

المصررنفة بعمرررالت بخررالأ العمرررالت المسررتخدمة فررري  الماليرررة باإلسررتيماراتقررد تتعررر  المجموعرررة لمخرراطر العمرررالت فيمررا يتعلرررق 
شركات المجموعة. أما فيما يتعلق بمعامالت المجموعة المصنفة بصورة ركيسرية بالردوالر األمريكري، فرإن المجموعرة غيرر معرضرة 

المجموعررة إلرر  عمررالت إن تعررر   لمخرراطر العمررالت حيررث أن درهررم اإلمررارات العربيررة المتحرردة مربرروط حاليررا بالرردوالر االمريكرري.
 في الجدول أدناه: ملخص الدوالر االمريكيأو درهم اإلمارات العربية المتحدة أخرى غير 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
4132 

  ألف درهم
2212 

 ألأ درهم
    أوراق مالية بدخل يابت مدرجة

 -  556471 الجني  اإلسترليني
 -  436177 يورو

    أوراق مالية مدرجة
 -  666676 سعودي لاير

 -  416613 دينار كويتي
 -  346355 الجني  اإلسترليني

 -  356322 أخرى
 3336454  - 
 

سرتكون القيمرة ، 2214ديسرمبر  21كمرا فري % 2أعل / أقرل بمعردل  للموجودات المذكورة أعاله لو كانت أسعار صرأ العمالت
 .درهم ألأ 23125أعل / أقل بواقع  القيمة المدرجة لإلستيمار المتعلق إل العادلة عل  الربح أو الخسارة، باإلضافة 

 
 الفائدة سعرمخاطر  (4)
 

 للتحررروط مرررن ،مناسررربا   يكرررونيابترررة، حييمرررا ال الفاكررردة سرررعر بالررردخول فررري مقايضررراتتقرروم المجموعرررة فررري سرررياق أعمالهرررا االعتياديرررة، 
لتغيرات في أسعار الفاكدة، ا معيجارات مطابقة اإل هاتتباين فيإال في الحاالت التي  المتغيرة عل  قروضهاسعار الفاكدة التعر  أل

 بتكلفرة مقارنرة  أو فري الحراالت التري تعتبرر فيهرا مخراطر أسرعار الفاكردة غيرر هامرة أو مقبولرة  طبيعية وهو ما يميل بحد ذات  تغطية
. درهم(ألأ  231513411 :2212درهم )ألأ  1153211 مبلغب التزام سعر متغيرالمجموعة صافي  تمتلك. التحوط الدخول في

أربراب السرنة بمقردار فري  زيرادة/نقرصنقطرة أسراس، كران سريؤدي ذلرك إلر   122بمقردار  أعل /أقل الفاكدة أسعار دالتكانت مع لو
 . درهم(ألأ  113114: 2212درهم )ألأ  213411

 
 والدخل المابت أسعار األسهممخاطر  (1)
 

. تقروم إدارة المجموعرة واألوراق الماليرة بردخل يابرت في سندات الملكية ستيماراتمن اإل والدخل اليابت تنشأ مخاطر أسعار األسهم
بمتابعررة األوراق الماليررة المتنوعررة فرري محفظتهررا االسررتيمارية وفقررا  لمؤشرررات السرروق مررن أجررل تقليررل التعررر  علرر  حسرراب أسررعار 

 حول تحليل الحساسية(.  )أ( 25األسهم )إيضاب 
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 المخاطر التشغيلية 
 

تتميل المخاطر التشغيلية بمخاطر التعر  لخسرارة مباشررة أو غيرر مباشررة نتيجرة لعردة أسرباب تتعلرق بارتبراط المجموعرة براألدوات 
مخراطر  ،التكنولوجيرا والبنيرة التحتيرة ومرن عوامرل خارجيرة أخررى بخرالأ مخراطر االكتمران ،المروظفين ،المالية وتتضمن، العمليات

السرروق ومخرراطر السرريولة ميررل المخرراطر الناجمررة عررن المتطلبررات القانونيررة والتنظيميررة ومعررايير السررلوك التجرراري المقبولررة بصررورة 
 عامة.  

 
ازن بين تجنرب الخسراكر الماليرة واإلضررار بسرمعة المجموعرة وبرين تهدأ المجموعة إل  إدارة المخاطر التشغيلية بغر  تحقيق تو 

 فعالية التكلفة بشكل عام باإلضافة إل  تجنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار. 
 

تقررع المسررؤولية الركيسررية عررن تطرروير وتنفيررذ األنظمررة الرقابيررة لمواجهررة المخرراطر التشررغيلية علرر  عرراتق اإلدارة العليررا لكررل وحرردة مررن 
وحدات األعمال. ويتم تدعيم هذه المسؤولية من خرالل تطروير معرايير الشرركة بصرورة عامرة فيمرا يتعلرق برإدارة المخراطر التشرغيلية 

 في المجاالت التالية: 
 

 متطلبات الفصل المناسب بين المهام، بما في ذلك التفوي  المستقل المتعلق بالمعامالت؛ 
 متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت؛ 
 ؛األخرى االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية 
 توييق األنظمة الرقابية واإلجراءات؛ 
 هررا، ومرردى كفرراءة األنظمررة الرقابيررة واإلجررراءات المتبعررة فرري متطلبررات التقيرريم الرردوري للمخرراطر التشررغيلية الترري تررتم مواجهت

 التعامل مع المخاطر المحددة؛
 متطلبات بيان الخساكر التشغيلية واإلجراءات العالجية المقترحة؛ 
 إعداد خطط لحاالت الطوار،؛ 
 التدريب والتطوير المهني؛ 
 المعايير األخالقية والعملية؛ و 
 أمين عندما يكون فعاال .الحد من المخاطر، بما في ذلك الت 

 
قسرررم التررردقيق الرررداخلي. ترررتم مناقشرررة نتررراكة قررروم بإجراكررر  يعرررن طريرررق برنرررامة مراجعرررة دوريرررة  المجموعرررةيرررتم دعرررم االلترررزام بمعرررايير 

لجنررة الترردقيق واإلدارة ملخصررات إلرر   وكررذلك تقررديم، ذات العالقررةاإلدارة فرري وحرردات األعمررال مراجعررات قسررم الترردقيق الررداخلي مررع 
 .يا للمجموعةالعل
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 إدارة رأس المال
 

المقترر  والسروق وكرذلك ضرمان  ،تهدأ سياسة مجلس اإلدارة إل  االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغر  كسب يقرة المسرتيمر
. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العاكرد مرن رأس المستبقاةيتألأ رأس المال من أسهم رأس المال واألرباب التطور المستقبلي لألعمال. 

 المال باإلضافة إل  مستوى األرباب الموزعة عل  المساهمين العاديين.
 

القررو  وبرين أعلر  مرن التي قرد تكرون محتملرة مرع مسرتويات  العاليةن العاكدات يسع  مجلس اإلدارة إل  الحفاظ عل  التوازن بي
 ن الممنوحة من خالل مركز رأس المال السليم.ااالمتيازات واألم

 
 :ديسمبر 21كما في  فيما يلي نسبة مديونية المجموعة إل  نسبة حقوق الملكية المعدلة

 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          

 232113111  561616533  قرو 
 (2113212)  (462616233)  ناقص: النقد ومرادفات النقد
           (5153115)  (7726426)  ناقص: ديون بدون الرجو 

      135123222  367376324  صافي الدين
     

 135123222  367376324  صافي الدين
           234113152  261716156  الشركة مجمو  حقوق الملكية العاكدة إل  مالكي

  661336437  231123412      
      %2131  %4764  ديسمبر  13المديونية كما في  نسبة

 
 

 القيم العادلة 
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

الماليررة مررن خررالل  للموجررودات والمطلوبرراتتقروم المجموعررة باسررتخدام الترتيررب الهرمرري التررالي لتحديررد واإلفصرراب عررن القيمررة العادلررة 
 أساليب التقييم:

 
يمكررن  التررياألسررعار المدرجررة )غيررر المعدلررة( فرري األسررواق النشررطة لموجررودات أو مطلوبررات مسررتمدة مررن : مرردخالت 1المسررتوى 
 ؛إلي  في تاري  القياسالوصول للمنشأة 

 
والتي يمكن مالحظتها لألصرل أو  1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من مصادر غير األسعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 
 و ؛، إما بشكل مباشر أو غير مباشراإللتزام

 
 . مدخالت غير مالحظة لألصل أو اإللتزام: 2المستوى 
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  )يتبع( الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )أ(
 

 احتفظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التالية بالقيمة العادلة: ، ديسمبر 21كما في لمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. لالمالية  والمطلوباتالمالية  الموجوداتبع  يتم قياس 
 

 4132 
 ألف درهم

2212 
 ألأ درهم

 الترتيب الهرمي 
 للقيمة العادلة

 أسلوب
 التقييم  

 تحليالت
 الحساسية 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

     

القيمرررة  ترررؤير علررر  ،المدرجررة فررري أسرررعار الشرررراء %5تغيررر ±  .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  143141 4476575 مدرجة)أ( أوراق مالية 
 .ألأ درهم 113421العادلة بواقع 

  .التدفقات النقدية المخصومة لإلستيمار 2المستوى  53111 66115 أوراق مالية في )ب( استيمار آخر 
القيمررة تررؤير علرر    المدرجررة، فرري أسررعار الشررراء %5تغيررر ±  .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  2113111 6546311 مدرجة )ج( استيمار في أوراق مالية بدخل يابت

 .عل  التوالي ألأ درهم 223141العادلة بواقع 

  خررراللمرررن  تهررراوسررريط الترري يرررتم  اختبارهرررا علرر  معقوليال أسرررعاريسررتند هرررذا التقيررريم علرر   2المستوى  1213415 316443 )د( موجودات مشتقة
المخصررومة المقرردرة علرر  أسرراس شررروط واسررتحقاق كررل عقررد  المسررتقبلية الترردفقات النقديررة

 وباستخدام أسعار الفاكدة في السوق ألداة ممايلة في تاري  القياس.

القيمررة تررؤير علرر    المدرجررة، فرري أسررعار الشررراء %5تغيررر ± 
 ألأ درهم عل  التوالي. 43111العادلة بواقع 

      
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
     

مرررن قبرررل مررردير  الرررذي ترررم إحتسررراب صرررندوق لليسرررتند التقيررريم علررر  صرررافي قيمرررة األصرررول  2المستوى  1253121 3146177 غير مدرج صندوق)أ( 
رأس المرال، وتحليرل  لتقيريمالدولية  الخاصة والمباد، التوجيهيرة   الصندوق، وفقا لألسهم

 التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.

القيمررة تررؤير علرر    ،صررافي قيمررة األصررولفرري   %5تغيررر ± 
 ألأ درهم. 13111العادلة بواقع 

أسررررعار السرررروق ، مررررع مرررردخالت يمكررررن مالحظتهررررا فرررري السرررروق سرررركولز -نمرررروذج بررررالك  2المستوى  - 6436531 )ب( طوق الحد األدن  والحد األقص  ألسعار األسهم
 .تقلبات األسهم األساسيةاألساسية و 

سينتة عن  تغير فري القيمرة في سعر السهم  %12تغير  إن± 
 ألرررررأ 2123111 (/ ألرررررأ درهرررررم 2113211العادلرررررة بمبلرررررغ )

 عل  التوالي. درهم
      

      الخسارةمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو مطلوبات 
  مرررن خررراللوسررريط التررري يرررتم  اختبارهرررا علررر  معقوليرررة ال أسرررعاريسرررتند هرررذا التقيررريم علررر   2المستوى  (123212) (636761) مشتقات مالية ( أ)

المخصررومة المقرردرة علرر  أسرراس شررروط واسررتحقاق كررل عقررد  المسررتقبلية الترردفقات النقديررة
 وباستخدام أسعار الفاكدة في السوق ألداة ممايلة في تاري  القياس.

القيمررة العادلررة تررؤير علرر    الوسرريط،فرري أسررعار  %5تغيررر ± 
 ألأ درهم. 23412بواقع 
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 )يتبع( الموحدةالبيانات المالية  حولإيضاحات 
 

 األدوات المالية )يتبع(  45
 

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

  4132 
 ألف درهم

   2212 
 ألأ درهم

 

 2المستوى  2المستوى  1المستوى  المجمو   1المستوى  4المستوى  3المستوى  المجموع الموجودات المالية

 الربح أو الخسارة العادلة من خاللموجودات مالية بالقيمة 
 - - 143141 143141  - - 4476575 4476575 أوراق مالية مدرجة

 - 53111 - 53111  - 66115 - 66115 استيمار آخر في أوراق مالية
 - - 2113111 2113111  - - 6546311 6546311 استيمار في أوراق مالية بدخل يابت

 - 1213415 - 1213415  - 316443 - 316443 موجودات مشتقة
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 1253121 - - 1253121  3146177 - - 3146177 غير مدرج صندوق
 - - - -  - 6436531 - 6436531 طوق الحد األدن  والحد األقص  ألسعار األسهم

 1253121 1123241 2113122 1453212  3146177 7476777 7736515 367246663 المجموع
 
 2المستوى  2المستوى  1المستوى  المجمو   1المستوى  4المستوى  3المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 - (123212) - (123212)  - (636761) - (636761) مطلوبات مشتقة

 - (123212) - (123212)  - (636761) - (636761) المجموع
 

 خالل السنة. 2و  1 ياتلم يكن هناك تحويالت بين المستو 
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 )يتبع( الموحدةالبيانات المالية  حولإيضاحات 
 

 األدوات المالية )يتبع(  45
 

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

 1المستوى في  القيمة العادلة الحركات فيتسوية 
  4132  2212 
 ألأ درهم  ألف درهم  
          
 1213112  3156613  يناير 1 في

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اإلستحواذ عل  
 243222  -  اآلخرالشامل  

 -  (36317)  تخفي  رأس المال
 23124  (46335)  في الدخل الشامل اآلخر أو الخساكر المكاسب مجمو 

          
      1253121  3146177  ديسمبر 21في 
 

  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(
  والمطلوبات المالية باإلضافة إل  قيمتها المدرجة هي كما يلي:إن القيم العادلة للموجودات 

2212 
  ألأ درهم

4132 
  ألف درهم

 

            القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 موجودات مالية         

        
موجرودات ماليررة بالقيمرة العادلررة مرن خررالل الرردخل 

 الشامل اآلخر
1253121  1253121  3146177  3146177   صندوق غير مدرج 

-  -  6436531  6436531  
   طرررررروق الحررررررد األدنرررررر  والحررررررد األقصرررررر

 ألسعار األسهم

        
موجررودات ماليررة بالقيمررة العادلررة مررن خررالل الررربح 

 أو الخسارة
1213415  1213415  316443  316443   موجودات مشتقة 
2113111  2113111  6546311  6546311   أوراق مالية ذات دخل يابت مدرجة 
143141  143141  4476575  4476575   أوراق مالية مدرجة 
53111  53111  66115  66115   إستيمارات أخرى 

 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية         
1413111  1443151  3626351  3616733   أوراق مالية ذات دخل يابت مدرجة 
213115  213115  416611  416611   إستيمارات في عقود إيجار تمويلية 
2113521  2113521  4226443  4226443   قرو  إستيمارية 
2123451  2123451  4236111  4236111    ذمم مدينة تجارية وأخرى 
2113212  2113212  462616233  462616233    النقد ومرادفات النقد 

                  
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

232113111  232113111  561616533  561616533    قرو 
2213221  2213221  4236511  4236511    ذمم داكنة تجارية وأخرى 

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة

123212  123212  636761  636761  
  مطلوبات –ذمم داكنة تجارية وأخرى 

  مشتقة
         

 


