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 السادة مساھمي شركة القدرة القابضة ش.م.خ
 
 

 التقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة  
 

 الرأي 
 

المرفقة لشركة القدرة القابضة ش.م.خ ("الشركة") لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة الموحدة 
دیسمبر  ۳۱وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، التي تتألف من بیان المركز المالي الموحد كما في 

، والبیانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى، والتغیرات في حقوق ۲۰۱۷
منتھیة في ذلك التاریخ، باإلضافة إلى إیضاحات تتضمن الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة ال

 السیاسات المحاسبیة الھامة ومعلومات إیضاحیة أخرى.
 

في رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن 
المالي الموحد وتدفقاتھا  ، وعن أدائھا۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 

 النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.
 

 أساس إبداء الرأي
 

لقد قمنا بتنفیذ تدقیقنا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. قمنا بتوضیح مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر 
من ھذا التقریر. إننا  مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة""مسؤولیة في فقرة 

ً لقواعد السلوك المھني للمحاسبین القانونیین الصادرة عن  نتمتع باستقاللیة عن المجموعة وفقا
مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین باإلضافة إلى متطلبات أخالقیات المھنة المتعلقة 

للبیانات المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد استوفینا مسؤولیاتنا بتدقیقنا 
األخالقیة األخرى وفقاً لھذه المتطلبات ولقواعد السلوك المھني للمحاسبین القانونیین الصادرة عن 

علیھا كافیة مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین. ھذا ونعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا 
 ومناسبة لتزویدنا بأساس إلبداء رأینا. 

 
 تأكید األمور

 
قطعة أرض في ب الخاصحول البیانات المالیة الموحدة  ٦نود أن نلفت االنتباه إلى اإلیضاح رقم 

 إن رأینا غیر معدل في ھذا الشأن. مملوكة للمجموعة. سوریا
 

 أمر آخر
 

 ۳۱لشركة القدرة القابضة ش.م.خ وشركاتھا التابعة كما في لقد تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة 
من قبل شركة تدقیق حسابات أخرى، والتي أبدت رأي غیر معدل حول تلك  ۲۰۱٦دیسمبر 

 .۲۰۱۷أبریل  ۱۲البیانات المالیة في تقریرھا الصادر بتاریخ 
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 تقریر مدققي الحسابات المستقلین

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
۱۷ 

 
 المعلومات األخرى

 
 ،التقریر السنويالواردة في إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات 

 ولكنھا ال تتضمن البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدققي الحسابات حولھا.
 

نُعبر عن أي  ال یشمل رأینا حول البیانات المالیة الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم ولن
 استنتاجات تدقیقیة بشأن ھذه المعلومات.

 
فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تنحصر مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، 
وعند القیام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بصورة مادیة مع 

مع المعلومات التي تم الحصول علیھا أثناء عملیة التدقیق، أو ما إذا البیانات المالیة الموحدة أو 
كانت تشوبھا أخطاء مادیة. في حال خلُصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء 
على األعمال التي قمنا بھا فیما یتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ إصدار 

ت، فإننا ملزمون باإلبالغ عن ھذا األمر. لم یسترع انتباھنا أي أمر یستدعي تقریر مدققي الحسابا
اإلبالغ عنھ في ھذا الشأن. في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في التقاریر أثناء قراءتھا، 
یتعین علینا إحاطة مسؤولي الحوكمة بھذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقاً للمعاییر الدولیة 

 للتدقیق.
 

 مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات المالیة الموحدة
 

ً للمعاییر  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة بصورة عادلة وفقا
الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وإعدادھا بما یتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي 

، وعن الرقابة الداخلیة التي ترى اإلدارة ۲۰۱٥) لسنة ۲العربیة المتحدة رقم (لدولة اإلمارات 
أنھا ضروریة إلعداد البیانات المالیة الموحدة بحیث تكون خالیة من األخطاء المادیة، الناتجة عن 

 االحتیال أو الخطأ.
 

مجموعة على مواصلة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة ال
ً لمبدأ االستمراریة، واإلفصاح، حیثما یكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ  أعمالھا وفقا
االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة 

 المجموعة أو إیقاف عملیاتھا أو لم یكن لدیھا بدیل فعلي غیر ذلك.
 

  یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.
 

 مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة
 

تتمثل أھداف تدقیقنا في الحصول على تأكیدات معقولة حول ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة، 
األخطاء المادیة، التي تنتج عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریر مدققي بشكل مجمل، خالیة من 

الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن درجة عالیة من التأكید، لكنھ لیس 
ً بأن أعمال التدقیق التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف تكتشف دائماً أي  ضمانا

مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتیجة االحتیال أو الخطأ وتُعتبر ھذه األخطاء مادیة إذا كان  خطأ
من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردیة أو جماعیة على القرارات االقتصادیة التي 

 یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه البیانات المالیة الموحدة.
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 تقریر مدققي الحسابات المستقلین

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 

 مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تابع)
 

ً للمعاییر الدولیة للتدقیق، قمنا بوضع أحكام مھنیة مع اتباع مبدأ  كجزء من أعمال التدقیق وفقا
 یلي:الشك المھني خالل عملیة التدقیق. قمنا أیضاً بما 

 
تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت نتیجة االحتیال  •

أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة 
یة تدقیق كافیة ومالئمة لتزویدنا بأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء الماد

الناتجة عن االحتیال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادیة الناتجة عن الخطأ نظراً ألن 
االحتیال قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو تحریف أو تجاوز الرقابة 

 الداخلیة.
 
فھم نظام الرقابة الداخلیة المتعلق بأعمال التدقیق وذلك بغرض تصمیم إجراءات تدقیق  •

 ة للظروف الراھنة، ولیس بغرض إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.مناسب
 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة  •
 واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

 
المتعلقة بمبدأ االستمراریة التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبیة  •

وتحدید ما إذا كان ھناك عدم یقین جوھري، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، 
فیما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تُثیر شك جوھري حول قدرة المجموعة على 

جوھري، فإنھ  مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة. في حال خلصنا إلى وجود عدم یقین
یتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في 
البیانات المالیة الموحدة، أو نقوم بتعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد 

ي استنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدقق
الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب في توقف المجموعة عن 

 مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة.
 

تقییم عرض البیانات المالیة الموحدة وھیكلھا ومحتواھا بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات،  •
األحداث ذات الصلة بطریقة تضمن وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمثل المعامالت و

 عرض البیانات المالیة الموحدة بصورة عادلة.
 

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بشأن المعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة  •
التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي حول البیانات المالیة الموحدة. كما نتحمل مسؤولیة 

مال التدقیق للمجموعة وتنفیذھا. نحن مسؤولون وحدنا عن رأینا التوجیھ واإلشراف على أع
 التدقیقي.

 
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنھا نطاق أعمال التدقیق واإلطار 
الزمني المحدد لھا والنتائج الجوھریة ألعمال التدقیق بما في ذلك أي قصور جوھري یتم اكتشافھ 

 ة خالل أعمال التدقیق.في نظام الرقابة الداخلی
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 بیان األرباح أو الخسائر الموحد 
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

    المتواصلةالعملیات 
 ۹۷۹٫۹۷۰ ٤۹۷٫۱۹۸  اإلیرادات

 )٥۹۸٫۹۱٥( )۱۹۳٫۰٥٦(  تكلفة المبیعات
  ----------------------------- ----------------------------- 

 ۳۸۱٫۰٥٥ ۳۰٤٫۱٤۲  إجمالي األرباح
    

 )۹۳٫۲۹٤( )۱۲۳٫٦۱۹(  المصروفات العمومیة واإلداریة
 )۲۰٫٤۲٦( )۲٥٫۱۰٤(  مصروفات البیع والتسویق

 )٤٥٫۲۸۲( )۲۱٫۱۹۰( ۳۱ المخصصات والمشطوبات، صافي
إیرادات توزیعات األرباح من الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة 

 ٤۳٫٤٤۳ ٤٥٫٦٤۳  العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
 )۱۱٦٫٥۷٤( ۹٫۸۹۸ ٥ اریةاالستثماألرباح/(الخسائر) من التغیرات في القیمة العادلة للعقارات 

 ۱۳٦٫۰۰٤ ٤۸٫۸۹۲ ۳۰ اإلیرادات األخرى
  ----------------------------- ----------------------------- 

 ۲۸٤٫۹۲٦ ۲۲۹٫٦٦۲  األرباح التشغیلیة
  ----------------------------- ----------------------------- 

 ۲٫٦۱۷ ۱٫۸۰۱  إیرادات التمویل
 )۳٤٫۰٦۰( )۳۱٫٦٦۸(  تكالیف التمویل

  ----------------------------- ----------------------------- 
 )۳۱٫٤٤۳( )۲۹٫۸٦۷(  صافي تكالیف التمویل

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

 ۱۱٫٤۲٥ ٥٫۱۲٤ ۷ الحصة من أرباح استثمار في شركة زمیلة
 - ۷٫۷۸۷  ارباح االستحواذ على اسھم في شركات زمیلة

 )۹۹۷( )۲٦۹( ۷ الحصة من خسائر استثمار في ائتالفات مشتركة
  ----------------------------- ----------------------------- 

 ۲٦۳٫۹۱۱ ۲۱۲٫٤۳۷  األرباح من العملیات التشغیلیة
  ============== ============== 

    العملیات المتوقفة
 )۱۱( -  الخسائر من العملیات المتوقفة

  ----------------------------- ----------------------------- 
 ۲٦۳٫۹۰۰ ۲۱۲٫٤۳۷  أرباح السنة

  ============== ============== 
    األرباح المنسوبة إلى:

 ۲٦۳٫٥۲۹ ۲۰۲٫٥۱۷  مالكي الشركة 
 ۳۷۱ ۹٫۹۲۰  الحصص غیر المسیطرة

  ----------------------------- ----------------------------- 
  ۲۱۲٫٤۳۷ ۲٦۳٫۹۰۰ 
  ============== ============== 

 ۰ .٤۳۹ ۰ .۲٥۰ ۲۱ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
  ============== ============== 

 ۰ .٤۳۹ ۰ .۲٥۰ ۲۱ العملیات المستمرة –األساسیة والمخفضة ربحیة السھم 
  ============== ============== 
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۹ 

 بیان اإلیرادات الشاملة األخرى الموحد 
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  

۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح  
    

 ۲٦۳٫۹۰۰ ۲۱۲٫٤۳۷  أرباح السنة
    

    الشاملة األخرى:اإلیرادات 
    

    بنود لن تتم إعادة تصنیفھا ضمن بیان األرباح أو الخسائر
    

 صافي التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المحتفظ بھا 
 من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى   

 
۸ ۳٦٫٦٦۰ ۷٫۲٤۱ 

  ----------------------------- ----------------------------- 
  ۳٦٫٦٦۰ ۷٫۲٤۱ 

    بنود قد تتم إعادة تصنیفھا الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر
    

 )۱٥۹( ۲٫۱۳۳  فروق صرف العمالت األجنبیة –العملیات الخارجیة 
  ----------------------------- ----------------------------- 

 ۷٫۰۸۲ ۳۸٫۷۹۳  األخرى للسنةاإلیرادات الشاملة 
  ----------------------------- ----------------------------- 

 ۲۷۰٫۹۸۲ ۲٥۱٫۲۳۰  إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
  ============== ============== 
    

    إجمالي اإلیرادات الشاملة منسوبة إلى:
    

 ۲۷۰٫٦۱۱ ۲٤۱٫۳۱۰  مالكي الشركة 
 ۳۷۱ ۹٫۹۲۰  الحصص غیر المسیطرة

  ----------------------------- ----------------------------- 
  ۲٥۱٫۲۳۰ ۲۷۰٫۹۸۲ 
  ============== ============== 

 
 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۰إلى  ۱٦من تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 

 
 .۷إلى  ٤من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 

  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 

۱۰ 

 بیان المركز المالي الموحد 
 دیسمبر  ۳۱كما في 

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
  ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

    الموجودات 
 ۳۰۰٫۳۰٤ ۳۱٤٫٦۳۹ ٥ الممتلكات واآلالت والمعدات

 ٤۲٦٫۲۳۷ ۲٫٤۸٤٫٤۳۷ ٦ العقارات االستثماریة
 ٥٦٫٥۱۰ ٦۷٫۳٥٤ ۷ االستثمار في شركات زمیلة

 ۱۰٫۰۲۰ ۹٫۱٥۷ ۷ االستثمار في ائتالفات مشتركة
 الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة 

 ٥۷٥٫۹۳٤ ٦۰٥٫۷٤۰ ۸ من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 ۱۳۲٫٤۹۳ ۱۲٥٫۱٥٦ ۱٦ الذمم المدینة طویلة األجل

 ۷٫۸٦٦ ٥٫۹۹۹ ۱۱ المستحقة من أطراف ذات عالقةالمبالغ 
  ------------------------- ------------------------- 

 ۱٫٥۰۹٫۳٦٤ ۳٫٦۱۲٫٤۸۲  الموجودات غیر المتداولة
  ------------------------- ------------------------- 
    

 ۷۱٫٦۰٤ ۳٫٦۳٦ ۹ المخزون
 ٤۱٤٫۸۱۳ ۳۹۸٫٥٦۷ ۲۹ أعمال التطویر قید اإلنجاز

 ۲٤۹٫۱۰۳ ۳۳٥٫۹٥۱ ۱۷ الذمم المدینة التجاریة واألخرى
 ۲۷٫۳۲۱ ۲۸٫۳۷٤ ۱۱ المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 ً  ۱۰۷٫٦٦۹ ۱۱٥٫۲۰۸ ۱٤ المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدما
 ۱۳٤٫۱٥٤ ۱۰۹٫٤۹٤ ۱۰ النقد وما یعادلھ 

  ------------------------- ------------------------- 
  ۹۹۱٫۲۳۰ ۱٫۰۰٤٫٦٦٤ 

 ۱٤٫۰٥۷ - ۲۲ الموجودات المحتفظ بھا للبیع
  ------------------------- ------------------------- 

 ۱٫۰۱۸٫۷۲۱ ۹۹۱٫۲۳۰  الموجودات المتداولة
  ------------------------- ------------------------- 

 ۲٫٥۲۸٫۰۸٥ ٤٫٦۰۳٫۷۱۲  إجمالي الموجودات
  =========== =========== 

    حقوق الملكیة
 ٦۰۰٫۰۰۰ ۸۰۸٫۹۸٤ ۱۸ رأس المال

 ۲٤٦٫۳٥۷ ۲٦٦٫٦۰۹ ۱۹ احتیاطي قانوني
 - ۳۳٦٫٤٦٥ ۲۷ احتیاطي الدمج

 - ۲٤٥٫۸۸٥ ۲۸ احتیاطیات أخرى
 )٦٫۰٥۷( )۳٫۹۲٤( ۲۰ احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

 ۱۷۰٫۷٥۳ ۲۰۷٫٤۱۳  التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة 
 ۲۰۹٫۸٤۳ ٤٥۲٬۰٤۳  األرباح المحتجزة

  ------------------------- ------------------------- 
 ۱٫۲۲۰٫۸۹٦ ۲٬۳۱۳٬٤۷٥  حقوق الملكیة المنسوبة إلى مالكي الشركة

 )٤٤٫۳۰۹( ۱٤۷٬۱۳۷  الحصص غیر المسیطرة
  ------------------------- ------------------------- 

 ۱٫۱۷٦٫٥۸۷ ۲٫٤٦۰٫٦۱۲  إجمالي حقوق الملكیة
  ------------------------- ------------------------- 

 
  





 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 

۱۲ 

 الملكیة الموحدبیان التغیرات في حقوق 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 

 

 
 

 رأس المال
احتیاطي 

 الدمج

 
احتیاطي 

 قانوني
احتیاطیات 

 أخرى
احتیاطي 
 التحویل

 
احتیاطي 

 القیمة العادلة

 
أرباح 

 محتجزة

ملكیة الحقوق 
المنسوبة إلى 
 مالكي الشركة

الحصص 
غیر 

 المسیطرة

 
 جماليا

 حقوق الملكیة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم 
     )۸(ایضاح  )۲۰(ایضاح  )۲۸(ایضاح  )۱۹(ایضاح  )۲۷(ایضاح  )۱۸(ایضاح  
           

 ۹٥۳٫٦۰٥ )٤٤٫٦۸۰( ۹۹۸٫۲۸٥ ۱۹٫٥۲۹ ۱٦٤٫٦۸۷ )٥٫۸۹۸( - ۲۱۹٫۹٦۷ - ٦۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۲٦۳٫۹۰۰ ۳۷۱ ۲٦۳٫٥۲۹ ۲٦۳٫٥۲۹ - - - - - - السنةأرباح 

           إعادة تصنیف الخسائر من استبعاد موجودات مالیة 
           مقاسة بالقیمة العادلة من خالل   
 - - - ۱٫۱۷٥ )۱٫۱۷٥( - - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى  

 ۷٫۰۸۲ - ۷٫۰۸۲ - ۷٫۲٤۱ )۱٥۹( - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ۲۷۰٫۹۸۲ ۳۷۱ ۲۷۰٫٦۱۱ ۲٦۳٫٥۲۹ ۷٫۲٤۱ )۱٥۹( - - - - إجمالي اإلیرادات/ (الخسائر) الشاملة للسنة
 )٤۸٫۰۰۰( - )٤۸٫۰۰۰( )٤۸٫۰۰۰( - - - - - - توزیعات األرباح المدفوعة

 - - - )۲٦٫۳۹۰( - - - ۲٦٫۳۹۰ - - القانونيالمحول إلى االحتیاطي 
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -------------------------- 

 ۱٫۱۷٦٫٥۸۷ )٤٤٫۳۰۹( ۱٫۲۲۰٫۸۹٦ ۲۰۹٫۸٤۳ ۱۷۰٫۷٥۳ )٦٫۰٥۷( - ۲٤٦٫۳٥۷ - ٦۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= =========== 

  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 

۱۳ 

 (تابع)بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ المنتھیة فيللسنة 

 

 

 
 

 رأس المال
احتیاطي 

 الدمج

 
احتیاطي 

 قانوني
احتیاطیات 

 أخرى
احتیاطي 
 التحویل

 
احتیاطي 

 القیمة العادلة

 
أرباح 

 محتجزة

ملكیة الحقوق 
المنسوبة إلى 
 مالكي الشركة

الحصص 
غیر 

 المسیطرة

 
 جماليا

 حقوق الملكیة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     )۸(إیضاح  )۲۰(إیضاح  )۲۸(إیضاح  )۱۹(إیضاح  )۲۷(إیضاح  )۱۸(إیضاح  
           

 ۱٫۱۷٦٫٥۸۷ )٤٤٫۳۰۹( ۱٫۲۲۰٫۸۹٦ ۲۰۹٫۸٤۳ ۱۷۰٫۷٥۳ )٦٫۰٥۷( - ۲٤٦٫۳٥۷ - ٦۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۲۱۲٫٤۳۷ ۹٫۹۲۰ ۲۰۲٫٥۱۷ ۲۰۲٫٥۱۷ - - - - - - أرباح السنة

 ۳۸٫۷۹۳ - ۳۸٫۷۹۳ - ۳٦٫٦٦۰ ۲٫۱۳۳ - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ۲٥۱٫۲۳۰ ۹٫۹۲۰ ۲٤۱٫۳۱۰ ۲۰۲٫٥۱۷ ۳٦٫٦٦۰ ۲٫۱۳۳ - - - - إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
           المعامالت مع مالكي الشركة

 ۲۰۸٫۹۸٤ - ۲۰۸٫۹۸٤ - - - - - - ۲۰۸٫۹۸٤ إصدار أسھم عادیة مرتبطة بدمج األعمال
 ۱۸۱٫٥۲٦ ۱۸۱٫٥۲٦ - - - - - - - - االستحواذ على شركة الریان بحصص غیر مسیطرة

 ٦۹٦٫۲۸٥ - ٦۹٦٫۲۸٥ ۱۱۳٫۹۳٥ - - ۲٤٥٫۸۸٥ - ۳۳٦٫٤٦٥ - االستحواذ على احتیاطیات الریان
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 

 ۱٫۰۸٦٫۷۹٥ ۱۸۱٫٥۲٦ ۹۰٥٫۲٦۹ ۱۱۳٫۹۳٥ - - ۲٤٥٫۸۸٥ - ۳۳٦٫٤٦٥ ۲۰۸٫۹۸٤ االستحواذ على الریان
 )٥٤٫۰۰۰( - )٥٤٫۰۰۰( )٥٤٫۰۰۰( - - - - - - توزیعات األرباح المدفوعة

 - - - )۲۰٫۲٥۲( - - - ۲۰٫۲٥۲ - - المحول إلى االحتیاطي القانوني
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------ ----------------------- -------------------------- 

 ۲٫٤٦۰٫٦۱۲ ۱٤۷٫۱۳۷ ۲٫۳۱۳٫٤۷٥ ٤٥۲٫۰٤۳ ۲۰۷٫٤۱۳ )۳٫۹۲٤( ۲٤٥٫۸۸٥ ۲٦٦٫٦۰۹ ۳۳٦٫٤٦٥ ۸۰۸٫۹۸٤  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ========= =========== 

 
 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۰إلى  ۱٦من تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 

 
 
 



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 

۱٤ 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد
 دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲٦۳٫۹۰۰ ۲۱۲٫٤۳۷  باح السنةأر

    - )٦٥٫۱۳٤( ۲۷ تسویة أرباح الشركة التابعة المستحوذ علیھا
  ----------------------- ----------------------- 
  ۱٤۷٫۳۰۳ ۲٦۳٫۹۰۰  

    تعدیالت لـ:
 ۱۰٫۰۰٥ ۱۲٫۲۹۲ ٥ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

 )٤۳٫٤٤۳( )٤٥٫٦٤۳(  إیرادات توزیعات أرباح
 ۳٤٫۰٦۰ ۲٥٫۰۰۹  تكلفة التمویل

 ۱٫۰٦٥ ۲٫٥۸٥ ۱٥ مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 ٤٥٫۲۸۲ ۲۱٫۱۹۰ ۳۱ المخصصات والمشطوبات

 ۹۹۷ ۲٦۹ ۷ الحصة في خسائر استثمار في ائتالفات مشتركة
 )۱۱٫٤۲٥( )۱۲٫۹۱۱( ۷ الحصة في أرباح استثمار في شركة زمیلة

 ۱۱٦٫٥۷٤ ٤۲٫۰۰۰  التغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة، صافي
 )۲٫٦۱۷( )۱٫۸۰۱(  إیرادات الفائدة

  ----------------------- ----------------------- 
  ۱۹۰٫۲۹۳ ٤۱٤٫۳۹۸ 

    التغیرات في:
 )۹۳۰( )۱۲(  المخزون -
 )۸٫۰۸۱( ۱٦٫۲٤٦  أعمال التطویر قید اإلنجاز -
-  ً  ۳۷٫٦۳۸ )٥٫٤۸۹(  المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدما
 ٤۸٫۱۹۲ )۱٥٫٤٦۹(  الذمم المدینة التجاریة واألخرى -
 )۱۲۰٫۲۰۲( )۱۷٫۰۷۲(  المصروفات المستحقة -
 ۷٫۱٦۷ )۷٫٦۳٤(  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة -
 )٦٥٫۸٤٥( )۸٫۳٦۳(  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة -
 )۱٥۰٫۹٤۹( )٥۸٫۱۲٤(  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى -
  ----------------------- ----------------------- 

 ۱٦۱٫۳۸۸ ۹٤٫۳٤۸  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
    

 - )۳۸۷(  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
  ----------------------- ----------------------- 

 ۱٦۱٫۳۸۸ ۹۳٫۹٦۱  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة
  ----------------------- ----------------------- 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 )۲۷٫۳۷٥( )۲۸٫۷۷۰( ٥ حیازة ممتلكات وآالت ومعدات

 ۲٫۷۷۳ ۱٫۲۲٤  متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 ٤٥٫۹۹۸ ٤۲٫٥۸٥  توزیعات األرباح المستلمة

 ۲٫٦۱۷ ۱٫۸۰۱  إیرادات الفائدة المستلمة
 ٤٫٦۷۷ -  النقص في ودائع ألجل خاضعة لرھن

 )۱٥٫۰٤٤( -  االستثمار في شركة زمیلة
 شراء استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة 

 من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 -    )۸٫۲٦۹( 



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 

۱٥ 

 (تابع)بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم درھمألف  إیضاح 
    

    (تابع)التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 - )۱۷٫۲۰۰( ٦ إضافة لعقارات استثماریة

 - )۹۲۲(  شراء استثمار
 متحصالت استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من

 اإلیرادات الشاملة األخرى  
 - ۹۹٫۷۲۹ 

 العادلة من متحصالت استرداد موجودات مالیة بالقیمة
 اإلیرادات الشاملة األخرى  

 ٥٥ - 

  ------------------ ------------------ 
 ۱۰٥٫۱۰٦ )۱٫۲۲۷(  ألنشطة االستثماریةد الناتج من اصافي النق

  ------------------ ------------------ 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 - ٥٦٫۹۲٥ ۱۲ لقروض والسلفیاتمتحصالت عن ا
 )۱۷٦٫۱۲۱( )۱٤۲٫٦۹۲( ۱۲ سداد قروض وسلفیات

 )۳٤٫۰٦۰( )۲٥٫۰۰۹(  تكالیف التحویل المدفوع
 )٤۸٫۰۰۰( )٥٤٫۰۰۰(  توزیعات االرباح المدفوع

 ------------------ ------------------  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
  )۱٦٤٫۷۷٦( )۲٥۸٫۱۸۱( 
  ------------------ ------------------ 
    

 ۸٫۳۱۳ )۷۲٫۰٤۲(  صافي النقص في النقد وما یعادلھ
    

 ٤٫۰٤۰ ۲٫۷۲۸  صافي فروق صرف العمالت األجنبیة
    

    - ٤۳٫۰۹٤  النقد المستحوذ علیھ من الریان
    

 ۱۲۲٫۷٦۷ ۱۳٥٫۱۲۰ ۱۰ ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
  ------------------ ------------------ 

 ۱۳٥٫۱۲۰ ۱۰۸٫۹۰۰  دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 
  ========= ========= 

 
 فیما یلي المعامالت غیر النقدیة الھامة خالل السنة:

 
البیانات المالیة حول  ۲۷المعامالت غیر النقدیة الھامة المرتبطة بعملیة االستحواذ على الریان، راجع اإلیضاح رقم  )۱

 الموحدة.
 

 المعامالت غیر النقدیة الھامة المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المصنفة على أنھا متاحة للبیع: )۲
 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 - ۱٤٫۰٥۷ )۲۲(إیضاح صافي الحركة في الموجودات المحتفظ بھا للبیع 
 ======== ======== 

صافي الحركة في المطلوبات المرتبطة بالموجودات المحتفظ بھا 
 - )۹۳٫۱٦۱( )۲۲(إیضاح للبیع 

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

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۱إلى  ۱٦من تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .۷إلى  ٤من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 
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۱٦ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 

تم تأسیس القدرة القابضة ش.م.خ ("الشركة") كشركة مساھمة خاصة في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة 
أبوظبي، اإلمارات العربیة ، ٤۸۱۱۱المتحدة (اإلمارات). إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص. ب 

 المتحدة. یشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة معاً بـ "المجموعة".
 

تشتمل األنشطة الرئیسیة للشركة على االستثمار في ریادة األفكار التجاریة وتكوین الشراكات االستراتیجیة 
كمؤسس في الشركات المنبثقة عن األبحاث المركزة وخبرات مؤسسیھا. تحرص الشركة على االشتراك 

الناجحة المحتملة وتطویر وإدارة وبیع وتأجیر المشروعات العقاریة، وإطالق وإدارة المشروعات التعلیمیة 
 ومشروعات الضیافة والرعایة الصحیة واالستحواذ على حصص مسیطرة في الشركات االستراتیجیة.

 

مارس  ۲۸بتاریخ  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة تم اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة والتصریح بإصدارھا
۲۰۱۸ 

 

 تشتمل ھذه البیانات المالیة الموحدة على المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة التالیة:
 

بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة
 والعملیات

نسبة 
 النشاط الرئیسي الملكیة

    

 إدارة العقارات ٪۱۰۰ اإلمارات القدرة العقاریة ذ.م.م
 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ المغرب المغرب -القدرة القابضة 

 إدارة الفندق ٪۱۰۰ المغرب إدارة فندق سمارت
 إدارة الفندق ٪۱۰۰ المغرب عقارات فندق سمارت

 الضیافة ٪۱۰۰ المغرب قصر البحر
 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ المغرب ساحل المحیط األطلسي للضیافة

 شركة قابضة ٪۱۰۰ المغرب ھولدنج أوفشور القدرة
 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ سوریا سوریا -القدرة القابضة 
 إدارة العقارات ٪۱۰۰ سوریا القدرة العقاریة

 استثمار مشروع تجاري ٪۱۰۰ اإلمارات القدرة التجاریة ذ.م.م
 إدارة الفندق ٪۱۰۰ اإلمارات دانة للضیافة ذ.م.م

 إدارة العقارات ٪۱۰۰ اإلمارات للعقارات ذ.م.معین الفایضة 

القدرة لخدمات إدارة المرافق 
 ٪۱۰۰ اإلمارات ذ.م.م

التنظیف والصیانة العامة 
للمباني والمنازل وخدمات 

 إدارة المنشآت

 مشروع االستثمار التجاري ٪۱۰۰ اإلمارات مؤسسة القدرة للتجارة العامة 
 لخدمات إدارة المرافق ٪۱۰۰ اإلمارات إلدارة المرافق ذ.م.م ھدان

 خدمة إدارة الفنادق ٪۱۰۰ اإلمارات ھولیدي إن
 تنمیة زراعیة ٪۱۰۰ اإلمارات شركة القدرة للتنمیة الزراعیة

 ٪۱۰۰ اإلمارات إنفو سكیب ذ.م.م

مقاوالت شبكات الري وبناء 
وصیانة الحدائق وتصمیم 
المناظر الطبیعیة وأنشطة 

 التخطیط

جزر العذراء  لالستثمارات العامة لیمتدكیو 
 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ البریطانیة

القدرة نیو الین للنفط والغاز 
خدمات تركیب وصیانة  ٪٥۰ اإلمارات ذ.م.م *

 معدات النفط والغاز
عین الفایضة للعقارات  اتبحیر
 إدارة العقارات ٪۱۰۰ اإلمارات ذ.م.م

 إدارة العقارات ٪۱۰۰ اإلمارات خلیج المنارة العقاریة ذ.م.م
 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ اإلمارات كیو الدولیة لیمتد

القدرة للخدمات ذ.م.م ("القدرة 
 رعایة النباتات البیئیة ٪۱۰۰ اإلمارات سویس" سابقاً)
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۱۷ 

 (تابع)الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

 اسم الشركة التابعة
بلد التأسیس 

 والعملیات
نسبة 

 النشاط الرئیسي الملكیة
    

 االستثمارات العامة ٪٥۱ اإلمارات القدرة رفاجو لإلستثمار ذ.م.م
صیانة المباني والمناظر  ٪٥۱ اإلمارات كیو سكیب ذ.م.م

 الطبیعیة
خدمات تركیب وصیانة  ٪٦۰ اإلمارات كیو للطاقة ذ.م.م

 معدات النفط والغاز
 خدمات التعلیم ٪۱۰۰ اإلمارات القدرة التعلیمیة ذ.م.م

 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ اإلمارات الجزائر -القدرة القابضة 
المؤسسة الصناعیة واإلدارة  ٪۱۰۰ اإلمارات القدرة القابضة الدولیة ذ.م.م

 المالیة
أكادیمیة اإلمارات للمحاكاة 

 ذ.م.م
إنشاء وتشغیل وإدارة وتطویر  ٪٦۰ اإلمارات

 مركز التدریب
إعداد وتملك وتطویر السوق  ٪٦۰ اإلمارات األسواق التجاریةكیو إلدارة 

التجاریة والمجمعات والمرافق 
 الترفیھیة

 وسائل النقل ٪۸٥ اإلمارات كیو لینك للنقل
تطویر وتشغیل وتأجیر  ٪٥۰ اإلمارات كیو لمواقف السیارات ذ.م.م

 وتجھیز مواقف السیارات
تركیب وصیانة أنظمة  ٪٥۱ اإلمارات كیو أكتف للتكنولوجیا ذ.م.م

 االتصاالت
أنشطة األسمنت والزجاج  ٪٥۰ اإلمارات أبنیا للصناعات القابضة ذ.م.م

والحدید والخشب والصناعات 
 اإللكترومیكانیكیة.

 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ روسیا البیضاء القدرة بیالروس لیمتد
 االستثمارات العامة ٪۱۰۰ الیمن الیمن -القدرة القابضة 

استشارات مشروعات الطاقة  ٪۱۰۰ اإلمارات  القدرة القابضة الصناعیة ذ.م.م
البدیلة والمشروعات 

 الصناعیة
إدارة المنتجع السیاحي  ٪۱۰۰ اإلمارات  كیو باركس استابلشمنت

 واالستثمار الترفیھي
 الرعایة الصحیة والضیافة ٪۱۰۰ اإلمارات  القدرة للرعایة الصحیة ذ.م.م

 ادارة المشروعات ٪٦۰ اإلمارات  إنترناشونال ذ.م.مكیو بي 
تطویر وإدارة واالستثمار في  ٪۹۹ .۳٥ اإلمارات  الریان لالستثمار ش.م.خ

 المشروعات العقاریة
المدینة السكنیة لعمال البناء 

 ذ.م.م
 االستثمار العقاري ٪٦٥ اإلمارات 

موون فالور للتطویر العقاري 
 ذ.م.م

 االستثمار العقاري ٪۱۰۰ اإلمارات 

جرین بریكاست سیستمز 
 للتكنولوجیا ذ.م.م

 المقاوالت العامة ٪٦۰ اإلمارات 

إیرث كیر للمنتجات الزراعیة 
 ذ.م.م

 األعمال الزراعیة ٪۱۰۰ اإلمارات 

 االستثمار العقاري ٪۱۰۰ اإلمارات  أبیكس السكنیة ذ.م.م
 االستثمار العقاري ٪۱۰۰ اإلمارات  الریان العالمیة العقاریة ذ.م.م
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۱۸ 

وكیو من األسھم القائمة في القدرة نیو الین للنفط والغاز ذ.م.م،  ٪٥۰بالرغم من امتالك المجموعة لـ  *
كة تابعة ركشھذا االستثمار ھ تم تصنیف إال أنلمواقف السیارات ذ.م.م وأبینیا للصناعات القابضة ذ.م.م، 

 بمقتضى السیطرة على الشركة المستثمر فیھا.
 بیان التوافق  ۲

 
 بیان التوافق (أ)

 
تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة واألحكام ذات الصلة من 

 .۲۰۱٥) لسنة ۲النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
 

 أساس القیاس (ب)
 

 الموجوداتة وستثماریالتاریخیة باستثناء العقارات اال إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفةتم 
 التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة. من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالمالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة 

 
 العملة التشغیلیة وعملة العرض (ج)

 
بیانات المالیة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھي العملة التشغیلیة یتم عرض ھذه ال

للشركة وعملة عرض بیاناتھا المالیة. تم تقریب كافة القیم إلى أقرب عدد صحیح باأللف (ألف درھم)، مالم 
 یذكر خالف ذلك.

 
 استخدام التقدیرات واألحكام (د)

 
ً المعاییر الدولیة یتطلب عند إعداد ھذه الب ع المالیة أن تقوم اإلدارة بوض إلعداد التقاریریانات المالیة وفقا

األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات 
 والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

 
األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد ھي نفسھا 

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱األحكام التي طبقت على البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في 
 

ین في التقدیرات واألحكام بیان المعلومات عن المجاالت الھامة لحاالت عدم الیق ٤یتم في اإلیضاح رقم 
الھامة المستخدمة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا التأثیر األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات 

 المالیة.
 

 أساس التوحید (ر)
 

 تتضمن البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة
 

دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ عندما یتم تحویل السیطرة إلى المجموعة. تقوم المجموعة باحتساب 
یتم عادةً قیاس الثمن المحول عند االستحواذ بالقیمة العادلة التي تعادل صافي الموجودات القابلة للتحدید التي 

م القیمة. كما یتتخضع أي شھرة تجاریة ناتجة الختبار سنوي للتحقق من انخفاض  تم االستحواذ علیھا.
 االعتراف في الحال بأي أرباح من عملیة الشراء بسعر منخفض ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

 
یتم قیاس أي مبلغ یُحتمل دفعھ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. إذا تم تصنیف المبلغ المحتمل كحقوق 

 ن حقوق الملكیة. خالفاً لذلك، یتم االعتراف بالتغیراتملكیة، فال تتم إعادة قیاسھ ویتم احتساب التسویة ضم
 .الموحد األرباح أو الخسائربیان الالحقة في القیمة العادلة للمبلغ المحتمل ضمن 
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۱۹ 

 (تابع)بیان التوافق  ۲
 

 الشركات التابعة (و)
  

منشأة ما عندما إن الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على 
تتعرض إلى، أو یكون لھا حقوق في، عائدات متغیرة نتیجة ارتباطھا مع المنشأة ویكون لھا القدرة على 
التأثیر في ھذه العائدات من خالل سیطرتھا على المنشأة. تم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة ضمن 

 تاریخ توقف ھذه السیطرة. البیانات المالیة الموحدة من تاریخ بدء السیطرة حتى
 

 الحصص غیر المسیطرة (س)
 

ً الحصص غیر المسیطرة  یتم قیاس ً لحصتھا التناسبیة في صافي الموجودات القابلة للتحدید في مبدئیا وفقا
إن أي تغیرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ما ال ینتج  في تاریخ االستحواذ. الشركة المستحوذ علیھا

 .حقوق الملكیةعنھا فقدان السیطرة، یتم احتسابھا كمعامالت 
 

 مسیطرة:ال المادیة غیرالمعلومات المالیة للشركات التابعة ذات الحصص 
 

 حقوق المساھمین المحتفظ بھ من قبل الحقوق الغیر مسیطرة:حصة 
 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ٪ ٪ 
   

 ٤۰ ٤۰ كیو للطاقة ذ.م.م.
 ۱٥ ۱٥ كیو لینك للنقل ذ.م.م.

 ٤۰ ٤۰ أكادیمیة اإلمارات للمحاكاة ذ.م.م.
 ٤۰ ٤۰ كیو إلدارة األسواق التجاریة ذ.م.م.

 ٥۰ ٥۰ مواقف السیارات ذ.م.م. -كیو 
 ٤۹ ٤۹ كیو أكتیف للتكنولوجیا ذ.م.م.
 ٥۰ ٥۰ أبنیة القابضة للصناعة ذ.م.م.

 ٤۹ ٤۹ ذ.م.م.كیو سكیب 
 ٤۰ ٤۰ كیو بي انترناشیونال ذ.م.م.

 - ۳٥ المدینة السكنیة لعمال البناء ذ.م.م
 - ٤۰ جرین بریكاست سیستمز للتكونولوجیا ذ.م.م

 
 عند التوحید المحذوفةالمعامالت  (ص)

 
یتم حذف أي أرصدة ومعامالت داخلیة باإلضافة إلى أي إیرادات ومصروفات غیر محققة ناتجة من 
المعامالت بین شركات المجموعة. كما یتم حذف األرباح غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات 
المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر 

المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي بھا. كما یتم حذف الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة حذف األرباح غیر 
 ال یتوفر فیھ دلیل على انخفاض القیمة.
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۲۰ 

 (تابع)بیان التوافق  ۲
  

 المعامالت بالعملة االجنبیة (ي)
 

ً ألسعار الصرف  التشغیلیةتحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العمالت یتم  لشركات المجموعة وفقا
 السائدة في تواریخ المعامالت. 

 
تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الرسمیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة  یتم

في تاریخ التقریر. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة 
ً ألسعار الصرف السائد ة في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم العادلة إلى العملة الرسمیة وفقا

تحویل البنود غیر المالیة بالعملة األجنبیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في 
ً  تاریخ المعاملة. یتم االعتراف و رباح أاأل بیان بفروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل ضمن عموما

 .الموحد الخسائر
 

 یتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن تحویل البنود التالیة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى:
 
استثمارات حقوق الملكیة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى (باستثناء انخفاض القیمة التي یتم فیھا  -

 اكتشافھا إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد)تصنیف فروق العمالت األجنبیة التي تم 
المالیة المحددة كتحوط لصافي االستثمار في عملیة خارجیة إلى المدى الذي یكون فیھ ھذا  المطلوبات -

 ؛ و))۳(انظر ( التحوط فعال
 إلى المدى الذي یكون فیھ ھذا التحوط فعال. المؤھلالنقدي  للتدفقالتحوط  -

 
 ھامةالسیاسات المحاسبیة ال ۳

 
ي ھذه الفترات المعروضة فجمیع على بصورة متسقة قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة 

اعتباراً  تسري التيوالتفسیرات تطبیق المعاییر الجدیدة والمعاییر المعدلة المالیة الموحدة باستثناء  البیانات
 .۲۰۱۷ینایر  ۱من 

 
الجدیدة والمعدلة لم یكن لھا أي تأثیر على المركز المالي الموحد للمجموعة إن تطبیق المعاییر والتفسیرات 

 خالل السنة.
 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (أ)
 

إن الشركة الزمیلة ھي شركة یكون للمجموعة تأثیراً جوھري علیھا. إن التأثیر الجوھري ھو المقدرة على 
القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للجھة المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو المشاركة في اتخاذ 

 السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات.
 

إن االئتالف المشترك ھو نوع من االتفاقیات المشتركة حیث یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على 
شترك. إن السیطرة المشتركة ھي المشاركة في السیطرة االتفاقیة حقوق في صافي موجودات االئتالف الم

على اتفاقیة بموجب عقد، وتتوجد ھذه السیطرة عندما یتطلب اتخاذ القرارات حول األنشطة ذات الصلة 
 موافقةً جماعیة من األطراف التي تشترك في السیطرة.

 
 ة المشتركة مماثلة لتلك االعتباراتإن االعتبارات التي یتم مراعاتھا عند تحدید النفوذ الجوھري أو السیطر

 الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة.
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 (تابع)االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف  (أ)
 

ً لطریقة حیتم احتساب استثمار المجموعة في ائتالفھا المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة.  قوق وفقا
الملكیة، یتم االعتراف مبدئیاً باالستثمار في االئتالف المشترك بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار 
لالعتراف بالتغیرات في حصة المجموعة في صافي موجودات االئتالف المشترك منذ تاریخ االستحواذ. یتم 

ف المشترك ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم إطفاؤھا أو إدراج الشھرة التجاریة المتعلقة باالئتال
إخضاعھا الختبار االنخفاض في القیمة بشكل فردي. یعكس بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة 
األخرى الموحد حصة المجموعة من نتائج عملیات االئتالف المشترك. یتم عرض أي تغیر في اإلیرادات 

 رى للشركات المستثمر بھا كجزء من اإلیرادات الشاملة األخرى للمجموعة.الشاملة األخ
 

باإلضافة إلى ذلك، عندما یتم االعتراف مباشرة بتغیر في حقوق الملكیة لالئتالف المشترك، تقوم المجموعة 
باالعتراف بحصتھا من التغیرات، إن وجدت، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. یتم حذف األرباح 

الخسائر الغیر محققة الناتجة من المعامالت بین المجموعة واالئتالف المشترك إلى مدى حصتھا في و
 االئتالف المشترك.

 
یتم عرض إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر االئتالف المشترك في بیان األرباح أو الخسائر 

 یة. یتم إعداد البیانات المالیة لالئتالف المشتركواإلیرادات الشاملة األخرى الموحد بعیداً عن األرباح التشغیل
لنفس فترة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. عندما تقتضي الضرورة، یتم إجراء تعدیالت بھدف المواءمة 

 بین السیاسات المحاسبیة لالئتالف المشترك مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.
 

االئتالف المشترك إلى مدى حصتھا في الشركة المستثمر  تقوم المجموعة باالعتراف بحصتھا من خسائر
بھا، ویتم تكوین مخصص للخسائر اإلضافیة، ویتم االعتراف بااللتزام ذو الصلة، إلى مدى االلتزامات 

 القانونیة أو الضمنیة المترتبة على المجموعة أو المبالغ التي تكبدتھا بالنیابة عن االئتالف المشترك. 
 

ة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر االنخفاض بعد تطبیق طریق
في قیمة استثمارھا في ائتالفھا المشترك. تحدد المجموعة في تاریخ كل تقریر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي 

لیل، تقوم ذا الدیشیر إلى تعرض استثمارھا في االئتالف المشترك النخفاض في القیمة. في حال وجود مثل ھ
المجموعة باحتساب قیمة االنخفاض على أنھ الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد لالئتالف المشترك وقیمتھ 
 الدفتریة، ومن ثم تقوم باالعتراف بالخسارة في بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى الموحد.

 
ف المشترك، تقوم المجموعة بقیاس واالعتراف بأي استثمار في حالة فقدان النفوذ الجوھري على االئتال

متبقي بقیمتھ العادلة. یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لالئتالف المشترك عند فقدان النفوذ الجوھري 
أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في بیان األرباح أو 

 لخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى الموحد.ا
 

 الموجودات الغیر متداولة المحتفظ بھا للبیع (ب)
 

متداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع، في حالة استرداد الیتم تصنیف الموجودات غیر 
قیمھا الدفتریة بصفة أساسیة من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر. قد یتم استیفاء ھذا 

ً وأن األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبیع بش ل كالشرط فقط عندما یكون احتمال بیع األصل مرتفعا
فوري بوضعھا الحالي. یجب على اإلدارة أن تلتزم بالبیع وأن یكون من المتوقع أن یؤھل لالعتراف بھ كبیع 

 كامل خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف. 
 

عندما تلتزم المجموعة بخطة بیع تشمل خسارة السیطرة على شركة تابعة، یتم تصنیف جمیع موجودات 
فظ بھا للبیع عند استیفاء الشروط التي تم وصفھا أعاله، بغض النظر عن ومطلوبات الشركة التابعة كمحت

احتفاظ المجموعة بالحقوق غیر المسیطرة في الشركة التابعة السابقة بعد البیع. یتم قیاس الموجودات الغیر 
لة ناقصاً دمتداولة (ومجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیم المدرجة السابقة أو القیمة العا

  تكالیف البیع، أیھما أقل.
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 باإلیراداتاالعتراف  (ح)
 

لشراء، یتم ا ثمن. عندما یتم تأجیل للثمن المقبوض أو المستحق القبضیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 
. ترضةمفالمستقبلیة باستخدام معدل سعر فائدة  المقبوضاتتحدید القیمة العادلة عن طریق خصم جمیع 

ائدة على كإیرادات فویتم االعتراف بھ الشراء  لثمنالفرق بین القیمة العادلة والقیمة اإلسمیة  یستحق الفرق
 أساس زمني.

 
 عقاراتبیع ال )۱(

 
اإلضافة إلى للمشتري بالحصة المكافئة في العقار عندما یتم تسلیم  العقاراتیتم االعتراف باإلیرادات من بیع 

 كافة الشروط التالیة:ب الوفاء
 
 ري؛إلى المشت الھامة الخاصة بالعقارات أو البضائعملكیة النقل كافة مخاطر وامتیازات قیام المجموعة ب •
عدم احتفاظ المجموعة بتدخل إداري مستمر إلى الدرجة المتعلقة عادة بالملكیة، وال بالسیطرة الفعلیة  •

 باعة؛على البضائع الم
 إمكانیة قیاس مبلغ اإلیرادات بصورة موثوقة؛ •
 احتمالیة تدفق المنافع االقتصادیة المتعلقة بالبضائع إلى المجموعة؛ •
 إمكانیة قیاس التكالیف المتكبدة أو المزمع تكبدھا بخصوص المعاملة بصورة موثوقة. •

 
 بیع البضائع )۲(

واالمتیازات الھامة للملكیة إلى العمیل، ویكون من یتم االعتراف باإلیرادات عندما یتم تحویل المخاطر 
المرجح استرداد الثمن المستحق ویمكن تقدیر التكالیف ذات الصلة واحتمالیة إعادة البضائع بصورة موثوقة، 
ولم یعد ھناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع وعندما یمكن قیاس قیمة اإلیرادات بصورة موثوقة. یتم 

 صافیة من المرتجعات والحسومات التجاریة والخصومات على الكمیة.قیاس اإلیرادات 
 
 تقدیم الخدمات )۳(

یتم االعتراف بإیرادات الرسوم والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل الفترة على أساس االستحقاق 
اب ف باألتععندما یتم تقدیم الخدمات وعدم وجود شكوك جوھریة حول استرداد الثمن المستحق. یتم االعترا

 المكتسبة من تنفیذ أعمال ھامة على أنھا إیرادات عندما یتم إنجاز األعمال.
 

 توزیعات األرباح والفوائد   )٤(
 

  .غالمبلجموعة في استالم محق لل ثبوت إیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات عندیتم االعتراف ب
 

إلى المبلغ األصلي المستحق ومعدل الفائدة الفعلي المطبق، ، استناداً أساس زمنيتُستحق إیرادات الفائدة على 
وھو المعدل الذي یتم بموجبھ خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل األعمار المتوقعة للموجودات 

 المالیة إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل عند االعتراف المبدئي.
 

 عقود اإلیجار (د)
 

كعقود إیجار تمویلیة عندما یتم بموجب شروط ھذه العقود نقل كافة مخاطر  یتم تصنیف عقود اإلیجار
وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة إلى المستأجر. كما یتم تصنیف كافة عقود اإلیجار األخرى على أنھا عقود 

 . إیجار تشغیلي
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 (تابع) عقود اإلیجار (د)
 

 مؤجركالمجموعة 
د على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقو عقود اإلیجار التشغیليیتم االعتراف بإیرادات اإلیجارات من 

ذات الصلة. ویتم إضافة التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة أثناء التفاوض وإعداد عقود اإلیجار التشغیلي إلى 
 القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم االعتراف بھا على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.

 
 مستأجركالمجموعة 

لى أساس ع في بیان األرباح أو الخسائر الموحد كمصروفات عقود اإلیجار التشغیليیتم االعتراف بدفعات 
كما یتم توزیع المنافع المستلمة أو المستحقة كحافز إلبرام عقد القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

 .ارعلى أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجإیجار تشغیلي 
 

 العمالت األجنبیة
بضة اللشركة القدرة الق التشغیلیةیتم عرض البیانات المالیة الموحدة بالدرھم اإلماراتي (الدرھم)، وھو العملة 

نود الخاصة بھا ویتم قیاس الب تشغیلیةلة العرض. تقوم كل شركة في المجموعة بتحدید عملتھا الوعم خش.م.
 .التشغیلیة المدرجة ضمن البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة

 
تحویل  السائدة بتاریخ المعاملة. یتم إعادةوفقاً ألسعار العملة التشغیلیة  یتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبیة

. التقریراریخ تفي السائدة  تشغیلیةجنبیة بأسعار العملة الالموجودات والمطلوبات المالیة السائدة بالعمالت األ
 .واإلیرادات الشاملة الموحد یتم إدراج كافة فروق تحویل العمالت األجنبیة في بیان االرباح أو الخسائر

 
ار ععند التوحید، یتم تحویل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعملیات األجنبیة للمجموعة باستخدام أس

لسائدة بمتوسط أسعار الصرف ا روفاتریر. یتم تحویل بنود اإلیرادات والمصلسائدة في تاریخ التقالصرف ا
العمالت األجنبیة، إن وجدت، إلى احتیاطي تحویل العمالت  أسعار صرفخالل السنة. یتم تحویل فروق 

لفترة خالل ا اتكمصرففرق التحویل كإیرادات أو االعتراف ب. یتم لكیةاألجنبیة للمجموعة ضمن حقوق الم
 التي تم استبعاد العملیات الخارجیة فیھا.

 
 تكالیف االقتراض (و)

تتم إضافة تكالیف االقتراض المنسوبة مباشرة لحیازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة، والتي تمثل 
ودات ذه الموجموجودات تستلزم فترة زمنیة كافیة لتصبح جاھزة لالستخدام المزمع أو البیع، إلى تكلفة ھ

 لحین أن تصبح ھذه الموجودات جاھزة لالستخدام المزمع لھا أو بیعھا. 
 

یتم خصم إیرادات االستثمار المحققة من االستثمارات المؤقتة لقروض معینة لحین خصم المصروفات على 
 الموجودات المؤھلة من تكالیف االقتراض المؤھلة لعملیة الرسملة.

 
 تكالیف االقتراض األخرى ضمن بیان األرباح أو الخسائر في فترة تكبدھا.یتم االعتراف بجمیع 

 
 منح الحكومیةال (و)

 
مؤجلة بالقیمة العادلة في حال وجود تأكید معقول على أنھ بالمنح الحكومیة كإیرادات مبدئیاً یتم االعتراف 

یتم االعتراف بھا ضمن بیان سیتم استالمھا وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة بالمنحة، بعد ذلك 
األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى الموحد على أساس دوري على مدى العمر اإلنتاجي لألصل 

 المعني.
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 األدوات المالیة (ح)
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة 
باالعتراف مبدئیاً بالقروض والذمم المدینة في التاریخ الذي تنشأ فیھ. ویتم االعتراف مبدئیاً  المجموعةتقوم 

ً في ، بكافة الموجودات المالیة األخرى في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا
 األحكام التعاقدیة الخاصة باألداة.

 
المالي عندما تنتھي حقوقھا التعاقدیة في الحصول على تدفقات  باألصلبإیقاف االعتراف  المجموعةتقوم 

المالي  ألصلاأو عندما تقوم بتحویل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من  األصلنقدیة من 
من خالل معاملة یتم بموجبھا تحویل كافة مخاطر وامتیازات الملكیة. ویتم االعتراف بأي حصص في ھذه 

 المجموعةات المالیة التي تم إیقاف االعتراف بھا والتي تم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من قبل الموجود
تندرج كافة الموجودات المالیة غیر المشتقة لدى المجموعة ضمن فئة  كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

   القروض والذمم المدینة والموجودات المالیة المتاحة للبیع. 
 

والمطلوبات المالیة، ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي عندما، وفقط  تتم مقاصة الموجودات
حق قانوني بمقاصة ھذه المبالغ وتكون لدیھا الرغبة إما في تسویتھا على أساس  المجموعةعندما، یكون لدى 

 صافي المبلغ أو تحصیل الموجودات وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة.
 

 نةالقروض والذمم المدی
مدرجة في لاقابلة للتحدید غیر الثابتة أو الدفعات المالیة ذات الموجودات في التتمثل القروض والذمم المدینة 

. ویتم االعتراف مبدئیاً بتلك الموجودات بالقیمة العادلة زائداً التكالیف المنسوبة بصورة مباشرة ةسوق نشط
القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة للمعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، یتم قیاس 

 الفعلیة، ناقصاً خسائر انخفاض القیمة.
 

 ة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالموجودات المالی
راف تزائداً التكالیف المنسوبة مباشرة للمعاملة. الحقاً لالع بالقیمة العادلة الموجوداتبھذه االعتراف مبدئیاً یتم 

القیمة  خسائر انخفاض بخالفبأي تغیرات تطرأ علیھا،  قیاسھا بالقیمة العادلة ویتم االعترافیتم  المبدئي،
مة ویتم االعتراف بالقی، ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى الدین أدواتب المتعلقةالعمالت األجنبیة  اتوفروق

اف بھذه الموجودات، یتم إعادة تصنیف الخسائر عندما یتم االعترفي احتیاطي القیمة العادلة. المتراكمة 
 المتراكمة ضمن حقوق الملكیة.

 
 النقد وما یعادلھ

ع المصرفیة والودائالبنوك  ولدىبیان التدفقات النقدیة، یتألف النقد وما یعادلھ من النقد في الصندوق  لغرض
 . امشیةالودائع الھ أو أقل وال یتضمن النقد وما یعادلھ ثالثة أشھرالتي تنطوي على فترات استحقاق أصلیة 

 
 المطلوبات المالیة غیر المشتقة 

ً  المجموعةتقوم   وھو التاریخ الذي تصبح فیھ ،تاریخ المتاجرةبالمطلوبات المالیة في باالعتراف مبدئیا
ة بالمطلوبات المالیالعتراف بإیقاف ا المجموعةالمجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة باألداة. تقوم 

 . انتھاؤھاالتزاماتھا التعاقدیة أو عندما یتم إلغاؤھا أو  تتم تسویةعندما 
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
والمطلوبات التي تم تصنیفھا الموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة ضمن ھذه الفئة ھي تلك الموجودات 

من قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي. قد تقوم اإلدارة بتصنیف أصل مالي بالقیمة العادلة من األرباح أو 
الخسائر عند االعتراف المبدئي فقط في حالة الوفاء بالمعیار األول من المعاییر التالیة. وقد یتم تصنیف التزام 

 ثالثة معاییر التالیة. یتم تقریر التصنیف على أساس كل أداة على حدة:مالي عندما یتم الوفاء بال
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۲٥ 

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

 
 )تابع( األدوات المالیة (ح)

 
یلغي التصنیف أو یقلل المعالجة غیر المتسقة التي قد تنشأ من قیاس الموجودات أو المطلوبات أو  •

 على أساس مختلف.االعتراف باألرباح أو الخسائر منھا 
تشكل الموجودات والمطلوبات جزءاً من مجموعة موجودات او مطلوبات مالیة أو مجموعة تضم كلیما  •

ً إلدارة المخاطر أو استراتیجیة  وتتم إدارتھا ویخضع أداؤھا للتقییم على أساس القیمة العادلة وفقا
 االستثمار الموثقة.

أو أكثر والتي تقوم بتعدیل التدفقات النقدیة بشكل كبیر،  تتضمن األداة المالیة أحد المشتقات المضمنة •
 والتي تلزم بموجب العقد.

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات (ط)

 
 مةناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیالتاریخیة والمعدات بالتكلفة واآلالت یتم بیان الممتلكات 

تمثل ت .األصل الستحواذالمصروفات المنسوبة مباشرة  ةالتاریخیتتضمن التكلفة . )إن وجدت( المتراكمة
 تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات في تكلفة الشراء باإلضافة إلى أي تكالیف أخرى مرتبطة باالستحواذ.

 
الئماً، كأصل منفصل حسبما یكون م االعتراف بھایتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو 

اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند المعني ویكون  منافع للمجموعةتتدفق فقط عندما یكون من المرجح أن 
من ضاإلصالح والصیانة األخرى  مصروفاتبشكل موثوق. یتم إدراج كافة  البند باإلمكان قیاس تكلفة
 تي تم تكبدھا فیھا.خالل الفترة المالیة ال األرباح أو الخسائر

 
 توالمعدات باستخدام طریقة القسط الثابواآلالت یتم احتساب االستھالك بحیث یتم شطب تكلفة الممتلكات 

 للموجودات المعنیة على النحو التالي: على فترة أعمارھا اإلنتاجیة المقّدرة
 

 سنة ٤۰         المباني
 سنوات ٤ – ۳       الماكینات والمعدات

 سنوات ٥ – ٤      المكتبیة وأجھزة الكمبیوترالمعدات 
 سنوات ٤ – ۳         السیارات

 سنوات ٥ – ٤        األثاث والتجھیزات
 سنوات أیھما أقل ٤مدة اإلیجار أو     تحسینات على عقارات مستأجرة

 سنوات ٥        موجودات أخرى
 
تم إدراج أیة وی تاریخ كل تقریرتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقّدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك في ت

 تغیرات في التقدیرات بأثر مستقبلي.
 

 ال یتم احتساب استھالك على األراضي.
 

ن ساس الفرق بیعلى أ الممتلكات والمعداتأو انتھاء یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد 
یان ببالقیمة الدفتریة للموجودات ضمن القیمة الدفتریة لتلك الموجودات، ویتم االعتراف ومتحصالت البیع 

 .الموحد األرباح أو الخسائر
 

تتم مراجعة القیم الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات لتحدید انخفاض القیمة عندما تشیر األحداث أو 
إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر وعندما التغیرات في الظروف 

تتجاوز القیم الدفتریة القیمة المقدرة القابلة لالسترداد، یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد 
 .أكبر والتي تعادل القیم العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما

  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
  الموحدةالمالیة  البیاناتإیضاحات حول 

 

۲٦ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز    (ي)
مالیة قید األعمال الرأس یتم تحویل االنتھاء من اإلنجاز،بالتكلفة. عند  اإلنجازاألعمال الرأسمالیة قید  بیانیتم 

 .مجموعةال اتوفقاً لسیاس االستھالك لھااحتساب ویتم  المالئمة لممتلكات واآلالت والمعداتافئة  اإلنجاز إلى
 

 العقارات االستثماریة (ك)
اریة و/ أو إیج التي تتألف من العقارات المحتفظ بھا للحصول على إیرادات ،یتم قیاس العقارات االستثماریة

ً  بتكلفتھا بما في ذلك تكالیف المعاملة. ،لزیادة رأس المال عقارات الالمبدئي، یتم قیاس  لالعترافالحقا
لعقارات لالخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة  أوبالقیمة العادلة. یتم إدراج األرباح  االستثماریة
 .الخسائر خالل الفترة التي نشأت فیھاوضمن األرباح  االستثماریة

 
وصى بھ ذج تقییم میتم تقییم القیم العادلة سنویاً من قبل مقیم خارجي مستقل ومعتمد، من خالل تطبیق نمو

 .معاییر التقییم الدولیة من قبل لجنة
 

 یكون من والعندما یتم استبعادھا أو سحبھا من االستخدام نھائیاً  بالعقارات االستثماریة إیقاف االعترافیتم 
تحصالت الفرق بین صافي مب االعترافمنافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم  الحصول على المتوقع

 .إیقاف االعترافالدفتریة لألصل ضمن بیان الدخل في الفترة التي تم فیھا  ةاالستبعاد والقیم
 

 تطویر قید اإلنجازالأعمال  (ل)
بالتكلفة أو  ابیانھتتكون أعمال التطویر قید اإلنجاز من عقارات یتم تطویرھا بشكل رئیسي بھدف بیعھا ویتم 

میم وإنشاء كافة التكالیف المباشرة المتعلقة بتص علىالتكلفة  تشتملصافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. 
من سیاق األعمال سعر البیع المقّدر ض في قصافي القیمة القابلة للتحقی یتمثلتكالیف الموظفین.  بما فیھاالعقار 

 البیع المتفاوتة القابلة للتطبیق. مصروفاتاالعتیادیة ناقصاً 
 

 المخزون (م)
بدأ الوارد ترتكز تكلفة المخزون على مأیھا أقل. القابلة للتحقیق، التكلفة أو صافي القیمة ب المخزون قیاسیتم 

، تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة واألعمال قید اإلنجاز وفیما یتعلق بالمخزون المصنّعأوالً یصرف أوالً. 
 .الطاقة التشغیلیة االعتیادیةمن المصروفات العامة لإلنتاج على أساس 

 
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (ن)

 
 لتحقق مما إذا كان ھناك أي مؤشر علىل بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر

قیمة األصل القابلة  تقدیریتم الموجودات النخفاض في القیمة. في حال وجود أي مؤشر، ھذه تعرض 
ة تقدیر القیمة القابل یمكنوجدت). عندما ال  إناالنخفاض في القیمة ( بھدف تحدید مدى خسائرلالسترداد 
لنقد التي ل المنتجة القیمة القابلة لالسترداد للوحدة، تقوم المجموعة بتقدیر بصورة فردیةصل أللالسترداد ل

على أساس معقول ومتسق، یتم كذلك تخصیص  التخصیص ال یمكنینتمي إلیھا األصل نفسھ. عندما 
ن مللنقد، أو یتم بخالف ذلك تخصیصھا ألصغر مجموعة  المنتجةالموجودات التجاریة للوحدات الفردیة 

 على أساس معقول ومتسق. یمكن تخصیصھاللنقد والتي الوحدات المنتجة 
 

 ھما أعلى.االستخدام، أی منالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة  فيالقیمة القابلة لالسترداد  تتمثل
 

 لألصل تریةالقیمة الدف تخفیضأقل من قیمتھ الدفتریة، یتم  لألصل المقدرة القیمة القابلة لالسترداد إذا كانت
 .لخسائراأو  األرباح ضمن فوراً االنخفاض في القیمة  سائربخ االعترافإلى القیمة القابلة لالسترداد. یتم 
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۲۷ 

 
 (تابع) انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (ن)

 
، لالسترداد المعدلة القابلة قیمتھإلى  تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل الحقاً، انخفاض القیمةعند عكس خسائر 

التي كان لیتم تحدیدھا في حال عدم االعتراف بحیث ال تزید القیمة الدفتریة المعدلة عن القیمة الدفتریة 
قیمة خسائر انخفاض العلى الفور االعتراف بعكس في سنوات سابقة. یتم  لألصلبخسائر انخفاض قیمة 

ي ھذه الحالة وف ،قیمة المعاد تقییمھابال المعني األصل ، ما لم یكن قد تم تسجیلبیان األرباح أو الخسائر ضمن
 زیادة في إعادة التقییم.على أنھا انخفاض القیمة التعامل مع عكس خسائر یتم 

 
 امتیازات الموظفین (س)

 
متعلقة وتذاكر السفر ال مخصص لاللتزامات المقدرة المتعلقة باستحقاق الموظفین إلجازات سنویة رصدیتم 
 بناًء على الخدمات المقدمة من الموظفین المؤھلین حتى نھایة فترة التقریر. بھا

 
نھایة الخدمة للموظفین من غیر مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  تعویضاتتقوم المجموعة بتقدیم 

التكالیف  استحقاقیعتمد االستحقاق لھذه المكافآت على طول فترة الخدمة وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. یتم 
المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. یتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق باإلجازة السنویة وتذاكر 
 السفر كالتزام متداول، بینما یتم اإلفصاح عن المخصص المتعلق بمكافآت نھایة الخدمة كالتزام غیر متداول.

 
لى إات العربیة المتحدة، تقوم المجموعة بدفع المساھمات المطلوبة بالنسبة للموظفین من مواطني دولة اإلمار

وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي
 األرباح أو علىالمتعلق بالمعاشات والتأمینات االجتماعیة. یتم تحمیل ھذه المساھمات  ۲۰۰۰) لسنة ۲(

 الخسائر خالل فترة خدمة الموظفین.
 

 الذمم المدینة التجاریة (ع)
نخفاض قیمتھا. ا المتوقعمبالغ ات للخصصبعد خصم الم قیمة الفاتورة األصلیةبالذمم التجاریة المدینة  بیانیتم 

یتم شطب  .غیر ممكنالمبلغ كامل استرداد  یصبحالمشكوك في تحصیلھا عندما  للدیونیتم تكوین مخصص 
 ستردادھا.وجود احتمال العند عدم  المعدومةالدیون 

 
 ما یعادلھالنقد و (ف)

رة وفي الصندوق والودائع قصی وكالبن لدىالنقد  من وما یعادلھ في بیان المركز المالي الموحدالنقد  یتكون
 ثالثة أشھر أو أقل. تمتد فترة استحقاقھا إلىالتي األجل 

 
 واالستحقاقاتالذمم الدائنة  (ص)

 مصرفیةالواألرصدة الصندوق  في من النقدیعادلھ  النقد وما یتكونألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد، 
 .الودائع المرھونة بعد خصمأعاله،  المعرفةودائع قصیرة األجل الو
 

واء صدر لبضائع والخدمات المستلمة سمقابل ا ستحقة السداد في المستقبلبالمـطلوبات للمبالغ م االعترافیتم 
 فواتیر من قبل المورد أو لم یتم. بھا
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 المخصصات (ق)
) نتیجة لحدث ضمنيعلى المجموعة التزام حالي (قانوني أو  یترتبالمخصصات عندما ب االعترافیتم 

ورة بص قیمة االلتزامتقدیر  ویمكن، المجموعة تسویة االلتزامیتوجب على أنھ  المرجحمن یكون و ،سابق
 . موثوقة

 
بنھایة فترة  لتسویة االلتزام الحالي للمبلغ المطلوب دفعھأفضل تقدیر في كمخصص  المعترف بھالمبلغ  یتمثل

خصص س مالمحیطة بااللتزام. عندما یتم قیا وحاالت عدم الیقیناألخذ بعین االعتبار المخاطر مع ، التقریر
یة لھذه التدفقات القیمة الحال ھي باستخدام التدفقات النقدیة المقّدرة لتسویة االلتزام الحالي، تكون قیمتھ الدفتریة

من  المخصص لتسویةالنقدیة. عندما یكون من المتوقع استرداد جزء أو كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة 
 لمستحقاكأصل في حالة كون استالم واسترداد المبلغ  لقبضمستحق االمبلغ  االعترافطرف ثالث، فإنھ یتم 

 مؤكد وقابل للقیاس بشكل موثوق بھ.
 

 القروض والسلفیات (ر)
مطفأة باستخدام فائدة بالتكلفة ال یترتب علیھاالمبدئي، یتم الحقاً قیاس القروض والسلفیات التي  االعترافبعد 

 ترافإیقاف االعاألرباح والخسائر في بیان الدخل الموحد عند ب االعترافطریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم 
 المطلوبات وكذلك من خالل عملیة اإلطفاء باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ب
 

االعتبار أي خصم أو عالوات عند الشراء والرسوم أو عین تكلفة المطفأة من خالل األخذ بالیتم احتساب 
لفائدة طریقة معدل ا ء باستخدامطفااإلزأ من معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج التكالیف التي تعد جزء ال یتج

 الموحد. األرباح أو الخسائرالفعلي ضمن تكالیف التمویل في بیان 
 

 قیاس القیمة العادلة (ش)
مطلوبات لالعادلة لكل من الموجودات وا القیم قیاساإلفصاحات والسیاسات المحاسبیة للمجموعة  بعضتطلب ت

تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غیر الملحوظة الھامة وتعدیل التقییم. المالیة وغیر المالیة. 
عندما یتم قیاس القیم العادلة باستخدام معلومات مقدمة من طرف أخر مثل أسعار الوسیط أو خدمات التسعیر، 

من األطراف األخرى لدعم االستنتاج أن ھذه التقییمات تفي تقوم اإلدارة بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا 
بمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج لقیاس القیمة 

 العادلة الذي یتم في إطاره تصنیف ھذه التقییمات.
 

تستخدم المجموعة معطیات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، 
یتم تصنیف القیم العادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة 

 في طرق التقییم على النحو التالي:
 
 بات مطابقة.: األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو۱المستوى  •
وھي عبارة عن معطیات ملحوظة  ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى  •

 لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار). 
(مدخالت : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غیر مرتكزة على معطیات السوق الملحوظة ۳المستوى  •

 غیر ملحوظة).
 

في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستویات مختلفة 
في النظام المتدرج للقیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ ضمن نفس المستوى في النظام 

 بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا. مستوى من المدخالت الھامةأدنى للقیمة العادلة الذي ینطوي على المتدرج 
 

تقوم المجموعة باالعتراف بالتحویالت فیما بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر 
 التي تم خاللھا التغییر.
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۲۹ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

  بعد لم یتم تفعیلھاو المصدرة والتفسیرات الجدیدة المعاییر (ت)
 

، ویجوز تطبیقھا قبل ذلك ۲۰۱۷ینایر  ۱المعاییر الجدیدة على الفترات السنویة التي تبدأ بعد تسري بعض 
  .التاریخ

 
قامت اإلدارة بتقییم المعاییر التالیة واستنتجت أنھ لن یكون ألي من ھذه المعاییر تأثیر مادي جوھري في 

 السنة األولي من تطبیقھا.  
 

 الموجودات المالیة وموجودات العقود –انخفاض القیمة  )۱(
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في  ۹إن المعیار رقم 
بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة"، األمر الذي سیتطلب قدر  ۳۹المعیار المحاسبي الدولي رقم 

سیتم  صادیة على خسائر االئتمان المتوقعة والتيكبیر من األحكام حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقت
 تحدیدھا على أساس االحتمال المرجح. 

 
سوف یُطبق نموذج احتساب انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 

لملكیة، وتطبق على موجودات العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في أدوات ا
 العقود. 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، سوف تقاس مخصصات الخسائر بناًء على  ۹وفقاً للمعیار رقم 

 أي من األسس التالیة:
 
شھراً، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر  ۱۲خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  •

 شھراً من تاریخ التقریر؛ و ۱۲تمل خالل المح
 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جمیع  •

 أحداث التعثر المحتمل على مدى العمر اإلنتاجي ألداة مالیة.
 

ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي في یُطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا 
 ۱۲تاریخ التقریر بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي، بینما یطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

شھراً إن لم یحدث ذلك. قد ترى المنشأة أن مخاطر االئتمان ألصل مالي لم تزداد بصورة جوھریة إذا كان 
مان منخفضة في تاریخ التقریر. یُطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة ھذا األصل ینطوي على مخاطر ائت

 التي ال تتضمن عنصر تمویلي على مدى العمر اإلنتاجي دائماً على الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود
 جوھري.

 
 المطلوبات المالیة –التصنیف  )۲(

 
التقاریر المالیة بصورة كبیرة بالمتطلبات الحالیة الواردة من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹یحتفظ المعیار رقم 

إال أنھ یتم بموجب المعیار  فیما یتعلق بتصنیف المطلوبات المالیة. ۳۹في المعیار المحاسبي الدولي رقم 
االعتراف بكافة تغیرات القیمة العادلة الخاصة بالمطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة  ۳۹المحاسبي الدولي رقم 

، في حین أنھ یتم بموجب المعیار رقم الموحد األرباح أو الخسائربیان ن خالل األرباح أو الخسائر ضمن م
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بیان التغیرات في القیمة العادلة بشكل عام على النحو التالي: ۹
 
التغیرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام، یتم بیان قیمة التغیر في القیمة العادلة المنسوب إلى  •

 ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى؛ و
 
 .الموحد األرباح أو الخسائر بیان یتم بیان القیمة المتبقیة للتغیر في القیمة العادلة ضمن •
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۳۰ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)بعد  تفعیلھالم یتم و المصدرة والتفسیرات الجدیدة المعاییر (ت)
 

 اإلفصاحات )۳(
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إفصاحات شاملة جدیدة، بصورة  ۹سوف یتطلب المعیار رقم 
 خاصة حول محاسبة التحوط ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. 

 
 التحول )٤(

 
من  ۹سوف یتم بصورة عامة تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار رقم 

 : رجعي، باستثناء ما ھو مبین أدناهالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بأثر 
 
تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي یسمح لھا بعدم إعادة بیان أرقام المقارنة للفترات السابقة  •

 المتعلقة بالتغیرات في التصنیف والقیاس (بما في ذلك انخفاض القیمة). 
جة تسوف یتم االعتراف بشكل عام بالفروق في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة النا •

من المعاییر الدولیة إعداد التقاریر المالیة ضمن األرباح المحتجزة  ۹عن تطبیق المعیار رقم 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱واالحتیاطیات كما في 

 یجب إجراء التقییمات التالیة على أساس الوقائع والظروف في تاریخ التطبیق األولي. •
 .ليالما باألصلتحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ فیھ  •
ة لتصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العاد •

 .من خالل األرباح أو الخسائر
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة على أنھا بالقیمة  •

 ة األخرى.العادلة من خالل اإلیرادات الشامل
 

(اعتباراً  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ۱٥المعیار رقم 
 ) ۲۰۱۸ینایر ۱من 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطار شامل لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت  ۱٥یضع المعیار رقم 

ھذا المعیار محل التوجیھات الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات، بما في ذلك االعتراف باإلیرادات. یحل 
عقود اإلنشاءات والتفسیر  ۱۱اإلیرادات، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱۸المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 العمالء.الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة برامج والء  ۱۳رقم 
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٥المعیار رقم قامت اإلدارة بإجراء تقییمھا واستنتجت أن تطبیق 
 في فترة مستقبلیة لن یؤثر على المعالجة الحالیة لالعتراف باإلیرادات.

 
 )۲۰۱۸ینایر  ۱من  (اعتباراً  "عقود اإلیجار" الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر  ۱٦المعیار رقم 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمستأجرین نموذج واحد الحتساب عقود اإلیجار  ۱٦یقدم المعیار 

في المیزانیة العمومیة. یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام 
إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار. توجد إعفاءات  األصل ذو الصلة باإلضافة

اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة 
 ىأي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إل –االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھھ للمعیار الحالي 

  عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي. 
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦المعیار رقم قامت اإلدارة بإجراء تقییمھا واستنتجت أن تطبیق 
 في فترة مستقبلیة لن یؤثر على المعالجة الحالیة لالعتراف باإلیرادات. 
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۳۱ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

  ۲۰۱۷ینایر  ۱التي تسري بعد  والتفسیرات المعدلة والجدیدة المعاییر (ث)
 

التي تم و على المعاییر أو التفسیرات التالیة المتعلقة بالمجموعة التعدیالت وأ الجدیدة المحاسبیة المعاییرإن 
المالي للمجموعة أو  لیس لھا تأثیر مادي على المركز ۲۰۱۷ینایر  ۱تطبیقھا على السنة المالیة التي تبدأ في 

أدائھا المالي. إن التعدیالت الناتجة عن مشروع التحسینات السنویة لمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة لیس 
 لھا تأثیر على البیانات المالیة للشركة ولكنھا قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة.

 
 )۷المحاسبي الدولي رقم على المعیار  تتعدیالاإلفصاح ( ةمبادر •
 على المعیار المحاسبي الدولي تتعدیال(االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة للخسائر غیر المحققة  •

 )۱۲رقم 
 معاییر – ۲۰۱٦ – ۲۰۱٤للفترة من  التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة •

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة)  ۱۲على المعیار رقم  تمتنوعة (التعدیال
 

 والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام ٤
 

 األحكام (أ)
 ؤثرتوالتقدیرات واالفتراضات التي  األحكام وضعاإلدارة  من یتطلب إعداد البیانات المالیة للمجموعةإن 

والمصروفات والموجودات والمطلوبات، باإلضافة إلى اإلفصاح عن على المبالغ المدرجة لإلیرادات 
دي إلى ؤھذه االفتراضات والتقدیرات قد ی عدم الیقین في إال أن. التقریرفي نھایة فترة المطلوبات الطارئة 

 في فترات مستقبلیة.نتائج قد تتطلب تعدیالت مادیة للقیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات 
 

 تأثیرالالتي لھا ، التالیة بوضع األحكاماإلدارة  قامت ،خالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة
 في بیان المركز المالي الموحد: المعترف بھااألھم على المبالغ 

 
 تصنیف العقارات

 عقارالتحدید ما إذا كان وضع أحكام لیلزم . أحكامعدة  بوضع العقاراتقامت اإلدارة خالل عملیة تصنیف 
إعادة بغرض  و/أو أرض محتفظ بھا ، مخزون، ممتلكات وآالت ومعداتكعقار استثماريمؤھل للتصنیف 

العقار  تاوفقا لتعریف متسقةبصورة  ممارسة ھذه األحكامتستطیع  حتى معاییرالبیع. قامت المجموعة بوضع 
راتھا، تقدی وضععند  إعادة البیع.بغرض واألراضي المحتفظ بھا  والمعدات التالممتلكات واآل، االستثماري

لنحو المبین في على ا العقاراتتصنیف ب والتوجیھات المتعلقة التفصیلیة المعاییر بعین االعتباراإلدارة  أخذت
، ٤۰رقم  الدولي المحاسبيمعیار الو ۱٦رقم  الدولي المحاسبيمعیار الو ۲الدولي رقم  المحاسبيمعیار ال
 .اإلدارةالممتلكات على النحو الذي تحدده  استخدامبصفة خاصة، و
 

 تصنیف االستثمارات في شركات تابعة وائتالفات مشتركة وشركات زمیلة
 ات مشتركةالفائتو تابعةشركات  التي تعتبر المنشآتعلى  المجموعة تأثیرسیطرة أو قامت اإلدارة بتقییم مدى 

بعد األخذ باالعتبار  بشكل مالئم تم تصنیفھا االستثماراتأن من . إن االدارة على قناعة زمیلةوشركات 
 .القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة لھذه الشركات على سیطرة المجموعة أو تأثیرھا

 
 تقییم الموجودات المصنفة كموجودات محتفظ بھا بغرض البیع

بیع، بقیمتھا الدفتریة السابقة أو قیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف ال بھا بغرض البیعمحتفظ الموجودات یتم قیاس ال
وحددت القیمة  الموجودات المصنفة كموجودات محتفظ بھا بغرض البیعأیھما أقل. قامت اإلدارة بمراجعة 

ل السنة ت اإلدارة خالالعادلة ناقصاً تكالیف البیع استناداً إلى دراسة السوق والبیئة االقتصادیة الحالیة. قام
لموجودات : ال شيء) لتخفیض القیم الدفتریة ل۲۰۱٦باالعتراف بخسائر انخفاض القیمة بمبلغ ال شيء (

 إلى قیمھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع.  المصنفة كموجودات محتفظ بھا بغرض البیع
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۳۲ 

 (تابع) والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام ٤
 

 التقدیرات واالفتراضات (ب)
كما في  األخرى لعدم الیقین في التقدیرات إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة

 ریةالدفتتعدیالت مادیة على القیم  إلى تؤديمخاطر جوھریة قد  تنطوي علىنھایة فترة التقریر والتي 
 :التالیة كما ھو موضح أدناهللموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة 

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات

المقّدرة وتكالیف االستھالك المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات. األعمار اإلنتاجیة  المجموعة بتحدیدقامت 
 التقدمتیجة نبشكل جوھري لمنتج. قد تتغیر ھذه التقدیرات متوقعة لال حیاةالھذه التقدیرات على دورة  ترتكز

ة االستھالك . ستقوم اإلدارة بزیادة تكلفنولوجي واستراتیجیات المنافسین لمواكبة التغیرات في قطاع العملتكال
لمتقادمة االموجودات  تخفیض قیمةعندما تكون األعمار اإلنتاجیة أقل من التقدیرات السابقة، أو سیتم شطب أو 

 . أو الغیر استراتیجیة التي تم التوقف عن استخدامھا أو بیعھا
 

 والشركات زمیلة ات المشتركةاالنخفاض في قیمة االستثمارات في االئتالف
 الة وجودفي حوالشركات الزمیلة  ات المشتركةبمراجعة استثماراتھا في االئتالف بصورة منتظمة تقوم اإلدارة

لة قد والشركات الزمی ات. إن تحدید ما إذا كانت االستثمارات في االئتالفالقیمةنخفاض في اال مؤشرات على
تعرضت النخفاض في قیمتھا یتطلب من اإلدارة تقییم ربحیة المنشأة المستثمر فیھا وسیولتھا ووضعھا المالي 

 العترافالمنظور. یتم تدفقات نقدیة تشغیلیة من تاریخ االستحواذ وحتى المستقبل ا تحقیقعلى  وقدرتھا
 األرباح والخسائر بیانفي  اتلالستثمار كمصروف الدفتریةالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد المقدرة والقیمة ب

 .الموحد
 

 األخرى  ةتقییم االستثمارات في األسھم الغیر مدرجة من خالل اإلیرادات الشامل
ت بناًء على المعامال األخرى ةالشامل اإلیراداتمن خالل  مدرجةیتم عادةً تقییم االستثمارات في األسھم الغیر 

ً لشروط السوق االعتیادیةالسوقی أو القیمة العادلة ألداة مماثلة بصورة كبیرة، أو  ة الحدیثة التي تتم وفقا
 ماذج تقییم أخرى. التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالیة ألدوات مماثلة أو ن

 
 اإلنجازاض في قیمة أعمال تطویر قید االنخف

ي القیمة النخفاض ف اإلنجاز للتحقق من مدى تعرضھاتطویر قید الیتم تقییم العقارات المصنفة تحت أعمال 
 نخفاض في القیمة. یتم تحدیدالھذه الموجودات  مؤشر على تعرضالتدفقات النقدیة عند وجود  استناداً إلى

رات إجمالي التكالیف وتقدی في المستقبل المتوقعة االتفاقیات التعاقدیة أو أسعار البیعالتدفقات النقدیة بناًء على 
بیان  ضمنالمجموعة التي تحددھا نخفاض في القیمة االخسائر  تسجیلحتى االنتھاء من إنشاء العقار. یتم 

 الموحد. األرباح والخسائر
 

  للعقارات االستثماریة  القیمة العادلة
ین مقیمین متخصصخدمات ب باالستعانة ، قامت المجموعةللعقارات االستثماریة القیمة العادلة تحدیدبھدف 

وء الظروف ض للعقارات االستثماریة في الحقیقیة تعكس القیمة العادلة التقییم. تعتقد اإلدارة أن قیمة خارجیین
 ما قیمتھ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ما في ك للعقارات االستثماریةالحالیة. بلغ إجمالي القیمة العادلة  االقتصادیة

، ٪۱۰القیمة العادلة بنسبة  نقص. في حال زیادة/ )ألف درھم ٤۲٦٫۲۳۷: ۲۰۱٦(رھم د ألف ۲٫٤۸٤٫٤۳۷
للسنة  وحدالم األرباح والخسائر بیان في المعترف بھا للعقارات االستثماریةفإن التغیر في القیمة العادلة 

 .درھم ألف ۲٤۸٫٤٤٤بمبلغ  ینقصسیزید/  ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في 
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 (تابع) والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام ٤
 

 (تابع)التقدیرات واالفتراضات  (ب)
 

 االنخفاض في قیمة الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من 

تحصیل المبلغ كامالً. إن تحدید ما إذا كانت الذمم المدینة قد تعرضت  یمكناألطراف ذات العالقة عندما ال 
ذات  لعمالء واألطرافا لدىالسیولة وضع و ياالئتمانوضع المن اإلدارة تقییم  یتطلبالنخفاض في قیمتھا 

یئة القانونیة ومراجعة الب اإلدارةالتاریخیة الخاصة بھم، بما في ذلك المناقشة مع  ومعدالت التحصیلالعالقة 
كاٍف لتغطیة الخسائر المتوقعة بعد األخذ بعین  المسجلاالدارة أن المخصص  ترىاالقتصادیة الحالیة. 

 المذكورة أدناه. المحددةور االعتبار األم
 

 للعقارات اإلجمالیة مخصصات انخفاض المساحة الطابقیة
األرض  ةعقطب االحتفاظتم یأرض في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  ةلدى المجموعة ملكیة قانونیة لقطع

: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  كمادرھم ملیون  ۳۳۸بمبلغ  ، وتم تقییمھاعقار استثماري في خلیج المنارةك
 . ملیون درھم) ۳٤۸

 
ة الحاج بشأن من مجلس أبوظبي للتخطیط العمراني وتوجیھات المجموعة توصیات تلقت، ۲۰۰۹في سنة 

المقترحة)  الطابقیة اإلجمالیةمن المساحة  ٪٥۳(انخفاض یصل إلى  بشكل جوھريكثافة التنمیة  تخفیضإلى 
ركة ح باستشاري مستقل متخصص فيحركة المرور. استعانت المجموعة  وذلك نتیجة القیود التي تفرضھا

مخاوف مجلس أبوظبي  تبددحلول إلیجاد  في محاولة المرور حركةللقیام بدراسة آثار ذلك على  المرور
. رة أعالهالمذكو لقطعة األرض اإلجمالیة الطابقیةفي المساحة المقترح التخفیض  وتقللللتخطیط العمراني 

، ياالستشارمع المجلس ومراجعة الدراسات الفنیة المعدة من قبل  التي أجریت مؤخراً بناًء على االتصاالت 
 أفضلیمثل  )٪۳۰ تخفیض بنسبة: ۲۰۱٦( ٪۳۰ تخفیض المساحة الطابقیة اإلجمالیة بنسبةاإلدارة أن  ترى

وظبي بال تزال المناقشات مع مجلس أ. المعنیة لعقاراتل المساحة الطابقیة اإلجمالیةتقدیر معقول للتغیر في 
 .حتى اآلنللتخطیط العمراني مستمرة 

 
ملیون  ۱۰۱ .٤بمبلغ  للعقار االستثماري االنخفاض المقدر في القیمة العادلةب االعترافبناًء على ما سبق، تم 

. في حالة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في كما  للعقار االستثماريمن القیمة العادلة  ٪۳۰درھم وھو ما یعادل 
 بوظبي للتخطیطمن قبل مجلس أ النھائیة المعتمدة الطابقیة اإلجمالیةالمساحة  في ٪٥بنسبة  نقصالزیادة/ال

 ملیون درھم. ۱٦ .۹ مخصص التغیر في القیمة العادلة بمبلغ سوف یزید/ینقصالعمراني، 
 

 تقییم الموجودات المصنفة كموجودات محتفظ بھا بغرض البیع
الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع بقیمتھا الدفتریة السابقة أو قیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یتم قیاس 

أیھما أقل. قامت اإلدارة بمراجعة الموجودات المصنفة كموجودات محتفظ بھا بغرض البیع وحددت القیمة 
نة صادیة الحالیة. قامت اإلدارة خالل السالعادلة ناقصاً تكالیف البیع استناداً إلى دراسة السوق والبیئة االقت

: ال شيء) لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات ۲۰۱٦باالعتراف بخسائر انخفاض القیمة بمبلغ ال شيء (
  المصنفة كموجودات محتفظ بھا بغرض البیع إلى قیمھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات ٥

 
 أراضي 
 ومباني

ماكینات 
 سیارات ومعدات

معدات مكتبیة 
 وأجھزة كمبیوتر

 أثاث 
 وتجھیزات

تحسینات على 
 عقارات مستأجرة

 موجودات 
 أخرى

أعمال رأسمالیة 
 قید اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم 

          التكلفة
 ٥۲۰٫٦۷٤ ۲۰٦٫۰٤٤ ۲۳٫۳٦٤ ٥٫٤٦۹ ۷٫۲۸٥ ۱۲٫۰۷۷ ۱٫۷۱۰ ٥۲٫۷٦۸ ۲۱۱٫۹٥۷ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۲٫۲۲۲ ۱۳۳ ۲۱ ۷۰ ٤۱۱ ۷٤۹ ۷۷۳ ٦٥ - معاد تصنیفھ من عملیات متوقفة
 ۲۷٫۳۷٥ ۱٦٫۸۲۷ ٤٤٦ - ۱۷۹ ۱٥۲ ۱۱٤ ٥٦ ۹٫٦۰۱ إضافات

 )۲٫۸۰۲( )۲٫۷٥۸( )۳۱( - - )۸( - )٥( - استبعادات
 - )٦۷٫۰۱۰( )٤٫۲۸۸( - ۹٫۷۲۳ ۳۹۲ - ٥۳۱ ٦۰٫٦٥۲ تحویالت 

 )٥۱٫٥۷٤( )٥۱٫٥۷٤( - - - - - - - معاد تصنیفھ إلى عقارات استثماریة
 )۹۰٤( )۳٦( )٦۳( - )٤( )۱٥( )۲( - )۷۸٤( صافي فروقات صرف العمالت األجنبیة

 ------------------- ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- --------------- ----------------- -------------------- ------------------- 
 ٤۹٤٫۹۹۱ ۱۰۱٫٦۲٦ ۱۹٫٤٤۹ ٥٫٥۳۹ ۱۷٫٥۹٤ ۱۳٫۳٤۷ ۲٫٥۹٥ ٥۳٫٤۱٥ ۲۸۱٫٤۲٦  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

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

 ٤۹٤٫۹۹۱ ۱۰۱٫٦۲٦ ۱۹٫٤٤۹ ٥٫٥۳۹ ۱۷٫٥۹٤ ۱۳٫۳٤۷ ۲٫٥۹٥ ٥۳٫٤۱٥ ۲۸۱٫٤۲٦ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۲۸٫۷۷۰ ۲۱٫٦۹۷ ۱٫۷۸۰ - ۲٫۳٥٤ ۸۰ ۲۳٥ ٥ ۲٫٦۱۹ إضافات

إضافات نتیجة االستحواذ على شركة 
 ۷٤٫۹۹۳ - - - ۲٫۷٦٥ ۷۲٫۰۳٦ ۱۹۲ - - تابعة جدیدة 

 )۸٫۸۷۲( )۷٫۳۱٥( - )٥( )۷٦۰( )٦۷۲( )۱۱۸( )۲( - استبعادات
 - ۱۹٫٦٥۷ ۱٫۱۸۲ - ٤ ۱٫۱۰۱ )۲( ۲ )۲۱٫۹٤٤( تحویالت 

 ٤٫٦۱۱ ۲٫۸۷٤ ۳٥۹ - ۷ ۷۸ ۸ - ۱٫۲۸٥ فروقات صرف العمالت األجنبیةصافي 
 -------------------- ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ------------------- -------------------- 

 ٥۹٤٫٤۹۳ ۱۳۸٫٥۳۹ ۲۲٫۷۷۰ ٥٫٥۳٤ ۲۱٫۹٦٤ ۸٥٫۹۷۰ ۲٫۹۱۰ ٥۳٫٤۲۰ ۲٦۳٫۳۸٦  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ------------------ ------------------ ---------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ------------------- 
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 (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات  ٥

 
 أراضي 
 ومباني

ماكینات 
 سیارات ومعدات

معدات مكتبیة 
 وأجھزة كمبیوتر

 أثاث 
 وتجھیزات

تحسینات على 
عقارات 
 مستأجرة

 موجودات 
 أخرى

أعمال رأسمالیة 
 قید اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

          انخفاض القیمة:و االستھالك المتراكم
 ۱٤۸٫۰٤۸ ۱۳٫٤٦۰ ۱٦٫۳٦۳ ٥٫٤٦۹ ٦٫۲٥۱ ۱۱٫۸۳۲ ۱٫۳٤٥ ٥۲٫۰۸٦ ٤۱٫۲٤۲ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۱٫۷۹۱ - ۱۳ ۷۰ ۲۸۹ ٦٦۸ ٦۸۹ ٦۲ - معاد تصنیفھ من عملیات متوقفة
 ۱۰٫۰۰٥ - ۲۰٦ - ۲٫۰٤٥ ۱۸۸ ۱٥۰ ۱٤۳ ۷٫۲۷۳ لمحمل للسنةا

 )۲۹( - )۲۱( - - )٦( - )۲( - استبعادات
 )۱۲۸( - )۳۰( - )۲( )۷( )۱( - )۸۸( عمالت أجنبیة صرفصافي فروقات 

 ۳٥٫۰۰۰ ۳٥٫۰۰۰ - - - - - - - االنخفاض في القیمة خسائر
 --------------- ---------------- --------------- ---------------- ---------------- --------------- ---------------- ---------------- ----------------- 

 ۱۹٤٫٦۸۷ ٤۸٫٤٦۰ ۱٦٫٥۳۱ ٥٫٥۳۹ ۸٫٥۸۳ ۱۲٫٦۷٥ ۲٫۱۸۳ ٥۲٫۲۸۹ ٤۸٫٤۲۷  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ---------------- ---------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- ------------------ ------------------- 
          

 ۱۹٤٫٦۸۷ ٤۸٫٤٦۰ ۱٦٫٥۳۱ ٥٫٥۳۹ ۸٫٥۸۳ ۱۲٫٦۷٥ ۲٫۱۸۳ ٥۲٫۲۸۹ ٤۸٫٤۲۷ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۱۲٫۲۹۲ - ۱٫۱۳۰ - ۲٫٦۲٥ ۱٫۱۳۱ ۱۸۲ ۱٦۹ ۷٫۰٥٥ لمحمل للسنةا

 )۱٫۰۳۸( - - )٥( )٤٦٥( )٥۰٤( )٦۲( )۲( - استبعادات
المحمل نتیجة االستحواذ على شركة 

 ۷۳٫٥٤۸ - - - ۲٫۷٤۹ ۷۰٫٦۱٥ ۱۸٤ - - تابعة جدیدة 
 )٦۳٥( - )۱۸۱( - )۳( )٥۱( )٦( - )۳۹٤( عمالت أجنبیة صرفصافي فروقات 

 ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ - - - - - - - االنخفاض في القیمة خسائر
 ------------------ ------------------ ---------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ------------------- 

 ۲۷۹٫۸٥٤ ٤۹٫٤٦۰ ۱۷٫٤۸۰ ٥٫٥۳٤ ۱۳٫٤۸۹ ۸۳٫۸٦٦ ۲٫٤۸۱ ٥۲٫٤٥٦ ٥٥٫۰۸۸  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ------------------ ------------------ ---------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ------------------- 
          

          القیمة الدفتریة:
 ۳۱٤٫٦۳۹ ۸۹٫۰۷۹ ٥٫۲۹۰ - ۸٫٤۷٥ ۲٫۱۰٤ ٤۲۹ ۹٦٤ ۲۰۸٫۲۹۸  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ======== ====== ======= ======= ====== ======= ======= ======== ======== 
 ۳۰۰٫۳۰٤ ٥۳٫۱٦٦ ۲٫۹۱۸ - ۹٫۰۱۱ ٦۷۲ ٤۱۲ ۱٫۱۲٦ ۲۳۲٫۹۹۹  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
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۳٦ 

 

 (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات  ٥
 

 تم تحمیل االستھالك للسنة على النحو التالي:
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٫۸٥٤ ٥٫۰۸۲ تكلفة البضائع والخدمات
 ٥٫۱٥۱ ۷٫۲۱۰ المصروفات العمومیة واإلداریة

 -------------------- -------------------- 
 ۱۲٫۲۹۲ ۱۰٫۰۰٥ 
 ========= ========= 
 

 العقارات االستثماریة ٦
 

 تتألف العقارات االستثماریة من الممتلكات التالیة:
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   الموقع:
 ۲٤۳٫٦۰۰ ۲۳٦٫٦۰۰ خلیج المنارة أبوظبي، اإلمارات

 ۳٥٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰ منتجع عین الفایضة
 ۹۲٫۷۳۷ ۹۲٫۷۳۷ دمشق، سوریا

 ٥٤٫۹۰۰ ٥۲٫۱۰۰ مبنى القدرة، أبوظبي، اإلمارات
 - CWRC ۸۰۰٫۰۰۰ –قریة الریان السكنیة 

 - ۳۲٥٫۰۰۰ أرض مدینة خلیفة
 - ۸۸۷٫۰۰۰ موون فالورالمدینة السكنیة 

 - ۱٦٫۰۰۰ ھایدرا غولف ووك
 - ٤٥٫۰۰۰ RT6-C7أرض جزیرة الریم 

 - ۱٫۰۰۰ الغدیروحدة سكنیة في مشروع 
 ---------------------- ---------------------- 
 ۲٫٤۸٤٫٤۳۷ ٤۲٦٫۲۳۷ 
 ========== ========== 
 

 السنة: لعقارات االستثماریة خاللفیما یلي الحركات في ا
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۹۱٬۲۳۷ ٤۲٦٫۲۳۷ ینایر ۱كما في 
 - ۱٫۹۱۷٫۰۸۸ على الریانإضافات نتیجة االستحواذ 

 ٥۱٫٥۷٤ ۷۰٫۰۰۰ / المخزونإعادة التصنیف من األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز
 - ۷۰٫۲۱٤ إضافات خالل السنة

 )۱۱٦٫٥۷٤( ۸۹۸ من إعادة تقییم عقارات استثماریة )الخسائر( األرباح/
 ---------------------- -------------------- 

 ٤۲٦٫۲۳۷ ۲٫٤۸٤٫٤۳۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 ========== ========= 
 

  



 القدرة القابضة ش.م.خ
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

۳۷ 

 
 (تابع)العقارات االستثماریة  ٦
 

یمة حسب مستویات النظام المتدرج لقیاس الق بالقیمة العادلة یة المسجلةاالستثمارالعقارات یوضح الجدول التالي تحلیل 
 العادلة:

 
 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي تاریخ التقییم 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

      ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ۲٫٤۸٤٫٤۳۷ -  -  ۲٫٤۸٤٫٤۳۷ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ العقارات االستثماریة

      
      ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 ٤۲٦٫۲۳۷  -  -  ٤۲٦٫۲۳۷  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ العقارات االستثماریة
 

 ۱بین المستوى فیما تحویالت أي ك ، لم تكن ھنا۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  السنتین المنتھیتینخالل 
 لقیاسات القیمة العادلة. ۳والمستوى  ۲والمستوى 

 
تم تحدید القیمة العادلة لخلیج المنارة من قبل اإلدارة بالرجوع إلى التقییم الذي تم بواسطة الشركة ، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 

درة یر تابعة للمجموعة. لقد تم التوصل إلى التقییم الذي یتوافق مع المعاییر الصاالبریطانیة العربیة، شركة تقییم مستقلة غ
 تم تخفیض منھج المقارنات المباشرة ومنھج القیمة المتبقیة. عن المعھد الملكي للمساحین القانونیین، استناداً إلى كل من

بما یمثل  ،ملیون درھم) ۱۰٤ .٤تخفیض بمبلغ : ۲۰۱٦(ملیون درھم  ۱۰۱ .٤ بمبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  لعادلةالقیمة ا
تم تحدید إجمالي . لقطعة األرضفي إجمالي المساحة الطابقیة  )٪۳۰: ۲۰۱٦( ٪۳۰التقلیص المقدر من قبل اإلدارة بواقع 

المناقشات التي تمت مع مجلس التخطیط العمراني وقراره  النتائج التي أسفرت عنھا المساحة الطابقیة النھائي بناًء على
القیمة العادلة  انخفضت، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱النھائي فیما یتعلق بتقلیص إجمالي المساحة الطابقیة لقطعة األرض. في 

 .درھم)ملیون  ٥ .٦: ارتفعت بمبلغ ۲۰۱٦(ملیون درھم  ۷في قطعة األرض بمبلغ  ٪۷۰المتعلقة بحصة المجموعة البالغة 
 

م بواسطة تالذي ، تم تحدید القیمة العادلة لمنتجع عین الفایضة من قبل اإلدارة بالرجوع إلى التقییم ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 
المعاییر  . لقد تم التوصل إلى التقییم الذي یتوافق معتقییم مستقلة غیر تابعة للمجموعةالشركة البریطانیة العربیة، شركة 

م إجراء ت لكي للمساحین القانونیین، استناداً إلى طریقة تقییم االستثمار (طریقة رسملة الدخل).الصادرة عن المعھد الم
انخفضت القیمة العادلة ، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في ملیون درھم.  ۱۷ .۲إضافات خالل السنة في منتجع عین الفایضة بمبلغ 

 .ملیون درھم) ۰ .٥: انخفضت بمبلغ ۲۰۱٦(درھم  ملیون ۲۳ .۲بمبلغ 
 

ً  ومنتجع عین الفایضةالمنارة خلیج  تسجیلتم  ً  درھم ۱قدرھا  بقیمة اسمیة مبدئیا المحاسبیة لدى المجموعة سیاسة لل وفقا
 .بشأن المنح الحكومیة

 
. ھناك شكوك بشأن قدرة ملیون درھم) ۹۲ .۷: ۲۰۱٦( درھم ملیون ۹۲ .۷لدى المجموعة قطعة أرض في سوریا بقیمة 

لوضع السیاسي الحالي في سوریا. نظراً لالمجموعة على الحصول على المنافع االقتصادیة أو استرداد قیمة ھذه األرض 
وتم اعتماھا من قبل مجلس إدارة  ۹۲ .۷بقیمة ، تم تقدیر القیمة العادلة من قبل اإلدارة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

 المجموعة.
 

، قامت المجموعة بتحویل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز الخاصة بالطابق األرضي للمبنى الرئیسي للمجموعة ۲۰۱٦في 
درھم إلى العقارات االستثماریة، حیث سیتم استخدام تلك  ملیون ٥۱ .٦البالغ قیمتھا  ۳-۱وطابق المیزانین والطوابق 

، تم تحدید القیمة العادلة لتلك المناطق في المبنى ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ي العقارات بغرض إنتاج إیرادات إیجاریة. كما ف
إلى التقییم الذي تم بواسطة الشركة البریطانیة  استناداً  ملیون درھم) ٥٤ .۹: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( درھم ملیون ٥۲ .۱بمبلغ 

العربیة، شركة تقییم مستقلة غیر تابعة للمجموعة. لقد تم التوصل إلى التقییم الذي یتوافق مع المعاییر الصادرة عن المعھد 
انخفضت ، ۲۰۱۷ر دیسمب ۳۱في  الملكي للمساحین القانونیین، استناداً إلى طریقة تقییم االستثمار (طریقة رسملة الدخل).

 .)ال شيء: انخفضت بمبلغ ۲۰۱٦(درھم  ملیون ۲ .۸القیمة العادلة بمبلغ 
 

، بناًء على التقییم ملیون درھم) ۷۹٦: ۲۰۱٦( درھمملیون  ۸۰۰لعمال البناء  یةبلغت القیمة العادلة لمشروع المدینة السكن
تقییم مستقلة. لقد تم التوصل إلى التقییم الذي  أستكیو إلدارة العقارات، شركةبواسطة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الذي تم في 

یتوافق مع المعاییر الصادرة عن المعھد الملكي للمساحین القانونیین، استناداً إلى طریقة تقییم االستثمار (التدفق النقدي 
 المخصوم).

 



 القدرة القابضة ش.م.خ
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

۳۸ 

 (تابع)العقارات االستثماریة  ٦
 

لیھما، عتمتلك المجموعة قطعتي أرض في مدینة خلیفة "أ" ومدینة خلیفة "ب"، وتنوي المجموعة إنشاء عقارات استثماریة 
الشركة البریطانیة أستكیو إلدارة العقارات و، قامت ۲۰۱۷تم تصنیف ھذه األراضي كعقارات استثماریة. خالل  ولذلك

ه ارجي مستقل بناًء على طلب المجموعة، حیث تم تحدید القیمة العادلة لھذبإجراء تقییم خ ، شركتي تقییم مستقلتینالعربیة
 ، بلغت القیمة العادلة۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱األرض باستخدام نماذج تقییم قائمة على مدخالت السوق الملحوظة. كما في 

 .ملیون درھم) ۳۱۷: ۲۰۱٦(ملیون درھم  ۳۲٥لقطعتي األرض 
 

مشروع") قید التطویر ("ال منح المدینة السكنیة موون فالور، عقارتصادیة المتخصصة بقامت المؤسسة العلیا للمناطق االق
لفترة إیجار مدتھا ثالثین سنة لـموون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م ("موون فالور")، شركة تابعة  ۲۰۱۲في دیسمبر 

بناًء على التقییم  ملیون درھم) ٥۳٦: ۲۰۱٦( ملیون درھم ۸۸۷قید التطویر  القیمة العادلة لھذا العقارللمجموعة. بلغت 
فق مع مستقلة. لقد تم التوصل إلى التقییم الذي یتوا فالیوستار لالستشارات اإلداریة، شركة تقییم الذي تم بواسطة شركة

 خصوم).مالمعاییر الصادرة عن المعھد الملكي للمساحین القانونیین، استناداً إلى طریقة تقییم االستثمار (التدفق النقدي ال
 

االحتفاظ بھا لزیادة قیمتھا، وعلیھ تمت  وعوضا عن ذلك قررت ھاقامت المجموعة خالل السنة بتغییر رغبتھا في بیع
بإجراء  لة، شركة تقییم مستقالشركة البریطانیة العربیةإلى العقارات االستثماریة. عالوة على ذلك، قامت  تصنیفھماإعادة 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  لھذه األراضيتقییم خارجي مستقل بناًء على طلب المجموعة، حیث تم تحدید القیمة العادلة 
 .ملیون درھم) ٥۱ملیون درھم و ۱۹: ۲۰۱٦(ملیون درھم على التوالي  ٤٥ملیون درھم و ۱٦بمبلغ 

 
 .ملیون درھم بالقیمة العادلة ۱البالغ إجمالي قیمتھا  الوحدة السكنیة في مشروع الغدیرتم تسجیل 

 
 االستثمار في الشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة ۷

 
 مكان التأسیس نسبة الملكیة النشاط الرئیسي المستثمر فیھا الشركة

    
    الشركات الزمیلة

 أبوظبي ٪۱۰۰ مقاوالت عامة كیو للمقاوالت ذ.م.م
 أبوظبي ٪٥۰ تجارة وتشغیل معدات التبرید والتكییف ذ.م.مكیو  –اس كي ام 

 أبوظبي ٪۱۰ وكالة توظیف سواعد للتوظیف ذ.م.م
    

    االئتالفات المشرتكة
 أبوظبي ٪٥۰ إدارة الریاضة شركة القدرة لإلدارة الریاضیة ذ.م.م

 المغرب ٪٥۰ االستثمارات العقاریة شركة القدرة الضحى لالستثمار العقاري
 

من حقوق ملكیة كیو للمقاوالت ذ.م.م. كما  ٪٥۱اشترت المجموعة من طرف آخر، بموجب اتفاقیة، حصة إضافیة بنسبة 
 ، لم یتم تحویل حق الملكیة القانوني إلى المجموعة.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
یو للمقاوالت من حقوق ملكیة ك ٪۲٤، أبرمت الشركة اتفاقیة مع طرف آخر لشراء حصة إضافیة بنسبة ۲۰۱۷خالل 

لم ، والمجموعة إلىلم یتم تحویل حق الملكیة القانوني  ،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  ألف درھم. كما ۱٫۰۰۰ذ.م.م مقابل مبلغ 
بممارسة سیطرة على كیو كونستركشن ذ.م.م، وبالتالي تم تصنیف االستثمار كشركة  كما في تاریخ التقریر تقم المجموعة

 زمیلة.
 

، المستثمر فیھا الشركةمن حقوق ملكیة  ٪٥۰تمتلك من أن المجموعة رغم بال كیو كشركة زمیلة – معاملة اس كي ام تتم
 المستثمر فیھا. عملیات أو قرارات الشركة فيمشتركة  ةو سیطرأ المجموعة سیطرة ال تمارسحیث 

 
المستثمر  الشركةملكیة  من حقوق ٪۱۰تمتلك من أن المجموعة رغم بال كشركة زمیلة ذ.م.م معاملة سواعد للتوظیف تتم

 المستثمر فیھا. تأثیر جوھري على عملیات وقرارات الشركةالمجموعة  تمارسحیث ، فیھا



 القدرة القابضة ش.م.خ
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

۳۹ 

 
 (تابع)االستثمار في الشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة  ۷
 

 

 في صافيالحصة 
 الموجودات في 
 ۲۰۱۷ینایر  ۱ 

/ ضافاتاإل
 (االستبعادات)

الحصة في 
 األرباح/

 األرباحتوزیعات  )الخسائر( 

األرباح من 
اإلضافات 

 المشتراه

الحصة في 
 احتیاطات

تحویل العمالت 
 األجنبیة

الحصة في صافي 
الموجودات كما 

دیسمبر  ۳۱في 
۲۰۱۷ 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

        الشركات الزمیلة
 ۳۱٫۱۱۱ - ۷٫۷۸۷ - - ۱٫۰۰۰ ۲۲٫۳۲٤ كیو للمقاوالت ذ.م.م

 - - - - - - - كیو ذ.م.م –اس كي ام 
 ۳٦٫۲٤۳ - - )۳٫۰٦۷( ٥٫۱۲٤ - ۳٤٫۱۸٦ سواعد للتوظیف ذ.م.م

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ٥٦٫٥۱۰ ۱٫۰۰۰ ٥٫۱۲٤ )۳٫۰٦۷( ۷٫۷۸۷ - ٦۷٫۳٥٤ 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
        

        االئتالفات المشتركة
 ۷٫۸٦۳ - - - ٦۲٤ - ۷٫۲۳۹ شركة القدرة لإلدارة الریاضیة ذ.م.م

 ۱٫۲۹٤ )٥۹٤( - - )۸۹۳( - ۲٫۷۸۱ شركة القدرة الضحى لالستثمار العقاري
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۱۰٫۰۲۰ - )۲٦۹( - - )٥۹٤( ۹٫۱٥۷ 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
        

 
  



 القدرة القابضة ش.م.خ
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٤۰ 

 
 (تابع)االستثمار في الشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة  ۷
 

 

 الحصة في صافي
 الموجودات في 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

/ ضافاتاإل
 (االستبعادات)

الحصة في 
 األرباح/

 األرباحتوزیعات  )الخسائر( 

األرباح من 
اإلضافات 

 المشتراه

الحصة في 
 احتیاطات

تحویل العمالت 
 األجنبیة

الحصة في صافي 
الموجودات كما 

دیسمبر  ۳۱في 
۲۰۱٦ 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

        الشركات الزمیلة
 ۲۲٫۳۲٤ - - - - ۱٥٫۰٤٤ ۷٫۲۸۰ كیو للمقاوالت ذ.م.م

 - - - - - - - كیو ذ.م.م –اس كي ام 
 ۳٤٫۱۸٦ - - )۲٫٥٥٥( ۱۱٫٤۲٥ - ۲٥٫۳۱٦ سواعد للتوظیف ذ.م.م

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۳۲٫٥۹٦ ۱٥٫۰٤٤ ۱۱٫٤۲٥ )۲٥٦٫٥ - - )٫٥٥٥۱۰ 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
        

        االئتالفات المشتركة
 ۷٫۲۳۹ - - - )۹۹۷( - ۸٫۲۳٦ شركة القدرة لإلدارة الریاضیة ذ.م.م

 ۲٫۷۸۱ )۳٫٤۲۱( - - - - ٦٫۲۰۲ شركة القدرة الضحى لالستثمار العقاري
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 ۱٤٫٤۳۸ - )۹۹۷( - - )۳٫٤۲۱( ۱۰٫۰۲۰ 

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

والمبالغ المدفوعة المستثمر فیھا إلى مدى مساھمتھا الرأسمالیة  الشركات. قامت المجموعة باحتساب حصتھا من خسائر ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كیو ذ.م.م مركز صافي عجز كما في  – اس كي ام تشغل
 ً  .مقدما



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤۱ 

 
 (تابع)االستثمار في الشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة  ۷

 
 بالشركات الزمیلة للمجموعة: الخاصةالمالیة  فیما یلي مخلص للمعلومات

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۹۲٫۷٦۰ ٤٤۷٫٤٤۸ إجمالي الموجودات
 )۱۱۹٫۳۱۳( )٥۳٫۹۰۷( إجمالي المطلوبات

 ---------------------- -------------------- 
 ۳۷۳٫٤٤۷ ۳۹۳٫٥٤۱ صافي الموجودات

 ========== ========= 
 ٥٦٫٥۱۰ ٦۷٫۳٥٤ حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزمیلة

 ========== ========= 
 ۲۲۲٫۰۱۱ ۲۲۹٫۹۷۱ إجمالي اإلیرادات

 ========== ========= 
 ٥٤٫۹٤٥ ٥۰٫۷٥٤ إجمالي أرباح السنة

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

 للمجموعة: باالئتالفات المشتركة الخاصةالمالیة  فیما یلي مخلص للمعلومات
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۳٤٫٥۸۲ ٤۷٫۷٦۸ إجمالي الموجودات
 )۹۹٫۱٤۱( )۲۹٫٤٥٤( إجمالي المطلوبات

 ---------------------- -------------------- 
 ۳٥٫٤٤۱ ۱۸٫۳۱٤ الموجوداتصافي 

 ========== ========= 
 ۱۰٫۰۲۰ ۹٫۱٥۷ االئتالفات المشتركةحصة المجموعة من صافي موجودات 

 ========== ========= 
 ٦٥٫۲۹۹ ٦۲٫۷۳۹ إجمالي اإلیرادات

 ========== ========= 
 ۳۸ ۱٫۱۱۱ إجمالي أرباح السنة

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

  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤۲ 

 
 المالیة الموجودات ۸

 
 فیما یلي الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۰٫۹۰٥ ۸٫۰۹۸ االستثمار في السندات المالیة المدرجة
 ٥٦٥٫۰۲۹ ٥۹۷٫٦٤۲ االستثمار في السندات المالیة غیر المدرجة

 ---------------------- -------------------- 
 ٦۰٥٫۷٤۰ ٥۷٥٫۹۳٤ 
 ========== ========= 

 
 فیما یلي الحركة في الموجودات المالیة خالل السنة:

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦٦۰٫۱٥۳ ٥۷٥٫۹۳٤ ینایر ۱في 
 - ٥۱۲ االستحواذ من خالل دمج األعمال

 ۸٫۲٦۹ - السنةالمشتریات خالل 
 )۹۳٫٥۳٦( - االستبعادات خالل السنة

 )٦٫۱۹۳( )۷٫۳٦٦( استرداد أسھم
 ۷٫۲٤۱ ۳٦٫٦٦۰ الزیادة في القیمة العادلة

 ---------------------- -------------------- 
 ٥۷٥٫۹۳٤ ٥۰٦٫۷٤۰ دیسمبر  ۳۱في 

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

ات التي تمت مؤخراً الستثمار بیعالبناًء على معامالت  غیر المدرجةتم تقدیر القیمة العادلة لبعض االستثمارات 
 السوق.في وسطاء التم تأكیدھا من قبل  مماثلة

 
 المخزون ۹

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۹٫۰۰۰ - )٦(إیضاح العقارات المنجزة المحتفظ بھا إلعادة البیع 
 ٥۱٫۰۰۰ - )٦(إیضاح األرض المحتفظ بھا للبیع 

 ۱٫٦۰٤ ۳٫٦۳٦ أخرى
 ---------------------- -------------------- 
 ۳٫٦۳٦ ۷۱٫٦۰٤ 
 ========== ========= 

 
االحتفاظ بھا لزیادة قیمتھا، وعلیھ  وعوضا عن ذلك قررت ھاقامت المجموعة خالل السنة بتغییر رغبتھا في بیع

  إلى العقارات االستثماریة. تصنیفھماتمت إعادة 
  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤۳ 

 
 النقد وما یعادلھ ۱۰

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۱۳٫۸٥٦ ۹٥٫٥۰۷ النقد واألرصدة المصرفیة
 ۲۰٫۲۹۸ ۱۳٫۹۸۷ قصیرة األجل -ودائع ألجل 

 ---------------------- -------------------- 
 ۱۰۹٫٤۹٤ ۱۳٤٫۱٥٤ 

 )٥۹٤( )٥۹٤( ناقصاً: ودائع خاضعة لرھن
 ---------------------- -------------------- 
 ۱۰۸٫۹۰۰ ۱۳۳٫٥٦۰ 

 ۱٫٥٦۰ - المصنفة كجزء من مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا للبیع
 ---------------------- -------------------- 

 ۱۳٥٫۱۲۰ ۱۰۸٫۹۰۰ وما یعادلھ ألغراض بیان التدفقات النقدیةالنقد 
 ========== ========= 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۱۱

 
تقوم المجموعة في سیاق األعمال االعتیادیة بالدخول في معامالت، یتم إجراؤھا بناًء على شروط تجاریة متفق 

ینطبق علیھم تعریف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعیار المحاسبي  أخرینعلیھا، مع شركات أو أفراد 
 عھمبوسالمدیرین التنفیذیین بالشركة والشركات التي  عالقة طرف ذي عالقة مع المجموعةلدى . ۲٤الدولي رقم 

 كنھا ممارسة تأثیر ھام على المجموعة. می الشركات التيممارسة تأثیر ھام علیھا أو 
 

لي المعامالت واألرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة، باإلضافة إلى اإلیرادات والمصروفات ذات فیما ی
 الصلة:

 
 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة: (أ)

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   طویلة األجل
 ۲٫٥٥۱ ۲٤۳ ھیدرا العقاریة

 ٥٫۹۰٥ ٥٫۹۰٥ كونیكشن العقاریة
 - ۲۸۰ أخرى

 -------------------- -------------------- 
 ٦٫٤۲۸ ۸٫٤٥٦ 

 )٥۹۰( )٤۲۹( ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 -------------------- -------------------- 
 ٥٫۹۹۹ ۷٫۸٦٦ 
 ========== ========== 
 

  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤٤ 

 
 (تابع)المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ۱۱

 
 :(تابع) المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (أ)

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   قصیرة األجل
 ٤٦ - (ائتالف مشترك) شركة القدرة الضحى لالستثمار العقاري

 ۲۱٫٤۲۳ ۱۸٫٦۹٤ القدرة لإلدارة الریاضیة (ائتالف مشترك)
 ۱٦۱ ۱٦۱ ةالعقاری اھیدر

 ۳٫٦۳٥ ۳٫٦۳٥ زمیلة)كیو ذ.م.م (شركة  - ماس كي ا
 ٦٫۸٦۸ ٦٫۸٦۸ مشروعات دبي الدولیة

 ۳٫٦۳۰ - لالتصاالت ذ.م.مفیوال 
 ۳٫٦٦۸ ۲٫٦۷۸ أخرى

 -------------------- -------------------- 
 ۳۲٫۰۳٦ ۳۹٫٤۳۱ 

 )۳٫٦٦۲( )۳٫٦٦۲( ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 -------------------- -------------------- 
 ۲۸٫۳۷٤ ۳٥٫۷٦۹ 

 كجزء من مجموعة االستبعاد المحتفظ  معاد تصنیفھا
 )۸٫٤٤۸( - )۲۲(إیضاح بھا للبیع 

 -------------------- -------------------- 
 ۲۸٫۳۷٤ ۲۷٫۳۲۱ 
 ========== ========== 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   طویلة األجل
 ۱٫۱٦۸ ٥۹۰ ینایر ۱في 

 )٥۷۸( )۱٦۱( المعكوس خالل السنة
 -------------------- -------------------- 

 ٥۹۰ ٤۲۹ دیسمبر ۳۱في 
 ========== ========== 

   قصیرة األجل
 ۳٫٦٦۲ ۳٫٦٦۲ دیسمبر ۳۱ینایر و ۱في 

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

  



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤٥ 

 
 (تابع)المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ۱۱

 
 طراف ذات عالقة:ألالمبالغ المستحقة  (ب)

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   قصیرة األجل
 ۲۹٫٥۰۰ ۲۹٫٥۰۰ كیو لإلنشاءات ذ.م.م (شركة زمیلة)

 ۲۸٫۲٥٦ ۲۸٫۲٥٦ مركز التفوق لألبحاث التطبیقیة والتدریب
 ۱٫٦۱٥ ۱٫٥۸٤ لالتصاالت ذ.م.مفیوال 

 ۸٫۰٦٥ ۸٫۰٦٥ جي إس إي ألنظمة الطاقة إنك
 ٤٫٦٦۱ ٤٫٦٦۱ مجموعة لینك اإلمارات

 ۸٫۰۸۷ ۸٫٤٦۷ لوتاه بي سي جي أس
 - ۸٫۲۷۷ سلفاتور صقر

 ۱٫۲۲۲ ۱٫٦۱٤ أخرى
 -------------------- -------------------- 
 ۹۰٫٤۲٤ ۸۱٫٤۰٦ 

 كجزء من مجموعة االستبعاد المحتفظ  معاد تصنیفھا
 )٤۱٫۷۱٥( - )۲۲(إیضاح بھا للبیع 

 -------------------- -------------------- 
 ۹۰٫٤۲٤ ۳۹٫٦۹۱ 
 ========== ========== 

 

 :المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنةفیما یلي 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٫۸۸۳ ۱٫۳۱٦ إیرادات التمویل
 ========== ========== 

 - ۲٫۸٦٦ المشتریات
 ========== ========== 

 - ٤۰۹ المبیعات
 ========== ========== 
   

 ۲٦٫۲٦۳ ٤۲٫٥٥۸ تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 ========== ========== 

 

 القروض والسلفیات ۱۲
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٥۹٫۹٦۲ ۲٫۱۱۳ السحوبات المصرفیة على المكشوف
 ۳٦۸٫۲٦٤ ۱٫۱۸٤٫۷٤۰ قرض ألجل یخضع لفائدة

 -------------------- -------------------- 
 ۱٫۱۸٦٫۸٥۳ ٤۲۸٫۲۲٦ 

 )۱۹٦٫۱٤٤( )۸۲۸٫٥۹٦( ناقصاً: قروض ألجل (استحقاق غیر متداول)
 -------------------- -------------------- 
 ۳٥۸٫۲٥۷ ۲۳۲٫۰۸۲ 
 ========== ========== 
   

 یستحق سداد السحوبات المصرفیة على المكشوف عند الطلب، وھي تخضع لمعدالت الفائدة السائدة بین البنوك.
 



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤٦ 

 
 (تابع)القروض والسلفیات  ۱۲

 
إبرام اتفاقیة إعادة جدولة تم و ،أحد البنوك المحلیة عم السحب على المكشوفتسھیالت  تم إلغاء، ۲۰۱۰خالل  (أ)

یتعین على القرض،  یةعلى اتفاق . بناءً ملیون درھم ۳٦ .٥غیر مدفوعة البالغة لتسدید الدیون المستحقة  جدیدة
 اعتباراً باإلضافة إلى الفائدة  منھالكل درھم  ملیون ٤ قیمةب ةربع سنوی أقساطعلى  القائمالقرض  سداد المجموعة

 .۲۰۱۳إعادة جدولة القرض مرة أخرى خالل  تتم. ۲۰۱۰ سبتمبرمن 
 

ألف درھم  ۳۷٥بقیمة  على أربع أقساط ربع سنویةسداد القرض القائم  یستحقبناًء على اتفاقیة القرض الجدید، 
یتم سداد الرصید المتبقي قسط ربع سنوي، بحیث  ۱۳على ملیون درھم  ۱ .٤، وبعد ذلك یستحق سداد مبلغ لكل منھا

ً ٪۳ .٥(الحد األدنى  یخضع القرض لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات. ۲۰۱۸بحلول ینایر  كما . ) سنویا
 .ملیون درھم) ۱٤ .۳: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۹ .۲، بلغ الرصید القائم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
ق ھولیدي ویر فندمن بنك محلي تم الحصول علیھا لتمویل جزئي لتطقرض بنكي وتسھیالت سحب على المكشوف  (ب)

إعادة جدولة القرض وتم الدخول في تسھیالت جدیدة حیث تم من خاللھا  ت، تم۲۰۱۳. خالل ان دانات، أبوظبي
القرض القائم ورصید تسھیالت السحب على المكشوف من البنك في قرض واحد. بناًء على اتفاقیة القرض  دمج

یخضع القرض لمعدالت الفائدة . ۲۰۲۸مارس حتى  قسط ربع سنوي ٥۸على سداد القرض القائم  یستحق، الجدید
ً ٪٦(الحد األدنى  السائدة لدى بنوك اإلمارات ملیون  ۱٦۰بلغ الرصید القائم ، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱. كما في ) سنویا

 .ملیون درھم) ۱٦٦: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(درھم 
 

ملیون درھم بھدف تنفیذ  ۲۰۰، قدم بنك محلي للمجموعة تسھیالت قرض ألجل تصل إلى ۲۰۱۷خالل عام  (ج)
رض . یتم سداد القالعقاري منارة باياألعمال والمشاریع التجاریة. یتم ضمان القرض بموجب رھن على االستثمار 

میل ایة فترة الوقف االختیاري. یتم تحقسط ربع سنوي باإلضافة إلى فائدة تبدأ من ثالثة أشھر من نھ ۱۸على مدى 
) ٪٥ .٥۰سنویاً (وبحد أدنى  ٪۳ .٥فائدة على ھذا القرض وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات زائداً 

 ملیون درھم. ۱۱۷مبلغ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱سنویاً. بلغ المبلغ المستحق كما في 
 

تسھیالت سحب على المكشوف مع بنك محلي إلى قرض ألجل. سیتم  قامت المجموعة خالل السنة، بإعادة ھیكلة (د)
أقساط نصف سنویة. یتم تحمیل فائدة على ھذا القرض وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى  ۱۰سداد القرض على 

غ مبل ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱) سنویاً. بلغ المبلغ المستحق كما في ٪٥سنویاً (وبحد أدنى  ٪۳ .٥بنوك اإلمارات زائداً 
 ملیون درھم). ٦۰: ۲۰۱٦(دیسمبر ملیون درھم  ٥٤

 

ملیون درھم والذي توافق مع أحكام الشریعة.  ٦۰۰قامت المجموعة خالل السنة بإبرام تسھیل تمویل إسالمي بمبلغ  (ھـ)   
یتمثل الغرض من ھذا التسھیل في تسویة قرض قامت المجموعة بالحصول علیھ سابقاً من بنك آخر من أجل تمویل 

كلفة بناء مشروع سكن للعمال في المصفح. یتم سداد ھذا القرض على مدى أقساط ربع سنویة غیر متساویة. ت
. یتم ضمان القرض ألجل بموجب رھن على موجودات المشروع، ۲۰۲۷ینایر  ۳۱یستحق سداد ھذا القرض في 

 ۲٥۹مبلغ  ۲۰۱۷مبر دیس ۳۱وضمانات تجاریة وتخصیص عائدات اإلیجار. بلغ المبلغ المستحق للقرض في 
 ملیون درھم.

 

ملیون درھم في تاریخ إعادة  ۲٥۹قامت المجموعة خالل السنة بإعادة التفاوض بشأن قرض ألجل مستحق بقیمة  (و)   
الھیكلة. إن التغییر الوحید في الشروط ھو اختالف نمط السداد بینما ظلت الشروط المتبقیة دون تغییر. یعتبر التغییر 

جوھري وبالتالي ال یتم إطفاء التزام القرض األصلي. یتم سداد ھذا القرض على مدى أقساط  في الشروط غیر
. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۰إلى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۰نصف سنویة غیر متساویة. قام البنك بتمدید أجل استحقاق القرض من 

تحق د. بلغ المبلغ المسیتم ضمان القرض ألجل بموجب رھن على الموجودات وضمانات تجاریة غیر قابلة لالستردا
 ملیون درھم. ٥۸٥دیسمبر مبلغ  ۳۱من القرض كما في 
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٤۷ 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  ۱۳
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٥۳٫۹٤۱  ۲٦۲٫۱٦۳ ذمم دائنة تجاریة
 ۱٥٥٫۸٥۰  ۷۹٫۳٥۳ )۱مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء (

 ٦٦٫۹٦۷ ٦۱٫۸٦۹ البنیة التحتیةمخصص تكالیف إنشاء 
 ۳۲٦٫٤٥۱  ۳٤۱٫۰۹٥ محتجزات دائنة

 ۱۹٫۱۳٦  ۲٤٫۱۰۸ توزیعات أرباح مستحقة الدفع
 ٦٤٫۲٥٦  ٥٥٫٤۰۷ ذمم دائنة أخرى 

 -------------------- -------------------- 
 ۸۲۳٫۹۹٥  ۷۸٦٫٦۰۱ 

 )٤٦٫۳۸٤( - )۲۲(إیضاح  للبیع مستبعدة محتفظ بھاجزء من مجموعة ك مصنف
 -------------------- -------------------- 
 ۸۲۳٫۹۹٥ ۷٤۰٫۲۱۷ 
 -------------------- -------------------- 

   ناقصاً (الجزء الغیر متداول):
 )۱٥۹٫٥٥۹( )۱٦٦٫۱۸۳( محتجزات دائنة

 - )۱۲٫۹۷۳( مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء
 )٦٦٫۹٦۷( )٦۱٫۸٦۹( التحتیةإنشاء البنیة تكالیف مخصص 

 - )۲٫۳٦۱( أخرى
 -------------------- -------------------- 
 )۲٤۳٫۳۸٦( )۲۲٦٫٥۲٦( 
 -------------------- -------------------- 
 ٥۸۰٫٦۰۹ ٥۱۳٫٦۹۱ 
 
 

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

على عقد المرحلة األولى لتطویر شركة تابعة،  ذ.م.م.،عقارات ت شركة عین الفایضة لل، حصل۲۰۱۰یونیو في  )۱(
تم استالم دفعة درھم.  ملیار ٤ .۲ تبلغ قیمة إجمالیةمنطقة العین الفایضة من مجلس ابوظبي للتخطیط العمراني ب

من إجمالي تكلفة العقد والتي تم استالمھا فیما یتعلق بالعقد وتم  ٪۱۰تعادل  ملیون درھم ٤۲۸ .۳ مقدمة بمبلغ
 .ضمن المبالغ المستلمة مقدماً من العمالءإدراجھا 

 
یوماُ. ال تخضع الذمم الدائنة األخرى  ٦۰ال تخضع الذمم الدائنة التجاریة لفائدة ویتم سدادھا عادةً خالل فترة 

 لفائدة ویختلف متوسط فترات استحقاقھا.
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٤۸ 

۱٤  ً  سلفیات ومصروفات مدفوعة مقدما
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۸٤٫٦٤۲ ٦٥٫۰٦٥ دفعات مقدمة للمقاولین 
 ٥٫۷۲٥ ٥٫٤۹۸ دفعة مقدمة مقابل االستحواذ على استثمارات حقوق الملكیة

 ً  ۲۳٫۱٤۹ ٤۸٫۳٦٥ سلفیات أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما
 ----------------- ---------------- 
 ۱۱۸٫۹۲۸ ۱۱۳٫٥۱٦ 

 )۳٫۷۲۰( )۳٫۷۲۰( تحصیلھاناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في 
 ----------------- ----------------- 
 ۱۱٥٫۲۰۸ ۱۰۹٫۷۹٦ 

 )۲٫۱۲۷( - للبیع  محتفظ بھا مستبعدةكجزء من مجموعة  مصنفة
 ----------------- ----------------- 
 ۱۱٥٫۲۰۸ ۱۰۷٫٦٦۹ 
 ========= ======== 
  

 نھایة الخدمة تعویضاتمخصص  ۱٥
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦٫۹۰۳  ۸٫۸٦٥ ینایر ۱في 
 - ۲٫۳۱٥ اإلضافات نتیجة لالستحواذ على شركة الریان

 ۲٫٥٥۷  ۲٫٥۸٥ المحمل خالل السنة
 )٥۹٥( )۹۲۳( مبالغ مدفوعة خالل السنة

 ----------------- -------------- 
 ۱۲٫۸٤۲  ۸٫۸٦٥ 

 )٥۳٦( -  للبیعمستبعدة محتفظ بھا جزء من مجموعة ك مصنف
 ----------------- -------------- 

 ۸٫۳۲۹ ۱۲٫۸٤۲ دیسمبر ۳۱في 
 ======== ======= 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٤۹ 

 الذمم المدینة طویلة األجل ۱٦
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۳٦٫۳۸۱ ۱۲۷٫۸٥۱ ذمم محتجزات مدینة 
 )۳٫۸۸۸( )۲٫٦۹٥( المشكوك في تحصیلھاناقصاً: مخصص الدیون 

 -------------------- -------------------- 
 ۱۲٥٫۱٥٦ ۱۳۲٫٤۹۳ 
 ========== ========== 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٫۲٤۰ ۳٫۸۸۸ ینایر ۱في 
 )۳٥۲( )۱٫۱۹۳( المكعوس خالل السنة

 ----------------- -------------- 
 ۳٫۸۸۸ ۲٫٦۹٥ دیسمبر ۳۱في 

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

 الذمم المدینة التجاریة واألخرى ۱۷
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۷۲٫۹۳۳ ۳۸۸٫٥۱۳ ذمم مدینة تجاریة 
 ۱۳۳٫۸۹٤ ۱٫٤٤۷ ذمم مدینة أخرى

 -------------------- -------------------- 
 ۳۸۹٫۹٦۰ ۳۰٦٫۸۲۷ 

 )٥٦٫۰۱۳( )٥٤٫۰۰۹( ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 -------------------- -------------------- 
 ۳۳٥٫۹٥۱ ۲٥۰٫۸۱٤ 

 )۱٫۷۱۱( - مصنفة على أنھا جزء من مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا للبیع
 -------------------- -------------------- 
 ۳۳٥٫۹٥۱ ۲٤۹٫۱۰۳ 
 ========== ========== 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦٥٫۳٥۲ ٥٦٫۰۱۳ ینایر ۱في 
 ۲٫۷٤٥ - المحمل على السنة

 )۱۲٫۰۸٤( )۲٫۰۰٤( المشطوب خالل السنة
 ----------------- ----------------- 

 ٥٦٫۰۱۳ ٥٤٫۰۰۹ دیسمبر ۳۱في 
 
 

====== ====== 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥۰ 

 رأس المال ۱۸
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ٦۰۰٫۰۰۰ ۸۰۸٫۹۸٤ سھماً بقیمة واحد درھم للسھم  ۸۰۸٫۹۸٤٫۰۰۰

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

لغرض الریان لالستثمارات ش.م.خ ملیون سھماً لمساھمي شركة  ۲۰۸. ۹قامت المجموعة خالل السنة بإصدار 
 الریان لالستثمارات ش.م.خ.شركة  من أسھم ٪۹۹ .۳٥االستحواذ على 

 
ملیون درھم) فیما یتعلق بأرباح عام  ٤۸: ۲۰۱٦ملیون درھم ( ٥٤تم اعتماد ودفع توزیعات أرباح بمبلغ 

۲۰۱٦. 
  

 االحتیاطي القانوني ۱۹
 

ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  ً لبنود  ۲۰۱٥لسنة  ۲وفقا بشأن الشركات التجاریة ووفقا
من صافي أرباح المجموعة السنویة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع  ٪۱۰تأسیس الشركة، یتعین تحویل 

 من رأسمال الشركة المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.  ٪٥۰حتى یبلغ رصید ھذا االحتیاطي 
 

 احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة ۲۰
 

یتم استخدام احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة إلدراج فروقات الصرف الناتجة من تحویل البیانات المالیة للعملیات 
 األجنبیة.

 
  ربحیة السھم العادي األساسیة ۲۱

 
على المتوسط المرجح لعدد األسھم  السنةأرباح صافي األساسیة عن طریق تقسیم  احتساب ربحیة السھمیتم 

ط على المتوس السنةأرباح صافي عن طریق تقسیم  المخففة یتم احتساب ربحیة السھمالسنة. القائمة خالل 
 .السنة والمعدلة لبیان تأثیر أدوات التخفیفالمرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

 

 یتعمد احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخففة على البیانات التالیة:
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   األرباح
 ۲٦۳٫٥۲۹ ۲۰۲٫٥۱۷ األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة األم 
المستخدمة في خسارة  ةاإلیرادات / الخسائر من العملیات المتوقف

 )۱۱( - السھم األساسیة والمخففة من العملیات المتوقفة
 ----------------- ----------------- 

األرباح المستخدمة في احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخففة من 
 ۲٦۳٫٥٤۰ ۲۰۲٫٥۱۷ العملیات المستمرة

 ========== ========= 
   عدد األسھم

المرجح لعدد األسھم قید اإلصدار لغرض احتساب ربحیة المتوسط 
 ٦۰۰٫۰۰۰ ۸۰۸٫۹۸٤ السھم األساسیة والمخفضة

 ========== ========= 
   ربحیة السھم األساسیة والمخففة
 ۰ .٤۳۹ ۰ .۲٥۰ من العملیات المستمرة والمتوقفة 

 ======= ======= 
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٥۱ 

 الموجودات المحتفظ بھا للبیع ۲۲
 

 المتوقفةالعملیات 
 

، قرر مساھمو الشركات التابعة المذكورة أدناه باإلجماع تصفیة العملیات وفقا لقرار المساھمین. في ۲۰۱٦في 
 ، لم تكن ھناك أي عملیات أو أرباح أو خسائر لیتم اإلفصاح عنھا.۲۰۱۷

 
 السنة نسبة الملكیة اسم الشركة التابعة

   
 ۲۰۱۱ ٪٦۰ أكادیمیة اإلمارات للمحاكاة ذ.م.م

 ۲۰۰۹ ٪٦۰ كیو إلدارة األسواق التجاریة
 ۲۰۱۰ ٪۸٥ كیو لینك للنقل

 ۲۰۰۹ ٪٥۰ كیو لمواقف السیارات ذ.م.م
 ۲۰۱۱ ٪٥۱ كیو أكتف للتكنولوجیا ذ.م.م

 ۲۰۱۱ ٪٥۰ أبنیا للصناعات القابضة ذ.م.م
 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ الیمن –القدرة القابضة 

 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ القدرة القابضة الصناعیة ذ.م.م
 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ كیو باركس استابلشمنت

 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ القدرة التعلیمیة ذ.م.م
 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ الجزائر –القدرة القابضة 

 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ القدرة القابضة الدولیة ذ.م.م
 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ القدرة للرعایة الصحیة ذ.م.م

 ۲۰۱۱ ٪۱۰۰ القدرة بالروس لیمتد
 

 المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر.تم أدناه بیان نتائج العملیات المتوقفة 
 

 الخسائر من العملیات المتوقفة:
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 - - اإلیرادات
 - - تكالیف المبیعات

 -------------------- -------------------- 
 - - األرباح من العملیات 

   
 )۱۱( - المصروفات العمومیة واإلداریة

 - - المصروفات األخرىصافي 
 - - تكالیف التمویل

 -------------------- -------------------- 
 )۱۱( - خسائر الفترة من العملیات المتوقفة

 ========== ========== 
   منسوبة إلى:

 )۱۱( - حاملي أسھم ملكیة الشركة األم
 - - الحصص غیر المسیطرة

 -------------------- -------------------- 
 - )۱۱( 
 ========== ========== 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥۲ 

 (تابع)الموجودات المحتفظ بھا للبیع  ۲۲
 

 (تابع)العملیات المتوقفة 
 

 التدفقات النقدیة من العملیات المتوقفة:
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 - - صافي النقد من/ (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
 - - النقد من/ (المستخدم في) األنشطة االستثماریةصافي 

 -------------------- -------------------- 
 - - صافي (النقص)/ الزیادة في النقد

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

 الموجودات المحتفظ بھا للبیع
 

للبیع. وعلیھ، تمت إعادة تصنیف قررت اإلدارة خالل السنة تغییر خطة بیع الموجودات المصنفة كمحتفظ بھا 
 ھذه الموجودات إلى فئة الموجودات والمطلوبات ذات الصلة، ولم یعد یتم تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیع.

 
دیسمبر  ۳۱فیما یلي الفئات الرئیسیة للموجودات والمطلوبات التي تشمل العملیات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع في 

 :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   بیان الموجودات والمطلوبات
 ۲۱۱ - الممتلكات واآلالت والمعدات

 ۱٫۷۱۱ - الذمم المدینة التجاریة واألخرى
 ۸٫٤٤۸ - المستحق من أطراف ذات عالقة

 ً  ۲٫۱۲۷ - المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدما
 ۱٫٥٦۰ - األرصدة المصرفیة والنقد

 -------------------- -------------------- 
 ۱٤٫۰٥۷ - الموجودات المصنفة على أنھا متاحة للبیع

 ========== ========== 
 ٥۳٦ - مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

 ٤٦٫۳۸٤ - الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
 ٤۱٫۷۱٥ - المستحق ألطراف ذات عالقة

 ٤٫٥۲٦ - المصروفات المستحقة
 -------------------- -------------------- 

 إجمالي المطلوبات المرتبطة مباشرةً بالموجودات المصنفة 
 ۹۳٫۱٦۱ - على أنھا متاحة للبیع

 -------------------- -------------------- 
 )۷۹٫۱۰٤( - صافي الموجودات المصنفة على أنھا متاحة للبیع

 ========== ========== 
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٥۳ 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ۲۳
 

 فیما یلي المصروفات الرأسمالیة المتعاقد علیھا ولم یتم تكبدھا بعد:
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۲۸٫۲۲۹ ۸۰۸٫۷۳۱ خالل سنة واحدة
 ========== ========== 

 - ۳۳۳٫٤٥۳ من سنتین إلى خمس سنوات
 ========== ========== 

 ۱۰۲٫۳۹۷ ۱٥۰٫۳٤۰ ضمانات 
 ========== ========== 

 
 تم إصدار الضمانات في سیاق األعمال االعتیادیة وتتضمن تلك الضمانات ضمانات تجاریة وضمانات مصرفیة.

 
 األدوات المالیة ۲٤

 
 إدارة المخاطر المالیة )أ(
 

شركات المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمراریة  ضمان قدرةھدف تقوم المجموعة بإدارة رأسمالھا ب
 مع زیادة العوائد للمساھمین من خالل تحسین المدیونیة ورصید حقوق الملكیة.

 
 ۱۲یتألف ھیكل رأسمال المجموعة من المدیونیة والتي تضم القروض التي تم اإلفصاح عنھا في إیضاح رقم 

الشركة األم، والتي تتألف من رأس المال الُمصدر واالحتیاطیات واألرباح وحقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي 
 المحتجزة (الخسائر المتراكمة) كما ھو مفصح عنھ في بیان التغییرات في حقوق الملكیة الموحدة. 

 
ل من دتتمثل استراتیجیة المجموعة خالل السنة في مراقبة رأس المال بناًء على معدل الدین. یتم احتساب ھذا المع

خالل تقسیم الدین على إجمالي حقوق الملكیة، كما تم عرضھ في بیان المركز المالي الموحد. لم تتغیر استراتیجیة 
 المجموعة بشكل عام عن السنة السابقة.

 
 فیما یلي معدل اإلقراض في نھایة فترة التقریر:

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۲۸٫۲۲٦ ۱٫۱۸٦٫۸٥۳ )۱دین (
 ========== ========== 

 ۱٫۲۲۰٫۸۹٦ ۲٫۳۱۳٫٤۷٥ )۲إجمالي حقوق الملكیة (
 ========== ========== 

 ٪۳٥ ٪٥۱ معدل اإلقراض
 ========== ========== 

 
 یتم تحدید الدین على أنھ قروض مصرفیة قصیرة األجل وطویلة األجل. )۱(
 المجموعة.تشمل حقوق الملكیة كافة االحتیاطیات ورأس المال لدى  )۲(
 
 
 
 
 



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥٤ 

 (تابع)األدوات المالیة  ۲٤
 
 أھداف إدارة المخاطر المالیة )ب(

 
یتولى قسم المالیة والخزینة لدى المجموعة مسؤولیة تقدیم الخدمات لوحدات األعمال ومراقبة وإدارة المخاطر 
المالیة المتعلقة بعملیات المجموعة من خالل تحلیل درجة التعرض وقیمة المخاطر. تتضمن ھذه المخاطر مخاطر 

 اطر االئتمان ومخاطر السیولة.سعار) ومخاألالسوق (بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر 
 

ال تستخدم المجموعة أیة أدوات مالیة مشتقة للتحوط من التعرضات لھذه المخاطر. لم تقم اإلدارة بتطبیق سیاسة 
 وإجراءات رسمیة إلدارة ھذه المخاطر، إال أن اإلدارة تقوم بمراجعة حدود التعرضات ھذه بصفة دوریة.

 
 متاجرة في األدوات المالیة، بما في ذلك األدوات المالیة المشتقة ألغراض المضاربة. ال تقوم المجموعة بإبرام أو بال

 
 مخاطر السوق )ج(
 

  لم یكن ھناك تغیر خالل السنة في الطریقة التي تقوم المجموعة من خاللھا بإدارة وقیاس المخاطر.
 

 مخاطر العمالت األجنبیة (د)
 

جوھري لمخاطر العمالت األجنبیة. تتم معظم معامالت وأرصدة ترى اإلدارة أن المجموعة غیر معرضة بشكل 
المجموعة إما بالدرھم اإلماراتي أو بالدوالر األمریكي. نظراً لثبات سعر صرف الدرھم اإلماراتي مقابل الدوالر 

 األمریكي، فإن األرصدة بالدوالر األمریكي ال تمثل مخاطر عمالت أجنبیة جوھریة.
 

 ئدةمخاطر أسعار الفا (ھـ)
 

إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة حیث تقترض الشركات التابعة للمجموعة أموال على أساس الفائدة 
 الثابتة والمتغیرة.

 
 تحلیل حساسیة أسعار الفائدة

 

مالیة التي تخضع ال تتم تحدید تحلیل الحساسیة المبین أدناه بناًء على التعرضات ألسعار الفائدة فیما یتعلق باألدوا
لفائدة في نھایة فترة التقریر. فیما یتعلق بالمطلوبات ذات معدالت الفائدة المتغیرة، تم إعداد التحلیل بافتراض أن 

 المبلغ القائم لاللتزام في نھایة فترة التقریر كان قائم طیلة السنة.
 

بات كافة المتغیرات األخرى، كان ذلك لیؤدي نقطة أساس مع ث ٥۰في حال ارتفاع/ انخفاض معدالت الفائدة بمقدار 
: نقص/ ۲۰۱٦ملیون درھم ( ٥ .۹۳بمبلغ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إلى نقص/ زیادة أرباح المجموعة للسنة المنتھیة في 

ملیون درھم). یتعلق ذلك بصورة رئیسیة بتعرض المجموعة ألسعار الفائدة على  ۲ .۱٤زیادة األرباح بقیمة 
الفائدة المتغیرة. ازدادت حساسیة المجموعة لمعدالت الفائدة خالل السنة الحالیة بشكل قروضھا ذات معدالت 

 رئیسي نتیجة للزیادة في القروض ذات معدالت الفائدة المتغیرة.
 

 مخاطر االئتمان (و)
 

مجموعة لتشیر مخاطر االئتمان إلى مخاطر تعثر طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى تكبد ا
لخسارة مالیة. قامت المجموعة باتباع سیاسة یتم من خاللھا التعامل فقط مع أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة 
وحصولھا على ضمانات كافیة، عندما یكون ذلك مناسباً، وذلك كطریقة للحد من مخاطر الخسارة المالیة الناتجة 

ة المدینة من عمالء محلیین وأطراف ذات عالقة ذات وضع عن عدم الوفاء بااللتزامات. تتألف الذمم التجاری
ائتماني جید. تتم مراجعة الذمم المدینة التجاریة بصورة مستمرة ویتم رصد مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا 

 عند الحاجة.
 
 
 

 (تابع)األدوات المالیة  ۲٤



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥٥ 

 
 (تابع)مخاطر االئتمان  (و)

 
فیما یلي تفاصیل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ألطراف مقابلة فردیة أو مجموعة من األطراف المقابلة ذات 
سمات الخصائص المتشابھة. تحدد المجموعة األطراف المقابلة كأطراف ذات خصائص مماثلة إذا كانت شركات 

ھي بنوك محلیة ذات سمعة  ةلاألطراف المقابذات عالقة. إن مخاطر االئتمان على األموال النقدیة محدود حیث أن 
جیدة والتي یتم مراقبتھا عن كثب من الجھات الرقابیة. تمثل القیم الدفتریة التي تم إدراجھا في ھذه البیانات المالیة 

 الموحدة أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان من ھذه القروض والذمم المدینة.
 

 أطراف ذات عالقة:من  ةالمستحقالمبالغ دینة التجاریة والذمم المفیما یلي أعمار إجمالي 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۹۷٫۸۳۹ ۱۳٤٫۳۷۰ لم یحن موعد استحقاقھا
ً  ۹۰إلى  ٦۱مستحقة من   ۹٫۸٤٦ ۲۰۷٫٤۹٦ یوما
ً  ۱۸۰إلى  ۹۱مستحقة من   ۱۷٫۷۲۰ ٥۹٫٤۸۷ یوما

ً  ۱۸۱مستحقة ألكثر من   ۱٦٥٫٦۹۰ ۱٥٤٫۹۲۱ یوما
 )۷٤٫۳۱۲( )٦۰٫۷۹٤( دیسمبر ۳۱المخصص في 

 -------------------- -------------------- 
 ٤۹٥٫۸٤۰ ٤۱٦٫۷۸۳ 
 ========== ========== 

 
عند تحدید إمكانیة استرداد الذمم المدینة التجاریة، تأخذ المجموعة بعین االعتبار أي تغییر في الجودة االئتمانیة 

 من تاریخ منح االئتمان بصورة مبدئیة حتى تاریخ التقریر. للذمم المدینة التجاریة
 

 مخاطر السیولة  (ز)
 

ملخصاً لبیان استحقاق األدوات المالیة للشركة. تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة لألدوات المالیة الجدول التالي  قدمی
یان االستحقاق التعاقدي/المتوقع. یتم مراقبة بعلى أساس الفترة المتبقیة في نھایة فترة التقریر حتى تاریخ االستحقاق 

 من قبل اإلدراة لضمان وجود سیولة كافیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تابع)األدوات المالیة  ۲٤



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥٦ 

 
 (تابع)مخاطر السیولة  (ز)

 
 ٥من سنة إلى  أقل من سنة 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

۲۰۱۷     
 ۸۲۳٫۹۹٥ - ۲٤۳٫۳۸٦ ٥۸۰٫٦۰۹ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى

 ۱٫۱۸٦٫۸٥۳ ٤۰۲٫٥۰۸ ٤۲٦٫۰۸۸ ۳٥۸٫۲٥۷ قروض مصرفیة
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------------- 
 ۹۳۸٫۸٦٦ ٦٦۹٫٤۷٤ ٤۰۲٫٥۰۸ ۲٫۰۱۰٫۸٤۸ 
 =========== =========== =========== =========== 

 
 ٥من سنة إلى  أقل من سنة 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

۲۰۱٦     
 ۷٤۰٫۲۱۷ -    ۲۲٦٫٥۲٦ ٥۱۳٫٦۹۱ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى

 ٤۲۸٫۲۲٦ ۹۱٫٦۷۱ ۱۰٤٫٤۷۳ ۲۳۲٫۰۸۲ قروض مصرفیة
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------------- 
 ۷٤٥٫۷۷۳ ۳۳۰٫۹۹۹ ۹۱٫٦۷۱ ۱٫۱٦۸٫٤٤۳ 
 =========== =========== =========== =========== 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (ح)

 
  ادلة.عتقارب قیمھا ال المبینة في بیان المركز المالي الموحدللموجودات والمطلوبات المالیة  الدفتریةإن القیمة 

 
كز في بیان المركما ھو موضح الدفتریة لدي المجموعة تقارب قیمھا القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  إن

  .المالي الموحد
 

 القیمة العادلة ضمن بیان المركز المالي الموحد.یتم االعتراف بقیاسات 
 

فیما یلي تحلیل األدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لالعتراف المبدئي بالقیمة العادلة، وتجمیعھا في المستویات من 
 بناًء على الدرجة التي تكون عندھا القیمة العادلة قابلة للمالحظة. ۳إلى  ۱

 
تلك المشتقة من األسعار (غیر المعدلة) المدرجة في في القیمة العادلة  : تتمثل قیاسات۱المستوى  •

 لموجودات أو مطلوبات مطابقة. ةق نشطاسوأ
 
تلك المشتقة من المعطیات بخالف األسعار المدرجة الواردة في في : تتمثل قیاسات القیمة العادلة ۲المستوى  •

للموجودات أو المطلوبات، سواء بصورة مباشرة (كاألسعار) أو بصورة  یمكن مالحظتھاوالتي  ۱المستوى 
 من األسعار).  ةغیر مباشرة (كالمشتق

 
 تلك المشتقة من أسالیب التقییم والتي تتضمن معطیات للموجوداتفي : تتمثل قیاسات القیمة العادلة ۳المستوى  •

 (معطیات غیر قابلة للمالحظة).ال ترتكز على بیانات سوقیة قابلة للمالحظة وأو المطلوبات 
 
 
 
 
 
 

 (تابع)األدوات المالیة  ۲٤



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥۷ 

 
 (تابع)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  (ح)

 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
     

من  بالقیمة العادلةالموجودات المالیة 
     األخرى خالل اإلیرادات الشاملة

 ۸٫۰۹۸ - - ۸٫۰۹۸ أسھم مدرجة
 ٥۹۷٫٦٤۲ ۱۰٤٫۹۸۸ ٤۹۲٫٦٥٤ - أسھم غیر مدرجة

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ٦۰٥٫۷٤۰ ۱۰٤٫۹۸۸ ٤۹۲٫٦٥٤ ۸٫۰۹۸ اإلجمالي

 ========= ========= ========= ========= 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
     

بالقیمة العادلة من الموجودات المالیة 
     األخرى خالل اإلیرادات الشاملة

 ۱۰٫۹۰٥ - - ۱۰٫۹۰٥ أسھم مدرجة
 ٥٦٥٫۰۲۹ ٦۸٫٥۹۷ ٤۹٦٫٤۳۲ - أسھم غیر مدرجة

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ٥۷٥٫۹۳٤ ٦۸٫٥۹۷ ٤۹٦٫٤۳۲ ۱۰٫۹۰٥ اإلجمالي

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

لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في  ۳ضمن المستوى  العادلةتم استخدام أسالیب التقییم التالیة عند قیاس القیم 
 بیان المركز المالي، باإلضافة إلى المدخالت الھامة غیر الملحوظة.

 
 أسالیب التقییم والمدخالت الھامة غیر الملحوظة  )۱

 
 الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى:

 
 المدرجة: األسھم غیر

 
أسلوب التقییم: یتم تقدیر القیمة العادلة لالستثمار من خالل تحلیل المركز المالي والنتائج ومجموعة المخاطر 

 واالحتماالت والعوامل األخرى الخاصة بالشركة المستثمر بھا.
 

عوامل األخرى الخاصة المدخالت الھامة غیر الملحوظة: المركز المالي والنتائج ومجموعة المخاطر واالحتماالت وال
 بالشركة المستثمر بھا المستخدمة في التقییم غیر ملحوظة.

 
والقیمة العادلة: من شأن القیمة العادلة المقدرة أن تزاد/ (تنخفض)  الملحوظةالعالقة المشتركة بین المدخالت الھامة غیر 

 إذا كانت المدخالت الھامة غیر الملحوظة جیدة/ (سیئة).
 

 .۳، و۲، و۱یف فیما بین المستویات إعادة التصن )۲
 

من قیاسات القیمة العادلة، وال أي  ۲والمستوى  ۱لم یكن ھناك أي تحویالت خالل السنة فیما بین المستوى 
 من قیاسات القیمة العادلة. ۳تحویالت من أو إلى المستوى 

 
 موسمیة النتائج ۲٦



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥۸ 

 
 ۳۱و   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الدخل الموحد للسنة المنتھیة في لم یتم تسجیل أي إیرادات ذات طبیعة موسمیة ضمن بیان 

 .۲۰۱٦دیسمبر 
 

 دمج األعمال ۲۷
 

من األسھم وحقوق التصویت في الریان لالستثمارات  ٪۹۹ .۳٥، استحوذت المجموعة على ۲۰۱۷یونیو  ۱۲في 
سھم من  ۲ .٦۱بواقع ش.م.خ من خالل مقایضة األسھم. اتفق الطرفان على أن یكون معدل تحویل مقایضة األسھم 

 أسھم الریان لالستثمارات مقابل سھم واحد في القدرة القابضة ش.م.خ.
 

درھم للسھم الواحد، لمساھمي الریان  ۱ألف سھم بقیمة  ۲۰۸٫۹۸٤وبالتالي، أصدرت القدرة القابضة ش.م.خ عدد 
 ألف درھم.  ٥٤٥٫٤٤۹لالستثمارات ش.م.خ مقابل أسھمھم في الریان لالستثمارات ش.م.خ البالغة 

 
نظراً لكون كٍل من القدرة القابضة والریان لالستثمارات تخضعان لسیطرة لمشتركة حیث یمتلك مساھمو القدرة القابضة 

من أسھم الریان لالستثمارات، قررت اإلدارة احتساب ھذا االستحواذ وفقاً للقیمة الدفتریة (على أساس ترحیل  ٪٥٦ .۹۹
من المعاییر  ۳حیل االستثمار من جزء من المجموعة إلى جزء آخر وفقاً للمعیار رقم القیمة)، بحیث یتم ببساطة تر

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. عند تطبیق األساس المحاسبي القائم على القیمة الدفتریة، قد یلزم إجراء تعدیل في 
حوذ علیھا. قررت اإلدارة أن تعكس حقوق الملكیة بحیث تعكس أي فرق بین الثمن المدفوع ورأس مال الشركة المست

 ھذا التعدیل في حساب رأس المال، تحت بند احتیاطي "الدمج".
 

 ألف درھم  
   

ألف سھم  ۲۰۸٫۹۸٤األسھم المصدرة في القدرة القابضة ش.م.خ (
 ۲۰۸٫۹۸٤  درھم للسھم الواحد) ۱بقیمة 

ألف  ٥٫٤٥٤األسھم المستحوذ علیھا في الریان لالستثمارات ش.م.خ (
 ٥٤٥٫٤٤۹  درھم للسھم الواحد) ۱۰۰سھم بقیمة 

  -------------------- 
الفرق بین الثمن المدفوع ورأسمال الشركة المستحوذ علیھا المعترف 

 ۳۳٦٫٤٦٥  بھ كاحتیاطي دمج ضمن بیان التغیرات في حقوق الملكیة
  ========= 

 
ألف  ٥۳٫۷۲٦حققت شركة الریان لالستثمارات إیرادات بقیمة ، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یوماً المنتھیة في  ۲۰۳خالل الـ 

، ۲۰۱۷ینایر  ۱ألف درھم في نتائج المجموعة. حیث أن االستحواذ قد حدث في  ٦٥٫۱۳٤درھم وصافي أرباح بمبلغ 
 ۱٦۲٫۸٦۰ألف درھم، وأن األرباح الموحدة للسنة بلغت  ٥۳۹٫۱۹٥فإن اإلدارة تقدر أن اإلیرادات الموحدة بلغت 

درھم. عند تحدید ھذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تسویات القیمة العادلة، المحددة مؤقتًا، والتي نشأت في تاریخ  ألف
 .۲۰۱۷ینایر  ۱االستحواذ ستكون نفسھا إذا حدث االستحواذ في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تابع)دمج األعمال  ۲۷



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٥۹ 

 
 المفترضةالموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید والمطلوبات 

 
 فیما یلي ملخص للمبالغ المعترف بھا للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة في تاریخ االستحواذ:

 
 ألف درھم  
   

 ۳٫۸۱۸  الممتلكات واآلالت والمعدات
 ۱٫۹۱۷٫۰۸۸  العقارات االستثماریة

 ٥۱۲  االستثمارات المتاحة للبیع
 ۳۰٫۷۳٦  الذمم المدینة التجاریة

 ٤۲٫۸۱۳  النقد وما یعادلھ
 )۲٫۳۱٥(  تعویضات نھایة الخدمة

 )۱۲٫۰۲٦(  الذمم الدائنة طویلة األجل
 )۸٫۲۷۷(  المبالغ طویلة األجل المستحقة ألطراف ذات عالقة

 )٦۱۳٫۰٦۷(  القروض المصرفیة طویلة األجل
 )۱۱٥٫۱٥۰(  القروض المصرفیة

 )۱٤۷٫٤۷٤(  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
  -------------------- 

 ۱٫۰۹٦٫٦٥۸  إجمالي صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید 
  ========= 
 

 االحتیاطیات األخرى ۲۸
 

یشتمل رصید االحتیاطیات األخرى المستحوذ علیھ كجزء من احتیاطیات الریان على احتیاطي قانوني لدى الریان 
 ألف درھم. ۳٫۱٥۷درھم واحتیاطیات أخرى بمبلغ ألف  ۲٤۲٫۷۲۸بمبلغ 

 
 أعمال تطویر قید اإلنجاز ۲۹

 
 المشاریع التالیة:ب على الممتلكات قید اإلنشاء وتتعلق تكالیف التطویر واإلنشاء المتكبدة تمثل أعمال التطویر قید اإلنجاز

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳۹۱٫٦۲٦ ۳۷٥٫۰۰۰ أبوظبي –مشروع السدو 
 ۷٫۸۹۰ ۷٫۷۱۷ عین الفایضة

 ۱٤٫۱٤۰ ۱٥٫٦۳۹ النسیم
 ۹٤٦ - ایمیرتس انفستمنت بارك

 ۲۱۱ ۲۱۱ أخرى
 -------------------- -------------------- 
 ۳۹۸٫٥٦۷ ٤۱٤٫۸۱۳ 
 ========== ========== 
 
 
 
 
 
 

 (تابع)أعمال تطویر قید اإلنجاز  ۲۹
 



 
 القدرة القابضة ش.م.خ

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٦۰ 

 خالل السنة: التطویر قید اإلنجازفیما یلي الحركة في أعمال 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۰۷٫٤۹٥ ٤۱٤٫۸۱۳ ینایر ۱كما في 
 ٥٦۱٫۹۲۲ ۱۳٤٫٤۳٦ أعمال التطویر خالل السنة 

 )٥٥۳٫۸٤۱( )۱٤۹٫۷۳٦( التكلفة المحملة على تكلفة البیع خالل السنة
 )۷٦۳( )۹٤٦( الشطب واالنخفاض في القیمة خالل السنة 

 -------------------- -------------------- 
 ۳۹۸٫٥٦۷ ٤۱٤٫۸۱۳ 
 ========== ========== 
 

 اإلیرادات األخرى ۳۰
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳٫٤۱٥  ٤٫۲۰۹ إیرادات االیجار من العقارات االستثماریة 
 ۱۲۰٫۸٥۹  ۳۰٫۰۰۰ إیرادات من اتفاقیة تسویة مبرمة خالل السنة

 - ۹٫۳٦۰ عكس مخصص البنیة التحتیة
 ۱۱٫۷۳۰  ٥٫۳۲۳ أخرى

 -------------------- -------------------- 
 ٤۸٫۸۹۲ ۱۳٦٫۰۰٤ 
 ========== ========== 
 

 مخصصات ومبالغ مشطوبة، صافي ۳۱
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

المخصص مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا، صافي من 
 ۱٫۸۱٥ - المعكوس

 ۷٦۳ ۱۹٫۲۲۲ خسائر انخفاض قیمة أعمال التطویر قید اإلنجاز 
 ٦٫۳۰٤ - شطب سلفیات

 ۱٫٤۰۰ - مخصص المخزون 
 ۳٥٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ خسائر انخفاض قیمة األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز 

 - ۹٦۸ أخرى
 -------------------- -------------------- 
 ۲۱٫۱۹۰ ٤٥٫۲۸۲ 
 ========== ========== 

 
 


