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 تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

 
 ، المساهمون الكرام

 
ي أن بالنيابة عن مجلس االدارة، 

كة الواحة كابيتال قدم لكم أيرسن  كة   حققت، حيث 2020 عن السنة الماليةالنتائج المالية لرسر  الرسر
 بقيمة 

ً
 ال شك و  %. 7.9الملكية بلغت نسبتها مليون درهم وعوائد عىل حقوق  231أرباحا

 
عة نتائج  هذه أن البيئة بالنظر إىل مشج 

ي هيمنت عليها االستثمارية الحالية 
ي اتخذتها الحكومات الحتوائها.  الجائحة واإلجراءاتآثار الت 

ي  ، التحدياتتلك من رغم بالو  الت 
يرسن 

كة  ي  االستمرار تمكنت من إبالغكم أن الرسر
 . من خالل االستثمارات الجديدة توسيع نطاق محفظتها االستثماريةو األرباح، تحقيق  ف 

 
 من المرونة، أثبتت الواحة كابيتال العامخالل و 

ً
 عاليا

ً
ي عدد من االستثمارات  االستمرار من خالل وذلك  قدرا

فقد أطلقت . الجديدةف 

 برنامج
ً
 مرحلي ا

ً
ي منتصف العام.  األسهم األمريكيةلالستحواذ عىل  ا

ي مرحلة الحقة، ف 
كةاستثمرنا  وف  ي شر

عبر والسياحة سفر لل ديسبيغار  ف 
نت  كة وهي اإلنب  ي أمريكا شر

ي الواليات المتحدة وتعمل ف 
كةإىل ذلك،  باإلضافةالالتينية، مدرجة ف   صندوق أطلقت الرسر

ً
 جديد ا

ً
مع يتوافق  ا

يعة اإٍلسالمية  ي األسواق لتوسيع نطاق الأحكام الرسر
ي نقدمها ف 

 . العامةعروض االستثمارية الت 

 
اتها  األسواق العامة وحدة واصلتهذا و  ي القطاعالتفوق عىل نظبر

ي الوقت الذي شهدت فيه متمبر ةمن خالل تحقيق هوامش  ف 
حركة . ف 

 األسواق العالمية 
ً
ا  كببر

ً
ي كل جيلإال  ال يتكرر تراجعا

ي هذا  . مرة واحدة ف 
ي الواحة كابيتال عىل التغلب  ليؤكد قدرة فرقاإلنجاز  يأن 

االستثمار ف 

ي األسواق ظروفالعىل أصعب 
كات  االستثمارات الخاصة لدينا منوحدة . كما تمكنت ف  ة من خالل مساعدة الرسر تحقيق عوائد كببر

ي أرباح المجموعة
 . المستثمر بها عىل تجاوز الظروف االقتصادية الصعبة والمساهمة ف 

 

ي تمبر   أدائنا ويعود الف
كبر  عىل حوكمة الرسر  إىلضل ف  ي بداية العامكات حيث الب 

وتم تعزيز  ، تم تنفيذ خطة جديدة الستمرارية األعمال ف 
ي كافة قطاعات 

السعي لتحقيق عوائد عند  المتبعة ما يضمن مراعاة السياسات واإلجراءات التشغيلية، األعمالعمليات إدارة المخاطر ف 
ي 
 ظروف السوق غبر المستقرة. ظل إيجابية للمستثمرين حت  ف 

 

لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة الستجابتها الرسيعة والفعالة وجهودها المستمرة للحفاظ تقديري البالغ عن  ربأعأود أن وهنا، 
ة الوباء.  ي  وتوجيهات الحكومة الرشيدة، الدعم والتحفبر  االقتصادي فقد ساهمعىل استقرار االقتصاد وحماية سكان الدولة أثناء فب 

ف 
 ي مكان آخر. عودة االستقرار برسعة أكبر بكثبر من أ

 
ي 
ي ضوء العمل المنجز عىل مدار العام الماض 

ي لعىل، عجلة األعمال إطالقإلعادة  ف 
كةبثقة  فإنت  ووضع ماىلي بمكانة جيدة تتمتع  أن الرسر

ي السنوات القادمة.  لنمو لقوي يؤهلها 
 ف 

 
كة الواحة كابيتال وإدارتها وموظفيها، أود أن  ي قيادة وحكومة أتوجه بخالص الشكر لبالنيابة عن مجلس إدارة شر عىل دعمهما  أبو ظتر

ي  تقديري البالغ. كما أود أن أعرب عن المستمر 
كة الواحة كابيتال، واإلدارة العليا، ومجلس اإلدارة عىل مساهماتهم القيمة ف  ي شر

لموظف 

ي هذا العام 
 .االستثنان 

 
 

 _____________________________ 
ي  وليد المقرب المهير

ةر رئيس مجلس اإلدا
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
شركة الواحة كابیتال ش.م.ع. 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

الرأي
والتي لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة لشركة الواحة كابیتال ش.م.ع. ("الشركة")، وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معًا بـ "المجموعة")، 

وبیان األرباح والخسائر الموحد وبیان األرباح والخسائر والدخل الشامل ٢٠٢٠دیسمبر ٣١من بیان المركز المالي الموحد كما في تتض
اآلخر الموحد وبیان التغیرات في حقوق المساھمین الموحد وبیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات 

المالیة الموحدة، ویشمل ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.حول البیانات 

في في رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد ، وعن أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

التقاریر المالیة.

أساس إبداء الرأي
مسؤولیة مدقق الحسابات عن لقد قمنا بتدقیقنا وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا في فقرة 

(المتضمنة لقواعد السلوك المھني للمحاسبین القانونیینھذا التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقا  من تدقیق البیانات المالیة الموحدة
إلى جانب متطلبات السلوك المھني األخرى ذات الصلة بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للمجموعة في دولة معاییر االستقاللیة الدولیة)

منا بمسؤولیاتنا المھنیة وفقًا لھذه المتطلبات ومتطلبات السلوك المھني الصادرة عن المجلس الدولي اإلمارات العربیة المتحدة، وقد التز
لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین. وباعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول 

البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

ور التدقیق الھامةأم
الیة. وقد إن أمور التدقیق الھامة ھي تلك األمور التي، في رأینا المھني، كان لھا أكبر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للفترة الح

نبدي رأیًا منفصًال حول ھذه تم التعامل مع تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة بشكٍل عام وعند تكوین رأینا حولھا، وال
األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكیفیة التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقیقنا موضح في ھذا 

السیاق.

ن تقریرنا، بما في ذلك ما لقد قمنا بتنفیذ مسؤولیاتنا الموضحة في فقرة مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة م
انات یتعلق بھذه األمور. وبناًء علیھ، فقد تضمن تدقیقنا تنفیذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقییمنا لمخاطر األخطاء المادیة في البی

مع األمور الموضحة أدناه، أساساً المالیة الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل 
إلبداء رأینا حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة المرفقة. 



المـًا ـي عـنـنب
عمل ـ أفضل لل

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
(تتمة) شركة الواحة كابیتال ش.م.ع.

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

أمور التدقیق الھامة (تتمة)

االنخفاض في قیمة االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 
حول البیانات المالیة الموحدة، بلغت االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ١١كما تم اإلفصاح عنھ في اإلیضاح رقم 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١من إجمالي الموجودات) كما في ٪٥٫٣ملیون درھم (٤٧٢ما قیمتھ حقوق الملكیةالمحتسبة وفقاً ل

إن المجموعة معرضة لمخاطر االنخفاض في قیمة استثماراتھا في شركات زمیلة وشركات ائتالف محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة. تقوم 
بھدف تقییم قابلیة استردادھا لالستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات إدارة المجموعة بإجراء اختباراتھا لالنخفاض في القیمة 

االئتالف المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة، وتأخذ في االعتبار ما إذا كانت ھناك مؤشرات على االنخفاض في القیمة فیما یتعلق بھذه 
یة، وتكمن المخاطر في أن یكون تقییم الموجودات وكذلك  االستثمارات. یتطلب تقییم االنخفاض في قیمة ھذه االستثمارات أحكامًا جوھر

احتساب أیة خسائر انخفاض في القیمة محتملة غیر صحیحًا.

ولذلك، فقد حددنا أن تقییم االنخفاض في قیمة االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة، یعتبر
ظرًا لحجم الرصید في البیانات المالیة الموحدة ككل، باإلضافة إلى األحكام والتقدیرات ذات الصلة عند إجراء أحد أمور التدقیق الھامة ن
تقییم لالنخفاض في القیمة.

كجزء من إجراءات التدقیق، قمنا بـ:

 بالعملیات والمنھجیات األساسیة التي قامت اإلدارة بتطبیقھا أثناء على فھم حول تصمیم وتنفیذ الضوابط الرئیسیة المتعلقة الحصول
تقییم االنخفاض في القیمة؛

تقییم مدى مالءمة النموذج و / أو المنھجیة التي تستخدمھا اإلدارة الحتساب المبلغ القابل لالسترداد؛
 دید المبالغ القابلة لالسترداد لالستثمارات الجوھریة؛مراجعة مدى معقولیة افتراضات اإلدارة وتقییم التقدیرات المستخدمة أثناء تح
مقارنة االفتراضات المطبقة مع البیانات الخارجیة وتقییم مدى معقولیتھا بناًء على معرفتنا بالمجموعة وقطاع الصناعة؛ و
الحساسیة وسیناریوھات اختبار اإلجھاد.مراجعة تحلیالت

االعتراف باالستثمارات العقاریة وتقییمھا 
ملیون ٧١٦حول البیانات المالیة الموحدة، بلغت قیمة االستثمارات العقاریة للمجموعة ما قیمتھ ٨كما تم اإلفصاح عنھ في اإلیضاح رقم 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١من إجمالي الموجودات كما في ٪٨درھم والتي تمثل 

االعتراف بجزء من األرض الممنوحة من قبل حكومة أبوظبي. قامت المجموعة باحتساب االستثمارات نتجت االستثمارات العقاریة من
لالستثمارات العقاریة مبدئیًا بالتكلفة وتم قیاسھا الحقًا بالقیمة العادلة. تم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة 

تستعین المجموعة بمقیمین مستقلین لتحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة على أساس سنوي.العقاریة ضمن األرباح والخسائر. 



المـًا ـي عـنـنب
عمل ـ أفضل لل

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
(تتمة) شركة الواحة كابیتال ش.م.ع.

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

أمور التدقیق الھامة (تتمة)
(تتمة) تراف باالستثمارات العقاریة وتقییمھااالع

، فإنھ یتطلب من اإلدارة تطبیق أحكام جوھریة أثناء تحدید القیمة ٣حیث أنھ یتم تحدید القیمة العادلة بناًء على منھجیات التقییم للمستوى 
یمھا كأمر تدقیق ھام نظرًا لألحكام الجوھریة  العادلة لالستثمارات العقاریة. قمنا بتحدید مسألة االعتراف باالستثمارات العقاریة وتقی

المطلوبة. 

كجزء من إجراءات التدقیق، قمنا بـ:
 الحصول على فھم حول تصمیم وتنفیذ الضوابط الرئیسیة المتعلقة بالعملیات والمنھجیات األساسیة التي تقوم بھا اإلدارة عند

االعتراف باالستثمارات العقاریة وتقییمھا؛
 وقدرات وموضوعیة المقیمین الخارجیین من خالل االطالع على شروط التعاقد مع المجموعة لتحدید ما إذا كانت ھناك تقییم كفاءة

أیة أمور قد أثرت على موضوعیتھم أو قد فرضت أیة قیود على نطاق عملھم؛
لمقیم الخارجي. وبمساعدة خبرائنا في االستعانة بخبراء العقارات لدینا لمساعدتنا في تقییم افتراضات ومنھجیات كل من اإلدارة وا

ین مجال العقارات، قمنا بتحدید ما إذا كانت عملیات التقییم قد أجریت وفقًا للمعاییر المھنیة للتقییم الصادرة عن المعھد الملكي للمساح
القانونیین؛

 ،نھج رسملة الدخل وطریقة القیمة المتبقیة)  الحصول على فھم حول منھجیات التقییم لإلدارة والمقیمین الخارجیین (على سبیل المثال
واالفتراضات المطبقة مثل عوائد اإلیجار، ومعدالت الخصم الخ وذلك بمقارنة العوائد على عینة من العقارات المماثلة ومن خالل 

تقییم مدى توافق التحركات في التقییمات مع فھمنا للقطاع ومعامالت السوق القابلة للمقارنة؛
 من المدخالت الرئیسیة المستخدمة في نماذج التقییم، مثل إیرادات اإلیجار ومعدالت اإلشغال وعقود اإلیجار الحالیة مع مقارنة عینة

عقود اإلیجار للتأكد من مدى دقة المعلومات المقدمة للمقیمین الخارجیین من قبل اإلدارة؛ و
نح الحكومیة.المعاییر التي وضعتھا اإلدارة لالعتراف بالمتقییم مدى معقولیة

المعلومات األخرى
تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقریر رئیس مجلس اإلدارة ومناقشة وتحلیل اإلدارة والتقریر السنوي بخالف البیانات 

مدقق الحسابات. لقد حصلنا على تقریر رئیس مجلس اإلدارة ومناقشة وتحلیل اإلدارة قبل تاریخ تقریر تدقیقنا، المالیة الموحدة وتقریر 
ونتوقع أن نحصل على التقریر السنوي بعد تاریخ تقریرنا حول البیانات المالیة الموحدة. یتحمل مجلس اإلدارة واإلدارة المسؤولیة عن 

المعلومات األخرى.

البیانات المالیة الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى ولن نبدي أي استنتاج تدقیق حولھا.إن رأینا حول 

انت وفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، ومن خالل تلك القراءة تقییم ما إذا ك
انات المالیة الموحدة أو المعرفة التي حصلنا علیھا خالل التدقیق أو فیما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بشكٍل جوھري مع البی

في تلك المعلومات األخرى بناًء مادیةالمعلومات األخرى تتضمن أخطاًء جوھریة. وفي حال أنھ، توصلنا إلى استنتاج بوجود أخطاء 
ل تاریخ إصدار رأینا حول البیانات المالیة الموحدة، فإنھ یتطلب منا على األعمال التي قمنا بھا على المعلومات التي حصلنا علیھا قب

اإلبالغ عن ذلك. ولیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.



المـًا ـي عـنـنب
عمل ـ أفضل لل

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
(تتمة) شركة الواحة كابیتال ش.م.ع.

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات المالیة الموحدة
 لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة الموحدة وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ووفقاً 

، وعن نظام ٢٠١٥) لسنة ٢دي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (المعنیة من عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة والقانون االتحا 
أو الرقابة الداخلیة التي تعتبره اإلدارة ضروریًا إلعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال

.خطأ 

تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة، وعن اإلفصاح، عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة 
مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس محاسبي، إال إذا كانت نیة اإلدارة تصفیة بكما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة 

القیام بذلك.المجموعة أو إیقاف أعمالھا أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سوى

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة الموحدة للمجموعة.

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة
اًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة الموحدة، ككل، خالیة من األخطاء المادیة، سو

عاليخطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن مستوى 
خطاء المادیة عند وجودھا. قد من التأكید، لكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف یكتشف دائمًا األ

تنشأ األخطاء نتیجة الحتیال أو خطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات 
االقتصادیة للمستخدمین والتي تم اتخاذھا بناًء على تلك البیانات المالیة الموحدة.

یة كجزء من عملیة التدقیق التي تتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على الشك المھني خالل عمل
التدقیق. كما نقوم بما یلي:

،وتصمیم وتنفیذ إجراءات تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة الموحدة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ
التدقیق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

قد یتضمن إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن االحتیال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتیال 
التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

 ،الحصول على فھم حول نظام الرقابة الداخلیة المعني بتدقیق البیانات المالیة الموحدة لتصمیم إجراءات تدقیق مناسبة للظروف
وعة.ولیس بھدف إبداء رأي حول فعالیة نظم الرقابة الداخلیة للمجم

.تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة



المـًا ـي عـنـنب
عمل ـ أفضل لل

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
(تتمة) شركة الواحة كابیتال ش.م.ع.

تتمة) تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة ( 
مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة)

 التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي وتقییم، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول
و ظروف قد تلقي بشكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على علیھا، ما إذا كان ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد تتعلق بأحداث أ

االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقریر مدقق 
اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه 

استنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف 
المستقبلیة قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.

مالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمثل تقییم العرض العام ومحتوى البیانات ال
المعامالت واألحداث بشكٍل یحقق العرض العادل للبیانات المالیة الموحدة.

 إبداء الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بخصوص المعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة بغرض
رأٍي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن توجیھ واإلشراف على وإنجاز عملیة التدقیق للمجموعة. ونتحمل المسؤولیة 

عن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة.

قیق الھامة، والتي تتضمن نقوم بالتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بین أموٍر أخرى، نطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التد
نقاط الضعف الجوھریة في نظام الرقابة الداخلیة التي نحددھا خالل عملیة التدقیق.

المتعلقة باالستقاللیة، ویتم إبالغھم بكافة العالقات واألمور كما نقوم بتزوید مسؤولي الحوكمة بما یفید التزامنا بمتطلبات السلوك المھني 
األخرى التي تظھر أنھا قد تؤثر بشكل معقول على استقاللیتنا واإلجراءات المتخذة للحد من التھدیدات أو الضوابط التي من شأنھا أن 

.تحافظ على استقاللیتنا، إن وجدت

ولي الحوكمة، نقوم بتحدید األمور التي نرى أنھا كانت أكثر أھمیة في تدقیق البیانات ومن تلك األمور التي یتم التواصل بھا مع مسؤ
المالیة الموحدة للفترة الحالیة، والتي تمثل أمور التدقیق الھامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدقق الحسابات، إال إذا كانت  

ة أو، في حاالت نادرة جدًا، نرى أنھ یجب عدم اإلفصاح عن ھذا األمر في القوانین أو التشریعات تمنع اإلفصاح عن ھذا األمر للعام
تقریرنا ألن العواقب السلبیة المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنھ. 



المـًا ـي عـنـنب
عمل ـ أفضل لل

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
(تتمة) شركة الواحة كابیتال ش.م.ع.

ت القانونیة والتنظیمیة األخرىتقریر حول المتطلبا
دیسمبر ٣١في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، أنھ للسنة المنتھیة في ٢٠١٥) لسنة ٢كما نشیر، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (

إلى ما یلي:٢٠٢٠

لقد حصلنا على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا؛)١

٢٠١٥) لسنة ٢إعداد البیانات المالیة الموحدة، من كافة النواحي الجوھریة، وفقًا لألحكام المعنیة من القانون االتحادي رقم (لقد تم)٢
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة؛

تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبیة منتظمة؛)٣

دة في تقریر رئیس مجلس اإلدارة مع الدفاتر المحاسبیة للمجموعة؛تتفق المعلومات المالیة الوار)٤

حول البیانات المالیة الموحدة والذي یتضمن المشتریات ١٢تم إدراج االستثمارات في األسھم واألوراق المالیة ضمن اإلیضاح رقم )٥
؛٢٠٢٠دیسمبر ٣١واالستثمارات التي قامت بھا المجموعة خالل السنة المنتھیة في 

حول البیانات المالیة الموحدة اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة والشروط ٢٥ین اإلیضاح رقم یب)٦
التي اعتمدت علیھا؛

ة استنادًا إلى المعلومات التي تم توفیرھا لنا، لم یسترعي انتباھنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المالی)٧
في دولة اإلمارات العربیة ٢٠١٥) لسنة ٢، أي من األحكام المعنیة من القانون االتحادي رقم (٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في 

المتحدة أو عقد تأسیس والنظام األساسي للشركة على وجھ قد یكون لھ تأثیر مادي على أنشطتھا أو مركزھا المالي الموحد كما في 
؛ و٢٠٢٠دیسمبر ٣١

دیسمبر ٣١حول البیانات المالیة الموحدة المساھمات االجتماعیة التي تم تقدیمھا خالل السنة المنتھیة في ٢٣إلیضاح رقم یبین ا)٨
٢٠٢٠.

بتوقیع:
رائد أحمد
شریك

إرنست ویونغ 
٨١١رقم القید 

٢٠٢١فبرایر ١١
أبوظبي





نات المالية الموحدة.ابيمن هذه الجزءًا ال يتجزأ ٢٨لىإ١ات المرقمة من تشكل اإليضاح 
.٧إلى ٢ت من وحدة على الصفحا ة المسابات المستقل حول البيانات الماليالح إدراج تقرير مدقق تم

٩

بیان األرباح والخسائر الموحد
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم إیضاح 

٢٠٣٠١٫٥٨٩٢٩٧٫٦٩٢ات خدمإیرادات من بیع البضائع وتقدیم ال
) ٢٣٨٫٣٧٢() ٢٣٢٫٥١٤(٢٠خدماتع وتقدیم البیع البضائ ةتكلف

٦٩٫٠٧٥٥٩٫٣٢٠بح رلإجمالي ا
ة وفقاً  الربح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسب(الخسارة) / حصة من 
الملكیة، صافي لحقوق 

٢٣٤٫٠٦٦) ٢٤٫٣٥٦(١١

،  الملكیةاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوقانخفاض في قیمة شركات زمیلة ومش
صافي

٥١٦٫٨٠٣() ٩٫٩١٥(١١ (

٤٦٫٤٧٨-تسبة وفقاً لحقوق الملكیة ركة محمشت یعرالة ومشیمربح من استبعاد شركات ز
٢١٦٠٥٫٠٢٤٢٠٢٫٧٤٦یة إیرادات من استثمارات مال

-١٠١١٫٢٤٤قروض استثماریة  تسویة ربح من 
) ٢٤٫٤١٥(٨٣٩٫٥٧٨من استثمار عقاري، صافي )ئر خسا(/ إیرادات

٣٫٤٥٧) ٢٨٫٤٠١(٢٢، صافي ت أخرىإیرادا(مصاریف) / 

٦٦٢٫٢٤٩٤٫٨٤٩ت التشغیلیة ادایراإليفاص

) ٢٥٧٫٤٧٨() ٢١٦٫٦٧٨(٢٣مصاریف عمومیة وإداریة 
) ١٩٥٫٢٧٢() ١٠٥٫٦٧٤(٢٤تكالیف تمویل، صافي 

) ٤٤٧٫٩٠١(٣٣٩٫٨٩٧سنة لل(الخسارة)/الربح

ى: لعائد إلللسنة اة) (الخسار/الربح
) ٦١٦٫٢٨٦(٢٣٠٫٩٦٩مالكي الشركة

١٠٨٫٩٢٨١٦٨٫٣٨٥یر المسیطرة وق غالحق

) ٤٤٧٫٩٠١(٣٣٩٫٨٩٧للسنة (الخسارة)/ربحال

األساسي والمخفض على السھم العائد إلى مالكي(الخسارة)/العائد
) ٠٫٣٣٥(١٥٠٫١٢٦الشركة (درھم) 



نات المالية الموحدة.ابيمن هذه الجزءًا ال يتجزأ ٢٨لىإ١ات المرقمة من تشكل اإليضاح 
.٧إلى ٢ت من وحدة على الصفحا ة المسابات المستقل حول البيانات الماليالح إدراج تقرير مدقق تم

١٠

الشامل اآلخر الموحدر والدخلوالخسائاألرباحانبی
دیسمبر ٣١في نتھیةمل اة للسن

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم 

)٤٤٧٫٩٠١(٣٣٩٫٨٩٧للسنةة)(الخسار/ح الرب 

(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر 

ر: ائ تصنیفھا الحقاً إلى األرباح والخسقد یتم إعادةالبنود التي 
)٢٥٤٫١٦٢(-التدفقات النقدیةحوطات تللةاد ع لال في تغیرات القیمة ازء الفعة من الجالحص
لمعترف بھا في األرباح والخسائر لمبالغ ا الت إعادة تصنیف احتیاطي التحوط لیتعد

٢٧٠٫٠٢٨-)٢١(إیضاح 
المشتركة ع ریخرى للشركات الزمیلة والمشا في االحتیاطیات األالحصة من التغیرات 

)٦١٫٦٧٤() ٤٫٢٩٨()١١٫٢حا فقاً لحقوق الملكیة (إیضتسبة والمح
شاریع المشتركة المحتسبة حصة من االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمیر تحر 

٣٨٫٨٥٤-عادوفقاً لحقوق الملكیة عند االستب

)٦٫٩٥٤() ٤٫٢٩٨(للسنةشاملة األخرىرة الالخسا

)٤٥٤٫٨٥٥(٣٣٥٫٥٩٩الشامل للسنة (الخسارة) /الدخل إجمالي 

لشامل العائد إلى:ا(الخسارة)/الدخل إجمالي 
)٦٢٣٫٢٤٠(٢٢٦٫٦٧١مالكي الشركة

١٠٨٫٩٢٨١٦٨٫٣٨٥الحقوق غیر المسیطرة 

)٤٥٤٫٨٥٥(٣٣٥٫٥٩٩نة ل للسالشام(الخسارة)/خل لدا إجمالي 



نات المالية الموحدة.ابيمن هذه الجزءًا ال يتجزأ ٢٨لىإ١ات المرقمة من تشكل اإليضاح 
.٧إلى ٢ت من وحدة على الصفحا ة المسابات المستقل حول البيانات الماليالح إدراج تقرير مدقق تم

١١

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
ربسمدی٣١للسنة المنتھیة في 

خرىطات أاحتیااحتیاطي تحوطياحتیاطي نظامأرباح مستبقاةأسھم الخزینةرأس المال 
إجمالي 
طیاتاالحتیا

یةحقوق الملك
الكي ملالعائدة
الشركة

الحقوق غیر 
المسیطرة

إجمالي حقوق
الملكیة

ألف درھمھمألف درمألف درھألف درھمف درھملأمألف درھألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٢٫٨٧٧٤٩٤٫٠٠٢٣٫٥٧٩٫١٦٢٩٧٠٫٧٦٨٤٫٥٤٩٫٩٣٠)١٥٫٨٦٦(١٫٤٠٧٫٨٢٩٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(٢٠١٩١٫٩٤٤٫٥١٥ینایر ١في 
)٤٤٧٫٩٠١(١٦٨٫٣٨٥)٦١٦٫٢٨٦(----)٦١٦٫٢٨٦(--ة(الخسارة) /  الربح للسن

)٦٫٩٥٤(-)٦٫٩٥٤()٦٫٩٥٤()٢٢٫٨٢٠(١٥٫٨٦٦----مل اآلخرخسارة) الشال(االدخل / 

)٤٥٤٫٨٥٥(١٦٨٫٣٨٥)٦٢٣٫٢٤٠()٦٫٩٥٤()٢٢٫٨٢٠(١٥٫٨٦٦-)٦١٦٫٢٨٦(--شاملالدخل ال(الخسارة) / إجمالي 
)١٣٧٫٨٨٨(-)١٣٧٫٨٨٨(----)١٣٧٫٨٨٨(--)١٥اح ح نقدیة (إیضأرباتوزیعات 

)٧٫٤٥٠()٢٫٤٤٥()٥٫٠٠٥(----)٥٫٠٠٥(--رةطیاالستحواذ على حقوق غیر مس
٢٠٩٫٠٠٧٢٠٩٫٠٠٧--------)٥٫٢(إیضاح فيصامساھمات من الحقوق غیر المسیطرة،

٥٧٤٨٧٫٠٤٨٢٫٨١٣٫٠٢٩١٫٣٤٥٫٧١٥٤٫١٥٨٫٧٤٤-٦٤٨٫٦٥٠٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(٢٠١٩١٫٩٤٤٫٥١٥دیسمبر ٣١في 

٥٧٤٨٧٫٠٤٨٢٫٨١٣٫٠٢٩١٫٣٤٥٫٧١٥٤٫١٥٨٫٧٤٤-٦٤٨٫٦٥٠٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(٢٠٢٠١٫٩٤٤٫٥١٥ینایر١في
٢٣٠٫٩٦٩١٠٨٫٩٢٨٣٣٩٫٨٩٧----٢٣٠٫٩٦٩--الربح للسنة
)٤٫٢٩٨(-)٤٫٢٩٨()٤٫٢٩٨()٤٫٢٩٨(-----لة األخرىامالشالخسارة

٢٢٦٫٦٧١١٠٨٫٩٢٨٣٣٥٫٥٩٩)٤٫٢٩٨()٤٫٢٩٨(--٢٣٠٫٩٦٩--الشاملارة)(الخس/الدخلإجمالي 
---٢٣٫٠٩٧--٢٣٫٠٩٧)٢٣٫٠٩٧(--ي نظاميى احتیاطل إلویتح

)١٠٫٨١٧()٢٫٥٢٤()٨٫٢٩٣(----)٨٫٢٩٣(--االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة
)٣٣٣٫٩٣١()٣٣٣٫٩٣١(--------)٥٫٢(إیضاح مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي

٥٠٥٫٨٤٧٣٫٠٣١٫٤٠٧١٫١١٨٫١٨٨٤٫١٤٩٫٥٩٥)٤٫٢٤١(-٨٤٨٫٢٢٩٥١٠٫٠٨٨)٢٦٧٫١٨٤(٢٠٢٠١٫٩٤٤٫٥١٥دیسمبر ٣١يف



.حدةت المالية المومن هذه البيانا جزءًا ال يتجزأ ٢٨إلى ١ن ة ملمرقماحات ااإليضتشكل
.٧إلى٢ات من صفحلية الموحدة على المستقل حول البيانات الما لاالحساباتتم إدراج تقرير مدقق

١٢

د لتدفقات النقدیة الموحن اایب
دیسمبر ٣١تھیة في للسنة المن

٢٠٢٠٢٠١٩
م ھألف درألف درھم إیضاح 

ة لیالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغی
) ٤٤٧٫٩٠١(٣٣٩٫٨٩٧للسنة (الخسارة) / الربح 

تعدیالت لـ: 
٧١٨٫٣٦٢١٩٫٥٨٤استھالك الممتلكات والمعدات، صافي  

١٩١٣٫٩١٥١٧٫٦٠٤م  ك موجودات حق االستخداھالتسا
٢٤١٠٥٫٦٧٤١٩٥٫٢٧٢تكالیف التمویل، صافي 

٢٫٦٢١٣٫٨٧٦ت نھایة الخدمة للموظفین افآمك على ل المحم
) ٤٨٤٫٣٣٢() ٦١٨٫٧٧٧(الخسائر القیمة العادلة من خالل األرباح وربح من تقییم الموجودات المالیة ب

٢٧٠٫٠٢٨- ٢١اطي تحوط عند االستحقاق یتحخسارة إعادة تصنیف ا
) ٢٣٤٫٠٦٦(١١٢٤٫٣٥٦یة، صافي الملكحقوق وفقاً لمشتركة محتسبة یع  شركات زمیلة ومشار) ربحخسارة / ( حصة من 
١١٩٫٩١٥٥١٦٫٨٠٣افي ، صفقاً لحقوق الملكیةع مشتركة محتسبة وركات زمیلة ومشاریي قیمة ش فانخفاض

) ٤٦٫٤٧٨(- لكیة وفقاً لحقوق الملة ومشاریع مشتركة محتسبة یمزربح من استبعاد شركات  
- ) ٢٫١٩١(٢٢تابعة كة شرربح من استبعاد 

٤٩٫٩١٩- ٨ري عقاخفاض في القیمة العادلة لالستثمار النا
- ) ٢٫٦٠٧(٨مار عقاري ربح من استبعاد استث

١١١٣٫٩٠٧٢٤٫٢١١الملكیة ققوتوزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لح 
- ٣٧٫٤٤٣مصاریف أخرى 

٩٤٥٣٢٠٫٨٣٩ةسملمووجودات غیر إطفاء وانخفاض في قیمة م
- ١٠٩٧٢ثماري  قرض استانخفاض في قیمة 

١٫٣٤٧- ٩موسة  ل شطب موجودات غیر م
٢٣١٠٫٣٩٦١١٫٩٩٧مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

) ٩٩٫٤٤٦(- ١١ةریع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیومشا بیع للھ االستثمار في أصل محتفظ ب
) ٤٣٣٫٩٦٧(٥٣٢٫١٤٠ن خالل األرباح والخسائر ملعادلة لقیمة ابا لیةموجودات ما تثمارات في  االس

٦٠٠٫٨٠١) ٣٠٢٫٦٥٢(١٦ر ول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائ حصال ) / ادھا(سدقروض تم 
ة العادلةلقیمة باتكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالی

) ٦١٫٢٧٩() ٥٣٫٣٤٩(رباح والخسائر ل األ من خال
) ١٠٫٥٠٧() ٨٫٥٠٨(١٩ر  ا جیعقود اإلمطلوبات علىفوائد مصاریف

- ) ١١٫٢٤٤(ربح من تسویة قرض 
٣٫٣٨٩٫٤٤٧- كة، صافي یع مشترة ومشارلمیز متحصالت من استبعاد شركات 

رأس المال العامل: التغیرات في 
) ٣٫٠٢٣() ٢٫٥١٨(ي المخزون یر فالتغ

) ٢٨٢٫٤٨٤(١٧٧٫٨٨٤التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
٧٣٫٠٩٢) ٢٣٨٫١٨٦(التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 

٤٧٫٩٠٣٣٫٠٩١٫٣٣٧ات العملیالناتج من النقدفي صا
) ٧٫٩٤٥() ٦٫٣٩٣(مدفوعة ت نھایة خدمة الموظفین الآفمكا

٤١٫٥١٠٣٫٠٨٣٫٣٩٢صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

فقات النقدیة من األنشطة االستثماریة دتال
) ١٦٢() ٩٣(٩شراء موجودات غیر ملموسة، صافي 

) ١٣٫٤٩٣() ٧٫٥٤٢(٨ستثمار عقاري تطویر ادفعات ل
) ٤٫٤٦٢() ٧٫٣١٧(٧ت، صافيكات ومعداتلشراء مم
- ) ٤٨٠(٥٫٣ستبعد  ستبعاد شركة تابعة، صافي النقد المُ ت من امتحصال

٢٫٦٠٠٢٫٩٦٠جار التمویلیة اإلید وقالت من عصحمت
) ٣٥٫٠٠٠(٣٥٫٠٠٠ودائع وكالة مودعة 

٧٫٣٨٨٧٫٧١٤ة لمفوائد مست

) ٤٢٫٤٤٣(٢٩٫٥٥٦األنشطة االستثماریة )المستخدم في من / (الناتج صافي النقد 

لنقدیة من األنشطة التمویلیة قات االتدف
) ٩٧٫٤٥٥() ٥٨٫٠٩٨(قروض ى لع وعة ویل مدفالیف تمكت

) ٧٫٤١٣() ٨٫٤٥٢(المدفوعة مطلوبات عقود اإلیجار
) ٣٫٠٥٣٫٣٤٥() ٦٠٢٫٤٤٦(١٦سددة ض مقرو

١٦٨٩٣٫٦٤٩٣٨٩٫٩٦٩قروض تم الحصول علیھا 
- ٢٣٫٥٢٧حصالت من تسویة قرض تم

- ) ٤٥٫٩٧٥(ممنوحة تثماریة قروض اس
) ١٣٧٫٨٨٨(- ١٥ةعتوزیعات أرباح مدفو

٢٠٩٫٠٠٧) ٣٣٣٫٩٣١(افي مساھمات من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، ص/ ة) رد ست م(مبالغ 
) ٧٫٤٥٠(- یر مسیطرة  على حقوق غحواذ االست

) ٢٫٧٠٤٫٥٧٥() ١٣١٫٧٢٦(في األنشطة التمویلیة صافي النقد المستخدم  

٣٣٦٫٣٧٤) ٦٠٫٦٦٠(ادلھ یعا د ومفي النقالزیادة  /(النقص)  صافي 
٧٦٥٫٣٤٤٤٢٨٫٩٧٠ینایر ١النقد وما یعادلھ في  

١٤٧٠٤٫٦٨٤٧٦٥٫٣٤٤ر یسمبد٣١في لھ اد یعالنقد وما 



موحدة لية ال الماات حول البيانات إيضاح

١٣

نشطة الرئیسیة قانوني واألالوضع ال١

،يتأسیسھا في إمـارة أبوظبم ت) ھي شـركة مسـاھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة كة"لشرع ("ا.إن شـركة الواحـة كابیتال ش.م
یولیو ١٢وقد تأسست بتاریخ ١٩٩٧یو ما٢٠خ بتاریالصادر ١٠المتحدة، بموجب المرسوم األمیري رقم إلمارات العربیة ا

١٩٩٧  .

) وحصص  "ةكاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معًا بـ "المجموعوشركة للشريالنتائج والمركز المالالموحدةتضم ھذه البیانات المالیة 
ة ").مشتركالاریع میلة والمشالخاضعة لسیطرة مشتركة ("الشركات الزلزمیلة والشركات اتا المجموعة في الشرك

، والبنیةعیةصنا ت الاروالعقا مال، ات المالیة، وأسواق رأس الالخدمالقطاعات تشمل تستثمر المجموعة في مجموعة واسعة من 
.زة والنفط والغاالتحتیة، والرعایة الصحیة، والتكنولوجیا المالی

اإلعدادأساس ٢

م تزال االبیان أ) (

في قانون الشركاتالمعمول بھا من والمتطلباتةالمالیلتقاریرعداد اإلةالدولییرعایللموفقاً الموحدة البیانات المالیة ادإعدتم 
.حدةة المتالعربیتادولة اإلمار

أساس القیاس ب)(

بعض األدوات المالیة التي یتمالعقاري وارستثماالثناءباستیخیة، فة التاربدأ التكللمة الموحدة وفقاً قد تم إعداد البیانات المالیل
.هاضح في السیاسات المحاسبیة أدنكما ھو مو ، تقاریر مالیةة كل فترة اینھفي العادلة بالقیمة اسھا قی

عرالسھي عادلةإن القیمة ال. الخدماتوبضائعلاالمقدم مقابللالعتبارالقیمة العادلة على بصفة عامة تاریخیةلاالتكلفة دتمتع
، اریخ القیاسفي تـالسـوقفي بین المتعاملین ظمة منتملةفي معا التزامھ لتحویل، أو دفعصلیتم استالمھ لبیع أوف سالذي

القیمة تقدیرندع.أخرىباستخدام تقنیة تقییمتم تقدیره یمباشرة أو یقة بطرظتھح مالیمكن لسعران اا كذإبغض النظر عن ما 
الخصائصالسوق تلك ياملین فخذ المتعأذا إااللتزامخصائص األصل أو االعتبار فيالمجموعة أخذ، تتزامأو الألصل العادلة 
س و/أو اإلفصاح في ھذه عادلة ألغراض القیا قیمة اللاتم تحدید ی. اسالقیخیفي تارلتزامأو االاألصل ر عند تسعیبالحسبان
لمعیار الدولي طاق اضمن نالتي تقع الت الدفع على أساس األسھم اماء معاستثنحدة على ذلك األساس، بة المولیامالبیانات ال

١٦ة رقم المالیریداد التقارعإلالدوليالمعیارضمن نطاق ع التي تقجار ت اإلیمعامالو،٢لمالیة رقم قاریر اداد التإلع
ةمعیار المحاسبكما ورد فيق یلة للتحقابة القالقیمقیمة عادلة، مثل صافي لیست ھا نكوالقیاسات التي تتشابھ مع القیمة العادلة ول

.٣٦الدولي رقم ةبمعیار المحاسام كما ورد فيخدد االستالقیمة قیأو ٢رقم ولي الد



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

١٤

(تتمة) أساس اإلعداد٢

) س (تتمةایأساس الق(ب)

بناًء على ٣أو ٢، ١وى المستنضملة ف قیاسات القیمة العادیتصنیتم ،باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقاریر المالیة
التي و،بصورة شاملةعادلة اس القیمة الت قیمدخالومدى أھمیة، ملحوظةة ادلیمة العقیاسات القمدخالتفیھا الدرجة التي تكون 

:يیلكما ا توضیحھتم

مكن یلوباتأو مطسواق النشطة لموجودات في األ) ةلمدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعد١توى مسال
؛في تاریخ القیاسا للمنشأة الوصول إلیھ

 ا ظتھالح كن ممیوالتي ، ١ستوى المضمنتم إدراجھا تيالدر غیر األسعار المدرجة مصا مدة من مدخالت مست٢المستوى
؛ و م، إما بشكل مباشر أو غیر مباشراإللتزاولألصل أ

 االلتزامأو لألصلةملحوظیرغمدخالت٣المستوى.

عرض الوعملة  الوظیفیةلة العم(ج) 

ة  لمشركات المجموعة بعفردیة لكل شركة منالبیانات المالیة الیتم عرضمریكي.الدوالر األھيللشركة ةالوظیفیالعملة إن
ز المركائج ویتم عرض النت،الموحدةمالیة الت). لغرض ھذه البیانا الوظیفیةالتي تعمل فیھا (عملتھا الرئیسیةیةدصا ة اإلقتالبیئ

ب ت المالیة إلى أقریتم تقریب كافة المعلوما . وعةض للمجمعملة العرباعتباره، ")("درھمإلماراتيالمالي للمجموعة بالدرھم ا
ذلك.فمالم یذكر خالألف

لة لتقاریر المالیة الجدیدة والمعد عداد المعاییر الدولیة إل) د(

یانات المالیة الموحدة لبا علىجوھريوالتي لیس لھا تأثیر لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  عداد الیة إللدوا ریالمعای ) ١(

لتقاریر المالیة الصادرة عداد اییر الدولیة إلمعا الىلعتالتعدیالالمعاییر ولمجموعة بتطبیق عدد من یة، قامت اة الحالنالسفي 
٢٠٢٠ر ینای١حاسبیة التي تبدأ في أو بعد فعولھا بشكل الزامي للفترة الممیسريالتيبیةاسح ملمعاییر اللليالدومجلسالعن

كما یلي: 

لة تقاریر المالیة الجدیدة والمعدلیة إلعداد ال المعاییر الدو
ة  یوالسن الة للفترات فع

أو بعدمنتبدأ التي  

٢٠٢٠ینایر ١لما األعتعریف٣متعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق
التقاریر المالیةوالمعیار الدولي إلعداد٧رقم تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

٢٠٢٠ینایر ١فائدةدل المعرمعیا لیتعد٣٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٩رقم 
٢٠٢٠ینایر ١ةتعریف المادی٨قمولي رة الدبسومعیار المحا ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

٢٠٢٠ینایر ١ة إلعداد التقاریر المالیةالوارد في المعاییر الدولیميالمفاھیتعدیالت على المراجع حول اإلطار 
٢٠٢٠یونیو١٩١امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید : ١٦اریر المالیة رقم التقعدادإليلیار الدوعمتعدیالت على ال

ي غ المدرجة فعلى المبالجوھريأثیرأي تى لإوالمعدلة لتقاریر المالیة الجدیدة عداد ایة إلتطبیق ھذه المعاییر الدولديیؤلم 
یبات المستقبلیة.عامالت أو الترتسبة الما ح ؤثر على میأو السنوات السابقة ولكن قدالسنة الحالیة 



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

١٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

(تتمة) والمعدلةة  اد لتقاریر المالیة الجدیدة إلعدیل ودالالمعاییر (د) 

مبكر كلبشالة بعد ولم یتم تطبیقھا لكنھا غیر فعرة ولصادا عدلة لتقاریر المالیة الجدیدة والمعداد اة إلالمعاییر الدولی) ٢(

د:الة بعغیر فعة ولكنھا ادرالصیة لاتالالجدیدة والمعدلةلتقاریر المالیة عداد االمعاییر الدولیة إلطبیق موعة بتقم المج تلم

لة دة والمعدالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدی
السنویة  الة للفترات فع

أو بعدالتي تبدأ من

٢٠٢٣ینایر ١المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولةفنیصت-١م قرتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٢ینایر ١اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي-٣م لیة رقلمار ااریولي إلعداد التقلداتعدیالت على المعیار

المتحصالت–الممتلكات واآلالت والمعدات-١٦ة الدولي رقم تعدیالت على معیار المحاسب
٢٠٢٢ینایر ١دصوقمدام الخ تقبل االس

٢٠٢٢رنایی١دلعقء اتكلفة استیفا -فةكلِ مُ الالعقود –٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
(تعدیالت ٢٠٢٠–٢٠١٨الیة دولیة إلعداد التقاریر المدورة التحسینات السنویة على المعاییر ال

٢٠٢٢ینایر ١)٤١ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٦و٩و١رقم ةالمالیالتقاریرعلى المعیار الدولي إلعداد 
٢٠٢٣ایر ین١مینالتأ دوقع١٧قاریر المالیة رقملتاالمعیار الدولي إلعداد

السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣

أساس التوحید أ) (

) الخاضعة لسیطرة الشركة التنظیمیةآت ك المنشلذالبیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة والمنشآت (بما في تتضمن
وشركاتھا التابعة.

ة عبالشركات التا ) ١(

لسیطرة على عندما تفقد الشركة افیتوقوالجھة المستثمر فیھا السیطرة على ة علىالشركتحصل ا عندمة عبا تتوحید شركة یبدأ 
:یكون للشركةیتم تحقیق السیطرة عندما .الجھة المستثمر فیھا 

المستثمر فیھا؛الجھةعلى سیطرة
المستثمر فیھا؛ وجھةلاا في ھكتارشممتنوعة من العوائد لاتلك حقوقاً فيعندما تكون الشركة معرضة إلى، أو تم
 لتأثیر على العوائد.لوذھا نفلدیھا القدرة على استخدام

تشیر إلى والظروفال في حال كانت الحقائق أم ھا ر فیمثالمستالجھةإذا كانت تمتلك سیطرة على ما تقوم الشركة بإعادة تقییم 
عاله.ردة أاوالةثالثالالسیطرة ناصر عنمأو أكثر ةاحدحدوث تغیرات في و

األرباح خالل السنة في بیان المستبعدةذ علیھا أو ة التابعة المستحولشركیف اومصارإیراداتوعلى وجھ التحدید، یتم إدراج 
ة فیھ الشركد قفلتاریخ الذي تالتاریخ الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة وحتى االموحد منذل اآلخرما والدخل الشوالخسائر
.مر فیھا لمستثجھة الاى علالسیطرة



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

١٦

) (تتمة ت المحاسبیة الھامة یاساالس٣

) (تتمة أساس التوحید(أ) 

(تتمة) الشركات التابعة) ١(

یعود إجماليحقوق غیر المسیطرة. الامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى ل الشالدخ ودنبنوكل بند مالخسائرأو األرباحتعود
رصیدعجز فيذلك إلىى أدوإن حقوق غیر المسیطرة حتى الالشركة وإلى مالكيعة إلىتاباللشركاتإلى االشامل لخ دال
لمسیطرة.ر ایغوق قح ال

مع متوافقة سیاساتھا المحاسبیة لجعلمالیة للشركات التابعة الناتلبیاالىدما یكون ذلك ضروریاً، یتم إجراء التعدیالت عنع
.یة للمجموعةسبا حالسیاسات الم

ن بیما لمعامالتة باقلتعلمایف والتدفقات النقدیةصارالموتیرادااإلوحقوق الملكیةوداخل المجموعةرصدةفة األا كف حذیتم
شركات المجموعة بالكامل عند التوحید.

ا فیھالمستثمرالجھةلى عةرسیطیكون لدیھا المستثمر فیھا، الجھةأقل من غالبیة حقوق التصویت في الشركةتمتلك ا معند
المستثمر فیھا من طرف واحد. جھةللالصلةألنشطة ذات یھ اتوج القدرة العملیة علىحقوق التصویت كافیة لمنحھا كون ما تندع

ةجھالعند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت الشركة في الصلةذات والظروفقتأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائ
ذلك: في ا رة بمطسیالا م ال لمنحھكافیة أا ھیالمستثمر ف

 اآلخرین؛حقوق التصویتویت لحاملي حجم وتوزیع حقوق التصعمةً مقارنحقوق التصویت لالشركة إمتالك حجم
أو األطراف األخرى؛حقوق التصویت اآلخرینحاملي وركة، قبل الشنحقوق التصویت الكامنة المحتفظ بھا م
وى؛رخبات التعاقدیة األتیرتن العجة الناتالحقوق
الصلةعلى توجیھ األنشطة ذات ةالحالیتلك، القدرةتمالا ھضافیة تشیر إلى أن الشركة تمتلك، أو أنإوظروفائق أیة حق

التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.أنماطك ا في ذلمب، یلزم فیھ اتخاذ قراراتفي الوقت الذي 

ةعبعلى الشركات التاالسیطرةفقداني ال تؤدي إلى والتتابعة ات شركملكیة المجموعة فيص صح التغیرات في بیتم احتسا 
حصصھا ذات رات في یغحقوق غیر المسیطرة لتعكس التالالمجموعة ولحصةالمدرجةتم تعدیل القیم كمعامالت حقوق ملكیة. ی

ة ة والقیمة العادلسیطریر المق غحقولالھ تعدیلمن خالتمیالمبلغ الذيین أي فرق بیتم االعتراف بفي الشركات التابعة. الصلة
لى مالكي الشركة. ویكون عائدًا إحقوق الملكیة ضمنشرةً مبا المدینالمدفوع أو لالعتبار

ھا احتسابویتم ضمن األرباح والخسائرو خسارة العتراف بأي ربح أ، یتم اة تابعةكرعندما تفقد المجموعة السیطرة على ش
قةالسابقیمة المدرجة ) ال٢و(محتفظ بھا المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة راعتبلاللة دعا الة) مجموع القیم١ن (بیقكالفر

المبالغ المعترف بھا احتساب كافةرة. یتم غیر مسیطللموجودات (بما في ذلك الشھرة)، ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق
المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات نت ا كا لو مكعةبا ركة التة بتلك الشلقعتشامل اآلخر المسابقًا في الدخل ال

ة كما الملكیفي حقوقرأو التحویل إلى تصنیف آخ األرباح أو الخسائرإعادة التصنیف إلى ى آخر،(بمعنابعة مباشرةً التكةرشال
مار محتفظ بھ في الشركة استثة ألي ادلالعالقیمةُتعتبرة). لیا ملتقاریر الااد عدمحدد/ مسموح بھ وفقًا للمعاییر الدولیة إلھو
الدوليوذلك في المحاسبة الالحقة وفقًا للمعیارالمبدئيعند االعتراف العادلةالقیمة ھي السیطرة دان فقخلتابعة السابقة بتاریا
رك.مشتعمشرووألةیمباستثمار في شركة زيئالمبداالعتراف أو، عندما ینطبق، التكلفة عند ٩رقم لتقاریر المالیةعداد اإل



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

١٧

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

األعمال دمج) ٢(

األعمال بالقیمة العادلة، دمجالمحول ضمن االعتبارقیاس م یتواذ. ح تمال باستخدام طریقة االساألععلى یتم احتساب االستحواذ 
علىالمتكبدةات بوالمطلوجموعة، دات المحولة من قبل المواذ للموجوستح خ االریتافيمجموع القیم العادلةكا التي یتم احتسابھ

الجھةلسیطرة على مقابل امجموعة قبل النموحقوق الملكیة الصادرة لیھا وذ عالمستح للجھةمالكین السابقین ة إلى الالمجموع
.تكبدھا عندالخسائرح وربااألفي اً قة باالستحواذ عمومعلتمالمستحوذ علیھا. یتم االعتراف بالتكالیف ال

بالقیمة العادلة.م بھا لتزالممطلوباتید المستحوذ علیھا واللة للتحدات القابعتراف بالموجودالاتاریخ االستحواذ، یتم في 

دلة ا عالمة ھا والقیالمستحوذ علیةجھلامبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة  في وول، المح االعتبارفائض إجمالي كالشھرة یتم قیاس
تاریخ في لغ وجدت) على صافي المبا المستحوذ علیھا (إن الجھةمحتفظ بھا سابقًا في لاذة الجھة المستحوملكیة حقوق ل

. الملتزم بھا والمطلوبات لتحدید قابلة للاالمستحوذ علیھا االستحواذ للموجودات 

وداتموج على حصة نسبیة في صافيول لحصاا یھلمحا ل وتخوحالیةالكیة لملاصحصحقوق غیر المسیطرة التي تمثل الإن 
ف بھا المعترغلحقوق غیر المسیطرة للمبا لبالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة لإما ئیًا ھا مبدلتصفیة قد یتم قیاسالمنشأة في حالة ا

یتم . على حدةاملة عملكس على أسا أساس القیاسریا تخ المستحوذ علیھا. یتم االجھةحدید في موجودات القابلة للتصافي الل
آخر من ار و، حیثما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیادلة أاألخرى بالقیمة العلكیة غیر المسیطرة المحقوقأنواع قیاس

ة.النالیلتقاریر إلعداد االمعاییر الدولیة

طارئ، اعتبارتیب ترن عة ج ناتات أو مطلوبال موجودات معأجمدالمحول من قبل المجموعة ضمن تبارعاالعندما یتضمن 
دمجالمحول ضمن االعتباردراجھ كجزء من إواذ ویتم االستح تاریخ في لقیمة العادلة ابالطارئ االعتبارقیاسیتم فإنھ 

األعمال. 

ة ى كیفیعلیاسفترة القالت لكتعدیةلمؤھالتي ال تكونوالطارئ لالعتبارعادلة للتغیرات في القیمة اللالحقةسبة االمحا دمتتع
الحقة مالیةتقاریرفي تواریخ كحقوق ملكیة الطارئ الذي یتم تصنیفھراالعتباإعادة قیاسیتمال الطارئ.االعتبارف تصنی

في مازالتالطارئ الذي یتم تصنیفھ كأصل أوتباراالعیتم إعادة قیاسملكیة. حقوق اللھ ضمن ةویتم احتساب التسویة الالحق
٣٧الدولي رقم ةأو معیار المحاسب٩رقم لتقاریر المالیةعداد الي إلوفقًا للمعیار الدوحقة الاللیة مالار ریالتقا تواریخ

ضمن لةقابالمأو الخسارة بالربحاإلعتراف مع، سبمنا وكما ھ، المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة
.األرباح والخسائر

كیة  تسبة وفقاً لحقوق الملمحمشتركةیع شارزمیلة ومت في شركات ارما ثتإس) ٣(

قراراتيفھو القدرة على المشاركة التأثیر الھام. إن تأثیرًا ھاماً المجموعة ا یھعلتمارس ھي المنشأة التيالشركة الزمیلة إن 
.تسیاسا التلكركة على و سیطرة مشتأرةطیسھا ال تعتبرالمستثمر فیھا ولكنةجھالة والتشغیلیة في ة المالیالسیاس

لى الترتیب حقوق في یطرة مشتركة عالتي لدیھا سلألطرافجبھبمومشترك حیث یكونتیب و ترالمشروع المشترك ھإن 
التي تظھر وقدیًا للسیطرة على ترتیب المشاركة المتفق علیھا تعاتركة ھيرة المشطیصافي موجودات الترتیب المشترك. إن الس

.رك السیطرةالتي تتشا األطرافقبل ة منموافقة إجماعیالصلةذات ألنشطةل احوالقراراتتستلزم دما نعط قف
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الھامة (تتمة) المحاسبیةالسیاسات ٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

حقوق الملكیة (تتمة) یع مشتركة محتسبة وفقاً لرلة ومشاكات زمی رشإستثمارات في ) ٣(

ة باستخدام یانات المالیة الموحدالبھذهالمشاریع المشتركة فيو أمیلةالزات وبات الشركدات ومطلوج وومجئانتیتم إدراج
ة، یتم ه الحال، وفي ھذبھ للبیعستثمار أو جزء منھ كمحتفظملكیة المحاسبیة باستثناء عندما یتم تصنیف االق الطریقة حقو
شركة ر فيتثما ، یتم االعتراف باالسیةالملكقوقة ح فقًا لطریق. و٥رقم ةیالماللتقاریرعداد افقًا للمعیار الدولي إلاحتسابھ و

ة في عوحقًا لالعتراف بحصة المجملمركز المالي الموحد بالتكلفة ویتم تعدیلھا الان امشترك مبدئیًا في بیزمیلة أو مشروع
خسائرمنعة حصة المجموتتجاوزا مد. عنكرة أو المشروع المشتخر للشركة الزمیلوالدخل الشامل اآلباح والخسائرراأل

تضمن أیة حصص طویلة األجل، ي تالتوأو المشروع المشترك (حصتھا في الشركة الزمیلة تركشركة زمیلة أو مشروع مش
تتوقف المجموعة عندھا ، ع مشترك)روعة في شركة زمیلة أو مشالمجمواستثماريالتي وفقًا لطبیعتھا، تشكل جزءًا من صافو

المجموعة فیھبدتتكإلى الحد الذي افیةضاإلر یتم اإلعتراف بالخسائ.ة أخرىافیإضأیة خسائرمنبحصتھا فراعتإلعن ا
رك.ع المشتالمشرووأبالنیابة عن الشركة الزمیلة تقوم بدفع مبالغأو إستنتاجیةقانونیة أو التزامات

فیھ تصبحلذي اریخ امن التیة ملكقة حقوق الدام طریتخ سا رك بتشلة أو المشروع المار في الشركة الزمییتم احتساب االستثم
رك، یتم تحواذ على استثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشتاالسأو مشروع مشترك. عند ثمر فیھا شركة زمیلة لمستھة االج 

ر المستثمة ھج ت الا بصافي القیمة العادلة لموجودات ومطلوستثمار على حصة المجموعة منة االتكلففي ضاالعتراف بأي فائ
اف بأي فائض یتم االعترلالستثمار.قیمة المدرجةلاإدراجھا ضمنالتي یتم وھرة،كشومطلوباتھا الطارئة لتحدیدة لابلفیھا الق

االستثمار، بعد إعادة التقییم، دید على تكلفةلقابلة للتح لوبات ات والمطادصافي القیمة العادلة للموجومنحصة المجموعة في 
ذ على االستثمار.وااالستح ة رتففيالخسائر رباح واألنضمةً رمباش

خسارة انخفاضةتحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیمن أجل٣٦الدولي رقم ةسبمتطلبات معیار المحا طبیقتم تی
ر إجمالي م اختبایت،ریاً ورلة أو مشروع مشترك. عندما یكون ذلك ضباستثمار المجموعة في شركة زمیقلما یتعیفالقیمة في
انخفاض قیمة ٣٦ي رقم دولالةعیار المحاسبوفقًا لمالقیمة لالنخفاض فيھرة)الش(بما في ذلكثمارلالستالمدرجلغ لمبا

،اإلستبعاد تكالیف مة العادلة ناقصاً االستخدام والقیقیدقیمةال(صیلبل للتحا قالكأصل فردي من خالل مقارنة المبلغ الموجودات
لالستثمار. یتم المدرجةالقیمة ف بھا جزءًا من ترمعة انخفاض في القیمرة خساأیةكلتش.جةمتھ المدریق) مع ىعلأأیھما 

ة القابلة إلى المدى الذي تزداد فیھ القیم٣٦م رقيلالدوةالقیمة وفقًا لمعیار المحاسبفينخفاضاالخسارة العتراف بأي عكس لا
ٍ في وقلالسترداد لالستثمار  .قالح ت
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ة) (تتملھامة اةسبیلمحااسات االسی٣

) تتمة ید ( أساس التوح (أ) 

كة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة) یع مشترشركات زمیلة ومشارإستثمارات في ) ٣(

روع  شم ستثمار عن كونھ شركة زمیلة أو یھ االتوقف فیذي من التاریخ اللملكیة حقوق اةقتتوقف المجموعة عن استخدام طری
وع شركة الزمیلة أو المشرظ المجموعة بحصة في التحتفدما للبیع. عنفظ بھر كمحتستثما االنیفندما یتم تصأو ع،ركتشم

بالقیمة المحتفظ بھاصةیاس الح موعة بقج مأصل مالي، تقوم العبارة عنھيالمحتفظ بھاالمشترك السابق وكانت الحصة 
. ٣٩الدولي رقم ةاسبالمح یار وفقًا لمعالمبدئيراف االعتعندلة یمتھا العادلة كقدعا لاقیمة لاي ذلك التاریخ ویتم اعتبار العادلة ف

ملكیةحقوق الطریقة ماتاریخ التوقف عن استخدفي للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك درجةة المالقیمالفرق بین م إدراجتی
أثناء، شتركالممشروع أو الیلةلزمالشركة امنة جزئیة صح د بعا تسمن امتحصالتوأیة محتفظ بھا یة حصة والقیمة العادلة أل

باحتساب كافة لمشروع المشترك. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة و ابعاد الشركة الزمیلة أربح أو الخسارة من استد التحدی
قدلذيس األساس افنبرك تمشلاشروع ملفیما یتعلق بتلك الشركة الزمیلة أو اخل الشامل اآلخر في الدسابقاً ترف بھا عمالمبالغ ال

. الصلةدات أو المطلوبات ذات الموجواستبعادالمشترك مباشرًة بة الزمیلة أو المشروع لشركلك اقامت تلوا فیمالزماً یكون 
الشركةًا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلكأو الخسارة المعترف بھا سابقبحلرنیف اصتإعادة فیما لو تمتبناًء على ذلك، 

المجموعة عندھا تقوم، الصلةت ذات الموجودات أو المطلوبا عاد استباألرباح والخسائر عندإلى،تركلمشو المشروع الة أمیلزا
یتم التوقف عن إعادة التصنیف) عندما من كتعدیل (خسائرلااألرباح وبإعادة تصنیف الربح أو الخسارة من حقوق الملكیة إلى 

لكیة.ملام طریقة حقوق ااستخد

مشترك أو  في مشروع اً میلة استثمارستثمار في الشركة الزح االیصبوق الملكیة عندما قة حقام طریدتخ اسعة فيالمجموتستمر 
إجراء ھذه التغیرات قیاس القیمة العادلة عند إعادةال یتم .في شركة زمیلةاً یصبح االستثمار في مشروع مشترك استثمارعندما 

في حصص الملكیة.

دام طریقة حقوق ولكنھا تستمر في استخ شتركوع م شركة زمیلة أو مشرفي یتھا لكمةحصموعة بتخفیضالمج مقوتعندما 
ًا في الدخل الشامل ھا سابقعتراف بالبإعادة تصنیف الحصة من الربح أو الخسارة التي تم االمجموعةعندھا تقومة، الملكی
ى ة إلخسارتصنیف الربح أو الادةإعتمتلو ما فیوالخسائرألرباح انضمیةكلر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة الماآلخ 

.الصلةلمطلوبات ذات ستبعاد الموجودات أو اد اعناألرباح والخسائر

األرباح باالعترافم یتة، مشترك لدى المجموعو مشروعزمیلة أةحدى منشآت المجموعة بالتعامل مع شركإعندما تقوم 
فقط ضمن لیة الموحدة للمجموعة الما نات وع المشترك في البیا شرلمأو اة لیزمع الشركة الامالت معملن اعنةوالخسائر الناتج 

بالمجموعة. شركة الزمیلة أو المشروع المشترك غیر المرتبطة النطاق الحصص في

ل األرباح والخسائر المصنفة بالقیمة العادلة من خالالزمیلةت الشركا) ٤(

لي الموحد ة في بیان المركز الما جموعللمة اإلستثماریةفظن المح كجزء مھا ظ بمیلة المحتفالزت ا ركشلفي اصصیتم إدراج الح 
، بتصنیف االستثمارات ةع مشتركیراالستثمارات في شركات زمیلة ومشا ٢٨ة. یسمح معیار المحاسبة الدولي رقم ادلبالقیمة الع
ل ن خالالعادلة ملقیمةئي، با المبدرافعتاطر، عند اإلالمخ لوا مأرؤوس ت مؤسسا ات الزمیلة المحتفظ بھا من قبلفي الشرك

العادلة راف بالتغیرات في القیمة، مع اإلعت٩لدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ر ااحتسابھا وفقًا للمعیاألرباح والخسائر ویتم ا
د في فتره التغییر.ح والخسائر الموح األربافي بیان 
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محتفظ بھا للبیع داولة  غیر متت اجودمو)ب (

وبصورة قیمتھا المدرجةمحتفظ بھا للبیع عند إمكانیة تحصیل اد كومجموعات اإلستبعمتداولة م تصنیف الموجودات غیر التی
ر غیصلیكون األدمافقط عنطرشالھذاأنھ قد تم استیفاءمستمر. یتم اعتبار بیع بدًال من االستخدام اللةاممعخالل نرئیسیة م

مثل ھذه العادیة والعرفیة لبیع روط للشویخضع فقطعھ الحاليضواحًا للبیع المباشر ب) متبعادمجموعة االستأوداول (المت
ذي لاي أن تكون اإلدارة ملتزمة بالبیعنبغ. یكبیرحدإلى محتملة بیعھا ة عملیون كتو(أو مجموعات اإلستبعاد)الموجودات

ة من تاریخ التصنیف.واحدسنة  خالل بیع مكتملة ملیة بھ كعرافعتن مؤھًال لالیكون أعقیتو

تلك  ات لوبومطتاموجودكافةللسیطرة على شركة تابعة، یتم تصنیف فقدانة بیع معینة تتضمن عندما تلتزم المجموعة بخط
مجموعة ستحتفظ الانتا كإذما غض النظر عناله بأعةالواردرالمعاییاستیفاءبھا للبیع عندما یتم الشركة التابعة كمحتفظ 

بیع. البعدسابقاً ة التابعة لھا غیر المسیطرة في الشركلكیةالمبحصة

مشروع مشترك مار، في شركة زمیلة أون االستثأو جزء م،الستثمارعندما تكون المجموعة ملزمة بخطة بیع تتضمن استبعاد 
یتم كمحتفظ بھ للبیع عندما اده ستبعثمار الذي سوف یتم استالمن اء زجالستثمار أو ف االیصنت، یتمةیكمحتسب وفقًا لحقوق المل

تصنیفھ لذي یتم بالجزء افیما یتعلقتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة تاردة أعاله، والمعاییر الواستیفاء
لم  الذي ورك ع مشتو مشروة أمیلر في شركة زستثما الابھ منظفأي جزء محتتواصل المجموعة احتسابع. كمحتفظ بھ للبی

االستبعاد وقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة عندتتم طریقة حقوق الملكیة. محتفظ بھ للبیع باستخدافھ كتصنییتم
ك.ترشمروع الشمعلى الشركة الزمیلة أو الر الھامأثیللتإلى فقدان المجموعةستبعاد ائج االتنتؤديعندما 

للمعیار الدولي قًا و المشروع المشترك وففي الشركة الزمیلة أبھا فظ محتاب أیة حصةباحتسجموعة وم المتقاد،بعد االستبع
الة مشترك، وفي ھذه الح شركة زمیلة أو مشروعبارة عن عھيا بھظفالمحتالحصة إال إذا ظلت ٩رقم إلعداد التقاریر المالیة 

). )٣((أ) ٣رقمیضاحاإلإلىوع لرج ى ایرجة (حقوق الملكیقة ریطماباستخدةتقوم المجموع

ناقصًا والقیمة العادلةبالقیمة المدرجةعاد) المصنفة كمحتفظ بھا للبیع االستبمجموعاتوغیر المتداولة (یتم قیاس الموجودات
أیھما أقل.،لبیعكالیف ات

الممتلكات والمعدات ) ج(

تكلفة إناكمة. القیمة مترفيخسائر انخفاضأیة االستھالك المتراكم وناقصاً یةیخ رلتكلفة التا دات با عملواكاتلتیتم إدراج المم
.ذالتكلفة العائدة بشكل مباشر لالستحواھي تكلفة الشراء زائدًا والمعداتالممتلكات

ا عندمط قف، ھو مناسبما ، كنفصلما كأصلھباالعتراف یتمة المدرجة لألصل أوقیمالضمنج التكالیف الالحقة إدرایتم 
البندقیاس تكلفةدفق إلى المجموعة ویمكنتتسوفمرتبطة بالبند المعني المستقبلیة القتصادیة ع االمنافالمحتمل أن الون من یك

ا.ھیبدھا فكتفي الفترة التي یتم ح والخسائرألربا ضمن ااألخرى والصیانة اإلصالحمصاریف ةبشكل موثوق. یتم إدراج كاف
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(تتمة) عدات والمكات الممتل(ج) 

ھا ى أعماردمتخصیص تكلفة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على بھدفلثابت یقة القسط اباستخدام طرھالك اب االستیتم احتس
ألساس التالي:تاجیة المقدرة، وفقاً لاإلن

ر دي المقجاالعمر اإلنتالتفاصیل
نوات س٥-٣رأجوعلى المنات تحسی

ات سنو٥-٣، أثاث وتركیباتاتعلوممعدات تقنیة الم
سنوات ٧-٥رىأخ معدات طبیة ومعدات 
سنوات٣سیارات

يفییراتغتتأثیر أیة ھایة كل سنة، ویتم احتساب وطرق االستھالك في نالمتبقیةوالقیم ةالمقدرتتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة 
.يمستقبلاسأسىالمقدرة علالقیم 

منافع إقتصادیة تنشأ یكون من غیر المتوقع أن تبعاد أو عندما عند اإلسوالمعداتالممتلكاتبنود أحد اف بیتم إلغاء اإلعتر
ل.مر لألصتسمستقبلیة من اإلستخدام الم

یتم ل وة لألصالمدرج مة لقیالبیع واتمتحصالنیكالفرق بن استبعاد أو تقاعد أصلعارة الناتجة الربح أو الخسیتم تحدید
.وحدلمااألرباح والخسائربیان في بھا االعتراف

ري عقاالستثماراإل) د(

العقارات في ذلك(بما رأس المالو/أو لزیادة تاإلیجاراتحصیلمن أجل المحتفظ بھا العقاریة ھي العقارات ستثماراتإن اإل
ة كافة تتضمن التكلفالمعاملة.الیفل تك، وتشمبالتكلفةئیاً بدماریةقلعاتستثماراإلاسقیا م تیغراض). ألقید اإلنشاء لھذه ا

لھ، بما في ذلكمخطط حو الالنعلىتعمللكي الالزمةموقعھا وحالتھا إلى الموجودات إلى إیصالالعائدةلیف المباشرةالتكا 
اساتسیلالمرسملة وفقًا لضالقرولیفتكا ة، ت المؤھلجوداموللبالنسبة والتصمیموتكالیف ، الصلةات لموظفین ذتكالیف ا
إلى عقارات التنفیذالمقصود، یتم تحویلھا من أعمال قید دامستخ لالجاھزة تكون الموجودات لمجموعة. عندما لالمحاسبیة
تغیرن عجة ر الناتخسائوالحابراألجرادإیتم العقاریة بالقیمة العادلة. اراتستثماإلیتم قیاسمبدئي، اف الإلعترادعب.جاھزة

فیھا.تنشأ في الفترة التي ائرضمن األرباح والخسالعقاریة اراتستثمیمة العادلة لإللقا

عند عدم وكل دائم مار العقاري من االستخدام بشثب االستح سعندما یتم عند إستبعاده أو باستثمار عقاريیتم إلغاء اإلعتراف 
اإحتسابھیتم (بالعقارن إلغاء اإلعتراف عشئةالنا أو الخسائر احرباألراجإدیتمإستبعاده. منةلیبقة مستدیا صإقتمنافعأیةتوقع

إلغاء فیھا التي یتمالفترة يفضمن األرباح والخسائر)اإلستبعاد والقیمة المدرجة لألصلمتحصالتصافي كالفرق بین 
.بالعقاراإلعتراف
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موسة  لملغیر ا دات وجوالمالشھرة و(ه) 

الشھرة ) ١(
تاریخ االستحواذ على األعمال ناقصًا خسائر في تم تحدیدھا التيكلفة واذ على األعمال بالتستح ن االعارج الشھرة الناتجة إدیتم
القیمة المتراكمة، إن وجدت.فيخفاضناال

ة (أو  جموعالمللنقد لدىالمولدةدات الوح ن ة موحدالشھرة لكل صیصتخ میمة، یتقلافينخفاضاإلألغراض تتعلق باختبار 
د من عملیة دمج األعمال.المتوقع أن تستفیللنقد) التي من المولدةمجموعة من الوحدات

د نعتكرارًا بشكل أكثرأو لھا الشھرة تخصیصتي تم للنقد الالمولدةلوحدات اة یمقفيضا فخإلنلیتم إجراء إختبار سنوي 
االستبعاد وقیمتھا ة ناقصًا تكالیف ة العادلھي القیمابلة لإلسترداد الققیمةالإنقیمة الوحدة. اضإنخفة الیحتممؤشر على اوجود

خسارة یتم توزیع ،قیمتھا المدرجةن للنقد أقل مالمولدةللوحدة د لالسترداأیھما أعلى. إذا كانت القیمة القابلةقید االستخدام،
ات األخرى للوحدة للوحدة ومن ثم إلى الموجودا صیصھتخ ألیة شھرة تم رجةمدالیمة القیضلتخفأوًال القیمةيفنخفاضالا

َ على االقیمة في انخفاض رالقیمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. یتم اإلعتراف بأیة خسائبناًء علىب بالتناس لشھرة مباشرة
الحقة.فتراترة في ا للشھبھترفالقیمة المعفياضفخ ناالئر ا سخ ال یتم عكسضمن األرباح والخسائر.

االستبعاد.منالربح أو الخسارة أثناء تحدیدإلى الشھرة لمبلغ العائد ، یتم إدراج االصلةد ذاتللنقالمولدةعاد الوحدة استبعند 

فيكیةلملق اوفقًا لحقوةمحتسبا فیھثمرتسجھة مھرة الناتجة عن اإلستحواذ على شلالمتعلقة بالمجموعة سیاسة اتم إدراج
اله.) أع٣(أ) (٣رقمیضاحاإل

األعمال أثناء دمجیھا وذ عللموسة األخرى المستح الموجودات غیر الم) ٢(

مبدئیًا بشكل منفصل عن الشھرة ھا والمعترف باألعمال أثناء دمجمستحوذ لااألخرى یتم اإلعتراف بالموجودات غیر الملموسة 
.  الحاسوبوبرامج صتراخیالعقود و،التجاریةمات لعالھا) وتشمل اكلفتعتبر تالتي ت(وواذریخ اإلستح ا تفي ة لدة العا میقبال

تراكم اء الماإلطفناقصاً بالتكلفة ألعمالدمج اءا نأثالموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا یتم إدراجالمبدئي، دراجاإلبعد
یتم علیھا بشكل منفصل.تحوذالمسیر الملموسة دات غلموجولخمستملساس ااألس ، بنفةمكمتراالةمالقیفينخفاضخسائر اإلو

ا یلي:وفقاً لماألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات غیر الملموسةلقسط الثابت على مدى طفاء على أساس اتراف باإلاإلع

ر اجي المقدالعمر اإلنتالتفاصیل
سنوات١٠-٥العالمات التجاریة

سنوات٥اخیصترلا
تسنوا٥ودعقلا

ات سنو٥-٣برامج الحاسوب

في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، مع احتساب تأثیر أیة تغیرات في إلطفاءوطرق ارة إلنتاجیة المقدیتم مراجعة األعمار ا
س مستقبلي. على أسا قدیرات تلا
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حاسبیة الھامة (تتمة) سات المالسیا٣

) تمة(تیر الملموسةدات غوج والمرة وھشال(ه) 

ر الملموسة  ت غی جوداإلغاء اإلعتراف بالمو) ٣(

أو  مھا خداتسمن إعند عدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلیةر الملموسة عند إستبعادھا أو بالموجودات غیاإلعترافیتم إلغاء
یتم قیاسھا كالفرق والتي سة لمودات غیر المالموجوبافاإلعترن إلغاءعأو الخسائر الناتجة ألرباحا بیتم االعترافستبعادھا. إ

عند إلغاء اإلعتراف باألصل.ئراح والخسا ضمن األرب،لمدرجة لألصلائد اإلستبعاد والقیمة اي عوصافبین

الشھرة بخالفر الملموسة ة وغیالملموست قیمة الموجودافينخفاضاال(و) 

ما تحدید من أجلوسة لملمملموسة وغیر االداتھا لموجورجةلمدالقیم اجعةمرابة عوالمجمموقفي نھایة كل فترة تقاریر مالیة، ت
م تقدیرتی،القیمة. إذا وجد ما یشیر إلى ذلكفيانخفاضلخسارة ت قد تعرضت الموجوداأن ھذه مؤشر علىلك ھنا كانإذا

القیمة قدیر من تنتمكالفي حال عدم.دت)وج نقیمة (إلافينخفاضاإلخسائر من أجل تحدیدصل القابلة لإلسترداد لألالقیمة
إلیھا األصل. ینتميللنقد التي المولدةة لإلسترداد للوحدة یمة القابلعة بتقدیر الق، تقوم المجموفرديألصل ردادإلستالقابلة ل
قد للنةدلوموحدات ىإلكذلك تخصیص موجودات الشركات، یتم وثابتةمعقولة تخصیصید أسس حدتنمكا إلا یكون بعندما 
لھا.وثابتةمعقولةتخصیصتحدید أسس للنقد التي یمكنالمولدةدات الوح إلى أصغر مجموعة من ا تخصیصھتم و ی، أفردیة

القیمة قید ا أعلى. عند تقییم یھم، أالقیمة قید االستخدامع أو فة البیلكإن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصًا ت
قبل الضریبة الذي یعكس ة باستخدام معدل خصم ما حالیا الھتلیة المقدرة إلى قیملمستقبة اقدیلتدفقات النخصم امت، یخدامتساال
. ا المستقبلیة لھالتدفقات النقدیة تقدیرعدیلتم تلم یالتيباألصلوالمخاطر الخاصة للمالقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة ت

المدرجة مدرجة، یتم تخفیض القیمةة اللقیمللنقد) بما یقل عن اةمولدة وحدأو رداد ألصل (لإلستةلة القابمیتم تقدیر القإذا 
األرباح ضمنمباشرًة قیمةالفيخفاضنالقابلة لإلسترداد. یتم اإلعتراف بخسائر اإلقیمتھللنقد) إلى المولدةدة لألصل (أو الوح 

.والخسائر

المعاد للنقد) إلى القیمة المولدةوحدةدرجة لألصل (أو الالمالقیمةة دزیا تتم ، حقاً مة القیلافيخفاضناإلعندما یتم عكس خسارة
فیما لو لم یتمتحدیدھا لممكنمن اكانالتيعدلة عن القیمة المدرجة لإلسترداد، بحیث ال تزید القیمة المدرجة المبلة تقدیرھا القا 
خسائر عكساف باالعترلسابقة. یتم ت انواالسفي د) لمولدة للنقدة اوح لاصل (أو أللالقیمة فيخسائر إنخفاضباالعتراف

.الخسائرضمن األرباح ورًة ة مباشالقیمفينخفاضاإل
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المخصصات (ز) 

ن  ویكون مبقة ث سا داح أناتج عن )إستنتاجيعة إلتزام حالي (قانوني أو صصات عندما یكون على المجمومخالراف بتعیتم اإل
.  ھبغ اإللتزام بشكل موثوقاإللتزام ویمكن تقدیر مبلیةبتسوون المجموعة ملزمة تكأنتمللمح ا

بعد یر المالیة،في نھایة فترة التقارلتزام إلایةتسولمن أج المطلوب تقدیر لالعتبارالمبلغ المعترف بھ كمخصص أفضل یعتبر
لتسویةرة تدفقات النقدیة المقدم التخداالمخصص باسقیاس ا یتم . عندمزاملتالمحیطة باإلكوكلشاوالمخاطر األخد بعین االعتبار

). اً الزمنیة للمال جوھریالقیمة تأثیر نوقیمتھ المدرجة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة (عندما یكتكون، االلتزام الحالي

فإنھ یتم ،آخرمخصص من طرف لتسویةةبلمطلواة دیا نافع االقتصلماة فا أو كبعضدمن المتوقع استرداعندما یكون
بشكل ةنمبلغ الذمة المدیقیاس وإذا كان باإلمكانمؤكدًا إلى حد كبیرالم التعویضإذا كان استكأصلمدینة االعتراف بالذمة ال

.  بھوثوقم

المخزون (ح) 

وسط المرجح المتیقة تكلفة باستخدام طرد التحدیم یت.قلأیھما أ،قیتحقللةة القابلمیالتكلفة أو صافي القبقیاس المخزون م یت
عر ق سیتحقللمثل صافي القیمة القابلة یوإیصالھ إلى موقعھ وحالتھ الحالیة. المخزون لىلالستحواذ عالمتكبدة تالنفقا وتتضمن
بطئ قادم ون المتخزوللممخصص تكوینیتم .المقدرةعیبمصاریف الناقصاً اإلعتیادیة، ألعمال سیاق اضمنر البیع المقد

ق.یللتحقالقابلةقیمتھلى صافي القیمة المدرجة للمخزون إخفیضجل تمن أالحركة 

المالیة  األدوات ) ط(

اإلعتراف المبدئي ) ١(
اء باستثنداة لألة یدتعاقام الكح في األبح إحدى منشآت المجموعة طرفاً ات المالیة عندما تصالمطلوبجودات وومیتم اإلعتراف بال

المتاجرةتاریخ على أساسبھا التي تم اإلعترافو" یةاإلعتیاد"الطریقة التي تتم بـ لیةعات الموجودات المامبیت وریا مشت
الموجودات المشتقة).بخالف(

واذستح االلىإكل مباشرشبة دئا العامالت عمتكالیف الإندئیًا بالقیمة العادلة. والمطلوبات المالیة مبالیةدات الموج یتم قیاس المو
ة من خالل بات المالیة بالقیمة العادلالمالیة والمطلوجوداتالموبخالفمطلوبات مالیة (یة ومالأو إصدار موجوداتىعل

، عند بسالیة أو المطلوبات المالیة، أیھما أنالعادلة للموجودات المقیمةن الا مھمأو خصیتم إضافتھا ) األرباح والخسائر
. المبدئيف راتعاال

العادلة من لوبات مالیة بالقیمة موجودات مالیة أو مطىبشكل مباشر إلى االستحواذ علة عائدبتكالیف المعاملة الفاالعترام یت
.ئروالخسا حا  ضمن األربمباشرةً األرباح والخسائر، خالل 

ولم األالیولة في العادیمتھا ف عن قختلي تعاملة، والتلماةفعلیھا بتكلالخیارات التي یتم اإلستحواذعقود بیتم االعتراف مبدئیاً 
غیر إیراداتختالفات بین القیمة العادلة وتكلفة المعاملة إلى . یتم تأجیل أیة إ، بالقیمة العادلةظةحوملمدخالت غیر المبنیة على

ة حقت الیراتغةأیرض ت. یتم عیاراخلاعقودعمرعلى مدىإلى حساب األرباح والخسائرا یتم إعادة تدویرھوالتي، ةبمكتس
.خسائرضمن حساب األرباح والادلة العقیمةإعادة قیاس المن
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امة (تتمة) لمحاسبیة الھالسیاسات ا٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

ة یالموجودات المال ) ٢(
یخ اس تارعلى أسیة یادطریقة اإلعتالبمتیة التي تلا مشتریات أو مبیعات الموجودات المةافبكاف وإلغاء اإلعتراف إلعتریتم ا
تسلیم تتطلبمشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي الطریقة اإلعتیادیة ھيات أو المبیعات التي تتم بشتریالممتاجرة. إنال

في السوق.األعراف السائدةأو التشریعاتمن خاللتحدیدهزمني تمرالموجودات ضمن إطا 

دین الت أدوا
إلدارة نموذج أعمال المنشأة القیمة العادلة على أساسبة أومطفأ ًا إما بالتكلفة الحقاسھا الوقیین الدف أدوات تصنیمیت

لیة.ا مالتعاقدیة للموجودات الالتدفقات النقدیة الموجودات المالیة وخصائص 

باألصلتفاظ ح اإلتم (أ)اذإلقیمة فقط افيضنخفا عن االتخفیض ناتجمن أیة ةلفة المطفأة صافییتم قیاس أدوات الدین بالتك
الشروط التعاقدیة ذا أدت إقات النقدیة التعاقدیة و(ب)ودات للحصول على التدفیھدف إلى اإلحتفاظ بالموج عمالذج أنموضمن

.القائماسيسألاالمبلغ ىلوالفائدة عللمبلغ األساسيدفعات رتبتعالتي وواریخ محددة ة في تت نقدیا قفتدلألصل المالي إلى

تكلفة التمویل، اجھا ضمن بند "م إدر، ویتباح والخسائراألرضمن ریقة الفائدة الفعلیة ام طستخدبالفوائد المحتسبة با عترافاإلیتم
في ذلك ا النقدیة المستقبلیة المقدرة (بمفقات التدمقبوضاتل فعلي خصم بشكالذي یلدالمعالفائدة الفعلي ھو معدل". إن صافي

وات أووالعالیف المعاملة كالوت،ن معدل الفائدة الفعليزأ میتج الالتي تشكل جزءاً وة لمستلمو اة أالمدفوعسوم الرةفكا 
المدرجة عند فترة أقصر، إلى صافي القیمةمالئماً أو حیثما یكونألداة الدین) من خالل العمر المتوقع الخصومات األخرى

.المبدئياالعتراف 

ة المطفأة أو كلفالتبللقیاسلك تكون مؤھلة ف ذبخالالدین والتيداةصنیف أدئي، تلمبف اد االعتراعن، عةومختار المج تقد
یجب عدم التطابق المحاسبي.من كبیرحدىإذا أدى ذلك إلى إلغاء أو التقلیل إلاألرباح والخسائرلعادلة من خالل مة االقیب

.خسائرلوااح األربخالل نمةلقیمة العادلا أدوات الدین األخرى بكافةقیاس 

عند تغییر نموذج األعمال األرباح والخسائرلقیمة العادلة من خاللن من التكلفة المطفأة إلى االدیوات یتم إعادة تصنیف أد
ح با رألامن خالل ةلدین المصنفة بالقیمة العادف أدوات الإعادة تصنیبال ُیسمحة. فأ فة المطلكمعاییر التیستوفيبحیث لم یعد 

.المبدئيعترافاالعندسائر والخ 

فأة تم قیاسھا بالتكلفة المطیى أخرالیةموجودات م
. قصًا أي انخفاض في القیمةا مطفأة نلابالتكلفة واألرصدة البنكیةاألخرى والنقد الذمم المدینة المدینة وتجاریة لایتم قیاس الذمم 

عتراف بالفائدة االیكونقصیرة األجل حیث دینةالمممالذاء فعلي باستثنلاةدالفائمعدلسعلى أسا یتم االعتراف بدخل الفوائد 
.جوھریاً غیر 

(باستثناء الودائع لل العاما مألغراض رأس المن النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا لدى البنوكعادلھوما ییتكون النقد 
.رأشھ٣لیة ألقل منصأقا اریخ إستحقوتبوودائع الوكالةوالودائع ألجلونة)المرھ
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تمة) ة (ت لھام السیاسات المحاسبیة ا٣

(تتمة) األدوات المالیة (ط) 

ة) المالیة (تتمالموجودات ) ٢(

أدوات حقوق الملكیة 
ة إذا:رج لغرض المتابأصل ماليیتم االحتفاظ

 وبھدف بیعھ في المستقبل القریب، أيیسرئبشكل االستحواذ علیھتم
نمط فعلي علىیل رھا المجموعة معًا ولدیھا دلتدیحددةمحفظة أدوات مالیة من ماً ءزجيبدئاف المإلعترادنعل إذا مث

، أوفي جني األرباح على المدى القصیرحدیث
ان مالي.الة كأداة تحوط أو كضمفعوغیر الةكونھ من المشتقات المالیة غیر المصنف

مبدئیًا بالقیمة العادلة آلخرمل اة من خالل الدخل الشا لالعادةیملقا بالمصنفة ة یكلوات حقوق المدأیتم قیاس االستثمارات في 
یمة العادلة في ات القن تغیرعةوالخسائر الناتج باألرباحمع االعترافیتم قیاسھا بالقیمة العادلة الحقاً، . دًا تكالیف المعاملةزائ
الخسائر وأاحاألربتم إعادة تصنیف یت. ال اراتثمتقییم اإلسةدا یاطي إعفي إحتتراكمھا إدراج دخل الشامل اآلخر ویتم ال

اإلستثمارات.د ھذه إستبعا عندوالخسائراألرباح المتراكمة إلى 

لمجموعة اعندما ینشأ حق ائرضمن األرباح والخسملكیة حقوق التاألرباح من االستثمارات في أدوابتوزیعاتیتم االعتراف 
توزیعاتت ، إال إذا كانعقود مع العمالءالن ات میراداإل١٥الدولي رقم ةحاسبالمار معیوفقًا لحا باألرتوزیعاتماستالفي 

رباح والخسائراألضمنسبة تكاألرباح المبتوزیعاتتحصیل جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف مثل بوضوح األرباح ت
).٢٢(إیضاح "، صافيبند "إیرادات أخرىضمنا إدراجھویتم 

الملكیة وقوات حقیة وأد مالاللمطلوبات ا) ٣(
ن أو حقوق ملكیة كدیصنیفالت

رھجولوفقاً حقوق ملكیة ككمطلوبات مالیة أو إما ملكیة الصادرة من قبل المجموعة وحقوق الدوات الدین یتم تصنیف أ
.االلتزام المالي وأداة حقوق الملكیةعاقدیة وتعریفات بات التالترتی

لكیة مل اأدوات حقوق 
أدوات باالعترافة مطلوباتھا. یتم افكخصمة في موجودات منشأة بعد تبقیصة مح ُیثبتي أي عقد كیة ھق الملوحقاة إن أد

اإلصدار المباشرة.لیفتكا صافي،المستلمةبالمتحصالتحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة 

ال یتم كیة.الملمن حقوق مھا مباشرةً صخ یتم وعة جموالخاصة بالمةیالملكت حقوقاوشراء أدبعملیات إعادةیتم االعتراف 
عند شراء، بیع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمجموعة.لخسائراألرباح واة في خسارأو ربحاالعتراف بأي 



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٢٧

تتمة) لمحاسبیة الھامة (اسات االسی٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

ة) ة (تتمالملكی وق حقالیة وأدوات م لاالمطلوبات ) ٣(

لیة الماالمطلوبات 
حا األربالفعلیة أو بالقیمة العادلة من خالل ة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة لتكلفالیة الحقًا باالمطلوبات المكافةیتم قیاس 

ئر.لخسا وا

یتم تطبیق نھجا و عندمراف، أعتاإلإللغاءمؤھلریغأصل ماليل یوة التي تنشأ عند تح المطلوبات المالیومع ذلك، یتم قیاس
مبینة أدناه.محددة اللمحاسبیة الللسیاسات اوفقاً ،ة المستمرةشاركالم

محتفظ بھا للمتاجرة إما المالیةعندما تكون المطلوبات رسائوالخ حاألربا یتم تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
ائر.خسالاح ورباألدلة من خاللا علبالقیمة افةنصأو م

حال:لمالي كمحتفظ بھ للمتاجرة في ام التزیتم تصنیف اإل

 في المستقبل القریب؛ أو شرائھبھدف إعادة سيرئیبشكلتم تكبده
 في ثینمط فعلي حدا ھرتھا معاً ولحددة تقوم المجموعة بإدامن محفظة أدوات مالیة ماً جزءيئدالمبعند االعتراف إذا كان

؛ أو یرى القصى المدعلباحجني األر
الة كأداة تحوط.فعً لغیر امصنفة والغیر ت المالیةشتقا الممنكونھ

األرباح خالل العادلة منلقیمة الیة با لوبات مطمالمحتفظ بھ للمتاجرة كبخالف االلتزام الماليااللتزام الماليیمكن تصنیف 
:لحاالمبدئي في عند االعترافوالخسائر 

ھذا لم یتم فیما لوینشأ مكن أنالذي یالقیاس أو االعتراف ابقم تطن عدمكبیریقلل إلى حدو أیلغيیف تصنكان ھذا ال
التصنیف؛ أو

ھا على ئي تتم إدارتھا وتقییم أداالت، وأو االثنین معاً لیة ت ما وبا لطأو مموجوداتمن مجموعة اً جزءیشكل االلتزام المالي
ویتم تزویدستثمار لمتعلقة بإدارة المخاطر أو اإلقة الموثستراتیجیة المجموعة اإشى مع تما ا یلة، وذلك بمدا قیمة العاس السأ
على ھذا األساس؛ أو علومات المتعلقة بتشكیل ھذه المجموعات داخلیاً لما

ملي رقولداةبر المحاسا یعوفقًا لمعمجملاتصنیف كامل العقد یتم ، وة أو أكثرنیضمضمن أداة مشتقة قد یتمن عاً ءزشكل ج ی
٩.

أو أرباحبقیمتھا العادلة. یتم اإلعتراف بأیة خسائراألرباح والن خالل بالقیمة العادلة مالمصنفة الیة الموباتیتم إدراج المطل
ائر سخ لأو ااألرباحنمضتت. ضمن األرباح والخسائرا للمتاجرة بھلیة المحتفظ ات الما المطلوبسخسائر ناتجة عن إعادة قیا 

یرادات من اإلبند "ضمناجھا إدرویتمالمالیةمدفوعة على المطلوباتوائدفةأیح والخسائرألربا ضمن اا بھرف المعت
الموحد.األرباح والخسائر" في بیان مالیةالستثمارات اال



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٢٨

یة الھامة (تتمة) حاسب المسات ایالس٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

مة) یة (تتملكال دوات حقوقأوات المالیةطلوبملا)  ٣(

) تتمة یة (المطلوبات المال
التي یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل ویتم االحتفاظ بھا للمتاجرةال التيلوبات المالیة ومع ذلك، یتم اإلعتراف بالمط

لتزام المالي إلتمان لئالار اطت في مخاریإلى التغیعود يذاللاللتزام الماليالعادلة ي القیمة التغیر فبمبلغ، خسائرباح والراأل
ھ أن ت في مخاطر االئتمان في الدخل الشامل اآلخر من شأنبتأثیرات التغییرامل اآلخر، إال إذا كان االعترافالشا دخل الضمن

امزتللالالعادلة ةیر في القیمیتغلاالمبلغ المتبقي من إدراج. یتم خسائراألرباح والبي في محاسق الطابتلعدم ایؤدي أو یزید من 
التي تم لاللتزام المالياالئتمان اطرمخ العائدة إلىدلة تصنیف التغیرات في القیمة العا ادة عإتم . ال یرباح والخسائرألاضمن

.األرباح والخسائرإلى وقت الحقفي الدخل الشامل اآلخر فياالعتراف بھا 

التي تم ووعة لمجمبل اقروض الصادرة من قت اللتزاما وااليالضمان المدعن عقوالناتجة رأو الخسائباألرباحیتم االعتراف 
.ضمن األرباح والخسائراألرباح والخسائرادلة من خالل مجموعة بالقیمة العتصنیفھا من قبل ال

ائر لخسوااألرباحل الخ مة العادلة من یقوالتي لم یتم تصنیفھا بالا للمتاجرةال یتم االحتفاظ بھتيالالیة ملیتم قیاس المطلوبات ا
مطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة د القیم المدرجة للات المحاسبیة الالحقة. یتم تحدیلفتریة اكلفة المطفأة في نھالتبا 

الیف كت"بند ضمناألصل فملة كجزء من تكالیالفوائد غیر المرس. یتم إدراج مصاریفةیلالفعدةئا الفطریقةالمطفأة باستخدام 
وحد.لمائراألرباح والخسا یان ي ب" فافي، صویلالتم

الفترة مدىعلىمصاریف الفوائد وتخصیصلاللتزام الماليلتكلفة المطفأة ھي طریقة إلحتساب اإن طریقة الفائدة الفعلیة 
الغلمبواسومالرفةكا (ویضم ةیلالمستقبالنقدیةالدفعاتفعلیاً ھو المعدل الذي یخصم الفعليعدل الفائدة ن م. إبھا ةطالمرتب

الخصومات و أذلك تكالیف المعامالت والعالوات الفائدة الفعلي وكجزءًا ال یتجزأ من معدلالتي تشكل، بوضةالمدفوعة والمق
مدرجة عند لافترة أقصر، وذلك إلى صافي القیمة ب) (كما ھو مناسأو لماليلتزام االلالمتوقع من خالل العمراألخرى) 

.ف المبدئيارتاإلع

تصنیف ة الإعاد) ٤(
القیمة العادلة من أو ، األرباح والخسائردلة من خالل بین القیمة العا ا مإتطلب إعادة التصنیف یالمالیة، وداتلموج بالنسبة ل

یث یصبحح بجودات المالیةموللالمجموعة إذا تغیر ھدف نموذج أعمالمطفأة، إذا وفقطفة الالتكلوأخالل الدخل الشامل اآلخر
.یقلتطبقابًال للسابق غیر النموذجامیقیت

أول فترة الیوم األول من فيالذي یتم تحدیده ي من تاریخ إعادة التصنیفبأثر مستقبلأن یتم، یجب اً إذا كان التصنیف مناسب
ف بھا اترإلعتم اوحصصرئوخسا أرباحأیة اجإدرة بإعادة ألعمال. ال تقوم المجموعلتغییر في نموذج اد ابعمالیةتقاریر
.سابقاً 

تصنیف في الحاالت التالیة:ة الإعادال ُیسمح ب

لة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أوالمقاسة بالقیمة العادت حقوق الملكیةماراإستث
 ألصل مالي أو التزام ماليفأیة ظروالعادلة فية ر القیمایتم ممارسة خ تعندما.



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٢٩

ة (تتمة) ام ھل المحاسبیة ات سایاالس٣

المالیة (تتمة) ت وااألدط) (

ء اإلعتراف غاإل) ٥(
أو يلامالاستالم التدفقات النقدیة من األصلعند إنتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة باإلعتراف بأصل ماليتقوم المجموعة بإلغاء 

أو في كبیرحدلىإيمالالصلملكیة األع فا كافة مخاطر ومنیلفي معاملة یتم بموجبھا تحوصل الماليبتحویل األقیامھا ند ع
بالسیطرة على األصل عدم احتفاظھا وكبیر حدإلى كیة بمخاطر ومنافع الملیام المجموعة بتحویل أو اإلحتفاظ دم قلة عحا 

المستلم في:ربا عتواالالمدرجة لألصل الفرق بین القیمة، یتم االعتراف بليبأصل ما فالمالي. عند إلغاء اإلعترا

؛ األرباح والخسائرل یمة العادلة من خالقیاسھا بالتكلفة المطفأة، أو بالقیتمالتيلألوراق المالیة سبةبالن،ائرلخسباح وارألا
أو

 ،آلخر. عند استبعاد االستثمار بالقیمةمل اخل الشا الل الدلة من خدا لالستثمارات بالقیمة العبالنسبة الدخل الشامل اآلخر
إلى األرباح المستبقاة.قییمدة تأي احتیاطي إعاتحویلیتم ،خراآلل الشاملخدالادلة من خالل لعا

تم حیتھ. یھاء صالتنااللتزام أو إلغائھ أو إالوفاء بما وفقط عندما یتم تراف بااللتزام المالي عندبإلغاء االعمجموعة تقوم ال
، بما في عالدفالمدفوع والمستحقارالعتباوھ ف باالعتراءا لغلذي تم إالي المالاللتزامالقیمة المدرجةبالفرق بین ترافاإلع

.ضمن األرباح والخسائر، ملتزم بھا ات مطلوبم تحویلھا أوغیر نقدیة تموجوداتذلك أیة 

المقاصة ) ٦(
قانوني قح فقط عند وجودحدموي المبلغ في بیان المركز المالي الافصویتم إدراجمالیة وبات اللطتم مقاصة الموجودات والمت
األصل وتسویة  حقیقأو تساس الصافيى أعلتسویةإما الندما تنوي المجموعة ا وعف بھلمبالغ المعتراقاصة ملنفاذ لاجباو

المعاییر جبذلك بموُیسمح بقط عندما ففيالصا سا على أسوالمصاریففي آٍن واحد. یتم عرض اإلیرادات االلتزام 
النشاط التجاري تلك الناشئة ضمنلمثةمماثلالمعامالت من الموعة ج من ة عر الناتج ئا خسوالألرباحلسبةلنبا المحاسبیة، أو 

موعة.للمج 

الموجوداتمقاصةفيالحق ا التي تعطیھالرئیسیةفي عدد من الترتیبات، بما في ذلك اتفاقیات التسویةة طرفمجموعإن ال
لمطلوبات ت واجوداواحد، یتم عرض الموآنٍ في وأفياصالغ بالبمالال تنوي تسویة ما عندوالمطلوبات المالیة ولكن، الیةلما

ي.جمالاإلالمعنیة على أساس 

الشراء وإعادة الشراء العكسي  إعادةعقود) ٧(
دد مح ي في تاریخ مستقبلمسبقاً اء بسعر محدد بإعادة الشرلتزامتخضع اليتالباعةالمُ األوراق المالیة یستمر االعتراف ب

یتم ضمن القروض. التلمالمسباالعتبارااللتزام المتعلق إدراجمع مالي الموحدالالمركزبیان ضمن)، ة الشراءدا إع(اتفاقیات
الشراء العكسي) إعادةاقیات دد (اتفقبلي مح تسإعادة بیعھا في تاریخ مبالموجودات المشتراة المصحوبة بالتزام اإلعتراف ب

قود الشراء العكسیة" ضمن د "عن بنفاقات ضمه االتوجب ھذوعة بم مدفالالمبالغجادرالموحد. یتم إي الضمن بیان المركز الم
."رات المالیة"اإلستثما 



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٣٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

الت األجنبیة العمصرف ر ئاسوخأرباح ) ٨(
بمعدالتویلھا م تح ویتك العملة األجنبیةبتلجنبیة ت أمالبعئدةسا لاة طلوبات المالیلموایتم تحدید القیمة العادلة للموجودات 

أو خسارة القیمة العادلة. وبناءً أرباحیشكل عنصر تحویل عملة أجنبیة جزءًا من . تقاریر مالیةترة الصرف في نھایة كل ف
علیھ،

اف ببند تحویل ترعم اإلیت،ئروالخساح ا براأللة من خالل ادلعلمصنفة بالقیمة االمطلوبات المالیة النسبة للموجودات وا ب
؛ وضمن األرباح والخسائربیة أجنعملة

خر، یتمآلأدوات حقوق ملكیة والمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اتعتبرلتي المالیة الموجودات بالنسبة ل
.خرالدخل الشامل اآلضمنیل عملة أجنبیة اف ببند تحواإلعتر

تقاریر في نھایة كل فترة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأةوبیة ألجنالمصنفة بالعمالت اةالمالیاتوبلطات والمدووج بالنسبة للم
ضمنویتم اإلعتراف بھا دات المالیةللموجوالمطفأةة، یتم تحدید أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة بناًء على التكلفمالیة
الموحد.لخسائراح وااألربیانن بالیة" ضمملامن اإلستثماراتاتاإلیرادبند "

أدوات مالیة مشتقة ) ٩(
ةلعقود صرف العمالت األجنبیة اآلجطوق أسعار األسھم وة مشتقة متنوعة بما في ذلك یدخول في أدوات مالتقوم المجموعة بال

. ياألجنبالصرف تالعدومئدة فا لاتومعدالاألسھم، ارأسعمخاطر وذلك إلدارة تعرضھا إلى دة الفائتبادل معدالتوعقود 
والتي بموجبھا یمكن للمجموعة رات)،الخیاعقود ضمانات (خیارات وعقود ستحوذت المجموعة على ك، إى ذلباإلضافة إل

تفاصیل لامنمزید للمحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة. المشتركة المشاریعمیلة وازلزیادة حصتھا في حقوق الملكیة في الشركات ا
.١٢م رقاإلیضاح مراجعةجىیرتقة لمشة ات المالیاودعن األ

ةقیمتھا العادلة في نھایبتم إعادة قیاسھا الحقًا تالعقود المشتقة وإبرامریخ ا تفي لقیمة العادلة یتم االعتراف بالمشتقات مبدئیًا با 
الة كأداة عنفة وفتقة مصلمشة ا) األدا١(:نما لم تكشرًة با متراف بالربح أو الخسارة الناتجةاالع. یتمتقاریر مالیةكل فترة

األداة) ٢(ما لم تكنعلى طبیعة عالقة التحوط أوخسائرضمن األرباح والا بھھذه الحالة یعتمد توقیت االعتراف وفي وط، تح 
تارا خیالعقود دى عمر مى علضمن األرباح والخسائرالحقاً بھا ویتم اإلعترافسبةمكتغیر تكإیراداة مرسملةالمشتق
ت.انا والضم

الضمنیة تقات المش
موجودات مالیة ضمن نطاق المعیار الدولي عتبرال تُ تي فة غیر المشتقة الالمشتقات الضمنیة ضمن العقود المضیل معتعامیتم ال
كل بشةتبطمررھا وخصائصھا اطمخ یة) كمشتقات منفصلة عندما ال تكون وبات المالل المطل(مث٩م قرلتقاریر المالیة عداد اإل
األرباح والخسائر.العادلة من خالل ال یتم قیاس العقود المضیفة بالقیمةا دمعنوالعقود المضیفةبعلقةالمتك بتلیق وث



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٣١

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

(تتمة) ةاألدوات المالی(ط) 

وط محاسبة التح) ١٠(
ر األسھم علىأسعا في التغیراتعنالناتجة لنقدیةت افقا ر التدطا خبمھم فیما یتعلقساألقامت المجموعة بتحدید طوق أسعار 

لتدفقات النقدیة.كتحوطات لالملكیة،حتسبة وفقًا لحقوق المستثمر فیھا المللجھاتالبیع المتوقع 

طر ة المخا راإدأھدافمع شأنھ بوطلعالقة بین أداة التحوط والبند المتح وثیق اة بتالمجموع، تقوم طوعند بدایة عالقة التح 
ساس مستمر، تقوم أوط وعلى ك، عند بدایة التح الت التحوط المختلفة. وباإلضافة لذلمعاممان لضا متعلقة بھلیجیة استراتواإل

المتحوط ندلبالقیم العادلة أو التدفقات النقدیة لتغیرات في سویة الیة في تلعالمجموعة بتوثیق ما إذا كانت أداة التحوط عالیة الفا 
شأنھا.تحوط بطر الممخا الئد إلىا علھ ابشأن

لتحوط.غراض المستخدمة أللألدوات المشتقة االتفاصیل حول القیم العادلة ١٢رقمحضا یاإلیبین 

تحوطات التدفقات النقدیة 
لدخل اية فت تدفقات نقدیطا حولعادلة للمشتقات المصنفة والمؤھلة كتاي القیمةغیرات فمن التلایتم اإلعتراف بالجزء الفع

في بالجزء غیر الفعال مباشرةً الخسارة المتعلقة. یتم اإلعتراف بالربح أودة التقییمإعا یاطيبند احتیم تحت وتتراكاآلخر مل لشا ا
".، صافيىرت األخ اد"اإلیرابندضمنإدراجھا یتم واألرباح والخسائر

في ائرالخساح واألربلى لكیة إوق المفي حقكمةترار والمخ آلل اي الدخل الشامفاً تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقعادة یتم إ
ھفیالموحد الذي تماألرباح والخسائرفي نفس بند بیان األرباح والخسائرط لھ في المتحوراف بالبند فیھا اإلعتیتمالفترات التي 

إلتزام كتصبحعندما أواليغیر مدنبف بقًا إلى اإلعتراح المتوقعةمعاملة تحوطتؤديدما لھ. عنمتحوط البند بالف اإلعترا
ضمنفي إحتیاطي إعادة التقییم ویتم إدراجھ فورًا اكمرتالمبلغ الذي حذفیتم ،ھ محاسبة تحوط القیمة العادلةعلینطبقتثابت 

. و اإللتزاماألخرى لألصل أجةدرة الممیأو القالتكلفة المبدئیة

ات النقدیة المستقبلیة تدفقث الكان حدوإذاالنقدیة، دفقات التوط وط لتح ح تلة استخدام محاسبان عتتوقف المجموعةعندما 
قات ث التدفدح إلى أن تموجوداً في إحتیاطي تحوطات التدفقات النقدیة ، یبقى المبلغ المتراكمھا ال یزال متوقعاً المتحوط بشأن

ذلك نیف ة تصم إعادیتعندھا أنھا، حوط بشلمتة استقبلیملایة لتدفقات النقداوثلم یعد من المتوقع حد، وفي حالقبلیةالمستالنقدیة 
الخسائر.المبلغ على الفور ضمن األرباح و

لعقد اسیةاألسفي القیمة یرالتغیفینات وتقوم بتصلعقد الخیاروالقیمة الزمنیةاألساسیةالمجموعة بفصل القیمة تقومعندما 
والذي یتم شامل اآلخر ل الالدخمنیة في مة الزي القیغییر فالتكل عض أو ببرافا تقوم باالعتدھعنالخیارات فقط كأداة تحوط، 

ط) وفي وح طفاء (ویعتمد ذلك على طبیعة بند التحقوق الملكیة كمبلغ منفصل أو على أساس اإلو إعادة تصنیفھ منحذفھ الحقًا أ
.ضمن األرباح والخسائرراف بھ یتم اإلعتالنھایة

القة أھداف إدارة مخاطر عظلتالتحوط ولكنسببنة المتعلقیة التحوطاعلت فلبا متطاءاستیفنعحوطوقف عالقة التتتا عندم
إعادة نى آخر،وط (بمعح تالمجموعة بتعدیل نسب التحوط المتعلقة بعالقة العندھا سوف تقوم كما ھي، ك فة تلالمصنالتحوط 

أخرى.ةً مرل معاییر التأھتستوفيالتحوط) حتى زنةموا
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ة) ة (تتمالھام بیةحاسات المسایالس٣

ة (تتمة) مالیت الاألدوا(ط) 

المالیة موجودات قیمة ال فينخفاضاال) ١١(
ان المتوقعة ئتمئر االارة لخسا بمخصص خستقوم المجموعة باالعتراف، ٩بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

لكیة المدرجة بالقیمة المحقوقي أدوات ارات فالستثمقیمة لالفيانخفاضرئخسا تم االعتراف بیالعلى الموجودات المالیة. 
ي غیرات فتلریخ تقاریر مالیة لتعكس ائر. یتم تحدیث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في كل تا ل األرباح والخسا العادلة من خال

.معنیةالة منذ االعتراف المبدئي باألداة المالین االئتما مخاطر

ئتمان ھدف قیاس خسارة االب٩لي إلعداد التقاریر المالیة رقم الدویار لوارد في المعالمبسط لنھج اق اطبیموعة بتج مالتقوم
اریة المدینة والذمم تجالذمم الاة على قع لألدوتمتوقعة على مدى العمر المالمتوقعة والذي یستخدم مخصص خسارة االئتمان ال

المالیة األخرى المدرجة بالتكلفة دات موجوكافة الام علىھج العیق النتطبة بلمجموعامتقووة على ذلك، عالوالمدینة األخرى.
مطفأة.ال

في مخاطر ريع جوھارتفا د وج عند وعلى مدى العمر المتوقع لألداةإلعتراف بخسائر اإلئتمان المتوقعةجموعة با تقوم الم
منذ اإلعتراف يھرجول المالیة بشكاألداةى مان علئتاإلمخاطرعفتترخرى، إذا لمأیةاح . من نالمبدئينذ االعتراف االئتمان م

. اً شھر١٢خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة یعادلارة لھذه األداة المالیة بمبلغ ة بقیاس مخصص الخسالمبدئي، تقوم المجموع

اعات الجوھریة في رتفااللىعةداوقع لألتملر االعمعلى مدى عةوقارة اإلئتمان المتینبغي اإلعتراف بخستقییم ما إذا كان یعتمد
قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة في تاریخ أصل مالي إثبات أن من عتراف المبدئي بدالً عن السداد منذ اإلالتعثرأو مخاطرالیةاحتم

.لسدادعثر فعلي عن ادث تقد ح أو ةالتقاریر المالی

التعثرأحداث كافةتنتج عن وف سمان المتوقعة التي ئتالئر اخسا اةع لألدقوتالمالعمر لى مدى ععةتمثل خسارة االئتمان المتوق
زءًا من شھرًا ج ١٢لألداة المالیة. في المقابل، تمثل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة المتوقعرعمالى محتملة على مدعن السداد ال
مالیة داة لى أعن السداد عالتعثرث ن أحداج عتنتأن قع وتمالوالتي منداةلألع العمر المتوقمدى على ئتمان المتوقعة خسارة اال
.مالیةالتقاریر التاریخ شھرًا بعد ١٢في غضونمحتملة

في مخاطر اإلئتمان االرتفاع الجوھري
ةنقاروم المجموعة بمقت،المبدئيمنذ االعتراف جوھریاً رتفعت مالیة قد اى أداة تمان علئعند تقییم ما إذا كانت مخاطر اال

األداة المالیة كما لىعتعثرحدوث مخاطرمع التقاریر المالیةكما في تاریخ الیةالمعن السداد على األداةتعثرلاث حدومخاطر 
تبرعتیة والنوعیة التيت الكممن المعلوما االعتبار كلٍ في ة المجموعذ. عند إجراء ھذا التقییم، تأخ المبدئيفي تاریخ اإلعتراف 

ومات  . تشمل المعلذكریُ مستقبلیة المتاحة دون تكلفة أو جھد ت اللوما برة التاریخیة والمعخذلك الفيا مبم، دعللبلة معقولة وقا 
یتم الحصول التي ة، ولمجموعامدینوھا یعمل فیيالمستقبلیة للصناعات التالتوقعاتاإلعتبار، في لیة التي یتم أخذھا المستقب

ضافة إلى النظر في مختلف المصادر باإلثلة،ا رى الممت األخ الھیئالیین ولمان احللیلماویین براء االقتصادلخ اعلیھا من تقاریر
ألساسیة للمجموعة.االقتصادیة الفعلیة والمتوقعة والمتعلقة بالعملیات اخارجیة للمعلوماتال
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تمة) یة الھامة (ت حاسب المسات ایالس٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

تمة) لیة (تلمات ا جودامول ایمة االنخفاض في ق) ١١(

خاطر اإلئتمان (تتمة) في مھري االرتفاع الجو
راف ذ االعتنمارتفعت جوھریاً م ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ات التالیة باإلعتبار عند تقییلومید، تؤخذ المععلى وجھ التحد

:المبدئي

لتصنیف الداخلي؛و ا) أوجدإن ة (مالیالةألدانیف الخارجي لتصالالفعلي أو المتوقع في الجوھريھور تدال
ارتفاع أداة مالیة معینة (على سبیل المثال، ى لعمخاطر االئتمان في مؤشرات األسواق الخارجیة لالجوھريور لتدھا

في ھامش االئتمان)؛جوھري
اً خفاضحدث انتُ أنتوقعلماي منتالقتصادیة الاأواألوضاع المالیة وتوقعة في األعمال، لحالیة أو المة البیالستاالتغیر

على الوفاء بالتزاماتھ؛لمدینارة في قدجوھریاً 
 غیلیة للمدین؛في النتائج التشفعلي أو متوقع يجوھرتدھور
؛ والمدینى لنفس ة األخریلفي مخاطر االئتمان على األدوات الماارتفاع جوھري
 لى دي إا یؤ، ممللمدینلوجیة تكنوأو الیةدتصا االقوأیمیةالتنظالبیئة فيع فعلي أو متوق معاكسجوھري حدوث تغیر

ھ.ء بالتزاماتالوفا على المدینفي قدرة جوھريانخفاض 

منذ اإلعتراف اً جوھریعت قد ارتفأصل ماليبغض النظر عن نتائج التقییم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على
موعة معلومات معقولة وقابلة المج لدى ستحقاق، ما لم یكن إلااریخ تن ماً یوم٩٠قدیةالتعا مدفوعات الز المبدئي عندما تتجاو

بت عكس ذلك.للدعم تث

ئي إذا تم تحدید إلعتراف المبدذ امنھریاً وج غم مما سبق، تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على األداة المالیة لم ترتفع لربا 
ذات مخاطر ائتمانیة داة المالیة األبأن. یتم تحدیدالیةر المتقاریلاخ اریفي تة ضفمنخ ةخاطر ائتمانیماتاألداة المالیة ذأن 
ضة إذا:منخف

عن السداد؛للتعثرمخاطر منخفضة ذاتمالیة داة الكانت األ
و؛ النقدیة التعاقدیة في األجل القریبھ تدفقاتاتبالتزامالوفاء ىیتمتع المقترض بقدرة كبیرة عل
لحد من بالضرورة، إلى الیسدى الطویل، ولكنالمعلىاالقتصادیة والتجاریةوضاعألافياكسةمعلارات قد تؤدي التغی

النقدیة التعاقدیة.تدفقاتھترض على الوفاء بالتزاماتقدره المق

نمجيداخلي أو خارنيما ما یكون لدیھ تصنیف ائتیة منخفضة عندمخاطر إئتمانذوالماليلصالمجموعة بأن األتعتبر
.اً میعالفھومللتعریف الماً ة" وفقتثماریإلسة ا"الدرج 

في مخاطر االئتمان ارتفاع جوھريییر المستخدمة لتحدید ما إذا كان ھناك معا المدى فاعلیةبة تقوم المجموعة بانتظام بمراق
اطر مخ فيریةجوھالتفاعاتراالد دیادرة على تح قیرأن تكون المعایمن أجل ضمانمناسبًا كیكون ذلا عندما بمراجعتھوتقوم

.متأخرًا عن السدادالمبلغ صبح أن یاالئتمان قبل 
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ھامة (تتمة) حاسبیة ال سات المالسیا٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

ة) یة (تتمل ااالنخفاض في قیمة الموجودات الم) ١١(

عن السدادرالتعثتعریف  
یر الخبرة التاریخیة إلى ث تشة حیاالئتمان الداخلیاطرمخارةإدراضألغاد دسالن عتعثربة حدث ثابمتعتبر المجموعة ما یلي 

.بشكٍل عامي أحد المعاییر التالیة ال یمكن استردادھا مدینة التي تستوفأن الذمم ال

 المقابل؛ أوقبل الطرف یة منالمالد وھللعخرقعندما یكون ھناك
یر المحتمل أن من غأنھ خارجیة إلى در من مصا علیھا ول لحصتم ایوأاً یداخلوضعھا تم یتيا تشیر المعلومات العندم

المجموعة في محتفظ بھا من قبلأیة ضمانات لك المجموعة، بالكامل (دون أخذ في ذ، بما لى الدائنینالمدین بالسداد إیقوم 
عتبار).إلا

نألكثر ممستحقًا يمالالصلاألونكیما ندعحدثعن السداد قدثرتعالالمجموعة أن تعتبر، التحلیل أعالهبغض النظر عن 
. أكثر مالءمةً تعثرللمعیار عم إلثبات أن ھناك عقولة وقابلة للدما لم یكن لدى المجموعة معلومات م اً یوم٩٠

المنخفضة ة نیئتما الاالقیمة ذات الموجودات المالیة 
ة المقدرة قبلیلمستالتدفقات النقدیة اىلضار عیرأثتذو ثركأأو عند وقوع حدثضةخفذو قیمة ائتمانیة مناألصل المالي برعتیُ 

األحداث التالیة:ي قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة البیانات الملحوظة حول ة على أن أصل ماللألصل المالي. تتضمن األدل

أو المقترض؛بالنسبة للمصدرة یریة كبلا صعوبة م
 في السداد؛خرتأخرق للعقد مثل تعثر أو
والذيللمقترضاً امتیازعوبة المالیة التي یواجھھا المقترض، بالصعلق دیة أو تعاقدیة تتتصا باب اقألسض، مقرالحنیمنأ

لم یكن لیأخذه المقرض بعین االعتبار، في ظروف أخرى؛
 تنظیم مالي آخر؛ أوإفالس أو إعادة ف یدخل في حالة ومقترض سلاأصبح من المحتمل أن
لمالیة.وبات اة للصعتیج ي نلمالالصلألاء السوق النشطفتخ ا

شطب ة السیاس
دة ولیس ت تشیر إلى أن الطرف المقابل یواجھ صعوبات مالیة شدیتكون ھناك معلوما تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما 

ءات راجإفيدخلإذا یة أو صفلتالطرف المقابل تحت ایتم وضعل عندما بیل المثا ، على سستردادإللھناك احتمال واقعي 
إلستحقاق لسنتین، أیھما أقرب. قد تجاوزت فترة التكلفة المطفأة، عندما تكون المبالغ ة با مالیالالموجوداتة في حالس، أو فالاإل

مراعاة المشورة رداد المجموعة، مع جب إجراءات استموبفیذیةنتالمالیة المشطوبة خاضعة ألنشطة الموجوداتقد تظل 
.سائروالخ باح ضمن األردة ستربالغ مبأیة ماف عتراإلتمی.اسبكما ھو مننیة نوقاال



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٣٥

(تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة٣

مالیة (تتمة) دوات الاأل(ط) 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ) ١١(

ن المتوقعة  خسائر اإلئتماف بتراواإلعالقیاس
عن السداد (أي حجم تعثرالعندخسارةوالعن السداد، التعثریةمالاحتجتا نعن ھو عبارتوقعة لماقیاس خسائر االئتمانإن

عن السداد. عند التعثراد) والتعرض السدعن تعثران ھناك الخسارة إذا ك

بلیةمعلومات مستقطةاسسداد على بیانات تاریخیة معدلة بوالعنعند التعثرة راوالخسداعن السدیة التعثرتقییم احتمالیعتمد
دات في تاریخ ة المدرجة للموجوالسداد للموجودات المالیة إجمالي القیمن عثرالتععند لتعرض یمثل اعاله. ح أموضھو ما ك

د وعة وفقًا للعقعاقدیة المستحقة للمجمالنقدیة التفقات التدفةا ك. یتم تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة كالفرق بین التقاریر المالیة
الفائدة الفعلي األصلي.بمعدلومةالمخصوة إستالمھا، وعالمجمقعوتتتيالة یدالنقالتدفقات وكافة

یھا یتوفر فقد ال يتعلى أساس جماعي لتلبیة الحاالت الالعمر المتوقع لألداةئتمان المتوقعة على مدى سارة اإلم قیاس خ عندما یت
سس أللوفقاً ت المالیة األدواتجمیع تم ، یردیةلفاداةى األعلى مستوانتمفي مخاطر االئارتفاع جوھري على حدوث دلیل 

التالیة:

طبیعة األدوات المالیة؛
قة؛السابستحقاقفترة االع وض
 طبیعة وحجم وصناعة المدینین؛
طبیعة الضمانات، إن وجدت؛ و
اً لك متاحیثما كان ذرجیة ح نیة خا ا متإئتصنیفات.

ئتمان مماثلة.طر امخاجموعة في خصائصت كل ممكونا ركةمشا رار تمسامان یع بانتظام لضجملتتقوم اإلدارة بمراجعة ا

للكافة األدوات المالیة مع إجراء تعدیل مقابضمن األرباح والخسائرالقیمة فيضفا نخ االتراف بمبلغ تقوم المجموعة باإلع
. عةخسائر االئتمان المتوقحسابالل مخصص درجة من خ تھا المعلى قیم

یة بنجاألعمالت ال)ي(

العملة تختلف عنالت الت التي تتم بعمنشآت المجموعة، یتم اإلعتراف بالمعاممن مشأة انات المالیة لكل منیاد البدإعد نع
، یتم إعادةتقاریر مالیةل فترة ایة كفي نھت.المعامالتواریخ يفالصرف السائدة بمعدالت(عمالت أجنبیة) الوظیفیة للمجموعة

النقدیةبنود غیر في ذلك التاریخ. یتم إعادة تحویل الائدةالسبمعدالت الصرفجنبیة الت األلعمبا سائدةلاةقدیالنود یل البنحوت
ال یتم إعادة تحویل العادلة. القیمةتحدید خیالسائدة في تاربمعدالت الصرفبعمالت أجنبیة والسائدةالمدرجة بالقیمة العادلة 

العمالت في صرفراف بفروقات العتتم ایعملة أجنبیة.بیخیة التارةلفلتكساس اأىا علتم قیاسھیالتي یةالنقدالبنود غیر 
.تنشأ فیھا رة التيفي الفتوالخسائراألرباح 



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

ات ادریاإلعتراف باإل) ك(

وماتوالحسمالء المقدرة لعائدوابعداتیرااإلضتخفیالمستحق. یتم و ألالعتبار المستلمبالقیمة العادلة اتیرادیتم قیاس اإل
األخرى المماثلة.والبدالت

مات قدیم الخدضائع وتبیع الب ) ١(

في المعیار ھو محددطوات كما من خمس خ تقوم المجموعة باالعتراف باإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج
:١٥لیة رقم ما الالدولي إلعداد التقاریر 

بھ حقوق و أكثر ینشأ بموج ریف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أم تع: یت(العقود) مع العمیلدقد العیحدت١رقم ةوطالخ 
یجب استیفائھا لكل عقد.والتزامات واجبة النفاذ ویحدد المعاییر التي 

أو خدمة ةبضاعویللتح میل لعاد مععد ضمن العقوھوء األداإن التزامالعقد: ات األداء في تحدید التزام٢م خطوة رقلا
للعمیل.

ضائع تبار الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البملة ھو مبلغ االعتحدید سعر المعاملة: إن سعر المعا ٣رقمخطوةال
ثة.الثء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف، باستثنا للعمیلزام بھا تلأو الخدمات التي تم اال

وم التزام أداء، تقالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر مند: بالعقت األداء في ما اللتزاعاملة المعر یص سخصت٤قم الخطوة ر
قھا مقابل استیفاء عة استحقاالمجموي تتوقعتللغ یعكس قیمة االعتبارات االمجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمب

كل التزام أداء.
زام األداء.التموعة) تستوفي المج ا و حینمدما (أعنداتإلیراابترافاالع٥وة رقم خطال

مرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد المعاییر التالیة:باالعتراف باإلیرادات م األداء وتقوم بتستوفي المجموعة التزا

ألداء ت افعا في دينونقا حقالمجموعةى لدن ویكوأصل ذو استخدام بدیل للمجموعة،داء المجموعةعن أنشأ ال یأنأ)
.ى تاریخھحتالمنجز

.لعمیل أثناء إنشاء األصل أو تعزیزهأصل یسیطر علیھ اي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزیر یؤدأن) ب
متزامن، عند قیام المجموعة بأدائھا.عة في وقتالمجموھا أداءرفاستالم واستھالك العمیل للمنافع التي یوج)

فاء لذي یتم فیھ استیاإلیرادات في الوقت ااالعتراف بیتم اله،ة أعحد الشروط المذكوري أتوفتسلملتياء ادألامات بالنسبة اللتزا
التزام األداء.

بھا، ینشأ عن ذلك أصل على أساس تي تعھدت دمات الأو الخ عئعندما تستوفي المجموعة التزام األداء عن طریق تقدیم البضا 
میل مبلغ اوز قیمة االعتبارات المستلمة من العتتج ندما تعاقدي علتزام ینشأ اداء. األمنعلیھل صح المتبلغ االعتبار بمي تعاقد
.المعترف بھات اإلیراد

لشروط التعاقدیة المحددة للدفع بار ااالعتفي ع األخذدینة، مملیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لالعتبارات المستلمة أو ا
تعمل بصفة طرف بل معاییر معینة لتحدید ما إذا كانت مقا اتھا ات إیراداتفاقیتقییم موعة بلمج م اتقوم.وسوالرثناء الضرائب ستبا 
یسي أو كوكیل.رئ



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

تتمة) ( اإلعتراف باإلیرادات (ك) 

مة) تقدیم الخدمات (تتبیع البضائع و) ١(

صادیة للمجموعة ویمكن قیاس اإلیراداتالقتفع امل أن تتدفق المنا محتالمنفیھون ي یكلذالمدىاإلیرادات إلى اباالعترافیتم 
كان ذلك ممكناً، بشكل موثوق. والتكالیف، إذا 

ي:مما یلدمات م الخوتقدیع ئا بیع البضمن یرادات اإلاإلعتراف بتقوم المجموعة ب

؛عیاداتھا ف تلمخخدمات الرعایة الصحیة للمرضى في )أ
المرضى أو الموصوفة من قبل األطباء؛ وبھا الختبارات التي یطلاعنرضى للمات مختبرلاماتدخ ) ب
.یة بما في ذلك األدویة والمواد االستھالكیة األخرىیع المواد الصیدالنمع العمالء لبودعق)ج

والفوائد األرباح عات توزیت اداإیر) ٢(

(بشرط أن یكون من اتعاستالم الدففي مساھمحق للأ نشیا معندت ارتثمااألرباح من اإلستتوزیعا یتم اإلعتراف بإیرادات 
اإلیرادات بشكل موثوق). ویمكن قیاسللمجموعة فق تتدوف قتصادیة سالمحتمل بأن المنافع اإل

ي لعفة الالفائدومعدلئمقا الالمبلغ األساسي، بالرجوع إلى زمنيأساس على المالياألصل نمالفوائد استحقاق إیراداتیتم 
إلى لألصل المالير المتوقعخالل العممن قعة النقدیة المستقبلیة المتوالمقبوضاتلیاً فعموھو المعدل الذي یخص،تطبیقللابلالق

.يئالمبدصافي القیمة المدرجة لذلك األصل عند اإلعتراف 

یجار اإلإیرادات ) ٣(

) أدناه.لح (یضا اإلفي حةموضیةلیلتشغعقود اإلیجار ااتإیرادإن سیاسة المجموعة لالعتراف ب

ت أسواق رأس المال امالمع) ٤(

، مثل السفن بقیم عالیةموجوداتعن عمالئھا لالستحواذ على مقترض بالنیابة تمویل رأس مال ببترتیالمجموعة قامت
، تھا اردإمن وا ھوصخصبتقدیم المشورةن موإیرادات من ترتیب مثل ھذه المعامالت لى ععةالمجموت. تحصلاروالطائ
اإلعتراف بإیراداتیتم . عقود مع العمالءالیرادات مناإل١٥لتقاریر المالیة رقمعداد اعیار الدولي إلللموفقاً احتسابھا ي یتم والت

.تنفیذ الخدماتادات عند یردمات كإ خ لمن تقدیم االتي یتم تحقیقھا الرسوم

التأجیر ) ل(

ي ن العقد عبارة عن أو یحتوي على عقد إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق فكا إذاما یمیقبدء العقد بتعندجموعة الموم تق
.تخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل مبلغ اعتبارالسیطرة على اس



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٣٨

(تتمة) مةھاال ةیالسیاسات المحاسب ٣

(تتمة) التأجیر) ل(

مجموعة كمؤجر ال) ١(

جار ة األصل كعقود إیملكیع ومنافمخاطربتحویلكبیر حدلى عة بموجبھا إلمجمووم اتقالتيلایتم تصنیف عقود اإلیجار
التكالیف تم إضافةالصلة. یساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار ذواالعتراف بإیرادات اإلیجار على أتشغیلیة. یتم

بھا وفقاً عتراف تم االؤجر ویصل المالمدرجة لأللقیمةلى الي إغیتشلاالمتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإلیجار األولیة المباشرة
قد اإلیجار.ت على مدى فترة عاعدة القسط الثابلق

المجموعة كمستأجر ) ٢(

إلیجار قصیرة األجل وعقود  د اقود اإلیجار، باستثناء عقوكافة عحدة علىاوتقوم المجموعة بتطبیق طریقة اعتراف وقیاس 
مدفوعات اإلیجارار من أجل سداد إلیج طلوبات عقود امتراف بباالعمجموعة تقوم ال. یمةفضة القمنخ ات ودوج ملااإلیجار ذات 

.حق استخدام الموجودات الضمنیةوموجودات حق االستخدام التي تمثل

ستخدام الموجودات حق ا
ي الضمنبح فیھ األصلالذي یصیخ تارال، يأ(ق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات ح 

ائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم  ناقصًا أیة خستخدام بالتكلفة،موجودات حق االسیاس ). یتم قستخدامًا لالمتاح 
ر یجاإلادوقة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفادة قیا عإتعدیلھا ألیة عملیة 

ز اریخ بدء العقد، ناقصًا أیة حوافتتمت في أو قبل ات اإلیجار التيدفوعكبدة، ومة المتلمبدئیاشرة اف المببھ، والتكالیلمعترف ا
في نھایة مدة عقد اإلیجار، من الحصول على ملكیة األصل المؤجرنیى یقعلركبیحدإیجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى 

در لھا وفترة مر اإلنتاجي المقالععلى مدىالثابتالقسط أساس ھا علىام المعترف باالستخدحق ات ودوج میتم استھالك
ق االستخدام لالنخفاض في القیمة.یجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات ح اإل

ر اإلیجادمطلوبات عقو
التي عات اإلیجار لحالیة لمدفولقیمة ابااسةالمقرمطلوبات عقود اإلیجالمجموعة باالعتراف بافي تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم 

في ذلك المدفوعات الثابتة اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما ر. تتضمن مدفوعاتفترة عقد اإلیجامدىفعھا علىیتوجب د
دفعھا المتوقعغ ة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالار مدینة ومدفوعات اإلیجار المتغیریج) ناقصًا أیة حوافز إجوھریاً 

ذي من المؤكد أن تمارسھ  كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والیجارة. تتضمن مدفوعات اإلقیمة المتبقیجب ضمانات البمو
ر اإلنھاء. یتم تمارس خیاالمجموعةاإلیجار ُتظھر أن ر، إذا كانت مدة عقد ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجا المجموعة
قع فیھا الحدث أو الظرف تي یكمصاریف في الفترة الؤشر أو معدل تعتمد على مالرة التيالمتغیارمدفوعات اإلیج االعتراف ب
إلى الدفع.الذي یؤدي

ا كان راض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذمعدل االقتالمجموعةعند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم
لغ مطلوبات عقود  ة مبقد اإلیجار، یتم زیادتاریخ بدء عبسھولة. بعددیدبل للتح غیر قا ارمعدل الفائدة الضمني في عقد اإلیج 

المدرجةقیمة ك، یتم إعادة قیاس الفائدة ویتم تخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلاكم العكس تریاإلیجار ل
ھریًا أو تغییر ر الثابتة جوفوعات اإلیجامدار أو تغییر فيیج إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإللمطلوبات عقود اإلیجار 

م لشراء األصل الضمني.تقییفي ال



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٣٩

سبیة الھامة (تتمة) السیاسات المحا٣

التأجیر (تتمة) (ل) 

تأجر (تتمة) المجموعة كمس) ٢(

ت الموجودات منخفضة القیمة إلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذاعقود ا
متلكات صیرة األجل المتعلقة بالمھا قرصیرة األجل على عقود إیجا عقود اإلیجار قراف باالعتاإلعفاء من عةالمجموتطبق 

 تحتوي على خیار شراء). كما  ن تاریخ بدء العقد والشھر أو أقل م١٢والمعدات (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ 
لتي یة اضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبمنخفجار ذات الموجوداتیعقود اإلاالعتراف بلك بتطبیق اإلعفاء من تقوم كذ

ر ذات الموجودات مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجااالعتراف بیتم تعتبر منخفضة القیمة.
ثابت على مدى فترة اإلیجار.ضة القیمة كمصاریف على أساس القسط المنخف

لموظفین امكافآت ) م(

لة اإلمارات العربیة المتحدة ویتم دوفي نون العمل االتحادي لقا ، وفقاً للموظفیننھایة الخدمة مكافآتخصص ساب میتم احت
ساس االستحقاق. الموحد على أالخسائروأاألرباح بیان فيكمصاریفاالعتراف بھ 

على الخسائر وأاألرباح ي بیان روف فكمصالخلیجيتعاونالمواطني دول مجلس بالمتعلقةھمة التقاعدمسا باإلعترافیتم 
ق.تحقا أساس االس

لمطلوبات التجاریة اضمنوالمدرجة، طویلة األجلاألخرى الموظفین بمكافآتالمعترف بھا المتعلقة المطلوباتیتم قیاس 
الخدمات المقدمة عن وعة المجممن قبل تقدیمھا عقرة المتوالمقددفقات النقدیة المستقبلیة بالقیمة الحالیة للتلمطلوبات األخرى وا

.التقاریر المالیةاریخ تحتى من قبل الموظفین 

تكالیف االقتراض ) ن(

ب لتتطموجوداتمؤھلة، وھي موجوداتتاج نإنشاء أو إذ على أواالستحواإلى العائدة بشكل مباشرإن تكالیف االقتراض 
إلى أن تاوجودتلك الم، یتم إضافتھا إلى تكالیف للبیعو قرر أزة لالستعمال المھا من الوقت لتكون ج كبیرةفترة بالضرورة

.للبیعلالستعمال المقرر أو كبیرحدإلى جاھزة وداتالموج تصبح ھذه 

تي یتم تكبدھا فیھا. الفي الفترة الخسائر وأاألرباح في رىالیف االقتراض األخ تكبكافةیتم االعتراف 
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ة) بیة الھامة (تتماسالسیاسات المح٣

المنح الحكومیة ) س(

الحصول على األراضي من خالل المنح الحكومیة بشكل أولي، تكون معظم الحاالت، عندما یتمي ، وفتعتقد المجموعة بأنھ
طط خ بوضعالمجموعةة، حیث أنھ وإلى حین قیام كدیة المستقبلیة إلى المجموعة غیر مؤاداالقتصالمنافعدفق احتمالیة أن تت
غیاب وجود استخدام ك، وفية مجددًا. وباإلضافة لذلومالحكبقى من المحتمل أن تعود ملكیة األرض إلى رض، یالستخدام األ

ٍ بتأكیة المستقبلیة االقتصادیالمنافعمحدد لألرض، ال یمكن تحدید مبلغ  المستلمةرضألمعقول. وعلیھ، ال یتم االعتراف با د
ح من المحتمل أن تتدفق أصبأنھ من استنتاج باإلدارةن أحداث أكیدة تمكوقوعالموحدة إلى حینة مبدئیًا في البیانات المالی

األرض.لتلكاالقتصادیة المستقبلیة إلى المجموعة من ملكیتھا المنافع

ال إلى المجموعة یةلاالقتصادیة المستقبالمنافعتبطة بتدفق لمرالمعاییر اتستوفيكومیة والتي ال ح ح راضي المستلمة كمنإن األ
المنافعتقوم اإلدارة بتحدید فیما إذا كانت دة. البیانات المالیة الموح في دھا م االعتراف بھا، ولكن یتم اإلفصاح عن وجویت

دارة؛ كما یتم الموافقة على كل اإلمعتمدة من قبل مجلستوجیھاتتخدام باسدفق إلى المجموعة تتوف االقتصادیة المستقبلیة س
البیانات المالیة االعتراف باألراضي في یتمین، یتم التوصل إلى تحدید مععندما . كذلكارة اإلدید من قبل مجلسحدتعملیة 

بالقیمة اإلسمیة.الموحدة 

االستخدام األمثل لألرض واستنادًا حولتقییمبإجراء تقوم المجموعة، لیةما تقاریرتاریخ كل ي فعند االعتراف المبدئي والحقًا 
واآلالت والمعدات أو  ي العقاري أو الممتلكاتمارستث(مثل االالصلةل األرض إلى فئة األصل ذات تحوی، یتمالتقییمك ذلإلى

االصل.ذلكالسیاسة المحاسبیة المتعلقة بفئة امباستخدھا بعد ذلك االستخدام المقصود منھا ویتم احتساببناًء علىالمخزون) 

االحتیاطي النظامي (ع) 

إلى سنة مالیةایة كل رباح بعد الضریبة في نھاألمن ٪١٠ب النظام األساسي للشركة، یتـم تحویل وبموج قانون الشركات لوفقاً 
نصف رأسرصید االحتیاطي النظامي ي ساولتحویالت إلى أن یامثل ھذه غیر قابل للتوزیع. ینبغي إجراء احتیاطي نظامي

ل الشركة المدفوع.ما 

ئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدةر الر الھامة والمصاد ة ی األحكام المحاسب٤

أو كام لتقاریر المالیة من اإلدارة وضع األح عداد ابما یتوافق مع المعاییر الدولیة إلیانات المالیة الموحدة البداد إعیتطلب
یرادات ت واإلودات والمطلوبا وج مللالمدرجةلسیاسات المحاسبیة والمبالغ ق ااالفتراضات التي قد تؤثر على تطبیأو التقدیرات 

تلك التقدیرات.عنعلیة. قد تختلف النتائج الفوالمصاریف

ذلك توقعات فيعوامل األخرى، بما مراجعة ھذه التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة التاریخیة والیتم 
على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التلتعدیبا تم اإلعتراف ی.ھذه الظروفظل عتقد بأنھا معقولة في یُ لتياألحداث المستقبلیة ا

.متأثرةفترة مستقبلیة ةأیفیھا تعدیل التقدیر وفيتم لتي ا



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤١

دة (تتمة) مؤكللتقدیرات غیر ال األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة٤

ة غیر المؤكدات قدیرللتالمصادر الرئیسیة (أ) 

العقاري راستثمتقییم اال) ١(

مقیمین مستقلین بالرجوع إلىاإلدارةمن قبلالتقاریر المالیةفترة ة نھایتقییم اإلستثمارات العقاریة للمجموعة في عادةإیتم 
القیم العادلة تعتمدتم تقییمھ. یرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذيخبمعترف بھا ووناسبة مؤھالت مھنیة مویمتلكونمعتمدین و

في السوق المطلعینمشاركياملة تجاریة بین معوجببمالذي سوف یتم استبدالھالمقدر االعتباریمة قالسوقیة، وھي یمقالعلى
تاریخ القیاس.

التدفقات النقدیة ع مجموإلىم إعداد التقییمات بالنظر یتالیة في سوق نشطة، عند غیاب التقدیرات الموثوقة لألسعار الح 
قیمة یقة المقارنة وطریقة الطرخل ومع األخذ في االعتبار طریقة رسملة الدقارالعنوقع استالمھا ممتلالمستقبلیة المقدرة ا

: انخفاض ٢٠١٩السنة الحالیة (في بقیمة ال شيء دلة القیمة العا فيبناًء على إعادة التقییم، تم اإلعتراف بانخفاض. المتبقیة
.٨یضاح رقم اإلارات العقاریة في ستثملإلقییم العادل لتاةطریقألف درھم). تم اإلفصاح عن ٤٩٫٩١٩بلغ بم

محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة المشتركة المشاریع الزمیلة والكات شرالاالستثمارات فيمةاض قیانخف) ٢(

مقارنة لالمیلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة من خ ات زفي شركالستثمارعلى امة المحتملالقیاض في بار لالنخفإجراء اختتم 
ة مع القیمة القابلة لالسترداد. لمدرج اقیمتھ

،ن أنھتبیعد ما بناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشین فيستثماراالعلى القیمةفينخفاضلالباراختجراءإتم 
الستثمارات األخرى ااختباریتم. ات منخفضةبمضاعفیلة فترة طوتداول أسھمھا ولیتمة، أخرى ذات صلومن بین عوامل

القابلة غالمبالید م تحدتالقیمة. فينخفاضلالمؤشرات وجود على عندما یكون ھناك دلیل موضوعي في القیمةنخفاض لال
.، أیھما أعلىاماإلستخدتھا قیدًا تكالیف البیع وقیملعادلة ناقصقیمتھا استخدامبا ت لھذه االستثماراسترداد لال

االعتبار خذ فيریشین من خالل األیونایتد كوربوسیز ریة لالسترداد لالستثمار في ناشیونال إنیرجي سیرفیبلتم تحدید القیمة القا 
.ستبعاد تكلفة االالعادلة ناقصاً ةالقیم

وطریقة (التدفقات النقدیة المخصومة) دخل باستخدام كل من طریقة الناش في بترود لالستثمارلالسترداد القیمة القابلةتم تحدی
.واإلطفاء)ستھالك(مضاعفات األرباح قبل الضریبة والفائدة وااللسوقا

عدلة موجودات المي قیمة التم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في شركة دیم للتمویل ذ.م.م مع األخذ في االعتبار صاف
للشركة.

٩٫٩١٥القیمة بمبلغ فيبإنخفاضتم اإلعتراف ه االفتراضات، فقدذلھوفقاً سترداد التي تمتیمة القابلة لالقات البناًء على تقدیر
ألف درھم).٥١٦٫٨٠٣: ٢٠١٩ھم (درألف 

اض قیمة الشھرة نخفا) ٣(

یمة القفياضنخفإللتابعةوشركاتھا العایة الصحیةللریانأریبو أنجللى مجموعةن اإلستحواذ ععتم اختبار الشھرة الناتجة 
.٩یضاح رقم اإلفي ات العالقةذالھامةلتقدیرات اح عن افصتم اإل. خالل السنة



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٢

یرات غیر المؤكدة (تتمة) بیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدمحاسالاألحكام ٤

تتمة) دة ( غیر المؤكالمصادر الرئیسیة للتقدیرات (أ) 

عة خسائر اإلئتمان المتوقصص مخ) ٤(

ذت وأخ ریةاألخرى والقروض اإلستثما الذمم المدینة نة والمدیالتجاریة مم صدة الذأرة تحصیل دیر مدى قابلیبتقمجموعةالقامت 
. ائر اإلئتمان المتوقعةالمطلوب لخسمخصص الاإلعتبارفي 

سائر اإلئتمانخ قیاس أجل من ٩م یة رقالتقاریر المالإلعداد ي الدولرالمعیاد في الوارسطبنھج المالالمجموعة بتطبیق تقوم
الذمم المدینة والتجاریة الذمملى اة عألدالعمر المتوقع لاإلئتمان المتوقعة على مدى مخصص خسائر ستخدم والذي یةالمتوقع
لتكلفة جة با ات المالیة األخرى المدرالموجودكافة علىم لنھج العا ابتطبیقالمجموعةتقوم ، باإلضافة إلى ذلك. األخرىالمدینة 
المطفأة.

أو ،مرحلة األولىالتودالموج اً شھر١٢سارة االئتمان المتوقعة لمدةخ مخصص یعادلبقعة ن المتوما ئر اإلئتخسا یتم قیاس 
األصل إلى تم تحویلی. الثةالثلة المرح أو ثانیةالالمرحلة لموجوداتالمتوقع لألداة العمرمدى لمتوقعة على خسائر اإلئتمان ا

دادعإل. ال یحدد المعیار الدولي المبدئيعتراف منذ االجوھريشكل بقة بھعلالمتمانمخاطر االئتعترتفعندما لثانیة حلة االمر
ارتفعتقدصللألاناإلئتمطر تقییم ما إذا كانت مخا عند. اإلئتمانفي مخاطر عًا جوھریاً ما یمثل ارتفا ٩قاریر المالیة رقم لتا

قابلة للدعم.تي تعتبر معقولة وبلیة التقالمسمیةالنوعیة والكالمعلوماتإلعتبارافي تأخذ المجموعةجوھریاً،

١٨٤٫٣٦٤م التجاریة المدینة البالغة قیمتھا خسائر االئتمان المتوقعة على الذمصصاتمخ ، بلغت٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خصص  غ مألف درھم) وبل٤٤٫٢٣١: ٢٠١٩درھم (ألف ٥٥٫١٧٤ما قیمتھ درھم) ألف ٢٦٥٫٤٩٧: ٢٠١٩ألف درھم (

قیمتھ ما ألف درھم)١٩٫٤٠٤: ٢٠١٩درھم (ألف ٢٩٫٠١٢لغة قیمتھا مدینة األخرى البا لمتوقعة على الذمم الااالئتمانخسائر 
ا فعلیًا في الفترات لھلتي تم تحصیالمبالغ اأي فرق بین . سوف یتم إدراج )ألف درھم٤٫٢٦٦: ٢٠١٩ف درھم (أل٣٫٧١٤
.الموحدالخسائر وأح األربا ن بیا تالمھا فيلمبالغ المتوقع اسیة واتقبلالمس

وات المالیة قیمة العادلة لألدال) ٥(

عادلة القیمة الالقیمة العادلة ألغراض إعداد التقاریر المالیة. عند تقدیر یتم قیاسھا بالیةموعة موجودات ومطلوبات ملدى المج 
ت متاحة. تم اإلفصاح عن معلوما ي قدر ما ھق با في السوالتي یمكن مالحظتھیاناتالب، تستخدم المجموعة التزامأو ألصل

.٢٨یضاح اإلمطلوبات المالیة المختلفة في للموجودات والدلة مة في تحدید القیمة العا ییم والمدخالت المستخدحول أسالیب التق

١٩كوفید )  ٦(

ره الكامل ومدة ثيور. لذلك، من الصعب اآلن التنبؤ بمدى تأوالتطفي االنتشار ) ١٩لمستجد (كوفيد كورونا اوسيستمر فير
البترولية. تأثير على الطلب على النفط والمنتجات ١٩كوفيدوباء تأثيره على األعمال واالقتصاد. كان لتفشي

الوقت بدقة في ؤ بها المستقبلية التي ال يمكن التنبلى التطوراتيعتمدان عوينال يزال مدى ومدة هذه التأثيرات غير مؤكد
ليس ١٩فيروس كوفيد أن تعتقد اإلدارة لمتخذة. يروس كورونا ومدى وفعالية إجراءات االحتواء افانتشار، مثل معدل الراهن

حقوق لحتسبة وفقًا مركة زميلة ثمار في شاستتأثيره علىباستثناء٢٠٢٠ديسمبر٣١للسنة المنتهية في جوهريله أي تأثير 
على النتائج ١٩كوفيد تطورات يمكن أن تؤثر ، ، ومع ذلك)١١(إيضاحالسنةبالكامل خالل قيمتها تخفيضي تم الملكية والت
.للمجموعةاليالتدفقات النقدية والوضع المعلى وستقبلية المالية الم



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٣

مؤكدة (تتمة) ل دیرات غیر ایسیة للتقلرئاألحكام المحاسبیة الھامة والمصادر ا٤

ھامة ال ةحاسبی الماألحكام (ب)

راضي المستلمة كمنحة حكومیة  المستقبلیة من األیةإمكانیة المنافع االقتصاد) ١(
من إمكانیة المنافع االقتصادیة لتحققفي اام المستخدمة ألحكل(س)، یمكن الحصول على توضیح ٣رقمحیضا بالرجوع إلى اإل

مستلمة كمنحة حكومیة. لن األراضي استقبلیة مالم

تابعة المقدم عند إستبعاد شركةالتعویض ) ٢(
المتحدة، أنجلو اإلمارات العربیةعة للرعایة الصحیة فيتابتھا الشرك، أبرمت المجموعة من خالل ٢٠١٧ایر برف١٥في 
من ٪٩٣نسبتھاالبالغةواملةالكبیع حصتھامن أجل ذات صلة لیستشركةریبیان للرعایة الصحیة، اتفاقیة شراء أسھم مع أ

.٢٠١٧دیسمبر ٦في ھاء منھا م اإلنتتحیثذ.م.موستیكوفیشانسي ھیلث كیر دایجنبرأسھم 

بروفیشانسي ھیلث كیر عویض بعض المبالغ لمشتري للرعایة الصحیة بتمت أنجلو أریبیان ، قا المعاملةھذه مامإلتوفقاً 
التعویض  نة لفترة محدودة. إن ھذافي ظل أحداث معی، المتحصالتمن ٪٧٥و٪٥٠قد تتفاوت ما بین والتي ، نوستیكدایج 
ة الصحیة عن لو أریبیان للرعایشركة أنج موجودات یمة ي قاض صافنخفن صادر عن الشركة في حالة اطاب ضما بخ وم مدع

.یعد بعیداً لمعینة داث اأن وقوع مثل ھذه األح تعتقد اإلدارة ، یةالتقاریر المالاألدنى للتعویض. في نھایة فترة الحد 

تروناشببعلقة  متالات والضمانات الخیارعقود اف المبدئي باالعتر) ٣(
عقود (ضماناتوخیارات عقود شكل فيإضافیةحقوق لىكذلك عحوذت المجموعة إست، وناشبترىاالستحواذ علبعد

نیفھا تم تصیو٪٥٠ة تصل إلى بنسبا یتھة ملكبموجبھا زیادلمجموعةلالتي یمكن و، فریةالخیارات) علي أساس التكلفة الص
الیوم فيالقیمة العادلةھ قد تم التوصل إلىنأرباعتبا. رالخسائوأاألرباح من خالل العادلةة قیمبالم قیاسھا تیكموجودات مالیة 

إعادة تة وتممكتسبلمبدئي كإیرادات غیر عند اإلعتراف ادلة ، تم تأجیل القیمة العا ملحوظةمدخالت غیر خداماألول باست
راف عتتم اإلیوف سند إعادة القیاس الالحقة، ارات. عخیالعقودمدى عمر على الخسائر وأاألرباح حساب إلىتدویرھا 

.سائرالخ وأاألرباح اب ضمن حسمة العادلة بالتغییر في القی

ات التجدید خیارتحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات ) ٤(
ار تمدید عقد ولة بخیشمت مانب أیة فتراغاء لعقد اإلیجار، إلى ج ار على أنھا مدة غیر قابلة لإللاإلیج دد المجموعة مدة عقد تح 

قد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم  طیھا خیار إنھاء ع، أو أیة فترات یغأنھ سوف تتم ممارستھؤكدمن المان اإلیجار إذا ك
.رستھمما 

اإلیجارلمطلوبات عقودبدئيالمقیاس لي ا الخصم المستخدم فمعدل ) ٥(
تم ی. البدءاإلیجار غیر المدفوعة في تاریخوعاتاإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفودعقمطلوبات اس وعة، كمستأجر، بقیتقوم المجم

ذر ذا تعإ. ةبسھولالمعدلھذا مكن تحدید ر، إذا كان یي عقد اإلیجا الفائدة الضمني فمعدلخصم مدفوعات اإلیجار باستخدام 
عدل مإن . اإلیجار معدل االقتراض اإلضافيد المبدئي بعقعند االعتراف وعةالمجمتخدمتس، ةبسھولالمعدلتحدید ھذا 
ذو قیمة  حصول على أصلالالزمة للاألموالدفعھ القتراضالمجموعةعلى یتوجبذي لفائدة الھو معدل ااإلضافياالقتراض 

معدل  جموعةالمحددت .ن مماثلضما باثلة، ممادیة مماثلة على مدى فترةقتصیئة ابفي ات حق االستخدام ثلة لموجودمما 
.)١٩ار (إیضاحاإلیج بمطلوبات عقودفیما یتعلق ٪ ٧٫٠٢-٪ ٥٫٠٠قتراض اإلضافي بنسبة اال



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٤

الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر٤

امة (تتمة) لھلمحاسبیة ااألحكام ا(ب)

المجموعةتكوین٥

الشركات التابعة ٥/١

.تقاریر المالیةالة فترةھایللمجموعة في نالجوھریةبعة ركات التا لشایلي تفاصیل فیما 
ةالمجموعمساھمة حصة 

٢٠٢٠٢٠١٩النشاط الرئیسي بلد التأسیس ابعة سم الشركة التا
ةالخاصثمارات إلستا

٪١٠٠٪ ١٠٠في ایركاب اإلستثمار ھولندا ١تف یو ایھكوبیراالواحة آیھ سي 
٪١٠٠٪ ١٠٠اعیة لصنالعقارات ابیة المتحدة اإلمارات العر. محة الند ذ.م.الوا

٪٩٧٫١٪ ٩٧٫١الرعایة الصحیة العربیة المتحدة اإلماراتة ذ.م.م. ان إلستثمارات الرعایة الصحیآنجلو أریبی
٪١٠٠٪ ١٠٠إلستثمار في تشانیل فاس اایمان جزر ك ٢إیھ إس لیمتدواحة في 

٪١٠٠٪ ١٠٠قة طالاجزر كایمان ٣واحة إنیرجي لیمتد

جوداتالموإدارة 
٪١٠٠٪ ١٠٠إدارة اإلستثمار مارات العربیة المتحدة اإلإلستثمار ش.م.خ. ة لواح

٪١٠٠٪ ١٠٠إستثمارات مالیة ن جزر كایما٤سيس بي دارة اإلستثمار اشركة واحة إل

٪١٠٠٪ ١٠٠ة اصخامالت مالیة مع جزر كایمان المحدودة ١الواحة لالستثمار رقم 
٪١٠٠٪ ١٠٠الیة خاصة معامالت م ر كایمان جزدة محدوال ٢الواحة لالستثمار رقم 

.ایركابستثمار فيإلسبق لھا اشركة قابضة١
).١١تشانیل فاس (إیضاح في تمتلك استثمارة قابضة شرك٢
رجي ، شركة ناشیونال إنیي انكرج یفي اس دي اكس اناض خاصة ذات أغرشركاتإستثمارات فيتمتلك ركة قابضةش٣

).١٢و١١اإلیضاحین رقم (ال لیمتد یونایتد كورب وبتروناش جولوبرزسیسیرفی

منطقة الشرق األوسط یمة في صندوق الواحة للقفي ٪١٠٠٫٠بنسبةاس بي سي حصةمار الستثة الواحة إلدارة اتملك شرك٤
وسط وشمال أفریقیا ألانطقة الشرقصندوق الواحة لألسھم في مي ف٪٦٧٫٧حصة بنسبة و)،٪٩٩٫٨: ٢٠١٩(یقیا وشمال أفر

لشرق األوسط  ا واأوروبي أسواق وسط وشرق صندوق الواحة لالئتمان ففي٪٦٣٫٥حصة بنسبةو)، ٪٤٩٫٨: ٢٠١٩(
.: ال شيء)٢٠١٩(سالمي للدخل اس بيصندوق الواحة اإلفي ٪١٠٠٫٠بة حصة بنسو)٪٥٨٫٩: ٢٠١٩(یقیا وشمال أفر



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٥

كوین المجموعة (تتمة) ت٥

جوھریة غیر مسیطرةملكیة حقوقیھا بعة للمجموعة التي لد التا ات رك الشتفاصیل ٥/٢

الواحة إلدارة االستثمار اس بي سي ة شركأ٥/٢
ة یالمعلومات المالتمثلأدناه. مدرجةسياس بيثماراالستلواحة إلدارة كة ابشریة الملخصة المتعلقةإن المعلومات المال

ات المجموعة.بین شركتاالستبعادال الملخصة أدناه المبالغ قب
٢٠٢٠٢٠١٩مركز المالي بیان ال

ألف درھمألف درھم

٦٫٤٣٢٫٣٦٠٦٫٦٥٦٫٤٥٦إجمالي الموجودات
)٣٫٣٥٥٫٣٧٥()٢٫٩٠٩٫١٠٧(لوباتإجمالي المط

)١٫٣٥٢٫٩٢٧()١٫١٣٢٫٩٣٢(١ةوق الملكیة غیر المسیطرحق

٢٫٣٩٠٫٣٢١١٫٩٤٨٫١٥٤لكي الشركة  ة إلى مائدملكیة العاالحقوق 

طصندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوساسترداد من صافي أ)الملكیة غیر المسیطرة الحركة في حقوقتتضمن١
مارات في تثصافي اسب) ؛رھم)ألف د٤٤٫٢٨٢مار بقیمةصافي استث:٢٠١٩ألف درھم (٣٤٩٫٠١٩غ بمبلوشمال أفریقیا 

: ٢٠١٩ألف درھم (١٥٫٦٨٣بمبلغ وسط وشمال أفریقیا اق وسط وشرق أوروبا والشرق األوق الواحة لالئتمان في أسوندص
٦١٧غ بمبلالشرق األوسط وشمال أفریقیا احة للقیمة في منطقةوصندوق المناستردادات صافي ألف درھم)؛ ج) ١١٨٫٣٧٧
رھم).ف دأل٤٤٫١٢٦غ لبمبثماراتصافي است: ٢٠١٩ألف درھم (

صندوق الواحة فيألف درھم ١٠٢٫٣٤٠بقیمة استثماراتي الشركة أ) كلملكیة العائدة إلى مالتتضمن الحركة في حقوق ا
حصة ملكیة  توارتفع)، ألف درھم٢٥٫٧٤٦بقیمة اداتاسترد: ٢٠١٩(فریقیا أسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال لأل

أسواق وسط واحة لالئتمان في صندوق الفيألف درھم ١٥٦٫٣٠٩بقیمة تاراثماستب) ٪؛٦٧٫٧إلى ٪ ٤٩٫٨موعة من المج 
ملكیة المجموعة من حصةتوارتفع، ألف درھم)١٨٫٣٩٠بقیمة استردادات(وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا 

رق األوسط شقة الفي منطقیمةللواحةلصندوق امنألف درھم ٣١٥٫٠٢١قیمة باسترداداتصافي ج) ٪.٦٣٫٥٪ إلى ٥٨٫٩
. ٪١٠٠٫٠إلى ٪٩٩٫٨ملكیة المجموعة من ، وارتفعت حصة )ألف درھم٤٤٫١٣٦ثمارات بقیمةاست:٢٠١٩شمال أفریقیا (و

إلسالمي للدخل اس) في صندوق الواحة اال شيء: ٢٠١٩مبردیس ٣١ف درھم (أل٩١٫٩٥٠استثمرت المجموعة مبلغ بقیمة 
.٪١٠٠٫٠ملكیة المجموعة ما نسبتھ وبلغت حصةحدیثاً ؤهم إنشا وق تبي، وھو صند

و الخسائر األرباح أبیان 

ي السنة المنتھیة ف
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم

يالسنة المنتھیة ف
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھم
٥٢٠٫٣٠٢٦٦٣٫٢٥٢مالیةمن إستثمارات یراداتإ

)٧٠٫٦٠١()٥٩٫١٥٣(مصاریف

٤٦١٫١٤٩٥٩٢٫٦٥١ح للسنة رب

٣٤٧٫١٩١٤٠٨٫١٤٥إلى مالكي الشركةربح عائد
١١٣٫٩٥٨١٨٤٫٥٠٦طرةحقوق الملكیة غیر المسیربح عائد إلى 

٤٦١٫١٤٩٥٩٢٫٦٥١ربح للسنة 

دیة بیان التدفقات النق
٢٨٣٫٨٠٠١٥٫٤١٩من األنشطة التشغیلیةاخل الدلنقديالتدفق اصافي
٢٠٧٫١٥٠)٢٣٨٫٩٧٨(نشطة التمویلیةاألالداخل من ج) / ار(الخي نقدلاافي التدفق ص

٤٤٫٨٢٢٢٢٢٫٥٦٩الداخل فق النقديصافي التد



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٦

وعة (تتمة) تكوین المجم ٥

(تتمة) مسیطرة جوھریة یر ملكیة غ تي لدیھا حقوق وعة ال لمجم لتابعة ل تفاصیل الشركات ا٥/٢

ذ.م.م.  یةالصحةرعایالستثمارت الأنجلو أریبیان ب ٥/٢

في مستشفى كورنیش ٪٧٠البالغةالمجموعةلملكیةضة، ركة قاب، ھي شتثمارت الرعایة الصحیة ذ.م.م.لو أریبیان السأنج إن
مركز في ٪٠)٪٦٠: ٢٠١٩(ي ذ.م.م.ینا الطبابن سي مركزف٪٦٠، و)٪٧٠: ٢٠١٩الشارقة ذ.م.م. وھیلث بیي بولیكلینك (

في ٪٧٤و، )٪١٠٠: ٢٠١٩(.م.مذدف زایة الصحیة للرعا یبیانأرأنجلو في ٪١٠٠و، )٪٦٠: ٢٠١٩م. (ذ.م.اوراس الطبي 
.)٪٨٠: ٢٠١٩في آي في اف لإلستثمار ذ.م.م. (٪١٠٠و) ٪٧٣: ٢٠١٩.م.م. (مستشفى أمینة ذ

لومات المعتمثله. نا أدمدرجةم. ذ.م.عایة الصحیة رنجلو أریبیان للأباإلستثمارات في خصة المتعلقة علومات المالیة الملإن الم
المجموعة.اتین شركباالستبعاداتالمبالغ قبل ة أدناه المالیة الملخص

بیان المركز المالي 
٢٠٢٠
ھمألف در

٢٠١٩
ألف درھم

٢٣٢٫٤٤٩٢٦٢٫٧١٠اولة الموجودات غیر المتد
١٢١٫٥٥٩١١٦٫٤٥٨موجودات المتداولة ال

)٢٢٩٫٠١١()٢٢٥٫٧٠١(طلوبات مإجمالي ال
١٢١٫٨٠٠١٤٫٦٨٨غیر المسیطرةقوق الملكیةح 

١٥٠٫١٠٧١٦٤٫٨٤٥الكي الشركة  م لىدة إ لعائحقوق الملكیة ا 

بلغ ستثمار بمإلفي اة غیر المسیطرةي حقوق الملكیة حاملمات حصمساھتتضمن الحركة في حقوق الملكیة غیر المسیطرة١
درھم).ألف٢٫٢٢٢: ٢٠١٩(رھم ألف د٢٢

لخسائر األرباح أو ا ن ابی

السنة المنتھیة في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

ألف درھم

منتھیة فيالةنالس
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھم

٣٠١٫٥٨٩٢٩٧٫٦٩٢إیرادات 
)٣٤٨٫٨٤٨()٣١٠٫١١٠(مصاریف 

)٥١٫١٥٦()٨٫٥٢١(ة  خسارة للسن

)٣٤٫٩٢٨()٤٫٨١٤(ركةالكي الشدة إلى مخسارة عائ
)١٦٫٢٢٨()٣٫٧٠٧(ق الملكیة غیر المسیطرةعائدة إلى حقوارةسخ 

)٥١٫١٥٦()٨٫٥٢١(نة سلخسارة ل

النقدیة بیان التدفقات 
)١٧٫٦٨٣(١١٫٧٩٠ة التشغیلیةاألنشطمن )الخارجالداخل / (صافي التدفق النقدي 

١٧٫٧٤١٣٥٫٥٨٢اإلستثماریةاألنشطةمنلداخل نقدي اصافي التدفق ال
)١٤٫٧٧٨()٣٠٫٥٠٩(لنقدي الخارج من األنشطة التمویلیةصافي التدفق ا

٣٫١٢١)٩٧٨(الداخل /(الخارج)صافي التدفق النقدي 



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٧

تكوین المجموعة (تتمة) ٥

تابعة  شركة  بعاد تاس٥/٣

أنجلو ، بیة المتحدةاإلمارات العرولةدلھا في بعة الصحیة التا الل شركة الرعایة، دخلت المجموعة من خ ٢٠٢٠بر كتوأ٦في 
.م.م وبعض المعامالت ذبیع وشراء أسھم في رأس مال مركز أوراس الطبي اتفاقیةفي ، أریبیان الستثمارت الرعایة الصحیة

فمبر نو٢٤في ا ء منھوالذي تم االنتھا ،م.م.بي ذ٪ في مركز أوراس الط٦٠نسبتھا تھا البالغةامل حصذات الصلة لبیع ك
٢٠٢٠.

٢٠٢٠نوفمبر ٢٥
ألف درھمعلیھا  والمطلوبات التي تم فقدان السیطرة لموجودات احلیل ت

الموجودات المتداولة 
٣٫٤٩٤النقد وما یعادلھ

٣٫٧٠٦لذمم المدینة األخرىینة والمدریة االذمم التجا 
٤٥المخزون
دات غیر المتداولة الموجو
٦٫٢٥٥الشھرة

١٦٠ث والمعداتثا األ
لمتداولة اوبات المطل

)٢٦٦(وبات األخرىطلیة والمرالمطلوبات التجا
لمتداولة وبات غیر االمطل

) ٧٠(مةیة الخدنھا مكافآت مخصص 

١٣٫٣٢٤ستبعدة ات الملموجودصافي ا

بعة المستبعدة الشركة التا صافي الربح من  
٤٫٢١٨اتاإلیراد

)١٫٢٢٠(رةمباشالیف كالتال
)٤٨٢(داریةاإلعمومیة والمصاریف ال

٢٫٥١٦

ة ة تابعالربح من استبعاد شرك
١٢٫٦٩٧لمستلماالعتبار ا

)١٣٫٣٢٤(عدةستبصافي الموجودات الم
٢٫٨١٨یطرةالمسحقوق غیرال

٢٫١٩١

بعة  عاد شركة تاتباسخارجة عندالنقدیةصافي التدفقات ال
٣٫٠١٤نقد وما یعادلھ من الاالعتبار المستلم ض

)٣٫٤٩٤(المستبعدة رصدة النقد وما یعادلھأناقصاً:

)٤٨٠(



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٨

تشغیلیة لالقطاعات ا٦

ستثمارات الخاصةاال
تنوعة بما في ذلك لصناعیة الماعاتافي القطوعةرات الخاصة بالمجمفة االستثماستثمارات الخاصة بكایحتفظ قطاع اال

.الرعایة الصحیةوالصناعیة تكنولوجیا المالیة والعقاراتلالخدمات المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز وا

رأس المالأسواق-ودات إدارة الموج 
حة في األسھم تاى الفرص المإللالمستثمرین بإمكانیة الوصود لتزوی، منصةالمالأسواق رأس -ت ودایمثل قطاع إدارة الموج 

.وخدمات إدارة الموجودات األخرى

الشركات
.لھا عداد تقاریر م تخصیصھا للقطاعات التي یتم إتوالتي ال یلشركات على أنشطة المجموعة، ایشتمل قطاع 

ر:بدیسم٣١للسنة المنتھیة في وكما فيأدناه بینة ات التشغیلیة مطاعإن المعلومات المرتبطة بالق

ارة الموجودات إدألف درھم 
لموحد االشركات أسواق رأس المال اإلستثمارات الخاصة ٢٠٢٠

٣٠١٫٥٨٩- - ٣٠١٫٥٨٩قدیم الخدمات تالبضائع وإیرادات من بیع
) ٢٣٢٫٥١٤(- - ) ٢٣٢٫٥١٤(لمبیعات تكلفة ا

یع  ارمش لة وركات زمیش من الخسارةحصة من  ال
فيصا، ق الملكیةحقول وفقًا مشتركة محتسبة 

)٢٤٫٣٥٦(- - ) ٢٤٫٣٥٦ (

كة  إنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتر
، صافي محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة

)٩٫٩١٥(- - ) ٩٫٩١٥ (

١١٫٢٤٤- - ١١٫٢٤٤استثماریة  قروض  تسویة ربح من
٦٠٥٫٠٢٤- ٨٨٫٧٩٤٥١٦٫٢٣٠ة ت من إستثمارات مالیإیرادا

) ٢٨٫٤٠١(٣٢١٨٦) ٢٨٫٨٠٨(صافي دات أخرى، یراإ) / (مصاریف 
٣٩٫٥٧٨- - ٣٩٫٥٧٨صافي ثمار عقاري، من إستإیرادات

) ١١٨٫٩٠٥() ٩٠٫٠١٢() ٢٢٫٠٨٠() ٦٫٨١٣(الشركة األم –ومیة وإداریة مصاریف عم
) ٩٧٫٧٧٣(- ) ٦٫٦٨١() ٩١٫٠٩٢(ت التابعة شركاال–مصاریف عمومیة وإداریة 

) ١٠٥٫٦٧٤() ٤٠٫٧١٩() ٥٢٫٤١٣() ١٢٫٥٤٢(ي صافكالیف تمویل، ت
٣٣٩٫٨٩٧) ١٣٠٫٦٤٥(٣٥٫١٦٥٤٣٥٫٣٧٧للسنة (خسارة) / ربح

) ٤٫٢٩٨(- - ) ٤٫٢٩٨(ملة األخرى الشاالخسارة 



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٤٩

تتمة) (شغیلیة  التات القطاع٦
دات وجوالمإدارة  درھم ألف  

الموحد الشركات المال س رأأسواق  لخاصة اتثمارات اإلس٢٠١٩

٢٩٧٫٦٩٢- - ٢٩٧٫٦٩٢إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
) ٢٣٨٫٣٧٢(- - ) ٢٣٨٫٣٧٢(تكلفة المبیعات 

ة  ربح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركلحصة من ال ا
قاً لحقوق الملكیة، صافي حتسبة وفم 

٢٣٤٫٠٦٦- - ٢٣٤٫٠٦٦

ریع مشتركة  لة ومشا قیمة شركات زمیاض في إنخف
اً لحقوق الملكیة فقوسبةتمح

)٥١٦٫٨٠٣(- - ) ٥١٦٫٨٠٣ (

یع مشتركة  ربح من إستبعاد شركات زمیلة ومشار
لكیة لممحتسبة وفقاً لحقوق ا

٤٦٫٤٧٨- - ٤٦٫٤٧٨

٢٠٢٫٧٤٦- ٦٥٩٫٣٩٥) ٤٥٦٫٦٤٩(إستثمارات مالیة ادات من إیر/ (خسارة)
٢٫١٨٥١٫١٣٥١٣٧٣٫٤٥٧صافي رى، إیرادات أخ

) ٢٤٫٤١٥(- - ) ٢٤٫٤١٥(صافي تثمار عقاري، إسنمخسارة
) ١١١٫٥٩٠() ٨٥٫٢٢٢() ١٦٫٩٧٠() ٩٫٣٩٨(الشركة األم –ف عمومیة وإداریة مصاری

) ١٤٥٫٨٨٨(- ) ٩٫٣٢٢() ١٣٦٫٥٦٦(بعة ت التاالشركا–وإداریةمصاریف عمومیة
) ١٩٥٫٢٧٢() ٨٧٫٠٦١() ٥٨٫٤٩٨() ٤٩٫٧١٣(صافي ویل، تكالیف تم

) ٤٤٧٫٩٠١() ١٧٢٫١٤٦(٥٧٥٫٧٤٠) ٨٥١٫٤٩٥(لسنة ) لة ربح/ (خسار
) ٦٫٩٥٤(- - ) ٦٫٩٥٤(الشاملة األخرى  ة رالخسا 

السنة خالل طاعات القبین إیرادات أیة توجد ال . خارجیینعمالء ن ماتجةالناإلیرادات أعاله المدرجة القطاع إیرادات تمثل 
ن ضمیوجد المتحدة. العربیة اإلمارات دولة داخل والخدمات البضائع یع بن ماإلیرادات فة كاتولید یتم شيء). ال : ٢٠١٩(

من نشأت التيوم) درھلف أ٢٣٫٦٢١: ٢٠١٩(درھم ألف ٣٥٫١٩٦تقارب إیرادات خدمات والالبضائع بیع منت اإلیرادا
م یساھم عمیل لنما بی٢٠٢٠لسنة موعة المج إیرادات من ثر أكأو ٪١٠في آخرعمیل أي ھم یسا لم المجموعة. عمالء أكبر

.٢٠١٩لسنة المجموعة إیرادات من أكثر أو ٪ ١٠بنسبة واحد فقط

على درھم) ف أل٢٠١٩:٥١٦٫٨٠٣(درھمف أل٩٫٩١٥بمبلغ القیمة في إنخفاض بخسائر المجموعة رفت تإع، السنةخالل 
اإلستثمارات على درھم) ألف ٤٩٫٩١٩: ٢٠١٩(مة ال شيء بقیة دلعا ة قیموخسارة كیة المللحقوق وفقًا بة محتسارات إستثم

الخاصة. اإلستثمارات قطاع في العقاریة 

ربح یمثل . ٣رقم إیضاح فيمبینة الوعة للمجمالمحاسبیة السیاسات نفس ھي التشغیلیة للقطاعات ة بیالمحاسسات یا السإن 
١٧٢٫١٤٦: ٢٠١٩(درھم ألف ١٣٠٫٦٤٥ة الغبالالمركزیة رة اإلدافة كلتتوزیع بدون اع قطكل قبل من المحقق الربح لقطاع ا

الموارد تخصیص ألغراض الرئیسي التشغیلي قرار الع صانى إلیر تقرإعداد بھ یتم الذي المقیاس ھو ذلك ویكون درھم). ألف 
قطاع. الأداء یموتقی



(تتمة) حدةلمولية ات المالبياناإيضاحات حول ا

٥٠

تتمة) (التشغیلیة  طاعات الق٦

لموجودات اإدارة درھم ألف 
الموحد الشركات المال أس رق اأسوالخاصة رات اثماإلست٢٠٢٠

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة  
٤٧٢٫٠٧٦- - ٤٧٢٫٠٧٦كیة المللحقوق بة وفقاً محتس

١٫٦٣٢٫٧٤٢٦٫٤٠٣٫١٧٦٣٧٣٫٨١٩٨٫٤٠٩٫٧٣٧موجودات أخرى 
٢٫١٠٤٫٨١٨٦٫٤٠٣٫١٧٦٣٧٣٫٨١٩٨٫٨٨١٫٨١٣موجودات القطاع 

٤٤٤٫٧٢٠٢٫٩٤٨٫٠٤٢١٫٣٣٩٫٤٥٦٤٫٧٣٢٫٢١٨قطاع لامطلوبات 
١٤٫٥٣٠٢١٥٩٨١٥٫١٤٩سمالیة نفقات رأ
٢٩٫٠٩٤٢٥٣٫٦١١٣٢٫٧٣٠غیر ملموسة ة موجوداتوانخفاض في قیمك وإطفاء إستھال

٢٠١٩
ارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة  إستثم

٥٢٤٫٥٥٢- - ٥٢٤٫٥٥٢ق الملكیة محتسبة وفقاً لحقو
١٫٢٢٥٫٣٧٧٧٫٠٣٤٫٧٦١٥٦٢٫٥٥٦٨٫٨٢٢٫٦٩٤خرى أموجودات

١٫٧٤٩٫٩٢٩٧٫٠٣٤٫٧٦١٥٦٢٫٥٥٦٩٫٣٤٧٫٢٤٦موجودات القطاع 
٤٧٠٫٤٩٦٣٫٧٠٤٫٧٠٢١٫٠١٣٫٣٠٤٥٫١٨٨٫٥٠٢القطاع مطلوبات 

١٨٫٨٤٣٢٧٢٣٩١٩٫١٠٩الیة قات رأسمنف
٥٣٫٥٦١٣٧٤٫٤٢٩٥٨٫٠٢٧ملموسة مة موجودات غیر وانخفاض في قیإطفاء إستھالك و

القطاعات:بین الموارد وتخصیص القطاعاتء أدابةمراقلغرض 

 ٢٠١٩(رھم دألف ٣٧٣٫٨١٩بمبلغالشركات موجوداتبخالف لیة التشغیقطاعات الإلى موجودات الكافة تخصیص یتم :
رھم).دألف ٥٦٢٫٥٥٦

 ھم درألف ١٫٣٣٩٫٤٥٦لغ ببمالشركات بات مطلوبخالف التشغیلیةاعات القطإلى المطلوبات كافةتخصیص یتم
درھم).ألف ١٫٠١٣٫٣٠٤: ٢٠١٩(



) مة(تتمالية الموحدةول البيانات ال إيضاحات ح

٥١

صافي ومعدات، متلكات  م٧

على سیناتتح
جورالمأ

معدات تقنیة 
المعلومات، واألثاث 

تلتركیباوا 
معدات یة وطبمعدات 

سیاراترىأخ
أعمال رأسمالیة قید 

اإلجماليالتنفیذ
رھمف دلأ ألف درھمرھمألف ددرھمألفألف درھممألف درھ

٧٣- ٥٥- ٥٣- ٣(سنوات)واالقتصادیة نتاجیة إلااألعمار 
التكلفة

٢٠١٩٤٦٫٦١٥٣٦٫٨٣٣٨٠٫٨٤٨٢٫٨٠٠٩٢١٦٧٫١٨٨ینایر ١في 
-)٧١(٢٠٩٧٠٧)٨٤٥(-تعدیالت
٢٢٥٫٣٦٩-٣٧٥١٫٤٨٩٣٫٤٨٣تإضافا

)٢٫٢٥٢(-)٢٨٣()٣١٠()٤٦٦()١٫١٩٣(ستبعاداتإ

٢٠١٩٤٥٫٧٩٧٣٧٫٠١١٨٤٫٢٣٠٣٫٢٢٤٤٣١٧٠٫٣٠٥دیسمبر ٣١ي ف
٢١٥٢٫٠٢٨٥٫٠١٦٢١٠٥٣٧٫٥٢٢إضافات

)٨٢٥(-)٦٠٠()٢٢٠()٥(-تبعاداتإس
)٩٩٩(--)٨٠٦()٤٤()١٤٩(عة شركة تابتبعاد عند اسقصاؤھاإتم 

٢٠٢٠٤٥٫٨٦٣٣٨٫٩٩٠٨٨٫٢٢٠٢٫٨٣٤٩٦١٧٦٫٠٠٣دیسمبر ٣١في 

اكمینتراإلستھالك واالنخفاض في القیمة الم
٩٤٫٤٩٣-٢٠١٩٢٣٫٠١٢٢٥٫٤٠٣٤٣٫٣٠٥٢٫٧٧٣ینایر ١في 
--٢٠٩٢٥٥)٤٦٤(-عدیالتت

١٩٫٥٨٤-١٤٫٣٨٣٤٫٠٦٠١٠٫٨١٢٣٢٩سنةمحمل لل
)١٫٣٤٥(-)٢٨٣()٢٩٣()٤٣٢()٣٣٧(إستبعادات

١١٢٫٧٣٢-٢٠١٩٢٧٫٠٥٨٢٨٫٥٦٧٥٤٫٠٣٣٣٫٠٧٤ر بدیسم٣١د في صیالر
١٨٫٣٦٢-١٤٫٢١٢٣٫٤٠٤١٠٫٦١٦١٣٠محمل للسنة

)٦٢٠(-)٦٠٠()١٥()٥(-اداتإستبع
)٨٣٩(--)٦٥٤()٤٤()١٤١(تابعةد شركةتم إقصاؤھا عند استبعا

١٢٩٫٦٣٥-٢٠٢٠٣١٫١٢٩٣١٫٩٢٢٦٣٫٩٨٠٢٫٦٠٤دیسمبر ٣١رصید في لا 

صافي القیمة المدرجة
٢٠٢٠١٤٫٧٣٤٧٫٠٦٨٢٤٫٢٤٠٢٣٠٩٦٤٦٫٣٦٨دیسمبر ٣١في 

٢٠١٩١٨٫٧٣٩٨٫٤٤٤٣٠٫١٩٧١٥٠٤٣٥٧٫٥٧٣دیسمبر ٣١في 

عمومیة "مصاریف ضمن درھم ألف ٩٫١٩٦مبلغ إدراج وتم درھم) ألف ٢٠١٩:١٨٩٫١(لخدمات" اوتقدیم ئع البضا بیع كلفة"تضمن درھم ف أل١٦٦٩٫بمبلغ االستھالك مصاریف إدراج تم ١
م).درھألف ١٠٫٤٦٥: ٢٠١٩(وإداریة" 



(تتمة) مالية الموحدةل االبيانات إيضاحات حول

٥٢

ي عقارإستثمار ٨

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف 

٧١٧٫١٤٠٧٥٣٫٥٦٦ینایر١في 
٧٫٥٤٢١٣٫٤٩٣إضافات

)٤٩٫٩١٩(-ةة العادلخسارة القیم
-)٨٫٦٩٣(استبعادات

٧١٥٫٩٨٩٧١٧٫١٤٠دیسمبر ٣١ي ف

والصناعي.التجاري تخدام سلالإنشاؤھا تم التيوالمباني األرض من العقاري االستثمار یتكون 

المحاسبیةیاسة السطبیق تخالل من ة الموحدالمالیة البیانات في ممنوحة الاألراضيمنجزء بباالعتراف المجموعة قامت 
رقم ح اإلیضا إلى الرجوع (یرجى العقاریة واإلستثمارات (س)) ٣رقم اإلیضاح إلى وع الرج جى (یرحكومیةالالمنح بالمتعلقة 

بھامعترف غیر بشأنھا، ر تطویخطط ة موعالمج تلك تمال التياألراضي من بجزء المتعلقة الممنوحة األرض تزال ال(د)). ٣
.المالیةالتقاریریخ تارفي كما الي الموحدبیان المركز المفي 

المعتمدالتقییم ب أسلوالت مدخ على ًء بنا العادلة للقیمة ھرمي الالتسلسل من ٣المستوى ضمن لعقاري اإلستثمار اتصنیف تم
مقیمإلى لرجوع با اإلدارة بل قمن، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما التقییم إجراء متیین. القانونللمساحین الملكي المعھد قبل من 

القیمةر یتقدعند تقییمھ. یتم الذي العقار وفئةموقع في ة حدیثوخبرة بھا معترف ومناسبة ة نیمھمؤھالت یمتلكومعتمدمستقل
التقییم یات نھج متتضمنلھ. واألفضل األعلى ستخدام اإلھو للعقارالحالي االستخدام أن إعتبار تم العقاري، ر لالستثما العادلة 
:المطبقة

 حالیة ایجار ات واتفاقیمقارنة للقابلة إیجار عقود بموجبتحق سلمال الدخ رسملة تمت حیث الدخل،رسملة طریقة
یم.التقیتاریخ في االستثمار سوق أوضاع لتعكس مناسبة معدالت على بناًء متوقعة، مستقبلیةوایجارات 

لتي االبیع ر ا سعأل وتحلیبیعھا، تم لتي االمتشابھة أو تطابقة الم(العقارات) ودات موج البتحدید تقوم والتي المقارنة، قة یطر
عھا.بیتم التي عقارات التلك ع مبالمقارنة القیمة وتحدید الصلة ت ذاالسوق یانات وبلھا التوصل تم 

 التمویل، لفة وتكالمھنیة الرسوم اء،نشاإلتكالیف البیع، أسعار مثل رات یالتقداستخدامتتطلب والتي المتبقیة، القیمة طریقة
الیة.مالالتقاریر فترة نھایة في لسائدة االمحلیة لسوق اأوضاع على لتقدیرات اھذه تمد عتدف.المستھالداخلي عائد الومعدل 

تم . ٪١٢ى إل٪ ١٠من المستخدم الخصم معدل ح وترایث ح للمباني العادلة القیمة إلىللوصول الدخل رسملة طریقةاستخدام تم 
درھم ٢٥من البیع سعر اوح ترحیث األرضلقطع لة العادیمة قاللىإلوصول لالمتبقیة ة القیموطریقة المقارنة طریقة استخدام 

.بعرالمللقدم درھم ٤٨إلى 

٤٩٫٩١٩غ بمبلاض خفان: ٢٠١٩(الحالیة السنة في يء ة ال شبقیمالعادلة القیمة في ییربتغاإلعتراف تم ییم، التقإعادة على ًء بنا 
درھم).ألف 



(تتمة) مالية الموحدةل االبيانات إيضاحات حول

٥٣

تتمة) ( ي عقارإستثمار ٨

صافي عقاري، الستثمار االمن  )ةسارالخالدخل / (

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھملف أ

٣٩٫٨٨٠٢٨٫٧٥١رإیرادات إلیجا
)٣٫٢٤٧()٢٫٩٠٩(شغیلیةتكالیف ت

)٤٩٫٩١٩(-خسارة القیمة العادلة
-٢٫٦٠٧الربح من االستبعاد

٢٤٫٤١٥(٣٩٫٥٧٨(

ما قیمتھالمالي للمعاملةاالعتبارلبیع أرض مزودة بالخدمات. یبلغ إجمالي ة اطح المجموعة اتفاقیة مس، أبرمتخالل السنة
ألف درھم فیما ٢٫٦٠٧ةبقیمأرباح باالعترافیتم . ٢٠٢٣على خمسة أقساط حتى سبتمبر ألف درھم یتم دفعھ١٣٫٠٠٠

بلغت ألف درھم و٩٫٤٥٠ما قیمتھ لة املمعذمم المدینة من ھذه اغ إجمالي ال، بل٢٠٢٠دیسمبر٣١ة. كما في یتعلق بھذه المعامل
.)١٣ألف درھم (إیضاح ٧٦٤ما قیمتھمخصص خسارة االئتمان المتوقعةقیمة 

.



(تتمة) نات المالية الموحدةبياإيضاحات حول ال 

٥٤

الملموسة غیر والموجودات الشھرة ٩

١الشھرة

م درھلف أ
التجاریة العالمات 

درھم ألف 
العقود 

ھم درفأل

امج بر
وب الحاس
درھم ألف 

جمالياإل
درھم ألف 

٥-١٠٥٣-٥-(سنوات)واالقتصادیة جیة تاإلنااألعمار 
التكلفة

٢٠١٩٨٤٫١٨٥٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩١٠٫٤٩٤١٤٨٫٦١٢ینایر ١في 
)٨٥()٨٥(---تعدیالت
٢٤٧٢٤٧---إضافات 

)١٫٣٤٧()١٫٣٤٧(---بشط

٢٠١٩٨٤٫١٨٥٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٩٫٣٠٩١٤٧٫٤٢٧دیسمبر ٣١في 
٣٨٣٨---تعدیالت
٥٥٥٥---إضافات 
)٣١٫٨٤٤(-)٢٥٫٥٨٩(-)٦٫٢٥٥(ستبعاد عند االشطب

٩٫٤٠٢١١٥٫٦٧٦-٢٠٢٠٧٧٫٩٣٠٢٨٫٣٤٤ر  دیسمب٣١في 

في القیمة المتراكمیناضاالنخفاإلطفاء و
١٣٫١١٨٢٠٫٨٩٨٦٫٨٧٧٤٠٫٨٩٣-٢٠١٩یر ینا١في 
٢٫٤٨٩٤٫٦٩١٩٢٢٨٫١٠٢-طفاءإ

١٢٫٧٣٧--١٢٫٧٣٧-انخفاض في القیمة 

٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٧٫٧٩٩٦١٫٧٣٢-٢٠١٩دیسمبر ٣١الرصید في 
٤٥٣٤٥٣---فاء  إط

)٢٥٫٥٨٩(-)٢٥٫٥٨٩(--شطب عند االستبعاد 

٨٫٢٥٢٣٦٫٥٩٦-٢٨٫٣٤٤-٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 

القیمة المدرجة صافي
١٫١٥٠٧٩٫٠٨٠--٢٠٢٠٧٧٫٩٣٠دیسمبر  ٣١ي ف

١٫٥١٠٨٥٫٦٩٥--٢٠١٩٨٤٫١٨٥دیسمبر ٣١في 
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(تتمة) الملموسة غیر ات والموجودالشھرة ٩

لیة:التا للنقد المولدة الوحدات لى عالقیمة في اإلنخفاض إختبار ألغراض ة ھرالشیص تخصتم ١

التكلفةمحتملة ایة الرع
المستوىعالیة ة ایلرعا

یلي:ما كللنقد المولدة الوحدات على للشھرةرجة المدالقیمة تخصیص تم 

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف

٤١٫٤٢٣٤١٫٤٢٣ةایة محتملة التكلفالرع
٣٦٫٥٠٧٤٢٫٧٦٢الرعایة عالیة المستوى

٧٧٫٩٣٠٨٤٫١٨٥

إحتساب علىبناًء المستوىیة عالوالرعایة التكلفة محتملة للرعایة للنقد المولدة لوحدات لدادلإلسترالقابلة مبالغ التحدید م ت
إلدارة امجلس عضاء أقبل من معتمدة عمل خطة ى علبناًء متوقعة الالنقدیة التدفقات خدم ستیوالذي ٣للمستوى العادلة القیمة 

٪١١والتكلفة محتملة للرعایة سنویاً) ٪١٤إلى ٪٢٠١٩:١١( سنویًا ٪١٤إلى ٪١١من خصم دل ومعسنوات ٥فترة وتغطي 
على ة ترالفل خالوقعة المتالنقدیة التدفقات د تنتسستوى. المعالیة للرعایة سنویاً) ٪١٢لى إ٪١١: ٢٠١٩(سنویًا ٪١٢إلى 

المعنیة الصناعات مع ى اشتتموالتي التوقعات ملھا تشالتي رة الفتخالل المباشرةالتكالیف ر أسعا في ضخم والتالھوامش إجمالي 
سنوات خمس فترة اوز تج تالتي ة النقدیالتدفقات تقدیر تم لمستوى. اعالیة یة والرعا لفة التكمحتملة الرعایة فیھا تعمل التي 
أنھ اإلدارة تقد تعالسوق. فياألجل ل طویالمتوقع النمو ل معدمتوسط و وھ) ٪٣: ٢٠١٩(٪٣یبلغ ي نوسنمودل معخدام باست
القیمة تجاوز إلی لالسترداد بلة القا لقیمة اعلیھا مد تعتالتي الرئیسیة االفتراضات في معقول بشكل محتمل تغییر ي أؤديیلن 
للنقد.المولدة اتحدللواد لإلستردالقابلة للمبالغ جمالیة إلالمدرجة ا

ة إستثماریوض قر١٠

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
ھمدرألف 

١٤٥٫٠٠٣١٢٫٢٨٣وفقاً لحقوق الملكیةبةسمحتمستثمر فیھا اتض لجھقر
٢٢٠٫٦٨٠-٢محفظة القرض

٤٥٫٠٠٣٢٣٢٫٩٦٣

رض القكان،٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في األوسط. ق رالشقة منطفي الملكیة لحقوق وفقًا سبة حتالمفیھا المستثمر الجھة تقع ١
بلغت قیمة ألف درھم) و١٢٫٢٨٣: ٢٠١٩(درھم ألف٤٥٫٠٠٣رصیده صافي بلغ ویاألولىالمرحلة في أصلعبارة عن

).٢٥رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى)) (درھمألف٢١٫٣٢٧: ٢٠١٩لف درھم (أ٩٧٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

ن حساب األرباح أو ألف درھم ضم١١٫٢٤٤مة م االعتراف بربح بقیدرھم وت١٢٫٢٨٣، تمت تسویة قرض بقیمة ةالسنل خال
. ائرلخسا
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تتمة) ( إستثماریةوض قر١٠

٪ ٦٫٥ثة أشھر زائد ألف درھم بمعدل فائدة لیبور لثال٤٥٫٩٧٥مبلغ ، قدمت المجموعة قرضًا یحمل فائدة بالسنةخالل 
.٢٠٢١مارس ٣١یستحق سداد القرض في. لحقوق الملكیةاً سب وفقالستثمار محت

لمبلغ المستحق بالكامل.ة اسویتفاقیة القرض وتمت تھاء ا، تم إنالسنةالل خ ٢

مشتركة ومشاریع زمیلة شركات في ثمارات ستا١١

المدرجة القیمة 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

درھم ألف  

١٨٧٫١٨٥١٧٦٫٤٠٠یةلملكلحقوق ا شركات زمیلة محتسبة وفقاً 
٢٨٤٫٨٩١٣٤٨٫١٥٢یةلك لحقوق المة وفقاً مشاریع مشتركة محتسب

٤٧٢٫٠٧٦٥٢٤٫٥٥٢فقًا لحقوق الملكیةوالمشاریع المشتركة المحتسبة ویلةلزمإجمالي الشركات ا

٣٦٫٠٩٩٤٢٫٥١١)١٢(إیضاحائر الخسوأزمیلة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح شركة 

جوھریة  تفاصیل الشركات الزمیلة ال١١/١

یلي:كما ھي ة المالیالتقاریر فترة نھایة في وعةمجمللالجوھریة میلة الزالشركات من كة شركٍل اصیلتفإن 

التأسیسبلد الرئیسي النشاط الزمیلةالشركة 
المنفعةنسبة 

٢٠٢٠٢٠١٩
٪١٩٫٥٠٪١٩٫٥٠كندااز غوالت النفط خدمااس دي اكس إنیرجي أنك

٪٦٫٣٣٪٦٫٢٩ةدتحالوالیات الموالغاز خدمات النفط یتد كوربیرجي سیرفیسیز ریوناشركة ناشیونال إن

:٢٠١٩ال شيء (بقیمةللمجموعة إضافیة أسھم كورب ریونایتد سیز سیرفیإنیرجي ونال ناشیشركة أصدرتالسنة، ل خال
على ین ركا لمشاثمریھا مستمن موعة المج استحوذت ذلك، على وة عالو.الربحمعاییربعض استیفاء عند )رھمدألف ١٧٫٣٤٠

.)درھمألف ١٫٠٣٣: ٢٠١٩(ءال شيبقیمة أسھم 
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(تتمة) كة مشترومشاریع زمیلة شركات في إستثمارات ١١

(تتمة) ة الجوھری الزمیلة  الشركات تفاصیل ١١/١
المبالغ أدناه ة صالملخ المالیة لومات المعتمثل أدناه. للمجموعة ریة جوھلة یمزشركة بكل متعلقة الالمالیة المعلومات لخیص تتم

ة.المالیتقاریر الإلعداد الدولیةللمعاییر وفقاً إعدادھا تم التي زمیلة الللشركة ة الیالمات لبیانافي المدرجة 

٢ر..آإن.ِإ.إس١نكأاس دي اكس إنیرجي 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمف درھمأل رھمألف دألف درھم

لمالي بیان المركز ا
١٢٥٫٩٤٢١٥٠٫٠٦٢١٫٨٠١٫٥٤٠١٫٤٨٣٫٠٠٣دات المتداولةالموجو

٣٤٩٫٤٢٥٣٣٩٫١٧٨٤٫٣١٦٫٦٠٧٤٫١١٦٫٢٥٢غیر المتداولةالموجودات
١٠٠٫٥٣٨١٠٤٫٠٤٧١٫٢٤١٫٢٨١٨٣٩٫٠٨٤وبات المتداولةالمطل 

٢٧٫٦٦٢٢٤٫٦٣٥١٫٤٧١٫١٤٥١٫٤٩٩٫٧٢٧المطلوبات غیر المتداولة
-٢٠٦-- طرةق الملكیة غیر المسیحقو

خسائر الوأبیان األرباح 
٨٠٫٧٣٦١٩٥٫٧٩١٢٫٢٨٣٫٩٣١٢٫٤٢١٫٥٤٠إیرادات

١٢٣٫٤٦٧١٤٤٫٧٨١)٦٦٫٨٨٨()١٤٫٥٤٣(ربح السنة(خسارة) / 
)٧٠(١٢٩-- للسنةامل اآلخر لشاسارة)(الخ/لدخلا

١٢٣٫٥٩٦١٤٤٫٧١١)٦٦٫٨٨٨()١٤٫٥٤٣(نةالشامل للسالدخل/ة)(الخسار ي إجمال
٢٦٫٥٨٢٢٩٫٣٥٨-- الطارئةت وباعة من المطلحصة المجمو
٥٫٨٨١٥٫٨٨١٤٫٥٣٤٥٫١٤٥زاماتة من اإللتحصة المجموع

المفصح ٢٠١٩تتعلق مبالغ . ٢٠٢٠نیو یو٣٠في اله بفترة الستة أشھر المنتھیة المفصح عنھا أع٢٠٢٠سنةتتعلق مبالغ١
.٢٠١٩دیسمبر ٣١في المنتھیة اً شھرھا بفترة االثني عشرعن

المفصح ٢٠١٩مبالغ تتعلق . ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في ةالمنتھیأشھر سعة الترةبفتأعاله عنھا المفصح ٢٠٢٠سنةمبالغ علقتت٢
.٢٠١٩دیسمبر ٣١في تھیة المنشھرًا عشر االثني بفترة عنھا 

وعة للمجمھریة لجواالزمیلة ت الشركا في للحصص المدرجة لقیمة امع أعاله صة الملخ المالیةالمعلومات تسویة یلي ما فی
الموحدة:المالیة بیانات الضمن بھا المعترف 

إن.ِإ.إس.آر 
٢٠٢٠

درھملف أ 
٢٠١٩

درھمألف 

٣٫٤٠٥٫٥١٥٣٫٢٤٠٫٨٧٦میلةزوجودات الشركة الفي مصا 
٪٦٫٣٣٪٦٫٢٩لكیة المجموعةحصة منسبة
٢١٤٫٢٠٧٢٠٥٫١٤٧وجودات الشركة الزمیلةة من صافي مالمجموعحصة

)٤٢٫٥٢٣()٤٢٫٥٢٣(اض في القیمةنخفإ
١٥٫٥٠١١٣٫٧٧٦تعدیالت اخرى
١٨٧٫١٨٥١٧٦٫٤٠٠ركة الزمیلةشالقیمة المدرجة لل
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) مة(تتمشتركة ومشاریع زمیلة شركات في ت اراإستثم١١

وھریة  الجلمشتركة  االمشاریع تفاصیل ١١/٢

:یليكما ھي المالیة التقاریر فترة نھایة في جموعة للمة الجوھریالمشتركة لمشاریع امن ع ومشركٍل تفاصیل إن 

المجموعة حصة التأسیسبلد سي الرئی النشاط المشترك المشروع 
٢٠٢٠٢٠١٩

٪٢٦٫٠٠٪ ٢٦٫٠٠متحدة الالعربیة اإلمارات بنوك١للتمویلدیم  
٪١٩٫٧٠٪ ١٩٫٧٠المتحدة العربیة اإلمارات مالیةاللوجیا تكنوال٢لیمتدتمنتس انفسفاس یل تشان

٪٣٢٫٠٩٪ ٣٢٫٠٩كایمانجزر لغاز وا لنفط اخدمات  ٣لیمتدجلوبال  بتروناش 

ات للخدمدنیا شركة "فة سابقًا باسملمعرو( اذ.م.مخدمات إف زدللدیم وشركة مم.ذ.للتمویل دیم من لٍ كللتمویل دیم من تتض١
. للتمویلدیم مال رأس في درھم ألف ٨٧٫٥٠٠مجموعة الضخت ، ٢٠١٩خالل .")ذ.م.م.زد ف إ

یل تشانشركة في ٪٢٠بنسبة ملكیة حصة على ة للمجموعخاصةالإلستثمارات اقطاعاستحوذ ،٢٠١٧برسبتم٢٦بتاریخ ٢
تشانیل إن م. درھون ملی٢٠٠٫٥بقیمة إجمالي عتبارامقابل لھا مقرًا دبي من تتخذ التي ) فاس(تشانیللیمتد انفستمنتس فاس 
وأفریقیا ط األوسرق الشفيناشئة وقًا س٢٥من أكثر ي فطھا انشوتزاول المالیة، التكنولوجیا قطاع في دة رائشركة ھي فاس

ألف ١٫٧٥٦: ٢٠١٩بقیمة ال شيء (نیشاركالما ھیعلى حصة من مساھماستحوذت المجموعة خالل السنة، وأوروبا. وآسیا 
درھم). 

في ٪٣٥سبة نبحصة على ستحواذ لإلإكتتاب إتفاقیة المشاركین، ن مریمستثالمع المجموعة، أبرمت ، ٢٠١٨أغسطس ٦في٣
بمبلغ قدمًا ممدفوع اعتبار مقابل وذلك دبي، ومقرھا النفط حقول مات خدمجال في تعمل عالمیة ناعیة صكة شروھي روناش، بت

والتي ، ٢٠١٨وبر أكت١٠فيالمعاملة إغالق تم رھم.دألف١٣٤٫٨٦٣بمبلغ جلمؤطارئ واعتباردرھم ألف ٣٢٢٫٧٦٢
عقود إدراج م ت، ٢٠١٨خالل بتروناش. في ٪٥٠إلى لتصل حصتھا د تزیأن موجبھا بللمجموعة یمكن ت خیاراعقود تشمل 

لة میالزشركات الفي ات رمالالستثة المدرج القیمة من جزءًا تشكل ال وھي ة مالیات كإستثمارمنفصل بشكل ھذه الخیارات 
دھور للتنتیجة) ءشيال : ٢٠١٩(ال شيءبمبلغ ھذه یارات الخ عقود تقییم تم ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيا كمالمشتركة. المشاریع و

).١٢(إیضاح ة اإلدارقبل من اؤه إجرتم الذي األولي بالتقییم ًة مقارنالشركة أداء في الجوھري 

). درھمألف ٢٠١٩:٨٫١٩٩(ال شيء  بقیمةأسھم ىعلین المشاركا ریھمتثمسمن لمجموعة ااستحوذت السنة، خالل 

واللجان اإلدارة مجلس قبل من واإلقرارات اھمة سالماتفاقیة خالل من بتروناش لى عة مشتركسیطرة المجموعة تمارس 
المختلفة.
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(تتمة) ة مشتركومشاریع ة یلزمشركات في رات ا ثمإست١١

ة) تتم ( ة الجوھری ة  المشتركالمشاریع یل تفاص١١/٢

أدناه الملخصة لیة االمالمعلومات تمثل . للمجموعةة ھریالجوالمشتركة بالمشاریع المتعلقة الملخصة لیة ا لماالمعلومات یلي فیما 
ا تعدیلھتم (المالیة التقاریر إلعدادالدولیة اییر للمعوفقًا ھا ادعدإتم والتي شترك مالللمشروع المالیة البیانات في المدرجة المبالغ 

).الملكیةحقوق سبة ا مح ألغراض قاً وفالمجموعة بل قن م

وناشبترتشانیل فاس للتمویلدیم 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

رھمدلف أ 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

درھمألف 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

درھمألف 

المالي المركزن بیا
المتداولةالموجودات

٢٠٧٫٤٧٧٣٥٥٫٠٥١٤١٫٣٢٥٤١٫٣٢٥٢٨٫٩٥١٦٨٫٠٠٠ادلھعیوما النقد - 
٤٫٦٥٧١٦٫٩٤٥٨٧٫٥٢٢٦٢٫٩٨٩٧٠٨٫٥٠٤٣١٧٫٥٦١رىأخ- 

٦٥١٫٦٣٩٩٩٠٫٨٨٤٧٤٫٥٧٥٤٦٫٨٤٩١٫١٥٨٫٠٩٣١٫٢٠٩٫٨٦١اولةلمتداغیر الموجودات 
المتداولةالمطلوبات 

٣١٫٣٢٦٥١٫٨١٤٤٣٫٥٤٢٦٠٫٠١٢١٠٧٫٧٠٣١٠٦٫٥١٢ىرأخدائنة وذمم دائنةتجاریة ذمم - 
٤٨٫٣٣١١٣٫٨٣٢٤٨١٫٥٢٢٢٢٤٫١٧٢-٢٫٩٤٨أخرى- 

٧٨٣٫٢٢٦١٫٠٤٧٫٧٧٤٤٫١١٢٣٫٩٧٨٤٢٧٫٣٢٥٤٣٩٫٤٣٨متداولة ال یرغالمطلوبات  
-- ٥٫٥٢٦٣٫٧٤٦-- المسیطرةغیر لملكیة احقوق 
الخسائروأباحاألربیان 

٢٨١٫٤٢٣٢٤٢٫٦٨١٦٤٣٫٢٤٢٢٨٨٫٧٢٨-- إیرادات
١١٥٫٣٤٦٩٧٫٠٧٢٤٧٠٫٥١٧٣١٢٫٥٩٠-- ریفمصا

١٥٢٧٠٨-- ١٥٣٫٤٧٦٢٧١٫٨٩٨فوائدإیرادات 
٤٢٫٨٠٢٦٠٫٩٨٣٣٫٣٣٥٢٫٢٩٦٤١٫٨٦٦٣٩٫٣٠٣فوائداریف مص

١٠٫٧١٩٧٫٥٨٢١٦٫٥٢١١١٫٣٨٤٥٩٫١٠٦٥٧٫٩٨٨واإلطفاءك اإلستھال
)١١٩٫٥٧٩(١٤٢٫٢٧٦١٣١٫٩٢٩٧٣٫٨١١)١٢٥٫٥٨٣()٢١٧٫٠١٩(ةریبالضقبل بح ر /رة) (خسا
٢٦٫١٥٠٢١٫٠٠٦١٩٫٧٦٣١٥٫٤٥٩-- الدخلضریبة ریفمصا

)١٣٥٫٠٣٨(١١٦٫١٢٦١١٠٫٩٢٣٥٤٫٠٤٨)١٢٥٫٥٨٣()٢١٧٫٠١٩(للسنةربح خسارة)/ (
النقدیةالتدفقات بیان 

-- ١٣٫٧٦٨٢٣٫٣٨٦-- السنةخالل مستلمة باح أر وزیعات ت
٤٤٫٢٠١٧٢٫٦٩١١٣٫٢٢٣١١٫٦٦٢١٤٫٧٣٢٩٫٨٧١الطارئةطلوباتالممن عة المجموحصة 
٣١٤٦٣٣٣١٤٥٦٫٩٢٣١٨٫٨٦٦اإللتزامات من المجموعة حصة
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(تتمة) مشتركة ومشاریع زمیلة شركات في إستثمارات ١١

(تتمة) یة الجوھرالمشتركة  المشاریع تفاصیل ١١/٢

موعة لمج لالجوھریة ركة المشتیع شارلمافي للحصص لمدرجة اقیمة المع ه الأعالملخصة المالیة المعلوماتة تسویلي یا یمف
الموحدة:الیة المناتالبیا في بھا المعترف 

وناشبترتشانیل فاس للتمویلدیم 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

درھملف أ 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

درھمألف 
٢٠٢٠

درھمألف 
٢٠١٩

درھمألف 

٤٦٫٢٧٣٢٦٣٫٢٩٢١٠١٫٩١١٦٧٫٥٦٩٨٧٨٫٩٩٨٨٥٣٫٦٤١المشتركالمشروعجودات موصافي 
٪٣٢٫٠٩٪٣٢٫٠٩٪١٩٫٧٠٪١٩٫٧٠٪٢٦٫٠٠٪٢٦٫٠٠لمجموعةا یة لكمحصة سبةن

موجودات صافي من المجموعة حصة 
١٢٫٠٣١٦٨٫٤٥٦٢٠٫٠٧٦١٣٫٣١١٢٨٢٫٠٧٠٢٧٣٫٩٣٣مشتركل االمشروع 

-- ٨٠٫٤٣٤٨٠٫٤٣٤-- ھرةالش
-- ٦١٫٦٧٣٧٥٫٧٠٤-- ملموسةغیر موجودات 

)١٨١٫٣٢٥()١٨١٫٣٢٥(-- -)١٢٫٠٦١(القیمةي فض فانخا 
١٫٥٨٦١٫٣٩٣٧٫٥٩١٤٫٨١٣)٤٧٩(٣٠أخرىتعدیالت 

٦٧٫٩٧٧١٦٣٫٧٦٩١٧٠٫٨٤٢١٠٨٫٣٣٦٩٧٫٤٢١- ركالمشتللمشروع المدرجةالقیمة 

بشكل الجوھریة غیر المشتركة ریعشا الممن درھم ألف ٦٢٢بقیمة خسارةحصة بصافي وعة لمجمااعترفت سنة، الخالل 
درھم ألف ١٢٫٧٨٦ثمارات ستالالھذه لمدرجة االقیمةإجمالي لغ وبدرھم)، ألف ١٫٧٩٥حصة ربح بقیمة:٢٠١٩(ي فرد

درھم).ألف ١١٫٤٠٢: ٢٠١٩(

أدناه:حة وضمالملكیة لحقوق وفقاً المحتسبة ركة المشتشاریع والمالزمیلة ركات الشفي رات اإلستثما في الحركة ن إ

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف 

٥٢٤٫٥٥٢٤٫٢٠٠٫٩٦٧ینایر ١في ا كم
١١٦٫٧٨٦-ةالملكیلحقوق قاً وفمحتسبة  مشتركة ومشاریع زمیلة شركات في إستثمارات 
)٣٫٣٠٣٫١٩٤(-إستبعادات

٢٣٤٫٠٦٦)٢٤٫٣٥٦(صافيبح، الر(الخسارة) / ن مالحصة 
)٥١٦٫٨٠٣()٩٫٩١٥(صافي،مةقیالفي إنخفاض خسارة 
)٦١٫٦٧٤()٤٫٢٩٨(الملكیةحقوق إحتیاطیات في الحصة 

)٢٤٫٢١١()١٣٫٩٠٧(مستلمةتوزیعات 
)١٢١٫٣٨٥(-أخرىدیالت تع

٤٧٢٫٠٧٦٥٢٤٫٥٥٢
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تتمة) ( مشتركة ومشاریع لةی زمشركات فيإستثمارات ١١

تمة) (تیةالجوھرشتركة  المالمشاریع تفاصیل ١١/٢

لیمتد لوبال جبتروناش ي فاالستثمار كلفة تفي درھم ألف ١٢١٫٣٨٥بقیمة یض تخفبخرى األدیالت تعالتتعلق ، ٢٠١٩في 
.االكتتابیة اقاتففي معینة داء أمعاییر استیفاء على اعتمد ذي والمؤجل طارئ اعتبار مقابل ") ("بتروناش

دة المتح العربیة اإلمارات خارج اقعة الوكیةالملحقوق لوفقًا المحتسبة المشتركة یع اروالمشالزمیلة الشركات في االستثمار یبلغ 
درھم). ألف ٢٠١٩:١٧٦٫٤٠٠مبر دیس٣١(رھم دألف ١٨٧٫١٨٥

السوق أسعار على بناًء المدرجة كیة لملالحقوق وفقًا بةحتسالممشتركة الوالمشاریع الزمیلة للشركات العادلة القیمة غت بل
درھم ألف ١٨٧٫١٨٥تبلغ بقیمة جة مدروھي درھم) لف أ١٨٥٫١٨٤: ٢٠١٩(درھم ألف ٢٠١٫٦٣١قیمتھ ا مة ولالمتدا

درھم).ألف١٧٦٫٤٠٠: ٢٠١٩(

مالیة ت اراثماست١٢

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف 

الخسائر وأ باح ر األخالل منلعادلة  ا بالقیمة مالیةموجودات 
٣٤٫١٦٢٣٤٫٠١٧مدرجغیر صندوق 

١٦٨٫٢٨٢٤١٫٩٠١مشتقةموجودات 
٢٤٩٫٤٨٤٢١٠٫٩٠٨يصافالعكسي، راء الشدة إعا عقود

٣٤٫٤٢٢٫٩١٣٤٫٠٤٣٫٩٠٠ثابت ل دخ ذات مدرجة مالیةأوراق 
٤١٫٣٦٦٫٥٥٩١٫٧٥٣٫٧٥٩ةدرج مملكیة حقوق م أسھ
-٥٢٢٠٫٦٨٠ابلة للتحویلقممتازة م أسھ

٩٦٣٩٦٣أخرىإستثمارات 

٦٫١٦٣٫٠٤٣٦٫٠٨٥٫٤٤٨

:٢٠١٩دیسمبر ٣١(درھم ألف ٥٫٤٧٠٫٤٥٥ة تحدالمربیة العإلمارات ادولة رج خا بھا المحتفظ الیة الماالستثمارات لغ تب
درھم).ألف ٥٫١٢٦٫٠٧١

قود وعنياالئتما التعثر تبادل وعقود اإلجمالي العائد دلتبا عقود موعة لمج اقبل من ھا بظ تفالمح المشتقة الموجودات تشمل ١
).٢٨ضاح اإلیعلى طالع اإلجى(یر٢المستوى من ضالعادلة بالقیمةقیاسھا یتم والتي بلیة المستقالفائدة الت ومعدالعمالت 

سي العكالشراء إلعادة مدینة الالذمم صافي ھي رة الظاھرجة دالمالقیم إن ت. الوقنفس في سي العكالشراء عادة إعقود بیع یتم ٢
ادةإلعلمدینة االذمم : ٢٠١٩سمبر دی٣١(درھم ألف ١٫٧٣٢٫٠١٢بمبلغ المقابلة والمطلوبات رھم دف أل١٫٧٨١٫٤٩٦بمبلغ 

ادة إعت قیا تفا اتخضع ھم). درألف ٢٫٤١١٫٣٠٦بمبلغ المقابلة ات والمطلوبدرھم ألف ٢٫٦٢٢٫٢١٤بمبلغ العكسيشراء ال
للمقاصة.الرئیسیة فاقیة االتإلى ء الشرا
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مة) (تتة مالیاستثمارات ١٢

: ٩٠١٢یسمبر د٣١(درھم ألف ٫٤٤١٤٦٩٣٫مبلغ بإجمالي الثابت الدخل ذات درجة المالمالیة األوراق رھن تم ٣
الشراء.إعادة ات اتفاقیبموجب المجموعة قروض مقابل كضمان ھم)درألف ٣٫٨٦٣٫٠١٠

بمبلغ المدرج ٪ ١٩٫٥٠بنسبة إنك رجينیإاكس دي اس في زمیلةشركة في ار استثملمدرجة االملكیةحقوق أسھم تشمل ٤
األنشطة  من كجزء )، مدرھألف ٤٢٫٥١١قیمة بمدرجة ٪١٩٫٥٠ة بنسبحصة : ٢٠١٩دیسمبر ٣١(درھم ألف ٣٦٫٠٩٩

.الخسائرأو ألرباح اخالل من العادلةبالقیمة قیاسھ یتم والذي للمجموعة أسمالیة الر

عبر اإلنترنت المدرجة في ، شركة السفردیسبجر دوت كومتتاب معاكیة، دخلت المجموعة في اتفاق٢٠٢٠أغسطس ٢٠في ٥
ب، بدون قیمة اسمیة مقابل سعر شراء ممتاز من سلسلةسھم٥٠٫٠٠٠واذ على نیة، لالستح في أمریكا الالتیبورصة نیویورك 

ألسھم الممتازة من سلسلة ن امشروط المعاملة خیارًا لحاملھا لتحویل كل سھم تتضمندوالر أمریكي.ملیون ٥٠إجمالي قدره
یستحق سداده  ٪٤بنسبة ًا سنویاً سلسلة ب ربح سھم الممتازة من تحمل األسھم عادي لدیسبجر دوت كوم.١٠٨٫١٠٨١إلى ب

السنویة الثالثة إلى السابعة من في أي وقت من الذكرىض التحویل على أساس ربع سنوي. یمتلك الُمصدر كذلك خیارًا لفر
١٣٫٨٨لیة، أیام تداول متتا ١٠لحجم األسھم العادیة، لمدة ال تقل عن السعر المرجحقة، إذا تجاوز متوسط لصفاتاریخ إغالق

إلضافة لخامسة والسابعة. با السنویة ادوالر أمریكي بین الذكرى١٢٫٤٩لذكرى السنویة الثالثة والخامسة وریكي بین ادوالر أم
دًا. دفعت المجموعة صافي اعتبار نقدي ي أو بعد الذكرى السنویة السابعة نقت فوقإلى ذلك، یحق للمصدر االسترداد في أي 

قیمة ر الكما في تاریخ التقاریر المالیة، تم تقدی.٢٠٢٠سبتمبر ٢١في م إغالقھا ة التي ترھم للمعاملألف د١٨٠٫٢٢٢مة بقی
: ال شيء). ٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٢٠٫٦٨٠لة لألداة بمبلغ العاد

خیارات ود عقشكل على ضافیة إحقوق على كذلك لمجموعة ات إستحوذروناش، تبعلى اإلستحواذ إلىباإلضافة ، ٠١٨٢لالخ 
رتوبأك١٠من تبارًا اع٪٥٠إلى صل تبنسبة ملكیتھا حصة زیادة بموجبھا للمجموعة یمكن التي خیارات)، العقود (ضمانات و

إلى تدویرھا إعادة وتمت ، كتسبةمغیر كإیرادات ات الخیارلعقود ادلة العة القیمتأجیل تم ي، المبدئاالعتراف عند . ٢٠١٨
، تم تقییم ھذه الخیارات بقیمة ال شيء ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في یارات. الخ عقود عمر مدى لى عخسائر الأو باح األرحساب 

).١٢ھ اإلدارة (إیضاح جرتأبالتقییم األولي الذيفي أداء الشركة مقارنةً سبب التدھور الكبیر ) بال شيء:٢٠١٩(

یلي:كما ھي قة المشتموجودات الاستحقاقتواریخ إن 

٢٠٢٠
سمیةاالالقیمة 

٢٠٢٠
عادلة  اللقیمة ا

٢٠١٩
االسمیة القیمة 

٢٠١٩
العادلة القیمة 

رھم د ألف ألف درھم ألف ألف 

٦٣١٫٧٩٨٤٠٫٧٢٤٣٫١٩٨٫٩٣١١٧٫٤٥١واحدة سنة الل خستحقة م
١٠٧٫٠٨٠١٫٨٨٥٧٫١٨٧٫٣٦٤٢٫٩٦١سنوات ٣وواحدة سنة ین بمستحقة

٨٫٥٥٨٫٧٠٦٢٥٫٦٧٣٦٫٧٨٢٫٢٣٢٢١٫٤٨٩ت سنوا٣ن م أكثر 

٩٫٢٩٧٫٥٨٤٦٨٫٢٨٢١٧٫١٦٨٫٥٢٧٤١٫٩٠١
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أخرىینة مدوذمم نة  مدی تجاریة مم ذ١٣

٢٠٢٠
درھمألف

٢٠١٩
رھمدألف 

١٨٤٫٣٦٤٢٦٥٫٤٩٧مدینةتجاریة ذمم 
)٤٤٫٢٣١()٥٥٫١٧٤(المدینةجاریة التالذمم على المتوقعة اإلئتمان خسائر مخصص 

١٢٩٫١٩٠٢٢١٫٢٦٦
٨٫٣٠٤٧٫٠٤٩وسلفیاتمقدماً عة مدفومبالغ 
٥٦٫٠٨٥١٤٠٫٨١١مستحقةفوائد 

٣٧٫٩٣١٣٨٫٤٦٨السابقة نة السأرباح لتوزیعات مخصصةبالغ م
١٫٠٢٨١٫٠٢٢مرھونة ودائع 
٢٦٨٫٩٦٠٢٧٧٫٨٨٦ھامشیةت ابا حس

١٢٩٫٠١٢١٩٫٤٠٤رىأخ ة مدینذمم 
)٤٫٢٦٦()٣٫٧١٤(األخرىمدینة الالذمم علىالمتوقعة مان االئتخسائر مخصص

٥٢٦٫٧٩٦٧٠١٫٦٤٠

ھو:یة افالجغرالمنطقة حسب دیسمبر ٣١في كما نة المدیالتجاریة م للذمتمان االئمخاطر لللتعرض ى األقصلحد ان إ

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف 

١٨٣٫٧٤٩٢٦٤٫٨١٤األوسط ق الشر
٦١٥٦٨٣وباأور

١٨٤٫٣٦٤٢٦٥٫٤٩٧

ي:یلكما ي ھبر دیسم٣١في كما المدینة التجاریة الذمم أعمار إن 

٢٠٢٠٢٠١٩

مدینةتجاریة ذمم 
درھمألف

االئتمان ئر خسا
المتوقعة

درھمألف 
االئتمان رة خسال معد

المتوقعة
ینةمدتجاریة ذمم 
درھمألف 

ن االئتماخسائر 
المتوقعة

درھمف أل
ئتمان االة خسارمعدل 

المتوقعة

٪٢٥-١٦٤٫٣٤٥٢٫٧٥٨٠٪٢٥-٧١٫٣٧٤١٫٥٤٩٠الدفع مستحقة غیر 
:دفعالحقة مست
٪٣٥-٢٩٫٨٢٩١٫٩١٤٥٪٣٥-٢١٫٠٠٩٢٫٣٠٠٥ومی٩٠غضون في 
٪٥٠- ١٨٫٤٨٣٤٫٣٢١٢٠٪ ٥٠-١٧٫٩٤٢٣٫٨٢٦٢٠یوم١٨٠–م یو٩١
٪٧٥- ١٧٫٧٥٣٧٫٦١٥٣٠٪ ٧٥-٢٩٫٢٥٠١١٫٦١٤٣٠ومی٣٦٥–یوم ١٨١
٪١٠٠- ٣٥٫٠٨٧٢٧٫٦٢٣٥٥٪ ١٠٠-٤٤٫٧٨٩٣٥٫٨٨٥٥٥یوم٣٦٥من أكثر 

١٨٤٫٣٦٤٥٥٫١٧٤٢٦٥٫٤٩٧٤٤٫٢٣١



ة) (تتمموحدةلية ال الماات حول البيانات إيضاح
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) (تتمة أخرى ة یندموذمممدینة  تجاریة ذمم ١٣

:یليما كھيمدینةریة التجالاالذمم على المتوقعة اإلئتمان ر خسائمخصص في الحركة إن 

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف 

٤٤٫٢٣١٣٦٫٣٩١نةالسبدایة في د الرصی
١٠٫٩٤٩٧٫٧٣١السنةخالل بھا ترف لمعاوقعة المتئتماناإلخسائر 

-) ٦(ابعة  ة تركمشطوبة عند استبعاد ش
١٠٩-أخرىتعدیالت 

٥٥٫١٧٤٤٤٫٢٣١السنةنھایة ي فالرصید 

یلي:كما ھي األخرى المدینة الذمم على المتوقعة اإلئتمان خسائرصص مخفي كةالحرإن

٢٠٢٠
رھمدألف 

٢٠١٩
درھملف أ

-٤٫٢٦٦السنةبدایة في لرصید ا
١٫١٦٤٤٫٢٦٦السنةخالل بھا ترفمعالالمتوقعة االئتمان خسائر 
-)١٫٧١٦(ات معكوس

٣٫٧١٤٤٫٢٦٦السنةنھایة في الرصید 

ینةالمدالتجاریة ذممللمان اإلئتجودة فيتغییر أي ر اإلعتبا بعین المجموعة تأخذ ینة، مدتجاریة لذمة داد ستراالقابلیة تحدید د عن
المالیة.یر قارلتافترة نھایة حتى ین الدمنح خ تاریمن 

مارات االلدولة المركزي بنك الالح لصتجاریة بنوك ل قبمن صادرة ضمان ابات لخطنقدیة ضمانات ة المرھونالودائع تمثل 
یتم . سنویاً ) ٪٠٫٥٥: ٢٠١٩(٪٠٫٥٥وھة لمرھوناالودائع ىعلالفائدة دل معإن المجموعة. عن بالنیابة حدة المتالعربیة 

المتحدة.العربیة اإلمارات دولة في بنوك لدى لمرھونة اع ائالودبكافة اإلحتفاظ 
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البنكیة واألرصدة النقد ١٤

٢٠٢٠
مدرھلف أ

٢٠١٩
درھمألف 

٢٧٦٫٠٢١٤٦٠٫٤٩٠البنوكلدىبھا محتفظ ع دائو
٤٢٨٫٤٨١٣٣٩٫٤٧٥البنوكلدى نقد 
٢٩٤٤٩٤الصندوقفي نقد

٧٠٤٫٧٩٦٨٠٠٫٤٥٩
)١١٥()١١٢(المتوقعة االئتمان ائرخسمخصص : قصاً نا 

٧٠٤٫٦٨٤٨٠٠٫٣٤٤نكیة البواألرصدة النقد 
)٣٥٫٠٠٠(-أشھر٣من ألكثر أصلیة استحقاقات ذات لة وكا ئع داوناقصاً: 

٧٠٤٫٦٨٤٧٦٥٫٣٤٤یعادلھ وما النقد 

خالل . )سنویاً ٪٢٫٦٥-٪١٫٥٧: ٢٠١٩نویًا (س٪١٫٨٠- ٪٠٫٢٠رة األجل بین ائع قصیلودالفائدة على اوح معدلیترا
لدى األجل رة قصیالودائع بكافة االحتفاظ یتم نویاً. س٪١٫٨٥-٪١٫٤٠بین الوكالة ودائععلى الربح معدل تراوح ، ٢٠١٩
دة.المتح ة العربیاإلمارات دولة في بنوك 

اح األربوتوزیعات المال  سرأ١٥

٢٠٢٠
مدرھألف 

٢٠١٩
درھمألف 

امل: بالكوالمدفوع بھ المصرح المال رأس 
مة بقیسھم)١٫٩٤٤٫٥١٤٫٦٨٧: ٢٠١٩(سھم ١٫٩٤٤٫٥١٤٫٦٨٧

١٫٩٤٤٫٥١٥١٫٩٤٤٫٥١٥للسھم احد ودرھم 

وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع نوي السة العمومیة، عقدت الشركة اجتماع الجمعی٢٠٢٠مارس ٢٢في 
ل تمثألف درھم١٣٧٫٨٨٨افقة على توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ : تمت المو٢٠١٩مارس ٢٤یمة ال شيء (بقیةأرباح نقد
درھم للسھم). ٠٫٠٧٥

موافقة المساھمین في طبشر٢٠٢٠سنةعنللسھم درھم ٠٫٠٦بقیمة قترح مجلس إدارة الشركة توزیعات أرباح نقدیة ا
االجتماع العام السنوي المقبل.

ة مقائالم األسھمن ٪١٠ى إلتصل سھم أء شراإعادة برنامجتنفیذ ى علالشركة إدارة مجلس افق و، ٢٠١٤بر بتمس١٧في 
أكتوبر ١٨في انتھى ي والذ، ٢٠١٤أكتوبر ٢٠في البرنامج على ) SCA(والسلع المالیة األوراق ھیئة قت وافللشركة. 
١٨حتى أخرى سنوات ث ثاللمدة البرنامج ھذا دید تمتملقد .٢٠١٩ر أكتوب١٨حتى الحقًا تمدیده على قة الموافوتمت ٢٠١٦

درھم.ألف ٢٦٧٫١٨٤بقیمة سھم ١٠٦٫٠٠٥٫٩٧٣اء بشرالشركة مت ا ق، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما . ٢٠٢٢وبرأكت
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(تتمة) حااألربوتوزیعات المال  سرأ١٥

تخدام بإس٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١في منتھیة اللسنةلاحد لواللسھم والمخفض األساسي (الخسارة) /العائد احتساب تم 
الخزینة.أسھم ثیر تأاإلعتبارن بعیاألخذ بعدالسنة خالل ئمة القا ألسھم اد لعدالمرجح المتوسط 

٢٠٢٠٢٠١٩

)٦١٦٫٢٨٦(٢٣٠٫٩٦٩درھم)(ألف شركةالمالكي إلى عائدة للسنة (خسائر) /اح أرب

األساسي العائد ألغراضادیة العسھم األد عدلالمرجح المتوسط 
١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤الواحدللسھم خفض والم

مالكي لى إلعائدة االواحد للسھم والمخفضة سیةاألسا (الخسائر)/ئد واالع
)٠٫٣٣٥(٠٫١٢٦(درھم) لشركة ا
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القروض ١٦

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
درھمألف 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
درھمألف 

اإلجماليسنوات٣من ر أكثسنوات٣-١سنةمن قلأيالفعلالفائدة معدل اإلجماليسنوات٣من أكثر سنوات٣-١سنةمن أقل الفعليالفائدةمعدل 

شھر أ٣و٪٣+ لیبور ١مضمونة ألجل قروض 
٪٢٫٥+ ر إیبو

٣و٪٣+ لیبور ١٫٢٤٣٫٩٢٨٦٧٫٧٣٣٤٢٫٣٣٤١٫٣٥٣٫٩٩٥
٪٢٫٥+ر إیبوشھر أ

٩١٩٫٨٧٧٦٦٫٩٥٧٧٢٫١٢٧١٫٠٥٨٫٩٦١

٣٫١٥٦٫٦٣٥--٣٫١٥٦٫٦٣٥٪٢٫٦٧- ٪٢٫٨٥٣٫٩٨٣٠٫١- - ٢٫٨٥٣٫٩٨٣٪٣٫٣- ٪٢٠٫٠٥شراءإعادة عقود خالل من قروض 

٣نة مضموغیر قروض 
+ إیبور أشھر ٣وشھر 
٣٫٨٦٤- - ٣٫٨٦٤٪٣٫٢٥

إیبور أشھر ٣وشھر 
٦٫٩٣٨٤٤٣٢٢٠٫٦٨٠٢٢٨٫٠٦١٪٣٫٩٣و٪٣٫٢٥+ 

٤٫١٠١٫٧٧٥٦٧٫٧٣٣٤٢٫٣٣٤٤٫٢١١٫٨٤٢٤٫٠٨٣٫٤٥٠٦٧٫٤٠٠٢٩٢٫٨٠٧٤٫٤٤٣٫٦٥٧

بقیمة  ات سنو٥ة لمدن مضمومتجدد قرض محلھ لیحل أمریكي، دوالر ملیون ٧٥٣بالغ الم قائلاالمضمون المتجدد القرض تسھیل تمویل ادة إعجموعة المأكملت ،٢٠١٦أغسطس ١٥في ١
في المجموعة حصة على رھن بمضمون التسھیل إن .أمریكيدوالر ملیون ٤٠٠إلى أمریكيدوالر ملیون ٥٠٠من التسھیل حد تخفیض تم ، ٢٠١٩الل خ مریكي. أدوالر ملیون ٥٠٠

م). درھف أل٨٨٦٫٣٩٨: ٢٠١٩(م درھف أل١٫٢١٠٫٠٦٢مبلغ سحب تم ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما ). ٥/١اح ض(إیذ.م.م. د نالالواحة شركة 

تقرر ، ٢٠١٨خالل الخفیفة. الصناعیة رات العقا وع مشرفي افي ضإبتطویر للقیام درھم ملیون ٤٢٦بمبلغ إجارة -مرابحةأساس على تمویل على بالحصول جموعة المقامت ،٢٠١٦ل خال
درھم.ملیون ٣٧٨إلى درھم ملیون ٤٢٦ن مسھیل التخفیضت

الشراء.إعادة عقود بموجبالثابت الدخل ذات المدرجة المالیة األوراق في راتھا استثمال مقابموعة المج قروضالشراء ادةإعت تزاما إلتمثل ٢

مریكي.األوالربالدوھيدرھم) ألف ٢٢٠٫٦٨٠: ٢٠١٩(ال شيءبمبلغ عة جموالمبل قمن یھا عللحصول اتم أخرى بنكیة وتسھیالت تجاریة قروض نة المضموغیر القروضتتضمن ٣
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٦٨

تمة) (تالقروض ١٦

الند الواحة يفالمجموعة حصة ھي متعددة تسھیالت مقابلكضمان مقرضین الإلى المرھونة والموجودات ارات تثمإلساإن 
رقم اإلیضاح إلى الرجوع (یرجى الثابت الدخل ذات درجة المیة لمالاوراق واأل) ٥/١رقم اح اإلیضإلى الرجوع یرجى (ذ.م.م. 
١٢ .(

لیة:التمویاألنشطة عن الناتجة نقدیة القاتالتدفمع وض القرحركة سویة تیليیما ف

٢٠٢٠
ھمدرألف 

٢٠١٩
درھمألف 

٤٫٤٤٣٫٦٥٧٦٫٤٦٣٫٧٦٨ینایر١في 
٨٩٣٫٦٤٩٩٩٠٫٧٧٠مسحوبة روض ق

٣١٤٤٢٫٤٦٤اإلطفاءاتمن صافیة ماً، مقدالمدفوعة والفائدة قروضالرتیب تتكالیف 
)٣٫٠٥٣٫٣٤٥()١٫١٢٥٫٧٧٨(وضقرسداد

٤٫٢١١٫٨٤٢٤٫٤٤٣٫٦٥٧

م القائالمضمون دد المتج رض القتسھیل داد سصافي عن عبارة ھو درھم ألف ٣٢٣٫٦٦٤بقیمة لغ مبكان، السنةالل خ 
یر بتطوام قیللضمونالمة اإلجار-حة المرابأساس على التمویل من درھم ألف ٢٨٫٩٤٤یمة بقمبلغ سحب وتم للمجموعة، 

.الخفیفةالصناعیة ات العقارمشروع على إضافي 

مبلغ بالثابت الدخل ذات المالیة األوراق في استثماراتھا مقابل للمجموعة الشراء ة إعادمات تزاإلخفضتانالسنة، خالل 
م.درھألف ٣٠٢٫٦٥٢

مشتقةطلوبات م١٧

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
درھمألف 

ر خسائالأو  األرباح خالل  من العادلة قیمة باللیة ماات لوب مط
٢٩٫٩٠٧٣٨٫٩٤٩أخرىمشتقة مطلوبات 

٢٩٫٩٠٧٣٨٫٩٤٩
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(تتمة) مشتقة مطلوبات ١٧

یلي:كما ھي المشتقة طلوبات المستحقاق إواریخ تإن 

٢٠٢٠
االسمیةیمة الق

ألف 

٢٠٢٠
ادلةالعالقیمة 

درھمألف 

٢٠١٩
میةاالسقیمة ل ا 

ألف 

٢٠١٩
العادلةالقیمة 
درھمألف 

٣٤٦٫١٨٧٩٫٩٠٠٤٫٨٠١٫٤١٦١٣٫٢٣١دةواحسنة خالل مستحقة 
١١٫٤٥٧٫٧٩٦٢٫٤٣٠٥٢٥٫٩٥٤٣٤٢سنوات وثالث سنة بین مستحقة 

٢٫٤٥٣٫٢٧٧١٧٫٥٧٧٩٫٠١١٫١٠٠٢٥٫٣٧٦ت سنوا ثالث من أكثر 

١٤٫٢٥٧٫٢٦٠٢٩٫٩٠٧١٤٫٣٣٨٫٤٧٠٣٨٫٩٤٩

مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى ١٨

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

٧٣٫٨٠٧٢٠٧٫١٢٧مم تجاریة دائنة ذ
٢٣٫٨١١١١٣٫٨٦٠فوائد مستحقة على قروض

٣٧٫٩٣٥٣٨٫٣٣٥زیعات أرباح دائنة تو
٤٢٫٠١٠٣٠٫٤٢٦)٢٧جل (إیضاح وافز الموظفین طویلة األطط ح خ ت مستحقا 

١٤٫٩٧٥٥٢٫٣٩١جلةت مؤایرادإ
١٤٥٫٤٩٠٩٧٫٣٤٧تحقاتذمم دائنة أخرى ومس

٣٣٨٫٠٢٨٥٣٩٫٤٨٦

یوم. ٦٠ئنة ھو الدایةفأة. إن متوسط فترة االئتمان للذمم التجارلفة المطدراج المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى بالتكیتم إ
رة االئتمان المتفق علیھا. إن اد كافة الذمم الدائنة خالل فتان سدضمبھدفالیةت إلدارة المخاطر المجموعة سیاسا لدى الم

للذمم التجاریة الدائنة ھي خالل سنة واحدة.إلستحقاق التعاقدیةریخ اتوا

ملیون درھم فیما یتعلق باستثمار المجموعة في ٣٧بمبلغ يضمناللتزام األخرى مخصصوالمستحقاتتتضمن الذمم الدائنة 
س المال دنى من متطلبات رأقد انتھك الحد األكما صعوبات مالیة اً لمشتركة. یواجھ المشروع المشترك حالیا اریعھمشا إحدى

كما ل تقدیر لإلدارة أفضعلىالمخصص یعتمدالمجموعة. قبلمنأجاز تقدیم دعم مالي إضافيي المحددة من قبل المنظم الذ
مر فیھا.ستثالمالجھةلدعم الالزمللمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في
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اإلیجار عقود ١٩

المجموعة كمستأجر 

.طبیةالمكاتب والمنشآت اللیة لمساحات یبات عقود إیجار تشغرتیفي تعةدخلت المجمو

ھي كما یلي:لسنةمجموعة خالل اوبات عقود اإلیجار للفي موجودات حق االستخدام ومطلإن الحركة 

موجودات حق  
االستخدام 

عقودمطلوبات 
یجار اإل

درھمألف رھمألف د

٢٠١٩٢٠٠٫٥٤٦١٩٧٫٧٢٥ینایر ١كما في 
-)١٧٫٦٠٤(اریف االستھالكمص
١٠٫٥٠٧-ریف الفائدةمصا 

)١٧٫٩٢٠(-الدفعات
٥٫٥٩٧٥٫٥٩٧جدیدةعقود اإلیجار ال

)٥٩٫٣٩٩()٥٩٫٣٩٩(رإلیجاود اتقییم شروط عقإعادة 

٢٠١٩١٢٩٫١٤٠١٣٦٫٥١٠ر دیسمب ٣١كما في 
-)١٣٫٩١٥(ریف االستھالكمصا 
٨٫٥٠٨-دةریف الفائمصا 

)١٦٫٩٦٠(-الدفعات
)١٫٦٧٥()١٫٦٧٥(١ود اإلیجاردة تقییم شروط عقإعا 

٢٠٢٠١١٣٫٥٥٠١٢٦٫٣٨٣دیسمبر ٣١كما في 

.یجارھا إالسوق على حساب عقود ات جارینخفاض إإعادة تقییم بسبب اعملیة ، أجرت المجموعة خالل السنة١

:أو الخسائراألرباح مبالغ المعترف بھا ضمن فیما یلي ال

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٣٫٩١٥١٧٫٦٠٤مصاریف استھالك موجودات حق االستخدام
٨٫٥٠٨١٠٫٥٠٧یجار لى مطلوبات عقود اإلة عالفائدف مصاری

٥٫٤٦٨٧٫٨٨٤ر قصیرة األجلیجا اإلة بعقودلقالمصاریف المتع

٢٧٫٨٩١٣٥٫٩٩٥خسائررباح والبلغ المعترف بھ ضمن األلماإجمالي

). ألف درھم١٧٫٩٢٠: ٢٠١٩یسمبر د٣١درھم (ألف ١٦٫٩٦٠إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة لعقود اإلیجار ما قیمتھ بلغ
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عقود اإلیجار (تتمة) ١٩

كمؤجر وعة المجم

: ٢٠١٩نة (س١٥لى سنة إبین ات إیجار المملوك من قبل المجموعة ذو دفعیلیة باالستثمار العقاريقود اإلیجار التشغق عتتعل
سنة).١٥سنة إلى 

.٨م العقاري ضمن اإلیضاح رقجموعة على استثمارھا تم إدراج إیرادات اإلیجار المحققة من قبل الم

: غیر القابلة لإللغاء موضحة أدناه یة شغیل تیجار ال إن الذمم المدینة لعقود اإل

٢٠٢٠٢٠١٩
ف درھمألمألف درھ

٤٦٫٥٠٠٢٦٫٨٥٣خالل سنة واحدة
٧٣٫٠٢٥٦٤٫٣٩٥سنوات٥بین سنتین و

٨٫٦٤٦١٢٫٠٩٤سنوات٥أكثر من 

١٢٨٫١٧١١٠٣٫٣٤٢

بضائع وتقدیم الخدمات إیرادات من بیع ال ٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھممدرھألف 

٣٠١٫٥٨٩٢٩٧٫٦٩٢اإلیرادات
)٢٣٨٫٣٧٢()٢٣٢٫٥١٤(اتتكلفة المبیع

٦٩٫٠٧٥٥٩٫٣٢٠بحالرإجمالي

داء فیما یتعلق یة. تم استیفاء التزامات األح لصعملیات الرعایة اتعود اإلیرادات وتكلفة تقدیم الخدمات بشكل رئیسي إلى
المناسب.قت الويفخدمات بالبضائع وال

یة المتحدة.اإلمارات العربیتم تولید كافة اإلیرادات داخل
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مالیةرات ستثمااإیرادات من ٢١

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

لةاددرجة بالقیمة العالة كأدوات تحوط ممشتقات مصنفة وفع
)٢٧٠٫٠٢٨(-١ةیوند التسإعادة تصنیف احتیاطي التحوط ع-طوق أسعار األسھم 

األرباح أو الخسائر الل ادلة من خموجودات مالیة بالقیمة الع
)١٤٫٨٦٥(١٤٦من صندوق غیر مدرج)خسارة(/إیرادات صافي 
)١٦٦٫٢٨٤(٩٧٫٣٠٨من مشتقات(خسارة) /إیراداتصافي 

٤١٨٫٩٥٠٣٣٣٫٦٨٧ل ثابت ة مدرجة ذات دخ من أوراق مالیت افي إیراداص
٤٦٫١٢٨٣٢٥٫٦٨٢ادات من أسھم حقوق ملكیة مدرجةي إیرصاف

-٤٢٫٤٩٢ة للتحویلبلسھم الممتازة القامن األإیراداتصافي 
)٥٫٤٤٦(-ىأخر

٦٠٥٫٠٢٤٢٠٢٫٧٤٦

ترافى إلى االع، مما أدألف درھم١٤٢٫٣٨٥٫٣مقابل إیركابامل حصتھا في قامت المجموعة ببیع ك، ٢٠١٩خالل ١
بقیمة ة تصنیف مبلغادإعت، تمنتیجة لذلك. و الخسائراألرباح أرھم في بیان ألف د٤٣٫٠٩٤بقیمةستبعاداالافي ربح من بص

عند االستحقاق.سائراألرباح أو الخ الدخل الشامل اآلخر إلى ألف درھم من ٢٧٠٫٠٢٨

صافي إیرادات أخرى، (مصاریف) / ٢٢

٢٠٢٠
درھمألف 

٢٠١٩
مألف درھ 

-)٩٧٢(قروض استثماریة خفاض في قیمةاالن
-٢٫١٩١)٥٫٣ضاح (إیربح من استبعاد شركة تابعة 

٣٫٤٥٧)٢٩٫٦٢٠(أخرى

)٣٫٤٥٧)٢٨٫٤٠١
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میة وإداریة مصاریف عمو٢٣

٢٠٢٠
لف درھم أ

٢٠١٩
لف درھم أ

ركة الش
الشركات  

ة الشركاإلجمالي التابعة 
الشركات 

لي جمااإلبعة التا

٩١٫٦٠٠٤٠٫٦٦٥١٣٢٫٢٦٥٨٩٫٨٢٧٥١٫١٥٣١٤٠٫٩٨٠ن یف موظفیتكال
١١٫٤٣٤١٢٫٤٠١٢٣٫٨٣٥٩٫٥٣٧١٧٫٣٨٣٢٦٫٩٢٠ومصاریف مھنیة أخرى مصاریف قانونیة 

٣٫٢٩٤٨٫٦٨٣١١٫٩٧٧٣٫٦٥٨١٠٫٥٥٠١٤٫٢٠٨إستھالك 
٣٤٤١٠٨٤٥٢٨١٩٢٠٫٠٢٠٢٠٫٨٣٩طب موجودات غیر ملموسة فاء وشإط

١٫٤٤٣٤٫٦٠٠٦٫٠٤٣٢٫٠٣٢٤٫٧١٢٦٫٧٤٤مصاریف التسویق 
١١٫٩٩٧١١٫٩٩٧- ٤٠٠١٠٫٠٠٩١٠٫٤٠٩مان المتوقعةص خسائر االئتمخص
١٠٫٣٩٠٢١٫٣٠٧٣١٫٦٩٧٥٫٧١٧٣٠٫٠٧٣٣٥٫٧٩٠أخرى 

١١٨٫٩٠٥٩٧٫٧٧٣٢١٦٫٦٧٨١١١٫٥٩٠١٤٥٫٨٨٨٢٥٧٫٤٧٨

: ال شيء).٢٠١٩ألف درھم (٥٠المجموعة مساھمات اجتماعیة بمبلغ دمت، قةالسنة الحالیخالل 

صافي تمویل، تكلفة ٢٤

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
مألف درھ 

١١١٫٤٤٦١٨٨٫٩٩٤فوائد على القروض
٨٫٥٠٨١٠٫٥٠٧)١٩اح فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار (إیض

٣١٥١٢٫٢٠٤إطفاء تكالیف ترتیب قرض
)٨٫٦٦٢()٦٫٤٥٨(لمطفأةریة بالتكلفة ان قروض إستثما مائدوت فإیرادا

)٧٫٧١٤()٧٫٣٨٨(دائع ألجلة على وفوائد مكتسب
-)٧٤٩(فائدة من استبعاد استثمار عقاري عكس ال

)٥٧(-ویلیةمإیجار تن إستثمارات في عقود إیرادات فوائد م

١٠٥٫٦٧٤١٩٥٫٢٧٢
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أطراف ذات عالقة٢٥

ات موعة أو الشركالمسؤولین في المج ة أوس اإلدارن للشركة، أعضاء مجلیین األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیستضمت
التي تمتلك سیطرة و علیھا أامأثیر ھتي یمكن للمجموعة ممارسة عة أو تلك الشركات التعلى المجموتأثیر ھامالتي تمارس 

مشتركة علیھا. 

استثناءات على أیة فقة على اریة بحتة، مع المواتج ع أطراف ذات عالقة وفقًا لشروط على أسس ت مامالتجري المجموعة مع
ن نیكافة القوافقًا لمع األطراف ذات العالقة وتطلب إجراء المعامالت جلس اإلدارة. في كافة الحاالت، یل مالتحدید من قبوجھ 

یتم عرضھا لةرب فعلي أو محتمل في المصالح في أیة مسأ تضا ارة واللوائح ذات الصلة. عندما یكون لدى عضو مجلس اإلد
أن یطلب رئیس مجلس أیة قرارات ذات صلة، ویمكن كذلك لى یین التصویت عیحق لألعضاء المعن، الاإلدارةعلى مجلس

المصالح ارببتضات مجلس اإلدارة ذات الصلة. لدى الشركة سیاسة متعلقةقشركة في منا المشادارة من العضو المعني عدماإل
ي حول االلتزامات لوعللحفاظ على الشركة خطوات معقولةخذ اعلیا. تتد السلوك لإلدارة الاعألعضاء مجلس اإلدارة ومدونة قو

مدى االمتثال لھذه السیاسة وكذلك لقواعد ة على مراقبقادرةدارة العلیا، وبالتالي ھيلة بمجلس اإلدارة واإلاألخرى ذات الص
السلوك.

قةذات العاللجوھریة مع األطراف اوالمعامالتدة ألرصا
ألف ١٢٫٢٨٣: ٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١في ألف درھم كما ٤٥٫٠٠٣شركة زمیلة ة لقدمثماریة المبلغت القروض اإلست

٢٠١٩سنةقرضینما كان بفوائدیحملأصول المرحلة األولى وكان ، كان القرض أحد٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما فيدرھم). 
ألف ٤٥٫٩٧٥ا قمیتھملقرضالي رصید ا، بلغ إجم٢٠٢٠دیسمبر ٣١في . كما فوائدةلة الثالثة وال یحمل أیمرحالنضم

ألف ٢١٫٣٢٧: ٢٠١٩درھم (ألف٩٧٢ئتمان المتوقعة ما قیمتھاالخسارة بلغت ألف درھم) و٣٣٫٦١٠: ٢٠١٩درھم (
درھم). 

والذي بلغتتسویة المبلغ المستحق بالكامل تتفظ بھا المجموعة وتمتح كانتتفاقیة محفظة القرض التي ، تم إنھاء اخالل السنة
).١٠: ال شيء) (إیضاح ٢٠١٩لف درھم (أ٢٢٠٫٦٨٠قیمتھ

قة ألف درھم من صندوق الواحة لألسھم في منط٣٫٢٤١بلغ بقیمة ملشركة باسترداد عضاء اإلدارة العلیا في اخالل السنة، قام أ
٦١٧بقیمةمبلغترداد في الشركة باسقام أعضاء اإلدارة العلیا ألف درھم)؛٣٫٧٩٧: ٢٠١٩ا (ریقیالشرق األوسط وشمال أف

مجلس قام أعضاءف درھم)؛أل١٠: ٢٠١٩لقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (م من صندوق الواحة لف درھأل
حة لالئتمان في أسواق ھم من صندوق الوادرألف١٦٫٥٣٦مبلغ بقیمة باسترداداإلدارة العلیا في الشركةإلدارة وأعضاءا

درھم). ألف٦٩٤: ٢٠١٩(ك خطة استثمار مشترببموج فریقیا شمال أق األوسط ووسط وشرق أوروبا والشر

٢٠٢٠تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
ف درھمأل

٢٠١٩
درھمألف

١٠٫٢٢٤٩٫٨٦٢آت قصیرة األجلمكاف
٥٢٤٤٫٤٧٠آت أخرى طویلة األجلكافة وممكافآت نھایة الخدم

١٠٫٧٤٨١٤٫٣٣٢
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تزامات  لا٢٦

ة ات رأسمالیملتزا ا

ھم) فیما ألف در٢٠١٩:٨٩٠ألف درھم (٢٩٠المجموعة التزامات رأسمالیة بقیمة ، كان لدى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
صحیة.جلو أریبیان للرعایة الیتعلق بأن

ن وظفیتعویضات الم ٢٧

یة تشجعھم على قونصة تعویض ن مموظفیمنح اليفین، یتمثل الھدف الرئیسي للمجموعة عند تصمیم خطط تعویضات الموظف
ق ذلك من خالل الح المجموعة. یتحقیتماشى مع مصا بارزة وتقدیم المكافآت لھم بناًء على نتائجھم بمإلى تحقیق عوائدالسعي

افز رامج حوبمجموعة والفرد، والمشاركة في مختلفمتغیرة التي تعتمد على أداء الالافاتلنقدیة، والمكالرواتب امزیج من 
حة أدناه.ار المشترك الموضألجل وبرامج االستثماظفین طویلةلموا

ركة أرباح االستثمار اخطط مش
ین بمشاركة أرباح تبطالمرالنقدیة طویلة األجل التالیة لبعض الموظفین الحوافز وعة على خطةإدارة المجموافق مجلس 

االستثمار:

یتم إكتسابھا سنویاً. یتم تقسیم المبلغ الذي لصندوق وبأداء انقاط مرتبطةلموظفین موجبھا منح ام بداول، حیث یتتلخطة ا
مدفوعات نقدیة ونقد مؤجل. یتم إعادة صندوق إلىة موجودات الن صافي قیمقیمة النقاط المكتسبة المستمدة میمثل
ات ویتم  ثالث سنوى مدى فترة ثماره علالُمعاد إستبلغت. یستحق الماوالمؤجل في الصنادیق لفترة ثالث سندنقلار اإستثم

دفع المبلغ نقدًا بعد إتمام شرط الخدمة.

طة مرتبطة باألسھم خ
ض الموظفین بعستلمتي بموجبھا یارة، والریق اإلدة مرتبطة باألسھم لفة حوافز نقدیخطالمجموعة علىةوافق مجلس إدار

ت من تاریخ المنح الفعلي، بشرط ثالث سنوا، على مدى بھا تدریجیاً لواحة كابیتال ش.م.ع.، یتم إكتسا لوحدات أسھم مقیدة 
ال شرط ند إستكمى أحدث سعر للسھم، عبة، بناًء علكتسة األسھم الممی. یتم دفع مبلغ نقدي للموظف یمثل قدمةاإلستمرار في الخ 

ث سنوات.ثاللمدةلخدمة بنجاح ا
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فین (تتمة) تعویضات الموظ٢٧

(تتمة) خطة مرتبطة باألسھم
لمقیدة في بدایة ونھایة السنة ھي كما یلي:ااألسھمسویة وحدات إن ت

٢٠٢٠٢٠١٩
الرصید اإلفتتاحي:

١٫٣٦١٫٦١٣-٢٠١٥ر بدیسم٣١لمنح اتاریخ-
٢٠١٦٢١٩٫١٩٤١٫٩١٩٫٠١٥ینایر ١تاریخ المنح -
٢٠١٦٢٢٦٫٠٨٥٨٠١٫٩٦٣بر دیسم٣١اریخ المنح ت-
٢٠١٧٥٢٥٫٥٨٠٩٢٧٫٦٧٩ینایر ١تاریخ المنح -
٢٠١٧١٦٨٫٥٣٩٣٧٦٫٤٥٦دیسمبر ٣١تاریخ المنح -
٢٠١٨٥٤٤٫٧٢١٣٫١٥٨٫٨٤٥ینایر ١ریخ المنح تا-
٩٧٫٢٢٢-٢٠١٨ر دیسمب٣١منح التاریخ -

-٢٠١٩٦٦٥٫٢٤٥ینایر ١یخ المنحتار
ح خالل السنة:ممنوال
٢٫١٠٢٫٣٠٨-٢٠١٩ینایر ١المنح تاریخ-

السنة:لمسحوب خاللالمدفوع/ ا
)١٫٣٦١٫٦١٣(-٢٠١٥دیسمبر ٣١تاریخ المنح -
)١٫٦٩٩٫٨٢١()٢١٩٫١٩٤(٢٠١٦ینایر ١تاریخ المنح -
)٥٧٥٫٨٧٨()٢٢٦٫٠٨٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١نح لمریخ اتا-
)٤٠٢٫٠٩٩()٥٢٥٫٥٨٠(٢٠١٧یر ینا١ح تاریخ المن-
)٢٠٧٫٩١٧()١٦٨٫٥٣٩(٢٠١٧دیسمبر ٣١تاریخ المنح -
)٢٫٦١٤٫١٢٤()٥٤٤٫٧٢١(٢٠١٨ینایر ١ریخ المنح ات-
)٩٧٫٢٢٢(-٢٠١٨دیسمبر ٣١المنح تاریخ -
)١٫٤٣٧٫٠٦٣()٦٦٥٫٢٤٥(٢٠١٩یرنای١اریخ المنح ت-

٢٫٣٤٩٫٣٦٤-د الختاميالرصی

وحدات القائمة في اق كافة التسریع استحقمما أدى إلى یقاف خطط وحدات األسھم المقیدة، قامت اإلدارة بإ، ٢٠١٩خالل 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١من اً متبقیة اعتبارعد ھناك أیة وحداتیولم دة خالل السنة وح ٢٫٣٤٩٫٣٦٤. تمت تسویة ٢٠١٩

م  ألسھباتبطةاح االستثمار وخطط مر أربة فيطط المشاركخ
ألف ٣٫٠٠٦: ٢٠١٩للسنة الحالیة (ءة ال شيمبقیموعة على إجمالي منح بموجب خطط حوافز متنوعة دارة المج وافق مجلس إ

یتعلق بالمنح:فیما " ینكالیف الموظفند "تمصاریف الخطة المعترف بھا ضمن بدرھم). فیما یلي إجمالي

٢٠٢٠
مھألف در

٢٠١٩
ألف درھم

١٫٦١٨-سنةن أداء العفز حوامصاریف
١٫٦١٨٣٫٠٩٧حوافز السنة السابقةإطفاء

١٫٦١٨٤٫٧١٥في المصاریإجمال
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تعویضات الموظفین (تتمة) ٢٧

)تمةة باألسھم (توخطط مرتبطشاركة في أرباح االستثمار خطط الم

ھي كما یلي:المتنوعةطط إن الحركة في المستحقات للخ 

٢٠٢٠
مدرھألف 

٢٠١٩
درھمألف 

٣٠٫٤٢٦٢٧٫٥١٧اإلفتتاحيالرصید 
١٩٫٥٠٢١٧٫٠٥٩مصاریف خالل السنة
)١٤٫١٥٠()٧٫٩١٨(الدفعات خالل السنة

٤٢٫٠١٠٣٠٫٤٢٦)١٨تامي (إیضاح الرصید الخ 

الیة مالاألدوات ٢٨

نظرة عامة 
المالیة:دواتاألامھا ستخدالتالیة نظرًا الللمخاطر تتعرض المجموعة 

انمخاطر االئتم
 السیولةمخاطر
مخاطر السوق
لیةالمخاطر التشغی

المجموعةموضحة أعاله، كما یصف أھدافھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الدم یق
رأس المال.وعة لمجمة الإدارطر باإلضافة إلىرة المخا ت المتبعة من قبلھا لقیاس وإداراءاج اإلوالسیاسات و
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(تتمة) المالیة األدوات ٢٨

طر اإلطار العام إلدارة المخا
مت المجموعة. قا تعرض لھا لعام إلدارة المخاطر التي تجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إنشاء ومراقبة اإلطار ال میتحم

رض لھا التي تتعبة سیاسات إدارة المخاطرومراقضع یة ومسؤولا، والتي تتحمل رة العلیرة بتكوین لجنة تتألف من اإلداإلداا
عة من أجل وضع للمجموعة بغرض تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجمواطرارة المخالمجموعة. یتم وضع سیاسات إد

نظمة ات وأیاسعة سمراج لحدود. ھذا وتتمم بتلك اومراقبة المخاطر ومدى االلتزاخاطرمللبیة المناسبةظمة الرقا الحدود واألن
عة. تھدف المجموعة، من خالل جمونشطة المبھدف عكس التغیرات في ظروف السوق وأة منتظمة إدارة المخاطر بصور

دوارھم كافة العاملین فیھا مدركین ألیكونیة،نتظمة وإنشائة رقابة مة واإلداریة، إلى تطویر بیئإجراءاتھا ومعاییرھا التدریبی
إلتزاماتھم.  و

المخاطر التي تتعرض ارةراءات إداإلدارة لدرجة االمتثال لسیاسات وإج ة مراقبة ق لدى المجموعة على كیفیلتدقیة الجنتشرف
ھا المجموعة. یتم دعم لجنة واجھتتي بالمخاطر الیما یتعلقطار العام إلدارة المخاطر فلھا المجموعة، ومراجعة مدى كفایة اإل

نتظمة ق التدقیق الداخلي بإجراء مراجعات میقوم فرین قبل فریق تدقیق داخلي.فیة مشرااإلمالھا المجموعة في أعدقیق لدىالت
یق.ھذه األعمال إلى لجنة التدقوإجراءات إدارة المخاطر، ھذا ویتم تقدیم تقریر حول نتائج ظم لن

إلدارة المخاطر، كما ھو یھیة توج ادئ ت ومبعة بتطبیق سیاسا ت المجمولمتعلقة بأسواق رأس المال، قامت االعاما یتعلق بالمفیم
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وصندوق الواحة فية لألسھمذكرات االكتتاب الخاصة بصندوق الواح موضح في م

األوسط  ة الشرق وصندوق الواحة للقیمة في منطقیقیا رأفاألوسط وشمالا والشرق ان في أسواق وسط وشرق أوروبلالئتم
قیام بھا قبل ي یتوجب التادیق")، والتي تحدد اإلجراءات ال"الصن(معًا الواحة اإلسالمي للدخل اس بيدوقصنوریقیا وشمال أف

ماعات اإلدارة، اجبة، وإجتیة، والعنایة الوالتحلیالت النوعیة، والتقنیات الكممار، بما في ذلك استخداماتخاذ قرارات االستث
وات المالیة. باإلضافة إلى تحلیل األدیاتھ تھ وعملبیانا جھة المصدر بناًء على مییبتقوث األساسیة المتعلقةلبح إلى افةباإلضا 
نطقة. عند تقییم لفة من أجل تحدید وزن البلد في كل مة لالستثمار في أسواق مخت، تحدد المجموعة الجاذبیة النسبیالمالیة

یاسیة، ر السوالمخاطدیة، قتصادي، والقرارات النقاالنمو عة باإلعتبار آفاق الجموخذ المتأالستثمار في كل مجال، إمكانیات ا
سمالیة، وغیرھا من العوامل.تدفقات الرأومخاطر العمالت، ومخاطر ال

مخاطر االئتمان أ) 
أداة مالیة في مقابل التمكن العمیل أو الطرف ي حال لم یة لخسائر مالیة فاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعتتمثل مخ 
عة من العمالء،  تحقة للمجموورة رئیسیة من الذمم المدینة المسان بصاالئتممخاطرماتھ التعاقدیة، وتنشأ اتزبالمن الوفاء

بلغت الموجودات ر المالیة،ایة فترة التقارییة، والقروض اإلستثماریة. كما في نھقة، النقد واألرصدة النقدوالموجودات المشت
:تمانالمعرضة لمخاطر االئوعةللمجمیةالمال

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
درھمألف

١٧٠٤٫٣٩٠٧٩٩٫٨٥٠واألرصدة البنكیةلنقد ا
٢٥١٨٫٤٩٢٦٩٤٫٥٩١ألخرىتجاریة المدینة والذمم المدینة ام الالذم

٣٤٥٫٠٠٣١٢٫٢٨٣قرض إستثماري
٦٫١٦٣٫٠٤٣٦٫٠٨٥٫٤٤٨سائرلخاألرباح أو امة العادلة من خالل ارات مالیة بالقیثمإست

٧٫٤٣٠٫٩٢٨٧٫٥٩٢٫١٧٢

.البنكیة باستثناء النقد في الصندوقصدةد واألرالنق١
لمدفوعة مقدماً والسلفیات.ألخرى باستثناء المبالغ ایة المدینة والذمم المدینة اتجارالذمم ال٢
ضمون درھم، مألف٩٧٢ائتمان متوقعة بقیمة ئر ، وخسا ھمألف در٤٥٫٩٧٥قیمة إجمالیة تبلغ رض اإلستثماري، بلقإن ا٣

ھونة. مرأسھمبالكامل مقابل 
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األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

مان (تتمة) ت مخاطر االئأ) 

نكیة  األرصدة الب ) ١(
أند دردستانوالتي لدیھا تصنیف ائتماني منات مالیة مرموقة مؤسسفاظ بكافة األرصدة البنكیة لدىبشكل جوھري یتم االحت

كما في تاریخ التقاریر المالیة.ریةجوھ توجد مخاطر ائتمانلتالي، الوبا+،BBBوAورز یتراوح بین ب

ألخرىیة المدینة والذمم المدینة ارالذمم التجا) ٢(
دة عمیل على حدة. تمثل خصائص قاعائص الفردیة لكل بالخصلمخاطر اإلئتمان بصورة رئیسیة یتأثر تعرض المجموعة 

مل مل بھا عمالء المجموعة، بعضًا من العوایعالتيداد للقطاع والدولة ر عن الستعثلر اوعة، بما في ذلك مخاطالمجمالءعم
على مخاطر االئتمان. رالتي تؤث

ألوليبما في ذلك التقییم المالي المخاطر االئتمانلتعرضوإجراءات مختلفة إلدارة أوجھ اقامت المجموعة بوضع سیاسات لقد
ة نالذمم المدیمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة وئتر اإلمرة. یتم تقدیر خسائیة المستمانتالئالضمانات والرقابة اتطلباتوم

ف اإلقتصادیة بالمدینین والظروخاصة مجموعة، مع تعدیلھا للعوامل اللتاریخیة لخسارة اإلئتمان للاألخرى بناًء على الخبرة ا
قیمة الزمنیة للمال عند اللزوم.الذلكریر المالیة، بما فيیخ التقاتارفيحالي والمتوقع للظروفوجھ الالتل من العامة وتقییم ك

مالت غیر المعا ویة. تعتبر المخاطر المتعلقة بع الوسطاء بمعامالت قید التستمان الناتجة عن المعامالت مئق مخاطر اإلتتعل
ین.المستخدماء طلوساإلئتمانیة العالیة للجودة واقصیرةصغیرة نتیجة لفترة السداد الالمسددة

ة اریستثمالقروض اال) ٣(
ل وذات  ق المالیة المضمونة بشكل كاممن خالل االستثمار في األوراطر االئتمانتقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخا 

مانتئالتعتمد خسارة اجموعة. یة للممالطر المبینة في توجیھات إدارة المخا قع ضمن الحدود اللتي تالتصنیفات االئتمانیة ا
ئتمان المتوقعة الذي یعتمد على ج خسارة االنموذعلىحقوق الملكیة لقاً سبة وفحتمثمر فیھا المتوقعة لقرض إلى شركة مست

)عن السدادسارة إذا كان ھناك تعثرحجم الخ سداد (أي عن الة عن التعثرالناتج ، والخسارة عن السدادالتعثراحتمالیة 
.التعثرعند والتعرض 

المشتقة ات وجودلما) ٤(
ل التعامل مع المؤسسات المالیة والبنوك تقة من خالشماطر االئتمان من الموجودات اللمخبالحد من تعرضھا تقوم المجموعة 

ریر المالیة.کما في تاریخ التقا +BBBوAن تراوح بیھا تصنیف ائتماني من ستاندرد أند بورز یدیریة التي لالتجا 

مخاطر السیولة ب)
لمرتبطة بمطلوباتھا المالیة اا ھة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتموعة عن مواجھة المج السیولة بالمخاطر الناتج طر مخاثلتتم

دارة مخاطر قع المسؤولیة النھائیة إلى. تیة األخردیم المبالغ النقدیة أو الموجودات المالتقا من خالل المالیة والتي یتم تسویتھ
تطلبات ماطر سیولة مناسبة وذلك إلدارةمخعداد سیاسة إدارةي قام بتوجیھ اإلدارة إلالذرة، داعلى عاتق مجلس اإللسیولةا

لة من لسیومخاطر االتمویل والسیولة. تقوم المجموعة بإدارةبل المتعلقةجموعة قصیرة األجل ومتوسطة األجل وطویلة األج الم
ة والفعلیة، وقعقات النقدیة المتالمراقبة المستمرة للتدفل ن خالوم ض وتسھیالت بنكیة، ، وقرویاطیات كافیةخالل اإلحتفاظ بإحت
ودات والمطلوبات المالیة. حقاق الموج تسومطابقة تواریخ ا
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مخاطر السیولة (تتمة) ب)
ھي كما یلي:٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١ات والمطلوبات كما في وجودحقاق المإن تواریخ إست

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سمبر دی٣١مرھ ألف د
غیر متداولمتداولاولمتدغیر متداول

لياإلجماغیر محددسنوات٣أكثر من سنوات٣-١ل من سنةأقاإلجماليغیر محددسنوات٣أكثر من سنوات٣-١ن سنةمأقل

الموجودات
٥٧٫٥٧٣٥٧٫٥٧٣---٤٦٫٣٦٨٤٦٫٣٦٨---صافيمعدات،ممتلكات و

١٢٩٫١٤٠-١١٣٫٥٥٠١٤٫٧٨٢٢٦٫٠١٥٨٨٫٣٤٣-١٤٫٠١٦٢٠٫٣١٥٧٩٫٢١٩امجودات حق االستخدمو
٧١٧٫١٤٠٧١٧٫١٤٠---٧١٥٫٩٨٩٧١٥٫٩٨٩---إستثمار عقاري

٨٥٫٦٩٥٨٥٫٦٩٥---٧٩٫٠٨٠٧٩٫٠٨٠---الملموسةغیرلموجوداتالشھرة وا
٢٣٢٫٩٦٣--٢٣٢٫٩٦٣-٤٥٫٠٠٣---٤٥٫٠٠٣اریةثمقروض إست

ة یع مشتركرااستثمارات في شركات زمیلة ومش
لحقوق الملكیة ٥٢٤٫٥٥٢٥٢٤٫٥٥٢---٤٧٢٫٠٧٦٤٧٢٫٠٧٦---محتسبة وفقاً 

٦٫٠٨٥٫٤٤٨-٦٫١٦٣٫٠٤٣٥٫٨٥٠٫٠٨٩٢٧٫٢٢٤٢٠٨٫١٣٥-٦٫١٣٥٫٤٨٥١٫٨٨٥٢٥٫٦٧٣إستثمارات مالیة
١٢٫٧٥١---١٥٫٢٢٤١٢٫٧٥١---١٥٫٢٢٤ونلمخزا

٧٠١٫٦٤٠--٥٢٦٫٧٩٦٦١٩٫٩١٨٨١٫٧٢٢---٥٢٦٫٧٩٦رىخ أذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة 
٨٠٠٫٣٤٤---٧٠٤٫٦٨٤٨٠٠٫٣٤٤---٧٠٤٫٦٨٤صدة البنكیةرالنقد واأل

٧٫٤٤١٫٢٠٨٢٢٫٢٠٠١٠٤٫٨٩٢١٫٣١٣٫٥١٣٨٫٨٨١٫٨١٣٧٫٢٩٧٫٨٨٤٣٦٧٫٩٢٤٢٩٦٫٤٧٨١٫٣٨٤٫٩٦٠٩٫٣٤٧٫٢٤٦الي الموجوداتإجم

ات وحقوق الملكیة المطلوب
٤٫٤٤٣٫٦٥٧-٤٫٢١١٫٨٤٢٤٫٠٨٣٫٤٥٠٦٧٫٤٠٠٢٩٢٫٨٠٧-٤٫١٠١٫٧٧٥٦٧٫٧٣٣٤٢٫٣٣٤قروض

٢٩٫٩٠٠٢٩٫٩٠٠---٢٦٫٠٥٨٢٦٫٠٥٨---لخدمةكافآت نھایة امخصص م
٣٨٫٩٤٩-٢٩٫٩٠٧١٣٫٢٣١٣٤٢٢٥٫٣٧٦-٩٫٩٠٠٢٫٤٣٠١٧٫٥٧٧وبات مشتقة مطل

١٣٦٫٥١٠-١٢٦٫٣٨٣٨٫٥٤٠١٧٫١٦٥١١٠٫٨٠٥-٨٫٣٨٣١٥٫٢٩٨١٠٢٫٧٠٢عقود اإلیجارمطلوبات
٥٣٩٫٤٨٦--٣٣٨٫٠٢٨٤٥٧٫٧٥٨٨١٫٧٢٨---٣٣٨٫٠٢٨ىت أخرومطلوبامطلوبات تجاریة 

٤٫١٥٨٫٧٤٤٤٫١٥٨٫٧٤٤---٤٫١٤٩٫٥٩٥٤٫١٤٩٫٥٩٥---كیةلملوق احقإجمالي

٤٫٤٥٨٫٠٨٦٨٥٫٤٦١١٦٢٫٦١٣٤٫١٧٥٫٦٥٣٨٫٨٨١٫٨١٣٤٫٥٦٢٫٩٧٩١٦٦٫٦٣٥٤٢٨٫٩٨٨٤٫١٨٨٫٦٤٤٩٫٣٤٧٫٢٤٦الملكیة لوبات وحقوقمطجمالي الإ



(تتمة) الموحدةيةنات المال إيضاحات حول البيا

٨١

ة (تتمة) األدوات المالی٢٨

(تتمة) لة  لسیور امخاطب)
إلى الفترة المتبقیة في بیان المركز الماليلىعیر المخصومة، إلى مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناءً غقدیة التعا اتالیة للمجموعة، بناًء على الدفعاه المطلوبات المیحلل الجدول أدن

الستحقاق التعاقدي:ریخ اتا 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١درھمألف
ليااإلجمنواتس٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنةاإلجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-١سنةمن أقل 

المطلوبات
٤٫١٥٤٫٧٦٢٧١٫٦٦٣٤٥٫٤٠٥٤٫٢٧١٫٨٣٠٤٫١٣٨٫٧٢٢٧٣٫٣٦٢٣٠٠٫٧٢٣٤٫٥١٢٫٨٠٧القروض

٣٨٩٫٧٤٨-١٧٧٫٥٦٣٣٠٨٫٠٢٠٨١٫٧٢٨--١٧٧٫٥٦٣خرىاریة والمطلوبات األالمطلوبات التج 
١٦٫٨٢٣٣٧٫٨٤٣١٩٣٫١٨٥٢٤٧٫٨٥١٢١٫٩٨٢٤٣٫٦٥٠٢٨١٫٣٩٦٣٤٧٫٠٢٨یجارمطلوبات عقود اإل

٤٫٣٤٩٫١٤٨١٠٩٫٥٠٦٢٣٨٫٥٩٠٤٫٦٩٧٫٢٤٤٤٫٤٦٨٫٧٢٤١٩٨٫٧٤٠٥٨٢٫١١٩٥٫٢٤٩٫٥٨٣جمالي المطلوباتإ



(تتمة) مالية الموحدةال ضاحات حول البيانات إي

٨٢

) تمةألدوات المالیة (تا٢٨

خاطر السوق م)ج

العمالت األجنبیة ومعدالت الفائدة وأسعار معدالت صرفثلأسعار السوق مأثیر التغیرات في ر السوق بمخاطر تتتمثل مخاط
لتحكم في سوق في إدارة واالمثل الھدف من إدارة مخاطرة. یتات مالیدات المجموعة أو قیمة ما تمتلكھ من أدوایراألسھم على إ
د ممكن.ع تحقیق أعلى عائق ضمن الحدود المقبولة ملسوطر امخا التعرض ل

ر العمالت مخاط) ١(

مصنفة یة المدینة والذمم التجاریة الدائنة الرجاوعة لمخاطر العمالت على اإلستثمارات المالیة والذمم التتعرض المجمتد ق
یسیة بالدوالر مجموعة السائدة بصورة رئالرصدةوأما یتعلق بمعامالتالمعنیة. أما فییة تختلف عن العمالت الوظیفعمالتب
ھم ردن المجموعة غیر معرضة لمخاطر العمالت بسبب ثبوت سعر صرفلسعودي، فإ ال والریـا لقطري والریـال امریكي األ

ت ه حساسیة الموجودالخص الجدول أدنا . یًا أمام الدوالر األمریكيحالیالسعودياإلمارات العربیة المتحدة والریـال 
السنة. یعتمد التحلیل على في نھایة ةبیالعمالت األجنات في تحركات صرف للمجموعة للتغیرات النقدیة وغیر النقدیةلوبالمطو

ت األخرى ثابتة:تغیراافة الم٪ مع بقاء ك٠٫٥األجنبي ذو الصلة بنسبة رفافتراض زیادة/انخفاض معدل الص

٢٠٢٠
حوطالتعرض صافي التلمطلوباتاالموجوداترھم ف دأل

التأثیر على صافي حقوق  
٪ ٠٫٥-+/الملكیة لحساسیة 

٢٠- +/١٥٧٫٨٥٤١٥٣٫٨٦٢)٧٢٤٫٨٦٢(٨٨٢٫٧١٦یورو
٢١١- +/- ٤٢٫١١٤- ٤٢٫١١٤الجنیھ اإلسترلیني

١٤٢- +/- ٢٨٫٤٧٠- ٢٨٫٤٧٠دینار كویتي
١٫٤١٥- +/- ٢٨٣٫٠٣٥- ٢٨٣٫٠٣٥ھ مصريجنی

٤٠- /+ - ٨٫٠٦٢- ٨٫٠٦٢عمانيریـال
٣٥٧- +/- ٧١٫٣٨١- ٧١٫٣٨١أخرى

٢٫١٨٥- +/٥٩٠٫٩١٦١٥٣٫٨٦٢)٧٢٤٫٨٦٢(١٫٣١٥٫٧٧٨

٢٠١٩
التحوطتعرض الصافي المطلوبات الموجودات ھم ألف در

التأثیر على صافي حقوق  
٪ ٠٫٥- /+اسیة  كیة لحس المل

١٩- +/٦٣٫٣٠٩٦٧٫٠١٤)٣٤١٫٧٦٣(٤٠٥٫٠٧٢یورو
٤١٦- +/٩٣٫٩٢٩١٠٫٦٦٩)٣٦٫٨٨١(١٣٠٫٨١٠إلسترلینيھ الجنیا 

١٫٢٤٧- +/-٢٤٩٫٣٠٣)٨٫٠٧٠(٢٥٧٫٣٧٣تيدینار كوی
١٫٢١٨- +/-٢٤٣٫٥١٨-٢٤٣٫٥١٨جنیھ مصري
٤١- +/-٨٫١٥٥)٧٫٢٨٧(١٥٫٤٤٢ریـال عماني

٧٣- +/-١٤٫٦٠٩-١٤٫٦٠٩ىأخر

٢٫٩٧٦- /+ ٦٧٢٫٨٢٣٧٧٫٦٨٣)٣٩٤٫٠٠١(١٫٠٦٦٫٨٢٤



(تتمة) مالية الموحدةال ضاحات حول البيانات إي

٨٣

مة) تدوات المالیة (تاأل٢٨

(تتمة) مخاطر السوقج)

ت الفائدة خاطر معدالم) ٢(

الثابت بالقیمةذات الدخلدرجة لیة الملعادلة على استثماراتھا في األوراق الما اة لمخاطر معدالت فائدة القیمةتتعرض المجموع
الت الفائدةغیر المشتقة ذات معدقدیة على قروضھا دالت فائدة التدفقات النمعخاطرومألرباح أو الخسائراالعادلة من خالل 

ھي كما یلي:ة یة للتغیرات في معدالت الفائدحساسیة ھذه األدوات المالمتغیرة. إنلا

دلةالعا القیمةمخاطر معدالت الفائدة على
فترة التقاریر ألف درھم في نھایة٤٫٤٢٢٫٩١٣لغ تبثابت بقیمة عادلةالیة مدرجة ذات دخللمجموعة أوراق ملدى ا

س سا بالدوالر لنقطة األتخدم المجموعة لھا مجموعة من القیمةي تس، والت)درھمألف ٤٫٠٤٣٫٩٠٠: ٢٠١٩لمالیة (ا
دة، إلی التغیر في مد من المشیر المقیاس المطلق المستدة. یلفائت الفترات زمنیة مختلفة كمقیاس رئیسي لمخاطر معدال

العائد بنقطة أساس واحدة نحنیر في میللتغا في الوحدات النقدیة، نتیجة ھیتم التعبیر عنفي القیمة العادلة، التيأوسعر ال
ألف درھم في ٨٥٦جموعةللمابتطة األساس لألوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثنقبلغت قیمة الدوالر ل). ٪٠٫٠١(

ھم).درألف٨٨١: ٢٠١٩ریر المالیة ( التقا نھایة فترة 

قات النقدیةفلفائدة على التدمخاطر معدالت ا
قاریر المالیة لتفترة األف درھم في نھایة ٤٫٠٦٤٫٠٤٥معدل متذبذب بمبلغمشتقة ذاترلدى المجموعة قروض غی

ت لكاننقطة أساس، ٥٠مقدارة ذات الصلة أعلى / أقل بالفائدتكانت معدالألف درھم). فیما لو ٤٫٠٤٣٫٠٣٣: ٢٠١٩(
درھم ألف ٤٣٫٢٦٤بمبلغ أقل/أعلىةأقل، وبالتالي سیكون الربح للسن/ىیة للمجموعة أعلفة التمویلوف تكون التكلس
ألف درھم).٤٣٫٧١٧: ٢٠١٩(

مقابل سباً، للتحوطیثما یكون ذلك منا ائدة، ح عدالت الفد تبادل ملمجموعة في سیاق أعمالھا االعتیادیة، بالدخول في عقواتقوم
ابلة القروض المقثابت وت الدخل الاوعة في األوراق المالیة المدرجة ذمإستثمارات المج علىعرض لمعدالت الفائدة التافي ص

نًة بتكلفة لة مقارة أو مقبوغیر جوھری في الحاالت التي تعتبر فیھا مخاطر معدالت الفائدة إالمن خالل إتفاقیات إعادة الشراء، 
جوھریاً. ة لعقود تبادل معدالت الفائدة غیرج في القیمة المدرصا لتقاریر المالیة، كانة افترفي نھایةفي التحوط. الدخول

األسھم والدخل الثابت خاطر أسعار م) ٣(

. تقوم ذات الدخل الثابتالمالیةواألوراق الملكیة ر األسھم والدخل الثابت من اإلستثمارات في أسھم حقوق عا تنشأ مخاطر أس
ل تقلیل من أج ات العالقةذاالستثماریة وفقًا لمؤشرات السوق نوعة في محفظتھا لمتعة األوراق المالیة اتابة بمالمجموعإدارة
ة). (ھـ) حول تحلیل الحساسی٢٨ى الرجوع إلى اإلیضاح رقم رجعرض للمخاطر على حساب أسعار األسھم (یالت



(تتمة) مالية الموحدةال ضاحات حول البيانات إي

٨٤

الیة (تتمة) وات الماألد٢٨

تتمة) خاطر السوق (مج)

التشغیلیة  طر لمخاا

لق بارتباط المجموعة ة أسباب تتعجة لعدمباشرة نتیخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غیرماطر التشغیلیة بلمختتمثل ا
أخرى بخالف مخاطر خارجیة من عوامل التحتیة وما في ذلك العملیات، الموظفین، التكنولوجیا والبنیة بباألدوات المالیة
جاري السلوك التبات القانونیة والتنظیمیة ومعاییرللناجمة عن المتطر ار السیولة مثل المخاطخاطق وماطر السواالئتمان ومخ

رة عامة.  لمقبولة بصوا

لمجموعة بسمعة اواإلضرار المالیة لمخاطر التشغیلیة بغرض تحقیق توازن بین تجنب الخسائراتھدف المجموعة إلى إدارة
د المبادرة واالبتكار. رقابیة التي تقیالة إلى تجنب اإلجراءاتضافباإلشكل عام یة التكلفة بوبین فعال

ر التشغیلیة على عاتق اإلدارة العلیا لكل وحدة طخا فیذ األنظمة الرقابیة بھدف مواجھة المن تطویر وتنسیة عؤولیة الرئیتقع المس
رة المخاطر إداة عامة فیما یتعلق بصورعة بیر المجموتطویر معایالمسؤولیة من خاللدعم ھذهمال. یتم دات األعمن وح 
یلیة في المجاالت التالیة: غالتش

لمعامالت؛اب، بما في ذلك التفویض المستقل المتعلقبین المھاممناسبات الفصل المتطلب
متطلبات التسویة ومراقبة المعامالت؛
؛والقانونیة األخرىتنظیمیةتطلبات الزام بالمااللت
إلجراءات؛واابیةنظمة الرقتوثیق األ
واإلجراءات المتبعة في ة الرقابیة ألنظممدى كفایة اطر التشغیلیة التي تتم مواجھتھا، وا ییم الدوري للمخ لتقمتطلبات ا

ر المحددة؛طخاالتعامل مع الم
قترحة؛حیحیة المءات التصمتطلبات إدراج الخسائر التشغیلیة واإلجرا
لطوارئ؛إعداد خطط لحاالت ا
مھني؛الطویردریب والتالت
 یة والعملیة؛ والقالمعاییر األخ
ذلك فعاًال.یكون أمین حیثما لتخفیف من المخاطر، بما في ذلك التا

ج شة نتائتتم مناقالداخلي.طریق برنامج مراجعة دوري یقوم بإجرائھ قسم التدقیق نعیتم دعم االمتثال لمعاییر المجموعة
تقدیم ملخصات إلى لجنة التدقیق كت األعمال، وكذلحداتعلقة بكل وحدة من والمرة ومع اإلداقیق الداخليمراجعات قسم التد

مجموعة.یا للإلدارة العلوا



(تتمة) مالية الموحدةال ضاحات حول البيانات إي

٨٥

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

المال أسإدارة رد)

كذلكوالسوق ومر، المقترضفاظ على ثقة المستثغرض الح یة قویة بة رأسمالتھدف سیاسة مجلس اإلدارة إلى االحتفاظ بقاعد
قوم مجلس حتیاطیات. یواإلح المستبقاةلف رأس المال من رأس المال واألربا أ بلي لألعمال. یتستقدف ضمان التطویر المبھ

اظ على دف الحفعادیین بھاھمین الالمال باإلضافة إلى مستوى توزیعات األرباح على المسسرأاإلدارة بمراقبة العائد على 
رأس المتیازات واألمان الذي یقدمھ مركزالى للقروض وبین أعكون محتملة بمستویاتد تتي قمرتفعة الالعوائد الالتوازن بین

م.السلیالمال 

ساس ري على أمبلغ صافي الموجودات العائد إلى المساھمین بشكل جوھرغیتعلق بقطاع سوق رأس المال، یمكن أن یتفیما ی
ى التغیرات الناتجة لمین، باإلضافة إساھیة وفقًا لتقدیر المبوعاإلسستردادات تراكات واالتخضع الصنادیق لالشي، حیث أسبوع

ادیق على االستمرار كمنشأة نلصإدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة امجموعة عند دف الیق. یتمثل ھعن أداء الصناد
رأسمالیة قویة لدعمعدةى قاالحفاظ علاآلخرین، وافع ألصحاب المصالحیم المنمین، وتقدد للمساھمستمرة من أجل تقدیم عوائ

تثماریة للصنادیق.سویر األنشطة االتط

دیسمبر ٣١لشركة المتجدد كما في ال جھا لمقرضي المجموعة فیما یتعلق بتسھیلتي تم إدرالیة الزیادة الما تم عرض نسبة ا
مرة.٠٫٦٥ى نسبة لتكون بحد أقصھذه اللمتطلباتالمجموعةأدناه. إمتثلت ٢٠٢٠

٢٠٢٠
رھملف دأ

٢٠١٩
ألف درھم

١٫٩٤٤٫٥١٥١٫٩٤٤٫٥١٥س المال الصادر رأ
١٫٣٥٤٫٠٧٦١٫١٣٥٫٦٩٨تة وإحتیاطیاأرباح مستبقا

-)١١٠٫٣١١(ناقصاً: توزیعات أرباح مقترحة 

٣٫١٨٨٫٢٨٠٣٫٠٨٠٫٢١٣المتجدد)ل الشركة قیة تسھی(كما ھو محدد بموجب اتفاصافي القیمة

١٫٣٥٣٫٩٩٥١٫٠٥٨٫٩٦١دد)متج سھیل الشركة الة تض" بموجب اتفاقیكقروحدد "الدین (م

٠٫٣٠٠٫٢٦ین وصافي القیمةالدین/ الد

عادلة  القیم الھـ)

یمة العادلةالھرمي للقالتسلسل(أ) 

ات المالیة حسب والمطلوبمة العادلة للموجوداتفصاح عن القیھرمي التالي لتحدید واإلتسلسل الالتقوم المجموعة باستخدام 
لیب التقییم:أسا 

ة والتي ات أو مطلوبات مماثلالنشطة لموجودفي األسواقمدرجة (غیر المعدلة)ت مستمدة من األسعار المدخال:١ستوى مال
؛لوصول إلیھا في تاریخ القیاسن للمنشأة ایمك

حظتھا لألصل أومالوالتي یمكن ١ى ن المستومار المدرجة الواردة ضادر غیر األسعمدخالت مستمدة من مص:٢المستوى 
؛ وشكل مباشر أو غیر مباشرلتزام، إما بإلا

لتزام. ظة لألصل أو اإلت غیر ملحومدخال:٣المستوى 



(تتمة) موحدةية ال البيانات المال ت حولإيضاحا

٨٦

(تتمة) ات المالیة األدو٢٨

القیم العادلة (تتمة) ھـ)

تمة) ھرمي للقیمة العادلة (تتسلسل ال ال(أ) 

ة ت والمطلوبات المالیموعة بالموجودااحتفظت المج دیسمبر، ٣١كما في كل فترة تقاریر مالیة.ادلة في نھایةعالجموعة بالقیمة للمطلوبات المالیة لیة والما اس بعض الموجودات المیتم قی
دلة:القیمة العا التالیة ب

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
درھملفأ

تسلسل الھرمي ال
لعادلةللقیمة ا

یةستحلیل الحساالتقییم أسلوب 

سائرالخوأألرباح ال العادلة من خالمة دات مالیة بالقیموجو
ادلة بواقع لى القیمة الععي أسعار الشراء المدرجة، یؤثر ف٪٥± تغیر بنسبة شطفي سوق نراء المدرجةأسعار الش١المستوى ١٫٣٦٦٫٥٥٩١٫٧٥٣٫٧٥٩ملكیة مدرجةأ أسھم حقوق

درھم.فأل٦٨٫٣٢٨
٤٨قع العادلة بوایم الموجودات، یؤثر على القیمة في  صافي ق٪٥تغیر بنسبة ±موجوداتافي قیم الیعتمد التقییم على ص٣ستوى الم٩٦٣٩٦٣سھم حقوق ملكیةي أاستثمار آخر فب

ألف درھم.
أسعار األسھم بشكل رئیسي و، یارات مع مدخالت غیر ملحوظةنموذج الخ٣وى المست-٢٢٠٫٦٨٠ة قابلة للتحویلأسھم ممتازج

اسیةوتقلبات السوق لألسھم األس
لقیمة العادلة بواقع ى ایؤثر عل، أسعار الشراء المدرجةفي ٪٥بنسبة ± تغیر

ألف درھم.١١٫٠٣٤
ع واقعلى القیمة العادلة ب، یؤثررجةلمدأسعار الشراء افي ٪٥تغیر بنسبة ±في سوق نشطرجةالشراء المدر اأسع١المستوى ٤٫٤٢٢٫٩١٣٤٫٠٤٣٫٩٠٠ل ثابتخذات دمدرجةد أوراق مالیة 

ألف درھم.٢٢١٫١٤٦
ألف ٢٫٤٧٤لة بواقع ادلعثر على القیمة اوسطاء، یؤفي أسعار ال٪٥ة ر بنسب± تغییعتمد التقییم على أسعار الوسطاء٢المستوى ٤٩٫٤٨٤٢١٠٫٩٠٨سيدة الشراء العكھـ عقود إعا

رھم.د
ألف ٣٫٤١٤العادلة بواقع مة القیطاء، یؤثر علىفي أسعار الوس٪٥ر بنسبة ± تغیسطاءود التقییم على أسعار الیعتم٢وى مستال٦٨٫٢٨٢٤١٫٩٠١ةو موجودات مشتق

درھم.
یتم احتسابھ من قبل ذي للصندوق الداتعلى صافي قیم الموجوالتقییم تمدیع٣مستوى ال٣٤٫١٦٢٣٤٫٠١٧رجمدح صندوق غیر

صندوق.مدیر ال
العادلة بواقع على القیمة في  صافي قیم الموجودات، یؤثر ٪٥تغیر بنسبة ±

درھم.ألف ١٫٧٠٨
الخسائروألة من خالل األرباح یمة العادبالقیة لمطلوبات ما

ألف ١٫٤٩٥اء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع ار الوسطفي أسع٪٥± تغیر بنسبة اء.وسطلى أسعار الیعتمد التقییم ع٢ستوى الم)٣٨٫٩٤٩()٢٩٫٩٠٧(مشتقةلوباتمطأ 
درھم.



(تتمة) موحدةية ال البيانات المال ت حولإيضاحا

٨٧

ت المالیة (تتمة) األدوا٢٨

تتمة) ة ( لالقیم العاد ھـ)

تتمة) تسلسل الھرمي للقیمة العادلة (لا(أ) 

٢٠٢٠
ف درھمأل

٢٠١٩
ھمدرألف

٣ى المستو٢المستوى ١المستوى إلجمالي ا٣المستوى ٢المستوى ١المستوى مالي اإلج
الموجودات المالیة 

و الخسائراألرباح أن خالل لعادلة م اة بالقیمةموجودات مالی
- - ١٫٧٥٣٫٧٥٩١٫٧٥٣٫٧٥٩- - ١٫٣٦٦٫٥٥٩١٫٣٦٦٫٥٥٩حقوق ملكیة  م تثمار في أسھإس
٩٦٣- - ٩٦٣٩٦٣- - ٩٦٣في أسھم حقوق ملكیة تثمار آخر اس

٢٢٠٫٦٨٠- - ٢٢٠٫٦٨٠للتحویل ة أسھم ممتازة قابل
- - ٤٫٠٤٣٫٩٠٠٤٫٠٤٣٫٩٠٠- - ٤٫٤٢٢٫٩١٣٤٫٤٢٢٫٩١٣ل ثابت الیة ذات دخق م استثمار في أورا 
- ٤١٫٩٠١- ٤١٫٩٠١- ٦٨٫٢٨٢- ٦٨٫٢٨٢موجودات مشتقة 

- ٢١٠٫٩٠٨- ٢١٠٫٩٠٨- ٤٩٫٤٨٤- ٤٩٫٤٨٤العكسي لشراء ود إعادة اعق
٣٤٫٠١٧- - ٣٤٫١٦٢٣٤٫٠١٧- - ٣٤٫١٦٢صندوق غیر مدرج 

٦٫١٦٣٫٠٤٣٥٫٧٨٩٫٤٧٢١١٧٫٧٦٦٢٥٥٫٨٠٥٦٫٠٨٥٫٤٤٨٥٫٧٩٧٫٦٥٩٢٥٢٫٨٠٩٣٤٫٩٨٠اإلجمالي 

٣ى المستو٢المستوى ١ى توالمسي إلجمالا٣لمستوى ا٢وى المست١توى مسالاإلجمالي 
المالیة باتالمطلو
األرباح أو الخسائرمة العادلة من خالل مالیة بالقیات  مطلوب
- ) ٣٨٫٩٤٩(- ) ٣٨٫٩٤٩(- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٢٩٫٩٠٧(ات مشتقة مطلوب

- ) ٣٨٫٩٤٩(- ) ٣٨٫٩٤٩(- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٢٩٫٩٠٧(اإلجمالي 

خالل السنة.٢و١المستویات تكن ھناك تحویالت بینلم 



) (تتمةموحدةلية ال البيانات الماإيضاحات حول

٨٨

تمة) المالیة (توات األد٢٨

القیم العادلة (تتمة) ھـ)

لقیمة العادلة (تتمة) سل الھرمي لالتسل(أ) 

٣المستوىعادلة في السویة تحركات القیمةت

٢٠٢٠
مألف درھ

٢٠١٩
مرھ ألف د

٣٤٫٩٨٠٢٧١٫٥٩٦ینایر١في 
-١٨٠٫٢٢٢إضافات
)٢٣٦٫٦١٦(٤٠٫٦٠٣و الخسائراألرباح أخالل العادلة من یمةفي القنقص) (/زیادة

٢٥٥٫٨٠٥٣٤٫٩٨٠

ة بالتكلفة المطفأةقاسلوبات المالیة المُ العادلة للموجودات والمطالقیم(ب)

ا المدرجة.ھمالیة قیمبات المطلوللة للموجودات واادالعرب القیم تقا 


