
الموحدةالمالية البيانات
٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 



المحتویات

٠٢
مدقق الحسابات المستقلتقرير

٠١
رئیس مجلس اإلدارةتقریر

١٠
الموحداألرباح والخسائرن ايب

٩٠
بيان المركز المالي الموحد

١٢
وق الملكية قن التغيرات في حايب

الموحد

١١
والدخل األرباح والخسائرن ايب

الشامل اآلخر الموحد

١٤
الماليةالبياناتحولإيضاحات 

الموحدة

١٣
ة الموحدين التدفقات النقدايب





















نات المالية الموحدة.جزءًا ال يتجزأ من هذه البيا٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
.٨إلى ٢تم إدراج تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 

١٠

بیان األرباح والخسائر الموحد
دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھمإیضاحات

٢١٢٩٧٫٦٩٢٢٦١٫٣٤٤إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
)٢١٥٫٢٥٧()٢٣٨٫٣٧٢(٢١بیع البضائع وتقدیم الخدماتتكلفة

٥٩٫٣٢٠٤٦٫٠٨٧إجمالي الربح
حصة من الربح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق 

١٢٢٣٤٫٠٦٦٥٤٠٫٤٠٠الملكیة، صافي
)٢٩٤٫٦٩٥()٥١٦٫٨٠٣(١٢انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
٤٦٫٤٧٨٥٦٫٣٩٣ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

١٠٩٫٤٣٨-٧ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع
٢٢٢٠٢٫٧٤٦١٢٨٫٥٧٩إیرادات من استثمارات مالیة

)١٥٫٥٨٠()٢٤٫٤١٥(٩خسارة من استثمار عقاري، صافي
٢٣٣٫٤٥٧٢٣٫٦٥١إیرادات أخرى، صافي

٤٫٨٤٩٥٩٤٫٢٧٣صافي اإلیرادات التشغیلیة

)٢٧٤٫٧٧٢()٢٥٧٫٤٧٨(٢٤مصاریف عمومیة وإداریة
)١٥٥٫٦٧١()١٩٥٫٢٧٢(٢٥تكالیف تمویل، صافي

١٦٣٫٨٣٠)٤٤٧٫٩٠١((الخسارة) / الربح للسنة

لعائد إلى:(الخسارة) / الربح للسنة ا
١٤٥٫٠٠٠)٦١٦٫٢٨٦(مالكي الشركة

١٦٨٫٣٨٥١٨٫٨٣٠الحقوق غیر المسیطرة

١٦٣٫٨٣٠)٤٤٧٫٩٠١((الخسارة) / الربح للسنة

(الخسارة) / العائد األساسي والمخفض على السھم العائد إلى مالكي 
٠٫٠٧٩)٠٫٣٣٥(١٦الشركة (درھم)



نات المالية الموحدة.جزءًا ال يتجزأ من هذه البيا٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
.٨إلى ٢تم إدراج تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 

١١

والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدبیان األرباح
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

١٦٣٫٨٣٠)٤٤٧٫٩٠١((الخسارة) / الربح للسنة

(الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح والخسائر:
٣٤٠٫٢٤٣)٢٥٤٫١٦٢(ة من الجزء الفّعال في تغیرات القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیةالحص
الت إعادة تصنیف احتیاطي التحوط للمبالغ المعترف بھا في األرباح والخسائر یتعد

٢٧٠٫٠٢٨١٤٤٫٤٤٨)٢٢(إیضاح 
ریع المشتركة الحصة من التغیرات في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشا

٢٦٫٢٩٢)٦١٫٦٧٤()  ١٢٫٢المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (إیضاح 
)٩٧٦(-تحریر حصة من االحتیاطیات األخرى لألصل المصنف كمحتفظ بھ للبیع

تحریر حصة من االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة 
)٣٫٤٠٥(٣٨٫٨٥٤عاد  وفقاً لحقوق الملكیة عند االستب

٥٠٦٫٦٠٢)٦٫٩٥٤((الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة

٦٧٠٫٤٣٢)٤٥٤٫٨٥٥(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل العائد إلى:
٦٥١٫٦٠٢)٦٢٣٫٢٤٠(مالكي الشركة

١٦٨٫٣٨٥١٨٫٨٣٠الحقوق غیر المسیطرة

٦٧٠٫٤٣٢)٤٥٤٫٨٥٥(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة



نات المالية الموحدة.جزءًا ال يتجزأ من هذه البيا٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
.٨إلى ٢تم إدراج تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 

١٢

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

احتیاطي نظاميأرباح مستبقاةأسھم الخزینةرأس المال 
احتیاطي إعادة 

احتیاطات أخرىاحتیاطي تحوطالتقییم
إجمالي 
طیاتاالحتیا

حقوق الملكیة 
لمالكي العائدة
الشركة

الحقوق غیر 
المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫٣٨٠٫٢٨١٧٨٩٫٥٦٩٤٫١٦٩٫٨٥٠)٢٢٫٧٦٣(٩٦٦)٥٠٠٫٥٥٧(١٫٧٢٥٫٧١٣٤٧٢٫٤٩١٤٫٣٣٧)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(كما تم إدراجھ)٢٠١٨ینایر ١في 
)١٠٨٫٨٢١()٣٫٨١٨()١٠٥٫٠٠٣()٤٫٣٣٧(--)٤٫٣٣٧(-)١٠٠٫٦٦٦(--تأثیر تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة 

٣٫٢٧٥٫٢٧٨٧٨٥٫٧٥١٤٫٠٦١٫٠٢٩)٢٧٫١٠٠(٩٦٦)٥٠٠٫٥٥٧(-١٫٦٢٥٫٠٤٧٤٧٢٫٤٩١)٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥(ُمعاد إدراجھ)٢٠١٨ینایر ١في 
١٤٥٫٠٠٠١٨٫٨٣٠١٦٣٫٨٣٠-----١٤٥٫٠٠٠--الربح للسنة

٥٠٦٫٦٠٢-٤٨٤٫٦٩١٢١٫٩١١٥٠٦٫٦٠٢٥٠٦٫٦٠٢-----الدخل الشامل اآلخر

٤٨٤٫٦٩١٢١٫٩١١٥٠٦٫٦٠٢٦٥١٫٦٠٢١٨٫٨٣٠٦٧٠٫٤٣٢--١٤٥٫٠٠٠--إجمالي الدخل الشامل
)٣٢١٫٧٣٩(-)٣٢١٫٧٣٩(-----)٣٢١٫٧٣٩(--)١٦توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 
---١٤٫٥٠٠---١٤٫٥٠٠)١٤٫٥٠٠(--تحویل إلى احتیاطي نظامي

)٤٢٫٤٤٢()١٦٫٤٦٣()٢٥٫٩٧٩(----)٢٥٫٩٧٩(--)٥٫٢االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة (إیضاح 
مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي

١٩٢٫٤٢٣١٩٢٫٤٢٣---------)٥٫٢(إیضاح 
فوعة إلى الحقوق غیر المسیطرة التوزیعات المد

)٩٫٧٧٣()٩٫٧٧٣(---------)٥٫٢(إیضاح 

٢٢٫٨٧٧٤٩٤٫٠٠٢٣٫٥٧٩٫١٦٢٩٧٠٫٧٦٨٤٫٥٤٩٫٩٣٠)١٥٫٨٦٦(-١٫٤٠٧٫٨٢٩٤٨٦٫٩٩١)٢٦٧٫١٨٤(٢٠١٨١٫٩٤٤٫٥١٥دیسمبر ٣١في 

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(--(الخسارة) / الربح للسنة

)٦٫٩٥٤(-)٦٫٩٥٤()٦٫٩٥٤()٢٢٫٨٢٠(١٥٫٨٦٦-----الدخل / (الخسارة) الشامل اآلخر

)٤٥٤٫٨٥٥(١٦٨٫٣٨٥)٦٢٣٫٢٤٠()٦٫٩٥٤()٢٢٫٨٢٠(١٥٫٨٦٦--)٦١٦٫٢٨٦(--ارة) / الدخل الشاملإجمالي (الخس
)١٣٧٫٨٨٨(-)١٣٧٫٨٨٨(-----)١٣٧٫٨٨٨(--)١٦توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

)٧٫٤٥٠()٢٫٤٤٥()٥٫٠٠٥(-----)٥٫٠٠٥(--)٥٫٢االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة (إیضاح 
مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي

٢٠٩٫٠٠٧٢٠٩٫٠٠٧---------)٥٫٢(إیضاح 

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



جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرقمة من 
.٨إلى ٢مستقل حول البيانات المالية الموحدة على الصفحات من تم إدراج تقرير مدقق الحسابات ال

١٣

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
دیسمبر ٣١تھیة في للسنة المن

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٦٣٫٨٣٠)٤٤٧٫٩٠١((الخسارة) / الربح للسنة

تعدیالت لـ:
٨١٩٫٥٨٤٢٠٫٢٩٨استھالك الممتلكات والمعدات، صافي 

-٢٠١٧٫٦٠٤استھالك موجودات حق االستخدام 
٢٥١٩٥٫٢٧٢١٥٥٫٦٧١تكالیف التمویل، صافي

٣٫٨٧٦٧٫٩٦٠المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)٢٧٣٫٠٢٧()٤٨٤٫٣٣٢(ربح من تقییم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

٢٢٢٧٠٫٠٢٨١٤٤٫٤٤٨خسارة إعادة تصنیف احتیاطي تحوط عند االستحقاق
)٥٤٠٫٤٠٠()٢٣٤٫٠٦٦(١٢حصة من ربح شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي

١٢٥١٦٫٨٠٣٢٩٤٫٦٩٥انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
)٥٦٫٣٩٣()٤٦٫٤٧٨(ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

)١٠٩٫٤٣٨(-٧ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع
٩٤٩٫٩١٩٤٠٫٧٩٢انخفاض في القیمة العادلة لالستثمار العقاري

١٢٢٤٫٢١١٢٥٫٧٣١توزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
١٠٢٠٫٨٣٩٨٫٦٤٠ملموسةإطفاء وانخفاض في قیمة موجودات غیر 

-١٠١٫٣٤٧شطب موجودات غیر ملموسة 
)٥٢(-٢٣عكس المخصص مقابل المخزون بطيء الحركة

٢٤١١٫٩٩٧٨٫١٥٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
)٢٩٢٫٤٩٠()٩٩٫٤٤٦(١٢االستثمار في أصل محتفظ بھ للبیع ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

)١٫٣٠١٫١٩٦()٤٣٣٫٩٦٧(تثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائراالس
١٧٦٠٠٫٨٠١١٫٠٩٤٫١٧٤قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

ة بالقیمة العادلة تكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالی
)٤٣٫٤٩٢()٦١٫٢٧٩(من خالل األرباح والخسائر

-)١٠٫٥٠٧(٢٠فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار 
٢٤٥٫٥١٨-٧متحصالت من استبعاد أصل محتفظ بھ للبیع

٣٫٣٨٩٫٤٤٧١٫٨٨٤٫٥٢٨متحصالت من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة، صافي
رأس المال العامل:التغیرات في

)٧٧٦()٣٫٠٢٣(التغیر في المخزون
)٣٣٫٥٤٤()٢٨٢٫٤٧٩(التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى
٧٣٫٠٩٢٢٠٫١٤٥التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى

٣٫٠٩١٫٣٤٢١٫٤٦٣٫٧٨٠صافي النقد الناتج من العملیات
)٦٫٦٠١()٧٫٩٤٥(فآت نھایة خدمة الموظفین المدفوعةمكا

٣٫٠٨٣٫٣٩٧١٫٤٥٧٫١٧٩صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)١٫٢٠٤()١٦٢(١٠شراء موجودات غیر ملموسة، صافي

)٣٥٫٦٩٢()١٣٫٤٩٣(٩دفعات لتطویر استثمار عقاري
)١٠٫٤٥٩()٤٫٤٦٢(٨شراء ممتلكات ومعدات، صافي

٢٫٩٦٠٧٫٤٩٤متحصالت من عقود اإلیجار التمویلیة 
٢٥٫٠٠٠-ودائع وكالة مستردة
-)٣٥٫٠٠٠(ودائع وكالة مودعة

٧٫٧١٤٦٫٧٥٤فوائد مستلمة
)٨٫١٠٧()٤٢٫٤٤٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)٧٦٫٠٨٥()٩٧٫٤٥٥(تكالیف تمویل مدفوعة على قروض

-)٧٫٤١٣(مبالغ أساسیة مدفوعة على مطلوبات عقود اإلیجار
)١٫٧٢٤٫٧٣٣()٣٫٠٥٣٫٣٤٥(١٧قروض مسددة

١٧٣٨٩٫٩٦٩٤٥٨٫٣٣٩قروض تم الحصول علیھا
)٣٢١٫٧٣٩()١٣٧٫٨٨٨(١٦توزیعات أرباح مدفوعة

٢٠٩٫٠٠٧١٩٢٫٤٢٣مساھمات من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، صافي
)٣٦٫٩٣٢()٧٫٤٥٠(االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة 

)١٫٧٣٨(-توزیعات مدفوعة إلى حاملي الحقوق غیر المسیطرة

)١٫٥١٠٫٤٦٥()٢٫٧٠٤٫٥٧٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)٦١٫٣٩٣(٣٣٦٫٣٧٩صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما یعادلھ
٤٢٩٫٠٨٠٤٩٠٫٤٧٣ینایر١النقد وما یعادلھ في 
١٥٧٦٥٫٤٥٩٤٢٩٫٠٨٠دیسمبر٣١النقد وما یعادلھ في 



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٤

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

لشركة") ھي شـركة مسـاھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في إمـارة أبوظبي، إن شـركة الواحـة كابیتال ش.م.ع ("ا
یولیو ١٢وقد تأسست بتاریخ ١٩٩٧مایو ٢٠الصادر بتاریخ ١٠اإلمارات العربیة المتحدة، بموجب المرسوم األمیري رقم 

١٩٩٧  .

كة وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معًا بـ "المجموعة") وحصص النتائج والمركز المالي للشرتضم ھذه البیانات المالیة الموحدة
المجموعة في الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة ("الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ").

مال، والخدمات تستثمر المجموعة في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل تأجیر الطائرات، والخدمات المالیة، وأسواق رأس ال
البحریة والعقارات الصناعیة، والبنیة التحتیة، والرعایة الصحیة، والتكنولوجیا المالیة والنفط والغاز.

اإلعدادأساس ٢

االلتزامبیان (أ)

في قانون الشركاتالمعمول بھا من والمتطلباتلتقاریر المالیةعداد اإلةالدولیعاییرللموفقاً الموحدة البیانات المالیة تم إعداد
.دولة اإلمارات العربیة المتحدة

أساس القیاس(ب)

بعض األدوات المالیة التي یتم العقاري وباستثناء االستثمارقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، ل
إعادة تصنیف بعض تتمضح في السیاسات المحاسبیة أدناه.كما ھو مو، تقاریر مالیةنھایة كل فترة في العادلة بالقیمة قیاسھا 

).٣٠(إیضاح للفترة الحالیةلبیانات المالیة الموحدةاأرقام المقارنة، حیثما كان ذلك ضروریاً، لتتوافق مع العرض المتبع في

السعرإن القیمة العادلة ھي . الخدماتوالبضائعالمقدم مقابل لالعتبارالقیمة العادلة على التكلفة التاریخیة بصفة عامة تعتمد
السـوق في تـاریخ القیاس، في منتظمة بین المتعاملین في معاملةالتزام، أو دفعھ لتحویل صلیتم استالمھ لبیع أوف سالذي

القیمة . عند تقدیرأخرىباستخدام تقنیة تقییمتم تقدیره یبطریقة مباشرة أو مالحظتھبغض النظر عن ما إذا كان السعر یمكن 
الخصائصخذ المتعاملین في السوق تلك أذا إخصائص األصل أو االلتزاماالعتبار في، تأخذ المجموعة ألصل أو التزامالعادلة 

تم تحدید القیمة العادلة ألغراض القیاس و/أو اإلفصاح في ھذه یفي تاریخ القیاس. األصل أو االلتزامبالحسبان عند تسعیر 
ضمن نطاق المعیار الدولي التي تقع حدة على ذلك األساس، باستثناء معامالت الدفع على أساس األسھم البیانات المالیة المو

١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ضمن نطاق التي تقع معامالت اإلیجار و،٢إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ةمعیار المحاسبكما ورد فيق یقیمة عادلة، مثل صافي القیمة القابلة للتحقوالقیاسات التي تتشابھ مع القیمة العادلة ولكنھا لیست 

.٣٦الدولي رقم ةمعیار المحاسبالقیمة قید االستخدام كما ورد فيأو ٢الدولي رقم 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٥

أساس اإلعداد (تتمة)٢

أساس القیاس (تتمة)(ب)

بناًء على ٣أو ٢، ١المستوى ضمنف قیاسات القیمة العادلة یتصنیتم باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقاریر المالیة، 
التي و، بصورة شاملةمدخالت قیاس القیمة العادلة ومدى أھمیة، ملحوظةقیاسات القیمة العادلة مدخالتالدرجة التي تكون فیھا 

:كما یليتم توضیحھا

سواق النشطة لموجودات أو مطلوبات یمكن مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األ١المستوى ·
؛في تاریخ القیاساللمنشأة الوصول إلیھ

والتي یمكن مالحظتھا ، ١ضمن المستوى التي تم إدراجھامدخالت مستمدة من مصادر غیر األسعار المدرجة ٢المستوى ·
؛ و لألصل أو اإللتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر

.االلتزامأو لألصلةملحوظمدخالت غیر ٣المستوى ·

عرضالوعملة الوظیفیةالعملة (ج)

البیانات المالیة الفردیة لكل شركة من شركات المجموعة بعملة یتم عرضالدوالر األمریكي. ھيللشركة الوظیفیةالعملة إن
یتم عرض النتائج والمركز ،الموحدة). لغرض ھذه البیانات المالیة الوظیفیةالتي تعمل فیھا (عملتھا الرئیسیةالبیئة اإلقتصادیة 

یتم تقریب كافة المعلومات المالیة إلى أقرب عملة العرض للمجموعة. باعتباره، ("درھم")المالي للمجموعة بالدرھم اإلماراتي
مالم یذكر خالف ذلك.ألف



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٦

أساس اإلعداد (تتمة)٢

لةلتقاریر المالیة الجدیدة والمعدعداد المعاییر الدولیة إل)د(

على البیانات المالیة الموحدةجوھريوالتي لیس لھا تأثیر لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة عداد االمعاییر الدولیة إل)١(

لتقاریر المالیة الصادرة عداد االمعاییر الدولیة إلعلىالتعدیالت المعاییر وفي السنة الحالیة، قامت المجموعة بتطبیق عدد من 
٢٠١٩ینایر ١لمعاییر المحاسبیة التي یسري مفعولھا بشكل الزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد لليالدومجلسالعن

كما یلي: 

للفترات فّعالةلتقاریر المالیة الجدیدة والمعدّلةعداد االمعاییر الدولیة إل
السنویة التي تبدأ من

أو بعد

المالیةلتقاریرعداد الى المعاییر الدولیة إلع٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 
والمعیار الدولي ٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم التي تتضمن تعدیالت على 
ومعیار المحاسبة الدولي ١٢ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١١إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٣رقم 

٢٠١٩ینایر ١

فیما یتعلق األدوات المالیة٩لدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت على المعیار ا
بخصائص المبالغ المدفوعة مقدماً ذات التعویض السلبي

٢٠١٩ینایر ١

الشكوك حول معالجات ضریبة ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 
الدخل

٢٠١٩ینایر ١

االستثمارات في الشركات الزمیلة ٢٨دولي رقم تعدیالت على معیار المحاسبة ال
٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیارفیما یتعلق بتطبیق والمشاریع المشتركة

على الحصص طویلة األجل في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك األدوات لمالیة 

٢٠١٩ینایر ١

تعدیل أو تقلیص أو مكافآت الموظفین١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
تسویة الخطة

٢٠١٩ینایر ١

على المبالغ المدرجة في جوھريأي تأثیر إلى لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة عداد اتطبیق ھذه المعاییر الدولیة إلیؤديلم 
یبات المستقبلیة.ؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتیالسنة الحالیة أو السنوات السابقة ولكن قد 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٧

أساس اإلعداد (تتمة)٢

(تتمة)المعاییر الدولیة إلعداد لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة(د)

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والتي لھا تأثیر ھام على البیانات المالیة الموحدة )٢(

عقود اإلیجار١٦رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
عقود اإلیجار، وتفسیر لجنة تفسیرات ١٧محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١٦یحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

-عقود اإلیجار التشغیلیة ١٥-SICتحدید ما إذا كانت االتفاقیة تحتوي على عقد إیجار، و-٤التقاریر المالیة الدولیة رقم 
تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس ٢٧-SICحوافز وال

والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین االعتراف بمعظم عقود اإلیجار في المیزانیة العمومیة.

إلى حٍد كبیر عن المحاسبة بموجب معیار ١٦لدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم لم تتغیر محاسبة المؤجر بموجب المعیار ا
. سوف یواصل المؤجرون تصنیف كافة عقود اإلیجار إما كعقود إیجار تشغیلیة أو عقود إیجار تمویلیة ١٧المحاسبة الدولي رقم 

لم یكن للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم . لذلك، ١٧باستخدام نفس المبادئ الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي رقم 
تأثیر على عقود اإلیجار حینما تكون المجموعة ھي المؤجر.١٦

باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل بتاریخ تطبیق ١٦اختارت المجموعة تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
مجموعة تطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا سابقًا على أنھا عقود إیجار عند . اختارت ال٢٠١٩ینایر ١مبدئي في 

في تاریخ التطبیق ٤وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٧تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 
١٢لعقود اإلیجار التي لھا، في تاریخ بدء العقد، فترة إیجار لمدة المبدئي. اختارت المجموعة كذلك استخدام إعفاءات اإلدراج 

شھر أو أقل وال تحتوي على خیار شراء ("عقود اإلیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي یكون فیھا األصل الضمني ذو 
.قیمة منخفضة ("موجودات منخفضة القیمة")

بتصنیف ١٦جموعة قبل اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم لدى المجموعة عقود إیجار مختلفة، حیث قامت الم
كل من عقود إیجارھا (كمستأجر) في تاریخ البدء كعقد إیجار تشغیلي. لم تتم رسملة األصل المؤجر وتم إدراج مدفوعات 

اإلیجار. كان یتم إدراج أي إیجار اإلیجار كمصاریف إیجار ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة
مدفوع مقدمًا واإلیجار المستحق ضمن "الذمم المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً" و"الذمم الدائنة والمستحقات" على التوالي. عند 

ة لكافة عقود ، قامت المجموعة بتطبیق طریقة اإلدراج والقیاس الفردی١٦اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة. یوفر المعیار متطلبات انتقال 

محددة وإجراءات عملیة، والتي تم تطبیقھا من قبل المجموعة.

قود التي تم تصنیفھا سابقًا كعقود إیجار قامت المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار لتلك الع
تشغیلیة، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة. تم إدراج موجودات حق 

جار االستخدام بناًء على المبلغ المساوي لمطلوبات عقود اإلیجار، المعدل ألیة مبالغ ذات صلة مدفوعة مقدمًا ومدفوعات اإلی
المستحقة التي تم إدراجھا سابقاً. تم إدراج مطلوبات اإلیجار بناًء على القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، المخصومة 

باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٨

أساس اإلعداد (تتمة)٢

والمعدلة (تتمة)المعاییر الدولیة إلعداد لتقاریر المالیة الجدیدة(د)

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والتي لھا تأثیر ھام على البیانات المالیة الموحدة (تتمة))٢(

(تتمة)عقود اإلیجار١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

:ھو كما یلي٢٠١٩ینایر ١كما في ١٦إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

ألف درھم
الموجودات

٢٠٠٫٥٤٦موجودات حق االستخدام
)٢٫٨٢١(مبالغ مدفوعة مقدماً 

١٩٧٫٧٢٥

المطلوبات
١٩٧٫٧٢٥مطلوبات عقود اإلیجار

كما یلي:٢٠١٩ینایر ١بمطلوبات عقود اإلیجار كما في یمكن تسویة التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 

ألف درھم

٢٠١٨٤٢٢٫٣٤٠دیسمبر ٣١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة كما في 
%٧٫٠٢-%٢٠١٩٥٫٠٠ینایر ١معدل االقتراض اإلضافي كما في 

٢٠١٩١٩٨٫٢٩٥ینایر ١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة المخصومة كما في 
)٥٧٠(إلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمةتعدیل االلتزامات المتعلقة بعقود ا

٢٠١٩١٩٧٫٧٢٥ینایر ١مطلوبات عقود اإلیجار كما في 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٩

أساس اإلعداد (تتمة)٢

المعاییر الدولیة إلعداد لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تتمة)(د)

لصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكرالتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة عداد االمعاییر الدولیة إل)٣(

الصادرة ولكنھا غیر فّعالة بعد:الجدیدة والمعدلة التالیة لتقاریر المالیة عداد االمعاییر الدولیة إللم تقم المجموعة بتطبیق 

للفترات الة◌ّ فعّ لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدّلةعداد االمعاییر الدولیة إل
سنویة التي تبدأ منال

أو بعد
المتعلق بتعریف عمالدمج األ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

األعمال
٢٠٢٠ینایر ١

والمعیار الدولي إلعداد التقاریر ٢تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
والمعیار الدولي إلعداد التقاریر ٦إلعداد التقاریر المالیة رقم والمعیار الدولي ٣المالیة رقم 
ومعیار ٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٤الملیة رقم 

٣٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٣٧ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٣٤المحاسبة الدولي رقم 
وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة ١٢الیة الدولیة رقم وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر الم

وتفسیر لجنة تفسیرات ٢٠وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم ١٩الدولیة رقم 
اإلطار النظري الوارد في بمراجعفیما یتعلق SIC-32و٢٢التقاریر المالیة الدولیة رقم 
یر المالیةالمعاییر الدولیة إلعداد التقار

٢٠٢٠ینایر ١

ومعیار المحاسبة الدولي عرض البیانات المالیة١معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على 
فیما یتعلق  بتعریف ءاالسیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخط٨رقم 

المادیة
٢٠٢٠ینایر ١

٣٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٩قاریر المالیة رقم تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد الت
فیما یتعلق بتعدیل معیار معدل الفائدة ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

٢٠٢١ینایر ١عقود التأمین١٧رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس التوحیدأ)(

) الخاضعة لسیطرة الشركة التنظیمیةالبیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة والمنشآت (بما في ذلك المنشآت تتضمن
وشركاتھا التابعة.

الشركات التابعة) ١(

عندما تفقد الشركة السیطرة على یتوقفوالجھة المستثمر فیھاالسیطرة على تحصل الشركة علىتوحید شركة تابعة عندما یبدأ 
:یكون للشركةیتم تحقیق السیطرة عندما.الجھة المستثمر فیھا

المستثمر فیھا؛الجھةعلى سیطرة·
المستثمر فیھا؛ ومشاركتھا في الجھةمتنوعة من العوائد العندما تكون الشركة معرضة إلى، أو تمتلك حقوقاً في ·
لتأثیر على العوائد.لوذھانفلدیھا القدرة على استخدام ·

تشیر إلى والظروفالمستثمر فیھا أم ال في حال كانت الحقائق الجھةإذا كانت تمتلك سیطرة على ماتقوم الشركة بإعادة تقییم 
الثالثة الواردة أعاله.السیطرة أو أكثر من عناصر ةحدوث تغیرات في واحد

األرباح خالل السنة في بیان المستبعدةیف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو ومصارإیراداتوعلى وجھ التحدید، یتم إدراج 
التاریخ الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة وحتى التاریخ الذي تفقد فیھ الشركة الموحد منذوالدخل الشامل اآلخر والخسائر

.الجھة المستثمر فیھاالسیطرة على 

یعود إجماليحقوق غیر المسیطرة. الالدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى بنودنوكل بند مالخسائرأو األرباحتعود
رصیدعجز فيأدى ذلك إلىحقوق غیر المسیطرة حتى وإن اللشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى إلى االدخل الشامل 

حقوق غیر المسیطرة.ال

مع متوافقة سیاساتھا المحاسبیة لجعللى البیانات المالیة للشركات التابعة عندما یكون ذلك ضروریاً، یتم إجراء التعدیالت ع
السیاسات المحاسبیة للمجموعة.

ما بین المتعلقة بالمعامالتالمصاریف والتدفقات النقدیةویراداتاإلوحقوق الملكیةوكافة األرصدة داخل المجموعةیتم حذف 
شركات المجموعة بالكامل عند التوحید.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢١

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

(تتمة)أساس التوحید(أ) 

(تتمة)الشركات التابعة) ١(
المستثمر فیھا الجھةسیطرة على یكون لدیھاالمستثمر فیھا، الجھةعندما تمتلك الشركة أقل من غالبیة حقوق التصویت في 

المستثمر فیھا من طرف واحد. للجھةالصلةتوجیھ األنشطة ذات عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنحھا القدرة العملیة على
الجھةعند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت الشركة في الصلةذات والظروفتأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق 

المستثمر فیھا كافیة أم ال لمنحھا السیطرة بما في ذلك: 

اآلخرین؛حقوق التصویتحجم وتوزیع حقوق التصویت لحاملي ًة معمقارنحقوق التصویت لالشركة إمتالك حجم ·
أو األطراف األخرى؛حقوق التصویت اآلخرینحاملي وحقوق التصویت الكامنة المحتفظ بھا من قبل الشركة، ·
ن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ وعالحقوق الناتجة ·
الصلةعلى توجیھ األنشطة ذات الحالیةھا ال تمتلك، القدرةضافیة تشیر إلى أن الشركة تمتلك، أو أنإوظروفأیة حقائق ·

التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.أنماط، بما في ذلك یلزم فیھ اتخاذ قراراتفي الوقت الذي 

بعةعلى الشركات التاالسیطرةفقدانملكیة المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى حصص التغیرات في یتم احتساب
حصصھا ذات حقوق غیر المسیطرة لتعكس التغیرات في الالمجموعة ولحصةالمدرجةكمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم 

حقوق غیر المسیطرة والقیمة العادلة الالمبلغ الذي یتم من خاللھ تعدیلأي فرق بین یتم االعتراف بفي الشركات التابعة. الصلة
حقوق الملكیة ویكون عائدًا إلى مالكي الشركة. ضمنمباشرةً المدینالمدفوع أو لالعتبار

ویتم احتسابھا ضمن األرباح والخسائرعندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة 
السابقة) القیمة المدرجة ٢و(محتفظ بھاالمستلم والقیمة العادلة ألیة حصة لالعتبار) مجموع القیمة العادلة ١كالفرق بین (

المبالغ المعترف بھا احتساب كافةللموجودات (بما في ذلك الشھرة)، ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق غیر مسیطرة. یتم 
سابقًا في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات 

أو التحویل إلى تصنیف آخر في حقوق الملكیة كما األرباح أو الخسائر(بمعنى آخر، إعادة التصنیف إلى شركة التابعة مباشرةً ال
القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة ُتعتبرلتقاریر المالیة). عداد اھو محدد/ مسموح بھ وفقًا للمعاییر الدولیة إل

وذلك في المحاسبة الالحقة وفقًا للمعیار الدوليالمبدئيالقیمة العادلة عند االعتراف ھي خ فقدان السیطرة التابعة السابقة بتاری
باستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك.المبدئيأو، عندما ینطبق، التكلفة عند االعتراف ٩رقم لتقاریر المالیةعداد اإل

األعمالدمج)٢(

األعمال بالقیمة العادلة، دمجالمحول ضمن االعتباریتم قیاس على األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب االستحواذ 
علىالمتكبدةالمطلوبات وتاریخ االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، في مجموع القیم العادلة كالتي یتم احتسابھا 

الجھةوذ علیھا وحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة مقابل السیطرة على المستحللجھةالمجموعة إلى المالكین السابقین 
.تكبدھاعند في األرباح والخسائرالمستحوذ علیھا. یتم االعتراف بالتكالیف المتعلقة باالستحواذ عموماً 

بالقیمة العادلة.الملتزم بھا مطلوباتتاریخ االستحواذ، یتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والفي 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

أساس التوحید (تتمة)(أ) 

دمج األعمال (تتمة))٢(
المستحوذ علیھا والقیمة العادلة الجھةمبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة  في والمحول، االعتبارفائض إجمالي كیتم قیاس الشھرة 

تاریخ في المستحوذ علیھا (إن وجدت) على صافي المبالغ الجھةالمحتفظ بھا سابقًا في ذة الجھة المستحولحقوق ملكیة 
. الملتزم بھاالقابلة للتحدید والمطلوبات المستحوذ علیھا االستحواذ للموجودات 

موجودات لحصول على حصة نسبیة في صافيال حاملیھا حالیة وتخوّ الملكیة الحصصحقوق غیر المسیطرة التي تمثل الإن 
حقوق غیر المسیطرة للمبالغ المعترف بھا لبالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة لإما المنشأة في حالة التصفیة قد یتم قیاسھا مبدئیًا 

یتم . على حدةمعاملة كل المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس على أساس الجھةلصافي الموجودات القابلة للتحدید في 
آخر من حقوق الملكیة غیر المسیطرة األخرى بالقیمة العادلة أو، حیثما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیار أنواع قیاس

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر النالیة.

طارئ، اعتبارن ترتیب عأعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة دمجالمحول من قبل المجموعة ضمن االعتبارعندما یتضمن 
دمجالمحول ضمن االعتباردراجھ كجزء من إتاریخ االستحواذ ویتم في بالقیمة العادلة الطارئ االعتباریتم قیاس فإنھ 

األعمال. 

التي ال تكون مؤھلة كتعدیالت لفترة القیاس على كیفیة والطارئ لالعتبارللتغیرات في القیمة العادلة المحاسبة الالحقةتعتمد
الحقة مالیةتقاریرفي تواریخ الطارئ الذي یتم تصنیفھ كحقوق ملكیة االعتبارال یتم إعادة قیاسالطارئ.االعتبارتصنیف 

في الطارئ الذي یتم تصنیفھ كأصل أو التزاماالعتباریتم إعادة قیاسویتم احتساب التسویة الالحقة لھ ضمن حقوق الملكیة. 
٣٧الدولي رقم ةأو معیار المحاسب٩لتقاریر المالیة رقم عداد الي إلوفقًا للمعیار الدوالالحقة المالیة تواریخ التقاریر 

ضمن المقابلةأو الخسارة بالربحاإلعتراف ، معكما ھو مناسب، المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة
.األرباح والخسائر

كیة  إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق المل)٣(

ھو القدرة على المشاركة في قرارات التأثیر الھام. إن تأثیرًا ھاماً المجموعة علیھا الشركة الزمیلة ھي المنشأة التي تمارس إن 
سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات.ھا ال تعتبرالمستثمر فیھا ولكنالجھةالسیاسة المالیة والتشغیلیة في 

التي لدیھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوق في لألطرافبموجبھو ترتیب مشترك حیث یكونالمشروع المشترك ھإن 
التي تظھر وصافي موجودات الترتیب المشترك. إن السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیًا للسیطرة على ترتیب 

التي تتشارك السیطرة.األطرافقبل ة من موافقة إجماعیالصلةفقط عندما تستلزم القرارات حول األنشطة ذات 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

أساس التوحید (تتمة)(أ)

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة)  )٣(
ھذه البیانات المالیة الموحدة باستخدام نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة فيیتم إدراج

طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة باستثناء عندما یتم تصنیف االستثمار أو جزء منھ كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة، یتم 
تثمار في شركة . وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، یتم االعتراف باالس٥لتقاریر المالیة رقم عداد ااحتسابھ وفقًا للمعیار الدولي إل

زمیلة أو مشروع مشترك مبدئیًا في بیان المركز المالي الموحد بالتكلفة ویتم تعدیلھا الحقًا لالعتراف بحصة المجموعة في 
خسائرمنحصة المجموعة تتجاوزوالدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. عندما األرباح والخسائر

التي تتضمن أیة حصص طویلة األجل، وحصتھا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (تركشركة زمیلة أو مشروع مش
تتوقف المجموعة عندھا ، التي وفقًا لطبیعتھا، تشكل جزءًا من صافي استثمار المجموعة في شركة زمیلة أو مشروع مشترك)و

المجموعة فیھتتكبدإلى الحد الذي اإلضافیةر یتم اإلعتراف بالخسائأیة خسائر إضافیة أخرى.من عن اإلعتراف بحصتھا 
بالنیابة عن الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.تقوم بدفع مبالغأو إستنتاجیةالتزامات قانونیة أو 

فیھ تصبحیتم احتساب االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة من التاریخ الذي 
ھة المستثمر فیھا شركة زمیلة أو مشروع مشترك. عند االستحواذ على استثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك، یتم الج

تكلفة االستثمار على حصة المجموعة من صافي القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات الجھة المستثمر في االعتراف بأي فائض 
لالستثمار. یتم االعتراف بأي فائض القیمة المدرجةإدراجھا ضمنالتي یتم وھرة، كشومطلوباتھا الطارئة فیھا القابلة للتحدید 

صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید على تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقییم، منحصة المجموعة في 
في فترة االستحواذ على االستثمار. ضمن األرباح والخسائر مباشرةً 

خسارة انخفاضةتحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیمن أجل ٣٦الدولي رقم ةتم تطبیق متطلبات معیار المحاسبی
القیمة فیما یتعلق باستثمار المجموعة في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. عندما یكون ذلك ضروریاً، یتم اختبار إجمالي في

انخفاض قیمة ٣٦الدولي رقم ةالقیمة وفقًا لمعیار المحاسبلالنخفاض فيالشھرة) المبلغ المدرج لالستثمار (بما في ذلك
،اإلستبعاداالستخدام والقیمة العادلة ناقصًا تكالیف قیدقیمةال(القابل للتحصیلكأصل فردي من خالل مقارنة المبلغ الموجودات

لالستثمار. یتم القیمة المدرجةمعترف بھا جزءًا من ة انخفاض في القیمأیة خسارة تشكل. قیمتھ المدرجةأیھما أعلى) مع 
إلى المدى الذي تزداد فیھ القیمة القابلة ٣٦الدولي رقم ةالقیمة وفقًا لمعیار المحاسبفينخفاضاالاالعتراف بأي عكس لخسارة 

لالسترداد لالستثمار في وقتٍ الحق.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

ید (تتمة)أساس التوح(أ)

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة)  )٣(
توقف فیھ االستثمار عن كونھ شركة زمیلة أو مشروع یتتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة من التاریخ الذي 

دما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزمیلة أو المشروع مشترك، أو عندما یتم تصنیف االستثمار كمحتفظ بھ للبیع. عن
بالقیمة المحتفظ بھاأصل مالي، تقوم المجموعة بقیاس الحصة عبارة عنھيالمحتفظ بھاالمشترك السابق وكانت الحصة 

. ٣٩الدولي رقم ةیار المحاسبوفقًا لمعالمبدئيالعادلة في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادلة كقیمتھا العادلة عند االعتراف 
تاریخ التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة في للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك القیمة المدرجةالفرق بین یتم إدراج

أثناء، الشركة الزمیلة أو المشروع المشتركمنمن استبعاد حصة جزئیة متحصالتوأیة محتفظ بھاوالقیمة العادلة ألیة حصة 
تحدید الربح أو الخسارة من استبعاد الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة باحتساب كافة 

نفس األساس الذي قد بالمبالغ المعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك 
. الصلةاستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات لك الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك مباشرًة بقامت تلویكون الزمًا فیما 

إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة فیما لو تمتبناًء على ذلك، 
المجموعة عندھا تقوم، الصلةاستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات األرباح والخسائر عندإلى،الزمیلة أو المشروع المشترك

إعادة التصنیف) عندما یتم التوقف عن من (كتعدیل األرباح والخسائربإعادة تصنیف الربح أو الخسارة من حقوق الملكیة إلى 
استخدام طریقة حقوق الملكیة.

في مشروع مشترك أو اً یصبح االستثمار في الشركة الزمیلة استثمارتستمر المجموعة في استخدام طریقة حقوق الملكیة عندما
في شركة زمیلة. ال یتم إعادة قیاس القیمة العادلة عند إجراء ھذه التغیرات اً یصبح االستثمار في مشروع مشترك استثمارعندما 

في حصص الملكیة.

وع مشترك ولكنھا تستمر في استخدام طریقة حقوق عندما تقوم المجموعة بتخفیض حصة ملكیتھا في شركة زمیلة أو مشر
بإعادة تصنیف الحصة من الربح أو الخسارة التي تم االعتراف بھا سابقًا في الدخل الشامل المجموعةعندھا تقومالملكیة، 

خسارة إلى إعادة تصنیف الربح أو التمتفیما لو ضمن األرباح والخسائراآلخر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة الملكیة
.الصلةعند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات األرباح والخسائر

األرباح بیتم االعترافحدى منشآت المجموعة بالتعامل مع شركة زمیلة أو مشروع مشترك لدى المجموعة، إعندما تقوم 
نات المالیة الموحدة للمجموعة فقط ضمن ن المعامالت مع الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في البیاعنوالخسائر الناتجة 

نطاق الحصص في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك غیر المرتبطة بالمجموعة. 

الشركات الزمیلة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر)٤(

للمجموعة في بیان المركز المالي الموحد یتم إدراج الحصص في الشركات الزمیلة المحتفظ بھا كجزء من المحفظة اإلستثماریة
، بتصنیف االستثمارات االستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة٢٨بالقیمة العادلة. یسمح معیار المحاسبة الدولي رقم 

ن خالل في الشركات الزمیلة المحتفظ بھا من قبل مؤسسات رؤوس أموال المخاطر، عند اإلعتراف المبدئي، بالقیمة العادلة م
، مع اإلعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة ٩األرباح والخسائر ویتم احتسابھا وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

في بیان األرباح والخسائر الموحد في فتره التغییر.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٥

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

محتفظ بھا للبیعغیر متداولة موجودات )ب(

وبصورة قیمتھا المدرجةمحتفظ بھا للبیع عند إمكانیة تحصیل ومجموعات اإلستبعاد كیتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة 
یكون األصل غیر الشرط فقط عندماأنھ قد تم استیفاء ھذابیع بدًال من االستخدام المستمر. یتم اعتبار معاملةرئیسیة من خالل 

مثل ھذه للشروط العادیة والعرفیة لبیع ویخضع فقطوضعھ الحاليبعاد) متاحًا للبیع المباشر بالمتداول (أو مجموعة االست
الذي . ینبغي أن تكون اإلدارة ملتزمة بالبیعإلى حٍد كبیرمحتملة بیعھاعملیة تكون و(أو مجموعات اإلستبعاد)الموجودات

سنة واحدة من تاریخ التصنیف.خالل یتوقع أن یكون مؤھًال لالعتراف بھ كعملیة بیع مكتملة 

موجودات ومطلوبات تلك كافةللسیطرة على شركة تابعة، یتم تصنیف فقدانعندما تلتزم المجموعة بخطة بیع معینة تتضمن 
إذا كانت المجموعة ستحتفظ ماالمعاییر الواردة أعاله بغض النظر عن استیفاءالشركة التابعة كمحتفظ بھا للبیع عندما یتم 

بعد البیع.سابقاً الملكیة غیر المسیطرة في الشركة التابعة لھا بحصة

، أو جزء من االستثمار، في شركة زمیلة أو مشروع مشتركالستثمارعندما تكون المجموعة ملزمة بخطة بیع تتضمن استبعاد 
ستبعاده كمحتفظ بھ للبیع عندما یتم جزء من االستثمار الذي سوف یتم اال، یتم تصنیف االستثمار أو محتسب وفقًا لحقوق الملكیة

بالجزء الذي یتم تصنیفھ فیما یتعلقتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة تالمعاییر الواردة أعاله، واستیفاء
لم الذي وأي جزء محتفظ بھ من االستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك تواصل المجموعة احتسابكمحتفظ بھ للبیع. 

تصنیفھ كمحتفظ بھ للبیع باستخدام طریقة حقوق الملكیة. تتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة عند االستبعاد یتم
على الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.للتأثیر الھامإلى فقدان المجموعةنتائج االستبعاد تؤديعندما 

للمعیار الدولي في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وفقًا محتفظ بھابعد االستبعاد، تقوم المجموعة باحتساب أیة حصة
شركة زمیلة أو مشروع مشترك، وفي ھذه الحالة ھي عبارة عن المحتفظ بھاالحصة إال إذا ظلت ٩رقم إلعداد التقاریر المالیة 

).)٣(أ) (٣رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلىتقوم المجموعة باستخدام طریقة حقوق الملكیة (

والقیمة العادلة ناقصًا بالقیمة المدرجةمجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بھا للبیع ویتم قیاس الموجودات غیر المتداولة (
أیھما أقل.،تكالیف البیع

الممتلكات والمعدات)ج(

تكلفة إنالقیمة متراكمة. فيخسائر انخفاضأیة والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصًا االستھالك المتراكم ویتم إدراج الممتلكات
التكلفة العائدة بشكل مباشر لالستحواذ.ھي تكلفة الشراء زائدًا الممتلكات والمعدات

فقط عندما ، كما ھو مناسب، االعتراف بھا كأصل منفصلیتمالقیمة المدرجة لألصل أوضمنیتم إدراج التكالیف الالحقة 
البندقیاس تكلفةسوف تتدفق إلى المجموعة ویمكنمرتبطة بالبند المعني المستقبلیة القتصادیة منافع االالمحتمل أن الیكون من 

في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.ضمن األرباح والخسائربشكل موثوق. یتم إدراج كافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٦

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

(تتمة)كات والمعداتالممتل(ج)

تخصیص تكلفة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على مدى أعمارھا بھدفباستخدام طریقة القسط الثابت یتم احتساب االستھالك 
اإلنتاجیة المقدرة، وفقاً لألساس التالي:

العمر اإلنتاجي المقدّرالتفاصیل
سنوات٥-٣تحسینات على المأجور

سنوات٥–٣، أثاث وتركیباتعلوماتمعدات تقنیة الم
سنوات٧-٥أخرىمعدات طبیة ومعدات 
سنوات٣سیارات

في تأثیر أیة تغییراتوالقیم المتبقیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة، ویتم احتساب المقدرةتتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة 
القیم المقدرة على أساس مستقبلي.

منافع إقتصادیة تنشأوالمعدات عند اإلستبعاد أو عندما یكون من غیر المتوقع أن الممتلكاتاف بأحد بنود یتم إلغاء اإلعتر
مستقبلیة من اإلستخدام المستمر لألصل.

البیع والقیمة المدرجة لألصل ویتم متحصالتن استبعاد أو تقاعد أصل كالفرق بین عالربح أو الخسارة الناتجة یتم تحدید
.الموحداألرباح والخسائربھا في بیان االعتراف

العقاريستثماراإل)د(

العقارات في ذلك(بما رأس المالو/أو لزیادة اإلیجاراتتحصیلمن أجل المحتفظ بھا العقاریة ھي العقارات ستثماراتإن اإل
تتضمن التكلفة كافة ل تكالیف المعاملة.، وتشمبالتكلفةمبدئیاً العقاریةستثماراتإلاقید اإلنشاء لھذه األغراض). یتم قیاس 

على النحو المخطط لھ، بما في ذلكتعمللكي الالزمةموقعھا وحالتھاإلى الموجودات إلى إیصالالعائدةالتكالیف المباشرة 
اساتسیلالمرسملة وفقًا لالقروضللموجودات المؤھلة، تكالیف بالنسبة والتصمیموتكالیف ، الصلةتكالیف الموظفین ذات 

إلى عقارات التنفیذالمقصود، یتم تحویلھا من أعمال قید لالستخداملمجموعة. عندما تكون الموجودات جاھزة لالمحاسبیة
تغیرن عوالخسائر الناتجة األرباحیتم إدراجالعقاریة بالقیمة العادلة. ستثماراتاإلیتم قیاسإلعتراف المبدئي، ابعد.جاھزة

فیھا.تنشأفي الفترة التي ضمن األرباح والخسائرالعقاریة اراتستثمالقیمة العادلة لإل

عند عدم وعندما یتم سحب االستثمار العقاري من االستخدام بشكل دائم عند إستبعاده أو باستثمار عقاريیتم إلغاء اإلعتراف 
اإحتسابھیتم (بالعقارن إلغاء اإلعتراف عشئةالناأو الخسائر األرباحیتم إدراجإقتصادیة مستقبلیة من إستبعاده. منافعأیةتوقع

إلغاء في الفترة التي یتم فیھا ضمن األرباح والخسائر)اإلستبعاد والقیمة المدرجة لألصلمتحصالتكالفرق بین صافي 
.بالعقاراإلعتراف 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٧

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

الموجودات غیر الملموسة الشھرة و(ه)

الشھرة)١(
تاریخ االستحواذ على األعمال ناقصًا خسائر في تم تحدیدھا التين االستحواذ على األعمال بالتكلفة عیتم إدارج الشھرة الناتجة 

القیمة المتراكمة، إن وجدت.فينخفاضاال

المجموعة (أو للنقد لدىالمولدةالقیمة، یتم تخصیص الشھرة لكل وحدة من الوحدات فينخفاضاإلألغراض تتعلق باختبار 
للنقد) التي من المتوقع أن تستفید من عملیة دمج األعمال.المولدةمجموعة من الوحدات 

بشكل أكثر تكرارًا عند أو لھاالشھرة تخصیصللنقد التي تم المولدةلوحدات اقیمة فيإلنخفاضلیتم إجراء إختبار سنوي 
ھي القیمة العادلة ناقصًا تكالیف االستبعاد وقیمتھا قیمة القابلة لإلسترداد الإنقیمة الوحدة. إنخفاضمؤشر على احتمالیة وجود

خسارة یتم توزیع ،قیمتھا المدرجةللنقد أقل من المولدةللوحدة قید االستخدام، أیھما أعلى. إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد 
للوحدة ومن ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة صیصھاتخألیة شھرة تم القیمة المدرجةلتخفیضالقیمة أوًال االنخفاض في

َ على االقیمة في القیمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. یتم اإلعتراف بأیة خسائر انخفاض بناًء علىبالتناسب  لشھرة مباشرة
القیمة المعترف بھا للشھرة في فترات الحقة.فينخفاضاالخسائر ال یتم عكسضمن األرباح والخسائر.

االستبعاد.منالربح أو الخسارة أثناء تحدید، یتم إدراج المبلغ العائد إلى الشھرة الصلةللنقد ذات المولدةعند استبعاد الوحدة 

في وفقًا لحقوق الملكیةةمحتسبجھة مستثمر فیھالشھرة الناتجة عن اإلستحواذ على المتعلقة باتم إدراج سیاسة المجموعة 
) أعاله.٣(أ) (٣رقمیضاحاإل

األعمالأثناء دمجالموجودات غیر الملموسة األخرى المستحوذ علیھا )٢(

مبدئیًا بشكل منفصل عن الشھرة والمعترف بھااألعمال أثناء دمجالمستحوذ األخرى یتم اإلعتراف بالموجودات غیر الملموسة 
. الحاسوبوبرامج تراخیصالعقود و،لعالمات التجاریةتاریخ اإلستحواذ (والتي تعتبر تكلفتھا) وتشمل افي بالقیمة العادلة 

اإلطفاء المتراكم ناقصاً دمج األعمال بالتكلفة أثناءالموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا یتم إدراجالمبدئي، بعد اإلدراج
یتم علیھا بشكل منفصل.تحوذالمسلموجودات غیر الملموسة لمستخم لساس ااأل، بنفس ةالقیمة المتراكمفينخفاضخسائر اإلو

األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات غیر الملموسة وفقاً لما یلي:اإلعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى 

العمر اإلنتاجي المقدّرالتفاصیل
سنوات١٠-٥العالمات التجاریة

سنوات٥التراخیص
سنوات٥العقود

سنوات٥–٣برامج الحاسوب

وطرق اإلطفاء في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، مع احتساب تأثیر أیة تغیرات في یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقّدرة 
التقدیرات على أساس مستقبلي. 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٨

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

الشھرة والموجودات غیر الملموسة (تتمة)(ه)

جودات غیر الملموسة إلغاء اإلعتراف بالمو)٣(

من إستخدامھا أو عند عدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلیةیتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات غیر الملموسة عند إستبعادھا أو 
یتم قیاسھا كالفرق والتي ن إلغاء اإلعتراف بالموجودات غیر الملموسة عأو الخسائر الناتجة باألرباحیتم االعترافإستبعادھا. 

عند إلغاء اإلعتراف باألصل.ضمن األرباح والخسائر،صافي عوائد اإلستبعاد والقیمة المدرجة لألصلبین

الشھرةبخالفقیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة فينخفاضاال(و)

ما تحدید من أجللملموسة مراجعة القیم المدرجة لموجوداتھا الملموسة وغیر ابالمجموعة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، تقوم
یتم تقدیر ،القیمة. إذا وجد ما یشیر إلى ذلكفيانخفاضلخسارة أن ھذه الموجودات قد تعرضت مؤشر علىكان ھنالك إذا

القیمة (إن وجدت). في حال عدم التمكن من تقدیر القیمة فينخفاضاإلخسائر من أجل تحدیدالقیمة القابلة لإلسترداد لألصل 
إلیھا األصل. ینتميللنقد التي المولدة، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لإلسترداد للوحدة فرديإلسترداد ألصل القابلة ل
للنقد مولدةإلى وحدات كذلك تخصیص موجودات الشركات، یتم وثابتةمعقولة تخصیصتحدید أسس یكون باإلمكانعندما 
لھا.وثابتةمعقولة تخصیصللنقد التي یمكن تحدید أسس المولدةالوحدات إلى أصغر مجموعة من تخصیصھا، أو یتم فردیة

القیمة قید ، أیھما أعلى. عند تقییم القیمة قید االستخدامإن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصًا تكلفة البیع أو 
ا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس ھت، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیماالستخدام

. االتدفقات النقدیة المستقبلیة لھتقدیرالتي لم یتم تعدیل باألصلوالمخاطر الخاصة للمالتقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة 

لقیمة المدرجة، یتم تخفیض القیمة المدرجة للنقد) بما یقل عن امولدةتم تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد ألصل (أو وحدة إذا 
األرباح ضمنمباشرًة في القیمةالقابلة لإلسترداد. یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاضقیمتھللنقد) إلى المولدةلألصل (أو الوحدة 

.والخسائر

للنقد) إلى القیمة المعاد المولدةوحدة تتم زیادة القیمة المدرجة لألصل (أو ال، القیمة الحقاً فينخفاضاإلعندما یتم عكس خسارة
فیما لو لم یتم التي كان من الممكن تحدیدھاتقدیرھا القابلة لإلسترداد، بحیث ال تزید القیمة المدرجة المعدلة عن القیمة المدرجة 

خسائر اف بعكساالعترفي السنوات السابقة. یتم لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) القیمة فيخسائر إنخفاضباالعتراف
.ضمن األرباح والخسائرالقیمة مباشرًة فينخفاضاإل



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

المخصصات(ز)

ویكون من ) ناتج عن أحداث سابقة إستنتاجيیتم اإلعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة إلتزام حالي (قانوني أو 
. بھاإللتزام ویمكن تقدیر مبلغ اإللتزام بشكل موثوقبتسویةأن تكون المجموعة ملزمة المحتمل

بعد في نھایة فترة التقاریر المالیة،اإللتزام من أجل تسویةالمطلوب تقدیر لالعتبارالمبلغ المعترف بھ كمخصص أفضل یعتبر
لتسویةتخدام التدفقات النقدیة المقّدرة المحیطة باإللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باسوالشكوكاألخد بعین االعتبار المخاطر 

). اً قیمتھ المدرجة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة (عندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للمال جوھریتكونااللتزام الحالي، 

، فإنھ یتم آخرمخصص من طرف لتسویةأو كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة بعضمن المتوقع استردادعندما یكون
بشكل مبلغ الذمة المدینةقیاس وإذا كان باإلمكانإذا كان استالم التعویض مؤكدًا إلى حد كبیركأصلاالعتراف بالذمة المدینة 

. بھموثوق

المخزون(ح)

یقة المتوسط المرجح یتم تحدید التكلفة باستخدام طر. أیھما أقل،قیالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقبیتم قیاس المخزون 
ق سعر یمثل صافي القیمة القابلة للتحقیوإیصالھ إلى موقعھ وحالتھ الحالیة. المخزون لالستحواذ علىالمتكبدة النفقاتوتتضمن

یتم تكوین مخصص للمخزون المتقادم وبطئ .المقدرةمصاریف البیعناقصاً سیاق األعمال اإلعتیادیة، ضمنالبیع المقّدر 
ق.یالقابلة للتحققیمتھالقیمة المدرجة للمخزون إلى صافي جل تخفیضمن أالحركة 

المالیة األدوات)ط(

اإلعتراف المبدئي)١(
باستثناء في األحكام التعاقدیة لألداة یتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة طرفاً 

المتاجرةتاریخ على أساسالتي تم اإلعتراف بھا و" اإلعتیادیة"الطریقة التي تتم بـ لیةمشتریات ومبیعات الموجودات الما
الموجودات المشتقة).بخالف(

االستحواذ إلى بشكل مباشرالعائدة تكالیف المعامالت إنیتم قیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة. 
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بخالفمالیة ومطلوبات مالیة (أو إصدار موجوداتعلى

أو خصمھا من القیمة العادلة للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة، أیھما أنسب، عند یتم إضافتھا ) األرباح والخسائر
. المبدئياالعتراف 

موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من بشكل مباشر إلى االستحواذ علىعائدة یتم االعتراف بتكالیف المعاملة ال
 ضمن األرباح والخسائر.مباشرةً األرباح والخسائر، خالل 

م األولالیوالخیارات التي یتم اإلستحواذ علیھا بتكلفة المعاملة، والتي تختلف عن قیمتھا العادلة في عقود یتم االعتراف مبدئیًا ب
غیر إیرادات، بالقیمة العادلة. یتم تأجیل أیة إختالفات بین القیمة العادلة وتكلفة المعاملة إلى ملحوظةمدخالت غیر المبنیة على

تغیرات الحقة ةالخیارات. یتم عرض أیعقودعلى مدى عمرإلى حساب األرباح والخسائرایتم إعادة تدویرھوالتي، ةمكتسب
.ضمن حساب األرباح والخسائرقیمة العادلة إعادة قیاس المن



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

الموجودات المالیة)٢(
مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتم بالطریقة اإلعتیادیة على أساس تاریخ بكافةیتم اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف 

تسلیم تتطلبالمشتریات أو المبیعات التي تتم بالطریقة اإلعتیادیة ھي مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي المتاجرة. إن
في السوق.األعراف السائدةأو التشریعاتالموجودات ضمن إطار زمني تم تحدیده من خالل 

أدوات الدین
القیمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة بمطفأة أو یتم تصنیف أدوات الدین وقیاسھا الحقًا إما بالتكلفة ال

التعاقدیة للموجودات المالیة.التدفقات النقدیة الموجودات المالیة وخصائص 

باألصل(أ) تم اإلحتفاظ إذانخفاض في القیمة فقط تخفیض ناتج عن االمن أیة ةیتم قیاس أدوات الدین بالتكلفة المطفأة صافی
الشروط التعاقدیة ذا أدت إذج أعمال یھدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات للحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة و(ب)نموضمن

.األساسي القائموالفائدة على المبلغ للمبلغ األساسيدفعات تعتبرالتي وتدفقات نقدیة في تواریخ محددة لألصل المالي إلى

تكلفة التمویل، ، ویتم إدراجھا ضمن بند "ضمن األرباح والخسائرستخدام طریقة الفائدة الفعلیة یتم اإلعتراف بالفوائد المحتسبة با
التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك مقبوضاتالذي یخصم بشكل فعلي المعدلالفائدة الفعلي ھو معدل". إن صافي
والعالوات أو وتكالیف المعاملة ،یتجزأ من معدل الفائدة الفعليالالتي تشكل جزءاً والرسوم المدفوعة أو المستلمة كافة

فترة أقصر، إلى صافي القیمة المدرجة عند أو حیثما یكون مالئماً ألداة الدین) من خالل العمر المتوقع الخصومات األخرى
.المبدئياالعتراف 

التكلفة المطفأة أو بللقیاسبخالف ذلك تكون مؤھلة ، عند االعتراف المبدئي، تصنیف أداة الدین والتيقد تختار المجموعة
عدم التطابق المحاسبي. یجب إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو التقلیل إلى حٍد كبیر من األرباح والخسائرالقیمة العادلة من خالل ب

.األرباح والخسائرأدوات الدین األخرى بالقیمة العادلة من خالل كافةقیاس 

عند تغییر نموذج األعمال األرباح والخسائروات الدین من التكلفة المطفأة إلى القیمة العادلة من خالل یتم إعادة تصنیف أد
األرباح إعادة تصنیف أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بال ُیسمحمعاییر التكلفة المطفأة. یستوفيبحیث لم یعد 

.المبدئيعند االعتراف والخسائر 

تم قیاسھا بالتكلفة المطفأةیالیة أخرى موجودات م
بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القیمة. واألرصدة البنكیةاألخرى والنقد الذمم المدینة المدینة والتجاریة یتم قیاس الذمم 

یكون االعتراف بالفائدة المدینة قصیرة األجل حیث الذممالفائدة الفعلي باستثناء على أساس معدلیتم االعتراف بدخل الفوائد 
.جوھریاً غیر 

(باستثناء الودائع ألغراض رأس المال العاملمن النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا لدى البنوكوما یعادلھیتكون النقد 
.أشھر٣بتواریخ إستحقاق أصلیة ألقل من وودائع الوكالةوالودائع ألجلالمرھونة)



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١

لھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیة ا٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

الموجودات المالیة (تتمة))٢(

أدوات حقوق الملكیة
لغرض المتاجرة إذا:بأصل ماليیتم االحتفاظ

بھدف بیعھ في المستقبل القریب، أو رئیسيبشكل االستحواذ علیھتم ·
نمط فعلي علىحددة تدیرھا المجموعة معًا ولدیھا دلیل من محفظة أدوات مالیة ماً جزءعند اإلعتراف المبدئيإذا مّثل ·

، أوفي جني األرباح على المدى القصیرحدیث 
الة كأداة تحوط أو كضمان مالي.كونھ من المشتقات المالیة غیر المصنفة وغیر الفعّ ·

مل اآلخر مبدئیًا بالقیمة العادلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاالمصنفة یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة 
ن تغیرات القیمة العادلة في عوالخسائر الناتجة باألرباحمع االعترافیتم قیاسھا بالقیمة العادلة الحقاً، زائدًا تكالیف المعاملة. 

الخسائر وأاحاألربتراكمھا في إحتیاطي إعادة تقییم اإلستثمارات. ال یتم إعادة تصنیف إدراج الدخل الشامل اآلخر ویتم 
إستبعاد ھذه اإلستثمارات.عنداألرباح والخسائرالمتراكمة إلى 

لمجموعة اعندما ینشأ حق ضمن األرباح والخسائراألرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بتوزیعاتیتم االعتراف 
توزیعات، إال إذا كانت عقود مع العمالءالات من یراداإل١٥الدولي رقم ةاألرباح وفقًا لمعیار المحاسبتوزیعاتاستالم في 

ضمن األرباح والخسائراألرباح المكتسبة بتوزیعاتاألرباح تمثل بوضوح تحصیل جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف 
).٢٣(إیضاح "، صافيبند "إیرادات أخرىضمنویتم إدراجھا 

لمطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیةا)٣(
صنیف كدین أو حقوق ملكیةالت

جوھر لوفقاً حقوق ملكیة ككمطلوبات مالیة أو إما یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة 
الترتیبات التعاقدیة وتعریفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكیة.

أدوات حقوق الملكیة
أدوات باالعترافكافة مطلوباتھا. یتم خصمصة متبقیة في موجودات منشأة بعد حُیثبتإن أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد 

اإلصدار المباشرة.تكالیف، صافيالمستلمةبالمتحصالتحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة 

الملكیة. ال یتم من حقوق خصمھا مباشرةً یتم شراء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمجموعة وبعملیات إعادةیتم االعتراف 
عند شراء، بیع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمجموعة.األرباح والخسائرأو خسارة في ربحاالعتراف بأي 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة))٣(

المالیةالمطلوبات 
األرباح المطلوبات المالیة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة أو بالقیمة العادلة من خالل كافةیتم قیاس 
والخسائر.

إللغاء اإلعتراف، أو عندما یتم تطبیق نھجمؤھلغیر أصل ماليومع ذلك، یتم قیاس المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل 
للسیاسات المحاسبیة المحددة المبینة أدناه.وفقاً ،المشاركة المستمرة

محتفظ بھا للمتاجرة إماعندما تكون المطلوبات المالیةاألرباح والخسائریتم تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
أو مصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

لتزام المالي كمحتفظ بھ للمتاجرة في حال:یتم تصنیف اإل

في المستقبل القریب؛ أو شرائھبھدف إعادة بشكل رئیسيتم تكبده ·
في من محفظة أدوات مالیة محددة تقوم المجموعة بإدارتھا معاً ولھا نمط فعلي حدیث اً جزءالمبدئيعند االعتراف إذا كان ·

؛ أو جني األرباح على المدى القصیر
الة كأداة تحوط.فعً غیر المصنفة والغیر المشتقات المالیةمنكونھ·

األرباح المحتفظ بھ للمتاجرة كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بخالف االلتزام الماليااللتزام الماليیمكن تصنیف 
عند االعتراف المبدئي في حال:والخسائر 

ٍ أو یلغيكان ھذا التصنیف · فیما لو لم یتم ھذا الذي یمكن أن ینشأالقیاس أو االعتراف ن عدم تطابقمكبیریقلل إلى حد
التصنیف؛ أو

ھا على ئ، والتي تتم إدارتھا وتقییم أداأو مطلوبات مالیة أو االثنین معاً موجوداتمن مجموعة اً جزءیشكل االلتزام المالي·
ویتم تزویدلموثقة المتعلقة بإدارة المخاطر أو اإلستثمار أساس القیمة العادلة، وذلك بما یتماشى مع إستراتیجیة المجموعة ا

على ھذا األساس؛ أو المعلومات المتعلقة بتشكیل ھذه المجموعات داخلیاً 
الدولي رقم ةوفقًا لمعیار المحاسبالمجّمعتصنیف كامل العقد یتم ، وضمنیة أو أكثرمن عقد یتضمن أداة مشتقة اً شكل جزءی·

٩.

أو أرباحبقیمتھا العادلة. یتم اإلعتراف بأیة األرباح والخسائربالقیمة العادلة من خالل المصنفة وبات المالیة یتم إدراج المطل
أو الخسائر األرباحتتضمن. ضمن األرباح والخسائرخسائر ناتجة عن إعادة قیاس المطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة 

یرادات من اإلبند "ضمنویتم إدراجھاالمالیةمدفوعة على المطلوباتوائدفةأیضمن األرباح والخسائرالمعترف بھا 
الموحد.األرباح والخسائر" في بیان مالیةالستثمارات اال



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة)) ٣(

یة (تتمة)المطلوبات المال
التي یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل والتي ال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرةومع ذلك، یتم اإلعتراف بالمطلوبات المالیة 

إلى التغیرات في مخاطر االئتمان لإللتزام المالي الذي یعود لاللتزام الماليالتغیر في القیمة العادلة بمبلغ، األرباح والخسائر
دخل الشامل اآلخر، إال إذا كان االعتراف بتأثیرات التغییرات في مخاطر االئتمان في الدخل الشامل اآلخر من شأنھ أن الضمن

لاللتزام یر في القیمة العادلة یالمبلغ المتبقي من التغإدراج. یتم األرباح والخسائرعدم التطابق المحاسبي في یؤدي أو یزید من 
التي تم لاللتزام الماليمخاطر االئتمان العائدة إلىتصنیف التغیرات في القیمة العادلة إعادة تم . ال یاألرباح والخسائرضمن

.األرباح والخسائرفي الدخل الشامل اآلخر في وقت الحق إلى االعتراف بھا

التي تم وبل المجموعة أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمان المالي والتزامات القروض الصادرة من قباألرباحیتم االعتراف 
.ضمن األرباح والخسائراألرباح والخسائرتصنیفھا من قبل المجموعة بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر والتي لم یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل التي ال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرةیتم قیاس المطلوبات المالیة 
یة الفترات المحاسبیة الالحقة. یتم تحدید القیم المدرجة للمطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة بالتكلفة المطفأة في نھا

تكالیف بند "ضمن. یتم إدراج مصاریف الفوائد غیر المرسملة كجزء من تكالیف األصل ةیالفائدة الفعلطریقةالمطفأة باستخدام 
الموحد.ئراألرباح والخسا، صافي" في بیان التمویل

الفترة مدىعلىمصاریف الفوائد وتخصیصلاللتزام الماليإن طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة إلحتساب التكلفة المطفأة 
والمبالغالرسومكافةالدفعات النقدیة المستقبلیة (ویضم فعلیاً ھو المعدل الذي یخصم الفعلي. إن معدل الفائدة المرتبطة بھا

الخصومات وأجزءًا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكالیف المعامالت والعالوات التي تشكلبوضة، المدفوعة والمق
فترة أقصر، وذلك إلى صافي القیمة المدرجة عند (كما ھو مناسب) أو لاللتزام الماليالمتوقع من خالل العمراألخرى) 

اإلعتراف المبدئيً. 

إعادة التصنیف)٤(
القیمة العادلة من أو ، األرباح والخسائربین القیمة العادلة من خالل إما تطلب إعادة التصنیف یلموجودات المالیة، بالنسبة ل

بحیث یصبحالتكلفة المطفأة، إذا وفقط إذا تغیر ھدف نموذج أعمال المجموعة للموجودات المالیة وأخالل الدخل الشامل اآلخر 
.لتطبیققابًال لتقییم النموذج السابق غیر 

أول فترة الیوم األول من في، یجب أن یتم بأثر مستقبلي من تاریخ إعادة التصنیف الذي یتم تحدیده اً إذا كان التصنیف مناسب
تم اإلعتراف بھا وحصصوخسائر أرباحأیة إدراجبعد التغییر في نموذج األعمال. ال تقوم المجموعة بإعادة تقاریر مالیة

سابقًا.

إعادة التصنیف في الحاالت التالیة:ال ُیسمح ب

إستثمارات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو·
.ألصل مالي أو التزام ماليأیة ظروفتم ممارسة خیار القیمة العادلة فيتعندما ·



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

إلغاء اإلعتراف)٥(
أو الماليتقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بأصل مالي عند إنتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل

أو في إلى حٍد كبیركافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل الماليفي معاملة یتم بموجبھا تحویلبتحویل األصل الماليقیامھاعند 
بالسیطرة على األصل عدم احتفاظھاوإلى حٍد كبیر لة عدم قیام المجموعة بتحویل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكیة حا

المستلم في:واالعتبار، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة المدرجة لألصل بأصل ماليالمالي. عند إلغاء اإلعتراف 

؛ األرباح والخسائرالتي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل لألوراق المالیة بالنسبة،األرباح والخسائر·
أو

لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد االستثمار بالقیمة بالنسبة الدخل الشامل اآلخر، ·
دة تقییم إلى األرباح المستبقاة.یتم تحویل أي احتیاطي إعا،العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

االلتزام أو إلغائھ أو إنتھاء صالحیتھ. یتم الوفاء بتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما وفقط عندما یتم 
، بما في الدفعالمدفوع والمستحقواالعتبارلاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف بھ القیمة المدرجةاإلعتراف بالفرق بین 

.ضمن األرباح والخسائر، ملتزم بھاغیر نقدیة تم تحویلھا أو مطلوبات موجوداتذلك أیة 

المقاصة)٦(
صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني ویتم إدراجتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ت

أو تحقیق األصل وتسویة على أساس الصافيتسویةإما الف بھا وعندما تنوي المجموعة لمبالغ المعترالمقاصة واجب النفاذ 
المعاییر ُیسمح بذلك بموجبعلى أساس الصافي فقط عندما والمصاریففي آٍن واحد. یتم عرض اإلیرادات االلتزام 

النشاط التجاري تلك الناشئة ضمنمثلةمماثلالمعامالت مجموعة من الوالخسائر الناتجة عن ألرباحلبالنسبةالمحاسبیة، أو 
للمجموعة.

الموجوداتمقاصةفي الحق االتي تعطیھالرئیسیةمجموعة طرف في عدد من الترتیبات، بما في ذلك اتفاقیات التسویةإن ال
جودات والمطلوبات واحد، یتم عرض الموآنٍ صافي أو في المبالغ بالال تنوي تسویة عندماوالمطلوبات المالیة ولكن، المالیة

جمالي.اإلالمعنیة على أساس 

الشراء وإعادة الشراء العكسي إعادة عقود)٧(
في تاریخ مستقبلي محدد مسبقاً التي تخضع اللتزام بإعادة الشراء بسعر محدد باعةالمُ األوراق المالیة یستمر االعتراف ب

ضمن القروض. ال یتم المستلمباالعتبارااللتزام المتعلق إدراجمع (اتفاقیات إعادة الشراء)، ضمن بیان المركز المالي الموحد
إعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة الشراء العكسي) باإلعتراف بالموجودات المشتراة المصحوبة بالتزام 

ن بند "عقود الشراء العكسیة" ضمن ضمن بیان المركز المالي الموحد. یتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقات ضم
.""اإلستثمارات المالیة
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صرف العمالت األجنبیةوخسائر أرباح)٨(
بمعدالتویتم تحویلھا بعمالت أجنبیة بتلك العملة األجنبیةالسائدةیتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

أو خسارة القیمة العادلة. وبناًء أرباح. یشكل عنصر تحویل عملة أجنبیة جزءًا من تقاریر مالیةالصرف في نھایة كل فترة 
علیھ،

، یتم اإلعتراف ببند تحویل األرباح والخسائربالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل ·
؛ وضمن األرباح والخسائرأجنبیة عملة

أدوات حقوق ملكیة والمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم تعتبربالنسبة للموجودات المالیة التي ·
الدخل الشامل اآلخر.ضمناإلعتراف ببند تحویل عملة أجنبیة 

تقاریر التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة وألجنبیة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة بالعمالت ا
ضمن، یتم تحدید أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة بناًء على التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ویتم اإلعتراف بھا مالیة
الموحد.األرباح والخسائرمن اإلستثمارات المالیة" ضمن بیان اإلیراداتبند "

أدوات مالیة مشتقة)٩(
عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة طوق أسعار األسھم وتقوم المجموعة بالدخول في أدوات مالیة مشتقة متنوعة بما في ذلك 

. الصرف األجنبيومعدالتالفائدة ومعدالتأسعار األسھم، مخاطر وذلك إلدارة تعرضھا إلى الفائدة تبادل معدالتوعقود 
الخیارات)، والتي بموجبھا یمكن للمجموعة عقود خیارات وضمانات (عقود ى ذلك، إستحوذت المجموعة على باإلضافة إل

مزید من التفاصیل لزیادة حصتھا في حقوق الملكیة في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة. 
.١٣م رقاإلیضاح یرجى مراجعةعن األدوات المالیة المشتقة 

قیمتھا العادلة في نھایة بتم إعادة قیاسھا الحقًا تالعقود المشتقة وإبرامتاریخ في یتم االعتراف بالمشتقات مبدئیًا بالقیمة العادلة 
الة كأداة ) األداة المشتقة مصنفة وفعّ ١: (ما لم تكن. یتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة مباشرًة تقاریر مالیةكل فترة 

األداة) ٢(ما لم تكنعلى طبیعة عالقة التحوط أوبھا ضمن األرباح والخسائروط، وفي ھذه الحالة یعتمد توقیت االعتراف تح
الخیارات عقود على مدى عمر ضمن األرباح والخسائرالحقاً ویتم اإلعتراف بھا مكتسبةكإیرادات غیر ة مرسملةالمشتق

والضمانات.

المشتقات الضمنیة
موجودات مالیة ضمن نطاق المعیار الدولي عتبرال تُ تعامل مع المشتقات الضمنیة ضمن العقود المضیفة غیر المشتقة التي یتم ال
مرتبطة بشكل مخاطرھا وخصائصھا(مثل المطلوبات المالیة) كمشتقات منفصلة عندما ال تكون ٩لتقاریر المالیة رقم عداد اإل

األرباح والخسائر.ال یتم قیاس العقود المضیفة بالقیمة العادلة من خالل عندما والعقود المضیفةبالمتعلقةوثیق بتلك 
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محاسبة التحوط)١٠(
في أسعار األسھم علىالتغیراتعنالناتجة قامت المجموعة بتحدید طوق أسعار األسھم فیما یتعلق بمخاطر التدفقات النقدیة 

لتدفقات النقدیة.كتحوطات لالمستثمر فیھا المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة،للجھاتالبیع المتوقع 

أھداف إدارة المخاطر مع عند بدایة عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة بین أداة التحوط والبند المتحوط بشأنھ 
ساس مستمر، تقوم أمان معامالت التحوط المختلفة. وباإلضافة لذلك، عند بدایة التحوط وعلى لضاواإلستراتیجیة المتعلقة بھ

المجموعة بتوثیق ما إذا كانت أداة التحوط عالیة الفاعلیة في تسویة التغیرات في القیم العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط 
بشأنھ العائد إلى المخاطر المتحوط بشأنھا.

لتحوط.غراض االتفاصیل حول القیم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة أل١٣رقمیضاحاإلیبین 

تحوطات التدفقات النقدیة
یتم اإلعتراف بالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤھلة كتحوطات تدفقات نقدیة في الدخل 

في . یتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرةً یاطي إعادة التقییمالشامل اآلخر وتتراكم تحت بند احتی
".، صافي"اإلیرادات األخرىبندضمنإدراجھا یتم واألرباح والخسائر

في اح والخسائراألربیتم إعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى 
فیھالموحد الذي تماألرباح والخسائرفي نفس بند بیان األرباح والخسائرفیھا اإلعتراف بالبند المتحوط لھ في یتمالفترات التي 

إلتزام كعندما تصبحالحقًا إلى اإلعتراف ببند غیر مالي أو متوقعةمعاملة تحوطتؤديمتحوط لھ. عندما البند بالاإلعتراف 
ضمنفي إحتیاطي إعادة التقییم ویتم إدراجھ فورًا تراكمالمبلغ الذي یتم حذف،نطبق علیھ محاسبة تحوط القیمة العادلةتثابت 

. أو القیمة المدرجة األخرى لألصل أو اإللتزامالتكلفة المبدئیة

ث التدفقات النقدیة المستقبلیة كان حدوإذاستخدام محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقدیة، اتتوقف المجموعة عن عندما 
إلى أن تحدث التدفقات موجوداً في إحتیاطي تحوطات التدفقات النقدیة المتحوط بشأنھا ال یزال متوقعاً، یبقى المبلغ المتراكم

ة تصنیف ذلك لم یعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدیة المستقبلیة المتحوط بشأنھا، عندھا یتم إعاد، وفي حالالمستقبلیةالنقدیة 
المبلغ على الفور ضمن األرباح والخسائر.

األساسیة لعقد في القیمة التغییرات وتقوم بتصنیفلعقد الخیاروالقیمة الزمنیةاألساسیةعندما تقوم المجموعة بفصل القیمة 
والذي یتم الدخل الشامل اآلخر الخیارات فقط كأداة تحوط، عندھا تقوم باالعتراف ببعض أو كل التغییر في القیمة الزمنیة في 

حذفھ الحقًا أو إعادة تصنیفھ من حقوق الملكیة كمبلغ منفصل أو على أساس اإلطفاء (ویعتمد ذلك على طبیعة بند التحوط) وفي 
.ضمن األرباح والخسائرالنھایة یتم اإلعتراف بھ 

أھداف إدارة مخاطر عالقة ظلتالتحوط ولكنبنسبة المتعلقمتطلبات فاعلیة التحوطعن استیفاءعندما تتوقف عالقة التحوط 
المجموعة بتعدیل نسب التحوط المتعلقة بعالقة التحوط (بمعنى آخر، إعادة عندھا سوف تقومكما ھي، المصنفة تلك التحوط 
أخرى.معاییر التأھل مرةً تستوفيالتحوط) حتى موازنة
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قیمة الموجودات المالیةفينخفاضاال)١١(
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة ، ٩بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة على الموجودات المالیة. ال یتم االعتراف بخسائر انخفاض في القیمة لالستثمارات في أدوات 
العادلة من خالل األرباح والخسائر. یتم تحدیث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في كل تاریخ تقاریر مالیة لتعكس التغیرات في 

.مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي باألداة المالیة المعنیة

بھدف قیاس خسارة االئتمان ٩یار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تقوم المجموعة بتطبیق النھج المبسط الوارد في المع
المتوقعة والذي یستخدم مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على الذمم التجاریة المدینة والذمم 

موجودات المالیة األخرى المدرجة بالتكلفة المدینة األخرى. وعالوة على ذلك، تقوم المجموعة بتطبیق النھج العام على كافة ال
المطفأة.

في مخاطر ارتفاع جوھريعند وجود على مدى العمر المتوقع لألداةتقوم المجموعة باإلعتراف بخسائر اإلئتمان المتوقعة
منذ اإلعتراف جوھريل المالیة بشكاألداةمخاطر اإلئتمان على ترتفع. من ناحیة أخرى، إذا لم المبدئياالئتمان منذ االعتراف 

. اً شھر١٢خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة یعادلالمبدئي، تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة لھذه األداة المالیة بمبلغ 

االرتفاعات الجوھریة في على العمر المتوقع لألداةتقییم ما إذا كان ینبغي اإلعتراف بخسارة اإلئتمان المتوقعة على مدى یعتمد
قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة في تاریخ أصل مالي إثبات أنعن السداد منذ اإلعتراف المبدئي بدًال من التعثراحتمالیة أو مخاطر

.قد حدث تعثر فعلي عن السدادأو التقاریر المالیة

التعثرأحداث كافةتنتج عن وف سخسائر االئتمان المتوقعة التي العمر المتوقع لألداةتمثل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى 
شھرًا جزءًا من ١٢لألداة المالیة. في المقابل، تمثل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة المتوقعالعمرعن السداد المحتملة على مدى 

لى أداة مالیة عن السداد عالتعثروالتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث العمر المتوقع لألداةمدى على خسارة االئتمان المتوقعة 
.التقاریر المالیةشھرًا بعد تاریخ ١٢في غضونمحتملة

في مخاطر اإلئتماناالرتفاع الجوھري
، تقوم المجموعة بمقارنة المبدئيمنذ االعتراف جوھریاً عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالیة قد ارتفعت 

على األداة المالیة كما تعثرحدوث مخاطرمع التقاریر المالیةالمالیة كما في تاریخ عن السداد على األداةالتعثرمخاطر حدوث 
تعتبریة والنوعیة التي االعتبار كٍل من المعلومات الكمّ في . عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة المبدئيفي تاریخ اإلعتراف 

. تشمل المعلومات ُیذكرلومات المستقبلیة المتاحة دون تكلفة أو جھد معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمع
یتم الحصول التي لمجموعة، وامدینوالمستقبلیة للصناعات التي یعمل فیھا التوقعاتاإلعتبار، في المستقبلیة التي یتم أخذھا 

ثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر علیھا من تقاریر الخبراء االقتصادیین والمحللین المالیین والھیئات األخرى المما
الخارجیة للمعلومات االقتصادیة الفعلیة والمتوقعة والمتعلقة بالعملیات األساسیة للمجموعة.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٨

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة))١١(

ھري في مخاطر اإلئتمان (تتمة)االرتفاع الجو
منذ االعتراف ارتفعت جوھریاً على وجھ التحدید، تؤخذ المعلومات التالیة باإلعتبار عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد 

:المبدئي

) أو التصنیف الداخلي؛إن وجدالفعلي أو المتوقع في التصنیف الخارجي لألداة المالیة (الجوھريالتدھور ·
ارتفاع أداة مالیة معینة (على سبیل المثال، على في مؤشرات األسواق الخارجیة لمخاطر االئتمان الجوھريلتدھور ا·

في ھامش االئتمان)؛جوھري
اً حدث انخفاضاألوضاع المالیة أو االقتصادیة التي من المتوقع أن تُ والتغیرات السلبیة الحالیة أو المتوقعة في األعمال، ·

على الوفاء بالتزاماتھ؛لمدینارة في قدجوھریاً 
فعلي أو متوقع في النتائج التشغیلیة للمدین؛جوھريتدھور ·
؛ والمدینفي مخاطر االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس ارتفاع جوھري·
ا یؤدي إلى ، ممللمدیناالقتصادیة أو التكنولوجیة وأفعلي أو متوقع في البیئة التنظیمیة معاكسجوھري حدوث تغیر ·

على الوفاء بالتزاماتھ.المدینفي قدرة جوھريانخفاض 

منذ اإلعتراف جوھریاً بغض النظر عن نتائج التقییم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على أصل مالي قد ارتفعت 
لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة من تاریخ اإلستحقاق، ما لم یكن اً یوم٩٠التعاقدیةمدفوعات الالمبدئي عندما تتجاوز 
للدعم تثبت عكس ذلك.

منذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحدید جوھریاً بالرغم مما سبق، تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على األداة المالیة لم ترتفع 
ذات مخاطر ائتمانیة بأن األداة المالیة . یتم تحدیدالتقاریر المالیةاألداة المالیة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ أن 

منخفضة إذا:

عن السداد؛للتعثرمخاطر منخفضة ذاتكانت األداة المالیة ·
النقدیة التعاقدیة في األجل القریب؛ وتدفقاتھ یتمتع المقترض بقدرة كبیرة على الوفاء بالتزامات·
بالضرورة، إلى الحد من لیسعلى المدى الطویل، ولكنقد تؤدي التغیرات المعاكسة في األوضاع االقتصادیة والتجاریة·

النقدیة التعاقدیة.تدفقاتھقدره المقترض على الوفاء بالتزامات

منمخاطر إئتمانیة منخفضة عندما یكون لدیھ تصنیف ائتماني داخلي أو خارجيذوالمجموعة بأن األصل المالي تعتبر
.اً فھوم عالمیللتعریف الماً "الدرجة اإلستثماریة" وفق

في مخاطر االئتمان ارتفاع جوھريالمعاییر المستخدمة لتحدید ما إذا كان ھناك مدى فاعلیةتقوم المجموعة بانتظام بمراقبة 
في مخاطر االرتفاعات الجوھریةأن تكون المعاییر قادرة على تحدید من أجل ضمانوتقوم بمراجعتھا عندما یكون ذلك مناسبًا 

.متأخرًا عن السدادأن یصبح المبلغ االئتمان قبل 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة))١١(

عن السدادالتعثرتعریف 
ة حیث تشیر الخبرة التاریخیة إلى إدارة مخاطر االئتمان الداخلیألغراضعن السداد تعثرتعتبر المجموعة ما یلي بمثابة حدث 

.بشكٍل عامأن الذمم المدینة التي تستوفي أحد المعاییر التالیة ال یمكن استردادھا 

للعھود المالیة من قبل الطرف المقابل؛ أوخرقعندما یكون ھناك ·
أنھ من غیر المحتمل أن أو یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة إلى اً داخلیوضعھاا تشیر المعلومات التي یتم عندم·

المجموعة في محتفظ بھا من قبلأیة ضمانات ، بما في ذلك المجموعة، بالكامل (دون أخذ المدین بالسداد إلى الدائنینیقوم 
اإلعتبار).

نألكثر ممستحقًا األصل الماليیكونعن السداد قد حدث عندما التعثرالمجموعة أن تعتبربغض النظر عن التحلیل أعاله، 
.أكثر مالءمةً تعثرللمعیار ما لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن ھناك اً یوم٩٠

المنخفضةالقیمة االئتمانیةذات الموجودات المالیة 
لمستقبلیة المقدرة عند وقوع حدث أو أكثر ذو تأثیر ضار على التدفقات النقدیة اذو قیمة ائتمانیة منخفضةعتبر األصل المالي یُ 

لألصل المالي. تتضمن األدلة على أن أصل مالي قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة البیانات الملحوظة حول األحداث التالیة:

صعوبة مالیة كبیرة بالنسبة للمصدر أو المقترض؛·
خرق للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد؛·
والذيللمقترض اً علق بالصعوبة المالیة التي یواجھھا المقترض، امتیازمقرض، ألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتالأن یمنح ·

لم یكن لیأخذه المقرض بعین االعتبار، في ظروف أخرى؛
ف یدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظیم مالي آخر؛ أووأصبح من المحتمل أن المقترض س·
اختفاء السوق النشط لألصل المالي نتیجة للصعوبات المالیة.·

ة الشطبسیاس
تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون ھناك معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یواجھ صعوبات مالیة شدیدة ولیس 

دخل في إجراءات إذا الطرف المقابل تحت التصفیة أو یتم وضعھناك احتمال واقعي لإلسترداد، على سبیل المثال عندما 
مالیة بالتكلفة المطفأة، عندما تكون المبالغ قد تجاوزت فترة اإلستحقاق لسنتین، أیھما أقرب. الالموجوداتاإلفالس، أو في حالة 

بموجب إجراءات استرداد المجموعة، مع مراعاة المشورة تنفیذیةالمالیة المشطوبة خاضعة ألنشطة الموجوداتقد تظل 
.باح والخسائرضمن األر. یتم اإلعتراف بأیة مبالغ مستردة كما ھو مناسبالقانونیة 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)(ط)

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة))١١(

القیاس واإلعتراف بخسائر اإلئتمان المتوقعة 
عن السداد (أي حجم عند التعثرخسارةوالعن السداد، التعثراحتمالیةھو عبار عن ناتجقیاس خسائر االئتمان المتوقعة إن

عن السداد. عند التعثرعن السداد) والتعرض تعثرالخسارة إذا كان ھناك 

عن السداد على بیانات تاریخیة معدلة بواسطة معلومات مستقبلیة عند التعثرعن السداد والخسارة یة التعثرتقییم احتمالیعتمد
عن السداد للموجودات المالیة إجمالي القیمة المدرجة للموجودات في تاریخ ثرالتعكما ھو موضح أعاله. یمثل التعرض عند 

التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة وفقًا للعقد كافة. یتم تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة كالفرق بین التقاریر المالیة
الفائدة الفعلي األصلي.بمعدلومةالمخصوالتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة إستالمھا، وكافة

على أساس جماعي لتلبیة الحاالت التي قد ال یتوفر فیھا العمر المتوقع لألداةعندما یتم قیاس خسارة اإلئتمان المتوقعة على مدى 
ألسس لوفقاً في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردیة، یتم تجمیع األدوات المالیة ارتفاع جوھري دلیل على حدوث 

التالیة:

طبیعة األدوات المالیة؛·
ستحقاق السابقة؛وضع فترة اال·
طبیعة وحجم وصناعة المدینین؛ ·
طبیعة الضمانات، إن وجدت؛ و·
.اً إئتمانیة خارجیة حیثما كان ذلك متاحتصنیفات·

مخاطر ائتمان مماثلة.مكونات كل مجموعة في خصائصمشاركةتقوم اإلدارة بمراجعة التجمیع بانتظام لضمان استمرار 

لكافة األدوات المالیة مع إجراء تعدیل مقابل ضمن األرباح والخسائرالقیمة فينخفاضاالتقوم المجموعة باإلعتراف بمبلغ 
خسائر االئتمان المتوقعة.حسابعلى قیمتھا المدرجة من خالل مخصص 

جنبیةاألعمالت ال)ي(

العملة تختلف عنشأة من منشآت المجموعة، یتم اإلعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت عند إعداد البیانات المالیة لكل من
، یتم إعادة تقاریر مالیةفي نھایة كل فترة تواریخ المعامالت.في الصرف السائدة بمعدالت(عمالت أجنبیة) الوظیفیة للمجموعة

النقدیةالسائدة في ذلك التاریخ. یتم إعادة تحویل البنود غیر بمعدالت الصرفبالعمالت األجنبیة السائدةالنقدیةتحویل البنود 
السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. ال یتم إعادة تحویل بمعدالت الصرفبعمالت أجنبیة والسائدةالمدرجة بالقیمة العادلة 

العمالت في صرفتم االعتراف بفروقات یعملة أجنبیة.بساس التكلفة التاریخیة أتم قیاسھا على یالتي النقدیةالبنود غیر 
.في الفترة التي تنشأ فیھااألرباح والخسائر
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اتاإلعتراف باإلیراد)ك(

وماتوالحسالعمالء المقدرة بعوائدیراداتأو المستحق. یتم تخفیض اإللالعتبار المستلمبالقیمة العادلة یراداتیتم قیاس اإل
األخرى المماثلة.والبدالت

بیع البضائع وتقدیم الخدمات)١(

تقوم المجموعة باالعتراف باإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار 
:١٥الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

: یتم تعریف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشأ بموجبھ حقوق تحدید العقد (العقود) مع العمیل١الخطوة رقم 
والتزامات واجبة النفاذ ویحدد المعاییر التي یجب استیفائھا لكل عقد.

األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة إن التزامتحدید التزامات األداء في العقد: ٢الخطوة رقم 
للعمیل.

تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو مبلغ االعتبار الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع ٣خطوة رقم ال
أو الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.

العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في ٤الخطوة رقم 
المجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یعكس قیمة االعتبارات التي تتوقع المجموعة استحقاقھا مقابل استیفاء 

كل التزام أداء.
موعة التزام األداء.االعتراف باإلیرادات عندما (أو حینما) تستوفي المج٥الخطوة رقم 

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

حق قانوني في دفعات األداء المجموعةأن ال ینشأ عن أداء المجموعة أصل ذو استخدام بدیل للمجموعة، ویكون لدى أ)
.المنجز حتى تاریخھ

.أن یؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزیر أصل یسیطر علیھ العمیل أثناء إنشاء األصل أو تعزیزه)ب
استالم واستھالك العمیل للمنافع التي یوفرھا أداء المجموعة في وقت متزامن، عند قیام المجموعة بأدائھا.ج)

اإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ استیفاء االعتراف بة أعاله، یتم بالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشروط المذكور
التزام األداء.

عندما تستوفي المجموعة التزام األداء عن طریق تقدیم البضائع أو الخدمات التي تعھدت بھا، ینشأ عن ذلك أصل على أساس 
ندما تتجاوز قیمة االعتبارات المستلمة من العمیل مبلغ تعاقدي بمبلغ االعتبار المتحصل علیھ من األداء. ینشأ التزام تعاقدي ع

.المعترف بھاإلیرادات 

االعتبار الشروط التعاقدیة المحددة للدفع في یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لالعتبارات المستلمة أو المدینة، مع األخذ 
اتھا مقابل معاییر معینة لتحدید ما إذا كانت تعمل بصفة طرف باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم اتفاقیات إیراد

رئیسي أو كوكیل.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

اإلعتراف باإلیرادات (تتمة)(ك)

بیع البضائع وتقدیم الخدمات (تتمة))١(

فع االقتصادیة للمجموعة ویمكن قیاس اإلیرادات اإلیرادات إلى المدى الذي یكون فیھ من المحتمل أن تتدفق المناباالعترافیتم 
والتكالیف، إذا كان ذلك ممكناً، بشكل موثوق.

مما یلي:وتقدیم الخدمات بیع البضائع من یرادات اإلاإلعتراف بتقوم المجموعة ب

؛عیاداتھاخدمات الرعایة الصحیة للمرضى في مختلف )أ
بھا المرضى أو الموصوفة من قبل األطباء؛ والختبارات التي یطلعن اخدمات المختبرات للمرضى )ب
.عقود مع العمالء لبیع المواد الصیدالنیة بما في ذلك األدویة والمواد االستھالكیة األخرى)ج

والفوائداألرباحتوزیعاتإیرادات )٢(

(بشرط أن یكون من اتعاستالم الدففي حق للمساھم ما ینشأ األرباح من اإلستثمارات عندتوزیعاتیتم اإلعتراف بإیرادات 
اإلیرادات بشكل موثوق).ویمكن قیاستتدفق للمجموعة وف المحتمل بأن المنافع اإلقتصادیة س

الفائدة الفعلي ومعدلالقائم المبلغ األساسي، بالرجوع إلى زمنيعلى أساس األصل الماليالفوائد من استحقاق إیراداتیتم 
إلى لألصل الماليخالل العمر المتوقع من النقدیة المستقبلیة المتوقعة المقبوضاتفعلیاً م، وھو المعدل الذي یخصالقابل للتطبیق

.المبدئيصافي القیمة المدرجة لذلك األصل عند اإلعتراف 

اإلیجارإیرادات)٣(

) أدناه.لیضاح (اإلفي موضحةعقود اإلیجار التشغیلیة إیراداتإن سیاسة المجموعة لالعتراف ب

امالت أسواق رأس المالمع)٤(

، مثل السفن بقیم عالیةموجوداتتمویل رأس مال مقترض بالنیابة عن عمالئھا لالستحواذ على بترتیبالمجموعة قامت
، تھاإدارمن وبخصوصھاتقدیم المشورةمن وإیرادات من ترتیب مثل ھذه المعامالت والطائرات. تحصل المجموعة على 

اإلعتراف بإیراداتیتم . عقود مع العمالءالیرادات من اإل١٥لتقاریر المالیة رقم عداد اللمعیار الدولي إلوفقاً احتسابھاوالتي یتم 
.من تقدیم الخدمات كإیرادات عند تنفیذ الخدماتالتي یتم تحقیقھاالرسوم



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

التأجیر)ل(

ما إذا كان العقد عبارة عن أو یحتوي على عقد إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق في تقوم المجموعة عند بدء العقد بتقییم
.السیطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل مبلغ اعتبار

المجموعة كمؤجر)١(

ملكیة األصل كعقود إیجار یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم المجموعة بموجبھا إلى حٍد كبیر بتحویل مخاطر ومنافع 
تشغیلیة. یتم االعتراف بإیرادات اإلیجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار ذو الصلة. یتم إضافة التكالیف 
األولیة المباشرة المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة المدرجة لألصل المؤجر ویتم االعتراف بھا وفقاً 

لقاعدة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

المجموعة كمستأجر)٢(
تقوم المجموعة بتطبیق طریقة اعتراف وقیاس واحدة على كافة عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود 

إلیجار من أجل سداد مدفوعات اإلیجار تقوم المجموعة باالعتراف بمطلوبات عقود ا. اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة
.وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة

موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل الضمني 
متاحًا لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم 

س لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار تعدیلھا ألیة عملیة إعادة قیا
المعترف بھ، والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصًا أیة حوافز 

ین من الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، إیجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبیر على یق
یتم استھالك موجودات حق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا وفترة 

اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.

رمطلوبات عقود اإلیجا
مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي المجموعة باالعتراف بفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم 

یتوجب دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
یجار مدینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا ) ناقصًا أیة حوافز إجوھریاً 

بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ 
تمارس خیار اإلنھاء. یتم المجموعةاإلیجار ُتظھر أن ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد المجموعة
مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف االعتراف ب

الذي یؤدي إلى الدفع.

راض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل االقتالمجموعةعند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم 
معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقود 

المدرجةقیمة عكس تراكم الفائدة ویتم تخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس الیاإلیجار ل
لمطلوبات عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریًا أو تغییر 

في التقییم لشراء األصل الضمني.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

التأجیر (تتمة)(ل)

المجموعة كمستأجر (تتمة))٢(

إلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمةعقود ا
عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات االعتراف باإلعفاء من المجموعةتطبق 

 تحتوي على خیار شراء). كما شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال١٢والمعدات (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ 
عقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي االعتراف بتقوم كذلك بتطبیق اإلعفاء من 

مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات االعتراف بتعتبر منخفضة القیمة. یتم 
ضة القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.منخف

الموظفینمكافآت)م(

دولة اإلمارات العربیة المتحدة ویتم في ، وفقًا لقانون العمل االتحادي للموظفیننھایة الخدمة مكافآتیتم احتساب مخصص 
ساس االستحقاق. الموحد على أالخسائروأاألرباح بیان فيكمصاریفاالعتراف بھ 

على الخسائر وأاألرباح كمصروف في بیان الخلیجيمواطني دول مجلس التعاونبالمتعلقةمساھمة التقاعدباإلعترافیتم 
أساس االستحقاق.

المطلوبات التجاریة ضمنوالمدرجة، طویلة األجلاألخرى الموظفین بمكافآتالمعترف بھا المتعلقة المطلوباتیتم قیاس 
الخدمات المقدمة عن من قبل المجموعة تقدیمھا المقّدرة المتوقعبالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لمطلوبات األخرى وا

.التقاریر المالیةمن قبل الموظفین حتى تاریخ 

تكالیف االقتراض)ن(

تتطلب موجوداتمؤھلة، وھي موجوداتنتاج إنشاء أو إاالستحواذ على أوإلى العائدة بشكل مباشرإن تكالیف االقتراض 
إلى أن تلك الموجودات، یتم إضافتھا إلى تكالیف للبیعمن الوقت لتكون جاھزة لالستعمال المقرر أو كبیرةفترة بالضرورة

.للبیعلالستعمال المقرر أو إلى حٍد كبیرجاھزة الموجوداتتصبح ھذه 

في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. الخسائر وأاألرباح رى في تكالیف االقتراض األخبكافةیتم االعتراف 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٥

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

المنح الحكومیة)س(

تعتقد المجموعة بأنھ، وفي معظم الحاالت، عندما یتم الحصول على األراضي من خالل المنح الحكومیة بشكل أولي، تكون 
بوضع خطط المجموعةادیة المستقبلیة إلى المجموعة غیر مؤكدة، حیث أنھ وإلى حین قیام االقتصالمنافعاحتمالیة أن تتدفق 

غیاب وجود استخدام الستخدام األرض، یبقى من المحتمل أن تعود ملكیة األرض إلى الحكومة مجدداً. وباإلضافة لذلك، وفي
ٍ بتأكیاالقتصادیة المستقبلیة المنافعمحدد لألرض، ال یمكن تحدید مبلغ  المستلمةمعقول. وعلیھ، ال یتم االعتراف باألرضد

من استنتاج بأنھ أصبح من المحتمل أن تتدفق اإلدارةن أحداث أكیدة تمكّ وقوعمبدئیًا في البیانات المالیة الموحدة إلى حین 
األرض.لتلكاالقتصادیة المستقبلیة إلى المجموعة من ملكیتھا المنافع

االقتصادیة المستقبلیة إلى المجموعة ال المنافعالمعاییر المرتبطة بتدفق تستوفيح حكومیة والتي ال إن األراضي المستلمة كمن
المنافعتقوم اإلدارة بتحدید فیما إذا كانت یتم االعتراف بھا، ولكن یتم اإلفصاح عن وجودھا في البیانات المالیة الموحدة. 

معتمدة من قبل مجلس اإلدارة؛ كما یتم الموافقة على كل توجیھاتباستخدام تتدفق إلى المجموعة وف االقتصادیة المستقبلیة س
یتم التوصل إلى تحدید معین، یتم االعتراف باألراضي في البیانات المالیة عندما. كذلكتحدید من قبل مجلس اإلدارة عملیة 

بالقیمة اإلسمیة.الموحدة 

حول االستخدام األمثل لألرض واستنادًا تقییمبإجراء تقوم المجموعة، مالیةتقاریرتاریخ كل في عند االعتراف المبدئي والحقًا 
(مثل االستثماري العقاري أو الممتلكات واآلالت والمعدات أو الصلة، یتم تحویل األرض إلى فئة األصل ذات التقییمإلى ذلك 

السیاسة المحاسبیة المتعلقة بفئة ذلك االصل.امباستخداالستخدام المقصود منھا ویتم احتسابھا بعد ذلك بناًء علىالمخزون) 

االحتیاطي النظامي(ع)

إلى سنة مالیةمن األرباح بعد الضریبة في نھایة كل %١٠وبموجب النظام األساسي للشركة، یتـم تحویل لقانون الشركات وفقاً 
نصف رأس رصید االحتیاطي النظامي ساوي التحویالت إلى أن یمثل ھذه غیر قابل للتوزیع. ینبغي إجراء احتیاطي نظامي

مال الشركة المدفوع.

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة٤

أو لتقاریر المالیة من اإلدارة وضع األحكام عداد اإعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة إلیتطلب
للموجودات والمطلوبات واإلیرادات المدرجةأو االفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ التقدیرات 

. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.والمصاریف

في ذلك توقعات یتم مراجعة ھذه التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى، بما
على التقدیرات المحاسبیة في الفترة بالتعدیالتھذه الظروف. یتم اإلعتراف ظل عتقد بأنھا معقولة في األحداث المستقبلیة التي یُ 

.متأثرةفترة مستقبلیة ةالتي تم فیھا تعدیل التقدیر وفي أی



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٦

مؤكدة (تتمة)األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر ال٤

ةغیر المؤكداتالمصادر الرئیسیة للتقدیر(أ)

العقاريستثمارتقییم اال)١(
مقیمین مستقلین بالرجوع إلىاإلدارةمن قبلالتقاریر المالیةیتم إعادة تقییم اإلستثمارات العقاریة للمجموعة في نھایة فترة 

القیم العادلة تعتمدخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ. معترف بھا وومؤھالت مھنیة مناسبة ویمتلكونمعتمدین و
في مشاركي السوق المطلعینمعاملة تجاریة بین بموجبالذي سوف یتم استبدالھالمقدر قیمة االعتبارالقیم السوقیة، وھي على

تاریخ القیاس.

مجموع التدفقات النقدیة إلىیتم إعداد التقییمات بالنظر عند غیاب التقدیرات الموثوقة لألسعار الحالیة في سوق نشطة، 
مع األخذ في االعتبار طریقة رسملة الدخل وطریقة المقارنة وطریقة القیمة المستقبلیة المقدرة المتوقع استالمھا من العقار

: ٢٠١٨لف درھم في السنة الحالیة (أ٤٩٫٩١٩القیمة العادلة بمبلغ فيبناًء على إعادة التقییم، تم اإلعتراف بانخفاض. المتبقیة
.٩یضاح رقم اإلالتقییم العادل لإلستثمارات العقاریة في طریقةألف درھم). تم اإلفصاح عن ٤٠٫٧٩٢انخفاض بمبلغ 

محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةالمشتركة المشاریع الزمیلة والشركات الاالستثمارات فيانخفاض قیمة)٢(
في شركات زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة من خالل مقارنة الستثمارعلى ااض في القیمة المحتملإجراء اختبار لالنخفتم 

المدرجة مع القیمة القابلة لالسترداد. قیمتھ

وناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشین إیركابفيستثماراتاالعلى القیمة فينخفاضلالاختبارإجراء تم 
. تم تحدید بمضاعفات منخفضةتداول أسھمھا ولفترة طویلة یتمومن بین عوامل أخرى ذات صلة، ،تبین أنھعد ما بوبتروناش 

.، أیھما أعلىاإلستخدامتھا قیدباستخدام قیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع وقیملھذه االستثمارات القابلة لإلسترداد المبالغ

د لالستثمار في إیركاب من خالل األخذ في االعتبار التسویات المتتالیة لطوق أسعار األسھم تم تحدید القیمة القابلة لالستردا
للمجموعة في أسھم إیركاب عند استحقاقھا بمضاعفات خروج تقدیریة مع معدل خصم یعادل تكلفة رأس مال المجموعة.

سیز رییونایتد كوربوریشین من خالل األخذ في االعتبار تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في ناشیونال إنیرجي سیرفی
.القیمة العادلة ناقصاً تكلفة االستبعاد

وطریقة (التدفقات النقدیة المخصومة) تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في بتروناش باستخدام كل من طریقة الدخل 
.ستھالك واإلطفاء)(مضاعفات األرباح قبل الضریبة والفائدة واالالسوق

القیمة بمبلغ فيبإنخفاضلھذه االفتراضات، فقد تم اإلعتراف بناًء على تقدیرات القیمة القابلة لالسترداد التي تمت وفقاً 
ألف درھم).٢٩٤٫٦٩٥: ٢٠١٨ألف درھم (٥١٦٫٨٠٣

نخفاض قیمة الشھرةا)٣(
القیمة فينخفاضإللوشركاتھا التابعةللرعایة الصحیةأریبیانو ن اإلستحواذ على مجموعة أنجلعتم اختبار الشھرة الناتجة 

.١٠یضاح رقم اإلفي ذات العالقةالھامةتم اإلفصاح عن التقدیرات خالل السنة. 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٧

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة)٤

تتمة)المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ((أ)

خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص )٤(
وأخذت األخرى والقروض اإلستثماریة الذمم المدینة المدینة والتجاریة بتقدیر مدى قابلیة تحصیل أرصدة الذمم المجموعةقامت 

. المطلوب لخسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص الاإلعتبارفي 

خسائر اإلئتمان قیاس من أجل ٩التقاریر المالیة رقم إلعداد الدولي المعیارالوارد في سطنھج المبالالمجموعة بتطبیق تقوم
الذمم المدینة والتجاریة الذممالعمر المتوقع لألداة على اإلئتمان المتوقعة على مدى مخصص خسائر والذي یستخدمالمتوقعة
كافة الموجودات المالیة األخرى المدرجة بالتكلفة علىالنھج العام بتطبیقالمجموعةتقوم ، باإلضافة إلى ذلك. األخرىالمدینة 
المطفأة.

أو ،المرحلة األولىلموجوداتاً شھر١٢خسارة االئتمان المتوقعة لمدةمخصص یعادلبخسائر اإلئتمان المتوقعة یتم قیاس 
األصل إلى یتم تحویل. الثالثةلة أو المرحالثانیةالمرحلة لموجوداتالمتوقع لألداة العمرمدى خسائر اإلئتمان المتوقعة على 

عداد إل. ال یحدد المعیار الدولي المبدئيمنذ االعتراف جوھريبشكل المتعلقة بھمخاطر االئتمانترتفعالمرحلة الثانیة عندما 
ارتفعت قد صللألاإلئتمانتقییم ما إذا كانت مخاطر عند. اإلئتمانفي مخاطر ما یمثل ارتفاعًا جوھریاً ٩لتقاریر المالیة رقم ا

المستقبلیة التي تعتبر معقولة وقابلة للدعم.المعلومات النوعیة والكمیةاإلعتبارتأخذ المجموعة في جوھریاً،

٢٦٥٫٤٩٧، بلغت مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة البالغة قیمتھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
ألف درھم) وبلغ مخصص ٣٦٫٣٩١: ٢٠١٨ألف درھم (٤٤٫٢٣١درھم) ما قیمتھ ألف ١١١٫٤٥٣: ٢٠١٨ألف درھم (

ألف درھم) ما قیمتھ ٦٤٫٦٥٧: ٢٠١٨درھم (ألف ١٩٫٤٠٤خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى البالغة قیمتھا 
ا فعلیًا في الفترات المستقبلیة أي فرق بین المبالغ التي تم تحصیلھ. سوف یتم إدراج : ال شيء)٢٠١٨ألف درھم (٤٫٢٦٦

.الموحدالخسائر وأاألرباح والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان 

القیمة العادلة لألدوات المالیة)٥(
لدى المجموعة موجودات ومطلوبات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ألغراض إعداد التقاریر المالیة. عند تقدیر القیمة العادلة 

، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن مالحظتھا في السوق بقدر ما ھي متاحة. تم اإلفصاح عن معلومات التزامأو ألصل
.٢٩یضاح اإلحول أسالیب التقییم والمدخالت المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المختلفة في 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٨

لرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة)األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر ا٤

األحكام المحاسبیة الھامة(ب)

إمكانیة المنافع االقتصادیة المستقبلیة من األراضي المستلمة كمنحة حكومیة )١(
من إمكانیة المنافع االقتصادیة لتحققفي األحكام المستخدمة ل(س)، یمكن الحصول على توضیح ٣رقمبالرجوع إلى اإلیضاح

المستقبلیة من األراضي المستلمة كمنحة حكومیة.

شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب (إن.ِإ.إس.آر.)على التأثیر الھام)٢(
، شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كوربعلىتأثیرھا الھام، قامت المجموعة بإعادة تقییم ٢٠١٨أكتوبر ٢٥بتاریخ

بناًء .٢٠١٨رات التي حدثت في ترتیبات المجموعة مع اإلدارة ومجلس اإلدارة خالل الربع الرابع من سنة بناًء على التطو
في قراراتلمشاركةیتمثل في اتأثیر ھامممارسة القدرة على ھا تمتلك حالیًا المجموعة أناستنتجتعلى ھذه التطورات،

شركة ناشیونال إنیرجي اإلستثمار فيتصنیفإعادةتتمعلى ذلك، وبناءً . المستثمر فیھاالجھةفي التشغیلیة والمالیة سیاسةال
شركة زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق إلى الخسائر وأاألرباح بالقیمة العادلة من خالل من أصل مالي سیرفیسیز ریونایتد كورب 

).١٢رقمیضاحاإلیرجى الرجوع إلى(الملكیة 

تابعةالتعویض المقدم عند إستبعاد شركة)٣(
، أبرمت المجموعة من خالل شركتھا التابعة للرعایة الصحیة في اإلمارات العربیة المتحدة، أنجلو ٢٠١٧فبرایر ١٥في 

من %٩٣نسبتھاالبالغةوالكاملةبیع حصتھامن أجل ذات صلة لیستأریبیان للرعایة الصحیة، اتفاقیة شراء أسھم مع شركة 
.٢٠١٧دیسمبر ٦في تم اإلنتھاء منھا حیثذ.م.موستیكبروفیشانسي ھیلث كیر دایجنأسھم 

بروفیشانسي ھیلث كیر ، قامت أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة بتعویض بعض المبالغ لمشتري المعاملةھذه إلتماموفقاً 
التعویض في ظل أحداث معینة لفترة محدودة. إن ھذا، المتحصالتمن %٧٥و%٥٠والتي قد تتفاوت ما بین ، دایجنوستیك

شركة أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة عن موجوداتمدعوم بخطاب ضمان صادر عن الشركة في حالة انخفاض صافي قیمة 
.یعد بعیداً تعتقد اإلدارة أن وقوع مثل ھذه األحداث المعینة ، التقاریر المالیةالحد األدنى للتعویض. في نھایة فترة 

بتروناشبالمتعلقة ات والضماناتالخیارعقود االعتراف المبدئي ب)٤(
عقود (ضماناتوخیارات عقود شكل في إضافیةحقوق كذلك علىإستحوذت المجموعة ، بتروناشىاالستحواذ علبعد

تم تصنیفھا یو%٥٠ة تصل إلى بنسبابموجبھا زیادة ملكیتھللمجموعةالتي یمكن والخیارات) علي أساس التكلفة الصفریة، 
في الیوم القیمة العادلةھ قد تم التوصل إلىأنباعتبار. الخسائروأاألرباح بالقیمة العادلة من خالل م قیاسھاتیكموجودات مالیة 
إعادة ت، تم تأجیل القیمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي كإیرادات غیر مكتسبة وتمملحوظةمدخالت غیر األول باستخدام

عتراف تم اإلیوف سالخیارات. عند إعادة القیاس الالحقة، عقود مدى عمر على الخسائر وأاألرباح حساب إلىتدویرھا 
.الخسائروأاألرباح ضمن حساب بالتغییر في القیمة العادلة 

تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید)٥(
انب أیة فترات مشمولة بخیار تمدید عقد تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى ج

اإلیجار إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم 
ممارستھ.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٩

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة)٤

لمحاسبیة الھامة (تتمة)األحكام ا(ب)

اإلیجارلمطلوبات عقودالمبدئيمعدل الخصم المستخدم في القیاس )٦(
یتم . اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار غیر المدفوعة في تاریخ البدءمطلوبات عقودتقوم المجموعة، كمستأجر، بقیاس 
إذا تعذر . بسھولةالمعدلي عقد اإلیجار، إذا كان یمكن تحدید ھذا الفائدة الضمني فمعدلخصم مدفوعات اإلیجار باستخدام 

معدل . إن عند االعتراف المبدئي بعقد اإلیجار معدل االقتراض اإلضافيالمجموعةتستخدم، ةبسھولالمعدلتحدید ھذا 
حصول على أصل ذو قیمة الالزمة للاألموالدفعھ القتراضالمجموعةعلى یتوجبھو معدل الفائدة الذي اإلضافياالقتراض 

معدل المجموعةحددت .ضمان مماثلبمماثلة، مماثلة لموجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة على مدى فترة
.)٢٠اإلیجار (إیضاح بمطلوبات عقود٪ فیما یتعلق ٧٫٠٢-٪ ٥٫٠٠االقتراض اإلضافي بنسبة 

المجموعةتكوین٥

الشركات التابعة٥/١

.التقاریر المالیةللمجموعة في نھایة فترة الجوھریةیلي تفاصیل الشركات التابعة فیما
المجموعةمساھمة حصة 

٢٠١٩٢٠١٨النشاط الرئیسيبلد التأسیسسم الشركة التابعةا
الخاصةاإلستثمارات 

%١٠٠%١٠٠اإلستثمار في ایركابھولندا١الواحة آیھ سي كوبیراتف یو ایھ
%١٠٠%١٠٠العقارات الصناعیةاإلمارات العربیة المتحدةحة الند ذ.م.م.الوا

%٩٥٫٢%٩٧٫١الرعایة الصحیةاإلمارات العربیة المتحدةآنجلو أریبیان إلستثمارات الرعایة الصحیة ذ.م.م.
%١٠٠%١٠٠اإلستثمار في تشانیل فاسجزر كایمان٢واحة في إیھ إس لیمتد
%١٠٠%١٠٠الطاقةجزر كایمان٣واحة إنیرجي لیمتد

الموجوداتإدارة 
%١٠٠%١٠٠إدارة اإلستثماراإلمارات العربیة المتحدةواحة لإلستثمار ش.م.خ.

%١٠٠%١٠٠إستثمارات مالیةجزر كایمان٤شركة واحة إلدارة اإلستثمار اس بي سي

%١٠٠%١٠٠امالت مالیة خاصةمعجزر كایمانالمحدودة١الواحة لالستثمار رقم 
%١٠٠%١٠٠معامالت مالیة خاصةجزر كایمانالمحدودة٢الواحة لالستثمار رقم 

.)١٢(إیضاح ستثمار في ایركابإلسبق لھا اشركة قابضة١
).١٢في تشانیل فاس (إیضاح تمتلك استثمارشركة قابضة ٢
، شركة ناشیونال إنیرجي في اس دي اكس انیرجي انكاض خاصة ذات أغرشركاتإستثمارات فيتمتلك شركة قابضة٣

).١٣و١٢اإلیضاحین رقم (سیرفیسیز ریونایتد كورب وبتروناش جولوبال لیمتد 

صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط في %٨٫٩٩بنسبةاس بي سي حصةتملك شركة الواحة إلدارة االستثمار ٤
صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال في %٤٩٫٨حصة بنسبة و)،%٩٩٫٨: ٢٠١٨(وشمال أفریقیا 

صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق في%٥٨٫٩حصة بنسبة و)، %٥٢٫٠: ٢٠١٨(أفریقیا 
).%٦٦٫٠: ٢٠١٨(األوسط وشمال أفریقیا 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٠

تكوین المجموعة (تتمة)٥

جوھریةغیر مسیطرةملكیة حقوقبعة للمجموعة التي لدیھا التااتالشركتفاصیل ٥/٢

شركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سيأ٥/٢
المعلومات المالیة تمثلأدناه. مدرجةبشركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سيإن المعلومات المالیة الملخصة المتعلقة

ات المجموعة.بین شركاالستبعاداتالملخصة أدناه المبالغ قبل 

٢٠١٩٢٠١٨بیان المركز المالي
ألف درھمألف درھم

٦٫٦٥٦٫٤٥٦٥٫١٠٣٫٠٩٤المتداولة –إجمالي الموجودات 
)٢٫٦٠١٫٨١٤()٣٫٣٥٥٫٣٧٥(المتداولة –إجمالي المطلوبات 

)٩٦١٫٦٣٤()١٫٣٥٢٫٩٢٧(١حقوق الملكیة غیر المسیطرة

١٫٩٤٨٫١٥٤١٫٥٣٩٫٦٤٦لكي الشركة حقوق الملكیة العائدة إلى ما

صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط في صافي استثمارات أ)تتضمن الحركة في حقوق الملكیة غیر المسیطرة ١
صندوق الواحة لالئتمان صافي استثمارات في ؛ ب) ألف درھم)١٤٢٫٤٧١: ٢٠١٨ألف درھم (٤٤٫٢٨٢بمبلغ وشمال أفریقیا 

ألف درھم)؛ ٣٦٫٩٥٨: ٢٠١٨ألف درھم (١١٨٫٣٧٧بمبلغ اق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا في أسو
: ٢٠١٨ألف درھم (٤٤٫١٢٦بمبلغ صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا فيصافي استثمارات ج) 

ألف درھم).١٫٥٩٨بمبلغ استرداد

ألف درھم من صندوق الواحة لألسھم ٢٥٫٧٤٦استرداد بقیمة ي الشركة أ) كلملكیة العائدة إلى مالتتضمن الحركة في حقوق ا
حصة ملكیة المجموعة وإنخفضت)، ألف درھم٦٦٫٢٠٤استثمارات بقیمة : ٢٠١٨(في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

واحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا ألف درھم من صندوق ال١٨٫٣٩٠استرداد بقیمة ٪؛ ب) ٤٩٫٨٪ إلى ٥٢٫٠من 
٪ إلى ٦٦٫٠حصة ملكیة المجموعة من وإنخفضت، ألف درھم)٤٤٫١٣٦استثمارات بقیمة (والشرق األوسط وشمال أفریقیا 

: ٢٠١٨صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (ألف درھم في٤٤٫١٣٦ج) استثمارت بقیمة ٪.٥٨٫٩
.%٩٩٫٨ولم تتغیر حصة ملكیة المجموعة عن نسبة ال شيء)

األرباح أو الخسائربیان 

السنة المنتھیة في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھم

السنة المنتھیة في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

ألف درھم

٦٦٣٫٢٥٢١٩٢٫٦٨٢إیرادات من إستثمارات مالیة
)٥٢٫٣٣٨()٧٠٫٦٠١(مصاریف

٥٩٢٫٦٥١١٤٠٫٣٤٤ربح للسنة

٤٠٨٫١٤٥١٠٣٫٩٤٤ربح عائد إلى مالكي الشركة
١٨٤٫٥٠٦٣٦٫٤٠٠ربح عائد إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٥٩٢٫٦٥١١٤٠٫٣٤٤ربح للسنة

بیان التدفقات النقدیة
)٢٢٦٫٨٩٨(١٥٫٤١٩صافي التدفق النقدي الداخل / (الخارج) من األنشطة التشغیلیة

٢٠٧٫١٥٠٢٩٠٫٢٩٧نقدي الداخل من األنشطة التمویلیةصافي التدفق ال

٢٢٢٫٥٦٩٦٣٫٣٩٩الداخلصافي التدفق النقدي



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥١

تكوین المجموعة (تتمة)٥

(تتمة)تفاصیل الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة جوھریة٥/٢

.م.م.لرعایة الصحیة ذستثمارت االأریبیانأنجلو ب٥/٢

في مستشفى كورنیش %٧٠البالغةالمجموعةلملكیة، ھي شركة قابضة، أنجلو أریبیان الستثمارت الرعایة الصحیة ذ.م.م.إن
ومركز اوراس الطبي ذ.م.م. في مركز ابن سینا الطبي ذ.م.م.%٦٠)، و%٧٠: ٢٠١٨الشارقة ذ.م.م. وھیلث بیي بولیكلینك (

في مستشفى أمینة %٧٣و، )%١٠٠: ٢٠١٨(ذ.م.مدف زاللرعایة الصحیة یبیانأرأنجلو في %١٠٠و، )%٦٠: ٢٠١٨(
.)%٨٠: ٢٠١٨في آي في اف لإلستثمار ذ.م.م. (%٨٠) و%٧٣: ٢٠١٨ذ.م.م. (

على حصة إضافیة بنسبة أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة -استحوذت المجموعة، من خالل شركتھا التابعة ، ٢٠١٨خالل 
٪، ٧٣٫٢٪ إلى ٦٠٫٠من أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة أمینة ذ.م.م.، مما أدى إلى زیادة حصة ملكیة ٪ في مستشفى ١٣٫٢

ناًء علیھ، ب. و٢٠١٨دیسمبر ٣١في الذي استحقلقیمة المدرجة للقرض المقدم لمساھم األقلیة اشراء یعادل اعتباروذلك مقابل 
ض دمج األعمال:یعتبر تاریخ استحقاق القرض ھو تاریخ اإلستحواذ ألغرا

ألف درھم
المحولاالعتبار

١٢٫٥٢٢القرض الرئیسي لمساھم األقلیة
٥٫٢٩٠الفائدة المتراكمة على قرض لمساھم األقلیة

١٧٫٨١٢

صافي الموجودات في تاریخ اإلستحواذ
٢٠٢موجودات غیر ملموسة

١٨٫٤٧٧آالت وماكینات ومعدات 
٢٫٢٨١ذات عالقةمبالغ مستحقة من أطراف

٣٥٫٤١٤ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى
٤٫١٨٤مخزون
٨٤٤النقد

)٥٥٫٩٩٨(قرض مضاربة من طرف ذو عالقة
)٢٫٦٣٢(مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)٢٥٫٢٤٦(ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى
)١٥٫٧٣٣(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)٣٨٫٢٠٧(
%١٣٫٢حصص إضافیة تم اإلستحواذ علیھا

)٥٫٠٤٣(صافي الموجودات المستحوذ علیھا

)٢٢٫٨٥٥(خسارة عند االستحواذ

شركة تابعة موحدة مباشرًة في األرباح المستبقاة.حصة جزئیة فيأو خسارة متكبدة عند إستحواذ أو إستبعاد ربحأي إدراجیتم 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٢

وعة (تتمة)تكوین المجم٥

(تتمة)تفاصیل الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة جوھریة٥/٢

أنجلو أریبیان الستثمارت الرعایة الصحیة ذ.م.م. (تتمة)ب٥/٢

المعلومات تمثله. أدنامدرجةذ.م.م. أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة باإلستثمارات في إن المعلومات المالیة الملخصة المتعلقة 
بین شركات المجموعة.االستبعاداتالمالیة الملخصة أدناه المبالغ قبل 

بیان المركز المالي
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم

٢٦٢٫٧١٠١٧٩٫٦٣٣الموجودات غیر المتداولة 
١١٦٫٤٥٨١٠٦٫٠٨٤الموجودات المتداولة 

)٨٦٫٥٦٩()٢٢٩٫٠١١(إجمالي المطلوبات 
١١٤٫٦٨٨٦٢٥قوق الملكیة غیر المسیطرةح

١٦٤٫٨٤٥١٩٩٫٧٧٣حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة 

ستثمار بمبلغ إلفي اتتضمن الحركة في حقوق الملكیة غیر المسیطرة مساھمات حصة حاملي حقوق الملكیة غیر المسیطرة١
ألف درھم).٩٫٥٤٩: ٢٠١٨ألف درھم (٢٫٢٢٢

األرباح أو الخسائران بی

السنة المنتھیة في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

ألف درھم

السنة المنتھیة في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

ألف درھم

٢٩٧٫٦٩٢٢٦١٫٠١١إیرادات 
)٣١٦٫٨٢٠()٣٤٨٫٨٤٨(مصاریف 

)٥٥٫٨٠٩()٥١٫١٥٦(خسارة للسنة 

)٣٣٫٢٩٣()٣٤٫٩٢٨(خسارة عائدة إلى مالكي الشركة
)٢٢٫٥١٦()١٦٫٢٢٨(سارة عائدة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرةخ

)٥٥٫٨٠٩()٥١٫١٥٦(خسارة للسنة

بیان التدفقات النقدیة
)٤٣٫٤٠٤()١٧٫٦٨٣(صافي التدفق النقدي الخارج من األنشطة التشغیلیة

)٩٫٦٢١(٣٥٫٥٨٢صافي التدفق النقدي الداخل / (الخارج) من األنشطة اإلستثماریة
)٩٨٫١٨٠()١٤٫٧٧٨(صافي التدفق النقدي الخارج من األنشطة التمویلیة

)١٥١٫٢٠٥(٣٫١٢١صافي التدفق النقدي الداخل/ (الخارج) 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٣

القطاعات التشغیلیة٦

االستثمارات الخاصة
اعات الصناعیة المتنوعة بما في ذلك تأجیر یحتفظ قطاع االستثمارات الخاصة بكافة االستثمارات الخاصة بالمجموعة في القط

الطائرات والخدمات البحریة والخدمات المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة والعقارات الصناعیة والرعایة 
.الصحیة

أسواق رأس المال-إدارة الموجودات 
لتزوید المستثمرین بإمكانیة الوصول إلى الفرص المتاحة في األسھم أسواق رأس المال، منصة-یمثل قطاع إدارة الموجودات 

.وخدمات إدارة الموجودات األخرى

الشركات
.یشتمل قطاع الشركات على أنشطة المجموعة، والتي ال یتم تخصیصھا للقطاعات التي یتم إعداد تقاریر لھا

دیسمبر:٣١كما في وللسنة المنتھیة في إن المعلومات المرتبطة بالقطاعات التشغیلیة مبینة أدناه 

إدارة الموجوداتألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالاإلستثمارات الخاصة٢٠١٩

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

لة ومشاریع مشتركة شركات زمیالحصة من الربح من 
٢٣٤٫٠٦٦- - ٢٣٤٫٠٦٦صافي، محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

إنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
)٥١٦٫٨٠٣(- - )٥١٦٫٨٠٣(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

ربح من إستبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
٤٦٫٤٧٨- - ٤٦٫٤٧٨محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

٢٠٢٫٧٤٦- ٦٥٩٫٣٩٥)٤٥٦٫٦٤٩(سارة)/ إیرادات من إستثمارات مالیة(خ
٢٫١٨٥١٫١٣٥١٣٧٣٫٤٥٧صافيإیرادات أخرى، 

)٢٤٫٤١٥(- - )٢٤٫٤١٥(صافيمن إستثمار عقاري، خسارة
)١١١٫٥٩٠()٨٥٫٢٢٢()١٦٫٩٧٠()٩٫٣٩٨(الشركة األم–مصاریف عمومیة وإداریة 
)١٤٥٫٨٨٨(- )٩٫٣٢٢()١٣٦٫٥٦٦(شركات التابعةال–مصاریف عمومیة وإداریة 

)١٩٥٫٢٧٢()٨٧٫٠٦١()٥٨٫٤٩٨()٤٩٫٧١٣(صافيتكالیف تمویل، 
)٤٤٧٫٩٠١()١٧٢٫١٤٦(٥٧٥٫٧٤٠)٨٥١٫٤٩٥((خسارة) / ربح للسنة

)٦٫٩٥٤(- - )٦٫٩٥٤(الخسارة الشاملة األخرى



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٤

القطاعات التشغیلیة (تتمة)٦
وجوداتإدارة المألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالاإلستثمارات الخاصة٢٠١٨

٢٦١٫٣٤٤- - ٢٦١٫٣٤٤إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
)٢١٥٫٢٥٧(- - )٢١٥٫٢٥٧(تكلفة المبیعات

الحصة من الربح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
٥٤٠٫٤٠٠- - ٥٤٠٫٤٠٠محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي

إنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
)٢٩٤٫٦٩٥(- - )٢٩٤٫٦٩٥(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

ربح من إستبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
٥٦٫٣٩٣- - ٥٦٫٣٩٣محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

١٠٩٫٤٣٨- - ١٠٩٫٤٣٨ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع
١٢٨٫٥٧٩- ٢٣٢٫١٥٣)١٠٣٫٥٧٤((خسارة) / إیرادات من إستثمارات مالیة

٢٣٫٢٣٥٤١٠٦٢٣٫٦٥١صافيإیرادات أخرى، 
)١٥٫٥٨٠(- - )١٥٫٥٨٠(صافيمن إستثمار عقاري، خسارة

)١٢٩٫٥٥٢()٩٩٫٢٢٢()١٦٫٥٧٨()١٣٫٧٥٢(الشركة األم–مصاریف عمومیة وإداریة 
)١٤٥٫٢٢٠(- )٨٫٨٦٣()١٣٦٫٣٥٧(الشركات التابعة–مصاریف عمومیة وإداریة

)١٥٥٫٦٧١()٦٩٫٨٠٠()٤٢٫١٠٩()٤٣٫٧٦٢(صافيتكالیف تمویل، 
١٦٣٫٨٣٠)١٦٩٫٠١٦(١٦٧٫٨٣٣١٦٥٫٠١٣ربح/ (خسارة) للسنة
٥٠٦٫٦٠٢- - ٥٠٦٫٦٠٢الدخل الشامل اآلخر

ن عمالء خارجیین. ال توجد أیة إیرادات بین القطاعات خالل السنة تمثل إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات الناتجة م
: ال شيء). یتم تولید كافة اإلیرادات من بیع البضائع والخدمات داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. یوجد ضمن ٢٠١٨(

م) والتي نشأت من ألف درھ٢٨٫٦٣٢: ٢٠١٨ألف درھم (٢٣٫٦٢١اإلیرادات من بیع البضائع والخدمات إیرادات تقارب 
فقط ینبینما ساھم عمیل٢٠١٩أو أكثر من إیرادات المجموعة لسنة %١٠أكبر عمالء المجموعة. لم یساھم عمیل واحد في 

.٢٠١٨٪ أو أكثر من إیرادات المجموعة لسنة ١٠بنسبة 

ألف درھم) على ٢٠١٨:٢٩٤٫٦٩٥ألف درھم (٥١٦٫٨٠٣خالل السنة، إعترفت المجموعة بخسائر إنخفاض في القیمة بمبلغ 
ألف درھم) على ٤٠٫٧٩٢: ٢٠١٨ألف درھم (٤٩٫٩١٩إستثمارات محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة وخسارة قیمة عادلة بمبلغ 

اإلستثمارات العقاریة في قطاع اإلستثمارات الخاصة. 

. یمثل ربح ٣المبینة في إیضاح رقم إن السیاسات المحاسبیة للقطاعات التشغیلیة ھي نفس السیاسات المحاسبیة للمجموعة 
١٦٩٫٠٢٢: ٢٠١٨ألف درھم (١٧٢٫٢٨٣القطاع الربح المحقق من قبل كل قطاع بدون توزیع تكلفة اإلدارة المركزیة البالغة 

ألف درھم). ویكون ذلك ھو المقیاس الذي یتم بھ إعداد تقریر إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي ألغراض تخصیص الموارد 
یم أداء القطاع. وتقی



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٥

القطاعات التشغیلیة (تتمة)٦

إدارة الموجوداتألف درھم
الموحدالشركاتأسواق رأس المالاإلستثمارات الخاصة٢٠١٩

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
٥٢٤٫٥٥٢- - ٥٢٤٫٥٥٢محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

١٫٢٢٥٫٣٧٧٧٫٠٣٤٫٧٦١٥٦٢٫٥٥٦٨٫٨٢٢٫٦٩٤موجودات أخرى
١٫٧٤٩٫٩٢٩٧٫٠٣٤٫٧٦١٥٦٢٫٥٥٦٩٫٣٤٧٫٢٤٦موجودات القطاع
٤٧٠٫٤٩٦٣٫٧٠٤٫٧٠٢١٫٠١٣٫٣٠٤٥٫١٨٨٫٥٠٢مطلوبات القطاع
١٨٫٨٤٣٢٧٢٣٩١٩٫١٠٩نفقات رأسمالیة
٥٣٫٥٦١٣٧٤٫٤٢٩٥٨٫٠٢٧وانخفاض في قیمة موجودات غیر ملموسةإستھالك وإطفاء

٢٠١٨
إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 

٤٫٢٠٠٫٩٦٧- - ٤٫٢٠٠٫٩٦٧محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
١٫٧٩٢٫٠٢٦٥٫٤٧٥٫٢٣٩٢٠٣٫١٧٧٧٫٤٧٠٫٤٤٢موجودات أخرى
٥٫٩٩٢٫٩٩٣٥٫٤٧٥٫٢٣٩٢٠٣٫١٧٧١١٫٦٧١٫٤٠٩موجودات القطاع
٢٫٩٤٩٫٧١٤٢٫٩٣٩٫٠٢١١٫٢٣٢٫٧٤٤٧٫١٢١٫٤٧٩مطلوبات القطاع
٤٧٫١١٥٣٤١٫٥٠٥٤٨٫٦٥٤نفقات رأسمالیة
٢٧٫٢٨٨٤٩١٫٧٦٦٢٩٫١٠٣إستھالك وإطفاء

لغرض مراقبة أداء القطاعات وتخصیص الموارد بین القطاعات:

: ٢٠١٨ألف درھم (٥٦٢٫٥٥٦یتم تخصیص كافة الموجودات إلى القطاعات التشغیلیة بخالف موجودات الشركات بمبلغ ·
رھم).ألف د٢٠٣٫١٧٧

ألف درھم ١٫٠١٣٫٣٠٤یتم تخصیص كافة المطلوبات إلى القطاعات التشغیلیة بخالف مطلوبات الشركات بمبلغ ·
ألف درھم).١٫٢٣٢٫٧٤٤: ٢٠١٨(

أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع٧

٢٠١٨
ألف درھم

٢١٩٫٤٨٠ینایر١كما في 
-تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیعمعاد إستثمار في شركة زمیلة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

١٫٧٢٥إضافات
)٢٢١٫٢٠٥(إستبعاد

-

من النقد إن.بي.إس. القابضة المحدودة مقابل مزیج ، وافقت المجموعة على بیع كامل إستثمارھا في ٢٠١٧نوفمبر ١٢في 
یونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد ٪ من األسھم في منشأة مدرجة في بورصة ناسداك، وھي شركة ناش٥٫٨بنسبة ملكیة وحصة 

نتیجًة لذلك، تمت إعادة تصنیف اإلستثمار كمحتفظ بھ للبیع. تم اإلنتھاء من المرحلة كورب (إن.ِإ.إس.آر.)، على مرحلتین.
ألف درھم ٥٠٫٢٠٧وتم اإلعتراف بربح من إستبعاد جزئي بمبلغ %٤٫٦٨األولى من عملیة الخروج وتمثل حصة بنسبة 

.٢٠١٧الرابع من سنة خالل الربع



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٦

أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع (تتمة)٧

٪ واعترفت ١٥٫٩٤، أكملت المجموعة المرحلة الثانیة من عملیة الخروج فیما یتعلق بالحصة المتبقیة والبالغة ٢٠١٨خالل سنة 
ألف درھم، تم إحتسابھ كما یلي:١٠٩٫٤٣٨بربح من اإلستبعاد بمبلغ 

٢٠١٨
ألف درھم

١٣٠٫٦٤٠تبار النقدي االع
١١٨١٫٦٨٧اعتبار في شكل أسھم حقوق ملكیة

١٧٫٣٤٠اعتبار المكسب

٣٢٩٫٦٦٧إجمالي االعتبار 
٩٧٦الحصة من إحتیاطیات أخرى

)٢٢١٫٢٠٥(القیمة المدرجة لإلستثمار المستبعد

١٠٩٫٤٣٨ربح من اإلستبعاد

ملیون سھم، والتي تعادل حصة بنسبة ٤٫٨الت االستبعاد، استلمت المجموعة ، كجزء من متحص٢٠١٨یونیو ٦بتاریخ ١
عند اإلعتراف المبدئي، تم تصنیف اإلستثمار في ٪ في شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب (إن.ِإ.إس.آر.).٥٫٨

دوالر للسھم الواحد وتم قیاسھ بالقیمة ١٠شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب (إن.ِإ.إس.آر.) كإستثمار مالي بـ 
.األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 

على شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد تأثیرھا الھام، قامت المجموعة بإعادة تقییم ٢٠١٨أكتوبر ٢٥الحقاً، بتاریخ 
. ٢٠١٨رة ومجلس اإلدارة خالل الربع الرابع من سنة كورب، بناًء على التطورات التي حدثت في ترتیبات المجموعة مع اإلدا

من خالل المشاركة في قرارات تأثیر ھامبناًء على ھذه التطورات، خلصت المجموعة إلى أن لدیھا حالیًا القدرة على ممارسة 
شركة ناشیونال إنیرجي السیاسة المالیة والتشغیلیة في الجھة المستثمر فیھا. وبناًء على ذلك، تمت إعادة تصنیف اإلستثمار في

إلى شركة زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق األرباح أو الخسائر سیرفیسیز ریونایتد كورب من أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل 
).١٢الملكیة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
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٥٧

ممتلكات ومعدات، صافي٨

على تحسینات
المأجور

معدات تقنیة 
المعلومات، واألثاث 

لتركیباتوا
معدات طبیة ومعدات 

سیاراتأخرى
أعمال رأسمالیة قید 

اإلجماليالتنفیذ
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

-٧٣-٥٥-٥٣-٣األعمار اإلنتاجیة واالقتصادیة (سنوات)
التكلفة

٢٠١٨٢٣٫٢٩٩٣٣٫١١٤٧٥٫٩٦٥٢٫٤١٤٢٣٫٥٦٤١٥٨٫٣٥٦ینایر ١في 
١١٫٦٦٩-٢٫٥١٣٣٫٨٣٣٤٫٢٠٤١٫١١٩إضافات
-)٢٣٫٤٧٢(-١٫٩٦٣-٢١٫٥٠٩تحویالت
)٢٫٨٣٧(-)٧٣٣()١٫٢٨٤()١١٤()٧٠٦(إستبعادات

٢٠١٨٤٦٫٦١٥٣٦٫٨٣٣٨٠٫٨٤٨٢٫٨٠٠٩٢١٦٧٫١٨٨دیسمبر ٣١في 
-)٧١(٢٠٩٧٠٧)٨٤٥(-تعدیالت
٢٢٥٫٣٦٩-٣٧٥١٫٤٨٩٣٫٤٨٣إضافات

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

٢٠١٩٤٥٫٧٩٧٣٧٫٠١١٨٤٫٢٣٠٣٫٢٢٤٤٣١٧٠٫٣٠٥دیسمبر ٣١في 

اإلستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین
٧٥٫٨٢٢-٢٠١٨١٩٫٤٥٦٢٠٫٥١٧٣٣٫٤٣٩٢٫٤١٠ینایر ١في 

٢٠٫٢٩٨-١٣٫٨٠٨٤٫٩٠٦١٠٫٦٨٤٩٠٠محمل للسنة
)١٫٦٢٧(-)٥٣٧()٨١٨()٢٠()٢٥٢(إستبعادات

٩٤٫٤٩٣-٢٠١٨٢٣٫٠١٢٢٥٫٤٠٣٤٣٫٣٠٥٢٫٧٧٣دیسمبر ٣١الرصید في 
--٢٠٩٢٥٥)٤٦٤(-تعدیالت

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

١١٢٫٧٣٢-٢٠١٩٢٧٫٠٥٨٢٨٫٥٦٧٥٤٫٠٣٣٣٫٠٧٤دیسمبر ٣١الرصید في 

صافي القیمة المدرجة
٢٠١٩١٨٫٧٣٩٨٫٤٤٤٣٠٫١٩٧١٥٠٤٣٥٧٫٥٧٣دیسمبر ٣١في 

٢٠١٨٢٣٫٦٠٣١١٫٤٣٠٣٧٫٥٤٣٢٧٩٢٧٢٫٦٩٥دیسمبر ٣١في 

ألف درھم ضمن "مصاریف ١٠٫٤٦٥ألف درھم) وتم إدراج مبلغ ٧٫٨٤٠: ٢٠١٨ألف درھم ضمن "تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات" (٩٫١١٨تم إدراج مصاریف االستھالك بمبلغ ١
ألف درھم).١٢٫٤٥٨: ٢٠١٨عمومیة وإداریة" (
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٥٨

يإستثمار عقار٩

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٧٥٣٫٥٦٦٧٥٨٫٦٦٦ینایر١في 
١٣٫٤٩٣٣٥٫٦٩٢إضافات

)٤٠٫٧٩٢()٤٩٫٩١٩(خسارة القیمة العادلة

٧١٧٫١٤٠٧٥٣٫٥٦٦دیسمبر٣١في 

یتكون االستثمار العقاري من األرض والمباني التي تم إنشاؤھا لالستخدام التجاري والصناعي.

تطبیق السیاسة المحاسبیة قامت المجموعة باالعتراف بجزء من األراضي الممنوحة في البیانات المالیة الموحدة من خالل 
(س)) واإلستثمارات العقاریة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ٣المتعلقة بالمنح الحكومیة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

(د)). ال تزال األرض الممنوحة المتعلقة بجزء من األراضي التي ال تمتلك المجموعة خطط تطویر بشأنھا، غیر معترف بھا ٣
نیة العمومیة كما في تاریخ التقاریر المالیة.في المیزا

تمثل اإلضافات إلى اإلستثمار العقاري قیمة األعمال المعتمدة المتعلقة بتطویر وحدات صناعیة صغیرة مخطط لھا، والتي 
ألف درھم).٥٫٧٠٧: ٢٠١٨تضمنت تكالیف االقتراض بمبلغ ال شيء (

من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على مدخالت أسلوب التقییم المعتمد ٣تم تصنیف اإلستثمار العقاري ضمن المستوى 
، من قبل اإلدارة بالرجوع إلى مقیمیین ٢٠١٩دیسمبر ٣١من قبل المعھد الملكي للمساحین القانونیین. تم إجراء التقییم كما في 

ة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ. عند تقدیر مستقلین ومعتمدین یمتلكون مؤھالت مھنیة مناسبة ومعترف بھا وخبرة حدیث
القیمة العادلة لالستثمار العقاري، تم إعتبار أن االستخدام الحالي للعقار ھو اإلستخدام األعلى واألفضل لھ. تتضمن منھجیات 

التقییم المطبقة:

مقارنة واتفاقیات ایجار حالیة طریقة رسملة الدخل، حیث تمت رسملة الدخل المستحق بموجب عقود إیجار قابلة لل·
وایجارات مستقبلیة متوقعة، بناًء على معدالت مناسبة لتعكس أوضاع سوق االستثمار في تاریخ التقییم.

طریقة المقارنة، والتي تقوم بتحدید الموجودات (العقارات) المتطابقة أو المتشابھة التي تم بیعھا، وتحلیل أسعار البیع التي ·
یانات السوق ذات الصلة وتحدید القیمة بالمقارنة مع تلك العقارات التي تم بیعھا.تم التوصل لھا وب

طریقة القیمة المتبقیة، والتي تتطلب استخدام التقدیرات مثل أسعار البیع، تكالیف اإلنشاء، الرسوم المھنیة وتكلفة التمویل، ·
لسوق المحلیة السائدة في نھایة فترة التقاریر المالیة.ومعدل العائد الداخلي المستھدف. تعتمد ھذه التقدیرات على أوضاع ا

تم . ٪١١٪ إلى ١٠القیمة العادلة للمباني حیث تراوح معدل الخصم المستخدم من للوصول إلىرسملة الدخل طریقةتم استخدام 
درھم ٣٢اوح سعر البیع من حیث ترلقطع األرضالقیمة العادلة لوصول إلىاستخدام طریقة المقارنة وطریقة القیمة المتبقیة ل

.درھم للقدم المربع٣٦إلى 

: انخفاض ٢٠١٨ألف درھم في السنة الحالیة (٤٩٫٩١٩بناًء على إعادة التقییم، تم اإلعتراف بانخفاض في القیمة العادلة بمبلغ 
ألف درھم).٤٠٫٧٩٢بمبلغ 
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٥٩

ي (تتمة)إستثمار عقار٩

الخسارة من االستثمار العقاري، صافي

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٢٨٫٧٥١٢٩٫٩٨٦إیرادات إلیجار
)٤٫٧٧٤()٣٫٢٤٧(تكالیف تشغیلیة

)٤٠٫٧٩٢()٤٩٫٩١٩(خسارة القیمة العادلة

)١٥٫٥٨٠()٢٤٫٤١٥(
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٦٠

الشھرة والموجودات غیر الملموسة١٠

١الشھرة

ألف درھم
العالمات التجاریة

ألف درھم
العقود
ھمألف در

برامج 
الحاسوب
ألف درھم

اإلجمالي
ألف درھم

٥-١٠٥٣-٥-األعمار اإلنتاجیة واالقتصادیة (سنوات)
التكلفة

٢٠١٨٨٤٫١٨٥٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٩٫٢٩٠١٤٧٫٤٠٨ینایر ١في 
١٫٥٠٥١٫٥٠٥---تعدیالت
٢٫٠٣٧٢٫٠٣٧---إضافات
)٢٫٣٣٨()٢٫٣٣٨(---شطب

٢٠١٨٨٤٫١٨٥٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩١٠٫٤٩٤١٤٨٫٦١٢دیسمبر ٣١في 
)٨٥()٨٥(---تعدیالت
٢٤٧٢٤٧---إضافات
)١٫٣٤٧()١٫٣٤٧(---شطب

٢٠١٩٨٤٫١٨٥٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٩٫٣٠٩١٤٧٫٤٢٧دیسمبر ٣١في 
اإلطفاء واالنخفاض في القیمة المتراكمین

١٠٫٣٤٦١٥٫٧٨٠٦٫١٢٧٣٢٫٢٥٣-٢٠١٨ینایر ١في 
٦٨٦٨---تعدیالت
٢٫٧٧٢٥٫١١٨٨٨٠٨٫٧٧٠-إطفاء
)١٩٨()١٩٨(---شطب

١٣٫١١٨٢٠٫٨٩٨٦٫٨٧٧٤٠٫٨٩٣-٢٠١٨دیسمبر ٣١الرصید في 
٢٫٤٨٩٤٫٦٩١٩٢٢٨٫١٠٢-إطفاء 

١٢٫٧٣٧--١٢٫٧٣٧-انخفاض في القیمة

٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٧٫٧٩٩٦١٫٧٣٢-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة المدرجة
١٫٥١٠٨٥٫٦٩٥--٢٠١٩٨٤٫١٨٥دیسمبر ٣١في 

٢٠١٨٨٤٫١٨٥١٥٫٢٢٦٤٫٦٩١٣٫٦١٧١٠٧٫٧١٩دیسمبر ٣١في 
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الشھرة والموجودات غیر الملموسة (تتمة)١٠

في القیمة على الوحدات المولدة للنقد التالیة:تم تخصیص الشھرة ألغراض إختبار اإلنخفاض ١

الرعایة محتملة التكلفة·
الرعایة عالیة المستوى·

تم تخصیص القیمة المدرجة للشھرة على الوحدات المولدة للنقد كما یلي:

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٤١٫٤٢٣٤١٫٤٢٣الرعایة محتملة التكلفة
٤٢٫٧٦٢٤٢٫٧٦٢الرعایة عالیة المستوى

٨٤٫١٨٥٨٤٫١٨٥

تم تحدید المبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد للرعایة محتملة التكلفة والرعایة عالیة المستوى بناًء على إحتساب 
عضاء مجلس اإلدارة والذي یستخدم التدفقات النقدیة المتوقعة بناًء على خطة عمل معتمدة من قبل أ٣القیمة العادلة للمستوى 

سنویاً) للرعایة محتملة التكلفة %١٤إلى %١٣: ٢٠١٨سنویًا (%١٤إلى %١١سنوات ومعدل خصم من ٥وتغطي فترة 
سنویاً) للرعایة عالیة المستوى. تستند التدفقات النقدیة المتوقعة خالل %١٤إلى %١٣: ٢٠١٨سنویًا (%١٢إلى %١١و

ضخم في أسعار التكالیف المباشرة خالل الفترة التي تشملھا التوقعات والتي تتماشى مع الفترة على إجمالي الھوامش والت
الصناعات المعنیة التي تعمل فیھا الرعایة محتملة التكلفة والرعایة عالیة المستوى. تم تقدیر التدفقات النقدیة التي تتجاوز فترة 

و متوسط معدل النمو المتوقع طویل األجل في السوق. ) وھ%٣: ٢٠١٨(%٣خمس سنوات باستخدام معدل نمو سنوي یبلغ 
تعتقد اإلدارة أنھ لن یؤدي أي تغییر محتمل بشكل معقول في االفتراضات الرئیسیة التي تعتمد علیھا القیمة القابلة لالسترداد إلی 

تجاوز القیمة المدرجة اإلجمالیة للمبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد.

وض إستثماریةقر١١

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

١١٢٫٢٨٣١٢٫٢٨٣قرض لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة
٢٢٢٠٫٦٨٠٢٢٠٫٦٨٠محفظة القرض

٢٣٢٫٩٦٣٢٣٢٫٩٦٣

ھو أصل في المرحلة الثالثة ویبلغ تقع الجھة المستثمر فیھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة في منطقة الشرق األوسط. إن القرض ١
ألف ٢١٫٣٢٦ألف درھم وتبلغ خسائر االئتمان المتوقعة ٣٣٫٦٠٩ألف درھم (یبلغ الرصید اإلجمالي ١٢٫٢٨٣صافي رصیده 

). ٢٦درھم) (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

سنویًا وتستحق بعد سنة واحدة. إن %٣٫٩٣تقع محفظة القرض خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتحمل فائدة بنسبة ٢
محفظة القرض ھي أصل في المرحلة األولى.
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إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة١٢

القیمة المدرجة
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
١٧٦٫٤٠٠٣٫٥٥٠٫١٨٧شركات زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة
٣٤٨٫١٥٢٦٥٠٫٧٨٠لكیةمشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الم

٥٢٤٫٥٥٢٤٫٢٠٠٫٩٦٧إجمالي الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة

٤٢٫٥١١٦٦٫٣٣٣)١٣(إیضاح الخسائر وأشركة زمیلة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

تفاصیل الشركات الزمیلة الجوھریة ١٢/١

اصیل كٍل شركة من الشركات الزمیلة الجوھریة للمجموعة في نھایة فترة التقاریر المالیة ھي كما یلي:إن تف

بلد التأسیسالنشاط الرئیسيالشركة الزمیلة
نسبة المنفعة

٢٠١٩٢٠١٨
%١٢٫٠٠-ھولنداتأجیر الطائرات١إیركاب ھولدینجز إن في
%١٩٫٥٠%١٩٫٥٠كنداغازخدمات النفط والاس دي اكس إنیرجي أنك

%٥٫٨٠%٦٫٣٣الوالیات المتحدةخدمات النفط والغاز٢شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب

یتم إدراج اإلستثمار في إیركاب ھولدینجز إن في وفقًا لطریقة حقوق الملكیة.١

من %١٢٫٠٠ملیون سھم والتي تعادل حصة بنسبة ١٧٫١خالل السنة، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا التي تبلغ 
٣٫٣٨٥٫١٤٢حقوق الملكیة في إیركاب ھولدینجز إن في مقابل اعتبار یبلغ طریقة اإلستثمار في الشركة الزمیلة المحتسبة وفقاً ل

الموحد. األرباح أو الخسائر ألف درھم في بیان ٤٣٫٠٩٤ألف درھم، مما نتج عنھ اإلعتراف بربح من اإلستبعاد بمبلغ 

على شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد تأثیرھا الھام، قامت المجموعة بإعادة تقییم ٢٠١٨أكتوبر ٢٥بتاریخ ٢
. ٢٠١٨كورب، بناًء على التطورات التي حدثت في ترتیبات المجموعة مع اإلدارة ومجلس اإلدارة خالل الربع الرابع من سنة 

من خالل المشاركة في قرارات تأثیر ھامالمجموعة أن لدیھا حالیًا القدرة على ممارسة ستنتجتابناًء على ھذه التطورات، 
السیاسة المالیة والتشغیلیة في الجھة المستثمر فیھا. وبناًء على ذلك، تمت إعادة تصنیف اإلستثمار في شركة ناشیونال إنیرجي 

إلى شركة زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق األرباح أو الخسائر ن خالل سیرفیسیز ریونایتد كورب من أصل مالي بالقیمة العادلة م
شركة ألف درھم. بلغت القیمة المدرجة لإلستثمار في ١٨٨٫٧٧٣بلغت القیمة العادلة في تاریخ إعادة التصنیف الملكیة.

ألف درھم كما في تاریخ التقاریر المالیة.١٨٥٫١٨٤ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب،

ألف درھم ١٧٫٣٤٠أسھم إضافیة للمجموعة بقیمة شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب خالل السنة، أصدرت
عالوة . و٪٦٫٢٩٪ إلى ٥٫٨٠نتیجة إلصدار أسھم الربح، زادت نسبة ملكیة المجموعة من . عند استیفاء بعض معاییر الربح

وبالتالي، . : ال شيء)٢٠١٨ألف درھم (١٫٠٣٣اركین على أسھم بقیمة على ذلك، استحوذت المجموعة من مستثمریھا المش
.٪٦٫٣٣٪ إلى ٦٫٢٩من شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب زادت ملكیة المجموعة في
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إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)١٢

تفاصیل الشركات الزمیلة الجوھریة (تتمة)١٢/١
المعلومات المالیة المتعلقة بكل شركة زمیلة جوھریة للمجموعة أدناه. تمثل المعلومات المالیة الملخصة أدناه المبالغ تم تلخیص 

المدرجة في البیانات المالیة للشركة الزمیلة التي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

١إن.ِإ.إس.آر. ١أنكاس دي اكس إنیرجي ١إیركاب

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

بیان المركز المالي
٢١٫٥٢٤٫٥٣١٢٣٫١٣٩٫٣٩٠١٣٧٫٧٩٣١٧٢٫٥١٧١٫٣٩٨٫٤٤٥١٫١٠٢٫٠٩٤الموجودات المتداولة

١٣٨٫٦٤٨٫٧٤٢١٣٥٫٧٨٢٫٩٩٩٣٧٥٫٤٤٣٣٣٥٫٤٤١٤٫٠٠٠٫١٨٥٣٫٨٣٨٫٥٩٦الموجودات غیر المتداولة
١٨٫٤٨٣٫٧٩٣١٧٫٧٣٠٫٥٨٦٦٦٫٧٨١٦٤٫٣٥٠٦٨٩٫١٣٦٨٢٠٫٤٨٨المطلوبات المتداولة

١٠٧٫٧٠٤٫٧٩٤١٠٨٫٥٢٨٫٩٠٤٢٠٫٥٢٠١٦٫٨١٦١٫٤٦٨٫٦١٨١٫٠٦٣٫٨١٧المطلوبات غیر المتداولة
٢٤٦--- ٢٣٩٫٣٤٦١٩٣٫٣٣٨حقوق الملكیة غیر المسیطرة

الخسائروأبیان األرباح 
١٣٫٥٣٦٫٤٦٧١٧٫٦٥٤٫٣٢٦١٣٩٫٦١٧١٩٧٫٤٣١١٫٧٤٠٫٤٦٣١٫٢٨٢٫١١٤إیرادات

٤١٢١٣١٫٠٨٤١٢٩٫٢٥٦)٨٥(٣٫١٣٨٫٣٧١٣٫٧٣٥٫٣٧٧ربح السنة
-)٧٠(-- )٥٩٫٢٠٨()٣٩١٫٠٢٧((الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

٤١٢١٣١٫٠١٤١٢٩٫٢٥٦)٨٥(٢٫٧٤٧٫٣٤٤٣٫٦٧٦٫١٦٨ة) الشامل للسنةإجمالي الدخل/ (الخسار
٣٢٫٢٩٢١١٫٠٢٩-- ١٢٦٫٦٧٠- حصة المجموعة من المطلوبات الطارئة

٨٫٠٨٦٫٩٧٦٧٫٩٦١٢٫٧٢٥٣٫٦٥٥٥٫٥٢٥- حصة المجموعة من اإللتزامات

المفصح ٢٠١٨. تتعلق مبالغ ٢٠١٩سبتمبر ٣٠ة في المفصح عنھا أعاله بفترة التسعة أشھر المنتھی٢٠١٩تتعلق مبالغ سنة ١
.٢٠١٨دیسمبر ٣١عنھا بفترة االثني عشر شھرًا المنتھیة في 

التسعة أشھر المنتھیة ةقامت المجموعة باالعتراف بحصتھا من األرباح في االستثمار في إیركاب بناًء على النتائج المالیة لفتر
لومات المالیة المتاحة قبل االستبعاد.، وفقاً ألحدث المع٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

فیما یلي تسویة المعلومات المالیة الملخصة أعاله مع القیمة المدرجة للحصص في الشركات الزمیلة الجوھریة للمجموعة 
المعترف بھا ضمن البیانات المالیة الموحدة:

إن.ِإ.إس.آر
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
٣٫٢٤٠٫٨٧٦٣٫٠٥٦٫٣٨٥زمیلةصافي موجودات الشركة ال
%٥٫٨٠%٦٫٣٣نسبة حصة ملكیة المجموعة

٢٠٥٫١٤٧١٧٧٫٢٧٠حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة
--الشھرة

-)٤٢٫٥٢٣(إنخفاض في القیمة
١٣٫٧٧٦١٣٫٩٢٥تعدیالت اخرى

١٧٦٫٤٠٠١٩١٫١٩٥القیمة المدرجة للشركة الزمیلة

عترفت المجموعة بصافي حصة خسارة بمبلغ ال شيء من الشركات الزمیلة غیر الجوھریة بشكل فردي خالل السنة، ا
: ال شيء).٢٠١٨: خسارة بمبلغ ال شيء)، وبلغ إجمالي القیمة المدرجة لھذه االستثمارات ال شيء (٢٠١٨(
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إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)١٢

لمشتركة الجوھریة تفاصیل المشاریع ا١٢/٢

إن تفاصیل كٍل مشروع من المشاریع المشتركة الجوھریة للمجموعة في نھایة فترة التقاریر المالیة ھي كما یلي:

حصة المجموعةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيالمشروع المشترك
٢٠١٩٢٠١٨

%٢٥٫٠٠%٢٦٫٠٠اإلمارات العربیة المتحدةبنوك١دیم للتمویل
%١٩٫٥٥%١٩٫٧٠اإلمارات العربیة المتحدةالتكنولوجیا المالیة٢یل فاس انفستمنتس لیمتدتشان

%٣١٫٥٠%٣٢٫٠٩جزر كایمانخدمات النفط والغاز٣بتروناش جلوبال لیمتد

ا للتمویل ذ.م.م.) تتضمن دیم للتمویل (ُتعرف سابقًا باسم "دنیا للتمویل") كٍل من دیم للتمویل ذ.م.م (ُتعرف سابقًا باسم "دنی١
ألف درھم في رأس مال دیم للتمویل. ونتیجة ٨٧٫٥٠٠وشركة دنیا للخدمات إف زد ذ.م.م. خالل السنة، ضخت المجموعة 

.%٢٦٫٠٠إلى %٢٥٫٠٠لذلك، ارتفعت نسبة ملكیة المجموعة في دیم للتمویل من 

في شركة تشانیل %٢٠ة على حصة ملكیة بنسبة ، استحوذ قطاع اإلستثمارات الخاصة للمجموع٢٠١٧سبتمبر ٢٦بتاریخ ٢
ملیون درھم. إن تشانیل ٢٠٠٫٥فاس انفستمنتس لیمتد (تشانیل فاس) التي تتخذ من دبي مقرًا لھا مقابل اعتبار إجمالي بقیمة 

ط وأفریقیا سوقًا ناشئة في الشرق األوس٢٥فاس ھي شركة رائدة في قطاع التكنولوجیا المالیة، وتزاول نشاطھا في أكثر من 
وآسیا وأوروبا. 

ألف درھم) من المستثمرین ١٫٤٠٠: ٢٠١٨ألف درھم (١٫٧٥٦خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة بمبلغ 
.%١٩٫٧٠إلى %١٩٫٥٥المشاركین. وبالتالي، ارتفعت حصة ملكیة المجموعة في تشانیل فاس من 

في %٣٥مستثمرین المشاركین، إتفاقیة إكتتاب لإلستحواذ على حصة بنسبة ، أبرمت المجموعة، مع ال٢٠١٨أغسطس ٦في ٣
بتروناش، وھي شركة صناعیة عالمیة تعمل في مجال خدمات حقول النفط ومقرھا دبي، وذلك مقابل اعتبار مدفوع مقدمًا بمبلغ 

، والتي ٢٠١٨أكتوبر ١٠ألف درھم. تم إغالق المعاملة في١٣٤٫٨٦٣ألف درھم واعتبار طارئ مؤجل بمبلغ ٣٢٢٫٧٦٢
، تم إدراج عقود ٢٠١٨في بتروناش. خالل %٥٠تشمل عقود خیارات یمكن للمجموعة بموجبھا أن تزید حصتھا لتصل إلى 

الخیارات ھذه بشكل منفصل كإستثمارات مالیة وھي ال تشكل جزءًا من القیمة المدرجة لالستثمارات في الشركات الزمیلة 
ألف درھم) ٢١٣٫٢٠٠: ٢٠١٨، تم تقییم عقود الخیارات ھذه بمبلغ ال شيء (٢٠١٨دیسمبر ٣١ا في والمشاریع المشتركة. كم

).١٣نتیجة للتدھور الجوھري في أداء الشركة مقارنًة بالتقییم األولي الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة (إیضاح 

، ). وبالتالي: ال شيء٢٠١٨ألف درھم (٨٫١٩٩خالل السنة، استحوذت المجموعة من مستثمریھا المشاركین على أسھم بقیمة
.٪٣٢٫٠٩٪ إلى ٣١٫٥٠ارتفعت ملكیة المجموعة في بتروناش من 

تمارس المجموعة سیطرة مشتركة على بتروناش من خالل اتفاقیة المساھمة واإلقرارات من قبل مجلس اإلدارة واللجان 
المختلفة.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٥

ة (تتمة)إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشترك١٢

تفاصیل المشاریع المشتركة الجوھریة (تتمة)١٢/٢

. تمثل المعلومات المالیة الملخصة أدناه بالمشاریع المشتركة الجوھریة للمجموعةالمتعلقة فیما یلي المعلومات المالیة الملخصة 
(تم تعدیلھا اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وفقًا للمعالمبالغ المدرجة في البیانات المالیة للمشروع المشترك والتي تم إعدادھا 

).وفقاً ألغراض محاسبة حقوق الملكیةمن قبل المجموعة 

بتروناشتشانیل فاس*دیم للتمویل
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
بیان المركز المالي

المتداولةالموجودات
٣٥٥٫٠٥١٣٣٩٫٠٨٤٥٣٫٨٦٦٣٢٫٣٥٦٦٨٫٠٠٢٤٣٫٥٨٤النقد وما یعادلھ-
١٦٫٩٤٥١١٫٦٩٠٥٧٫٥٧٨٥٣٫٦٣٦٣١٨٫٤٧١٧٨٢٫٤٠٣أخرى-

٩٩٠٫٨٨٤١٫٢٢٩٫٦٧٨٤٦٫٢٧٣٣٤٫٦٨٢١٫٢٣٤٫٥١٩١٫٥٩٩٫٧٣٨الموجودات غیر المتداولة
المطلوبات المتداولة

٥١٫٨١٤٧٩٫٢٠٧٦٨٫١٣٩١٨٫٥٦٩١٠١٫٩٧٥٨٩٫١٥٦وذمم دائنة أخرىذمم تجاریة دائنة-
٥٠٧١٤٫٢٥٣٢٢٫٠٢١٢٢٤٫٤٣١٥٨٥٫٥٩٨- أخرى-

١٫٠٤٧٫٧٧٤١٫٤٥١٫٢٣٧٣٫٩٧٨٦٫٦٢٥٤٤٠٫٩٤٣٣٧٨٫٢٨٣المطلوبات غیر المتداولة
-- ٣٫٨٩٢٢٫٠٠٢-- حقوق الملكیة غیر المسیطرة

الخسائروأبیان األرباح 
٢٤٢٫٦٧٠١٩٩٫٥٧٢٢٨٧٫٥٧٤٢٨٤٫٠٨٣-- إیرادات

٩٨٫٣٥٨٥٣٫٨٢٠٣٠٩٫٠١٢١٨٦٫٤٠١-- مصاریف
٢٧١٧٠٨٣٧٠- ٢٧١٫٨٩٨٤٩٤٫٥٦٤إیرادات فوائد

٦٠٫٩٨٣٧١٫٤٤٧٢٫١٢١١٩٫٢٦٨٣٩٫٣٩٣٥٫٤٣٠مصاریف فوائد
٧٫٥٨٢٧٫٠٢٢١١٫٢٤٤٧٫٢٧٨٥٨٫١١٩٢٠٫٢٦٣اإلستھالك واإلطفاء

٧٧٫٦٩١)١١٨٫٢٤٢(١٣٠٫٩٤٧١١٩٫٤٧٧)٢٧٢٫١٨٠()١٢٥٫٥٨٣(بح قبل الضریبة(خسارة) / ر
٢١٫٠٩٦٢٢٫٦٦٨١٥٫٤٨٤٨٫٥٨٦-- مصاریف ضریبة الدخل
٦٤٫٣٩٢)١٣٣٫٢٧٤(١٠٩٫٨٥١٩٦٫٨٠٩)٢٧٢٫١٨٠()١٢٥٫٥٨٣((خسارة)/ ربح للسنة
بیان التدفقات النقدیة

-- ٢٣٫٣٨٦١٧٫٨٩٤-- توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة
٩١٫٦٤٨٨٨٫١٢٣١١٫٦٦٢١٦٫٣٣٩٩٫٨٧١١٢٫٧٧٧حصة المجموعة من المطلوبات الطارئة

٦٥١٨٫٨٦٦٦٢٫٣٦٦- ٤٦٣٢٫٠٦٧حصة المجموعة من اإللتزامات



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٦

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)١٢

تفاصیل المشاریع المشتركة الجوھریة (تتمة)١٢/٢

یما یلي تسویة المعلومات المالیة الملخصة أعاله مع القیمة المدرجة للحصص في المشاریع المشتركة الجوھریة للمجموعة ف
المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة:

بتروناشتشانیل فاس*دیم للتمویل
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم

٢٦٣٫٢٩٢٤٩٫٥٠١٦٧٫٤٥٥٧١٫٤٥٧٨٥٣٫٦٤١١٫٣٧٢٫٦٨٨صافي موجودات المشروع المشترك
%٣١٫٥٠%٣٢٫٠٩%١٩٫٥٥%١٩٫٧٠%٢٥٫٠٠%٢٦٫٠٠نسبة ملكیة المجموعة

حصة المجموعة من صافي موجودات 
٦٨٫٤٥٦١٢٫٣٧٥١٣٫٢٨٩١٣٫٩٧٠٢٧٣٫٩٣٣٤٣٢٫٣٩٧المشروع المشترك

-- ٦٫٤٠٥٨٠٫٤٣٤٨٠٫٤٣٤- ھرةالش
-- ٧٥٫٧٠٤٨٩٫٧٣٥-- موجودات غیر ملموسة

-)١٨١٫٣٢٥(-- -- انخفاض في القیمة
١٫٤١٥٤٫١٧٨٤٫٨١٣١٫٣٥٣-)٤٧٩(تعدیالت أخرى

٦٧٫٩٧٧١٨٫٧٨٠١٧٠٫٨٤٢١٨٨٫٣١٧٩٧٫٤٢١٤٣٣٫٧٥٠القیمة المدرجة للمشروع المشترك

م للتمویل (ُتعرف سابقاً باسم "دنیا للتمویل").* دی

ألف درھم من المشاریع المشتركة غیر الجوھریة بشكل ١٫٧٩٥خالل السنة، اعترفت المجموعة بصافي حصة ربح بقیمة 
٩٫٤٧٣: ٢٠١٨ألف درھم (١١٫٤٠٢ألف درھم)، وبلغ إجمالي القیمة المدرجة لھذه االستثمارات ١٫٥٢٣: ٢٠١٨فردي (

درھم).ألف 

إن الحركة في اإلستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة موضحة أدناه:

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٥٫٣٢١٫٢٢٤ینایر (كما تم إدراجھ)١كما في 
)٩٧٫٨٨١(-تأثیر تطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٥٫٢٢٣٫٣٤٣ینایر (معاد إدراجھ)١كما في 
١١٦٫٧٨٦٤١٢٫١٢٨إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة

)١٫٨٦٩٫٥٤٣()٣٫٣٠٣٫١٩٤(إستبعادات
٢٣٤٫٠٦٦٥٤٠٫٤٠٠الحصة من الربح، صافي
)٢٩٤٫٦٩٥()٥١٦٫٨٠٣(خسارة إنخفاض في القیمة

١٨٨٫٧٧٣-دة التصنیف من إستثمارات مالیةإعا
٢٦٫٢٩٢)٦١٫٦٧٤(الحصة في إحتیاطیات حقوق الملكیة

)٢٥٫٧٣١()٢٤٫٢١١(توزیعات مستلمة 
-)١٢١٫٣٨٥(تعدیالت أخرى

٥٢٤٫٥٥٢٤٫٢٠٠٫٩٦٧



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٧

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)١٢

شتركة الجوھریة (تتمة)تفاصیل المشاریع الم١٢/٢

ألف درھم في تكلفة االستثمار في بتروناش جلوبال لیمتد ("بتروناش") ١٢١٫٣٨٥تتعلق التعدیالت األخرى بتخفیض بقیمة 
مقابل اعتبار طارئ مؤجل والذي اعتمد على استیفاء معاییر أداء معینة في اتفاقیة االكتتاب.

ألف درھم) مرھونة مقابل قروض المجموعة ٣٫٣٥٨٫٩٩٢: ٢٠١٨غ ال شيء (إن إستثمارات المجموعة بقیمة مدرجة تبل
).١٧(إیضاح 

یبلغ االستثمار في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة الواقعة خارج اإلمارات العربیة المتحدة 
ألف درھم).٣٫٥٥٠٫١٨٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف درھم (١٧٦٫٤٠٠

بناًء على أسعار السوق للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة المدرجة غت القیمة العادلة بل
ألف درھم ١٧٦٫٤٠٠ألف درھم) وھي مدرجة بقیمة تبلغ ٢٫٦٥١٫١٨٦: ٢٠١٨ألف درھم (١٨٥٫١٨٤المتداولة ما قیمتھ 

ألف درھم).٣٫٥٥٠٫١٨٦: ٢٠١٨(

مالیةاستثمارات ١٣

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٢٥٤٫١٢٤-طوق أسعار األسھم 

الخسائروأموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
٣٤٫٠١٧٥١٫٩٨٧صندوق غیر مدرج
١٤١٫٩٠١٤٣٫٧٧٣موجودات مشتقة

٢١٣٫٢٠٠-٢راتعقود الخیا
٣٢١٠٫٩٠٨١٠٥٫٤٨٦عقود إعادة الشراء العكسي، صافي

٤٤٫٠٤٣٫٩٠٠٣٫٢٧٤٫٠٦٤أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت 
٥١٫٧٢٦٫٤٦٦١٫٤٦٥٫٩٠٩أسھم حقوق ملكیة مدرجة

٢٧٫٢٩٣٣٫٦٧٦صنادیق أسواق مالیة
٩٦٣٦٫٤٠٩إستثمارات أخرى

٦٫٠٨٥٫٤٤٨٥٫٤١٨٫٦٢٨

: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف درھم (٥٫٠٨٣٫٥٦٠لغ االستثمارات المالیة المحتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة تب
ألف درھم).٤٫٣٢٦٫٢٩٧

تشمل الموجودات المشتقة المحتفظ بھا من قبل المجموعة عقود تبادل العائد اإلجمالي وعقود تبادل التعثر االئتماني وعقود ١
).٢٩(یرجى اإلطالع على اإلیضاح ٢الت الفائدة المستقبلیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ضمن المستوى العمالت ومعد



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٨

استثمارات مالیة (تتمة)١٣

ملیون سھم من أسھمھا أي ما یعادل حصة بنسبة ١٧٫١٢في السنة السابقة، قامت المجموعة بإدراج طوق أسعار األسھم على 
ألف درھم، بأسعار الحد األدنى والحد األقصى والتي ٣٩١٫٤١٣، وھو ما یمثل استثمارًا بقیمة یركابإ٪ من أسھم١٢٫٠٠

دوالر أمریكي للسھم الواحد على التوالي. تم تحدید طوق ٧٠٫٠٢-٥٥٫٩٧دوالر أمریكي و٣٩٫٣٨-٣٤٫٧٤تتراوح بین 
ت النقدیة على البیع المستقبلي المحتمل إلى حد كبیر أسعار األسھم كأدوات تحوط للتدفقات النقدیة، للتحوط عن المتحصال

لألسھم، وتم احتسابھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. خالل السنة، قامت المجموعة بإدراج خسارة في القیمة 
یة بسعر السوق ألف درھم) على تحوطات التدفقات النقد٣٤٠٫٢٤٣: ربح بقیمة ٢٠١٨ألف درھم (٢٥٤٫١٦٢العادلة بقیمة 

.من خالل الدخل الشامل اآلخر

ألف درھم، مما أدى إلى ٣٫٣٨٥٫١٤٢مقابل اعتبار بقیمة خالل السنة ، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا في إیركاب
إعادة الخسائر الموحد. وبالتالي، تمت وأألف درھم في بیان األرباح ٤٣٫٠٩٤االعتراف بصافي ربح عند االستبعاد بقیمة 

الخسائر عند وأألف درھم) من الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح ١٤٤٫٤٤٨: ٢٠١٩درھم (٢٧٠٫٠٢٨تصنیف مبلغ بقیمة 
.)٢٢االستحقاق (إیضاح 

، باإلضافة إلى اإلستحواذ على بتروناش، إستحوذت المجموعة كذلك على حقوق إضافیة على شكل عقود ٢٠١٨خالل ٢
اعتبارًا من %٥٠خیارات)، التي یمكن للمجموعة بموجبھا زیادة حصة ملكیتھا بنسبة تصل إلى خیارات وضمانات (عقود ال

. عند االعتراف المبدئي، تم تأجیل القیمة العادلة لعقود الخیارات كإیرادات غیر مكتسبة (یرجى الرجوع إلى ٢٠١٨أكتوبر ١٠
على مدى عمر عقود الخیارات. خالل السنة، قامت خسائر األرباح أو ال)، وتمت إعادة تدویرھا إلى حساب ١٩اإلیضاح رقم 

.األرباح أو الخسائرألف درھم في بیان ٢١٣٫٢٠٠المجموعة بإدراج خسارة في القیمة العادلة بمبلغ 

سي یتم بیع عقود إعادة الشراء العكسي في نفس الوقت. إن القیم المدرجة الظاھرة ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العك٣
: الذمم المدینة إلعادة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف درھم (٢٫٤١١٫٣٠٦ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ ٢٫٦٢٢٫٢١٤بمبلغ 

ألف درھم). تخضع اتفاقیات إعادة ٢٫٣٥٢٫٨٦١ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ ٢٫٤٥٨٫٣٤٧الشراء العكسي بمبلغ 
الشراء إلى االتفاقیة الرئیسیة للمقاصة.

: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف درھم (٣٫٨٦٣٫٠١٠تم رھن األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ ٤
ألف درھم) كضمان مقابل قروض المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء.٣٫١١٩٫٨٥٣

٪ المدرج بمبلغ ١٩٫٥٠بنسبة تشمل أسھم حقوق الملكیة المدرجة استثمار في شركة زمیلة في اس دي اكس إنیرجي إنك ٥
ألف درھم)، كجزء من األنشطة ٦٦٫٣٣٣مدرجة بقیمة %١٩٫٥٠: حصة بنسبة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف درھم (٤٢٫٥١١

.األرباح أو الخسائرالرأسمالیة للمجموعة والذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل 

إن تواریخ استحقاق الموجودات المشتقة ھي كما یلي:

٢٠١٩
القیمة االسمیة

٢٠١٩
القیمة العادلة 

٢٠١٨
القیمة االسمیة

٢٠١٨
القیمة العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫١٩٨٫٩٣١١٧٫٤٥١١٧٣٫٥٠٢١٧٥٫٠٣٣مستحقة خالل سنة واحدة
٧٫١٨٧٫٣٦٤٢٫٩٦١٦٣١٫١٤٥٩٠٫١٣٩سنوات٣مستحقة بین سنة واحدة و

٦٫٧٨٢٫٢٣٢٢١٫٤٨٩١٫٣١٦٫٦٠٠٢٤٥٫٩٢٥تسنوا٣أكثر من 

١٧٫١٦٨٫٥٢٧٤١٫٩٠١٢٫١٢١٫٢٤٧٥١١٫٠٩٧



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٦٩

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى١٤

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٢٦٥٫٤٩٧١١١٫٤٥٣ذمم تجاریة مدینة
)٣٦٫٣٩١()٤٤٫٢٣١(مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة

٢٢١٫٢٦٦٧٥٫٠٦٢
٧٫٠٤٩١٦٫٨٤٥مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفیات

١٤٠٫٨١١١٢٠٫١٧٢فوائد مستحقة
٣٨٫٤٦٨٣٦٫٣٨٥مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنة السابقة 

١٫٠٢٢٣٦٫٠١٧ودائع مرھونة
٢٧٧٫٨٨٦٩٤٫١٣٢حسابات ھامشیة
١١٩٫٤٠٤٦٤٫٦٥٧ذمم مدینة أخرى

-)٤٫٢٦٦(خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرىمخصص

٧٠١٫٦٤٠٤٤٣٫٢٧٠

دیسمبر حسب المنطقة الجغرافیة ھو:٣١إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للذمم التجاریة المدینة كما في 

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٢٦٤٫٨١٤١٠١٫٩٤١الشرق األوسط 
٦٨٣٩٫٥١٢أوروبا

٢٦٥٫٤٩٧١١١٫٤٥٣

ھي كما یلي:٢٠١٩دیسمبر ٣١إن أعمار الذمم التجاریة المدینة كما في 

٢٠١٩٢٠١٨

ذمم تجاریة مدینة
ألف درھم

خسائر االئتمان 
المتوقعة
ألف درھم

معدل خسارة االئتمان 
المتوقعة

ذمم تجاریة مدینة
ألف درھم

ن خسائر االئتما
المتوقعة
ألف درھم

معدل خسارة االئتمان 
المتوقعة

--٢٩٫٨١١%٢٥-١٦٤٫٣٤٥٢٫٧٥٨٥غیر مستحقة الدفع 
مستحقة الدفع:

%٣٥-٢٨٫٩٠٠٥٫٢٥٤٥%٣٥-٢٩٫٨٢٩١٫٩١٤٥یوم٩٠في غضون 
%٥٠- ١٥٫٨٤٤٤٫٢٠٢٢٠%٥٠-١٨٫٤٨٣٤٫٣٢١٢٠یوم١٨٠–یوم ٩١
%٧٥- ١٢٫٠٨٧٥٫١٣٣٣٠%٧٥-١٧٫٧٥٣٧٫٦١٥٣٠ومی٣٦٥–یوم ١٨١

%١٠٠- ٢٤٫٨١١٢١٫٨٠٢٥٥%١٠٠-٣٥٫٠٨٧٢٧٫٦٢٣٥٥یوم٣٦٥أكثر من 

٢٦٥٫٤٩٧٤٤٫٢٣١١١١٫٤٥٣٣٦٫٣٩١



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٠

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى (تتمة)١٤

ھي كما یلي:األخرىلمدینةإن الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم ا

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٣٦٫٣٩١٢٤٫٦١٦الرصید في بدایة السنة (كما تم إدراجھ)
٣٫٨٠٥-٩تعدیالت عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٣٦٫٣٩١٢٨٫٤٢١الرصید في بدایة السنة (معاد إدراجھ)
٧٫٧٣١٨٫١٥٨المتوقعة المعترف بھا خالل السنةخسائر اإلئتمان
)١٨٨(-مبالغ مشطوبة
-١٠٩تعدیالت أخرى

٤٤٫٢٣١٣٦٫٣٩١الرصید في نھایة السنة

إن الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى ھي كما یلي:

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

--في بدایة السنةالرصید 
-٤٫٢٦٦خسائر االئتمان المتوقعة المعترف بھا خالل السنة

-٤٫٢٦٦الرصید في نھایة السنة

عند تحدید قابلیة االسترداد لذمة تجاریة مدینة، تأخذ المجموعة بعین اإلعتبار أي تغییر في جودة اإلئتمان للذمم التجاریة المدینة 
ین حتى نھایة فترة التقاریر المالیة.من تاریخ منح الد

تمثل الودائع المرھونة ضمانات نقدیة لخطابات ضمان صادرة من قبل بنوك تجاریة لصالح البنك المركزي لدولة االمارات 
) سنویاً. یتم %٢٫٥٠: ٢٠١٨(%٠٫٥٥العربیة المتحدة بالنیابة عن المجموعة. إن معدل الفائدة على الودائع المرھونة ھو 

اإلحتفاظ بكافة الودائع المرھونة لدى بنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧١

النقد واألرصدة البنكیة١٥

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٤٦٠٫٤٩٠١٠٫٨٠٠ودائع محتفظ بھا لدى البنوك
٣٣٩٫٤٧٥٤١٧٫٦٥٦نقد لدى البنوك

٤٩٤٦٢٤نقد في الصندوق

٨٠٠٫٤٥٩٤٢٩٫٠٨٠
)١١٠()١١٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٨٠٠٫٣٤٤٤٢٨٫٩٧٠النقد واألرصدة البنكیة 
-)٣٥٫٠٠٠(أشھر٣ودائع وكالة ذات استحقاقات أصلیة ألكثر من ناقصاً: 

١١٥١١٠زائدًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٧٦٥٫٤٥٩٤٢٩٫٠٨٠النقد وما یعادلھ 

سنویًا). یتراوح %٢٫١٣-%١٫٦٠: ٢٠١٨سنویاً (%٢٫٦٥-%١٫٥٧یتراوح معدل الفائدة على الودائع قصیرة األجل بین 
سنویاً. یتم االحتفاظ بكافة الودائع قصیرة األجل لدى بنوك في دولة %١٫٨٥-%١٫٤٠معدل الربح على ودائع الوكالة بین 

اإلمارات العربیة المتحدة.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٢

المال وتوزیعات األرباحرأس١٦

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

رأس المال المصرح بھ والمدفوع بالكامل:
سھم) بقیمة١٫٩٤٤٫٥١٤٫٦٨٧: ٢٠١٨سھم (١٫٩٤٤٫٥١٤٫٦٨٧
١٫٩٤٤٫٥١٥١٫٩٤٤٫٥١٥درھم واحد للسھم

تمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیعات ، عقدت الشركة إجتماع الجمعیة العمومیة السنوي و٢٠١٩مارس ٢٤في 
: توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠١٨مارس ٢٥درھم للسھم (٠٫٠٧٥ألف درھم تمثل ١٣٧٫٨٨٨أرباح نقدیة بمبلغ 

درھم للسھم). ٠٫١٧٥ألف درھم تمثل ٣٢١٫٧٣٩

من األسھم القائمة %١٠ء أسھم تصل إلى ، وافق مجلس إدارة الشركة على تنفیذ برنامج إعادة شرا٢٠١٤سبتمبر ١٧في 
أكتوبر ١٨، والذي انتھى في ٢٠١٤أكتوبر ٢٠) على البرنامج في SCAللشركة. وافقت ھیئة األوراق المالیة والسلع (

١٨. لقد تم تمدید ھذا البرنامج لمدة ثالث سنوات أخرى حتى ٢٠١٩أكتوبر ١٨وتمت الموافقة على تمدیده الحقًا حتى ٢٠١٦
ألف درھم.٢٦٧٫١٨٤سھم بقیمة ١٠٦٫٠٠٥٫٩٧٣، قامت الشركة بشراء ٢٠١٩دیسمبر ٣١. كما في ٢٠٢٢وبر أكت

بإستخدام المتوسط المرجح ٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١تم احتساب العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد للسنة المنتھیة في 
تأثیر أسھم الخزینة.لعدد األسھم القائمة خالل السنة بعد األخذ بعین اإلعتبار

٢٠١٩٢٠١٨

١٤٥٫٠٠٠)٦١٦٫٢٨٦((خسائر) / أرباح للسنة عائدة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض العائد األساسي 
١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤١٫٨٣٨٫٥٠٨٫٧١٤والمخفض للسھم الواحد

سیة والمخفضة للسھم الواحد العائدة إلى مالكي (الخسائر) / العوائد األسا
٠٫٠٧٩)٠٫٣٣٥(الشركة (درھم)



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٣

القروض١٧

٢٠١٩دیسمبر ٣١
ألف درھم

٢٠١٨دیسمبر ٣١
ألف درھم

اإلجماليسنوات٣ر من أكثسنوات٣-١أقل من سنةمعدل الفائدة الفعلياإلجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنةمعدل الفائدة الفعلي

إلى %١٫٠٩- - - - -تمویل مقابل موجودات طوق األسعار
١٫٩٧%

٢٫٤٢١٫١٥٥-١٫٧٢٣٫٢٨٥٦٩٧٫٨٧٠

أشھر ٣و%٣لیبور + ١قروض ألجل مضمونة 
%٢٫٥إیبور + 

وإیبور %٣لیبور + ٩١٩٫٨٧٧٦٦٫٩٥٧٧٢٫١٢٧١٫٠٥٨٫٩٦١
 +١٫٧٥%

١٫٢٥٧٫٩٥٢-١٫١٣٥٫٤٩٦١٢٢٫٤٥٦

٢٫٥٥٥٫٨٣٤--٢٫٥٥٥٫٨٣٤%٣٫٣-%٣٫١٥٦٫٦٣٥٠٫٠٥- - ٣٫١٥٦٫٦٣٥%٢٫٦٧-%٢٠٫١قروض من خالل عقود إعادة شراء
أشھر إیبور + ٣شھر و٣قروض غیر مضمونة 

٦٫٩٣٨٤٤٣٢٢٠٫٦٨٠٢٢٨٫٠٦١%٣٫٩٣و%٣٫٢٥
و %٣٫٢٥إیبور + 
٢٢٠٫٦٨٠٢٢٨٫٨٢٧-٨٫١٤٧%٣٫٩٣

٤٫٠٨٣٫٤٥٠٦٧٫٤٠٠٢٩٢٫٨٠٧٤٫٤٤٣٫٦٥٧٥٫٤٢٢٫٧٦٢٨٢٠٫٣٢٦٢٢٠٫٦٨٠٦٫٤٦٣٫٧٦٨

سنوات بقیمة ٥ملیون دوالر أمریكي، لیحل محلھ قرض متجدد مضمون لمدة ٣٧٥، أكملت المجموعة إعادة تمویل تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم البالغ ٢٠١٦أغسطس ١٥في ١
ملیون دوالر أمریكي. إن التسھیل مضمون برھن على حصة المجموعة ٤٠٠ملیون دوالر أمریكي إلى ٥٠٠مریكي. خالل السنة الحالیة، تم تخفیض حد التسھیل من ملیون دوالر أ٥٠٠

م). ألف درھ١٫١٢٤٫٧٣٢: ٢٠١٨ألف درھم (٨٨٦٫٣٩٨، تم سحب مبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١). كما في ٥/١في شركة الواحة الند ذ.م.م. (إیضاح 

، تقرر ٢٠١٨ملیون درھم للقیام بتطویر إضافي في مشروع العقارات الصناعیة الخفیفة. خالل ٤٢٦إجارة بمبلغ -، قامت المجموعة بالحصول على تمویل على أساس مرابحة٢٠١٦خالل 
ملیون درھم.٣٧٨ملیون درھم إلى ٤٢٦تخفیض التسھیل من 

موعة مقابل استثماراتھا في األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بموجب عقود إعادة الشراء.تمثل إلتزامات إعادة الشراء قروض المج٢

ألف درھم) وھي ٢٢٠٫٦٨٠: ٢٠١٨ألف درھم (٢٢٠٫٦٨٠تتضمن القروض غیر المضمونة قروض تجاریة وتسھیالت بنكیة أخرى تم الحصول علیھا من قبل المجموعة بمبلغ ٣
بالدوالر األمریكي.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٤

القروض (تتمة)١٧

الواحة الند إن اإلستثمارات والموجودات المرھونة إلى المقرضین كضمان مقابل تسھیالت متعددة ھي حصة المجموعة في 
واألوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ) ٥/١ذ.م.م. (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

١٣ .(

تسویة حركة القروض مع التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التمویلیة:فیما یلي

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٦٫٤٦٣٫٧٦٨٦٫٥٨٤٫٠١٢ینایر١في 
٩٩٠٫٧٧٠١٫٥٥٢٫٥١٣قروض مسحوبة

٤٢٫٤٦٤٥١٫٩٧٦تكالیف ترتیب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافیة من اإلطفاءات
)١٫٧٢٤٫٧٣٣()٣٫٠٥٣٫٣٤٥(سداد قروض

٤٫٤٤٣٫٦٥٧٦٫٤٦٣٫٧٦٨

ألف درھم ھو عبارة عن صافي سداد تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم ٢٣٨٫٣٣٥خالل السنة، كان مبلغ بقیمة 
ام بتطویر للقیاإلجارة المضمون -ألف درھم من التمویل على أساس المرابحة ٢٧٫١٣٨للمجموعة، وتم سحب مبلغ بقیمة 

.إضافي على مشروع العقارات الصناعیة الخفیفة

٦٠٠٫٨٠١خالل السنة، زادت إلتزامات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراتھا في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بمبلغ 
ألف درھم.

ألف ٢٫٤٥١٫٤١٤طوق األسعار بمبلغ تتضمن القروض التي تم سدادھا خالل السنة الحالیة تسویة التمویل مقابل موجودات
).١٨درھم، عند استحقاق طوق أسعار األسھم المقابل واستبعاد الحصة المتبقیة في إیركاب (إیضاح 

مطلوبات مشتقة١٨

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

األرباح أو الخسائرمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
٣٨٫٩٤٩٣٦٫٣٠٤مطلوبات مشتقة أخرى

٣٨٫٩٤٩٣٦٫٣٠٤



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٥

مطلوبات مشتقة (تتمة)١٨

إن تواریخ إستحقاق المطلوبات المشتقة ھي كما یلي:

٢٠١٩
القیمة االسمیة

ألف 

٢٠١٩
القیمة العادلة
ألف درھم

٢٠١٨
القیمة االسمیة

ألف 

٢٠١٨
القیمة العادلة
ألف درھم

٤٫٨٠١٫٤١٦١٣٫٢٣١٥٫٠٠٩٫٢٤٥٦٫٠٥٢مستحقة خالل سنة واحدة
٥٢٥٫٩٥٤٣٤٢٩٫٥٣١٫٩٠٥١٤٫٠٦٣مستحقة بین سنة وثالث سنوات

٩٫٠١١٫١٠٠٢٥٫٣٧٦١٢٫٦١٥٫٥٤٠١٦٫١٨٩أكثر من ثالث سنوات

١٤٫٣٣٨٫٤٧٠٣٨٫٩٤٩٢٧٫١٥٦٫٦٩٠٣٦٫٣٠٤

مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى١٩

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٢٠٧٫١٢٧٥٩٫٥٥٦ذمم تجاریة دائنة 
١١٣٫٨٦٠٩٩٫٦١١فوائد مستحقة على قروض

٣٨٫٣٣٥٣٩٫٠٩٨توزیعات أرباح دائنة 
١٨٫٠٨٢٢٧٫٥١٧)٢٨مستحقات خطط حوافز الموظفین طویلة األجل (إیضاح 

٥٢٫٣٩١١٢٣٫٨٤٩إیرادات مؤجلة
١٠٩٫٦٩١٢٣٧٫٨٠٧ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٥٣٩٫٤٨٦٥٨٧٫٤٣٨

یوم. ٦٠یتم إدراج المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى بالتكلفة المطفأة. إن متوسط فترة االئتمان للذمم التجاریة الدائنة ھو 
لدى المجموعة سیاسات إلدارة المخاطر المالیة بھدف ضمان سداد كافة الذمم الدائنة خالل فترة االئتمان المتفق علیھا. إن 

ریخ اإلستحقاق التعاقدیة للذمم التجاریة الدائنة ھي خالل سنة واحدة.توا



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٦

عقود اإلیجار٢٠

المجموعة كمستأجر

.دخلت المجموعة في ترتیبات عقود إیجار تشغیلیة لمساحات المكاتب والمنشآت الطبیة

لسنة ھي كما یلي:إن الحركة في موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار للمجموعة خالل ا

موجودات حق 
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإلیجار

ألف درھمألف درھم

٢٠١٩٢٠٠٫٥٤٦١٩٧٫٧٢٥ینایر ١كما في 
-)١٧٫٦٠٤(مصاریف االستھالك

١٠٫٥٠٧-مصاریف الفائدة
)١٧٫٩٢٠(-الدفعات

٥٫٥٩٧٥٫٥٩٧عقود اإلیجار الجدیدة
)٥٩٫٣٩٩()٥٩٫٣٩٩(١ود اإلیجارإعادة تقییم شروط عق

٢٠١٩١٢٩٫١٤٠١٣٦٫٥١٠دیسمبر ٣١كما في 

بناًء على ھذا التقییم، قامت . خالل السنة، أجرت اإلدارة تقییم شامل لعقود إیجار موجودات الرعایة الصحیة الخاصة بھا١
ألكثر مالءمة المتاحة في السوق.اإلدارة بتخفیض فترات عقود اإلیجار المختلفة وفقاً لعقود اإلیجار ا

:األرباح أو الخسائرفیما یلي المبالغ المعترف بھا ضمن 
٢٠١٩

ألف درھم
١٧٫٦٠٤مصاریف استھالك موجودات حق االستخدام

١٠٫٥٠٧مصاریف الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار 
٧٫٨٨٤المصاریف المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل

٣٥٫٩٩٥لمبلغ المعترف بھ ضمن األرباح والخسائرإجمالي ا

: ال شيء).٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف درھم (١٧٫٩٢٠یبلغ إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة لعقود اإلیجار ما قیمتھ 

المجموعة كمؤجر

: ٢٠١٨سنة (١٥بین سنة إلى تتعلق عقود اإلیجار التشغیلیة باالستثمار العقاري المملوك من قبل المجموعة ذو دفعات إیجار 
سنة).١٥سنة إلى 

.٩تم إدراج إیرادات اإلیجار المحققة من قبل المجموعة على استثمارھا العقاري ضمن اإلیضاح رقم 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٧

عقود اإلیجار (تتمة)٢٠

:إن الذمم المدینة لعقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء موضحة أدناه

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھممألف درھ

٢٦٫٨٥٣٢٣٫٣٩٧خالل سنة واحدة
٦٤٫٣٩٥٦٢٫١٤٣سنوات٥بین سنتین و

١٢٫٠٩٤١٢٫٠١٢سنوات٥أكثر من 

١٠٣٫٣٤٢٩٧٫٥٥٢

إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات٢١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

٢٩٧٫٦٩٢٢٦١٫٣٤٤اإلیرادات
)٢١٥٫٢٥٧()٢٣٨٫٣٧٢(اتتكلفة المبیع

٥٩٫٣٢٠٤٦٫٠٨٧إجمالي الربح

تعود اإلیرادات وتكلفة تقدیم الخدمات بشكل رئیسي إلى عملیات الرعایة الصحیة. تم استیفاء التزامات األداء فیما یتعلق 
في الوقت المناسب.بالبضائع والخدمات 

یة المتحدة.یتم تولید كافة اإلیرادات داخل اإلمارات العرب



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٨

إیرادات من إستثمارات مالیة٢٢

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

مشتقات مصنفة وفّعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة
)١٤٤٫٤٤٨()٢٧٠٫٠٢٨(إعادة تصنیف احتیاطي التحوط عند التسویة-طوق أسعار األسھم 

األرباح أو الخسائرالل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خ
)١١٫٨٥١()١٤٫٨٦٥(صافي خسارة من صندوق غیر مدرج
١٠٦٫١٧٣)١٦٦٫٢٨٤(صافي (خسارة) / إیرادات من مشتقات

٣٣٣٫٦٨٧٧٧٫٨٥٨صافي إیرادات من أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت 
١٣٢٥٫٦٨٢٥٩٫٥٠٤صافي إیرادات من أسھم حقوق ملكیة مدرجة

٤١٫٣٤٣)٥٫٤٤٦(٢ىأخر

٢٠٢٫٧٤٦١٢٨٫٥٧٩

٧٫٠٨٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١یتضمن صافي اإلیرادات من أسھم حقوق الملكیة المدرجة ربح بمعدالت السوق بمبلغ ال شيء (١
تثمار ألف درھم) من شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب (إن.ِإ.إس.آر.)، للفترة التي تم فیھا تصنیف اإلس

).١٢(یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم األرباح أو الخسائر كأصل مالي بالقیمة العادلة من خالل 

تشتمل اإلیرادات األخرى على إیرادات من ترتیب التمویل الرأسمالي ومن تقدیم المشورة بخصوصھ ومن إدارتھ نیابًة عن ٢
عمالء خارجیین. 

صافيإیرادات أخرى، ٢٣

٢٠١٩
درھمألف 

٢٠١٨
ألف درھم

٥٢-عكس مخصص مقابل المخزون بطيء الحركة 
٣٫٤٥٧٢٣٫٥٩٩أخرى

٣٫٤٥٧٢٣٫٦٥١



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٧٩

مصاریف عمومیة وإداریة٢٤

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

الشركة
الشركات 
الشركةاإلجماليالتابعة

الشركات
اإلجماليالتابعة

٨٩٫٨٢٧٥١٫١٥٣١٤٠٫٩٨٠٩٧٫٨٣٨٥١٫٧٦١١٤٩٫٥٩٩نتكالیف موظفی
٩٫٥٣٧١٧٫٣٨٣٢٦٫٩٢٠٣٫١٣٢١٥٫١٧٨١٨٫٣١٠مصاریف قانونیة ومصاریف مھنیة أخرى

٣٫٦٥٨١٠٫٥٥٠١٤٫٢٠٨٩٩٠١١٫٤٦٨١٢٫٤٥٨إستھالك
٨١٩٢٠٫٠٢٠٢٠٫٨٣٩٨٥٧٧٫٩٤٨٨٫٨٠٥إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة

٢٫٠٣٢٤٫٧١٢٦٫٧٤٤١١٫٤٥١٣٫٥٥٢١٥٫٠٠٣مصاریف التسویق
٨٫١٥٨٨٫١٥٨-١١٫٩٩٧١١٫٩٩٧-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥٫٧١٧٣٠٫٠٧٣٣٥٫٧٩٠١٥٫٢٨٤٤٧٫١٥٥٦٢٫٤٣٩أخرى

١١١٫٥٩٠١٤٥٫٨٨٨٢٥٧٫٤٧٨١٢٩٫٥٥٢١٤٥٫٢٢٠٢٧٤٫٧٧٢

صافيتكلفة تمویل، ٢٥

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
مألف درھ

١٨٨٫٩٩٤١٦٦٫٩٩٤فوائد على القروض
-١٠٫٥٠٧)٢٠فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح 

١٢٫٢٠٤٤٫٥٦٠إطفاء تكالیف ترتیب قرض
)٨٫٦٦٢()٨٫٦٦٢(إیرادات فوائد من قروض إستثماریة بالتكلفة المطفأة

)٦٫٧٥٤()٧٫٧١٤(فوائد مكتسبة على ودائع ألجل
)٤٦٧()٥٧(ن إستثمارات في عقود إیجار تمویلیةإیرادات فوائد م

١٩٥٫٢٧٢١٥٥٫٦٧١

أطراف ذات عالقة٢٦

تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین للشركة، أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولین في المجموعة أو الشركات 
علیھا أو التي تمتلك سیطرة تأثیر ھامي یمكن للمجموعة ممارسة على المجموعة أو تلك الشركات التتأثیر ھامالتي تمارس 

مشتركة علیھا. 

تجري المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة وفقًا لشروط على أسس تجاریة بحتة، مع الموافقة على أیة استثناءات على 
مع األطراف ذات العالقة وفقًا لكافة القوانین وجھ التحدید من قبل مجلس اإلدارة. في كافة الحاالت، یتطلب إجراء المعامالت 

واللوائح ذات الصلة. عندما یكون لدى عضو مجلس اإلدارة تضارب فعلي أو محتمل في المصالح في أیة مسألة یتم عرضھا 
على مجلس اإلدارة، ال یحق لألعضاء المعنیین التصویت على أیة قرارات ذات صلة، ویمكن كذلك أن یطلب رئیس مجلس 

دارة من العضو المعني عدم المشاركة في مناقشات مجلس اإلدارة ذات الصلة. لدى الشركة سیاسة متعلقة بتضارب المصالح اإل
ألعضاء مجلس اإلدارة ومدونة قواعد السلوك لإلدارة العلیا. تتخذ الشركة خطوات معقولة للحفاظ على الوعي حول االلتزامات 

دارة العلیا، وبالتالي ھي قادرة على مراقبة مدى االمتثال لھذه السیاسة وكذلك لقواعد األخرى ذات الصلة بمجلس اإلدارة واإل
السلوك.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٠

أطراف ذات عالقة (تتمة)٢٦

األرصدة والمعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة
ألف ١٢٫٢٨٣: ٢٠١٨(٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم كما في ١٢٫٢٨٣بلغت القروض اإلستثماریة المقدمة لشركة زمیلة 

، بلغ الرصید اإلجمالي للقرض ٢٠١٩دیسمبر ٣١درھم). إن القرض ھو أصل في المرحلة الثالثة وال یحمل أیة فوائد. كما في 
٢١٫٣٢٧: ٢٠١٨ألف درھم (٢١٫٣٢٧ألف درھم) وبلغت خسائر اإلئتمان المتوقعة ٣٣٫٦١٠: ٢٠١٨ألف درھم (٣٣٫٦١٠

ألف درھم).

ألف درھم من صندوق الواحة لألسھم في ٣٫٧٩٧عضاء اإلدارة العلیا في الشركة باسترداد صافي مبلغ بقیمة خالل السنة، قام أ
: قام أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا في الشركة باسترداد صافي ٢٠١٨منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (

ألف درھم من صندوق ١٠في الشركة باسترداد صافي مبلغ بقیمة قام أعضاء اإلدارة العلیا ألف درھم)؛١٣٦مبلغ بقیمة 
: قام أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا في الشركة ٢٠١٨الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (

ألف ٦٩٤في مبلغ بقیمة صاباستثمارقام أعضاء اإلدارة العلیا في الشركة ألف درھم)؛١٫٥٩٨باسترداد صافي مبلغ بقیمة 
: قام أعضاء مجلس ٢٠١٨درھم من صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا (

ألف درھم). ٢٫٧٥٨اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا في الشركة باسترداد صافي مبلغ بقیمة 

٢٠١٩تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٩٫٨٦٢١٠٫٤٨٧مكافآت قصیرة األجل
٤٫٤٧٠١٣٫٠٩٣مكافآت نھایة الخدمة ومكافآت أخرى طویلة األجل

١٤٫٣٣٢٢٣٫٥٨٠

إلتزامات ٢٧

إلتزامات رأسمالیة

ألف درھم) فیما ٢٠١٨:٣٫٧٣٦ألف درھم (٨٩٠، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالیة بقیمة ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
یتعلق بأنجلو أریبیان للرعایة الصحیة.

تعویضات الموظفین٢٨

عند تصمیم خطط تعویضات الموظفین، یتمثل الھدف الرئیسي للمجموعة في منح الموظفین منصة تعویض قویة تشجعھم على 
یتماشى مع مصالح المجموعة. یتحقق ذلك من خالل السعي إلى تحقیق عوائد بارزة وتقدیم المكافآت لھم بناًء على نتائجھم بما

مزیج من الرواتب النقدیة، والمكافات المتغیرة التي تعتمد على أداء المجموعة والفرد، والمشاركة في مختلف برامج حوافز 
الموظفین طویلة األجل وبرامج االستثمار المشترك الموضحة أدناه.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨١

تعویضات الموظفین (تتمة)٢٨

ركة أرباح االستثمارخطط مشا
وافق مجلس إدارة المجموعة على خطة الحوافز النقدیة طویلة األجل التالیة لبعض الموظفین المرتبطین بمشاركة أرباح 

االستثمار:
خطة التداول، حیث یتم بموجبھا منح الموظفین نقاط مرتبطة بأداء الصندوق ویتم إكتسابھا سنویاً. یتم تقسیم المبلغ الذي ·

قیمة النقاط المكتسبة المستمدة من صافي قیمة موجودات الصندوق إلى مدفوعات نقدیة ونقد مؤجل. یتم إعادة یمثل 
إستثمار النقد المؤجل في الصنادیق لفترة ثالث سنوات. یستحق المبلغ الُمعاد إستثماره على مدى فترة ثالث سنوات ویتم 

دفع المبلغ نقدًا بعد إتمام شرط الخدمة.
دة المحولة، حیث یتم بموجبھا منح الموظفین نقاط مرتبطة بتحقیق معدل العائد الداخلى الذي تم تحدیده خطة الفائ·

إلستثمارات معینة، ویتم إكتسابھا تدریجیاً، وتخضع لإلستمرار في الوظیفة وخروج اإلستثمار. یتم دفع مبلغ نقدي ُیعادل 
من اإلستثمار، بشرط استیفاء الحد األدنى للعائد الُمحدد مسبقاً.قیمة النقاط المكتسبة عند إتمام شروط الخدمة والخروج

باإلضافة إلى ذلك، وافقت أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة على خطة حوافز طویلة األجل منفصلة لفریق إدارتھا. بموجب ھذه 
لو أریبیان للرعایة الصحیة، الخطة، سوف یحصل الموظفین على مبلغ نقدي بناًء على قیمة الخروج من اإلستثمار في أنج

بشرط تحقیق بعض األھداف المالیة للمجموعة، وإتمام الموظفین لشروط الخدمة ذات الصلة.

خطة مرتبطة باألسھم
وافق مجلس إدارة المجموعة على خطة حوافز نقدیة مرتبطة باألسھم لفریق اإلدارة، والتي بموجبھا یستلم بعض الموظفین 

لواحة كابیتال ش.م.ع.، یتم إكتسابھا تدریجیاً، على مدى ثالث سنوات من تاریخ المنح الفعلي، بشرط وحدات أسھم مقیدة ل
اإلستمرار في الخدمة. یتم دفع مبلغ نقدي للموظف یمثل قیمة األسھم المكتسبة، بناًء على أحدث سعر للسھم، عند إستكمال شرط 

الخدمة بنجاح لمدة ثالث سنوات.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٢

فین (تتمة)تعویضات الموظ٢٨

(تتمة)خطة مرتبطة باألسھم
المقيدة في بداية ونهاية السنة هي كما يلي:األسهمإن تسوية وحدات 

٢٠١٩٢٠١٨
الرصيد اإلفتتاحي:

٢٠١٥١,٣٦١,٦١٣٢,٠١٦,٧٧٤ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 
٢٠١٦١,٩١٩,٠١٥٣,٨٣٩,٩٨٣يناير ١تاريخ المنح - 
٢٠١٦٨٠١,٩٦٣١,٠٨٦,٤٩٣بر ديسم٣١تاريخ المنح - 
٢٠١٧٩٢٧,٦٧٩٣,٢٣٠,٧١٨يناير ١تاريخ المنح - 
٢٠١٧٣٧٦,٤٥٦٥٩١,١٨٣ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 
٢٠١٨٣,١٥٨,٨٤٥٥,٢٤١,٥٨٣يناير ١تاريخ المنح - 
٢٠١٨٩٧,٢٢٢٩٧,٢٢٢ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 

الممنوح خالل السنة:
-٢٠١٩٢,١٠٢,٣٠٨يناير ١تاريخ المنح - 

المدفوع/ المسحوب خالل السنة:
)٦٥٥,١٦١()١,٣٦١,٦١٣(٢٠١٥ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 
)١,٩٢٠,٩٦٨()١,٦٩٩,٨٢١(٢٠١٦يناير ١تاريخ المنح - 
)٢٨٤,٥٣٠()٥٧٥,٨٧٨(٢٠١٦ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 
)٢,٣٠٣,٠٣٩()٤٠٢,٠٩٩(٢٠١٧يناير ١تاريخ المنح - 
)٢١٤,٧٢٧()٢٠٧,٩١٧(٢٠١٧ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 
)٢,٠٨٢,٧٣٨()٢,٦١٤,١٢٤(٢٠١٨يناير ١تاريخ المنح - 
-)٩٧,٢٢٢(٢٠١٨ديسمبر ٣١تاريخ المنح - 
-)١,٤٣٧,٠٦٣(٢٠١٩يناير١تاريخ المنح - 

٢,٣٤٩,٣٦٤٨,٦٤٢,٧٩٣الرصيد الختامي

. ٢٠١٩مما أدى إلى تسریع استحقاق كافة الوحدات القائمة في یقاف خطط وحدات األسھم المقیدة، خالل السنة، قامت اإلدارة بإ
.٢٠٢٠بالكامل في ٢٫٣٤٩٫٣٦٤وحدة خالل السنة وسوف یتم تسویة الوحدات المتبقیة البالغة ٨٫٣٩٥٫٧٣٧تمت تسویة 

خطط المشاركة في أرباح االستثمار وخطط مرتبطة باألسھم 
: ٢٠١٨ألف درھم للسنة الحالیة (٣٫٠٠٦دارة المجموعة على إجمالي منح بموجب خطط حوافز متنوعة بمبلغ وافق مجلس إ

ألف درھم). فیما یلي إجمالي مصاریف الخطة المعترف بھا ضمن بند "تكالیف الموظفین" فیما یتعلق بالمنح:١٣٫٢٨٩

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

١٫٦١٨٦٫٢٣٧سنةمصاریف حوافز عن أداء ال
٣٫٠٩٧٨٫٢٤٨إطفاء حوافز السنة السابقة

٤٫٧١٥١٤٫٤٨٥إجمالي المصاریف



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٣

تعویضات الموظفین (تتمة)٢٨

خطط المشاركة في أرباح االستثمار وخطط مرتبطة باألسھم (تتمة) 

إن الحركة في المستحقات للخطط المتنوعة ھي كما یلي:

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٢٧٫٥١٧٢٢٫٥٨٨الرصید اإلفتتاحي
٤٫٧١٥١٤٫٤٨٥مصاریف خالل السنة
)٩٫٥٥٦()١٤٫١٥٠(الدفعات خالل السنة

١٨٫٠٨٢٢٧٫٥١٧)١٩الرصید الختامي (إیضاح 

األدوات المالیة٢٩

نظرة عامة
المالیة:تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة نظرًا الستخدامھا األدوات

مخاطر االئتمان·
مخاطر السیولة·
مخاطر السوق·
المخاطر التشغیلیة·

یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الموضحة أعاله، كما یصف أھداف المجموعة 
رأس المال.والسیاسات واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة ل



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٤

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

اإلطار العام إلدارة المخاطر
یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إنشاء ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. قامت 

بة سیاسات إدارة المخاطر التي تتعرض لھا اإلدارة بتكوین لجنة تتألف من اإلدارة العلیا، والتي تتحمل مسؤولیة وضع ومراق
المجموعة. یتم وضع سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة بغرض تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة من أجل وضع 

نظمة الحدود واألنظمة الرقابیة المناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بتلك الحدود. ھذا وتتم مراجعة سیاسات وأ
إدارة المخاطر بصورة منتظمة بھدف عكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل 
إجراءاتھا ومعاییرھا التدریبیة واإلداریة، إلى تطویر بیئة رقابة منتظمة وإنشائیة، یكون كافة العاملین فیھا مدركین ألدوارھم 

وإلتزاماتھم.  

ق لدى المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة لدرجة االمتثال لسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تتعرض تشرف لجنة التدقی
لھا المجموعة، ومراجعة مدى كفایة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. یتم دعم لجنة 

ن قبل فریق تدقیق داخلي. یقوم فریق التدقیق الداخلي بإجراء مراجعات منتظمة التدقیق لدى المجموعة في أعمالھا اإلشرافیة م
لنظم وإجراءات إدارة المخاطر، ھذا ویتم تقدیم تقریر حول نتائج ھذه األعمال إلى لجنة التدقیق.

إلدارة المخاطر، كما ھو فیما یتعلق بالمعامالت المتعلقة بأسواق رأس المال، قامت المجموعة بتطبیق سیاسات ومبادئ توجیھیة 
موضح في مذكرات االكتتاب الخاصة بصندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وصندوق الواحة 
لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا وصندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط 

ادیق")، والتي تحدد اإلجراءات التي یتوجب القیام بھا قبل اتخاذ قرارات االستثمار، بما في ذلك وشمال أفریقیا (معًا "الصن
استخدام التحلیالت النوعیة، والتقنیات الكّمیة، والعنایة الواجبة، وإجتماعات اإلدارة، باإلضافة إلى البحوث األساسیة المتعلقة 

المالیة. باإلضافة إلى تحلیل األدوات المالیة، تحدد المجموعة الجاذبیة النسبیة بتقییم جھة المصدر بناًء على بیاناتھ وعملیاتھ 
لالستثمار في أسواق مختلفة من أجل تحدید وزن البلد في كل منطقة. عند تقییم إمكانیات االستثمار في كل مجال، تأخذ 

یاسیة، ومخاطر العمالت، ومخاطر التدفقات المجموعة باإلعتبار آفاق النمو االقتصادي، والقرارات النقدیة، والمخاطر الس
الرأسمالیة، وغیرھا من العوامل.

مخاطر االئتمانأ)
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالیة في حال لم یتمكن العمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة 

ورة رئیسیة من الذمم المدینة المستحقة للمجموعة من العمالء، من الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ مخاطر االئتمان بص
والموجودات المشتقة، النقد واألرصدة النقدیة، والقروض اإلستثماریة. كما في نھایة فترة التقاریر المالیة، بلغت الموجودات 

المالیة للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان:
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم

١٧٩٩٫٨٥٠٤٢٨٫٣٤٦واألرصدة البنكیةالنقد 
٢٦٩٤٫٥٩١٤٢٦٫٤٢٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

٣١٢٫٢٨٣١٢٫٢٨٣قرض إستثماري
٢٫٩٠٣-عقود إیجار تمویلیة

٦٫٠٨٥٫٤٤٨٥٫١٦٤٫٥٠٤األرباح أو الخسائرإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٧٫٥٩٢٫١٧٢٦٫٠٣٤٫٤٦١

النقد واألرصدة البنكیة باستثناء النقد في الصندوق.١
الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والسلفیات.٢
ضمون ألف درھم، م٢١٫٣٢٧ألف درھم، وخسائر ائتمان متوقعة بقیمة ٣٣٫٦١٠إن القرض اإلستثماري، بقیمة إجمالیة تبلغ ٣

بالكامل مقابل أسھم مرھونة.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٥

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

مخاطر االئتمان (تتمة)أ)

األرصدة البنكیة )١(
بشكل جوھري یتم االحتفاظ بكافة األرصدة البنكیة لدى مؤسسات مالیة مرموقة والتي لدیھا تصنیف ائتماني من ستاندرد أند 

 توجد مخاطر ائتمان جوھریة كما في تاریخ التقاریر المالیة.+، وبالتالي، الBBBوAبورز یتراوح بین 

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى)٢(
یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة لكل عمیل على حدة. تمثل خصائص قاعدة 

داد للقطاع والدولة التي یعمل بھا عمالء المجموعة، بعضًا من العوامل عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر عن الس
التي تؤثر على مخاطر االئتمان. 

لقد قامت المجموعة بوضع سیاسات وإجراءات مختلفة إلدارة أوجھ التعرض لمخاطر االئتمان بما في ذلك التقییم المالي األولي 
مرة. یتم تقدیر خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة ومتطلبات الضمانات والرقابة االئتمانیة المست

األخرى بناًء على الخبرة التاریخیة لخسارة اإلئتمان للمجموعة، مع تعدیلھا للعوامل الخاصة بالمدینین والظروف اإلقتصادیة 
ریر المالیة، بما في ذلك القیمة الزمنیة للمال عند اللزوم.تاریخ التقاالعامة وتقییم كل من التوجھ الحالي والمتوقع للظروف في

تتعلق مخاطر اإلئتمان الناتجة عن المعامالت مع الوسطاء بمعامالت قید التسویة. تعتبر المخاطر المتعلقة بالمعامالت غیر 
ین.المسددة صغیرة نتیجة لفترة السداد القصیرة والجودة اإلئتمانیة العالیة للوسطاء المستخدم

القروض االستثماریة)٣(
تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المالیة المضمونة بشكل كامل وذات 
التصنیفات االئتمانیة التي تقع ضمن الحدود المبینة في توجیھات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة. یتم تقدیر خسائر اإلئتمان 

جھة مستثمر فیھا محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة بناًء على القیمة الزمنیة باستخدام طریقة التدفقات النقدیة لی رض إلقتوقعة الم
المخصومة.

عقود اإلیجار التمویلیة) ٤(
بالمعدات تقوم المجموعة بتخفیف أیة مخاطر ائتمان مرتبطة بذمم عقود اإلیجار التمویلیة المدینة باعتبار أنھا مضمونة 

المؤجرة.

الموجودات المشتقة)٥(
تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من الموجودات المشتقة من خالل التعامل مع المؤسسات المالیة والبنوك 

کما في تاریخ التقاریر المالیة.+BBBوAالتجاریة التي لدیھا تصنیف ائتماني من ستاندرد أند بورز یتراوح بین 

مخاطر السیولةب)
تتمثل مخاطر السیولة بالمخاطر الناتجة عن مواجھة المجموعة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المالیة المرتبطة بمطلوباتھا 
المالیة والتي یتم تسویتھا من خالل تقدیم المبالغ النقدیة أو الموجودات المالیة األخرى. تقع المسؤولیة النھائیة إلدارة مخاطر 

لسیولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي قام بتوجیھ اإلدارة إلعداد سیاسة إدارة مخاطر سیولة مناسبة وذلك إلدارة متطلبات ا
المجموعة قصیرة األجل ومتوسطة األجل وطویلة األجل المتعلقة بالتمویل والسیولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة من 

، وقروض وتسھیالت بنكیة، ومن خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة، خالل اإلحتفاظ بإحتیاطیات كافیة
ومطابقة تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة. 



(تتمة)الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٨٦

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

مخاطر السیولة (تتمة)ب)
ھي كما یلي:٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١إن تواریخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١ألف درھم
غیر متداولمتداولغیر متداولمتداول

اإلجماليغیر محددسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنةاإلجماليغیر محددسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنة

الموجودات
٧٢٫٦٩٥٧٢٫٦٩٥---٥٧٫٥٧٣٥٧٫٥٧٣---معدات، صافيممتلكات و

١٢٩٫١٤٠-١٤٫٧٨٢٢٦٫٠١٥٨٨٫٣٤٣موجودات حق االستخدام
٧٥٣٫٥٦٦٧٥٣٫٥٦٦---٧١٧٫١٤٠٧١٧٫١٤٠---إستثمار عقاري

١٠٧٫٧١٩١٠٧٫٧١٩---٨٥٫٦٩٥٨٥٫٦٩٥---الشھرة والموجودات غیر الملموسة
٢٫٩٠٣--٢٫٩٠٣------ت في عقود إیجار تمویلیة إستثمارا

٢٣٢٫٩٦٣--٢٣٢٫٩٦٣-٢٣٢٫٩٦٣--٢٣٢٫٩٦٣-قروض إستثماریة
استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 

٤٫٢٠٠٫٩٦٧٤٫٢٠٠٫٩٦٧---٥٢٤٫٥٥٢٥٢٤٫٥٥٢---محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
٥٫٤١٨٫٦٢٨-٦٫٠٨٥٫٤٤٨٤٫٩٧٧٫١٠٢٩٢٫٥٢٨٣٤٨٫٩٩٨-٥٫٨٥٠٫٠٨٩٢٧٫٢٢٤٢٠٨٫١٣٥إستثمارات مالیة

٩٫٧٢٨---١٢٫٧٥١٩٫٧٢٨---١٢٫٧٥١المخزون
٤٤٣٫٢٧٠--٧٠١٫٦٤٠٣٧٠٫٢٠٣٧٣٫٠٦٧--٦١٩٫٩١٨٨١٫٧٢٢ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى

٤٢٨٫٩٧٠---٨٠٠٫٣٤٤٤٢٨٫٩٧٠---٨٠٠٫٣٤٤النقد واألرصدة البنكیة

٧٫٢٩٧٫٨٨٤٣٦٧٫٩٢٤٢٩٦٫٤٧٨١٫٣٨٤٫٩٦٠٩٫٣٤٧٫٢٤٦٥٫٧٨٦٫٠٠٣٤٠١٫٤٦١٣٤٨٫٩٩٨٥٫١٣٤٫٩٤٧١١٫٦٧١٫٤٠٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة 
٦٫٤٦٣٫٧٦٨-٤٫٤٤٣٫٦٥٧٥٫٤٢٢٫٧٦٢٨٢٠٫٣٢٦٢٢٠٫٦٨٠-٤٫٠٨٣٫٤٥٠٦٧٫٤٠٠٢٩٢٫٨٠٧قروض

٣٣٫٩٦٩٣٣٫٩٦٩---٢٩٫٩٠٠٢٩٫٩٠٠---مخصص مكافآت نھایة الخدمة
٣٦٫٣٠٤-٣٨٫٩٤٩٦٫٠٥٢١٤٫٠٦٣١٦٫١٨٩-١٣٫٢٣١٣٤٢٢٥٫٣٧٦مطلوبات مشتقة 

-----١٣٦٫٥١٠-٨٫٥٤٠١٧٫١٦٥١١٠٫٨٠٥مطلوبات عقود اإلیجار
٥٨٧٫٤٣٨-٥٣٩٫٤٨٦٣٩٠٫٥٢٢٧٣٫٠٦٧١٢٣٫٨٤٩--٤٥٧٫٧٥٨٨١٫٧٢٨مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى

٤٫٥٤٩٫٩٣٠٤٫٥٤٩٫٩٣٠---٤٫١٥٨٫٧٤٤٤٫١٥٨٫٧٤٤---حقوق الملكیةإجمالي 

٤٫٥٦٢٫٩٧٩١٦٦٫٦٣٥٤٢٨٫٩٨٨٤٫١٨٨٫٦٤٤٩٫٣٤٧٫٢٤٦٥٫٨١٩٫٣٣٦٩٠٧٫٤٥٦٣٦٠٫٧١٨٤٫٥٨٣٫٨٩٩١١٫٦٧١٫٤٠٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 



(تتمة)الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٨٧

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

مخاطر السیولة (تتمة)ب)
إلى على الفترة المتبقیة في بیان المركز الماليیحلل الجدول أدناه المطلوبات المالیة للمجموعة، بناًء على الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة، إلى مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناءً 

تاریخ االستحقاق التعاقدي:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١ألف درھم
اإلجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنةاإلجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنة

المطلوبات
٤٫١٣٨٫٧٢٢٧٣٫٣٦٢٣٠٠٫٧٢٣٤٫٥١٢٫٨٠٧٥٫٥٩٢٫٤٠١٨٤٣٫٢٢٤٢٢٠٫٦٨٠٦٫٦٥٦٫٣٠٥القروض

٥٣٩٫٤٨٧٣٩٠٫٥٢٢٧٣٫٠٦٧١٢٣٫٨٤٩٥٨٧٫٤٣٨-٤٥٧٫٧٥٩٨١٫٧٢٨المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى
----٢١٫٩٨٢٤٣٫٦٥٠٢٨١٫٣٩٦٣٤٧٫٠٢٨مطلوبات عقود اإلیجار

٤٫٦١٨٫٤٦٣١٩٨٫٧٤٠٥٨٢٫١١٩٥٫٣٩٩٫٣٢٢٥٫٩٨٢٫٩٢٣٩١٦٫٢٩١٣٤٤٫٥٢٩٧٫٢٤٣٫٧٤٣جمالي المطلوباتإ



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٨

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

مخاطر السوقج)

أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الفائدة وأسعار تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثیر التغیرات في 
األسھم على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تمتلكھ من أدوات مالیة. یتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة والتحكم في 

التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة مع تحقیق أعلى عائد ممكن.

ر العمالتمخاط)١(

قد تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على اإلستثمارات المالیة والذمم التجاریة المدینة والذمم التجاریة الدائنة المصنفة 
بعمالت تختلف عن العمالت الوظیفیة المعنیة. أما فیما یتعلق بمعامالت وأرصدة المجموعة السائدة بصورة رئیسیة بالدوالر 

والریـال السعودي، فإن المجموعة غیر معرضة لمخاطر العمالت بسبب ثبوت سعر صرف درھم لقطري والریـال ااألمریكي 
اإلمارات العربیة المتحدة والریـال السعودي حالیًا أمام الدوالر األمریكي. یلخص الجدول أدناه حساسیة الموجودات 

العمالت األجنبیة في نھایة السنة. یعتمد التحلیل على والمطلوبات النقدیة وغیر النقدیة للمجموعة للتغیرات في تحركات صرف 
٪ مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة:٠٫٥افتراض زیادة/انخفاض معدل الصرف األجنبي ذو الصلة بنسبة 

٢٠١٩
التحوطصافي التعرضالمطلوباتالموجوداتألف درھم

التأثیر على صافي حقوق 
٪٠٫٥-الملكیة لحساسیة +/

١٩- +/٦٣٫٣٠٩٦٧٫٠١٤)٣٤١٫٧٦٣(٤٠٥٫٠٧٢یورو
٤١٦- +/٩٣٫٩٢٩١٠٫٦٦٩)٣٦٫٨٨١(١٣٠٫٨١٠الجنیھ اإلسترلیني

١٫٢٤٧- +/-٢٤٩٫٣٠٣)٨٫٠٧٠(٢٥٧٫٣٧٣دینار كویتي
١٫٢١٨- +/-٢٤٣٫٥١٨-٢٤٣٫٥١٨جنیھ مصري
٤١- +/-٨٫١٥٥)٧٫٢٨٧(١٥٫٤٤٢ریـال عماني

٧٣- +/-١٤٫٦٠٩-١٤٫٦٠٩أخرى

٢٫٩٧٦- +/٦٧٢٫٨٢٣٧٧٫٦٨٣)٣٩٤٫٠٠١(١٫٠٦٦٫٨٢٤

٢٠١٨
التحوطصافي التعرضالمطلوباتالموجوداتألف درھم

التأثیر على صافي حقوق 
٪٠٫٥- الملكیة لحساسیة +/

٥٦-+/٦٢٫٥٩٧٧٣٫٨٠٤)٣٠٩٫٨٧٨(٣٧٢٫٤٧٥یورو
٦٥٩-+/١٤٢٫٠٥١١٠٫٢٦٩)١٦٫٩٥٨(١٥٩٫٠٠٩الجنیھ اإلسترلیني

٦١٢-+/-١٢٢٫٣٠٥)١٫٢٦١(١٢٣٫٥٦٦دینار كویتي
٧٠٥-+/-١٤٠٫٩٩٨)١٫١٠٩(١٤٢٫١٠٧جنیھ مصري
٣٨-+/-٧٫٦٦٠-٧٫٦٦٠ریـال عماني

٢٧-+/-٥٫٣٦٣-٥٫٣٦٣أخرى

١٫٩٨٥-+/٤٨٠٫٩٧٤٨٤٫٠٧٣)٣٢٩٫٢٠٦(٨١٠٫١٨٠



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٨٩

تمة)األدوات المالیة (ت٢٩

مخاطر السوق (تتمة)ج)

مخاطر معدالت الفائدة)٢(

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة القیمة العادلة على استثماراتھا في األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بالقیمة 
غیر المشتقة ذات معدالت الفائدة ومخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدیة على قروضھااألرباح أو الخسائر العادلة من خالل 

المتغیرة. إن حساسیة ھذه األدوات المالیة للتغیرات في معدالت الفائدة ھي كما یلي:

مخاطر معدالت الفائدة على القیمة العادلة
ألف درھم في نھایة فترة التقاریر ٤٫٠٤٣٫٩٠٠لدى المجموعة أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت بقیمة عادلة تبلغ ·

ألف درھم)، والتي تستخدم المجموعة لھا مجموعة من القیمة بالدوالر لنقطة األساس ٣٫٢٧٤٫٠٦٤: ٢٠١٨المالیة (
لفترات زمنیة مختلفة كمقیاس رئیسي لمخاطر معدالت الفائدة. یشیر المقیاس المطلق المستمد من المدة، إلی التغیر في 

ھا في الوحدات النقدیة، نتیجة للتغیر في منحنی العائد بنقطة أساس واحدة السعر أو في القیمة العادلة، التي یتم التعبیر عن
ألف درھم في ٨٨١). بلغت قیمة الدوالر لنقطة األساس لألوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت للمجموعة %٠٫٠١(

ألف درھم).٧٠٣: ٢٠١٨نھایة فترة التقاریر المالیة ( 

فقات النقدیةمخاطر معدالت الفائدة على التد
ألف درھم في نھایة فترة التقاریر المالیة ٤٫٠٤٣٫٠٣٣لدى المجموعة قروض غیر مشتقة ذات معدل متذبذب بمبلغ ·

نقطة أساس، لكانت ٥٠ألف درھم). فیما لو كانت معدالت الفائدة ذات الصلة أعلى / أقل بمقدار ٣٫٦٨٠٫٥٦٦: ٢٠١٨(
ألف درھم ٤٣٫٧١٧ى/ أقل، وبالتالي سیكون الربح للسنة أقل/أعلى بمبلغ سوف تكون التكلفة التمویلیة للمجموعة أعل

ألف درھم).٣٢٫٦٩٠: ٢٠١٨(

تقوم المجموعة في سیاق أعمالھا االعتیادیة، بالدخول في عقود تبادل معدالت الفائدة، حیثما یكون ذلك مناسباً، للتحوط مقابل 
موعة في األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت والقروض المقابلة صافي التعرض لمعدالت الفائدة على إستثمارات المج

من خالل إتفاقیات إعادة الشراء، إال في الحاالت التي تعتبر فیھا مخاطر معدالت الفائدة غیر جوھریة أو مقبولة مقارنًة بتكلفة 
جة لعقود تبادل معدالت الفائدة غیر جوھریاً. الدخول في التحوط. في نھایة فترة التقاریر المالیة، كان صافي القیمة المدر

مخاطر أسعار األسھم والدخل الثابت)٣(

تنشأ مخاطر أسعار األسھم والدخل الثابت من اإلستثمارات في أسھم حقوق الملكیة واألوراق المالیة ذات الدخل الثابت. تقوم 
االستثماریة وفقًا لمؤشرات السوق ذات العالقة من أجل تقلیل إدارة المجموعة بمتابعة األوراق المالیة المتنوعة في محفظتھا

(ھـ) حول تحلیل الحساسیة). ٢٩التعرض للمخاطر على حساب أسعار األسھم (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٠

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

مخاطر السوق (تتمة)ج)

المخاطر التشغیلیة 

مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة لعدة أسباب تتعلق بارتباط المجموعة تتمثل المخاطر التشغیلیة ب
باألدوات المالیة بما في ذلك العملیات، الموظفین، التكنولوجیا والبنیة التحتیة ومن عوامل خارجیة أخرى بخالف مخاطر 

لبات القانونیة والتنظیمیة ومعاییر السلوك التجاري االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة مثل المخاطر الناجمة عن المتط
المقبولة بصورة عامة.  

تھدف المجموعة إلى إدارة المخاطر التشغیلیة بغرض تحقیق توازن بین تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة 
د المبادرة واالبتكار. وبین فعالیة التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابیة التي تقیّ 

تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ األنظمة الرقابیة بھدف مواجھة المخاطر التشغیلیة على عاتق اإلدارة العلیا لكل وحدة 
من وحدات األعمال. یتم دعم ھذه المسؤولیة من خالل تطویر معاییر المجموعة بصورة عامة فیما یتعلق بإدارة المخاطر 

غیلیة في المجاالت التالیة: التش

متطلبات الفصل المناسب بین المھام، بما في ذلك التفویض المستقل المتعلق بالمعامالت؛·
متطلبات التسویة ومراقبة المعامالت؛·
االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والقانونیة األخرى؛·
توثیق األنظمة الرقابیة واإلجراءات؛·
اطر التشغیلیة التي تتم مواجھتھا، ومدى كفایة األنظمة الرقابیة واإلجراءات المتبعة في متطلبات التقییم الدوري للمخ·

التعامل مع المخاطر المحددة؛
متطلبات إدراج الخسائر التشغیلیة واإلجراءات التصحیحیة المقترحة؛·
إعداد خطط لحاالت الطوارئ؛·
التدریب والتطویر المھني؛·
المعاییر األخالقیة والعملیة؛ و·
التخفیف من المخاطر، بما في ذلك التأمین حیثما یكون ذلك فعاًال.·

یتم دعم االمتثال لمعاییر المجموعة عن طریق برنامج مراجعة دوري یقوم بإجرائھ قسم التدقیق الداخلي. تتم مناقشة نتائج 
ك تقدیم ملخصات إلى لجنة التدقیق مراجعات قسم التدقیق الداخلي مع اإلدارة والمتعلقة بكل وحدة من وحدات األعمال، وكذل

واإلدارة العلیا للمجموعة.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩١

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

إدارة رأس المالد)

تھدف سیاسة مجلس اإلدارة إلى االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة بغرض الحفاظ على ثقة المستثمر، المقترض والسوق وكذلك 
ألف رأس المال من رأس المال واألرباح المستبقاة واإلحتیاطیات. یقوم مجلس بھدف ضمان التطویر المستقبلي لألعمال. یت

اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزیعات األرباح على المساھمین العادیین بھدف الحفاظ على 
االمتیازات واألمان الذي یقدمھ مركز رأس التوازن بین العوائد المرتفعة التي قد تكون محتملة بمستویات أعلى للقروض وبین 

المال السلیم.

فیما یتعلق بقطاع سوق رأس المال، یمكن أن یتغیر مبلغ صافي الموجودات العائد إلى المساھمین بشكل جوھري على أساس 
لى التغیرات الناتجة أسبوعي، حیث تخضع الصنادیق لالشتراكات واالستردادات اإلسبوعیة وفقًا لتقدیر المساھمین، باإلضافة إ

عن أداء الصنادیق. یتمثل ھدف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الصنادیق على االستمرار كمنشأة 
مستمرة من أجل تقدیم عوائد للمساھمین، وتقدیم المنافع ألصحاب المصالح اآلخرین، والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم 

ستثماریة للصنادیق.تطویر األنشطة اال

دیسمبر ٣١تم عرض نسبة الزیادة المالیة التي تم إدراجھا لمقرضي المجموعة فیما یتعلق بتسھیل الشركة المتجدد كما في 
مرة.٠٫٦٥أدناه. إمتثلت المجموعة لمتطلبات ھذه النسبة لتكون بحد أقصى ٢٠١٩

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

١٫٩٤٤٫٥١٥١٫٩٤٤٫٥١٥رأس المال الصادر 
١٫١٣٥٫٦٩٨١٫٩٠١٫٨٣١أرباح مستبقاة وإحتیاطیات

)١٣٧٫٨٨٨(-ناقصاً: توزیعات أرباح مقترحة 

٣٫٠٨٠٫٢١٣٣٫٧٠٨٫٤٥٨صافي القیمة (كما ھو محدد بموجب اتفاقیة تسھیل الشركة المتجدد)

١٫٠٥٨٫٩٦١١٫٢٥٧٫٩٥٢الدین (محدد "كقروض" بموجب اتفاقیة تسھیل الشركة المتجدد)

٠٫٢٦٠٫٢٥الدین/ الدین وصافي القیمة

القیم العادلة ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (أ)

تقوم المجموعة باستخدام التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة حسب 
أسالیب التقییم:

مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي :١مستوى ال
یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛

والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو ١مدخالت مستمدة من مصادر غیر األسعار المدرجة الواردة ضمن المستوى :٢المستوى 
إللتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ وا

مدخالت غیر ملحوظة لألصل أو اإللتزام. :٣المستوى 



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٢

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

القیم العادلة (تتمة)ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)(أ)

دیسمبر، احتفظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالیة ٣١عادلة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. كما في یتم قیاس بعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة بالقیمة ال
التالیة بالقیمة العادلة:

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

التسلسل الھرمي 
للقیمة العادلة

تحلیل الحساسیةأسلوب التقییم 

الخسائروأاألرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
في أسعار الشراء المدرجة، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ١٫٧٢٦٫٤٦٦١٫٤٦٥٫٩٠٩أ أسھم حقوق ملكیة مدرجة

ألف درھم.٨٦٫٣٢٣
ییم على أسعار السوق المدرجة في سوق نشط، والتي تمثل صافي قیمة یعتمد التق١المستوى ٢٧٫٢٩٣٣٫٦٧٦ب صنادیق أسواق مالیة  

الموجودات لألسھم المملوكة
في  صافي قیم الموجودات، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± 

ألف درھم.١٫٣٦٥
٤٨في  صافي قیم الموجودات، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± موجوداتیعتمد التقییم على صافي قیم ال٣المستوى ٩٦٣٦٫٤٠٩ج استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة

ألف درھم.
ع في أسعار الشراء المدرجة، یؤثر على القیمة العادلة بواق%٥تغیر بنسبة ± أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط١المستوى ٤٫٠٤٣٫٩٠٠٣٫٢٧٤٫٠٦٤د أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت

ألف درھم.٢٠٢٫١٩٥
١٠٫٥٤٥في أسعار الوسطاء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± یعتمد التقییم على أسعار الوسطاء٢المستوى ٢١٠٫٩٠٨١٠٥٫٤٨٦ھـ عقود إعادة الشراء العكسي

ألف درھم.
٢٫٠٩٥في أسعار الوسطاء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± سطاءیعتمد التقییم على أسعار الو٢المستوى ٤١٫٩٠١٤٣٫٧٧٣و موجودات مشتقة

ألف درھم.

سكولز مع بیانات خاصة بالشركة لألرباح قبل الفائدة والضریبة -نموذج بالك ٣المستوى ٢١٣٫٢٠٠-ز عقود الخیارات
وق، وبشكل واالستھالك واإلطفاء إلى جانب مدخالت یمكن مالحظتھا في الس

رئیسي تقلبات السوق، ومضاعفات التقییم للنظراء القابلین للمقارنة.

في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء، یؤثر %٥تغیر بنسبة ± 
على القیمة العادلة بواقع ال شيء.

دات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل یعتمد التقییم على صافي قیم الموجو٣المستوى ٣٤٫٠١٧٥١٫٩٨٧ح صندوق غیر مدرج
مدیر الصندوق.

في  صافي قیم الموجودات، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± 
ألف درھم.١٫٧٠١

مشتقات مصنفة وفّعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة
ولز مع مدخالت یمكن مالحظتھا في السوق، وبشكل رئیسي سك-نموذج بالك ٢المستوى ٢٥٤٫١٢٤-أ طوق أسعار األسھم

أسعار األسھم وتقلبات السوق لألسھم ذات العالقة.
٪ في سعر السھم سوف ینتج عنھ تغیر في القیمة العادلة بواقع ال ١٠تغیر بنسبة ± 

شيء، على التوالي.
الخسائروأمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

١٫٩٤٧في أسعار الوسطاء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع %٥تغیر بنسبة ± یعتمد التقییم على أسعار الوسطاء.٢المستوى )٣٦٫٣٠٤()٣٨٫٩٤٩(مطلوبات مشتقةأ 
ألف درھم.



(تتمة)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٣

األدوات المالیة (تتمة)٢٩

القیم العادلة (تتمة)ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)(أ)

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
الموجودات المالیة

األرباح أو الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
- - ١٫٤٦٥٫٩٠٩١٫٤٦٥٫٩٠٩- - ١٫٧٢٦٫٤٦٦١٫٧٢٦٫٤٦٦إستثمار في أسھم حقوق ملكیة 

٦٫٤٠٩- - ٩٦٣٦٫٤٠٩- - ٩٦٣استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة
- - ٣٫٢٧٤٫٠٦٤٣٫٢٧٤٫٠٦٤- - ٤٫٠٤٣٫٩٠٠٤٫٠٤٣٫٩٠٠استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت

- ٤٣٫٧٧٣- ٤٣٫٧٧٣- ٤١٫٩٠١- ٤١٫٩٠١موجودات مشتقة
- - ٣٫٦٧٦٣٫٦٧٦- - ٢٧٫٢٩٣٢٧٫٢٩٣صنادیق أسواق مالیة

٢١٣٫٢٠٠- - ٢١٣٫٢٠٠- - - - عقود الخیارات
- ١٠٥٫٤٨٦- ١٠٥٫٤٨٦- ٢١٠٫٩٠٨- ٢١٠٫٩٠٨عقود إعادة الشراء العكسي

٥١٫٩٨٧- - ٣٤٫٠١٧٥١٫٩٨٧- - ٣٤٫٠١٧صندوق غیر مدرج
مشتقات مصنفة وفعّالة كأدوات تحوط مدرجة بالقیمة العادلة

- ٢٥٤٫١٢٤- ٢٥٤٫١٢٤- - - - سھمطوق أسعار األ

٦٫٠٨٥٫٤٤٨٥٫٧٩٧٫٦٥٩٢٥٢٫٨٠٩٣٤٫٩٨٠٥٫٤١٨٫٦٢٨٤٫٧٤٣٫٦٤٩٤٠٣٫٣٨٣٢٧١٫٥٩٦اإلجمالي

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
المطلوبات المالیة

األرباح أو الخسائرات مالیة بالقیمة العادلة من خالل مطلوب
- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٨٫٩٤٩(- )٣٨٫٩٤٩(مطلوبات مشتقة

- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٦٫٣٠٤(- )٣٨٫٩٤٩(- )٣٨٫٩٤٩(اإلجمالي

خالل السنة.٢و١لم تكن ھناك تحویالت بین المستویات 



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٩٤

وات المالیة (تتمة)األد٢٩

القیم العادلة (تتمة)ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)(أ)

٣تسویة تحركات القیمة العادلة في المستوى 

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠١٨
ألف درھم

٢٧١٫٥٩٦٧٠٫٠٧٥ینایر١في 
١٢٣٫٨٤٩-إضافات خالل السنة

٧٧٫٦٧٢)٢٣٦٫٦١٦(األرباح أو الخسائرخالل (نقص) / زیادة في القیمة العادلة من 

٣٤٫٩٨٠٢٧١٫٥٩٦

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الُمقاسة بالتكلفة المطفأة(ب)

تقارب القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة قیمھا المدرجة.

إعادة التصنیف٣٠
تصنیف بعض أرقام فترة المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة كما یلي:خالل السنة الحالیة، تمت إعادة

إعادة التصنیفالتصنیف األصليألف درھم
كما تمت إعادة 

تصنیفھ

٢٦١٫٣٤٤)٢٩٫٩٨٦(٢٩١٫٣٣٠اإلیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
)٢١٥٫٢٥٧(٤٫٧٧٤)٢٢٠٫٠٣١(تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات
)١٥٫٥٨٠()١٥٫٥٨٠(-خسارة من استثمار عقاري، صافي
- ٤٠٫٧٩٢)٤٠٫٧٩٢(االنخفاض في قیمة استثمار عقاري


