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   وشركاتھا التابعة  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة )ش.م.ع( 

   قائمة المركز المالي المجّمعة
 2019  ديسمبر  31في كما 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجّمعة. 38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 معّدل   
  2019 2018 
 درهم إماراتي  ألف إماراتي  ألف درهم اإليضاحات 

    األصول  
    متداولةالغير صول األ

 354,992  408,758  6 وآالت ومعداتعقارات 
 2,346,265  2,504,716  7 استثمارات عقارية

 11,500  11,500  8 الشهرة 
 369,108  315,923  9 استثمارات في شركات شقيقة 

 67,211  57,577  10 إستثمارات في أوراق مالية
 71,699 74,٦90 14 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

  3,373,1٦4 3,220,775 

    األصول المتداولة 
 551,256  301,436  11 عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

 33,252  32,956  12 المخزون 
 58,255  83,503  13 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة  
 791,627 ٦٦2,٦9٦ 14 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 115,027 11٦,314 15 عقود إعادة التأمينأصول 
 108,561 100,3٦2 10 إستثمارات في األوراق المالية 
 264,066 259,5٨7 16 النقدية في الصندوق والبنوك

  1,55٦,٨54 1,922,044 

 5,142,819 4,930,01٨  إجمالي األصول  





   وشركاتھا التابعة)ش.م.ع( الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

 قائمة الدخل المجّمعة  

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجّمعة. 38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 

12 

 معّدل   

  2019 2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  اإليضاحات  

    

 560,097 532,٦٦3 22 اإليرادات 

    

 (351,088) (346,404)  23 تكاليف اإليرادات 

 209,009 186,259   مجمل الربح 

    

 (206,925) (161,791) 24 مصروفات إدارية وعمومية  

 (7,534) (15,935)  مصروفات بيع وتوزيع

 4,650 5,722    أخرى إيرادات 

 - (16,445) 11 تخفيض عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع إلى صافي القيمة البيعية 

 (55,382) 25,945 25 صافي   - الدخل من اإلستثمارات العقارية 

 (224) (5,049) 9 الحصة من الخسارة من الشركات الشقيقة  

 2,840 ٦,4٦٨ 26 صافي   –الدخل من اإلستثمارات 

 (35,872) - 32 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 6,390 7,274 27 إيرادات التمويل 

 (174,613) (190,545) 2٨ تكاليف التمويل

 (257,661) (158,097)  الخسارة للعام   

    

    العائد إلى: )الخسارة(/ الربح 

 (282,072)  (165,047)  مالكو الشركة األم 

  24,411 ٦,950  الحصص غير المسيطرة 

  (158,097)  (257,661) 

                       معّدل   

 (15.75) (9.21) 29 خسارة السھم األساسي )فلس درهم إماراتي للسھم( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   وشركاتھا التابعة)ش.م.ع( الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

   قائمة الدخل الشامل المجّمعة

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجّمعة. 38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 معدل   

  2019 2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  اإليضاحات  

    
  (257,661) (158,097)  للعام  الخسارة 

    

    إيرادات شاملة أخرى: 

    

    بنود لن يتم إعادة تصنيفھا إلى أرباح أو خسائر: 

    

اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة األخرى من الشركات  الحصة في 
 (1,768) 1,15٦ 9 الشقيقة )القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى( 

    
صافي    –في األوراق المالية التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات  

 (3,320) (9,634) 10 )القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى( 

 (5,088) (8,478)  الخسائر الشاملة األخرى للعام 

  (262,749) (166,575)  إجمالي الخسائر الشاملة للعام 

    

    إلى :  للعام العائدة  إجمالي )الخسائر(/ اإليرادات الشاملة

  (287,160) (173,525)  مالكو الشركة 

  24,411 ٦,950  الحصص غير المسيطرة 

  (262,749) (166,575)  إجمالي الخسائر الشاملة للعام 



  وشركاتھا التابعة)ش.م.ع( الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

 المجّمعة قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 القوائم المالية المجّمعة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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   العائد لمالكي الشركة  

 
 رأس 
 المال 

 إحتياطي 
 قـانـونــي 

 ي  اط إحتي
 إضافي 

إحتياطي إعادة 
 تقييم األراضي 

التغيرات  
المتراكمة في  
القيمة العادلة  
لإلستثمارات  

المقاسة بالقيمة  
العادلة من خالل 

اإليرادات  
 الشاملة األخرى 

 خسائر 
 اإلجمالي  متراكمة 

الحصص غير  
 ي لاإلجمـا  المسيطرة 

درهم إماراتي ألف  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي    ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

          

 576,474 257,806 318,668 (1,532,066) (34,578) 37,747 7,068 49,164 1,791,333 2019يناير  1في  كما
األثر من تطبيق معيار التقارير 

 16المالية الدولية رقم 
 (45) (21) (24) (24) - - - - - (3)إيضاح 

 576,429 257,785 318,644 (1,532,090) (34,578) 37,747 7,068 49,164 1,791,333 2019يناير  1في  كما

          
إجمالي الخسائر الشاملة األخرى  

          للعام 

 (158,097) 6,950 (165,047) (165,047) - - - - - )الخسارة(/ الربح للعام

 (8,478) - (8,478) 1,156 (9,634) - - - - )الخسائر(/ األرباح الشاملة األخرى 

 (166,575)   6,950  (173,525)  (163,891)  (9,634) - - - - إجمالي الخسائر الشاملة  

          
          المعامالت مع مالكي الشركة 

 (6,493) (6,493) - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة 
          

          :حركات أخرى
إقتناء الحصص غير المسيطرة  

التغيير في السيطرة  دون 
 (16,812) (16,023) (789) (789) - - - - - (2)إيضاح 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 (1,750) (875) (875) (875) - - - - - مدفوعة من قبل شركة تابعة

 - - - (481) - - - 481 - المحّول إلى اإلحتياطيات 

  384,799   241,344   143,455  (1,698,126)  (44,212) 37,747 7,0٦٨ 49,٦45 1,791,333  2019ديسمبر  31في كما 



   الشركة الخليجية لالستثمارات العامة )ش.م.ع( وشركاتھا التابعة

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المجّمعة )تابع(

 2019ديسمبر  31للسنة المنتھية في 

 القوائم المالية المجّمعة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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   العائد لمالكي الشركة  

 
 رأس 
 المال 

 إحتياطي
 قـانـونــي

 ي اطإحتي 
 إضافي 

إحتياطي إعادة 
 تقييم األراضي

التغيرات 
المتراكمة في  
القيمة العادلة 
لإلستثمارات  

المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل  

اإليرادات  
 الشاملة األخرى  

 خسائر 
 اإلجمالي  متراكمة 

الحصص غير 
 ي ل اإلجمـا المسيطرة 

درهم إماراتي ألف  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي    ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

          
 951,٦39 304,142 ٦47,497 (1,204,587) (30,968) 37,747 7,068 46,904 1,791,333  2018يناير  1في  كما

األثر من تطبيق معيار التقارير 
 (10,593) - (10,593) (10,593)  - - - - - 9المالية الدولية رقم 

 (59,876) (29,800) (30,076) (30,076) - - - - - األثر من التعديل 
  881,170   274,342   606,828  (1,245,256) (30,968) 37,747 7,068 46,904 1,791,333 )معّدل( 2018يناير  1كما في 

          
          إجمالي الخسائر الشاملة للعام 

 (257,661) 24,411 (282,072) (282,072) - - - - - )الخسارة(/ الربح للعام
 (5,088) - (5,088) (1,768) (3,320) - - - - الخسائر الشاملة األخرى 
 (262,749) 24,411 (287,160) (283,840) (3,320) - - - - إجمالي الخسائر الشاملة  

          
          الشركة المعامالت مع مالكي 

 (39,947) (39,947) - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة 
          

          :حركات أخرى
التغيير في القيمة العادلة 

لإلستثمارات المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات  

إعادة   –الشاملة األخرى 
 - - - 290 (290) - - - - تصنيفها إلى خسائر متراكمة 
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 (2,000) (1,000) (1,000) (1,000) - - - - - مدفوعة من قبل شركة تابعة
 - - - (2,260) - - - 2,260 - المحول إلى اإلحتياطيات )معّدل(

 576,474 257,806 318,668 (1,532,066) (34,578) 37,747 7,068 49,164 1,791,333  2018 ديسمبر 31في  كما



   وشركاتھا التابعة)ش.م.ع( الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
  قائمـة التدفقات النقدية المجّمعة

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 القوائم المالية المجّمعة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 معّدل   
  2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  اإليضاحات  

    النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات 
 (257,661) (158,097)  الخسارة للعام 

    
    التعديالت على: 

 20,725 1٦,1٨5 6 اإلهالك 
 1,610 - 7 الخسارة من بيع اإلستثمارات العقارية

 83,912 15,424 7 خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
 224 5,049 9 حصة الخسارة من الشركات الشقيقة  

التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من  
 (2,762) 9,701 10 خالل األرباح أو الخسائر  
 (1,274) (1,426) 12 رد المخزون بطيء الحركة 

 5,061 3,531 19 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (78) (83)  الربح من بيع اإلستثمارات في األوراق المالية  

 - 12,052  الخسارة من استبعاد فوائد حصة حقوق الملكية في شركة شقيقة 
 - (28,138) 26 أرباح من تصفية حسابات شركات تابعة

 35,872 - 32 مخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة على المدينين التجاريين
  ٦43  إلتزام عقود اإليجار فائدة على 

 (6,390) (7,274) 27 ايرادات التمويل 
 174,613 190,545 28 تكاليف التمويل

 53,852 5٨,112  التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  الربح
    

 54,768 125,940  التغييرات في المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى 
 (107) 2٦,435  التغييرات في العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع  

 (912) 1,722  التغييرات في المخزون 
 42,801 (25,248)  التغييرات في األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة 

 83,399 (1,287)  التغييرات في أصول عقود إعادة التأمين
 14,344 49,9٦3  المستحقة إلى األطراف ذات العالقة التغييرات في األرصدة 

 (84,855) 3٨,315  التغييرات في إلتزامات عقود التأمين
 20,090 (57,317)  التغييرات في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى 

 (22,849) (27,242) 7 إضافات إلى اإلستثمارات العقارية 
 14,304 (1,419)  اإلستثمارات في األوراق المالية المحصل من بيع 

  1٨7,974 174,835 
 (8,161) (10,005) 19 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 166,674 177,9٦9  الناتجة من األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية صافي  



   وشركاتھا التابعة)ش.م.ع( الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 
 )تابع( قائمـة التدفقات النقدية المجّمعة

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 القوائم المالية المجّمعة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 معّدل   
  2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  اإليضاحات  
    

    األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 
 (23,783) (7,092)  شراء عقارات وآالت ومعدات 

 26,703 2٦,905  عقارات وآالت ومعدات المحصل من بيع 
 3,675 -  9 توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة

 - (16,812)  إقتناء حصص غير مسيطرة 
 17,000 - 7 المحّصل من بيع إستثمارات عقارية 

 - 35,000 9 المحّصل من إستبعاد حصص حقوق ملكية في شركة شقيقة 
  3صافي الحركة في الودائع الثابتة )ذات فترة إستحقاق أكثر من 

 (72) 2,010  أشهر( 
 1,693 -  المحّصل من األصول المحتفظ بها للبيع

 6,390 7,274 27 ايرادات تمويل  

 31,606 47,2٨5  األنشطة االستثمارية   منصافي النقدية الناتجة 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (39,947) (6,493)  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة 
 (4,246) 4,3٦0  صافي الحركة في القروض البنكية

 - (3,350)  مدفوعات إلتزام عقود اإليجار 
 (2,000) (1,750)  ضاء مجلس اإلدارة مدفوعة عأتعاب أ

 (174,613) (190,545) 28 تكاليف التمويل

 (220,806) (197,778)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

    
 (22,526) 27,47٦  صافي اإلنخفاض في النقدية وما في حكمھا 

    
 162,755 140,229  بداية العام النقدية وما في حكمها في 

 140,229 1٦7,705 16 النقدية وما في حكمھا في نھاية العام



   وشركاتھا التابعة.م.ع( )شالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

 المالية المجّمعة  القوائمإيضاحات حول 

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة
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 الشركةمعلومات حول  1

الصادر بتاريخ  2/73)"الشركة"( بموجب المرسوم األميري رقم  )ش.م.ع(تأسست الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

ً اعتباراً من تاريخ إصدار المرسوم   ي هعمل الشركة  مدة. كشركة مساهمة عاّمة 1973يوليو  27 تسعة وتسعون عاما

، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة  22588المسجل هو ص.ب. الشركة األميري المشار إليه أعاله. إن عنوان 

 مدرجة في سوق دبي المالي. 

الفترة الحالية"( على الشركة وشركاتها )"  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و القوائم المالية المجّمعةتشتمل 

)يرجى الرجوع إلى  ةلشقيقبـ"المجموعة"( باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات ا ينمجتمع مالتابعة )يشار إليه

 . (9و 2يضاح اإل

العقاري  تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في العمل كوكالء عقاريين والتصنيع وتجارة التجزئة وتقديم خدمات التطوير

 ومزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه وتقديم خدمات الضيافة والخدمات األخرى.

شركة مسجلة في دولة اإلمارات وهي ( المحدودة، الخصوصيةمجموعة االستثمارية )لشركة الشركة تابعة الشركة  تعتبر

 .العربية المتحدة

 س اإلعداد  اأس 2

 مبدأ االستمرارية 

تم إعداد هذه القوائم المالية المجّمعة على أساس مبدأ االستمرارية على الرغم من تكبد المجموعة صافي خسائر بلغت 

  2.960. 7المتداولة البالغة  إلتزاماتها(، وصافي إماراتي مليون درهم 257 .7 :2018) إماراتي مليون درهم 158.1

مليون درهم   1.698. 1( وخسائرها المتراكمة البالغة إماراتي مليون درهم 2,610. 2: 2018)إماراتي مليون درهم 

( كما في ذلك التاريخ. تتوقف استمرارية عمليات المجموعة على تنفيذ إماراتي مليون درهم 1.532. 1: 2018)إماراتي 

بيع استثمارات وعقارات للوفاء عمليات مربحة في المستقبل وقدرة المجموعة على إنتاج تدفقات نقدية كافية من العمليات و

 .    4بالتزاماتها المستقبلية. راجع أيضاً اإليضاح 

 بيان التوافق

  معايير المحاسبة الدولي ل الصادرة من قبل مجلس ا وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية القوائم المالية المجّمعة تم إعداد

 والمتطلبات ذات الصلة من قانون اإلمارات العربية المتحدة. 

 أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية المجّمعة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء بعض العقارات واآلالت والمعدات واالستثمارات 

 . في سندات الملكية الرائجة التي يتم بيانها بقيمتها العادلةواإلستثمارات العقارية 

 عرض الوعملة عملة التعامل 

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهو العملة الرسمية للشركة.  القوائم المالية المجّمعة  يتم عرض هذه  

 . تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم يُذكر غير ذلك

 إستخدام التقديرات واألحكام

لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وفقًا القوائم المالية المجّمعة ويتطلب إعداد هذه 

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول واإللتزامات المبلغ عنها واإليرادات والمصروفات. قد  

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 .بأثر مستقبلي. يتم اإلعتراف بتعديل التقديرات المحاسبية صفة مستمّرةبيتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات األساسية 

بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة   5محددة، يتم في اإليضاح  بشكل  

 . القوائم المالية المجّمعةا في هذه في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف به
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 أساس اإلعداد )تابع( 2

 أساس التجميع

المدققة للشركة وشركاتها التابعة بالطريقة المباشرة باإلضافة  القوائم المالية المجّمعةمن  القوائم المالية المجّمعةتتألف هذه 

إلى حصة المجموعة في صافي أصول شركاتها الشقيقة. تم اإلفصاح عن قائمة الشركات التابعة والشركات الشقيقة في  

 على التوالي.  9اإليضاح أدناه واإليضاح 

 عمليات دمج األعمال 

ستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم عادةً قياس  تقوم المجموعة باحتساب دمج األعمال با

المستحوذ عليها التي يمكن تحديدها. يتم سنوياً اختبار الشهرة  صولالثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة لصافي األ

م االعتراف فوراً بأية أرباح ناتجة عن الشراء  في القيمة. يت إلضمحاللالتجارية الناتجة عن الدمج للتحقق من تعرضها 

بسعر منخفض ضمن األرباح أو الخسائر. يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفـات عند تكبدهـا، ما لـم تكن مرتبطة 

دةً  بإصـدار سندات ديـن أو سنـدات حقـوق ملكيـة. ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم عا

 االعتراف بهذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر.

يتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي ينطبق 

لكية. خالفاً لذلك، يتم  عليه تعريف األدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الم

 االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للثمن المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر. 

 الشركات التابعة

إن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تُسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة،  

يجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل نفوذها أو لديها حق في عوائد متغيرة نت

للمجموعة اعتباراً من تاريخ بدء   القوائم المالية المجّمعةالمالية للشركات التابعة ضمن  القوائمعلى المنشأة. يتم إدراج 

 السيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة.
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 أساس اإلعداد )تابع( 2

 )تابع(أساس التجميع 

 الشركات التابعة )تابع(

 :  2018ديسمبر   31فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة الهامة للشركة كما في  

 اسم الشركة التابعة 
بلد 

 التأسيس 
نسبة الملكية 

)٪( 
نسبة الملكية 

 األنشطة الرئيسية  )٪(
  2019 2018  

     

 مصنع الخليج للبيوت الجاهزة ذ.م.م  
 والشركات التابعة

صناعة األبنية الجاهزة والخرسانة  100 100 اإلمارات 
واألعمال الخشبية والمطاعم وأفران الطهي  

 والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي
 جيجيكو أوريون لشراء وبيع العقارات 

 المحدودة ش.ذ.م.م 
 

 اإلمارات 
 

100 51 
 

 التطوير العقاري 
جي جي أي ريتيل للتجارة العامة ذ.م.م 

 والشركات التابعة
 

 اإلمارات 
 

100 
 

100 
 

 التجارة العامة 
 صناعة وتجارة المواد البالستيكية 100 100 اإلمارات  كونسبت بايبنج سيستمز الصناعية ذ.م.م
شركة اإلمارات للزيوت المحدودة ذ.م.م 

 والشركات التابعة
 

 اإلمارات 
 

100 
 

100 
 

 التصنيع والتجارة في الزيوت والشحوم
شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع 

 والشركة التابعة 
 

 اإلمارات 
 

50 
 

50 
 

 مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه
 إدارة الفنادق 51 51 اإلمارات  تايم إلدارة الفنادق ذ.م.م 

 تأجير شقق فندقية  100 100 اإلمارات  تايم توباز للشقق الفندقية ذ.م.م

 الضيافة 51 51 اإلمارات  تايم أوك هوتيل أند سويتس ذ.م.م
شركة مختبرات المواد البترولية والمعاينة 

 البحرية ذ.م.م
 

 اإلمارات 
 

50 
 

50 
 

 فحص المواد البترولية والبحرية
 مختلف المواد بالشاحنات الثقيلةنقل  50 50 اإلمارات  مؤسسة دبي األهلية للنقل السريع ذ.م.م

صناعة هياكل السيارات واألجزاء المعدنية  50 50 اإلمارات  شركة أكورن للصناعات ذ.م.م 
 واإلنشائية

  
جيجيكو أوريون لشراء وبيع العقارات المحدودة " ٪ في  49استحوذت المجموعة على حصة أسهم إضافية بنسبة  خالل العام،  

 ". ش.ذ.م.م

نسبة محددة من االستثمار في شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع باسم أطراف ذات عالقة على سبيل األمانة تم تسجيل 

٪ من خالل ترتيبات 100تمتلك الشركة نسبة محددة من االستثمارات في شركات تابعة مملوكة بنسبة  لصالح الشركة.

 متفق عليها.

 ة: ابعة التالي، قامت المجموعة بتصفية الشركات التخالل العام

 اسم الشركة التابعة 
بلد  

 التأسيس 
نسبة  

 الملكية )٪( 
نسبة  

 األنشطة الرئيسية  الملكية )٪( 
  2019 2018  
     

 حجز غرف فندقية  100 - اإلمارات  تايم كريستال ليفينج كورت 
 الشركات واإلدارة  100 - اإلمارات  جراند جورميه لالستثمارات ذ م م 

 متجر متعدد األقسام  100 - اإلمارات  ديبارتمنت ستور ذ.م.م انفوغ 
 مصممي الديكور الداخلي  100 - اإلمارات  انفوغ انتيرير ذ.م.م 

 الحصص غير المسيطرة 

ً لحصتها التناسبية في صافي األ التي يمكن تحديدها في الشركة الُمستحوذ   صوليتم قياس الحصص غير المسيطرة وفقا
 عليها في تاريخ االستحواذ. 

  أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.
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 أساس اإلعداد )تابع( 2

 )تابع(أساس التجميع 

 فقدان السيطرة 

بأصول وإلتزامات الشركة التابعة، وأي حصص    إستبعادالسيطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بعندما تفقد المجموعة  

غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان السيطرة ضمن  

 األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. 

  التجميعلمعامالت المحذوفة عند ا

يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن  

المعامالت بين شركات المجموعة. يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها 

 ً  لحقوق الملكية مقابل االستثمار في تلك الشركات إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بها. يتم المحتسبة وفقا

حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه  

 القيمة.  إضمحالل دليل على 

 شقيقةالحصص في الشركات ال

في المنشآت التي يمكن للمجموعة ممارسة تأثير جوهري على سياساتها المالية والتشغيلية ولكن ال   الشقيقةتمثل الشركات  ت

 يكون هذا التأثير سيطرة أو سيطرة مشتركة. 

باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف بها مبدئياً بالتكلفة، التي تتضمن الشقيقة يتم احتساب الحصص في الشركات 

على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر   القوائم المالية المجّمعةتكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، تشتمل 

 هام أو السيطرة المشتركة.حتى تاريخ انتهاء التأثير الالشقيقة واإليرادات الشاملة األخرى للشركات 

الشقيقة تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بالتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض االستثمار في الشركات  

في القيمة على أنها الفرق بين القيمة  اإلضمحاللفي القيمة. في هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب خسائر  إلضمحالل

 جّمعة.الدخل الم قائمةوبين القيمة الدفترية، ومن ثم تقوم باالعتراف بالمبلغ ضمن الشقيقة القابلة لالسترداد من الشركة 

 السياسات المحاسبية الھامة  3

، باستثناء ما القوائم المالية المجّمعةهذه قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية على كافة الفترات المبينة في 

 تم اإلفصاح عنه في اإليضاح أدناه.

 التغير في السياسة المحاسبية

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الجديد التالي، بما في ذلك التعديالت الالحقة على المعايير األخرى، في تاريخ التطبيق 

 .  2019يناير  1المبدئي في 

 اإليجارعقود 

يناير  1عقود التأجير في تاريخ السريان اعتباًرا من  - 16بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم المجموعة قامت 

"عقود إيجار".    17محل معيار المحاسبة الدولي    16باستخدام النهج بأثر رجعي. يحل معيارالتقارير المالية الدولية    2019

  .اإليجارفي شكل حق استخدام األصل والتزام عقود  المجمع  التأجير في قائمة المركز الماليسيتم إدراج عقود 
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 )تابع(التغير في السياسة المحاسبية 

 عقود اإليجار )تابع(

ً لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  في   إلتزام عقود اإليجاربحق استخدام األصل والمجموعة ، تعترف 16الحقا

 عقود تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل مبدئيًا بالتكلفة، والذي يشمل على المبلغ األولي اللتزامات

 تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة.اإليجار المعدلة ألية مدفوعات تأجير 

يتم فيما بعد إهالك حق استخدام األصل باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي لحق استخدام 

المقدر لحق استخدام األصل على نفس أساس العقارات والمعدات.  األصل أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي  

إضافة إلى ذلك، يتم تخفيض حق استخدام األصل بشكل دوري من خالل خسائر إضمحالل القيمة، إن وجدت وتعديلها من 

 .لتزام عقود اإليجارأجل إجراء بعض المعالجات إل

ة لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها مبدئيًا بالقيمة الحالي إلتزام عقود اإليجاريتم قياس 

باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم خصمها باستخدام 

 معدل الخصم. معدالت القروض اإلضافية كالمجموعة معدل اإلقتراض اإلضافي للشركة. بشكل عام، تستخدم 

بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير  إلتزام عقود اإليجاريتم قياس 
للمبلغ المتوقع المجموعة  في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل إذا كان هناك تغيير في تقدير  

تقييمها لما إذا كانت ستقوم بتفعيل خيارات الشراء أو التمديد المجموعة ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت  دفعه بموجب
 أو اإلنهاء.

على هذا النحو، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام األصل،    إلتزام عقود اإليجارعندما يتم إعادة قياس  
 أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية لحق استخدام األصل تم تخفيضها إلى الصفر.  أو يتم تسجيلها في الربح

والمعدات" واآلالت حق استخدام األصول التي ال تفي بتعريف اإلستثمارات العقارية في "العقارات المجموعة تعرض 
 .المجّمع كبند منفصل في قائمة المركز المالي إلتزامات عقود اإليجارو

يناير   1باستخدام نهج النقل بأثر رجعي المعدل اعتباًرا من  16بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم المجموعة قامت 

فترية كما لو كان ، وبالتالي لم يتم تعديل المعلومات المقارنة. تم قياس جميع حقوق استخدام األصول وفقًا لقيمها الد2019

 المعيار قد طبق منذ تاريخ البدء ولكن يتم خصمه باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي. 

يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة  

يظهر التأثير الناتج عن تطبيق هذا دل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. اإليجار إلنتاج مع

 المعيار في هذه القوائم المالية في الصفحة التالية. 
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 )تابع(التغير في السياسة المحاسبية 

 عقود اإليجار )تابع(

 )تابع(اإليجار 

 2019ديسمبر  31 
 ألف درهم إماراتي   

  عقارات وآالت معّدات 
 399,732 عقارات وآالت معّدات
  9,026  أراضي وبنايات –حق استخدام األصول  

 40٨,75٨ 
  حق استخدام األصول

  13,013  2019يناير  1الرصيد كما في  
 (3,987)  رسوم االهالك للسنة 

  9,026  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
  

  إلتزام عقود اإليجار
  13,058  2019يناير  1الرصيد كما في  

 (3,350)  دفعات اإليجار المدفوعة خالل السنة
  643  على إلتزام عقود اإليجار  فوائد

  10,351  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
  
  

  المبالغ المعترف بھا في قائمة الدخل
 2019ديسمبر  31 
 ألف درهم إماراتي   

  مصروفات عمومية وإدارية 
  643  على إلتزام عقود اإليجار  فوائد

  3,987  إهالك حق استخدام األصول 
  4,630  
  

 2019يناير  1 األثر على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المرّحلة
 درهم إماراتي  
  

  13,013  حق استخدام األصول 
 (13,058)  إلتزامات عقود اإليجار

  (45) 

 األدوات المالية 

 األصول واإللتزامات المالية غير المشتقة 
 

 االعتراف 

ً بجميع األصول  ً باالعتراف بالمدينين والدائنين التجاريين في تاريخ نشأتها. يتم االعتراف مبدئيا تقوم المجموعة مبدئيا

فيها األصول واإللتزامات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( في واإللتزامات المالية األخرى )بما 

 التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.

ل األرباح أو  يتم مبدئياً قياس األصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائًدا، للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خال 

 الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ عليه أو إصداره.  

  يتم قياس كافة األصول المالية المعترف بها الحقاً في مجملها إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة. 
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 )تابع(األدوات المالية 

 األصول واإللتزامات المالية غير المشتقة )تابع( 

 التصنيف

 يتم في البداية تصنيف األصل المالي بناء على قياسه إما بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة.  

 المالية بالتكلفة المستهلكة   صولاأل

التاليين ويكون غير محدد بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة في حالة تحقق كال الشرطين 

 األرباح أو الخسائر:

 . من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  صولأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باأل •

تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية   •

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 في حال لم يفي األصل المالي بكال الشرطين السابقين، يتم قياسه بالقيمة العادلة. 

تقوم المجموعة بتقييم نموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللها إدارة األعمال  

 م المعلومات إلى اإلدارة. وتقدي

من أجل تحصيل التدفقات  صوللتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باأل

 النقدية التعاقدية، تأخذ المجموعة باعتبارها ما يلي: 

 .السياساتسياسات وأهداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق هذه  •

 .كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة •

 .مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات فائدة تعاقدية •

 . مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة •

 . سبب بيع أي أصل •

بعد فترة قصيرة من  التي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة بناًء على استحقاقها التعاقدي أم يتم بيعها  صولهل األ •

 االستحواذ عليها أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقها.  

 المالية الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر صولاأل

المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ  صولإن األ

 أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.  من صولباأل

المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن هذا التصنيف ينهي أو  صولقامت المجموعة بتصنيف بعض األ

 يقلل بصورة ملحوظة التباين المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك. 

 المالية الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  صولاأل

تقرر المجموعة بشكل ال رجعة فيه عند االعتراف المبدئي )وفقاً لكل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في بعض أدوات 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة

  األخرى إذا كان يتم االحتفاظ بسندات الملكية بغرض المتاجرة.
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 )تابع(األدوات المالية 

 األصول واإللتزامات المالية غير المشتقة )تابع( 

 )تابع( التصنيف 

 المالية الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )تابع( صولاأل

عندما  المجّمعةاألرباح أو الخسائر  قائمةيتم االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في سندات الملكية ضمن 

صورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة يثبت حق المجموعة في استالم توزيعات األرباح ما لم تمثل هذه التوزيعات ب

 االستثمار.

في   إضمحاللولم يتم االعتراف بأي  قائمة الدخل المجّمعةال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من سندات الملكية إلى 

 .   قائمة الدخل المجّمعةالقيمة ضمن 

المالية عقب االعتراف المبدئي بها ما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج األعمال المتعلق  صولال يتم مطلقاً إعادة تصنيف األ

 المالية.   صولبإدارة األ

 واألرصدة المدينةالقروض 

ُ االعتراف بهذه األ ً لالعتراف   صوليتم مبدئيا بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. المستهلكةبالتكلفة  صولالمبدئي، يتم قياس هذه األ

ق من أطراف األخرى والمستحواألرصدة المدينة    ينالتجاريالمدينين  المدينة بصورة رئيسية من    األرصدةتتألف القروض و

 ذات عالقة.  

 النقدية وما في حكمها

في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة  يةمن النقد النقدية وما في حكمهاالتدفقات النقدية، يتألف  قائمةلغرض 

ة من ذات فترات استحقاق أصلية تمتد حتى ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير جوهري

 التغيرات في قيمها العادلة، وتستخدم من قبل المجموعة إلدارة االلتزامات قصيرة األجل. 

 المركز المالي.  قائمةفي  المستهلكةبالتكلفة  النقدية وما في حكمهايتم تسجيل 

 سندات حقوق الملكية

ية المنسوبة مباشرةً إلصدار األسهم يتم تصنيف األسهم العادية للمجموعة كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضاف

 العادية كاقتطاع من حقوق الملكية. 

 المالية غير المشتقة  لتزاماتاإل

ً بكافة اإل اإليرادات   قائمةالُمحددة بالقيمة العادلة من خالل  لتزاماتالمالية )بما في ذلك اإل لتزاماتيتم االعتراف مبدئيا

( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تُصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المجّمعةالشاملة األخرى 

 المعنية.

 المالية لتزاماتالمالية واإل صولاألإستبعاد 

تدفقات نقدية من األصل المالي أو   األًصل المالي عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على  إستبعادتقوم المجموعة ب

عندما تقوم بالتنازل عن األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية،  

أو لم تقم المجموعة بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على 

والتي تقوم المجموعة بتسجيلها  ستبعادالمالية المحولة المؤهلة إل صولألصل المحول. يتم االعتراف بأي حصص في األا

 .  جّمعالمركز المالي الم قائمةمنفصلة في   إلتزاماتأو  أصولأو االحتفاظ بها ك
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 )تابع(األدوات المالية 

 )تابع( المالية لتزاماتالمالية واإل صولاألإستبعاد 

باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من   إستبعادعند 

  قائمة األصل المحول( والثمن المقبوض )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد محتمل( ضمن  

 . المجمعةل الشامل الدخ

ولكنها تحتفظ المجّمع المركز المالي  قائمةالمعترف بها في  صولتقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل األ

المالية أو بجزء منها. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات،  صولإما بكافة مخاطر وامتيازات األ

مع االحتفاظ بكافة أو بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات يتضمن   صولالمحولة. إن تحويل األ  صولاألب  إستبعادال يتم  

 معامالت إقراض األوراق المالية وإعادة الشراء. 

المالي  فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللها باالحتفاظ أو تحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل 

بصورة فعلية، وتحتفظ بالسيطرة عليه، تواصل المجموعة اعترافها بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل ويتحدد ذلك 

 من خالل مدى تعرضها لتغيرات في قيمة األصل المحول. 

باألصل  إستبعادتحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم 

متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على ما   إلتزاماتأو   أصول. يتم االعتراف بأي  إستبعادالمحول عندما تنطبق عليه معايير 

 إذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي )أصل( أو أقل مما يكفي )التزام( ألداء الخدمات.    

 ا تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.المالية عندم لتزاماتاإل إستبعادتقوم المجموعة ب

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها 

ن التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي  القيمة الحالية لكامل العجز في النقد )أي الفرق بي

 تتوقع المجموعة الحصول عليها(. 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، باستثناء البنود 

 شهر:  12عادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة ت

 االستثمارات في سندات الدين ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير؛ و •

 األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها. •

على مخاطر ائتمان منخفضة إذا كان تصنيف مخاطر االئتمان الخاص به مساوي تعتبر المجموعة أن سند الدين ينطوي 

 لتعريف "الدرجة االستثمارية" المتعارف عليه عالمياً.

شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل   12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  

د تاريخ التقرير. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان شهراً بع  12حدوثها خالل  

 المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. 

ً للمعيار رقم استناداً إلى المنهجية  ينالتجاري ينفي قيمة المدين اإلضمحالليتم االعتراف بمخصص  من   9المبسطة وفقا

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. خالل هذه العملية، 

. ثم يتم ضرب احتمالية عدم السداد في قيمة الخسارة المتوقعة الناتجة عن  المدينين التجاريينيتم تقييم احتمالية عدم سداد 

التي يتم  المدينين التجاريين  على مدى عمر األداة. فيما يتعلق  المدينين التجاريين  التعثر لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة من  

فصل ويتم االعتراف بالخسائر تسجيلها على أساس صافي القيمة، يتم تسجيل تلك المخصصات في حساب مخصص من

، يتم  ينالتجاري ينالمدين. عند التأكد أنه لن يمكن تحصيل قائمة الدخل المجّمعة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية في 

 شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل مقابل المخصص المتعلق به.  
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 بع()تااألدوات المالية 

 )تابع( قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 إن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة تمثل الهيكل الزمني للمتغيرات التالية: 

 احتمالية التعثر؛ •

 التعرض عند التعثر؛ و •

 الخسائر المحتملة عند التعثر. •
 

يتم عامة اشتقاق هذه المعايير من النماذج اإلحصائية المعدة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها لبيان المعلومات 
 االستشرافية. 

  صولالمدينة األخرى. في حالة األ واألرصددةالتأمين المدينة  أرصدةقامت المجموعة بتطبيق منهجية مبسطة في حالة 

 . م تطبيق منهجية مبسطة لها، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة الماليةالمالية التي يت

 تتمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في الهيكل الزمني للمتغيرات التالية:  

 زمنية معينة. في تقدير احتمالية التعثر على مدى فترة تتمثل –احتمالية التعثر  ▪

يتمثل في تقدير التعرض في حال التعثر مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات المتوقعة  –التعرض عند التعثر  ▪

 في التعرض بعد تاريخ التقرير.

تتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض   –الخسارة المحتملة عند التعثر   ▪

ند التعثر إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع الحصول  ع

 عليها، بما في ذلك التدفقات النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض عند التعثر. 

ج اإلحصائية المعدة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها لبيان المعلومات يتم عامة اشتقاق هذه المعايير من النماذ

 االستشرافية.

 المعلومات االستشرافية 

إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الحالية باإلضافة إلى  

ومدعمة بأدلة عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية تنبؤات معقولة 

 يتطلب أحكام جوهرية.

 عوامل االقتصاد الكلي

تعتمد المجموعة في نماذجها على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل إجمالي الناتج المحلي ومعدل  

إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت البطالة ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغيرها. تتمثل متغيرات االقتصاد النمو السنوي  

الكلي المتنوعة التي يتم وضعها في االعتبار في البرنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع 

 الخاص.   

ب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع خصائص السوق في تاريخ إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتسا

المالية. لبيان خصائص السوق، يتم إجراء تعديالت أو تسويات نوعية كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية قائمة   القوائم

 على الخبرة.  

 المركز المالي  قائمةعرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في 

 المركز المالي على النحو التالي: قائمة تم عرض مخصصات الخسائر في ي

 . صولتعرض كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية لأل : المستهلكةالمالية المقاسة بالتكلفة  صولاأل •
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 تعريف التعثر 

المالية على األزمة المالية الجوهرية التي يواجهها المقترض أو  صولانخفاض قيمة األتشتمل األدلة الموضوعية على 

الُمصدر أو التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى المجموعة وفقاً لشروط ما  

مدين أو المصدر سيشهر إفالسه أو عدم وجود  كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى، أو المؤشرات التي تدل على أن ال

مثل التغيرات السلبية في القدرة على   صولسوق نشطة للسند أو المعطيات الملحوظة األخرى المتعلقة بمجموعة من األ

 السداد من قبل المقترضين أو المصدرين، أو الظروف االقتصادية المصاحبة لحاالت التعثر في المجموعة. 

 كان المقترض يواجه حالة تعثر، تضع المجموعة باعتبارها المؤشرات التالية:  عند تقييم ما إذا 

 .مثل اإلخالل بالتعهد –مؤشرات نوعية  ▪

 . مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس الجهة الُمصدرة تجاه المجموعة –مؤشرات كمية  ▪

 . ول عليها من مصادر خارجيةبناء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحص ▪

 العقود مع العمالء

تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من بيع البضائع وفقاً لنموذج يتكون من خمس خطوات كما هو مبين في المعيار رقم  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: 15

تعريف العقد )العقود( مع العميل: يتم تعريف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق  1الخطوة 

 والتزامات واجبة التنفيذ، وتوضح المعايير التي يتعين الوفاء بها لكل عقد.  

التعهد الوارد في العقد المبرم مع تحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد: يتمثل التزام األداء في   2الخطوة 

 العميل بتحويل بضائع للعميل.

تحديد سعر المعاملة: يتمثل سعر المعاملة في المقابل المالي الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل  3الخطوة 

 ى.تحويل البضائع التي وعدت بها العميل، باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف أخر 

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء الواردة في العقد: بالنسبة للعقد الذي ينطوي على أكثر من التزام   4الخطوة 

باألداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام من التزامات األداء بقيمة تساوي المقابل الذي  

 ام من التزامات األداء.تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير الوفاء بكل التز

 االعتراف باإليرادات عند )أو بمجرد( وفاء المنشأة بالتزام األداء.  5الخطوة 

تُعتبر المجموعة أنها أوفت بالتزام األداء، ومن ثم تقوم باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية عند استيفاء أي من 

 المعايير التالية:

متزامنة باستالم واستخدام المنافع المترتبة على أداء المجموعة اللتزاماتها بمجرد أداء المجموعة  قيام العميل بصورة  •

 لها؛ أو

 ترتب على أداء المجموعة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين األصل؛ أو  •

حق واجب النفاد ألداء الدفعات مقابل وللمنشأة ال يترتب على أداء المجموعة أصل ذو استخدام بديل للمجموعة  •

 .االلتزامات التي تم الوفاء بها حتى تاريخه

فيما يتعلق بالتزامات األداء التي لم ينطبق عليها أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي  

 يتم فيه الوفاء بالتزام األداء.

اء من خالل تسليم السلع التي وعدت بها، تقوم بتسجيل األصل الخاص بالعقد على أساس  عند استيفاء المجموعة اللتزام األد

قيمة المقابل المحقق من الوفاء بااللتزام. عندما يزيد المبلغ المقبوض من العميل عن مبلغ اإليرادات المعترف بها، ينشأ 

 التزام خاص بالعقد. 
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 مصادر اإليرادات للمجموعة

 بيع قطع األراضي

يتم االعتراف باإليرادات من بيع قطع األراضي ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الهامة 

لبيع المعني، ويتم منح الحق للملكية إلى المشتري وال يكون لدى المجموعة أية أعمال جوهرية ليتم إنجازها بموجب عقد ا

في استخدام األرض، ويقوم المشتري بتقديم الدليل الدامغ اللتزامه بسداد الدفعات مقابل شراء قطع األراضي، ويمكن قياس 

قيمة اإليرادات والتكاليف ذات الصلة بصورة موثوقة. يتم بيان اإليرادات من بيع قطع األراضي بعد خصم المرتجعات/ 

 ي تم إلغاؤها.المبيعات الت

 اإليرادات من بيع العقارات المحتفظ بها بغرض التطوير والبيع

يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات المحتفظ بها بغرض التطوير والبيع ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم تحويل 

الهامة للملكية أنها قد تحولت إلى المشتري    المخاطر واالمتيازات الهامة للملكية إلى المشتري. تعتبر المخاطر واالمتيازات

عندما يتم تحويل مخاطر األسعار إلى المشتري من خالل التوقيع على اتفاقية البيع، ويتم منح حق الدخول للعقار عند  

 االنتهاء من أعمال اإلنشاء.

 بيع البضائع

 لتالية: يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما يتم تحقيق كافة الشروط ا

 تقوم المجموعة بتحويل المخاطر واالمتيازات الهامة لملكية البضائع إلى المشتري؛  •

لم يعد هناك تدخل إداري من قبل اإلدارة بنفس درجة تدخلها في إدارة البضائع المملوكة لها أو سيطرة فعلية على تلك   •

 البضائع المباعة؛ 

 يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة؛ •

 من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة؛ و يكون  •

 يمكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بهذه المعاملة بصورة موثوقة. •

 تقديم الخدمات

قة، استناداً إلى مرحلة إنجاز  يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدير ناتج المعاملة بصورة موثو

المعاملة في تاريخ التقرير. عندما ال يمكن قياس الناتج بصورة موثوقة، يتم االعتراف باإليرادات فقط إلى المدى الذي يمكن 

 خالله استرداد المصروفات المتكبدة.

 األوراق المالية 

 م عملية بيع األوراق المالية ونقل الملكية. يتم االعتراف باألرباح والخسائر من بيع األوراق المالية عند إتما

 إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت حق المجموعة في الحصول على  

 الدفعات.  

  اإلستثمارات العقاريةاإليرادات من تأجير 

م على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. يت اإلستثمارات العقاريةيتم االعتراف باإليرادات من تأجير 

 االعتراف بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار. 

 يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من العقارات األخرى كإيرادات أخرى. 
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 )تابع(مصادر اإليرادات للمجموعة 

   إيرادات الفنادق

يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات الفندقية المقدمة لنزالء الفندق والعمالء على أساس تناسبي خالل فترة اإلقامة. يتم 

االعتراف باإليرادات من بيع المأكوالت والمشروبات عند إصدار فواتير المبيعات ذات الصلة عند تقديم الخدمات لنزالء  

 الفندق والعمالء.

 عقود اإليجار التشغيلية

أبرمت المجموعة عقود إيجار عقارات تجارية على استثماراتها العقارية. قررت المجموعة، كمؤجر، بناًء على تقييم 

لشروط وأحكام الترتيبات، أنها تحتفظ بجميع المخاطر والمكافآت الهامة لملكية هذه العقارات وبالتالي تعتبرها عقود إيجار  

إثبات المدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل المجمعة على أساس القسط الثابت على مدى  تشغيلي. يتم  

 فترة اإليجار.

 العمالت األجنبية  

للمجموعة   الوظيفيةبدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهو العملة  المجّمعة المالية  القوائميتم عرض 

 . المجّمعة المالية وائمالقوعملة عرض 

لمنشآت المجموعة، يتم االعتراف بالمعامالت بعمالت غير العملة الرسمية للمجموعة   المجّمعة المالية  القوائمعند إعداد 

وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. في نهاية كل فترة إلعداد التقارير، يتم تحويل البنود المالية بالعمالت 

ة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. فيما يتعلق بالبنود غير المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالقيمة  األجنبي

العادلة، تتم إعادة تحويلها وفقاً ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل  

 تكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.البنود التي يتم قياسها بال

 يتم االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر في السنة التي تنشأ فيها. 

 واآلالت والمعدات     العقارات

 االعتراف والقياس

القيمة المتراكمة،   إضمحاللهالك المتراكم وخسائر  واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلالعقارات  يتم االعتراف مبدئياً ببنود  

 إن وجدت. تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بشكل مباشر لالستـحواذ على األصل. 

 واآلالت والمعدات ضمن األرباح أو الخسائر. العقارات يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود 

 التكاليف الالحقة 

التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، وذلك فقط يتم إدراج  

عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة البند 

 صالحات والصيانة األخرى على األرباح أو الخسائر في فتـرة تكبـدها.بصورة موثوقة. يتم تحميل كافة مصروفات اإل
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 هالكاإل

واآلالت والمعدات ناقصاً قيمها المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت العقارات هالك لشطب تكلفة بنود يتم احتساب اإل

على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، ويتم االعتراف بها عامة ضمن األرباح أو الخسائر. فيما يلي األعمار اإلنتاجية 

   واآلالت والمعدات للفترة الحالية وفترة المقارن للعقارات المقدرة 

 اإلنتاجية  األعمار 
 )بالسنوات(

  
 50إلى  5 مباني وشبرات وبيوت جاهزة 

 20إلى  5 آالت ومعدات
 10إلى  4 سيارات وسفن وشاحنات

 7إلى  4 أثاث وتجهيزات
 20 صهاريج تخزين

 8إلى  5 أخرى   أصول

واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً. يتم هالك اإلتتم إعادة تقييم طرق 

 للفترة الحالية والفترات المستقبلية.هالك  اإلاحتساب أي تغير على أنه تغير في التقديرات المحاسبية من خالل تغيير تكاليف  

معاد تقييمها والتي تمثل القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم. يتم إجراء هالك لألراضي ويتم بيانها بالقيم الإال يتم احتساب  

إعادة التقييم بصورة منتظمة وكافية بحيث ال تختلف القيم الدفترية بصورة جوهرية عن القيم التي سيتم تحديدها باستخدام  

 القيم العادلة في تاريخ التقرير.  

م األرض ضمن اإليرادات الشاملة األخرى الحتياطي إعادة تقييم األرض، إلى  تتم إضافة أي زيادة ناتجة عن إعادة تقيي

المدى الذي تعكس فيه انخفاض إعادة تقييم األرض المعترف به سابقاً في األرباح أو الخسائر، في هذه الحالة يتم احتساب 

االنخفاض في القيمة الدفترية الناتج عن  الزيادة ضمن األرباح أو الخسائر إلى مقدار االنخفاض المحمل سابقاً. ويتم تحميل 

إعادة تقييم األرض على األرباح أو الخسائر إلى المدى الذي تزيد فيه عن الرصيد، إن وجد، في احتياطي إعادة تقييم 

 األرض المتعلق بإعادة التقييم السابق لهذا األصل.    

الناتج عن إعادة التقييم المتبقي في احتياطي إعادة تقييم  عند بيع أو سحب األرض المعاد تقييمها الحقاً، يتم تحويل الفائض

األرض إلى األرباح المحتجزة مباشرة. ال يتم إجراء أي تحويل من احتياطي إعادة تقييم األرض إلى األرباح المحتجزة ما 

 االعتراف باألرض.   إلغاءلم يتم 

  التنفيذاألعمال الرأسمالية قيد 

قيد اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد يتم تسجيلها  صولإن العقارات أو األ

القيمة المعترف بها. تشتمل التكلفة على جميع التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشـاء   إضمحاللبالتـكلفة ناقصاً خسائر  

ً للسيـاسة   صولنسبـة لألالعقار، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالعمالة، وبال المؤهلة، فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا

جاهزة لالستخدام المزمع لها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى   صولالمحاسبية للمجموعة. عندما تكون األ

 سات المجموعة. واآلالت والمعدات ويتم احتساب االستهالك لها وفقاً لسيـا العقاراتالفئة المناسبة من 
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

  اإلستثمارات العقارية

 االعتراف  

يتم تصنيف األراضي والمباني التي تمتلكها المجموعة بغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو زيادة قيمة رأس المال أو لكال 

يتم   إستثمارات عقاريةتطويرها الستخدامها في المستقبل ك. إن العقارات التي يتم إنشاؤها أو  إستثمارات عقاريةالغرضين ك

 .  إستثمارات عقاريةتصنيفها أيضاً ك

 القياس 

ً لالعتراف المبدئي، يتم  اإلستثمارات العقاريةيتم قياس  ً بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة. الحقا مبدئيا

. " يالعقار  " االستثمار  40باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    اإلستثمارات العقاريةاحتساب  

 العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.  يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغير في القيمة 

، يظل العقار المعني إستثمار عقاريقائم الستمرار استخدامه مستقبالً ك  إستثمار عقاريعندما تبدأ المجموعة بإعادة تطوير  

خالل   ويتم قياسه استناداً إلى نموذج القيمة العادلة وال يُعاد تصنيفه كعقار محتفظ به بغرض التطوير والبيع  إستثمار عقاري

 فترة إعادة التطوير.

عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري قيد اإلنشاء بصورة موثوقة، يتم قياس العقار على الرغم من ذلك، 

 بالتكلفة حتى تاريخ االنتهاء من اإلنشاء أو التاريخ الذي يمكن فيه قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، أيهما أقرب.  

 إستثمارات عقاريةوآالت ومعدات إلى   عقاراتل من التحوي

وآالت ومعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.    عقاراتيتم احتساب العقارات المحتفظ بها الستخدامها من قبل المجموعة ك 

 عقارات في تاريخ التغير في االستخدام، يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للعقار وقيمته العادلة كإعادة تقييم لل

اإليرادات الشاملة   واآلالت والمعدات. ال يتم تحويل أي فائض قائم أو ناتج عن إعادة التقييم قد تم االعتراف به سابقاً في 

األخرى إلى األرباح أو الخسائر في تاريخ التحويل أو عند االستبعاد الالحق للعقار االستثماري. إال أنه عند االستبعاد 

الالحق، يتم تحويل فائض إعادة التقييم القائم الذي قد تم االعتراف به عند تطبيق المجموعة لنموذج إعادة التقييم على العقار  

 رباح المحتجزة.      إلى األ

 إستثمارات عقارية التحويل من عقارات محتفظ بها بغرض التطوير والبيع إلى 

عندما يكون الهدف من االحتفاظ بها   إستثمارات عقاريةيتم تحويل بعض العقارات المحتفظ بها بغرض التطوير والبيع إلى  

غرضين. يتم تحويل العقارات المحتفظ بها بغرض البيع إلى  هو تحقيق إيرادات إيجارية أو زيادة قيمة رأس المال أو كال ال

بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل ويتم االعتراف باألرباح الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر.    إستثمارات عقارية

. يتم االعتراف بأي  ارات العقاريةاإلستثمالحقاً للقياس المبدئي، يتم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة وفقاً لسياسة قياس 

 جّمعة.الدخل الم  قائمةأرباح ناتجة عن إعادة قياس العقار المعني ضمن 

 إلى عقارات محتفظ بها بغرض التطوير والبيع  إستثمارات عقاريةالتحويل من 

مقاسة بالقيمة العادلة إلى عقارات محتفظ بها بغرض التطوير والبيع، يتم  إستثمارات عقاريةعندما يتم تحويل عقار من 

احتساب التحويل بالقيمة العادلة. تعتبر القيمة العادلة في تاريخ التحويل هي تكلفة العقار. ويتم االعتراف بأي فرق بين 

رباح أو الخسائر بنفس الطريقة التي يتم بها القيمة الدفترية للعقار قبل التحويل وقيمته العادلة في تاريخ التحويل ضمن األ

 االعتراف بأي تغير آخر في القيمة العادلة للعقار االستثماري. 

  إستثمارات عقاريةبيع 

ضمن سياق األعمال االعتيادية. ال يتم االعتراف بأي إيرادات أو تكاليف مباشرة نتيجة   اإلستثمارات العقاريةيتم بيع بعض  

)المحتسبة على أنها الفرق  إستثمارات عقارية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع إستثمارات عقاريةبيع 

 . جّمعةخل المالد قائمةبين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية( ضمن 
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 العقارات المحتفظ بھا للتطوير والبيع 

يتم تصنيف العقارات التي تم االستحواذ عليها أو إنشاؤها أو العقارات قيد اإلنشاء بغرض البيع كعقارات محتفظ بها للتطوير 

 يق، أيهما أقل.  والبيع ويتم بيانها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحق

تشتمل التكلفة على تكلفة األراضي والبنية التحتية وتكاليف اإلنشاء والتكاليف األخرى ذات الصلة مثل األتعاب المهنية 

لالستخدام المزمع   صولوالتكاليف الهندسية المنسوبة للمشروع التي تتم رسملتها عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهيز األ

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر لألصل في وضعه الحالي ناقصاً التكاليف المتوقع لها قيد التنفيذ. ت

 تكبدها عند بيع العقار.

 يتم إدراج تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة لإلنشاء في تكلفة هذا األصل.  

 ر والبيع في تاريخ كل تقرير.  تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للعقارات المحتفظ بها للتطوي

 المخزون

 المواد الخام وقطع الغيار 

المواد الخام وقطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. تتألف التكلفة من تكاليف المواد   إدراجيتم 

المباشرة و، حيثما يكون مناسباً، تكاليف العمالة المباشرة والمصروفات غير المباشرة التي تم تكبدها إليصالهم إلى موقعهم  

التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في   الحالي ووضعهم الراهن. يتم احتساب

 سعر البيع المقدر ناقصاً كافة التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المتوقع تكبدها عند التسويق والبيع والتوزيع. 

 والبضائع قيد التصنيع الجاهزةالبضائع 

ع قيد التصنيع بالتكلفة )التي تتألف من تكاليف العمالة المباشرة والمواد والمصروفات والبضائالجاهزة البضائع  إدراجيتم 

المباشرة وجزء مناسب من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج( أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل، حيث يتم تحديد 

 جدت، عندما يتم التحقق من إمكانية حدوث خسارة.  صافي القيمة القابلة للتحقيق بعد رصد مخصص للخسائر المتوقعة، إن و

 الشھرة التجارية

ً قياس الشهرة التجارية التي تنشأ من دمج األعمال بالتكلفة التي تمثل زيادة في تكلفة دمج األعمال عن حصة   يتم مبدئيا

. عقب االعتراف المبدئي، يتم قياس المحتملةالمحددة وااللتزامات  لتزاماتواإل صولالشركة في صافي القيمة العادلة لأل

القيمة المتراكمة. تتم مراجعة الشهرة التجارية للتحقق من تعرضها  إضمحاللالشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً خسائر 

ً أو عدة مرات سنوياً عندما تشير بعض األحداث أو التغيرات في الظروف إلى   ضمحاللإل في القيمة مرة واحدة سنويا

 .  ضمحاللإلل رض قيمتها الدفترية احتمالية تع

 المخصصات 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام حالي )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ويكون من 

المرجح أن يتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وعندما يمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة 

 موثوقة. 

عندما تتوقع المجموعة استرداد بعض أو كل مبالغ المخصص، يتم االعتراف بالمبلغ المسترد كأصل منفصل ولكن فقط  

عندما يكون من المؤكد أن يتم تحصيل المبلغ وأن يكون متعلق بمخصص تم االعتراف به خالل السنة. يتم عرض  

 ر بعد خصم المبالغ المستردة. المصروفات المتعلقة بأي مخصص في األرباح أو الخسائ

عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال مادي، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضريبة يعكس، حيثما 

 يكون مناسباً، المخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل. 

م تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. يتم عكس المخصص إذا لم يعد  تتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير ويت

 من المرجح أن يلزم تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.  
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 تعويضات الموظفين  

 برنامج المساهمات المحددة 

إن المجموعة عضو في برنامج المعاشات الذي تديره الهيئة العامة االتحادية للمعاشات والتأمينات االجتماعية وهو برنامج 

يرتكز على دفع مساهمات محددة. يتم احتساب مساهمات المجموعة المستحقة للموظفين اإلماراتيين كنسبة من رواتب 

بشأن   1999( لسنة 7باح أو الخسائر وفقاً ألحكام القانون االتحادي رقم )األر قائمةهؤالء الموظفين ويتم تحميلها على 

 المعاشات والتأمينات االجتماعية. ال يترتب أي التزام قانوني أو ضمني على المجموعة بسداد أي مساهمات إضافية.    

 اإلجازة السنوية وتذاكر السفر

ً للخدمات المقدمة من  يتم احتساب االلتزامات المقدرة المتعلقة باستحقاق المو ظفين إلجازات سنوية وتذاكر السفر وفقا

 الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة. 

  غير اإلماراتيينمخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

يرتكز مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين على االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء خدمات كافة الموظفين في  

خ التقرير ويتم احتسابه وفقاً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية ذات الصلة  تاري

المطبقة على الشركات التابعة الخارجية. ترى اإلدارة أن هذه التعويضات هي التزامات طويلة األجل وعليه يتم تصنيفها 

 طويلة األجل.  إلتزاماتك

متداولة بينما يتم اإلفصاح عن مخصص    إلتزاماتفصاح عن االستحقاقات المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر كيتم اإل

 غير متداولة.   إلتزاماتتعويضات نهاية الخدمة ك

 إيرادات التمويل    

 ووفقاً ألسعار الفائدة المطبقة.  يتم احتساب إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق الزمني استناداً إلى المبلغ األصلي المستحق  

 تكاليف التمويل   

يتم االعتراف بتكاليف التمويل التي ال تكون منسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن األرباح 

 أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  

 عقود التأمين  

 التصنيف 

 تصدر المجموعة عقوداً يتم بموجبها إما تحويل مخاطر التأمين أو كالً من مخاطر التأمين والمخاطر المالية.  

يتم تصنيف العقود التي تقبل المجموعة بموجبها مخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر )حامل وثيقة التأمين( من خالل 

ث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحدث المؤمن ضده( من شأنه الموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حد

أن يؤثر تأثيراً سلبياً على حامل وثيقة التأمين، كعقود تأمين. تكون مخاطر التأمين جوهرية إذا ترتب على الحدث المؤمن  

 ضده سداد المجموعة لتعويضات إضافية جوهرية نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده. 

الل عقود التأمين تحويل بعض المخاطر المالية. تتمثل المخاطر المالية في المخاطر الناتجة عن  يمكن أيضاً أن يتم من خ

التغير المستقبلي المحتمل في واحد أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة أو أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار  

لتصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغير أخر، صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو ا

 شريطة، في حالة المتغير الغير مالي، أال يكون المتغير متعلق بأحد أطراف العقد. 

 . يةيتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين جوهرية كعقود استثمار

 حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتهاؤها. عندما يتم تصنيف العقد كعقد تأمين يظل مصنفاً كعقد تأمين
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 )تابع(عقود التأمين 

 االعتراف والقياس 

 أقساط التأمين  

األقساط المكتتبة األعمال التي بدأت خالل السنة وال يتضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلها مع األقساط    مجمليعكس  

 أو تم احتسابها بناء عليها. يتم االعتراف بهذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين. 

العتراف بها كأقساط مكتسبة اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر يتم االعتراف بالجزء المحقق من األقساط كإيرادات، ويتم ا

  على مدى فترة التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:    

 مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

عقود التأمين من النسبة المقدرة من إجمالي   إلتزاماتتتألف أقساط التأمين غير المكتسبة التي تم وضعها في االعتبار في 

المركز المالي. يتم احتساب مخاطر أقساط التأمين غير   قائمةاألقساط المكتتبة التي تتعلق بفترات التأمين التي تلي تاريخ 

المنتهية  باستثناء الشحن البحري والحوادث العامة. يتم االعتراف بمخاطر األقساط غير 1/365المنتهية باستخدام طريقة 

للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط التأمين المكتتبة كما تقتضي اللوائح المالية. فيما يتعلق بمخاطر األقساط غير المنتهية 

للحوادث العامة، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت طوال فترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي تتم مواجهتها 

. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تتم ٪ بنهاية العقد100إلى 

 مواجهتها على مدى فترة سريان وثيقة التأمين.

 المطالبات 

تتألف المطالبات المتكبدة من التسويات وتكاليف التعامل مع المطالبات الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في 

المطالبات قيد التسوية الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم  مخصصات 

 التعويضات والمبالغ المستردة منها.  

ً لتقديرات المجموعة للتكلفة النهائية لتسوية كافة   تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم رصدها وفقا

لمتكبدة وغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنها أم لم يتم باإلضافة إلى مصروفات  المطالبات ا

التعامل مع المطالبات الداخلية والخارجية المخفضة استناداً إلى التعويضات المتوقعة والمبالغ المستردة األخرى. يتم تقييم 

المطالبات الُمبلغ عنها بصورة منفردة. ال يتم تخفيض مخصصات المطالبات قيد   المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة

المالية للفترة التي تمت  القوائمالتسوية. يتم إظهار التعديالت على مخصصات المطالبات المكونة في فترات سابقة ضمن 

. كما يتم رصد مخصص للمطالبات فيها التعديالت. تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة بصورة منتظمة

المركز المالي بناء على تقديرات اإلدارة. يتم بيان األسس التي يتم بناًء  قائمةالمتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ 

 . 15عليها تقدير المطالبات قيد التسوية والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بصورة تفصيلية في اإليضاح 

 العجز في أقساط التأمين/ اختبار كفاية االلتزامات مخصص

يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للتعويضات 

غير   والمصروفات المنسوبة للفترات غير المنتهية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص أقساط التأمين

المكتسبة والتزامات المطالبات المسجلة بالفعل فيما يتعلق بهذه الوثائق. يتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين 

استناداً لفئات األعمال التي يتم إداراتها معاً مع الوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي على االستثمارات المحتفظ بها 

  مكتسبة ومخصصات التعويضات. لدعم أقساط التأمين غير ال
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 )تابع(عقود التأمين 

 االعتراف والقياس 

 إعادة التأمين   

تقوم المجموعة بالتنازل عن إعادة التأمين في سياق أعمالها االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خالل  

واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين   لتزاماتواإل  صولتتعرض لها. يتم عرض األتنويع المخاطر التي  

واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة   لتزاماتواإل صول المتنازل عنها بصورة منفصلة عن األ

 لمباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. حيث أن ترتيبات إعادة التأمين ال تعفي المجموعة من التزاماتها ا

يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقاً لعقود إعادة  

دم  التأمين ذات الصلة. يتم تأجيل االعتراف بأقساط إعادة التأمين ويتم بيانها كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخ

الحتساب احتياطيات أقساط التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. يتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة  

 إعادة التأمين. أصولالتأمين المتنازل عنها ضمن 

 أصول في القيمة في تاريخ كل تقرير. تُعتبر  إلضمحاللإعادة التأمين للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت  أصول يتم تقييم 

في القيمة في حال وجود دليل موضوعي، نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف  ضمحاللإعادة التأمين أنها قد تعرضت إل

لغ المستحقة لها ويكون لهذا الحدث تأثير على المبالغ المبدئي بها، على أن المجموعة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبا

  إضمحالل التي سوف تستلمها المجموعة من شركات إعادة التأمين يمكن قياسه بصورة موثوقة. يتم االعتراف بخسائر 

 الدخل في الفترة التي تم تكبُدها فيها.  قائمةإعادة التأمين ضمن   أصولقيمة 

 لمتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق.يتم االعتراف بعموالت األرباح ا

 تكلفة االستحواذ المؤجلة     

تكلفة االستحواذ المؤجلة النسبة من تكاليف االستحواذ التي تعادل النسبة من    أصولفيما يتعلق بعقود التأمينات العامة، تمثل  

م االعتراف بإيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة التأمين إجمالي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ التقرير. يت

ما زالت  على أساس تناسبي على مدى الفترة الفعلية لوثيقة التأمين باستخدام نفس األسس المتبعة لمخاطر أقساط التأمين 

 . قائمة

 التأمين المدينة والدائنة     أرصدة 

ن ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين في أدوات مالية ويتم إدراجها  تتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمي

 إعادة التأمين. أصول التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو وأرصدة التأمين المدينة أرصدة ضمن 

 إعادة التأمين       أصولمخصص عقد التأمين و

د التسوية لكافة المطالبات الُمعلن عنها للمجموعة ولم يتم دفعها في تاريخ  يتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات قي

، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. تتألف األقساط غير المكتسبة التي تم  جّمعالمركز المالي الم قائمة

أخذها باالعتبار في التزامات عقد التأمين من نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المرتبطة بفترات تأمين الحقة 

 لتاريخ التقرير. 

تجاه المطالبات قيد التسوية أعاله والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها واألقساط   يتم تصنيف حصة شركات إعادة التأمين

  جّمعة.المالية الم القوائمعقود إعادة التأمين في  أصولغير المكتسبة ك
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 غير المالية صولقيمة األ إضمحالل

( للتحقق مما اإلستثمارات العقاريةها غير المالية )بخالف صولبمراجعة القيم الدفترية ألتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير 

في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة   ضمحاللإذا كان هناك أي مؤشر لتعرضها إل

 لالسترداد.  

تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام   أصول جموعة في أصغر م صولالقيمة، يتم تجميع األ إضمحالل لغرض اختبار 

 األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى.   صولالمستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة لأل 

لعادلة ناقصاً تكاليف البيع،  تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته ا

أيهما أكبر. ترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل  

حدة  خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات السوقية الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الو

 المنتجة للنقد.   

القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة   إضمحالليتم االعتراف بخسائر 

 لالسترداد.  

يتم االعتراف بخسائر إضمحالل القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر إضمحالل القيمة المعترف بها 

لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية لألصول األخرى  أوال  

 في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.

ن ليتم عن القيمة الدفترية التي كا  صولالقيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لأل  إضمحالليتم عكس خسائر  

 القيمة. إضمحالل، في حال لم يكن قد تم االعتراف بخسائر اإلستهالكهالك أو تحديدها، بعد خصم اإل

 قياس القيمة العادلة  

تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل، أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين 

خ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة المشاركين في السوق في تاري

 في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

لتلك األداة.  عندما يكون ذلك متاحاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط 

بشكل كافي بحيث يتسنى الحصول   لتزاماتأو اإل صوليعتبر السوق نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة باأل

 معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.   على

الت  عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم لتحقيق أقصى استخدام ممكن للمدخ

الملحوظة ذات الصلة وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل  

 التي يمكن وضعها في االعتبار من قبل األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد 

ويجوز تطبيقها  2023يناير  1تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

لمعايير التالية عند إعداد  قبل ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقم بشكل مبكر بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على ا

 جّمعة. المالية الم القوائمهذه 
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 السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 3

 (2023يناير  1"عقود التأمين" )يسري اعتباراً من  17رقم  التقارير المالية الدولية معيار

التأمين بالقيمة الحالية الالزمة للوفاء بااللتزام كما يقدم منهج   إلتزاماتقياس  17معيار التقارير المالية الدولية رقم يتطلب 

موحد لقياس وعرض كافة عقود التامين. تهدف هذه المتطلبات إلى وضع أساس متسق وقائم على مبادئ الحتساب عقود 

" اعتباراً من  عقود التأمين"  4معيار التقارير المالية الدولية رقم على  17ولية رقم معيار التقارير المالية الدالتأمين. يسود 

 . 2023يناير  1

أو بعد ذلك التاريخ   2023يناير  1على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  17معيار التقارير المالية الدولية رقم يسرى 

معيار التقارير المالية  مع ضرورة بيان أرقام المقارنة. يجوز تطبيق هذا المعيار بشكل مسبق شريطة قيام المجموعة بتطبيق  

. يتعين تطبيق هذا المعيار بأثر 17لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي    15و  9الدولية رقم  

. إال أنه إذا تعذر التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل لمجموعة من عقود التأمين، يتعين على المجموعة اختيار منهجية رجعي

 استرجاعية معدلة أو طريقة القيمة العادلة. 

تي تبدأ في  المالية للمجموعة للفترة السنوية ال القوائمفي  17معيار التقارير المالية الدولية رقم تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق 

تأثير جوهري على المبالغ المعلنة واإلفصاحات   17لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم . قد يكون 2023يناير  1

للمجموعة فيما يتعلق بعقود التكافل. إال أنه ال يمكن عملياً تقدير تأثير تطبيق هذا المعيار القوائم المالية المجّمعة  المدرجة في  

 . معقولة حتى تقوم المجموعة بإجراء مراجعة تفصيليةبصورة 

 التمويل والسيولة 4

:  2018)  2019ديسمبر    31مليون درهـم إماراتي كما فـي    4.113  .9  لدى المجموعة التزامات تجاه أطراف أخرى قيمتها

  : 2018مليون درهم إماراتي ) 4.086 . 3 قيمته (، من أصل هذا المبلغ يستحق سداد مبلغإماراتي مليون درهـم  4.185

 خالل سنة واحدة من تاريخ التقرير.  مليون درهم إماراتي( 4,150 .9

  2.925  . 9  : 2018)  مليون درهـم إماراتي  3,035.  3  قيمتها  تشتمل هذه االلتزامات تجاه األطراف األخرى على قروض

 خالل سنة واحدة من تاريخ التقرير.  اهيستحق سداد والذي(، مليون درهم إماراتي

يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن تفي المجموعة بمتطلبات التمويل من خالل اإليرادات المستقبلية الناتجة من عملياتها وبيع 

 الحالية وإعادة جدولة تسهيالت القروض الحالية.  بنوكوأرصدة الية االستثمارات والعقارات والنقد

تنفيذ الخطط الموضحة أعاله،  بعالوة على ذلك، قام مجلس اإلدارة واإلدارة بتنفيذ مجموعة من المبادرات كما يواصالن 

أيضاً   يرجى اإلشارةالتي يرونها واقعية وقابلة للتحقق لضمان قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.  

 . 21و 20حين اإليضاإلى 

 م المحاسبية الھامة وعدم اليقيناألحكا 5

، يتعين على اإلدارة  القوائم المالية المجّمعةحول هذه  3عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في اإليضاح 

التي ال تكون متاحة بسهولة من المصادر    لألصول واإللتزاماتوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات حول القيم الدفترية  

األخرى. ترتكز التقديرات واالفتراضات التابعة لها على الخبرات السابقة والعوامل األخرى التي تُعتبر ذات صلة. قد  

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

ف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية اعتباراً  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعترا

  من تاريخ تعديلها فصاعداً. 
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 )تابع( األحكام المحاسبية الھامة وعدم اليقين 5

تم أدناه بيان األحكام والتقديرات الهامة التي قامت اإلدارة بوضعها، التي تنطوي على مخاطر هامة يترتب عليها تعديالت 

 خالل السنة المالية التالية:  لألصول واإللتزاماتمادية على القيم الدفترية 

 األحكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية

 تصنيف االستثمارات

ً إما بالتكلفة  صولمالية، تقرر اإلدارة إذا كان يلزم قياس هذه األ أصولعند االستحواذ على  أو بالقيمة  المستهلكةالحقا

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يرتكز هذا التصنيف على  

 أساس أهداف األعمال وسمات التدفقات النقدية لالستثمار المعني.

 مبدأ االستمرارية

مرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، والذي يغطي فترة االثنا عشر  قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على االست

شهراً اعتباراً من تاريخ التقرير، بناًء على بعض األحداث والظروف المحددة التي قد تثير، بصورة فردية أو جماعية، 

 شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. 

إعداد خطتها المستقبلية لألعمال وتقديراتها للتدفقات النقدية لفترة االثنا عشر شهراً اعتباراً من  قامت إدارة المجموعة ب

تاريخ التقرير بشكل متحفظ. بناًء على هذه التوقعات، ترى إدارة المجموعة أن المجموعة سوف تكون قادرة على مواصلة  

 القوائم المالية المجّمعةمبدأ االستمرارية المستخدم عند إعداد هذه  عملياتها خالل فترة االثنا عشر شهراً التالية وأن افتراض  

 . مناسب. سوف تتم إعادة تقييم مدى مالءمة افتراض مبدأ االستمرارية خالل السنة التالية

 مصادر التقييم الرئيسية

حاالت عدم اليقين في التقديرات في  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر الرئيسية المستقبلية واألخرى حول 

خالل السنة   لتزاماتواإل  صولتاريخ التقرير، والتي تتضمن مخاطر هامة من إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية لأل 

 المالية التالية. 

 لإلستثمارات العقاريةالقيمة العادلة 

قييم عقارات مستقلين باستخدام أساليب تقييم معترف بها. من قبل خبراء ت لإلستثمارات العقارية يتم تحديد القيمة العادلة 

 . 7لمزيد من التفاصيل، راجع اإليضاح 

 عن النتائج الفعلية.   جوهريةترتكز هذه التقديرات على بعض االفتراضات التي تنطوي على عدم اليقين وقد تختلف بصورة  

 تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة  

يرتكز تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة على معامالت تم إجراؤها حديثاً في السوق وفقاً لشروط السوق االعتيادية، 

ت  أو القيمة العادلة ألدوات أخرى مماثلة بشكل جوهري، أو التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالية ألدوا 

مماثلة أو نماذج التقييم األخرى. في حالة عدم وجود سوق نشط لهذه االستثمارات أو أي معامالت حديثة أخرى قد توفر 

القيمة المعترف بها، إن   إضمحالل دليال على القيمة العادلة الحالية، يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة ناقصاً خسائر 

ة الستثمارات األسهم غير المدرجة ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمها العادلة. يتم وجدت. ترى اإلدارة أن القيم الدفتري

  . القوائم المالية المجّمعةحول هذه  32بيان أساليب التقييم والمعطيات الرئيسية في اإليضاح 
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 األحكام المحاسبية الھامة وعدم اليقين )تابع( 5

 مصادر التقييم الرئيسية )تابع(

 شقيقةقيمة االستثمارات في الشركات ال إضمحالل

لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات على تعرضها   شقيقةتقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة استثماراتها في الشركات ال

القيمة، يتعين على اإلدارة   ضمحاللإلقد تعرضت  شقيقةالنخفاض القيمة. لتحديد ما إذا كانت االستثمارات في الشركات ال

تقييم مدى ربحية الشركة المستثمر بها ومستوى السيولة والمالءة المالية والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ 

ر االستحواذ حتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة المقدرة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية لالستثما

قيمة استثماراتها  ضمحاللكمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر. ترى اإلدارة عدم وجود ضرورة لرصد مخصص إل

 أكثر من المبالغ المرصودة بالفعل.  شقيقةفي الشركات ال

 واألخرى )بما في ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة(  ين واألرصدة المدينةالتجاري ينقيمة المدينإضمحالل 

القيمة على األقل على أساس سنوي. إن مخاطر االئتمان لدى  إضمحالل المدينة لتقييم  أرصدتهاتقوم المجموعة بمراجعة 

والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والرصيد المصرفي.  المدينين التجاريين المجموعة منسوبة بصورة رئيسية إلى 

القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بوضع  إضمحالل لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر 

بلية المقدرة. أحكام فيما إذا كان هناك أي بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستق

وعليه، يتم تحديد مخصص انخفاض القيمة وفقاً لنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". يتطلب هذا األمر أحكام جوهرية حول 

 كيفية تأثير التغييرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة، التي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

 المحتفظ بها للتطوير والبيع اراتعققيمة الإضمحالل 

القيمة، إذا كان هناك مؤشر على إضمحالل المحتفظ بها للتطوير والبيع لتقييم  عقاراتتقوم إدارة المجموعة بمراجعة ال

 في القيمة. إضمحالل حدوث 

واإليرادات الشاملة األخرى، تقوم  المجّمعةالدخل  قائمةالقيمة ضمن إضمحالل لتحديد مدى ضرورة االعتراف بخسائر 

اإلدارة بتقييم أسعار البيع الحالية للوحدات العقارية والتكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحدات العقارية التي لم يتم بيعها بعد 

اف بمخصص  في تاريخ التقرير. إذا كانت أسعار البيع الحالية أقل من التكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحدات، يتم االعتر

المحتفظ بها للتطوير والبيع إلى صافي   عقاراتانخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة لتخفيض تكلفة ال

 قيمتها القابلة للتحقيق. 

 تصنيف عقود التأمين

 المجموعة.   يتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين الهامة من حامل عقد التأمين إلى

هناك عدد من العقود التي تم بيعها والتي تقوم المجموعة بموجبها بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم 

تحويلها. يتم تقييم مستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوهات ذات طبيعة تجارية تكون 

إضافية هامة. تتمثل هذه التعويضات في تلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما   الشركة ملتزمة فيها بدفع تعويضات

التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن فقدان القدرة    إلتزاماتلو لم يقع الحدث المؤمن عليه. تتضمن هذه المبالغ اإلضافية  

 على فرض رسوم على حامل العقد مقابل الخدمات المستقبلية.   

   أم الالمطالبات قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنها مخصص 

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي عقود التأمين والناتجة عن المطالبات المقدمة  

تنطوي على   بموجب عقود التأمين. ترتكز هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات هامة حول العديد من العوامل التي

درجات مختلفة، قد تكون هامة، من األحكام وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه 

 المقدرة.   لتزاماتتغيرات مستقبلية في اإل
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 األحكام المحاسبية الھامة وعدم اليقين )تابع( 5

 مصادر التقييم الرئيسية )تابع(

 )تابع( أم المخصص المطالبات قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنها 

المركز المالي    قائمةبصورة محددة، يجب وضع تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ  

. يتم المجّمعالمركز المالي  قائمةتاريخ  وإلجمالي التكلفة المتوقعة للمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها في المجّمع

وضع التقديرات الخاصة بالتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير باستخدام 

ات الحالية التي  مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراض

 .  15قد تتضمن هامش انحراف عكسي، وقد تم بيانها في اإليضاح 

يتم بصورة فردية تقدير المطالبات التي تتطلب أحكام قضائية أو قرارات تحكيم. عادةً يقوم خبير مستقل في تسوية مطالبات 

. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتها المتعلقة بالمطالبات عقاراتالتأمين بتقدير التعويضات المتعلقة بال

 المتكبدة والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها.  

 لتزاماتاختبار كفاية اإل

عقد التأمين. تستخدم   إلتزاماتلضمان كفاية  لتزاماتإجراء اختبار مدى كفاية اإل المجّمعالمركز المالي  قائمةيتم بتاريخ 

المجموعة أفضل تقديرات التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وتسوية المطالبات والمصروفات اإلدارية وكذلك اإليرادات  

. يتم على الفور تحميل أي عجز على  لتزاماتعند تقييم مدى كفاية اإل لتزاماتالتي تدعم هذه اإل صولاالستثمارية من األ

 . المجّمعة الدخل  قائمة

 قيمة الشهرة التجارية  إضمحالل

إضمحالل  القيمة بصورة سنوية أو في أحيان أخرى عند وجود مؤشرات على إضمحالل تخضع الشهرة التجارية الختبار 

إضمحالل القيمة استخدام التقديرات الموضوعة لهذا الشأن. قامت اإلدارة بإجراء اختبار  إضمحالل  القيمة. يتطلب احتساب  

القيمة خالل السنة بناء على المركز المالي واألداء المالي وخطط التوسع في أعمال الشركات، وخلصت إلى أن تلك التدفقات  

إلضمحالل  وبالتالي ليس هناك ضرورة لرصد مخصص    النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه الشركات التابعة ستكون كافية،

 القيمة.

 المخزون 

، أيهما أقل. يتم، على مستوى مجموعة من المنتجات، إجراء تعديالت البيعيةيتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

ة أو التقادم أو األرصدة التي  ، إذا لزم األمر، وذلك فيما يتعلق بالزيادة المقدرالبيعيةلتخفيض تكلفة المخزون إلى قيمته 

القيمة. تتضمن العوامل التي تؤثر على هذه التعديالت التغيرات في حجم الطلب وأسعار المنتج والتلف    إلضمحاللتعرضت  

 المادي واألمور األخرى المتعلقة بالجودة.

 السيطرة القائمة – التجميع

، قامت المجموعة بتقييم كافة شركاتها المستثمر 10رقم الدولية  التقارير المالية  معياركجزء من نموذج السيطرة الجديد 

بها لتحديد ما إذا كانت لديها نفوذ على الشركة المستثمر بها أو أنها معرضة إلى، أو لديها حقوق في، عائدات متغيرة من 

طرة، تم وضع أحكام حول عالقة  ارتباطها مع الشركة الُمستثمر بها ومدى قدرتها على التأثير في تلك العائدات. لتحديد السي

 المجموعة بالشركات المستثمر بها، وبناًء على هذه العالقة تم التوصل إلى االستنتاجات.

 عن النتائج الفعلية.  جوهريتستند هذه التقديرات إلى بعض االفتراضات، وهي تنطوي على عدم اليقين وقد تختلف بشكل 
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 عقارات وآالت ومعّدات ٦

 
حق إستخدام  

 األراضي  األصول 

 المباني 
والشبرات  
والبيوت  
 الجاهزة 

اآلالت  
 والمعدات 

 السيارات  
 والسفن  

 والشاحنات 
األثاث  

 والتجھيزات 
صھاريج  

 تخزين 
  األصول 
 األخرى 

األعمال  
 الرأسمالية  

 اإلجمالي  التنفيذ قيد 

2019 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
  درهمألف 

 إمارتي 
  ألف درهم

 إمارتي 
           التكلفة

 592,9٨٨ 1,220 31,912 3,572 47,3٦5 91,٨12 ٨2,٦12 177,٨79 15٦,٦1٦ - 2019يناير  1في 
  20,105     -   1,092  -  592   5,202  20٦ - - 13,013 اإلضافات  

المحّول من اإلستثمارات العقارية  
 7٦,752 - - - - - - - 7٦,752 - ( 7)إيضاح 
 (49,447)  (1,220)  (9,588)    -  (5,946)  (6,840)  (15,960) (9,893)  - - االستبعادات  

  640,398     -   23,416   3,572  42,011   90,174   66,858   167,986   233,368   13,013 2019ديسمبر    31في 

           
           اإلهالك التراكمي 

 237,99٦ - 19,039 ٦٨4 40,107 ٦4,215 52,397 ٦1,554 - - 2019يناير  1في 
  16,185     -   1,552   145   1,602   1,989   2,038   4,872  - 3,9٨7   المحّمل خالل العام

 (22,541)     -  (8,430)    -  (4,161)  (5,728)  (3,024) (1,198)  - - االستبعادات  على 

  231,640     -   12,161   829   37,548   60,476   51,411   65,228  - 3,9٨7 2019ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية 
  408,758     -   11,255   2,743  4,463   29,698  15,447   102,758  233,3٦٨ 9,02٦ 2019ديسمبر    31في 

 

 

 

 

 

 



   وشركاتھا التابعة.م.ع( )شالشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

 المالية المجّمعة  القوائمإيضاحات حول 

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 

43 

 عقارات وآالت ومعّدات )تابع( ٦

 
إستخدام  حق 

 األراضي  األصول 

 المباني
والشبرات  
والبيوت  
 الجاهزة

اآلالت  
 والمعدات 

 السيارات  
 والسفن  

 والشاحنات 
األثاث  

 والتجهيزات 
صهاريج 

 تخزين
  األصول
 األخرى 

األعمال  
 الرأسمالية  

 اإلجمالي  التنفيذقيد 

2018 
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
  ألف درهم

 إمارتي
           التكلفة

 607,053 20,939 36,851 3,572 47,555 87,690 85,055 168,775 156,616 - 2018يناير  1في 
 23,783 26 508 - 2,446 8,691 556 11,556 - - اإلضافات  

 (37,848) (19,745) (5,447) - (2,636) (4,569) (2,999) (2,452) - - االستبعادات  

 592,988 1,220 31,912 3,572 47,365 91,812 82,612 177,879 156,616 - 2018ديسمبر  31في 

           
           اإلهالك التراكمي

 228,416 - 18,965 539 38,917 63,150 51,031 55,814 - - 2018يناير  1في 
 20,725 - 1,819 145 2,677 5,299 3,437 7,348 - -   المحّمل خالل العام

 (11,145) - (1,745) - (1,487) (4,234) (2,071) (1,608) - - االستبعادات  على 

 237,996 - 19,039 684 40,107 64,215 52,397 61,554 - - 2018ديسمبر  31في 

 صافي القيمة الدفترية 
 354,992 1,220 12,873 2,888 7,258 27,597 30,215 116,325 156,616 - 2018ديسمبر  31في 

 التقرير تقارب قيمها الدفترية. اضي كما في تاريخ  تمثل األراضي قطع األراضي الكائنة في إماراتي الشارقة ودبي. ترى إدارة الشركة، بناًء على تقديرها الداخلي، أن القيمة العادلة لألر

( لبنوك محلية مقابل التسهيالت إماراتي  مليون درهم  101.  8:  2018)  إماراتي  مليون درهم  98.  2تم رهن بعض قطع األراضي وبعض المباني والمعدات والماكينات التي تبلغ قيمتها الدفترية  

 (.20راجع إيضاح ) االئتمانية الممنوحة للمجموعة
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 العقارية اإلستثمارات 7

  مليون درهم   17  مقابل مبلغإماراتي    مليون درهم  18.  6  تم بيع  :2018)خالل العام  ات عقارية  استبعاد استثمار  لم يتم . أ

 إماراتي(.مليون درهم   1. 6مما ترتب عليه تكبد خسائر بمبلغ  إماراتي

من قبل مقيمين قانونيين واستشاريين متخصصين في تقييم العقارات  لإلستثمارات العقاريةتم تحديد القيمة العادلة  .ب

مستقلين ومؤهلين ولديهم خبرة قريبة في تقييم عقارات تقع في نفس المواقع ومن نفس فئات العقارات الخاضعة للتقييم. 

 (.  2017)نسخة المعايير المهنية  –تم إجراء هذا التقييم وفقاً لتقييم المعهد الملكي للمقيمين القانونيين 

  ( إماراتي  مليون درهم  556.  20  : 2018)إماراتي  مليون درهم    538.  9تم تحديد القيمة العادلة لبعض العقارات بقيمة  

باستخدام طريقة "رسملة الدخل". تشتمل هذه العملية على خصم التكاليف الجارية من إجمالي إيرادات إيجار العقار  

عندئذ تتم رسملة صافي اإليجار وفقاً للعائد الذي يعكس المخاطر المرتبطة بغرض تحقيق صافي إيرادات اإليجار. 

 بالتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.

، قامت المجموعة بتحويل قطعة أرض واحدة مدرجة في اإلستثمارات العقارية إلى عقارات ومعدات   2019خالل عام   .ت

رئيسية لشركاتها التابعة على هذه األرض في المستقبل المنظور. حيث قرر مجلس إدارة المجموعة إنشاء أحد المكاتب ال

  مليون درهم  76.5: 2018ديسمبر  31مليون درهم إماراتي ) 76.8القيمة الدفترية للعقار في تاريخ التحويل 

القيمة العادلة  (. قامت المجموعة بتقييم القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في تاريخ التحويل وال تختلف إماراتي

   لالستثمارات العقارية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

 :لإلستثمارات العقاريةفيما يلي أهم االفتراضات المطبقة عند تحديد القيمة العادلة 

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي 
   

 34,241 27,3٦7 اإليرادات التشغيلية  مجمل
 28,018 22,393 إيرادات اإليجار السنوية صافي 

 ٪4.3 - ٪4 %8 - %7.5  معدل الرسملة المعدل وفقاً للمخاطر 

إن التغير الجوهري في إيرادات اإليجار المقدرة بشكل منفصل كان سيؤدي إلى تغير جوهري في قياس القيمة العادلة.  

المعدل وفقاً للمخاطر بشكل منفصل كان سيؤدي إلى تغير جوهري في وبالمثل، فإن التغير الجوهري في معدل الرسملة 

 قياس القيمة العادلة. 

من (  إماراتي  مليون درهم  539.  4:  2018)  إماراتي  مليون درهم  608.  8تم تحديد القيمة العادلة لبعض العقارات البالغة  

معامالت السوق الحديثة لعقارات مماثلة في نفس الموقع.  خالل طريقة "مقارنة المبيعات"، والتي تم إجراؤها على أساس 

  يتم تعديل هذه القيم وفقاً للفروقات في السمات الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه وتصاريح التقسيم، إلخ. 

 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي 

   

 2,324,298 2,34٦,2٦5 يناير 1في 
 22,849 27,242 اإلضافات خالل العام

 101,640 223,3٨5 (11ر والبيع )إيضاح يالمحّول من العقارات المحتفظ بها للتطو
 - (76,752) أدناه(  تالمحّول إلى العقارات واآلالت والمعّدات )يرجى الرجوع إلى إيضاح  

 (18,610) - اإلستبعادات خالل العام )يرجى الرجوع إلى إيضاح أ أدناه(
 (83,912) (15,424) التغيير في القيمة العادلة )يرجى الرجوع إلى إيضاح ب أدناه(

 2,346,265 2,504,71٦ ديسمبر 31في 
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 )تابع( اإلستثمارات العقارية 7

( إماراتي مليون درهم 1.250. 7: 2018) إماراتي مليون درهم 1.347. 5تم تحديد القيمة العادلة لبعض العقار بمبلغ 

وخصم كافة التكاليف التي تتضمن تكاليف اإلنشاء والتكاليف   التنفيذقيمة التطوير عند    مجملمن خالل األخذ بعين االعتبار  

 ليف التمويل. يتم تطبيق تعديالت أخرى استناداً إلى السمات المختلفة للعقار. غير المباشرة وأرباح شركة التطوير وتكا

من النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة بناًء على    3في إطار المستوى  لالستثمارات العقارية  تم تصنيف قياس القيمة العادلة  

، يمثل االستخدام الحالي للعقار أعلى مستوى  اإلستثمارات العقاريةمدخالت أسلوب التقييم المستخدم. فيما يتعلق بكافة 

 وأفضل استخدام. 

                     بالقيمة العادلة بلغتاإلستثمارات العقارية يم بناًء على التقييمات أعاله، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر من تقي

 (.مليون درهم إماراتي 83. 9:  2018) إمارتي مليون درهم  15. 4

باسم أطراف    (إماراتي  درهممليون    701.  92:  2018)  إماراتي  مليون درهم  720.  4بقيمة    يةعقار  اتتم تسجيل استثمار

  إماراتي   مليون درهم 1.994بقيمة  يةعقار اتاستثمارذات عالقة على سبيل األمانة لصالح المجموعة. كما تم رهن 

 (. 20لبنوك مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة )راجع إيضاح  (إماراتي درهممليون  1.771. 44: 2018)

 الشھرة التجارية ٨

  مليون درهم  11. 5: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  إماراتيمليون درهم  11. 5تتمثل الشهرة التجارية في مبلغ 

في القيمة للشهرة التجارية بناًء على احتساب "القيمة من االستخدام". تستخدم عملية    اإلضمحاللتم اجراء اختبار  (.  إماراتي

االحتساب التدفقات النقدية المقدرة على مدى فترة ما استناداً إلى النتائج التشغيلية المقدرة للمنشآت. تم خصم التدفقات النقدية  

في  اإلضمحاللبقطاع العمل. بناًء على مراجعة اختبار  المقدرة باستخدام معدل الخصم الذي يعكس المخاطر المرتبطة

قيمة الشهرة   إضمحاللالقيمة للشهرة التجارية لهذه المنشآت، يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة، بعد مراجعة اختبار 

  ل إلضمحالفي القيمة وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لرصد مخصص    إلضمحاللالتجارية، أن الشهرة التجارية لم تتعرض  

 : ال شيء(.2018القيمة في تاريخ التقرير )

 في الشركات الشقيقة إستثمارات  9

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 374,775 3٦9,10٨ يناير  1في 
 (224) (5,049) الحصة من خسائر السنة 

 (1,768) 1,15٦ الشاملة األخرى للسنة  )الخسائر( /الحصة من اإليرادات
 - (49,292) إستبعاد حصة في شركة شقيقة )يرجى اإلشارة إلى اإليضاح أدناه(

 (3,675) - توزيعات األرباح المستلمة

  369,108 315,923 ديسمبر  31في 
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 إستثمارات في الشركات الشقيقة )تابع( 9

 الهامة: الشقيقة فيما يلي تفاصيل هذه الشركات 

 حصة الملكية )٪(     بلد التأسيس الشقيقة اسم الشركات 
  2019 2018 
    

 28,36 2٨,3٦ اإلمارات العربية المتحدة االتحاد للتأمين ش.م.ع 
 38,81 3٨,٨1 األردن  شركة العرب للتنمية العقارية ش.م.ع )ارابكورب(

 شركة غادة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. )أوالد خالد  
 38,00 3٨,00 الكويت مصطفى كرم وشركاه(

 25,00 - اإلمارات العربية المتحدة شركة أوتاد ش.م.ع 
 20,00 20,00 المملكة العربية السعودية  شركة الصقر للتأمين التعاوني

 على مبالغ مدفوعة مقابل رأسمال الشركات قيد التأسيس.شقيقة يشتمل االستثمار في شركات  

 الهامة.  الشقيقة المعلومات المالية الملخصة المتعلقة بالشركات  مجّمعةالمالية ال القوائمحول هذه  36يتضمن اإليضاح 

لبنوك   (إماراتي  مليون درهم   96.  80:  2018)ي  إماراتمليون درهم    96.  80بمبلغ  شقيقة  تم رهن استثمارات في شركات  

 (.20مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة )راجع إيضاح 

مليون درهم إماراتي. بلغت  35٪ من حصة شركة أوتاد ش.م.ع. مقابل 23.3خالل العام ، قامت المجموعة بإستبعاد 

مليون درهم إماراتي. وقد أدى ذلك إلى خسارة   49.3ش.م.ع. وقت االستبعاد القيمة الدفترية لالستثمار في شركة أوتاد 

مليون درهم إماراتي والتي   2.2٪ بقيمة عادلة 1.7مليون درهم إماراتي. احتفظت المجموعة بحقوق الملكية بنسبة  12.1

 (. 10تم تصنيفها كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة )راجع إيضاح 

 األوراق الماليةفي إستثمارات  10

  

  
2019 

 معّدل
2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  72,370 ٦7,211 يناير  1في 
 (1,839)  - التغيير في القيمة العادلة 
 (3,320)  (9,634) اإلستبعادات خالل العام

  67,211 57,577 ديسمبر  31في 

   

   إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 118,186 10٨,5٦1 يناير  1في 
 - 2,240 (9المحّول من اإلستثمار في شركة شقيقة )إيضاح 

  2,762 (9,701) التغيير في القيمة العادلة 
 (12,387)  (738) اإلستبعادات خالل العام

 108,561 100,3٦2 ديسمبر  31في 

   
   مركز المالي على أنه:لمعروض في قائمة الا

 67,211 57,577 الجزء المتداول  
 108,561 100,3٦2 الجزء غير المتداول

 157,939 175,772 
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 إستثمارات في األوراق المالية )تابع( 10

تتضمن االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمار في أحد الصناديق مع طرف ذو عالقة 

 .(إماراتي مليون درهم 3. 3: 2018) إماراتي  مليون درهم 3. 4بقيمة 

تشتمل االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

( إماراتي مليون درهم 63. 2: 2018) إماراتي مليون درهم  64. 8اإليرادات الشاملة األخرى على استثمارات بمبلغ 

 (. 20مرهونة لبنوك )إيضاح 

 لتطوير والبيعل فظ بھامحتعقارات  11

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

  652,789 551,25٦ يناير 1في 
  22,658 13,٦55 لعامااإلضافات خالل 

أدناه(  4)راجع اإليضاح  ية عقار اتإعادة القياس عند التحويل إلى استثمار منالربح   41,3٦9 30,140 
أدناه(  4)راجع اإليضاح  ية عقار اتاستثمارالمحول إلى   (223,385)  (101,640) 

 (52,691)  (65,014) ( 23المحول إلى تكلفة المبيعات )راجع اإليضاح 
 - (16,445) أدناه(  2)راجع اإليضاح تخفيض إلى صافي القيمة البيعية  

  551,256 301,43٦ ديسمبر    31في 

   
   

   يتألف ذلك من:  
 239,749 124,900 ( أدناه( 2تكلفة األرض )صافي( )راجع اإليضاح )
 311,507 17٦,53٦ ( أدناه( 3تكلفة اإلنشاء )صافي( )راجع اإليضاح )

 301,43٦ 551,256 

:  2018)إماراتي  مليون درهم    46.  9تشتمل العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع على مشروعات بقيمة دفترية تبلغ   (1)

وهي مشروعات معلقة مؤقتاً، إال أن اإلدارة بصدد وضع خطة الستئناف هذه  (إماراتي مليون درهم  237. 4

ف واألحداث الخاصة بكل مشروع من هذه  المشروعات. بناًء على مراجعة هذه المشروعات وبعد دراسة الظرو

المشروعات، يرى مجلس إدارة الشركة أن التكاليف المتكبدة حتى تاريخ التقرير قابلة لالسترداد بالكامل وأن األعمال  

 التي تم تنفيذها ليس من المتوقع أن يتم إعادة تنفيذها عند استئناف أعمال اإلنشاء أو خالل إنجاز هذه المشروعات.

للعقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع  قابلة لإلستردادالقيمة بتقييم الاإلدارة قامت العادل المستقّل، تقييم البناًء على  (2)

:  2018)في تاريخ التقرير    مليون درهم إماراتي كما  16.  4بما قيمته    وأسفر عن وجود تخفيض القيمةي  )أرض(، والذ

 ال شيء(.

فيما يتعلق ببعض العقارات قيد اإلنشاء، ال يمكن تقدير القيمة القابلة لالسترداد لتكلفة اإلنشاء بصورة موثوقة لحين  (3)

االنتهاء من اإلنشاء وإمكانية تقدير التدفقات النقدية بصورة موثوقة. كما في تاريخ التقرير، قررت اإلدارة أن القيمة 

 ارب قيمتها الدفترية. القابلة لالسترداد لتكلفة اإلنشاء تق

بقيمة عادلة   يةعقار اتاستثمارخالل العام الحالي ، تم تحويل بعض العقارات المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع إلى  (4)

( ، بناًء على تغيير اإلدارة في 7مليون درهم إماراتي( )إيضاح    101.  6:  2018مليون درهم إماراتي )  223.  4تبلغ  

                 : 2018)إماراتي مليون درهم  41 .4 بما قيمتهإعادة القياس من ربح التم احتساب  ،راالستخدام المقصود للعقا

 مؤقتًا. العقارات. تم تعليق بناء هذه ةجّمعالدخل الم قائمة( في  إماراتيمليون درهم  30. 1
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 المخزون 12

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 25,150 22,252 الخام المواد 
 3,552 3,73٦ لتنفيذااألعمال قيد 

 20,990 21,959 بضائع الجاهزةال

 47,947 49,692 
 (18,616) (17,190) مخصص المخزون بطيء الحركة 

 30,757 31,076 
 2,176 2,199 المخزون وقطع الغيار 

 32,95٦ 33,252 

   فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:  
 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 19,890 1٨,٦1٦ ينايـر 1في 
 (1,274) (1,426) العام المخصص خالل  رد

 18,616 17,190 ديسمبر    31في 

 المخزون إلى بنوك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعةيتم رهن بعض المخزون مع تخصيص وثائق التأمين على هذا  

 . (20)إيضاح 

 معامالت وأرصدة الطرف ذو العالقة 13

تدخل المجموعة في إطار األعمال اإلعتيادية معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف الطرف ذو عالقة كما هو 
(. تحدد اإلدارة أحكام وشروط تسعير المعامالت مع األطراف ذات  24مشمول ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 العالقة.   

ف ذات العالقة خالل الفترة، خالف تلك المعامالت المفصح عنها في  فيما يلي المعامالت الجوهرية التي تمت مع األطرا

 إيضاحات أخرى في القوائم المالية المجّمعة: 

  

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 25,156 27,224 فوائد محّملة من طرف ذو عالقة 
 17,000 - بيع إستثمارات عقارية

 3,506 4,501 مجمل األقساط
 1,955 5,373 مطالبات مدفوعة

 1,240 1,04٦ عموالت مدفوعة عن عقارات مستأجرة
 107 - شراء خدمات

   
   تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 3,467 3,515 رواتب ومكافآت 
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 معامالت وأرصدة الطرف ذو العالقة )تابع( 13

 : هي كالتالي األرصدة مع األطراف ذات العالقة 

 األطراف ذات العالقة هي كالتالي: األرصدة مع 

  إضمحالل إن المبالغ المستحقة ال تخضع لضمانات ويستحق سدادها عند الطلب. إن الرصيد أعاله صافي من مخصص 

 .(إماراتي مليون درهم 9.  6: 2018) إماراتي مليون درهم 9.  6القيمة البالغ قيمته 

 تخضع بعض أرصدة األطراف ذات العالقة لمعدالت فائدة متفق عليها. 

 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 14

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   
 234,713  251,853  لمدينون التجاريونا

 454,380  267,057  أوراق قبض 
 136,881  171,264  دينو التأمينم

 (128,493) (112,140)  ( 32خسائر اإلئتمان المتوقعة )إيضاح ناقصاً: مخصص  

  578,034  697,481 
 165,088  157,813  المدينة األخرى  واألرصدةالمصروفات المدفوعة مقدماً 

 757  1,539  ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض

 737,3٨٦ 863,326 
 (71,699) (74,690) المتداول الجزء غير ناقصاً:  

 ٦٦2,٦9٦ 791,627 

  

  
2019 

 معّدل
2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة

 12,354 44,143 الشركات الشقيقة
 45,901 39,3٦0 أطراف ذات عالقة أخرى 

 ٨3,503 58,255 

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   ألطراف ذات عالقةأرصدة مستحقة 
   

 22,565 17,130 الشركات الشقيقة
 358,779 414,177 أطراف ذات عالقة 

 431,307 381,344 
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 عقود التأمين إلتزاماتأصول عقود إعادة التأمين و 15

 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   المجمل

 70,440 7٦,7٨5 إحتياطي المطالبات المستحقة

 2,354 3,9٨5 إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 

 630 - إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة

 - 1,190 حسابيالحتياطي اإل

 49,443 49,307 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

مطالبات متكبدة إحتياطي المطالبات المستحقة بما فيها   
 122,867 131,2٦7 ولم يتم اإلبالغ عنها

 172,409 202,324 إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة

 295,276 333,591 إجمالي إلتزامات عقود التأمين )مجمل(

   

   ناقص: مبالغ مستردة من معيدي التأمين

 (46,570) (32,581) حصة معيدي التأمين من المطالبات المستحقة

 - (1,180) حسابيالحتياطي اإلحصة معيدي التأمين من 

 (15,561) (17,046) مطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من ال

مطالبات متكبدة حصة معيدي التأمين من المطالبات المستحقة بما فيها   
 (62,131) (50,807) ولم يتم اإلبالغ عنها

 (52,896) (65,507) المستهلكةإحتياطي أقساط معيدي التأمين غير 

 (115,027) (116,314) إجمالي أصول عقود إعادة التأمين

 180,249 217,277 صافي إلتزامات عقود التأمين

احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها اإلحتياطي الحسابي  فيما يلي الحركة في احتياطي المطالبات قيد التسوية و

 واحتياطي المخاطر غير المنتهية واحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة:  

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

2019    
 ٦0,73٦ (62,131) 122,٨٦7 2019يناير  1في 

 1٨3,3٨٦ (66,706) 250,092 لعامخالل ا  المكّونزائد: المخصص 
 (163,662) 7٨,030 (241,692) لعامخالل ا  المصّدرناقصاً: المخصص 

 ٨0,4٦0 (50,807) 131,2٦7 2019ديسمبر    31في 

    
2018     

 52,381 (159,230) 211,611 2018يناير  1في 
 166,504 (39,732) 206,236 لعامخالل ا  المكّونزائد: المخصص 

 (158,149) 136,831 (294,980) لعامخالل ا  المصّدرناقصاً: المخصص 

 60,736 (62,131) 122,867 2018ديسمبر  31في 
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 عقود التأمين )تابع( إلتزاماتأصول عقود إعادة التأمين و 15

 قساط غير المكتسبة:األ الحركة في احتياطيانت ك

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

2019    
 119,513 (52,896) 172,409 2019يناير  1في 

 13٦,٨17 (65,507) 202,324 لعامخالل ا  المكّونزائد: المخصص 
 (119,513) 52,٨9٦ (172,409) لعامخالل ا  المصّدرناقصاً: المخصص 

 13٦,٨17 (65,507) 202,324 2019ديسمبر    31في 

    
2018     

 114,254 (54,266) 168,520 2018يناير  1في 
 119,513 (52,896) 172,409 لعامخالل ا  المكّونزائد: المخصص 

 (114,254) 54,266 (168,520) لعامخالل ا  المصّدرناقصاً: المخصص 

 119,513 (52,896) 172,409 2018ديسمبر  31في 

 االفتراضات والحساسيات 

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 

هو التوصل  المستحقةاإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات  إن الهدف من

إلى تقديرات محايدة للنتائج المحتملة أو المتوقع وقوعها. إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر 

اجعة االفتراضات لضمان توافقها مع ممارسات السوق داخلية وتستخدم دراسات تفصيلية يتم إجراؤها سنوياً. تتم مر

 الملحوظة أو أية معلومات أخرى يتم نشرها. 

إن طبيعة األعمال تجعل من الصعب إجراء تنبؤ موثوق بالمبالغ المحتمل دفعها نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية 

الغ عنها بطريقة مستقلة على أساس كل حالة على حدة مع األخذ  للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة تم اإلب

بعين االعتبار ظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من خبراء تسوية مطالبات التأمين واألدلة التاريخية لحجم المطالبات  

 ة.المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة تقديرات القضايا ويتم تحديثها عند ورود أية معلومات جديد

ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن االلتزامات النهائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة  

 أو في حال حدوث أية كوارث. إن تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النهائية للخسائر يصعب تقديرها.  

ص وفقاً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التأمين المعنية ومدى  كما تختلف درجة صعوبة تقدير المخص

 تعقيد المطالبة وحجم المطالبات والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيرات.  

م اإلبالغ عنها تأخذ في االعتبار البيانات إن الطريقة المتبعة من قبل المجموعة لتقدير مخصصات المطالبات المتكبدة ولم يت

التاريخية والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين.  

لتقرير باستخدام يتم وضع التقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها حتى تاريخ ا

مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي  

 قد تتضمن هامش انحراف عكسي.

ألقرب سنة  إن االفتراضات التي يكون لها أعظم األثر على قياس مخصصات عقود التأمين هي معدالت الخسارة المتوقعة 

 وقعت فيها الحوادث. 

إن تحليل الحساسية حول االفتراضات المتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل المجموعة. ترى  

المركز المالي كافية، إال أنها تعترف بأن عملية التقدير  قائمةالمجموعة أن االلتزامات الخاصة بالمطالبات المقررة في 

 بعض المتغيرات واالفتراضات التي قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نهائية.ترتكز على 
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 عقود التأمين )تابع( إلتزاماتأصول عقود إعادة التأمين و 15

 )تابع(االفتراضات والحساسيات 

 المطالبات وجدول تطورها
 اإلكتتاب سنة                                             
 اإلجمالي  2019 2018 2017 2016 

 
  ألف درهم

 إماراتي
  ألف درهم

 إماراتي
  ألف درهم

 إماراتي
  ألف درهم

 إماراتي 
  ألف درهم

 إماراتي 
      اإلجمالي 

      تقدير صافي تكلفة المطالبات المتكبدة
 - 22٦,٦00 205,287 279,431 273,373 اإلكتتابفي نهاية سنة  -
 - - 217,977 246,074 315,323 بعد سنة واحدة  -
 - - - 250,020 326,411 بعد سنتين -
 - - - - 327,248 بعد ثالث سنوات  -

 1,021,٨45 22٦,٦00 217,977 250,020 327,248 التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 (945,168) (169,540) (207,793) (245,759) (322,076) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 

 7٦,٦77 57,0٦0 10,184 4,261 5,171 المعترف به  لتزاماإل

 109     الخاصة بسنوات سابقة  لتزاماتاإل

 7٦,7٨٦ إجمالي اإللتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي المجّمع 

      
      صافي 

      تقدير صافي تكلفة المطالبات المتكبدة
    -  15٨,374 124,910 130,811 171,151 في نهاية سنة التأمين -
    -     -  141,606 147,032 206,467 بعد سنة واحدة  -
    -     -     -  148,302 213,116 بعد سنتين -
    -     -     -     -  215,219 بعد ثالث سنوات  -

  663,501  15٨,374 141,606 148,302 215,219 التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 (616,819)  (123,385) (135,774) (145,942) (211,718) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 

  46,682  34,9٨9 5,832 2,360 3,501 المعترف به  لتزاماإل

 (2,480)     الخاصة بسنوات سابقة  لتزاماتاإل

 44,202 إجمالي اإللتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي المجّمع 

 البنوكوفي الصندوق النقدية  1٦

  

 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   
 1,795 9٦٦ النقدية في الصندوق

   أرصدة البنوك:

 45,027 5٨,475 اإليضاح أدناه(حسابات جارية )الرجوع إلى  -

 217,271 200,1٨0 حسابات ودائع )الرجوع إلى اإليضاح أدناه( -

 7 - ودائع تحت الطلب -

 (34) (34) ناقص: خسائر اإلئتمان المتوقعة

 259,5٨7 264,066 

   

  التالية:لغرض قائمة التدفقات النقدية المجّمعة، تشمل النقدية وما في حكمها المبالغ 
 (2,896) (886) ودائع ثابتة مرهونة/ ودائع ذات فترة إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر  ناقصاً:

 (120,941) (90,996) ( 20ناقصاً: السحوبات البنكية على المكشوف )إيضاح 

 140,229 1٦7,705 النقدية وما في حكمھا
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 النقدية في الصندوق والبنوك )تابع( 1٦

( محتفظ إماراتي مليون درهم 7.2:  2018) إماراتي مليون درهم 3.5تتضمن األرصدة البنكية في حسابات جارية مبلغ 

 . 2019ديسمبر  31به في حسابات ضمان كما في  

مليون درهم إماراتي( مرهونة مقابل  183. 6: 2018مليون درهم إماراتي ) 183. 6تتضمن الودائع ودائع ثابتة بمبلغ 

                       مليون درهم إماراتي  10.3(، كما أنها تشتمل على وديعة بمبلغ 20تسهيالت ممنوحة إلى المجموعة )إيضاح 

مليون درهم إماراتي( محتفظ بها باسم المجموعة وفقاً لألوامر الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة   10. 3: 2018)

 بشأن هيئة التـأمين.  2007( لسنة 6دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب متطلبات القانون االتحادي رقم )ب

 رأس المال 17

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

 المعتمد والمصّدر والمدفوع:
 1,791,333 1,791,333 درهم إماراتي مدفوع نقداً  1مليون سهم  بقيمة  1,791

 اإلحتياطيات 1٨

 االحتياطي القانوني

ً للقانوني االتحادي للشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) ، يتوجب على الشركة  2015( لسنة 2وفقا

٪ من األرباح 10وشركاتها التابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكوين احتياطي قانوني من خالل تخصيص  

المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الظروف التي    ٪ من رأس50كل سنة حتى يبلغ هذا االحتياطي  

 ينص عليها القانون المذكور أعاله. 

 االحتياطي اإلضافي

٪ من األرباح السنوية إلى احتياطي إضافي لحين صدور قرار من الجمعية  10يتطلب النظام األساسي للشركة تخصيص 

 ٪ من رأسمال الشركة المدفوع.  50مجلس اإلدارة أو حتى يبلغ هذا االحتياطي العمومية العادية بناًء على اقتراح 

 احتياطي إعادة تقييم األراضي

يمثل احتياطي إعادة التقييم الفائض الناتج عن إعادة تقييم األراضي. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في حال  

 استبعاد األراضي أو سحبها من االستخدام.

 كافآت نھاية الخدمة للموظفين مخصص م 19

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 37,222 34,122 يناير  1في 
 5,061 3,531 المحل خالل العام 

 (8,161) (10,005) المدفوعات خالل العام 

 34,122 27,٦4٨ ديسمبر  31في 
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 القروض 20

 أدناه حركة القروض المحملة بفائدة:يوّضح الجدول 

مليون  2.778 .4 ، أبرمت الشركة اتفاق إعادة هيكلة مع مجموعة من البنوك لتغطية دين قائم بقيمة2012يوليو  2في 

  31درهم إماراتي )"قرض معاد جدولته سابقاً"(. تم إعادة استحقاق سداد القرض المعاد هيكلته على أقساط سنوية حتى 

 . 2018ديسمبر 

، بدأت الشركة في التفاوض مع الجهات الُمقرضة بغرض إعادة هيكلة دينها القائم مرة أخرى. كما في  في السنوات السابقة

لتغطية بعد الحصول على موافقات من معظم البنوك أبرمت الشركة اتفاقية إعادة الهيكلة الُمعدلة  ،2017سبتمبر  30

  مليون درهم  73. 6)بما في ذلك الفائدة مستحقة الدفع بمبلغ  إماراتي مليون درهم  2.146 . 6 الذي قيمتهإجمالي الدين 

ً لالتفاقية الُمعدلة، يس2016ديسمبر  31حتى  إماراتي ٪ من القرض الُمعاد هيكلته سابقاً على  66.08تحق سداد (. وفقا

كتسوية نهائية على نحو يتم  ٪ 33.92 ، في حين يستحق سداد النسبة المتبقية البالغة2023ديسمبر  31أقساط سنوية حتى 

 إعادة التفاوض بشأنه في ذلك الحين.

)المبلغ األصلي(  إماراتي مليون درهم  157. 4قيمته  إعادة دفع مبلغتعثرت الشركة في ، 2019ديسمبر  31في كما 

ديسمبر  31من إجمالي القرض المعاد هيكلته، حيث كان يستحق سداده كما في ( مليون درهم إماراتي 60. 7: 2018)

قامو بتصنيف  ، ووفقاً لذلك ،2018في عام  مراجعة وقائع وظروف هذا التعثربأعضاء مجلس إدارة الشركة  قام. 2019

 . كامل مبلغ القرض كإلتزام متداول
 

أشهر فيما  6٪ سنوياً والسائدة بمعدل أيبور لمدة أكثر من 2.75يخضع التسهيل المعدل الُمعاد هيكلته لمعدل فائدة بواقع 

فيما يتعلق  أشهر 6يتعلق بالتسهيالت اآلجلة المسعّرة بالدرهم اإلماراتي ومعدالت الفائدة السائدة بمعدل ليبور لمدة 

بالتسهيالت اآلجلة المسعّرة بالدوالر األمريكي، بحيث يتم تحميلها على أساس نصف سنوي. عالوة على ذلك، سيتم تحميل 

.  2023ديسمبر    31على أساس نصف سنوي فيما يتعلق بالدين القائم التي سيتم سداده في    ٪ 0.5عينية إضافية بواقع    ةدفع

سنوياً على أساس نصف   ٪ 0.25، سيزيد معدل الفائدة بواقع ي حالة التعثّر عن السدادوف 2018ديسمبر  31اعتباراً من 

٪  3.00٪ إلى 2.75، وبالتالي ارتفع سعر الفائدة من 2019كانت الشركة في حالة تخلف عن السداد خالل عام  سنوي.

لفائدة للفترات المستقبلية في حال عدم  هذا ولن يعد تطبيق أي زيادة في معدل ا  . 2019ديسمبر    31سنويًا للسنة المنتهية في  

 استمرارية التعثر.

 

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  درهم إماراتي ألف  
   

 2,260,618 2,260,341  قروض ذات أجل ) يرجى الرجوع إلى اإليضاح المبيّن أدناه(
 120,941 90,996  ( 15سحوبات بنكية على المكشوف )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 16,761 19,157  إيصاالت أمانة

  2,370,494 2,398,320 

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 2,419,363 2,39٨,320 يناير  1في 
   

   بنود التدفقات النقدية
 (4,641) (277) إعادة دفع القروض خالل العام 

 (16,402) (27,549) صافي الحركة في سحوبات البنك على المكشوف 

 2,398,320 2,370,494 ديسمبر  31سبتمبر/  30كما في 
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 القروض )تابع( 20

ال يوجد أي تغيير في متطلبات الضمان والتعهد وفقاً التفاقية إعادة الهيكلة المعدلة. يتعين على الشركة الحفاظ على الحد  

كما يتعين عليها االلتزام بالتعهدات العامة بما في ذلك القيود على توزيعات األرباح  1:1.2 األصولاألدنى لمعدل غطاء 

ً التفاقية إعادة الهيكلة. ع الوة على ذلك، يتعين على بعض الشركات التابعة للشركة الحفاظ على مستوى محدد من  وفقا

يرجى الرجوع   المجموعة. أصولالمديونية المالية كضمانات للقرض المعاد هيكلته. تم ضمان هذه القروض مقابل بعض 

 . 12و   11و   10و  9و  7و   6 إلى اإليضاحات رقم 

                           قيمتهابالتفاوض مع البنوك إلعادة هيكلة تسهيالت القروض الحالية البالغ  تقوم بعض الشركات التابعة للمجموعة

   103. 4 )المبلغ األصلي( والفائدة البالغة مليون درهم إماراتي(مليون  209. 5: 2018) إماراتي مليون درهم 209 .5

(  الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى)المدرجة ضمن    مليون درهم إماراتي(  87.  7:  2018)   إماراتيمليون درهم  

لدعوى قضائية مرفوعة من قبل  إماراتي مليون درهم 80. 8كما في تاريخ التقرير. يخضع جزء من هذه القروض بقيمة 

 الهيكلة في الوقت المناسب.الجهات الُمقرضة. يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أن هذه القروض سوف تخضع إلعادة 

. بلغت القيمة الدفترية للقرض  بنكيةلمجموعة ببعض التعهدات الا كيانات، لم تلتزم إحدى 2019ديسمبر  31كما في 

والذي يتم تصنيفه   مليون درهم إماراتي( 160. 7 : 2018) )المبلغ األصلي( إماراتي مليون درهم  160. 7 المستحق

 متداولة. كإلتزامات

  مليون درهم  257  .0  عالوة على ذلك، فإن الشركة قيد التفاوض مع مؤسسة مالية بغرض إعادة هيكلة تسهيل ائتماني بقيمة

:  2018)إماراتي  مليون درهم    39.  3( وفائدة بقيمة  الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى)المدرج ضمن    إماراتي

 . (21)يرجى الرجوع إلى إيضاح  مليون درهم إماراتي( 27. 5

 قروض أخرى 

تشتمل القروض األخرى بشكل عام على قروض من قبل شركات تابعة للشركة. تخضع هذه القروض لبعض التعهدات 

 المالية على مستوى الشركات التابعة ذات الصلة وتندرج ضمن الشروط واألحكام التالية:

 رهن األصول  -
 سندات اذنية لصالح البنوك -
 .رهن على البضائع الممولة بموجب إيصاالت أمانة -

 الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى 21
 2019 2018 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 
   

 219,508 1٨٨,2٦2 الدائنون التجاريون
 333,350 1٨0,53٨ مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء 

 257,040 257,040 أدناه( يضاح اإل)راجع   دائنةأوراق 
 295,700 407,72٦ يضاح أدناه( اإلالمصروفات المستحقة )راجع 

 265,486  242,31٨ الدائنة األخرى  واألرصدةالمخصصات  
 30,668 31,042 إلى عمالء التأمين دائنةمبالغ 

 53,478 ٦2,793 المستحق إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
 2,053 2,109 القيمة المضافة مستحقة الدفعضريبة 

 1,371,٨2٨ 1,457,283 

ً لمعدالت ا ٪2ائدة بنسبة فبمحملة سندات مضمونة بموجب رأس المال  لدائنةوراق ااألتمثل  لمدة ستة أشهر   ليبوروفقا
وتخضع لضمانات بموجب االستثمارات في سندات مدرجة للمجموعة. تجري المجموعة حالياً مفاوضات مع مؤسسة مالية  

. راجع كذلك إيضاح  2016سبتمبر  30مليون والذي أصبح مستحق السداد في   0.257إلعادة هيكلة تسهيل ائتماني بقيمة 
20 . 

يمثل الفائدة المستحقة (  إماراتي  درهممليون    270.  6:  2018)   إماراتي  مليون درهم  407.  7  قيمته  مبلغ  هذه المبالغ  تتضمن
 . (4إيضاح و 20)راجع إيضاح  بنكيةيضاح أعاله( والقروض الاإل)راجع األوراق الدائنة على 
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 اإليرادات   22

 2019 2018 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 
   

 238,472 249,514 التأمين إيرادات 

 170,449 139,193 إيرادات التداول والخدمات واإليجار

 77,832 92,379 بيع عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

 68,366 49,5٨7 بيع بضائع تامة الصنع 

 4,978 1,990 إيرادات توزيعات األرباح

 532,٦٦3 560,097 

 يتم االعتراف بالجزء األكبر من إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء في وقت محدد.  
 

 تكلفة اإليرادات 23

 2019 2018 
 إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم 
   

 169,325 1٨3,3٨٦ تكلفة التأمين

 52,691 ٦5,014 تكلفة العقارات المباعة 

 68,581 ٦0,٦37 تكلفة التداول والخدمات واإليجار

 60,491 37,3٦7 تكلفة البضائع تامة الصنع والمباعة 

 34٦,404 351,088 

 مصروفات عمومية وإدارية  24

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  تشمل هذه:

   
 85,468 79,255 رواتب ومكافآت الموظفين

 16,546 19,171 مصروفات اإليجار
 11,365 9,0٦7 (31رسوم مهنية وقانونية )إيضاح 

 20,725 1٦,1٨4 إهالك
 9,889 ٨,745 مرافق وخدمات

 3,566 5,292 إصالحات وصيانة

 إيرادات من إستثمارات عقارية 25
 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

 (83,912) (15,424) ( 7القيمة العادلة لالستثمارات العقارية )إيضاح التغير في 
الربح من إعادة قياس عقارات التطوير عند التحويل إلى استثمارات عقارية  

 30,140 41,3٦9 (11)إيضاح 
 (1,610) - ( 7خسائر من بيع استثمارات عقارية )إيضاح 

 25,945 (55,382) 
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 صافي –الدخل من اإلستثمار  2٦
 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

 2,762 (9,701) ( 10التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية )إيضاح 
 78 ٨3 ح من بيع استثمارات في أوراق ماليةبالر

 - (12,052) الخسارة من إستبعاد حصة في شركة شقيقة
 - 2٨,13٨ الربح من تصفية الشركات التابعة )راجع اإليضاح أدناه( 

 ٦,4٦٨ 2,840 

خالل العام، قامت المجموعة بتصفية أربعة من شركاتها التابعة وشطبت أصولها وإلتزاماتها مما نتج عنه ربح صافي بما  
 (. 2مليون درهم إماراتي )راجع إيضاح  28. 1قيمته 

 إيرادات التمويل 27
 2019 2018 

  ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
   

 6,390 7,274 البنكيةالفائدة من الودائع 

 تكلفة التمويل 2٨
 2019 2018 

  ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
   

 قروضعلى المكشوف و بنكيالفائدة على قروض ألجل وسحب 
 174.613 190,545 ومبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة 

 لفائدة المحّملة من قبل طرف ذو عالقة. ل  13راجع اإليضاح 

 خسارة السھم  29

 قصيرة األجلإلتزامات عقود اإليجار  30

 اإليجار للمجموعة كما يلي:  عقود في نهاية تاريخ التقرير، كان الحد األدنى اللتزامات

  

 معّدل  
 2019 2018 

   : صافي الخسارة العائدة لمالكي
 (282,072) (165,047) (إمارتي  الشركة )باأللف درهم

 1,791,333 1,791,333 عدد األسهم )باأللف(

 (15.75) (9.21) السهم األساسي )فلس درهم إماراتي للسهم( خسارة 

 2019 2018 
  ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
   

 3,181 ٦٨1 واحد أقل من عام 
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 اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة 31

 اإلرتباطات

 المحتملةاإللتزامات 

قد تنشأ بعض المطالبات وااللتزامات المحتملة في سياق األعمال االعتيادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه المطالبات 

ً لشروط وااللتزامات المحتملة بشكل منتظم عند  استالمها ويتم التعامل مع كل دعوى على حدة حسب موضوعها. وفقا

وظروف العقد ذو الصلة، تقرر المجموعة ما إذا كان يتعين رفع دعوى مقابلة. بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل 

للمطالبات القانونية القائمة )أحكام ابتدائية   لدى المجموعة والمعلومات المتاحة حالياً، استنتج مجلس اإلدارة أن النتائج النهائية

في بعض القضايا لصالح الشركة وبعضها ليست في صالح الشركة( ال يمكن تحديدها بشكل موثوق نظراً ألنها ال تزال 

منظورة أمام القضاء. استناداً إلى مراجعة الوضع الراهن لتلك المطالبات القانونية، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن  

خصص الحالي كما في تاريخ التقرير كافي لتغطية أي تدفقات نقدية خارجة محتملة نتيجة صدور أحكام نهائية في تلك  الم

ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  المخصص  "  37المطالبات. قررت الشركة عدم عرض كامل اإلفصاحات وفقا

رة أنه في ضوء صدور حكم ابتدائي واستئنافه، فإن هذه المعلومات " حيث ترى اإلداوااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

 (.24)إيضاح  قد تؤثر سلباً على مركزها في هذه القضايا

عالوة على ذلك، قد تنتج بعض االلتزامات المحتملة األخرى في سياق األعمال االعتيادية، والتي بناًء على المعلومات 

ذه المرحلة أو التي ترى اإلدارة أنها دون جدوى. إال أن اإلدارة ترى أنه ليس من  المتاحة حالياً، ال يمكن تحديدها في ه

المحتمل أن ينتج عن هذه االلتزامات المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة باإلضافة إلى أي مخصصات ذات صلة  

  مقيدة حالياً بالدفاتر.

 2019 2018 
  ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

   عقود بناء إنشائية
 780,142 74٦,٦00 المجموعة

 54,979 54,979 ( ٪100شركة شقيقة )

 2019 2018 
  إماراتيألف درهم  ألف درهم إماراتي  

   المجموعة
 18,073 17,949 خطابات ضمان

   شركة شقيقة
 33,138 3٨,114 (٪100خطابات ضمان ) 
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 األدوات المالية   32

وأصول    والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  للمجموعة على االستثمارات في األوراق الماليةتشتمل األصول المالية  

ك. تشتمل اإللتزامات وفي البنفي الصندوق و عقود إعادة التأمين والمدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى والنقدية

وإلتزامات عقود التأمين  األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة و واألوراق الدائنة اآلجلة  المالية للمجموعة على القروض

. يوضح الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات  والقروضوالدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى 

 المالية وقيمها العادلة للفترة الحالية وفترة المقارنة: األصول واإللتزامات

 

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
 األخرى 

 أخرى 
 بالتكلفة 

 المستھلكة 
 القيمة 

 الدفترية
 القيمة 
 العادلة

إماراتيألف درهم  ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

2019      

      األصول المالية 

 157,939 157,939 157,939 57,577 100,3٦2 االستثمارات في األوراق المالية  
األرصدة المستحقة من األطراف  

 ٨3,503 ٨3,503 ٨3,503 - - ذات العالقة 
 11٦,314 11٦,314 11٦,314 - - عقود إعادة التأمينأصول 

المدينون التجاريون واألرصدة  
 737,3٨٦ 737,3٨٦ 737,3٨٦ - - المدينة األخرى 
 25٨,٦21 25٨,٦21 25٨,٦21 - - النقدية في البنوك

 100,3٦2 57,577 1,353,7٦3 1,353,7٦3 1,353,7٦3 

      

      اإللتزامات المالية 

 2,370,494 2,370,494 2,370,494 - - القروض  
األرصدة المستحقة إلى األطراف  

 431,307 431,307 431,307 - - ذات العالقة 
 333,591 333,591 333,591 - - إلتزامات عقود التأمين

الدائنون التجاريون واألرصدة  
 1,371,٨2٨ 1,371,٨2٨ 1,371,٨2٨ - - الدائنة األخرى 

 - - 4,507,220 4,507,220 4,507,220 

 
      )معّدل(  2018

      األصول المالية 

 175,772 175,772 - 67,211 108,561 االستثمارات في األوراق المالية  
األرصدة المستحقة من األطراف  

 58,255 58,255 58,255 - - العالقة ذات 
 115,027 115,027 115,027 - - أصول عقود إعادة التأمين

المدينون التجاريون واألرصدة  
 863,326 863,326 863,326 - - المدينة األخرى 
 262,271 262,271 262,271 - - النقدية في البنوك

 108,561 67,211 1,298,879 1,474,651 1,474,651 

      

      اإللتزامات المالية 

 2,398,320 2,398,320 2,398,320 - - القروض  
ألطراف  إلى  األرصدة المستحقة 

 - - ذات العالقة 

381,344 381,344 381,344 

 295,276 295,276 295,276 - - إلتزامات عقود التأمين
الدائنون التجاريون واألرصدة  

 - - الدائنة األخرى 

1,457,283 1,457,283 1,457,283 

 - - 4,532,223 4,532,223 4,532,223 
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 األدوات المالية )تابع( 32

 مخاطر االئتمان

 التعرض لمخاطر االئتمان

المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ  لألصولتمثل القيمة الدفترية 
 التقرير:

 معّدل  
 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

)باستثناء المدفوعات المسبقة  المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى
 814,754 704,574 والدفعات المقّدمة(

 58,255 ٨3,503 المستحقة من األطراف ذات العالقة 
 115,027 11٦,314 أصول عقود إعادة التأمين

 262,271 25٨,٦21 النقدية في البنوك

  1,163,012 1,250,307 

 القيمة  إضمحاللخسائر 

 المستحقة من العمالء.ن ين التجارييالمدينتستخدم الشركة مصفوفة المخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من 

 : خالل السنةن ين التجارييالمدينقيمة  إضمحاللفيما يلي الحركة في مخصص 

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

 107,691 12٨,493 يناير 1في 
 35,872 - مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 (15,070) (16,353) شطب مخصص اإلضمحالل

 128,493 112,140 ديسمبر 31في 

ترى إدارة المجموعة ضرورة لرصد   ال ،نين التجارييالمدينالتاريخية ومراجعة أرصدة الذمم  التعثربناًء على معدالت 

 القائمة.ن ين التجارييالمدينمخصص إضافي مقابل 

 مخاطر السيولة

 :المالية للمجموعة في تاريخ التقرير لإللتزاماتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية 

 
 القيمة الدفترية  

التدفقات النقدية  
 التعاقدية 

 أقل مــــن  
 عام واحد 

أكثر من عام  
 واحد 

درهم إماراتي ألف  2019 درهم إماراتي ألف   درهم إماراتي ألف   درهم إماراتي ألف    
     المالية   اإللتزامات

 - 2,370,494 2,370,494 2,370,494 القروض البنكية 
 - 431,307 431,307 431,307 المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 - 1,371,٨2٨ 1,371,٨2٨ 1,371,٨2٨ دائنو التأمين واألرصدة الدائنة األخرى 

 4,173,٦29 4,173,٦29 4,173,٦29 - 

2018     
     المالية  اإللتزامات

 - 2,525,233 2,525,233 2,398,320 القروض البنكية 
 - 406,500 406,500 381,344 أطراف ذات عالقة المستحق إلى 

 - 1,446,310 1,446,310 1,457,284 دائنو التأمين واألرصدة الدائنة األخرى 

 4,236,948 4,378,043 4,378,043 - 
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 مخاطر أسعار الفائدة

 .البنكيةيتعلق تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة بالودائع لدى البنوك والمبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة والقروض  

 فيما يلي أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تخضع لفائدة لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير:

 2019 2018 
 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  

   األدوات ذات سعر الفائدة المتغير 
 217,271 200,1٨0 األصول المالية 

 (2,398,320) (2,370,494) اإللتزامات المالية

 (2,170,314) (2,181,049) 

 المتغيرةتحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة 

  ٪ في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة/ )نقص( حقوق الملكية بالمبالغ المبينة أدناه. 1بنسبة إن التغير 

 . 2018يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى. يتم إجراء هذا التحليل على نفس األساس المتبع في عام 

 حقوق الملكية              
 نقص  زيادة  
إماراتي  ألف درهم  إماراتي  ألف درهم   

   2019ديسمبر  31في 
 (21,703) 21,703 األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

   
   2018ديسمبر  31في 

 (21,810) 21,810 األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

 مخاطر أسعار األسھم

يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم باستثماراتها المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وكذلك  

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى.االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من 

 فيما يلي أسعار األسهم لألدوات المالية التي تخضع لفائدة لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير:

 معّدل  
 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
 108,561 103,٨50 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  االستثمارات المقاسة

 67,211 57,577 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 1٦1,427 175,772 

 تحليل حساسية التدفقات النقدية ألدوات حقوق الملكية

 أسعار األسهم بتاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة/ )نقص( حقوق الملكية بالمبالغ المبينة أدناه.٪ في 1بنسبة إن التغير 

 . 2018يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى. يتم إجراء هذا التحليل على نفس األساس المتبع في عام 

 حقوق الملكيةأدوات  
 نقص  زيادة  
إماراتي  ألف درهم  إماراتي  درهمألف    

   2019ديسمبر  31في 
 (1,614) 1,٦14 األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

   2018ديسمبر  31في 
 (1,758) 1,758 األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
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 التسلسل الھرمي للقيمة العادلة

يتم تصنيف كافة األدوات المالية ذات القيمة العادلة المعترف بها أو الموّضحة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على  

 أساس مدخالت أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامة كما هو مبين على النحو التالي:  

 معدلة( في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المتطابقة.المستوى األول: األسعار المتداولة )غير  •

المستوى الثاني: مدخالت بخالف األسعار المتداولة والتي تم إدراجها في ضمن األول والتي يمكن مالحظتها لألصول  •

 واإللتزامات إما مباشرة )كاألسعار مثالً( أو بطريقة غير مباشرة )المشتقة من األسعار(.

: مدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير قابلة  المستوى الثالث •

 المالحظة(.

فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك 

مي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة تحويالت بين المستويات في التسلسل الهر

 لقياس القيمة العادلة بصورة عامة( في نهاية فترة التقرير.

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

2019    
    األصول المالية 

استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
 األخرى  

   

 - - 53,253 استثمارات في أسهم مدرجة  
 4,324 - - استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 53,253 - 4,324 

    
    استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 - - 35,317 استثمارات في أسهم مدرجة  
 ٦5,045 -  - استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 35,317  -  65,045 

2018    
    األصول المالية 

استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
 األخرى  

   

 - - 63,221 استثمارات في أسهم مدرجة  
 3,990 - - استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 63,221 - 3,990 

  استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 )معّدل( 

   

 -     - 33,404 استثمارات في أسهم مدرجة  

 75,157 - - استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 33,404 - 75,157 

لقياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت   2والمستوى    1، لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى  العام الحاليخالل  

 . العادلةلقياسات القيمة  3إلى أو من المستوى 

مدرجة من قبل مقيّم خارجي مؤهل ومستقل ولديه خبرة في أعمال تقييم   غير  تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم

 االستثمارات في األسهم. 
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 نظرة عامة

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية:  

 مخاطر السوق ▪

 مخاطر االئتمان ▪

 مخاطر السيولة  ▪

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أهداف المجموعة وسياساتها والطرق 

المستخدمة من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، تم إدراج إفصاحات  

 .القوائم المالية المجّمعةكمية ضمن هذه 

 طار العام إلدارة المخاطراإل

مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة ومراقبة   إن

سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة. يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها 

المقبولة للمخاطر ونقاط التحكم فيها ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة    المجموعة ووضع الحدود 

منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق. تهدف المجموعة من خالل معايير 

 فين أدوارهم والتزاماتهم.بناءة يعي فيها كافة الموظ رقابيةالتدريب إلى خلق بيئة تحكم اإلدارة و

 مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثـل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 

حاالت وأسعار األسهم، على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة  

التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن. لم يكن هناك تغير في تعرض المجموعة  

 .لمخاطر السوق أو األسلوب الذي تقوم المجموعة من خالله بإدارة وقياس المخاطر

 مخاطر العمالت

تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يوجد تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نظراً لل

 لدى المجموعة حاالت تعرض جوهرية لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث تتم معظم معامالتها بالدرهم اإلماراتي. 

 مخاطر أسعار األسهم

لقيمة العادلة من  تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم من خالل االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة با

 خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

 مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق. لدى  

 ات يترتب عليها فائدة وفقاً للمعدالت التجارية االعتيادية.وقروض وسلفي بنكيةالمجموعة ودائع 

 مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في المخاطر من تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في  

األرصدة المدينة ون ين التجارييالمدينأداة مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من 

 . البنوكلدى   يةعقود إعادة التأمين والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد وأصولاألخرى للمجموعة 
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التأمين المدينة( والمبالغ المستحقة من األطراف ذات   أرصدة )باستثناء  ن واألرصدة المدينة األخرىون التجاريوالمدين

 العالقة 

المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى  إن مخاطر االئتمان التي تواجهها المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى 

خسائر فية من مخصصات  صاالمجّمع  المركز المالي    قائمةوالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. إن المبالغ المبينة في  

 . اإلئتمان المتوقعة

 ً االئتمانية، بما  في مجموعات بحسب سماتهم عند مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تجميع العمالء واألطراف ذات الصلة وفقا

 .وجود صعوبات مالية سابقةوقطاع العمل وفترات االستحقاق والدليل على في ذلك الوضع القانوني والموقع الجغرافي 

؛ إال أن المجموعة تقوم بتحصيل مبالغ للعمالءيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية 

 ئية لكافة المستحقات.مقدمة من العمالء بصورة دورية ويتم تسليم العقارات إلى العمالء فقط بعد التسوية النها

عدد كبير من األطراف المقابلة  على التعرض  حيث يتوزعمخاطر االئتمان، فيما يتعلق ب جوهريليس للمجموعة تركز 

 .والعمالء

 (التأمين المدينة أرصدةإعادة التأمين )بما في ذلك عقود   أصول

. حسنة السمعةشركات دولية    وعادةً ما تكونمن قبل اإلدارة،    مع شركات إعادة تأمين معتمدة  إعادة التأمين  إبرام عقوديتم  

التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين  تعثر شركات إعادةلتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من 

المماثلة أو التي تمارس  جغرافية  المناطق  في الة التأمين  الخاصة بها ومراقبة تركز مخاطر االئتمان الناتجة عن شركات إعاد

 .اقتصادية مماثلة سمات أنشطة مماثلة أو لديها

لجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأمين وتحديث استراتيجية شراء إعادة التأمين،  ابتقييم  تقوم اإلدارة في تاريخ كل تقرير

سياسة  مدى االلتزام بال. تتم مراقبة حيثما تقتضي الضرورةفي القيمة  لإلضمحاللالمخصص المناسب  رصد  التأكد منو

 .التغيرات في بيئة المخاطرمواكبة للتأكد من مالءمتها و والتجاوزات بشكل منتظممراجعة التعرضات تتم و

 لدى البنوك يةالنقد

بحسب  نوك محلية ودولية. ب رصدة لدى األ إيداع من خاللمن تعرضها لمخاطر االئتمان على الحد المجموعة  تحرص

يتم االحتفاظ الوفاء بالتزاماته.    عنأي طرف مقابل    عجزال تتوقع اإلدارة    سجل تاريخ البنوك التي تتعامل معها المجموعة،

 .حسنة السمعةبنوك المصرفية لدى رصدة األ بكافة

استحقاق فترات  شهر الذي يعكس 12مدى وفقاً لنموذج الخسائر المتوقعة على البنوك  لدىقيمة النقد  إضمحاللتم قياس 

بناًء على التصنيفات  ينطوي على مخاطر ائتمان ضئيلة . ترى المجموعة أن النقد لدى البنوكالتعرضات قصيرة األجل

 .االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة

 مخاطر السيولة

تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي قد 

مالية أخرى. تقع المسؤولية النهائية إلدارة  أصول ها المالية التي تتم تسويتها عن طريق الدفع نقداً أو من خالل إلتزاماتب

ة عمليات التمويل مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي قام بوضع إطار مالئم إلدارة مخاطر السيولة بغرض إدار

قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل  

  صول االحتفاظ باحتياطيات كافية والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة فترات االستحقاق لأل

 . (20راجع أيضاً اإليضاح )المالية  لتزاماتواإل

  



   وشركاتھا التابعة)ش.م.ع( الشركة الخليجية لالستثمارات العامة 

 المالية المجّمعة  القوائمإيضاحات حول 

 2019ديسمبر  31المنتھية في  للسنة

 

65 

 )تابع( أهداف إدارة المخاطر المالية 33

 إدارة مخاطر رأس المال

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لضمان قدرتها على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية مع تحقيق أعلى عائد للمساهمين 

فاظ بهيكل قوي لرأس المال باإلضافة إلى خفض تكلفة رأس المال. لم  وتقديم امتيازات ألصحاب المصلحة األخرين واالحت

 . 2018يطرأ على االستراتيجية العامة للمجموعة أي تغيير منذ سنة 

؛ التي تتضمن رأس  وحقوق الملكية ي حكمهافوما  يةوالنقد البنكيةيتألف هيكل رأس المال لدى المجموعة من القروض 

 المال واالحتياطيات )بخالف إعادة تقييم األراضي والتغير المتراكم في القيمة العادلة( والخسائر المتراكمة. 

 معدل اإلقراض

تقوم المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بشكل منتظم. ضمن إطار هذه المراجعة، تأخذ المجموعة باالعتبار تكلفة رأس 

 مرتبطة برأس المال. المال والمخاطر ال

 : العامفيما يلي معدل اإلقراض في نهاية 

 معّدل  
 2019 2018 

 ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  
   

  2,925,925 3,035,2٦0 (إمارتي )باأللف درهم (21و 20اإليضاحين الدين )راجع  
 (264,066) (259,587) (إمارتي )باأللف درهم (16)إيضاح  البنوكفي الصندوق ولدى   يةالنقد

 2,661,859 2,775,٦73 (إمارتي  )باأللف درهم صافي الدين

   
 576,474 37٨,7٨5 حقوق الملكية

   
 4.62 7.32 صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية )مرات(

  لتزاماتواإل صولإدارة األ -التأمين 

وجميعها تكون االستثمارات المالية  تنشأ المخاطر المالية من المراكز المالية المفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات  

معرضة لتغيرات السوق الخاصة والعامة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بناًء على طبيعة استثماراتها 

ائدة ومخاطر أسعار األسهم. تقوم المجموعة بإدارة هذه المراكز ضمن اإلطار العام إلدارة  والتزاماتها، في مخاطر أسعار الف 

الذي تم وضعه من قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب  لتزاماتواإل صولاأل

 عقود التأمين واالستثمار.  

المالية األخرى   صوللدى المجموعة مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة باأل تلتزاماواإل صوليتم دمج عملية إدارة األ

 .  لدى المجموعة التأمين واالستثمار إلتزاماتغير المرتبطة بصورة مباشرة ب لتزاماتواإل

النقدية   جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر التدفقات لتزاماتواإل  صولتشكل إدارة المجموعة لأل 

  الكافية في كل فترة للوفاء بااللتزامات الناتجة عن التأمين.
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 )تابع( أهداف إدارة المخاطر المالية 33

 )تابع(  إدارة األصول واإللتزامات -التأمين 

 مخاطر التأمين 

تقبل المجموعة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. تتعرض المجموعة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت 

 وتكرار وحجم المطالبات بموجب هذه العقود. 

 تقوم المجموعة باكتتاب األنواع التالية من عقود التأمينات العامة والتأمين على الحياة:  

 التأمين على الحياة عقود  عقود التأمينات العامة
  

 التأمين الجماعي على الحياة  - التأمين ضد االلتزامات -

 التأمين االئتماني على الحياة  - العقاراتالتأمين على  -

  التأمين على السيارات -

  التأمين ضد الحريق -

  التأمين الصحي  -

  التأمين البحري  -

  التأمين الهندسي -

تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات التعويضات تتمثل المخاطر الرئيسية التي 

أو توقيتها عن التوقعات الخاصة بها. يتأثر ذلك بمدى تكرار حدوث المطالبات وحجمها والتعويضات الفعلية المدفوعة  

 وفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. وعليه، تهدف المجموعة إلى ضمان ت

 

أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما  المذكورة يتم الحد من التعرض للمخاطر 

ادة من يتم الحد من تغير المخاطر من خالل االختيار والتنفيذ الدقيق لتوجيهات استراتيجية التأمين باإلضافة إلى االستف

والسيارات    العقاراتترتيبات إعادة التأمين. تقوم المجموعة فقط بإصدار عقود تأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بالتأمين على  

 والتأمين البحري والتأمين ضد اإلصابات.

 

 القطاعي التقرير 34

 ً لمعايير التقارير المالية الدولية استناداً إلى  يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم إعدادها وفقا

 القطاعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة. حددت المجموعة القطاعات المختلفة التالية على أنها أساس القطاعات: 

القطاعات الصادر  
 بشأنھا تقارير 

 العمليات 

والبيوت الجاهزة والخرسانة وأعمال النجارة  تتضمن تصنيع وبيع النفط وزيوت التشحيم والشحم   التصنيع 
 والمطاعم واألفران والمطابخ وأنظمة التكييف المركزي

  
 تتضمن االستثمارات في العقارات العقارية واألسهم )األوراق المالية(.  االستثمارات
   

خدمات األخرى بما في تتضمن الخدمات والعمليات األخرى أعمال إكتتاب التأمين والعديد من ال خدمات وأخرى
 ذلك خدمات الضيافة. 

يتم قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن  المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على حدة.  أدناه  تم بيان  

األخرى التي تعمل في تلك المجاالت. هناك معامالت  كياناتالربح هو أهم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات مقارنةً بال

  منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير هذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليها بصورة متبادلة.
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 )تابع( التقرير القطاعي 34

 اإلجمالي             غير مخصصة           خدمات وأخرى        االستثمارات          التصنيع             
      
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
ألف درهم   

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
           

  5,205,515     4,930,01٨  355,363   317,530  415,216       459,390  4,152,384  3,٨٨5,٨70  282,552   2٦7,22٨ أصول القطاع 
  4,566,345     4,545,219  437,494      547,946   452,701       491,999   3,347,401  3,177,272   328,749    32٨,002 إلتزامات القطاع 

           
  560,097       532,٦٦3  -  -  400,203       394,731  105,240     11٦,725  54,654      21,207 اإليرادات  

           
  6,390            7,274  -  -  -  -  6,390        7,274  -  - إيرادات التمويل 

 (174,613)    (190,545)   -  - (5,233)         (5,415) (155,979)   (171,729) (13,401)   (13,401) تكلفة التمويل 

           
)الخسارة(/ الربح  

 (254,841) (158,097)  -  -  (5,166)         (11,503) (258,584)   (154,868)  8,909        ٨,273 للعام
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 تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل والتي بھا حصص غير مسيطرة 35

الشركات التابعة للمجموعة، والتي تمتلك بها المجموعة حصص غير مسيطرة هامة. تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ  فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المتعلقة بكل شركة من 
 قبل عمليات الحذف فيما بين شركات المجموعة.

 
الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع  

 وشركتھا التابعة 
 مؤسسة دبي األهلية للنقل 

 اإلجمالي  أخرى السريع ذ.م.م 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم  

 إماراتي 
ألف درهم  

 إماراتي
         

 863,857 ٦4٦,529  77,125 9٦,7٦3  25,675 2٦,749  761,057 523,017 المتداولة  صولاأل

 281,081 4٦4,٦10  14,543 55,424  37,076 35,737  229,462 373,449 غير المتداولة  صولاأل

 577,266 574,٦10  54,338 29,092  19,151 1٦,255  503,777 529,2٦3 المتداولة  لتزاماتاإل

 20,893 16,262   3,949  2,٨50  2,462 2,277   14,482 11,135  غير المتداولة  لتزاماتاإل
         

         إلى:  العائدة  صولصافي األ
 257,806 241,344 15,801 41,515 20,569 21,795  221,436 17٨,034 الحصص غير المسيطرة 

  357,790  3٦3,415  65,806 62,897   48,037 48,656   240,501 251,862  اإليرادات 

 (237,518)  (349,497) (23,124) (55,824) (47,498)  (46,203) (221,598) (247,470)  المصروفات 

  120,272  13,91٨  42,682 7,073   539 2,453  18,903 4,392 األرباح للعام 
         

         إلى الحصص غير المسيطرة:العائد 
 24,411 ٦,950 15,487 3,52٨  268 1,22٦ 8,656  2,19٦ األرباح 
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 تفاصيل الشركات الزميلة التي تعد مادية بالنسبة للمجموعة  3٦
 

التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )معدلة من قبل المجموعة ألغراض احتساب حقوق   الشقيقة المالية للشركات  القوائم تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ المدرجة في 
 الملكية(. 

 االتحاد للتأمين ش.م.ع 
غاده للتجارة والمقاوالت العامة 

 ذ.م.م.
 شركة الصقر للتأمين

 اإلجمالي أخرى التعاوني
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
           

 2,644,412 2,٨29,910 2,067 2,0٦7 954,454 1,011,٦٨0 45,500 45,500 1,642,391 1,٨1٦,1٦3 إجمالي األصول
 (1,878,187) (2,104,922) (3,393) (3,393) (504,328) (611,207) (28,327) (28,327) (1,342,139) (1,490,322) إجمالي اإللتزامات

  766,225 724,9٨٨ (1,326)  (1,326)  450,126 400,473  17,173  17,173  300,252 325,٨41 صافي األصول

           
حصة المجموعة في صافي 

  295,217 212,31٨  39,815 39,٨15  163,725 ٨0,094 6,526 ٦,52٦ 85,151 ٨٦,153 األصول

           
  684,507 719,304 - -  199,502 2٦1,٨٨5  18,345 3,٨92  466,660 453,527 اإليرادات

 7,596 (31,133) - -  9,103 (49,653) (7,704) (3,005)  6,197 21,4٦٨ العامأرباح/ )خسائر( 
الشاملة  )الخسائر(  /اإليرادات

 (6,234) 4,121 - - - -  2 - (6,236)  4,121 للعاماألخرى 

حصة المجموعة في  أرباح/ 
 651  (5,048) - -  1,821 (9,930) (2,927) (1,142)  1,757 ٦,024 العام)خسائر( 

 /اإليراداتحصة المجموعة في 
 (1,769)  1,15٦ - - - -  - - (1,769)  1,15٦ للعامالشاملة األخرى )الخسائر( 
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 التعديل 37

باستثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تتكون من استثمارات   المجموعةاحتفظت  

مليون درهم إماراتي. بناًء على تقييم   11.  7بمبلغ    2017ديسمبر    31في صناديق وشركات أطراف ذات عالقة كما في  

قيمة هذه االستثمارات في ذلك   إضمحاللفيها عكست  اإلدارة، فإن الوضع المالي ونتائج عمليات هذه الشركات المستثمر  

 التاريخ. 

  1األدوات المالية كما في    -  9متطلبات إضمحالل القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    المجموعة اعتمدت  

          بلغوحجزت إجمالي مخصصات ائتمانية محتملة لمدينين التأمين ومستحقين من أطراف ذات صلة بم 2018يناير 

أن تقوم عند تحديد ما إذا   المجموعةمليون درهم إماراتي. وفقًا لنموذج الخسائر اإلئتمان المتوقعة، يتعين على  10. 2

كانت مخاطر اإلئتمان على هذه األصول المالية قد زادت بشكل كبير، بالنظر في المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة  

، تتضمنت أرصدة التأمين المدينة والمبالغ  2018يناير    1لتحديد مخاطر حدوث تقصير في تاريخ التقرير. وفقًا لذلك وفي  

مليون درهم إماراتي والتي لديها دليل موضوعي على إضمحالل    39.  4راف ذات عالقة أرصدة قيمتها  المستحقة من أط

 القيمة في ذلك التاريخ وغير مدرجة في مخصص خسائر االئتمان.

. ومع  2018مليون درهم إماراتي من شركة إعادة تأمين في عام    1.  41  استرداًدا مقابل مطالبة قيمتها  المجموعةسجلت  

الحقاً. تم إدراج تأثير مزدوج ضمن البنود ذات    2018في تم تحديد أنه كان يجب تسجيل المطالبة كمخصص لعام  ذلك،  

 الصلة في هذه القوائم المالية. 

 تم تصحيح األمور المذكورة أعاله من خالل تعديل كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترة السابقة.
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 التعديل )تابع( 37

 2018 

كما تم اإلفصاح  
 ً  كما تم تعديله  التعديل عنه سابقا

 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  
    األصول  

    األصول غير المتداولة
 354,992 - 354,992 عقارات وآالت ومعدات

 2,346,265 - 2,346,265 استثمارات عقارية

 11,500 - 11,500 الشهرة 

 369,108 - 369,108 استثمارات في شركات شقيقة 

 67,211 - 67,211 إستثمارات في أوراق مالية

 71,699 - 71,699 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 3,220,775  - 3,220,775 

    األصول المتداولة 

 551,256 - 551,256 عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

 33,252 - 33,252 المخزون 

 58,255 (33,044) 91,299 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 791,627 (18,246) 809,873 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

 115,027 - 115,027 أصول عقود إعادة التأمين

 108,561 (11,406) 119,967 إستثمارات في األوراق المالية 

 264,066 - 264,066 والبنوكالنقدية في الصندوق 

 1,984,740 (62,696) 1,922,044 

 5,142,819 (62,696) 5,205,515 إجمالي األصول  
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 التعديل )تابع( 37

 2018 
كما تم اإلفصاح  

 ً  كما تم تعديله  التعديل عنه سابقا
 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  

    واإللتزاماتحقوق الملكية 
    حقوق الملكية

 1,791,333 - 1,791,333 رأس المال 
 49,164 - 49,164 إحتياطي قانوني
 7,068 - 7,068 إحتياطي إضافي 

 37,747 - 37,747 إعادة تقييم األراضي إحتياطي
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات 

خالل اإليرادات المقاسة بالقيمة العادلة من 
 (34,578)  - (34,578)  الشاملة األخرى 

 (1,532,066)  (31,492) (1,500,574) خسائر متراكمة 

 318,668 (31,492) 350,160 حقوق ملكية عائدة لمالكي الشركة
 257,806 (31,204) 289,010 الحصص غير المسيطرة

 576,474 (62,696) 639,170 حقوق الملكية إجمالي

    
    اإللتزامات

    اإللتزامات غير المتداولة
 34,122 - 34,122 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 34,122 - 34,122 

    اإللتزامات المتداولة 
  381,344 - 381,344 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  

 295,276 - 295,276 إلتزامات عقود التأمين
 2,398,320 - 2,398,320 األجلقروض بنكية قصيرة 

 1,457,283 - 1,457,283 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 4,532,223 - 4,532,223  

  4,566,345 - 4,566,345 إجمالي اإللتزامات

 5,142,819 (62,696) 5,205,515 واإللتزامات الملكيةإجمالي حقوق 
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 التعديل )تابع( 37

 2018 

 

اإلفصاح كما تم 
 ً  كما تم تعديله  التعديل عنه سابقا

 درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف  

    

 560,097 - 560,097 اإليرادات 

    

 (351,088) (2,820) (348,268) تكاليف اإليرادات 

 209,009 (2,820) 211,829 مجمل الربح 

 (206,925) - (206,925) مصروفات إدارية وعمومية  

 (7,534) - (7,534) مصروفات بيع وتوزيع

 4,650 - 4,650   أخرى إيرادات 

 (83,912) - (83,912) التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 
الربح من إعادة قياس العقارات المحتفظ بها للتطوير عند  

 30,140 - 30,140 إستثمارات عقارية التحويل إلى 
تخفيض عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع إلى صافي  

 - - - القيمة البيعية

 (224) - (224) الشركات الشقيقة   في الحصة من الخسارة 
التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في األوراق المالية  

 2,762 - 2,762 صافي  -

 78 - 78 اإلستثمارات في األوراق المالية الربح من بيع 

 - - - الخسارة من إستبعاد حصة في شركة شقيقة 

 (1,610) - (1,610) إستثمارات عقارية  الخسارة من بيع 

 (35,872) - (35,872) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 6,390 - 6,390 التمويل  إيرادات

 (174,613) - (174,613) التمويلتكاليف 

 (257,661) (2,820) (254,841) الخسارة للعام   

    

    العائد إلى: )الخسارة(/ الربح 

 (282,072)  (1,416)  (280,656) مالكو الشركة األم 

  24,411 (1,404)  25,815 الحصص غير المسيطرة 

 (254,841)  (2,820)  (257,661) 

    

 (15.75) - (15.67) درهم إماراتي للسھم( خسارة السھم األساسي )فلس  

 األحداث الالحقة لفترة التقرير 3٨

 ً بشكل قتصادي  إلمالي واال  والذي أثّر بدوره على الوضع يروس(،  افا  عالمي )كورون  قد تفّشى وباءنهاية العام، كان  ل  الحقا

ً  متعددةر على صناعات كبير على االقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم وأثّ  . كما في تاريخ الموافقة على  أيضا

حدث  الهذا  كونل المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج المالية للفترة التالية. نظراً  القوائم

 . 2019ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمغير قابل للتعديل، لم تقم اإلدارة بتعديل 




