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 الموحد الخسارة وأالربح بيان 
 ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
  2018  2017  
        ألف ور م  ألف درهم إيضا  
      

  318.372  291.330 20 ئع وتقديم الخدماتإيراوات مل بيع البضا
  (227.497)  (220.031) 20 تكلضة بيع البضائع وتقديم الخدمات

  90.875  71.299  إجمالي الربح
مل شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق  حلة في الربح

  644.706  540.400 12 صافيالملكية، 
مشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق شركات زميلة و  إنخضاض في قيمة

  (257.348)  (294.695) 12 الملكية
مل إستبعاو شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق  مكاس 
  -  56.393 12 الملكية

  50.207  109.438 7 س  مل إستبعاو أصل ملنف كمحتضظ به للبيعامك
  124.477  - 5/3 مكاس  مل إستبعاو شركة تابعة

  312.896  128.579 21 إيراوات مل إستثمارات مالية
  (58.361)  (40.792) 9 إنخضاض قيمة إستثمار عقاري 

  19.235  23.651 22 صافيأخرى،  إيراوات
  (347.543)  (274.772) 23 عمومية وإوارية ملاريف

  (125.183)  (155.671) 24 صافيملاريف تمويل، 
  453.961  163.830  ربح السنة 

      
      عائدة إلى: السنة (خسائر) /أرباح

  425.940  145.000  مالكي الشركة
  28.021  18.830  حقوق الملكية  ير المسيطرة

      
  453.961  163.830  ربح السنة

      
  0.231  0.079 16 العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى مالكي الشركة )درهم(
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 الموحد اآلخر الشاملالدخل الخسارة و  وأالربح بيان 
  ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   2018  2017 
       ألف ور م  ألف درهم   
      

 453.961  163.830   ربح السنة
      

      األخرى  ة)الخسارة( الشاملالدخل/ 
      

      :ربح أو الخسارةالحقاً للتصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
الحلة في الازا الضعال في تغيرات القيمة العاولة لتحوطات التدفقات 

 (542.604)  340.243   النقدية 
إعاوة تلنيف احتياطي التحوط للمبالغ المعترو بتا في الربح أو 

 -  144.448   (21الخسارة )إيضا  
لزميلة والمشاريع الحلة في التغير في االحتياطيات األخرى للشركات ا

 816  26.292     (12/2)إيضا  المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
ألصل تم تلنيضه كمحتضظ به حلة في االحتياطيات األخرى تحرير 
 -  (976)     للبيع
حلة في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة والمشاريع تحرير 

 (92)  (3.405)     عند اإلستبعاوة المشتركة المحتسبة وفقا  لحقوق الملكي
      
   506.602  (541.880) 
      

      :الحقاً للربح أو الخسارةتصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
بالقيمة العاولة مل صافي التغير في القيمة العاولة لموهووات مالية 

 (7.074)  -   (13)إيضا   خ ل الدخل الشامل اآلخر
      
   -  (7.074) 
      

 (548.954)  506.602   الشاملة األخرى للسنة (الخسارةالدخل/ )
      

 (94.993)  670.432   الدخل الشامل للسنة )الخسارة(/ إجمالي
      

      إلى: دعائ ةالشامل )الخسارة(الدخل/ إجمالي 
 (123.014)  651.602   مالكي الشركة

 28.021  18.830   لمسيطرةحقوق الملكية  ير ا
      

 (94.993)  670.432   للسنة ةالشامل )الخسارة(الدخل/ إجمالي 
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 الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 رأس
 المال 

 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 إحتياطي
 تحوط 

 تاحتياطا
 أخرى 

 إجمالي 
 إحتياطات

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 4.185.565 314.568 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 )كما تم بيانه( 2017يناير  1في 
 (5.534) (5.534) - - - - - - - - - إعاوة التلنيضات

 4.180.031 309.034 3.870.997 483.597 242 42.047 11.411 429.897 1.710.069 (267.184) 1.944.515 )معاو بيانه( 2017يناير  1في 
 453.961 28.021 425.940 - - - - - 425.940 - - السنةربح 

 (548.954) - (548.954) (548.954) 724 (542.604) (7.074) - - - - األخرى  ةالشامل( الخسارةالدخل/ )
 (94.993) 28.021 (123.014) (548.954) 724 (542.604) (7.074) - 425.940 - - )الخسارة( الشاملةالدخل/  إهمالي

 (367.702) - (367.702) - - - - - (367.702) - - (16نقدية )إيضا   أنلبة أربا 
 - - - 42.594 - - - 42.594 (42.594) - - محول إل  إحتياطي قانوني

 456.612 456.612 - - - - - - - - - مسا مات مل حقوق الملكية  ير المسيطرة
 (1.508) (1.508) - - - - - - - - - أنلبة أربا  مدفوعة إل  حقوق الملكية  ير المسيطرة

 (2.590) (2.590) - - - - - - - - - (5/3)إيضا   إستبعاو شركة تابعة
 4.169.850 789.569 3.380.281 (22.763) 966 (500.557) 4.337 472.491 1.725.713 (267.184) 1.944.515  2017 ديسمبر 31في 
             

 4.169.850 789.569 3.380.281 (22.763) 966 (500.557) 4.337 472.491 1.725.713 (267.184) 1.944.515 )كما تم بيانه( 2018يناير  1في 
 (108.821) (3.818) (105.003) (4.337) - - (4.337) - (100.666) - - ()و(2تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الاديدة )إيضا  

 4.061.029 785.751 3.275.278 (27.100) 966 (500.557) - 472.491 1.625.047 (267.184) 1.944.515 )معاو بيانه( 2018يناير  1في 
 163.830 18.830 145.000 - - - - - 145.000 - - السنةربح 

 506.602 - 506.602 506.602 21.911 484.691 - - - - - الدخل الشامل اآلخر
 670.432 18.830 651.602 506.602 21.911 484.691 - - 145.000 - - إهمالي الدخل الشامل

 (321.739) - (321.739) - - - - - (321.739) - - (16أنلبة أربا  نقدية )إيضا  
 - - - 14.500 - - - 14.500 (14.500) - - محول إل  إحتياطي قانوني

  اإلستحوا  عل  حقوق الملكية  ير المسيطرة
 (42.442) (16.463) (25.979) - - - - - (25.979) - - (5/2)إيضا   

)إيضا   صافيمسا مات مل حقوق الملكية  ير المسيطرة، 
5/2) - - - - - - - - - 192.423 192.423 

 أنلبة أربا  مدفوعة إل  حقوق الملكية  ير المسيطرة
 (9.773) (9.773) - - - - - - - - - (5/2)إيضا  

 4.549.930 970.768 3.579.162 494.002 22.877 (15.866) - 486.991 1.407.829 (267.184) 1.944.515  2018 ديسمبر 31في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

   2018  2017 
 ألف ور م  ألف درهم  إيضا  
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 453.961  163.830   السنةربح 

      تعديالت لـ:
 17.676  20.298  8 االستت ك

 127.141  155.671  24 صافيملاريف تمويل، 
 10.602  7.960   المحمل عل  مكافتت نتاية الخدمة للمووضيل

 (330.851)  (273.027)   تقييم الموهووات المالية بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة مل مكاس 
 -  144.448  21 اإلستحقاق عندتحوط  خسارة إعاوة تلنيف إحتياطي

 (644.706)  (540.401)  12 صافي، شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةمل  حلة في الربح
 257.348  294.695  12 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية إنخضاض في قيمة

 (50.207)  (56.393)   ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية مكس  مل إستبعاو شركات زميلة
 -  (109.438)  7 مكس  مل إستبعاو أصل ملنف كمحتضظ به للبيع

 (129.001)  -  5/3 مكس  مل إستبعاو شركة تابعة
 58.361  40.791  22 عقاري  إلستثمار نقص في القيمة العاولة

 17.214  25.731  12 الملكيةوفقا  لحقوق يلة ومشاريع مشتركة محتسبة مل شركات زم أنلبة أربا  مستلمة
 (1.394)  -  22 إستثمار عقاري مل إستبعاو  مكس 
 17.248  8.640  23 موهووات  ير ملموسةوشط  إطضاا 
 (38)  (52)  22 بضاعة بطيئة الحركة مخلص مقابل عكإ 

 15.914  8.158  23 مخلص ويون مشكوك في تحليلتا
 (200.451)  (292.490)  12 محتس  وفقا  لحقوق الملكية مشترك ومشروعإستثمار في أصل محتضظ به للبيع 

 (877.493)  (1.301.196)   إستثمارات في موهووات مالية بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة
 238.480  1.094.174   أو الخسارة موهووات مالية بالقيمة العاولة مل خ ل الربحل قروض تم الحلول عليتا

 تم الحلول عليتا مقابل موهووات مالية بالقيمة العاولة  تكاليف تمويل مدفوعة عل  قروض
 (30.154)  (43.492)   مل خ ل الربح أو الخسارة 

 -  245.518  7 إستبعاو أصل محتضظ به للبيععائدات مل 
 169.979  -  5/3 المستبعد إستبعاو شركة تابعة، صافي النقدعائدات مل 

 -  1.884.528   صافيإستبعاو شركات زميلة ومشاريع مشتركة، 
      

      التغيرات في رأس المال العامل:
 (1.722)  (776)   التغير في المخزون 

 (52.466)  (32.160)   التغير في الذمم المدينة التاارية واألخرى 
 143.913  20.145   األخرى و التغير في المطلوبات التاارية 

      
 (790.646)  1.465.162   العمليات في (المستخدم) الناتج من/ صافي النقد

 (5.038)  (6.601)   مكافتت نتاية خدمة المووضيل المدفوعة
      

 (795.684)  1.458.561   األنشطة التشغيليةالناتج من/ )المستخدم( صافي النقد 
      من األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية

 (3.263)  (1.204)   صافيشراا موهووات  ير ملموسة، 
 (135.044)  (35.691)   وفعات لتطوير إستثمار عقاري 

 (33.695)  (10.459)   صافي، شراا أثا  ومعدات
 11.718  7.494   عائدات مل عقوو التأهير التمويلية

 5.000  25.000   ووائع وكالة مستروة/ )مووعة(
 3.300  5.371   فوائد مستلمة

      
 (151.984)  (9.489)   اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

      
      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (52.963)  (76.085)   تكاليف تمويل مدفوعة عل  قروض
 (50.016)  (1.724.733)  17 قروض مسدوة

 882.456  458.339  17 روض تم الحلول عليتاق
 (367.702)  (321.739)  16 أنلبة أربا  مدفوعة

 456.612  192.423   صافي، حقوق الملكية  ير المسيطرة مسا مات مل قبل
 -  (36.932)    ير المسيطرة حقوق الملكية اإلستحوا  عل 

 (1.508)  (1.738)   ةأنلبة أربا  مدفوعة إل  حقوق الملكية  ير المسيطر 
            

 866.879  (1.510.465)   التمويليةاألنشطة  الناتج من /(المستخدم في) صافي النقد
            

 (80.789)  (61.393)   في النقد ومرادفات النقد النقص صافي
      

 571.262  490.473   يناير 1النقد ومراوفات النقد في 
      

 490.473  429.080   ديسمبر 31ومرادفات النقد في  النقد
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

 ات مسىؤولية محىدووة تىم تأسيسىتا فىي إمىىارة أبىووبي، اإلمىارات  عامىة)"الشىركة"(  ىي شىىركة مسىىا مة  .ع. .ش كابيتىالشىركة الواحىة 
   .1997يوليو  12وتأسسش بتاريخ  1997مايو  20اللاور بتاريخ  10ميري رقم األمرسو  ال، بموه  حدةالعربية المت

 
تضىىىم  ىىىذه البيانىىىات الماليىىىة الموحىىىدة النتىىىائج والمركىىىز المىىىالي للشىىىركة وشىىىركاتتا التابعىىىة )ويشىىىار إليتىىىا معىىىا  بىىىى "الماموعىىىة"( وحلىىىص 

 (.والمشاريع المشتركة" الشركات الزميلة"لسيطرة مشتركة )الخاضعة  والشركاتالزميلة  الشركاتالماموعة في 
 

تسىىىىتثمر الماموعىىىىة فىىىىي ماموعىىىىة واسىىىىعة مىىىىل القطاعىىىىات تشىىىىمل تىىىىأهير الطىىىىائرات، الخىىىىدمات الماليىىىىة، أسىىىىواق رأس المىىىىال، العقىىىىارات 
 .والخدمات البحرية التكنولوهيا المالية، النضع والغاز، الرعاية اللحية ،اللناعية، البنية التحتية

 
 أساس التحضير  2
 

 التوافقبيان  )أ(
 

  ."قانون الشركات"وأحكا   للتقارير المالية ةالدولي عاييرللموفقا الموحدة البيانات المالية  تم إعداو
 

 أساس القياس )ب(
 
ووات الماليىة التىي يىتم قياسىتا بعى  األالعقىاري و  سىتثماراإلفيما عىدا قد تم إعداو البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلضة التاريخية، ل

إعىاوة تلىنيف بعى  أرقىا  المقارنىة، حيثمىا تىم  كمىا  ىو موضىح فىي السياسىات المحاسىبية أونىاه.العاولة بنتاية كىل فتىرة تقريىر، بالقيمة 
 لبيانات المالية الموحدة.ل الضترة الحالية في المتبع، لتتوافق مع العرض ا  كان  ل  ضروري

 
إن القيمىة العاولىة  ىي القيمىة التىي  .والخىدمات البضىائعبلضة عامة تمثل القيمة العاولة للثمل المقد  مقابىل تبىاول  إن التكلضة التاريخية

سيتم است متا لبيع أحد الموهووات، أو وفعتا لتحويل أي مل المطلوبىات ضىمل معىام ت منتامىة بىيل المتعىامليل بالسىىوق فىي تىىاريخ 
. وعنىىد تقىىدير أخىىرى  باسىىتخدا  تقنيىىة تقيىىيم تىىم تقىىديرهبطريقىىة مباشىىرة أو  م حاتىىهالسىىعر يمكىىل  القيىىاس، بغىى  الناىىر عىىل مىىا إ ا كىىان

القيمة العاولة ألي مل الموهىووات أو المطلوبىات، تأخىذ الماموعىة بعىيل االعتبىار تلى  العوامىل عنىد تسىعير الموهىووات أو المطلوبىات 
تسعير الموهووات أو المطلوبات في تىاريخ القيىاس. تىم تحديىد القيمىة العاولىة  خذ المتعامليل في السوق تل  العوامل بالحسبان عندأا ا 

أل ىىراض القيىىاس و/أو اإلفلىىا  فىىي  ىىذه البيانىىات الماليىىة الموحىىدة علىى   لىى  األسىىاس، باسىىتثناا معىىام ت الىىدفع علىى  أسىىاس األسىىتم 
 17ضىىىمل نطىىىاق المعيىىىار المحاسىىىبي الىىىدولي رقىىىم معىىىام ت اإلياىىىار  ،2ضىىىمل نطىىىاق المعيىىىار الىىىدولي إلعىىىداو التقىىىارير الماليىىىة رقىىىم 

 والقياسات التي تتشابه مع القيمة العاولة ولكنتا ليسش قيمة عاولة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقىم
 .36الناتاة عل إستخدا  المعيار المحاسبي الدولي رقم  تل أو  2

 
مىا استناوا  إلى  ورهىة  3أو  2، 1ف قياسات القيمة العاولة في المستوى يتلنيتم و التقارير المالية، إل   ل ، أل راض إعدا باإلضافة

التىي تىم ، بلىورة شىاملة، وأ ميىة المىدخ ت لقيىاس القيمىة العاولىة يمكىل م حاتتىاقياسات القيمة العاولىة  إل  المدخ ت إ ا كانش  ذه
 :كما يلي توضيحتا

 
  يمكىل  ة مىل األسىعار المدرهىة ) يىر المعدلىة( فىي األسىواق النشىطة لموهىووات أو مطلوبىات التىيمدخ ت مسىتمد -1المستوى

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياسللمنشأة 
  والتىىىي يمكىىىل م حاتتىىىا  1مىىىدخ ت مسىىىتمدة مىىىل ملىىىاور  يىىىر األسىىىعار المدرهىىىة تىىىم إوراهتىىىا ضىىىمل المسىىىتوى  -2المسىىىتوى

 ؛ و  ير مباشرلألصل أو اإللتزا ، إما بشكل مباشر أو 
  المطلوباتأو  للموهووات مدخ ت  ير م حاة -3المستوى. 

 
 العملة السائدة وعملة عرض البيانات المالية (ج)
 

تتمثل العملة السائدة للشركة بعملة الدوالر األمريكي. إن البيانات المالية الضرويىة لكىل شىركة مىل شىركات الماموعىة يىتم عرضىتا بعملىة 
. لغىرض  ىذه البيانىىات الماليىة الموحىىدة يىتم عىرض النتىىائج والمركىز المىىالي (عملتتىا السىىائدة) تىىاالسىىائدة التىي تعمىل فيالبيئىة اإلقتلىاوية 

يتم تقري  كافىة المعلومىات الماليىة إلى  أقىرب عىدو صىحيح بىاآلالو مىالم للماموعة بالدر م اإلماراتي، كونتا عملة العرض للماموعة. 
 يذكر خ و  ل .
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 )يتبع( يانات المالية الموحدةالب حولإيضاحات 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (د)
 
 الموحدة على البيانات المالية هاموالتي ليس لها تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  (1)

 
المعايير الدولية للتقارير المالية اللاورة مل قبل مالىإ المعىايير التعدي ت حول ق عدو مل في السنة الحالية، قامش الماموعة بتطبي

  كما يلي: 2018يناير  1المحاسبية الدولية التي يسري مضعولتا بشكل الزامي للضترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
 

 قها للفترات طبيتيسري  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 السنوية التي تبدأ من

 أو بعد
  

تتضمل التعدي ت عل  التي  عل  المعايير الدولية للتقارير 2016-2014وورة التحسينات السنوية 
  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1 رقمالدولي للتقارير المالية  المعيار

 

 2018يناير  1
 

فيما يتعلق  العم ا مع عقوو مل إيراوات 15المالية رقم لتقارير لتعدي ت عل  المعيار الدولي 
 المنازةللعقوو المعدلة والعقوو  في المرحلة اإلنتقاليةبع  التخضيف  ولتوفيربتوضيح المعيار 

 

 2018يناير  1
 

معام ت بالعم ت األهنبية والبدل  22تضسير لانة تضسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
 ع مقدماالمدفو 

 

 2018يناير  1
 

معام ت الدفعات عل  أساس تلنيف وقياس  2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعدي ت عل  
 األستم

 

 2018يناير  1
 

 2018يناير  1 اإلستثمار العقاري  40المعيار المحاسبي الدولي رقم تعدي ت عل  
 

الماليىىة الاديىىدة والمعدلىىة أي تىىأثير متىىم علىى  المبىىالغ المدرهىىة فىىي السىىنة الحاليىىة أو  لىىم ينىىتج عىىل تطبيىىق  ىىذه المعىىايير الدوليىىة للتقىىارير
 السنوات السابقة ولكل قد تؤثر عل  محاسبة المعام ت أو الترتيبات المستقبلية.

 إيرادات من عقود مع العمالء 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي 
، المقىاوالتعقىوو  11محل المعيىار المحاسىبي الىدولي رقىم  العم االعقوو مع إيراوات مل  15رقم لتقارير المالية لالمعيار الدولي  يحل

العقىىىوو مىىىع مىىىل  اإليىىىراوات الناتاىىىةعلىىى  هميىىىع  ويىىىتم تطبيقىىىه،  ات الع قىىىةوالتضسىىىيرات  اإليىىىراوات 18 رقىىىم المعيىىىار المحاسىىىبي الىىىدولي
الناتاىة  لمحاسىبة اإليىراواتمل خمإ خطوات  منتاجيحدو المعيار الاديد . أخرى ، ما لم تكل  ذه العقوو ضمل نطاق معايير العم ا

الىىذي  البىىدل المقابىىلبمبلىىغ يعكىىإ  اإلعتىىراو بىىاإليراوات، يىىتم 15لتقىىارير الماليىىة رقىىم لالعقىىوو مىىع العمىى ا. بموهىى  المعيىىار الىىدولي  مىىل
ممارسة الحكىم، مىع األخىذ فىي  المنشتتطل  المعيار مل عميل. يتالخدمات إل  الأو  السلعمقابل تحويل  الحلول عليه المنشأةتتوقع 

 ،عنىىد تطبيىىق كىىل خطىىوة مىىل النمىىو ج علىى  العقىىوو مىىع عم ئتىىا. كمىىا يحىىدو المعيىىار الع قىىةاالعتبىىار هميىىع الحقىىائق والاىىروو  ات 
موعىة المعيىار الىدولي للتقىارير اعتمىدت الما لتكاليف اإلضافية للحلول عل  العقد والتكاليف المرتبطة مباشىرة بتنضيىذ العقىد.لالمحاسبة 

  والذي ليإ له أي تأثير  ا  عل  البيانات المالية الموحدة للماموعة. 2018يناير  1إعتبارا  مل  15المالية رقم 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 

 )يتبع( دلةالدولية للتقارير المالية الجديدة والمعمعايير ال )د(
 
 )يتبع( الموحدة على البيانات المالية هامالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير  (1)

 اإلستثمار العقاري  40المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على 
للمىرة األولى  فىي السىنة الحاليىة. توضىىح  سىتثمار عقىاري إ 40بإعتمىاو التعىدي ت على  المعيىار المحاسىبي الىدولي رقىم  الماموعىةقامىش 

التعدي ت أن تحويل اإلستثمار العقاري إل ، أو مل، يستلز  تقييم ما إ ا كان العقار يضي، أو لىم يعىد يضىي بتعريىف اإلسىتثمار العقىاري، 
حىىىاالت المدرهىىىة فىىىي المعيىىىار . توضىىىح التعىىىدي ت كىىىذل  بىىىأن العلىىى  حىىىدو  تغييىىىر فىىىي اإلسىىىتخدا مدعومىىىة بأولىىىة يمكىىىل م حاتتىىىا 

 ير شاملة وأنىه يمكىل تطبيىق االسىتخدا  على  العقىارات قيىد اإلنشىاا )بمعنى  أن االسىتخدا  ال يقتلىر على   40المحاسبي الدولي رقم 
 ىىا  والىىذي لىىيإ لىىه أي تىىأثير  2018ينىىاير  1إعتبىىارا  مىىل  40المعيىىار المحاسىىبي الىىدولي رقىىم اعتمىىدت الماموعىىة  العقىىارات المكتملىىة(.

  عل  البيانات المالية الموحدة للماموعة.
 
  الموحدة على البيانات المالية هامالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي لها تأثير  (2)

 (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( والتعدي ت 2013) األووات المالية 9بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  قامش الماموعة، 2014 خ ل سنة
قبل تاريخ سريانه. اختارت  ( مقدما  39 رقم الدولي والمعيار المحاسبي 7 المالية رقمالدولي للتقارير  )المعيار الع قة ات ال حقة 

مطلوبات الالمالية و  الموهوواتأي التاريخ الذي قامش فيه الماموعة بتقييم )ي كتاريخ التطبيق المبدئ 2014يوليو  1الماموعة 
 .القائمة( المالية

 
يتضىىمل بشىىكل أساسىىي أ( (، والىىذي 2014) 9، اعتمىىدت الماموعىىة المعيىىار الىىدولي للتقىىارير الماليىىة رقىىم 2018ينىىاير  1إعتبىىارا  مىىل 

قيىاس "القيمىة  فئىة ت محىدووة لمتطلبىات التلىنيف والقيىاس مىل خى ل تقىديممتطلبات إنخضاض القيمىة للموهىووات الماليىة و ب( تعىدي 
 العاولة مل خ ل الدخل الشامل اآلخر" عل  أووات ويل معينة.

 
 إنخضىىاض القيمىىة لخسىىائر إحتسىىاب الماموعىىةفىىي  هىىو ري ( تغييىىر 2014) 9المعيىىار الىىدولي للتقىىارير الماليىىة رقىىم  لقىىد نىىتج عىىل تطبيىىق

المتوقعىىىة  بىىىنتج خسىىىارة االئتمىىىان 39 المحاسىىىبي الىىىدولي رقىىىم نتىىىج الخسىىىارة المتكبىىىدة فىىىي المعيىىىار خىىى ل إسىىىتبداللألصىىىول الماليىىىة مىىىل 
 لكافىة مل الماموعىة أن تقىو  بتسىايل مخلىص للخسىائر اإلئتمانيىة المتوقعىة 9يتطل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . المستقبلية
تسىىتند الخسىىائر اإلئتمانيىىة . بالقيمىىة العاولىىة مىىل خىى ل الىىربح أو الخسىىارة يىىر المحىىتضظ بتىىا الماليىىة األخىىرى  وموهىىووات الىىديلالقىىروض 

وبعىد سىت متا. إ الماموعىةتوقىع تللعقىد وهميىع التىدفقات النقديىة التىي  وفقا  الضرق بيل التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  المتوقعة عل 
 لألصل. التقريبي ي األصليالضائدة الضعل عل  أساس سعرخلم العاز   ل  يتم



 

17 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 

 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(
 
 )يتبع(  موحدةال على البيانات المالية هامالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي لها تأثير  (2)

 )يتبع( (2014)تم تعديله في سنة  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

كمىا  2018ينىاير  1تم مقارنة المبالغ المدرهة كما في ، 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 :يلي
 

 
 

القيمة المدرهة 
ة بموه  األصلي

المعيار المحاسبي 
 39الدولي رقم 
 ألف ور م

 

 إعاوة القياس
 ألف ور م

 

القيمة المدرهة 
الاديدة بموه  
المعيار الدولي 
 للتقارير المالية 

 9رقم 
 ألف ور م

شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا  إستثمارات في 
 5.223.343  (97.881)  5.321.224  لحقوق الملكية

 529.680  (10.153)  539.833  ينة تاارية وأخرى  مم مد
 489.686  (787)  490.473  النقد ومراوفات النقد، صلضي

 6.242.709  (108.821)  6.351.530   المجموع
       
       

 1.625.047  (100.666)  1.725.713  أربا  مستبقاة
 (27.100)  (4.337)  (22.763)  حتياطياتا

 785.751  (3.818)  789.569  ية  ير المسيطرةحقوق الملك
 2.383.698  (108.821)  2.492.519  المجموع



 

18 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 

 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(
 
 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الجديدة والمعدلة الدولية للتقارير الماليةمعايير ال (3)
 

 التالية الملدرة والتي لم يحل موعد تطبيقتا بعد:الاديدة والمعدلة المعايير الدولية للتقارير المالية بتطبيق الماموعة لم تقم 
 

 طبيقها للفترات تيسري  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 السنوية التي تبدأ من

 أو بعد
  

  عقوو اإلياار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 2019يناير  1

عل  المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمل التعدي ت  2017-2015وورة التحسينات السنوية 
 23و  12والمعايير المحاسبية الدولية أرقا   11و  3ا  عل  المعايير الدولية للتقارير المالية أرق

 

 2019يناير  1

بخلائص التسديد  األووات المالية المتعلقة 9تعدي ت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المبكر مع التعويضات السلبية

 

 2019يناير  1

معالاات عد  اليقيل حول  23الية رقم تضسير لانة تضسيرات المعايير الدولية إلعداو التقارير الم
 ضريبة الدخل

 2019يناير  1

 شتركةمشاريع مفي شركات زميلة و  إستثمارات 28المعيار المحاسبي الدولي رقم تعدي ت عل  
الحلص طويلة األهل في  األووات المالية 9بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المتعلق

  تركشركة زميلة أو مشروع مش
 

 2019يناير  1

بشأن تعديل أو تقليص أو تسوية  منافع المووضيل 19تعدي ت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 خطة منافع محدوة

 

 2019يناير  1

 2021يناير  1 عقوو التأميل 17تعدي ت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  جارعقود اإلي 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عتراو، القياس، العرض واإلفلا  عل قا  للمعايير الدولية كيضية اإلللمكلضون باإلب غ وف 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يحدو

 يمعيار المحاسبالمحل إرشاوات التأهير الحالية بما في  ل   16لتقارير المالية رقم ل. سوو يحل المعيار الدولي عقوو اإلياار
 سوو تقو . 2019يناير  1للضترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  ساريةلبح توالتضسيرات  ات الللة عندما  17رقم الدولي 

 .2019يناير  1 في 16التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ب الماموعة
 

  مل المستأهريل اإلعتراو بأصول والتزامات هميع عقوو نمو ج محاسبي واحد، يتطل 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يقد  
المعيار  بهوبم تشغيلية ريهاإ ووکعق سابقا  اھتصنيض  ت لتي، وارون لمستأها اھعلي طريسي لتيا ووةلمحا ولباألص لمتعلقةا اإلياار

 .17المحاسبي الدولي رقم 
 

 :اميع عقوو اإلياار، سوو تقو  الماموعة بما يلي، ل16الدولي للتقارير المالية رقم  للمعيارعند التطبيق المبدئي 
 

  مبدئي ا تم قياستا في بيان المركز المالي الموحد،  والمطلوبات المتعلقة بعقد اإلياارموهووات ال اإلعتراو بحق إستخدا  ؛المستقبلية اإليااربالقيمة الحالية لمدفوعات 
 و اإلياار في الربح أو الخسارة؛ وباتمطلوالضوائد عل  األصول ستخدا  إت ك حق ستاالعتراو بإ 
  عرضتا تم ( والضائدة )يةنشطة التمويلاأل تم عرضتا ضملهزا رئيسي ) إل الضلل بيل ماموع المبالغ النقدية المدفوعة

 .ةالموحد ةالنقدي اتاألنشطة التشغيلية( في بيان التدفق ضمل
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 حضير )يتبع( أساس الت 2
 

 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال )د(
 
 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (3)
 

. الموهوواتانخضاض قيمة  36الدولي رقم  للمعيار المحاسبي وفقا  لتحديد انخضاض القيمة  الموهووات سيتم اختبار حق استخدا 
 .باإللتزامات المثقلةالخاص بعقوو اإلياار  بالمخلصل عتراو  ةالسابق المتطلباتسيحل  ذا محل 

 
وتر شتر ا أو أقل( وإياارات األصول منخضضة القيمة )مثل أهتزة الكمبي 12بالنسبة لعقوو اإلياار قليرة األهل )مدة اإلياار 

سمح به يتختار الماموعة االعتراو بملروفات اإلياار عل  أساس القسع الثابش وفق ا لما وو الشخلية واألثا  المكتبي(، س
 .16لتقارير المالية لالدولي  المعيار

 
  .ور م ألف 419.672 تأهير  ير قابلة لإللغاا بقيمة عقوو ، لدى الماموعة التزامات2018ويسمبر  31كما في 

 
ياار قليرة األهل اإلعقوو  بخ وياار اإلتعلق بعقوو يمل  ذه الترتيبات  ألف ور م 419.096مبلغ إل  أن  ئيولمبا  لتقييا يشير

 ألف 195.674 بمبلغ األصل ستخدا إحق بعل   ل ، سوو تعترو الماموعة  منخضضة القيمة. وبناا   للموهوواتوعقوو إياار 
  و الخسارةأو  الربحعل   التأثير إنيتعلق باميع عقوو اإلياار  ذه.  فيماألف ور م  195.674 بمبلغ وإلتزا  إياارويقابله  ور م

 بمبلغالضائدة  ملاريفوزياوة  ألف ور م 11.833بمبلغ ت ك ستزياوة اإلو ، ور مألف  16.397األخرى بمقدار  الملاريفتخضي  
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة السياسات المحاسبية 3
 

 أساس التوحيد  )أ(
 

 لىى  المنشىىتت المنامىىة( الخاضىىعة لسىىيطرة الشىىركة  تشىىتمل البيانىىات الماليىىة الموحىىدة علىى  البيانىىات الماليىىة للشىىركة والمنشىىتت )بمىىا فىىي
  وشركاتتا التابعة.

 
 الشركات التابعة ( 1)
 

 توحيد الشركة التابعة عندما يكون للشركة السيطرة على  الشىركة التابعىة وينتتىي عنىدما تضقىد الشىركة السىيطرة على  الشىركة التابعىة.يبدأ 
 يتم تحقيق السيطرة عندما:

 
 عل  الشركة المستثمر فيتا؛ تمتل  الشركة السيطرة 
 عندما تكون الشركة معرضة إل ، أو تمتل  حقوقا  في عوائد متنوعة مل ارتباطتا بالشركة المستثمر فيتا؛ و 
 .لديتا القدرة عل  استخدا  سيطرتتا في التأثير عل  العوائد 
 

فيتا أ  ال فىي حىال كانىش الحقىائق واألوضىاع تشىير إلى  تقو  الشركة بإعاوة تقييم فيما إ ا كانش تمتل  السيطرة عل  الشركة المستثمر 
 حدو  تغيرات في واحد أو أكثر مل العناصر الث ثة للسيطرة الواروة أع ه.

 
خ ل السنة في بيىان الىربح أو الخسىارة  المستبعدةوملاريف الشركة التابعة المستحو  عليتا أو  إيراواتوعل  وهه التحديد، يتم إوراج 

الشىامل اآلخىر بىداا  مىل التىاريخ الىذي تحلىل فيىه الشىركة على  السىيطرة وحتى  التىاريخ الىذي تضقىد فيىه الشىركة السىيطرة  الموحد والدخل
 عل  الشركة التابعة.

 
إن الربح أو الخسارة وكل بند مل الدخل الشامل اآلخر يكون عائدا  إل  مالكي الشركة وإل  حقوق الملكيىة  يىر المسىيطرة. إن مامىوع 

 امل للشركات التابعة يكىون عائىدا  إلى  مىالكي الشىركة وإلى  حقىوق الملكيىة  يىر المسىيطرة حتى  وإن نىتج عىل  لى  عاىز فىيالدخل الش
 حقوق الملكية  ير المسيطرة. رصيد

 
سياسىات عندما يكون  ل  ضروريا ، يتم إهراا التعدي ت عل  البيانات المالية للشركات التابعة و ل  لتوحيد سياساتتا المحاسىبية مىع ال

 المحاسبية للماموعة.
 

مىا بىيل شىركات  المتعلقىة بالمعىام ت ، الملاريف والتدفقات النقديىةيراواتيتم حذو هميع الموهووات والمطلوبات، حقوق الملكية، اإل
 الماموعة بالكامل عند التوحيد.

 
تمتلىى  السىىيطرة علىى  الشىىركة المسىىتثمر فيتىىا عنىىدما تمتلىى  الشىىركة أقىىل مىىل  البيىىة حقىىوق التلىىويش فىىي الشىىركة المسىىتثمر فيتىىا، فإنتىىا 

عندما تكىون حقىوق التلىويش كافيىة لمنحتىا القىدرة العمليىة على  توهيىه األنشىطة  ات الع قىة للشىركة المسىتثمر فيتىا مىل طىرو واحىد. 
ي الشىركة المسىتثمر تأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق واألوضاع  ات الع قة عند تقييم فيما إ ا كانىش حقىوق تلىويش الشىركة فى

 فيتا كافية أ  ال لمنحتا السيطرة بما في  ل : 
 
  حام وتوزيع حقوق التلويش لحاملي األصوات اآلخريل؛ مقارنة  معحقوق التلويش لالشركة إمت ك حام 
 أو األطراو األخرى؛ األخرى  حقوق التلويش الكامنة المحتضظ بتا مل قبل الشركة، حاملي األصوات 
 ة مل الترتيبات التعاقدية األخرى؛ والحقوق الناتا 
  القىىدرة علىى  توهيىىه األنشىىطة  ات الع قىىة فىىي حاليىىا   ضىىافية تشىىير إلىى  أن الشىىركة تمتلىى ، أو أنتىىا ال تمتلىى إأيىىة حقىىائق وأوضىىاع ،

 التلويش في اهتماعات المسا ميل السابقة. إتاا اتالوقش الذي يكون فيه حاهة للنع القرارات، بما في  ل  
 

يىىرات فىىي ملكيىىة الماموعىىة فىىي شىىركات تابعىىة والتىىي ال تىىؤوي إلىى  خسىىارة السىىيطرة يىىتم احتسىىابتا كمعىىام ت حقىىوق ملكيىىة. يىىتم إن التغ
 يىر المسىيطرة لىتعكإ التغيىرات فىي ملكيتتىا فىي الشىركات التابعىة. إن أي فىرق  تعديل القيم المدرهىة لملكيىة الماموعىة وحقىوق الملكيىة

مباشىرة فىي حقىوق الملكيىة  اإلعتىراو بىهيىر المسىيطرة والقيمىة العاولىة للبىدل المىدفوع أو المقبىوض يىتم   تعىديل حقىوق الملكيىة مبلىغبيل 
 ويكون عائدا  إل  مالكي الشركة. 
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 بع()يت الشركات التابعة ( 1)
 

عندما تضقد الماموعة السيطرة عل  الشركة التابعة، يتم االعتراو بأي ربح أو خسارة فىي الىربح أو الخسىارة ويىتم احتسىابتا كىالضرق بىيل 
( القيمىىة المدرهىىة سىىابقا  للموهىىووات )بمىىا فىىي  لىى  2( مامىىوع القيمىىة العاولىىة للمبلىىغ المسىىتلم والقيمىىة العاولىىة أليىىة حلىىة مسىىتبقاة و )1)

ة(، ومطلوبىات الشىركة التابعىة وأيىة حقىوق ملكيىة  يىر مسىيطرة. يىتم المحاسىبة على  هميىع المبىالغ المعتىرو بتىا سىابقا  فىي الىدخل الشتر 
الماموعىىة قامىىش باسىىتبعاو موهىىووات أو مطلوبىىات الشىىركة التابعىىة مباشىىرة كمىىا لىىو كانىىش الشىىامل اآلخىىر المتعلقىىة بتلىى  الشىىركة التابعىىة 

وفقىا   مسىمو  بىه /كمىا  ىو محىدو إلى  تلىنيف آخىر فىي حقىوق الملكيىةأو التحويل  الخسارةأو  الربحف إل  إعاوة التلنيبمعن  آخر، )
. إن القيمىىة العاولىىة ألي اسىىتثمار محىىتضظ بىىه فىىي الشىىركة التابعىىة السىىابقة بتىىاريخ فقىىدان السىىيطرة يىىتم للمعىىايير الدوليىىة للتقىىارير الماليىىة(

أو، عندما ينطبىق،  9رقم  للتقارير المالية ألولي و ل  في المحاسبة ال حقة وفقا  للمعيار الدولياعتباره كالقيمة العاولة عند االعتراو ا
 التكلضة عند االعتراو األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 
 ( اندماج األعمال2)
 

محول ضمل اندماج األعمال بالقيمة العاولىة، التىي ال يتم قياس البدليتم احتساب االستحوا  عل  األعمال باستخدا  طريقة االستحوا . 
 المترتبىىىة علىىى يىىىتم احتسىىىابتا باعتبار ىىىا مامىىىوع القىىىيم العاولىىىة بتىىىاريخ االسىىىتحوا  للموهىىىووات المحولىىىة مىىىل قبىىىل الماموعىىىة، المطلوبىىىات 

قابىىل السىىيطرة علىى  الشىىركة الماموعىىة إلىى  المىىالكيل السىىابقيل للشىىركة المسىىتحو  عليتىىا وحقىىوق الملكيىىة اللىىاورة مىىل قبىىل الماموعىىة م
 المستحو  عليتا. يتم االعتراو بالتكاليف المتعلقة باالستحوا  عموما  في الربح أو الخسارة عند تحققتا.

 
 بالقيمة العاولة.الملتز  بتا مطلوبات بتاريخ االستحوا ، يتم االعتراو بالموهووات القابلة للتحديد المستحو  عليتا وال

 
المحول، المبلغ ألية حقوق ملكية  ير مسيطرة  في الشركة المستحو  عليتا والقيمىة  البدلتبار ا الضائ  إلهمالي يتم قياس الشترة باع

العاولىىة لحقىىوق الملكيىىة المحىىتضظ بتىىا سىىابقا  للمسىىتحو  فىىي الشىىركة المسىىتحو  عليتىىا )إن وهىىدت( علىى  صىىافي المبىىالغ بتىىاريخ االسىىتحوا  
. فىىىي حالىىة أنىىىه، بعىىىد إعىىاوة التقيىىىيم، كىىىان صىىافي المبىىىالغ بتىىىاريخ الملتىىز  بتىىىاللتحديىىىد والمطلوبىىىات القابلىىة المسىىىتحو  عليتىىىا للموهىىووات 

المحىول، المبلىغ أليىة حقىوق ملكيىة  يىر  البىدليتاىاوز إهمىالي الملتز  بتا القابلة للتحديد والمطلوبات  المستحو ة االستحوا  للموهووات
ولة لحقوق الملكية المحىتضظ بتىا سىابقا مىل قبىل المسىتحو  فىي الشىركة المسىتحو  عليتىا مسيطرة في الشركة المستحو  عليتا والقيمة العا

 )إن وهدت(، يتم االعتراو بالضائ  فورا  في الربح أو الخسارة كربح مل شراا صضقة.
 

هىىووات إن حقىىوق الملكيىىة  يىىر المسىىيطرة التىىي تمثىىل حقىىوق ملكيىىة حاليىىة وتخىىول حامليتىىا للحلىىول علىى  حلىىة نسىىبية فىىي صىىافي مو 
ا المنشأة في حالة التلضية قد يتم قياستا مبدئيا  بالقيمة العاولىة أو بالحلىة النسىبية لحقىوق الملكيىة  يىر المسىيطرة للمبىالغ المعتىرو بتى

. إن أنىواع على  حىدةمعاملىة كىل للافي الموهووات القابلة للتحديد في الشركة المستحو  عليتا. يتم اختيار أساس القياس عل  أسىاس 
الملكية  ير المسيطرة األخرى يتم قياستا بالقيمة العاولة أو، حيثما ينطبق، وفقا  لألساس المحدو فىي معيىار وولىي آخىر للتقىارير حقوق 
 المالية.

 
طىارئ، فإنىه يىتم  بىدلالمحول مل قبل الماموعة ضمل اندماج األعمال موهووات أو مطلوبات ناتاىة مىل ترتيى   البدلعندما يتضمل 

 المحول ضمل اندماج األعمال.  البدلبالقيمة العاولة بتاريخ االستحوا  ويتم اوراهه كازا مل ارئ الط البدلقياس 
 

الطىارئ التىىي ال تكىىون مؤ لىة كتعىىدي ت لضتىرة القيىىاس تعتمىىد على  كيضيىىة تلىىنيف  للبىىدلإن القيىاس ال حىىق للتغيىرات فىىي القيمىىة العاولىة 
ه كحقىىوق ملكيىىة ال يىىتم إعىىاوة قياسىىه بتىىواريخ تقىىارير الحقىىة ويىىتم احتسىىاب التسىىوية الطىىارئ الىىذي يىىتم تلىىنيض البىىدلالطىىارئ. إن  البىىدل

وفقىىا  الطىىارئ الىذي يىتم تلىىنيضه كأصىل أو التىزا  يىىتم إعىاوة قياسىه بتىىواريخ التقىارير ال حقىة  البىدلال حقىة لىه ضىمل حقىىوق الملكيىة. إن 
، المخللىات، المطلوبىات الطارئىة والموهىووات الطارئىة 37لىدولي رقىم أو المعيىار المحاسىبي ا 9للمعيار الدولي للتقارير الماليىة رقىم 

 أو الخسارة  ات الع قة في الربح أو الخسارة. اإلعتراو بالمكس  حسبما يكون م ئما ، مع



 

22 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 

 أساس التوحيد )يتبع( )أ( 
 
 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية   (3)
 

عليتىىا. إن التىأثير التىا   ىو القىدرة علىى  المشىاركة فىي قىرارات السياسىىة  الشىركة الزميلىة  ىي المنشىأة التىىي تمىارس الماموعىة تىأثيرا   امىا  
  أو السيطرة المشتركة عل  تل  السياسات.  المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيتا ولكل ليإ السيطرة

 
المشروع المشترك  و ترتي  مشترك حيث يكون للاتات التي لديتا سيطرة مشتركة عل  الترتي  حقوقىا  فىي صىافي موهىووات الترتيى  

ما تسىتلز  القىرارات حىول المشترك. إن السيطرة المشتركة  ي المشاركة المتضق عليتا تعاقديا  للسيطرة عل  الترتي  التي تاتر فقع عند
 األنشطة  ات الع قة موافقة إهماعية مل الاتات التي تتشارك السيطرة.

 
إن نتائج وموهووات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يىتم إوراهتىا فىي  ىذه البيانىات الماليىة الموحىدة باسىتخدا  طريقىة 

لىىنيف االسىىتثمار أو هىىزا منىىه كمحىىتضظ بىىه للبيىىع، وفىىي  ىىذه الحالىىة، يىىتم احتسىىابه وفقىىا  حقىىوق الملكيىىة المحاسىىبية باسىىتثناا عنىىدما يىىتم ت
. وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراو باالستثمار فىي شىركة زميلىة أو مشىروع مشىترك مبىدئيا  5للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

حقىىا  ل عتىراو بحلىة الماموعىة فىي الىىربح أو الخسىارة والىدخل الشىامل اآلخىىر فىي بيىان المركىز المىالي الموحىىد بالتكلضىة ويىتم تعىديلتا ال
، شركة الزميلىة أو المشىروع المشىتركالعندما تزيد حلة الماموعة في الخسائر عل حلتتا في للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 

حلىص طويلىة األهىل، التىي وفقىا  لطبيعتتىا، تشىكل التىي تتضىمل أيىة ) شىركة الزميلىة أو المشىروع المشىتركالفي الماموعة فإن حلة 
عىىل اإلعتىىراو بحلىىتتا بأيىىة خسىىائر ، تتوقىىف الماموعىىة (هىىزاا  مىىل صىىافي اسىىتثمار الماموعىىة فىىي شىىركة زميلىىة أو مشىىروع مشىىترك

ة متوقعىىة أو إلىى  الحىىد الىىذي يكىىون فيىىه لىىدى الماموعىىة التزامىىات قانونيىىة أو إسىىتداللي يىىتم اإلعتىىراو بالخسىىائر األخىىرى  إضىىافية أخىىرى.
 .عل الشركة الزميلة أو المشروع المشتركقدمش وفعات بالنيابة 

 
يتم احتساب االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشىترك باسىتخدا  طريقىة حقىوق الملكيىة مىل التىاريخ الىذي أصىبحش فيىه الاتىة 

فىي شىركة زميلىة أو مشىروع مشىترك، يىتم االعتىراو بىأي المستثمر فيتىا شىركة زميلىة أو مشىروع مشىترك. عنىد االسىتحوا  على  اسىتثمار 
الاتىة المسىىتثمر فيتىا القابلىىة للتحديىىد  فىائ  لتكلضىىة االسىتثمار علىى  حلىة الماموعىىة مىل صىىافي القيمىة العاولىىة لموهىووات ومطلوبىىات

افي القيمىىىة العاولىىىة كشىىترة، التىىىي يىىىتم إضىىىافتتا فىىي المبلىىىغ المىىىدرج ل سىىىتثمار. يىىىتم االعتىىراو بىىىأي فىىىائ  لحلىىىة الماموعىىة علىىى  صىىى
القابلة للتحديد عل  تكلضة االستثمار، بعد إعىاوة التقيىيم، مباشىرة فىي الىربح أو الخسىارة فىي فتىرة االسىتحوا  على   للموهووات والمطلوبات

 االستثمار.
 

النخضىاض القيمىة فيمىا لتحديد فيما إ ا كان مل الضروري االعتراو بأي خسىارة  36يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
يتعلق باستثمار الماموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك. عندما يكون  ل  ضروريا ، يتم اختبار إهمالي المبلىغ المىدرج ل سىتثمار 

كأصىىل فىىروي  انخضىىاض قيمىىة الموهىىووات 36)بمىىا فىىي  لىى  الشىىترة( فيمىىا يتعلىىق بانخضىىاض القيمىىة وفقىىا  للمعيىىار المحاسىىبي الىىدولي رقىىم 
أيتمىىا أعلى ( مىىع المبلىىغ  اإلسىىتبعاو لى  مىىل خى ل مقارنىىة المبلىىغ الممكىل تحلىىيله لىىه )قيمىة االسىىتخدا  والقيمىة العاولىىة ناقلىىا  تكىاليف و 

المىىدرج لىىه. إن أيىىة خسىىارة معتىىرو بتىىا النخضىىاض قيمىىة تشىىكل هىىزاا  مىىل المبلىىغ المىىدرج ل سىىتثمار. يىىتم االعتىىراو بىىأي عكىىإ لخسىىارة 
 ضمل النطاق الذي يزيد فيه المبلغ القابل للتحليل ل ستثمار الحقا .  36لمعيار المحاسبي الدولي رقم انخضاض القيمة وفقا  ل

 
توقف فيه االستثمار عل كونه شىركة زميلىة أو مشىروع مشىترك، يتتوقف الماموعة عل استخدا  طريقة حقوق الملكية مل التاريخ الذي 

ع. عنىدما تحىتضظ الماموعىة بحلىة فىي الشىركة الزميلىة أو المشىروع المشىترك السىابق أو عندما يتم تلنيف االسىتثمار كمحىتضظ بىه للبيى
وكانش الحلة المستبقاة  ي أصل مالي، تقو  الماموعة بقياس الحلىة المسىتبقاة بالقيمىة العاولىة فىي  لى  التىاريخ ويىتم اعتبىار القيمىة 

. إن الضىرق بىيل المبلىغ المىدرج للشىركة الزميلىة أو 39اسىبي الىدولي رقىم العاولة كقيمتتا العاولة عند االعتراو األولىي وفقىا  للمعيىار المح
المشروع المشترك بتىاريخ التوقىف عىل اسىتخدا  طريقىة حقىوق الملكيىة والقيمىة العاولىة أليىة حلىة مسىتبقاة وأيىة تحلىي ت مىل اسىتبعاو 

أو الخسارة مل استبعاو الشركة الزميلة أو المشىروع حلة هزئية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يتم إضافته عند تحديد الربح 
المشترك. باإلضافة لذل ، تقو  الماموعة باحتساب كافة المبالغ المعترو بتا سابقا  في الدخل الشامل اآلخر فيمىا يتعلىق بتلى  الشىركة 

تلى  الشىركة الزميلىة أو المشىروع المشىترك الزميلة أو المشروع المشترك عل  نضإ األساس الذي قد يكون الزما  فيمىا إ ا قىد تىم اسىتبعاو 
مباشرة مل الموهووات أو المطلوبات  ات الع قة. بناا  عل   ل ، فىي حىال كىان سىيتم إعىاوة تلىنيف الىربح أو الخسىارة المعتىرو بتىا 

بعاو الموهىىووات أو سىىابقا  فىىي الىىدخل الشىىامل اآلخىىر مىىل قبىىل تلىى  الشىىركة الزميلىىة أو المشىىروع المشىىترك فىىي الىىربح أو الخسىىارة مىىل اسىىت
المطلوبات  ات الع قة، فإن الماموعة سوو تقو  بإعاوة تلنيف الربح أو الخسارة مل حقوق الملكية إل  الربح أو الخسارة )كتعديل 

 إلعاوة التلنيف( عندما يتم التوقف عل استخدا  طريقة حقوق الملكية.
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 أساس التوحيد )يتبع( )أ( 
 
 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية )يتبع(  (3)
 

تستمر الماموعة في استخدا  طريقة حقوق الملكية عندما يلبح االستثمار في الشركة الزميلة استثمار فىي مشىروع مشىترك أو يلىبح 
مار فىىي مشىىروع مشىىترك اسىىتثمار فىىي شىىركة زميلىىة. ال يىىتم إعىىاوة قيىىاس القيمىىة العاولىىة عنىىد إهىىراا  ىىذه التغيىىرات فىىي حلىىص االسىىتث

 الملكية.
   

عندما تقو  الماموعىة بتخضىي  حلىة ملكيتتىا فىي شىركة زميلىة أو مشىروع مشىترك ولكنتىا تسىتمر فىي اسىتخدا  طريقىة حقىوق الملكيىة، 
تلىنيف ضىىمل الىربح أو الخسىىارة الحلىة مىىل الىربح أو الخسىىارة التىي تىىم االعتىراو بتىىا سىابقا  فىىي الىىدخل بإعىىاوة ال تقىو  فىإن الماموعىىة

الشامل اآلخىر المتعلقىة بىذل  االنخضىاض فىي حلىة الملكيىة فيمىا لىو سىيتم إعىاوة تلىنيف الىربح أو الخسىارة إلى  الىربح أو الخسىارة عنىد 
 استبعاو الموهووات أو المطلوبات  ات الع قة.

 
حدى منشتت الماموعة بالتعامىل مىع شىركة زميلىة أو مشىروع مشىترك لىدى الماموعىة، فىإن األربىا  والخسىائر الناتاىة مىل إما تقو    عند

المعىىىام ت مىىىع الشىىىركة الزميلىىىة أو المشىىىروع المشىىىترك يىىىتم االعتىىىراو بتىىىا فىىىي البيانىىىات الماليىىىة الموحىىىدة للماموعىىىة فقىىىع ضىىىمل نطىىىاق 
 مشروع المشترك  ير المرتبطة بالماموعة. الحلص في الشركة الزميلة أو ال

 
 خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من  المصنفة والمشاريع المشتركةالشركات الزميلة  (4)
 

يىىتم إوراج الحلىىص فىىي الشىىركات الزميلىىة المحىىتضظ بتىىا كاىىزا مىىل المحضاىىة اإلسىىتثمارية للماموعىىة فىىي بيىىان المركىىز المىىالي الموحىىد 
، بتحديىىد اإلسىىتثمارات فىىي إسىىتثمارات فىىي شىىركات زميلىىة ومشىىاريع مشىىتركة 28لمعيىىار المحاسىىبي الىىدولي رقىىم ا يسىىمحة. بالقيمىىة العاولىى

، عنىد اإلعتىراو المبىدئي، بالقيمىة العاولىة مىل خى ل الىربح أو مؤسسىات رووس أمىوال المخىاطرالشركات الزميلة المحتضظ بتىا مىل قبىل 
الربح أو الخسارة بيان التغيرات في القيمة العاولة في ب اإلعتراو مع، 9لدولي للتقارير المالية رقم الخسارة ويتم إحتسابتا وفقا  للمعيار ا

 .في فتره التغييرالموحد 
 
 محتفظ بها للبيعغير متداولة موجودات  (ب)
 

المدرج لتا وبلورة رئيسىية محتضظ بتا للبيع عند إمكانية تحليل المبلغ وماموعات اإلستبعاو كيتم تلنيف الموهووات  ير المتداولة 
 مل خ ل عملية بيع بدال  مل االستخدا  المستمر. يتم اعتبار  ذا الشرط بأنه قد تم تلبيته فقع عندما يكون البيع محىتم   بلىورة كبيىرة

والعرفيىىة و ىىي خاضىىعة للشىىروط العاويىىة  مباشىىرة فىىي وضىىعه الحىىالي للبيىىع )أو ماموعىىات اإلسىىتبعاو(صىىل  يىىر المتىىداول وعنىىد تىىوفر األ
. ينبغىي أن تكىىون اإلوارة ملتزمىة بىىالبيع الىذي ينبغىىي أن يكىىون وعمليىىة البيىع محتملىىة هىىدا   لبيىع أصىىول مماثلىة )أو ماموعىىات اإلسىتبعاو(

 مؤ    للبيع بالكامل خ ل سنة واحدة مل تاريخ التلنيف.
 

بعىىة، يىىتم تلىنيف هميىىع موهىىووات ومطلوبىىات تلىى  عنىدما تلتىىز  الماموعىىة بخطىىة بيىع معينىىة تتضىىمل خسىىارة للسىىيطرة على  الشىىركة التا
الشىركة التابعىة كمحىتضظ بتىا للبيىع عنىدما يىتم تلبيىة المعىايير الىواروة أعى ه بغى  الناىر عىل فيمىا إ ا كانىش الماموعىة سىتحتضظ بحلىة 

 بعد البيع.سابقا  الملكية  ير المسيطرة في الشركة التابعة لتا 
 

تتضىىمل اسىىتبعاو ألحىىد اإلسىىتثمارات، أو هىىزا مىىل االسىىتثمار، فىىي شىىركة زميلىىة أو مشىىروع  عنىىدما تكىىون الماموعىىة ملزمىىة بخطىىة بيىىع
، يتم تلنيف االسىتثمار أو هىزا مىل االسىتثمار الىذي سىوو يىتم اسىتبعاوه كمحىتضظ بىه للبيىع عنىدما محتسبة وفقا  لحقوق الملكية مشترك

ريقىة حقىوق الملكيىة المتعلقىة بىالازا الىذي يىتم تلىنيضه كمحىتضظ بىىه يىتم تلبيىة المعىايير الىواروة أعى ه، وتوقىف الماموعىة عىل اسىتخدا  ط
للبيىىع. إن أي هىىزا محىىتضظ بىىه مىىل االسىىتثمار فىىي الشىىركة الزميلىىة أو المشىىروع المشىىترك الىىذي لىىم يىىتم تلىىنيضه كمحىىتضظ بىىه للبيىىع يىىتم 

حقوق الملكية عنىد االسىتبعاو عنىدما تضقىد  االستمرار في احتسابه باستخدا  طريقة حقوق الملكية. تتوقف الماموعة عل استخدا  طريقة
 نتائج االستبعاو في الماموعة التأثير الاو ري عل  الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 
لمعيىىار الىىدولي إلعىىداو لبعىىد االسىىتبعاو، تقىىو  الماموعىىة باحتسىىاب أيىىة حلىىة مسىىتبقاة فىىي الشىىركة الزميلىىة أو المشىىروع المشىىترك وفقىىا  

إال إ ا اسىىتمرت الحلىىة المسىىتبقاة فىىي كونتىىا شىىركة زميلىىة أو مشىىروع مشىىترك، وفىىي  ىىذه الحالىىة تقىىو  الماموعىىة  9رقىىم ة التقىارير الماليىى
 (.(3)أ( ) 3راهع إيضا  باستخدا  طريقة حقوق الملكية )
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 )يتبع( تداولة محتفظ بها للبيعموجودات غير م )ب(
 

ماموعات االستبعاو( الملنضة كمحتضظ بتىا للبيىع بىالمبلغ المىدرج والقيمىة العاولىة ناقلىا  تكىاليف و يتم قياس الموهووات  ير المتداولة )
 البيع أيتما أقل.

 
 ومعدات أثاث ( ج)
 
وخسائر انخضاض القيمة المتراكمة. تشمل التكلضة التاريخية عل   والمعدات بالتكلضة التاريخية ناقلا  االستت ك المتراكم األثا اتر ت

 الملاريف المنسوبة بشكل مباشر إل  امت ك األصل.
 

يتم إوراج التكاليف ال حقة في القيمة المدرهة لألصل أو االعتراو بتا كأصل منضلل حسبما يكون م ئما  فقع عندما يكون مل 
تلاوية مستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلضة بشكل موثوق. يتم إوراج المحتمل أن ينتج للماموعة فوائد اق

 كافة ملاريف اإلص   والليانة األخرى في الربح أو الخسارة في الضترة التي يتم تكبد ا فيتا.
 

لثابش وعل  أساس العمر اإلنتاهي للموهووات يتم احتساب االستت ك لتنزيل تكلضة األصول إل  قيمتم المتبقية وفقا  لقاعدة القسع ا
 الموضحة كما يلي:

 
 العمر اإلنتاجي المقّدر التفاصيل

 سنوات 5 -3 تحسينات عل  المأهور
 سنوات 5 – 3 ، أثا  وتركيباتأهتزة الحاس  اآللي

 سنوات 7 -5 أخرى طبية و معدات 
 سنوات 3 سيارات

 
والقىىيم المتبقيىىة وطىىرق االسىىتت ك فىىي نتايىىة كىىل سىىنة، ويىىتم احتسىىاب أثىىر أي تغيىىر فىىي القىىيم تىىتم مراهعىىة األعمىىار اإلنتاهيىىة التقديريىىة 

 المقدرة عل  أساس مستقبلي.
 

والمعدات عند اإلستبعاو أو عندما يكون مل  ير المتوقىع أن ينىتج منىافع إقتلىاوية مسىتقبلية مىل  األثا يتم إلغاا اإلعتراو بأحد بنوو 
 اإلستخدا  المستمر لألصل.

 
االعتىراو لألصىل ويىتم  المدرهةوالقيمة كالضرق بيل عوائد البيع يتم تحديد ا أو تقاعد األصل إن الربح أو الخسارة الناتاة مل استبعاو 

 .الموحد بيان الربح أو الخسارةفي  بتا
 
 العقاري  ستثماراإل (د)
 

)بمىا فيتىا العقىارات قيىىد  تتىامىل اإلياىىار و/أو لزيىاوة قيمالعقاريىة  ىي العقىارات التىي يىىتم امت كتىا للحلىول على  وخىل  سىتثماراتإن اإل
تتضىمل التكلضىة كافىة التكىاليف  العقاريىة بالتكلضىة بمىا فيتىا تكىاليف المعاملىة. سىتثماراتاإلنشاا لتذه األ ىراض(. يىتم القيىاس المبىدئي لإل

 التلىميموتشمل تكىاليف المىووضيل  ات الع قىة، وبالحالة ال زمة لغرض اإلستخدا  إل  الموقع المباشرة ال زمة إلحضار الموهووات 
لماموعىىىة. عنىىىدما تكىىىون الموهىىىووات هىىىا زة ل المحاسىىىبية سياسىىىاتلوللموهىىىووات المؤ لىىىة، تكىىىاليف التمويىىىل المرسىىىملة للقىىىروض وفقىىىا  ل
 سىىتثماراتئي، تقىاس اإلالحقىا  لإلعتىراو المبىىد .إلى  عقىارات هىىا زةل سىتعمال المقلىوو، يىىتم تحويلتىا مىل أعمىىال رأسىمالية قيىد اإلنشىىاا 

العقاريىىىة يىىتم إوراهتىىىا فىىي الىىىربح أو  سىىتثماراتالعقاريىىة بالقيمىىىة العاولىىة. إن المكاسىىى  والخسىىائر الناتاىىىة مىىل التغيىىىر بالقيمىىة العاولىىىة لإل
 الخسارة في الضترة التي تنتج فيتا.

 
إقتلىىىاوية مسىىىتقبلية مىىىل  منىىىافعتوقىىىع عىىىد  وهىىىوو عنىىىد إسىىىتبعاو ا أو عنىىىدما يكىىىون مىىىل الم العقاريىىىة سىىىتثماراتباإليىىىتم إلغىىىاا اإلعتىىىراو 

كىىالضرق بىىيل صىىافي عوائىىد اإلسىىتبعاو والقيمىىة  إحتسىىابهيىىتم ) بالعقىىارإسىىتبعاو ا. إن المكاسىى  أو الخسىىائر الناتاىىة مىىل إلغىىاا اإلعتىىراو 
 .بالعقارإلغاا اإلعتراو في الضترة التي يتم فيتا في الربح أو الخسارة  إوراههويتم  (المدرهة لألصل
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 الموجودات غير الملموسة الشهرة و  )ه(
 
 الشهرة (1)
 

بالتكلضة كما تم تحديد ا بتاريخ االستحوا  عل  األعمىال ناقلىا  خسىائر انخضىاض  مل االستحوا  عل  األعمالالناتاة يتم إوارج الشترة 
 لقيمة المتراكمة، إن وهدت.ا
 

أل راض تتعلق باختبار إنخضاض القيمة، يتم تخليص الشترة لكل وحدة مل الوحدات المنتاىة للنقىد لىدى الماموعىة )أو ماموعىة مىل 
 الوحدات المنتاة للنقد( التي مل المتوقع أن تستضيد مل عملية ومج األعمال.

 
ت المنتاىة للنقىد والتىي تىم توزيىع الشىترة عليتىا أو على  فتىرات أكثىر تقاربىا  إ ا وهىد مىا يتم إهراا إختبىار سىنوي إلنخضىاض القيمىة للوحىدا

يىتم توزيىع خسىائر  ،يشير إل  إنخضاض قيمة الوحدة. إ ا كانش القيمة القابلة لإلسترواو للوحدة المنتاة للنقد أقل مل القيمىة المدرهىة لتىا
ترة تم توزيعتا للوحدة ومل ثىم إلى  الموهىووات األخىرى للوحىدة بالتناسى  على  أسىاس ألية ش إنخضاض القيمة أوال  لتنزيل القيمة المدرهة

القيمىىة المدرهىىة لكىىل أصىىل فىىي الوحىىدة. يىىتم اإلعتىىراو بأيىىة خسىىائر النخضىىاض القيمىىة للشىىترة مباشىىرة فىىي الىىربح أو الخسىىارة. إن خسىىائر 
 انخضاض القيمة المعترو بتا للشترة ال يتم عكستا في فترات الحقة.

 
 ند استبعاو الوحدة المنتاة للنقد  ات الع قة، يتم إوراج المبلغ العائد إل  الشترة في الربح أو الخسارة عند االستبعاو.ع
 

 .( أع ه3)أ( ) 3 إيضا في  إستثمار محتس  وفقا  لحقوق الملكيةعل اإلستحوا  عل   الناتاة للشترةسياسة الماموعة  تم إوراج
 
 وسة األخرى المستحوذ عليها من إندماج األعمالالموجودات غير الملم (2)
 

عىىل الشىىترة  منضلىىلبشىىكل  والمعتىىرو بتىىا األعمىىال إنىىدماجمىىل  عليتىىا الموهووات  يىىر الملموسىىة المسىىتحو يىىتم اإلعتىىراو المبىىدئي بىى
  .وبرامج الحاس  اآللي تراخيصالعقوو  ،وتشمل الع مات التاارية تكلضتتا(أنتا بالقيمة العاولة بتاريخ اإلستحوا  )والتي تعتبر 

 
الحقىىا  لإلعتىىراو المبىىدئي، تىىدرج الموهىىووات  يىىر الملموسىىة المسىىتحو  عليتىىا مىىل ومىىج األعمىىال بالتكلضىىة بعىىد تنزيىىل اإلطضىىاا المتىىراكم 

ل  اإلطضاا عب يتم اإلعتراو التي تم الحلول عليتا بشكل منضلل. الموهووات  ير الملموسةأساس  بنضإوإنخضاض القيمة المتراكم، 
رة يىىىأسىىىاس القسىىىع الثابىىىش علىىى  مىىىدى العمىىىر اإلنتىىىاهي المقىىىدر لتىىىا.  للموهىىىووات  يىىىر الملموسىىىة تم مراهعىىىة األعمىىىار اإلنتاهيىىىة المقىىىد 

 الموضحة كما يلي:
 

 العمر اإلنتاجي المقّدر التفاصيل
 سنوات 10 -5 الع مات التاارية

 سنوات 5 التراخيص
 سنوات 5 العقوو
 سنة 25 الحلرية ق الحقو 

 سنوات 5 –3 البرامج
 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة  (3)
 

يتم إلغاا اإلعتراو بىالموهووات  يىر الملموسىة عنىد إسىتبعاو ا أو عنىدما يكىون مىل المتوقىع عىد  وهىوو منضعىة إقتلىاوية مسىتقبلية مىل 
بىىالموهووات  يىىر الملموسىىة يىىتم قياسىىتا كىىالضرق بىىيل إسىىتخدامتا أو إسىىتبعاو ا. إن المكاسىى  أو الخسىىائر الناتاىىة مىىل إلغىىاا اإلعتىىراو 

 صافي عوائد اإلستبعاو والقيمة المدرهة لألصل ويتم اإلعتراو بتا في الربح أو الخسارة عند إلغاا اإلعتراو باألصل.
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 موجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرةانخفاض قيمة ال )و( 
 

و ل  لتحديىد إن كىان  نالى   و ير الملموسة الملموسة عل  مراهعة القيم المدرهة لموهوواتتا فترة تقريركل  نتايةفي  الماموعةتعمل 
القابلة لإلسترواو  ةيتم تقدير القيمما يشير إل  أن  ذه الموهووات قد تعرضش إل  خسائر انخضاض القيمة. إ ا وهد ما يشير إل   ل  

في حال عد  التمكل مل تقدير القيمة القابلة لإلسىترواو ألصىل محىدو، تقىو   و ل  لتحديد خسائر إنخضاض القيمة )إن وهدت(.لألصل 
يىد أسىإ توزيىع معقولىة للنقىد التىي يعىوو إليتىا األصىل نضسىه. عنىدما يمكىل تحد ةالماموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترواو للوحىدة المنتاى

وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إل  وحىدات منتاىة للنقىد محىدوة، أو يىتم توزيعتىا إلى  أصىغر ماموعىة مىل الوحىدات المنتاىة للنقىد 
 التي يمكل تحديد أسإ توزيع معقولة وثابتة لتا.

 
، االسىتخدا السىتخدا ، أيتمىا أعلى . عنىد تقيىيم قيمىة اأو قيمىة إن القيمة القابلة ل سترواو  ي القيمة العاولىة لألصىل ناقلىا  تكلضىة البيىع 

يعكىإ تقييمىات السىوق الىذي  خلىم مىا قبىل الضىريبةيتم خلىم التىدفقات النقديىة المسىتقبلية المقىدرة إلى  قيمتىا الحاليىة باسىتخدا  معىدل 
 . تدفقات النقدية المستقبلية لتاالتي لم يتم تعديل تقييم ال ألصلالخاصة بالألموال والمخاطر  الزمنيةالحالية للقيمة 

 
منتاىة للنقىد( بمىا يقىل عىل القيمىة المدرهىة، يىتم تخضىي  القيمىة المدرهىة اللوحىدة افي حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترواو ألصىل )أو 

 .الربح أو الخسارةفي الوحدة المنتاة للنقد( إل  القيمة القابلة لإلسترواو. يتم اإلعتراو بخسائر اإلنخضاض مباشرة  أو لألصل )
 

المعىاو تقىدير ا الوحىدة المنتاىة للنقىد( إلى  القيمىة أو تتم زياوة القيمة المدرهة لألصىل )الحقا  في حالة إسترهاع خسائر إنخضاض القيمة 
ا لىو لىم يىتم إحتسىاب الوحىدة المنتاىة للنقىد( فيمىأو القابلة لإلسترواو، بحيث ال تزيد القيمة المدرهة المعدلة عل القيمة المدرهة لألصل )

 .الربح أو الخسارةخسائر إنخضاض القيمة في السنوات السابقة. يتم تسايل إسترهاع خسائر إنخضاض القيمة مباشرة  في 
 

 المخصصات )ز( 
 

اإلعتراو بالمخللات عنىدما يكىون على  الماموعىة أي إلتىزا  حىالي )قىانوني أو إسىتداللي( نىاتج عىل أحىدا  سىابقة والتىي يكىون يتم 
  مل المحتمل أن تكون الماموعة ملزمة لتسديد اإللتزا  ويمكل تقدير مبلغ اإللتزا  بشكل موثوق.

 
بعد األخد  بنتاية فترة التقريرإن المبلغ المعترو به كمخلص يتم إحتسابه حس  أفضل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة اإللتزا  كما 

رة لسىداو بعيل االعتبار المخاطر واألمور  ير المؤكدة ال محيطة باإللتزا . عندما يتم قياس المخلىص باسىتخدا  التىدفقات النقديىة المقىد 
 . )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال هو ري( االلتزا  الحالي، فإن قيمته المدرهة  ي القيمة الحالية لتل  التدفقات النقدية

 
سداو المخلص متوقع استرواو ا مىل طىرو ثالىث، فإنىه يىتم االعتىراو بالذمىة عندما يكون هزا أو كافة المنافع االقتلاوية المطلوبة ل

 المدينة كموهووات في حالة كون است   واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكل قياس المبلغ بشكل موثوق. 
 

 المخزون   )ح(
 

لتكلضة باستخدا  طريقة المتوسع  المىرهح يتم تحديد ا. أيتما أقل التكلضة أو صافي القيمة القابلة للتحققعل  أساس  يتم قياس المخزون 
ر مثىل صىافي القيمىة القابلىة للتحقىق ي. المتكبدة لاعل المخزون في مكانه وحالته الحاليةوتشتمل عل  الملاريف   فىيسىعر البيىع المقىد 

نزيىل القيمىة المدرهىة يتم تكويل مخلص للمخزون المتقاو  وبطى  الحركىة لت سياق األعمال اإلعتياوية، مطروحا  منتا ملاريف البيع.
 للمخزون إل  صافي القيمة القابلة للتحقق.

 
 المالية  األدوات ( ط)

 اإلعتراف المبدئي( 1)
باسىىىتثناا  طرفىىىا فىىىي األحكىىىا  التعاقديىىىة لىىىألواة  عنىىىدما تلىىىبح إحىىىدى منشىىىتت الماموعىىىةالماليىىىة بىىىالموهووات والمطلوبىىىات  اإلعتىىىراويىىتم 

 (.الموهووات المشتقةبتا عل  أساس تاريخ التسوية ) ير  تم اإلعتراوالمالية التي  موهوواتال" مشتريات وبيع اإلعتياوية"الطريقة 
 

أو  شىرااإلى   مباشىرة  تعىوو تكىاليف المعىام ت التىي  يتم قياس الموهووات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمىة العاولىة. يىتم إضىافة
ماليىة بالقيمىة العاولىة مىل خى ل الىربح أو الخسىارة( ال المالية والمطلوبات موهوواتالاا )باستثن مالية ومطلوبات مالية موهوواتإصدار 

 االعتراو األولي.  عند، أيتما أنس مالية، ال المطلوباتمالية أو ال للموهوواتأو خلمتا مل القيمة العاولة 
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 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 )يتبع( اإلعتراف المبدئي( 1)
 الربح أو الخسارةمالية بالقيمة العاولة مل خ ل  مطلوباتأو  موهووات ماليةمباشرة إل  اقتناا  العائدة المعاملةتكاليف يتم االعتراو ب

 الربح أو الخسارة.مباشرة في 
 

بتكلضىىة المعاملىىة، والتىىي تختلىىف عىىل قيمتتىىا العاولىىة فىىي يىىو  واحىىد باسىىتخدا   اإلسىىتحوا  عليتىىاتىىي يىىتم مبىىدئيا  بالخيىىارات الاالعتىىراو يىىتم 
بىيل القيمىة العاولىة وتكلضىة المعاملىة إلى  وخىل  يىر مكتسى ،  يىتم تأهيىل أيىة إخت فىات، بالقيمىة العاولىة. قابلة للم حاىة ير  مدخ ت

إعىىاوة قيىىاس القيمىىة  مىىلة علىى  مىىدى عمىىر الخيىىارات. يىىتم عىرض أي تغييىىرات الحقىىة والىذي يىىتم إعىىاوة تىىدويره فىىي حسىىاب الىربح والخسىىار 
 العاولة في حساب الربح والخسارة.

 الموجودات المالية( 2)
 أسىىىىىاس علىىىىى  اإلعتياويىىىىىة بالطريقىىىىىة تىىىىىتم التىىىىىي الماليىىىىىة الموهىىىىىووات مبيعىىىىىات أو مشىىىىىتريات باميىىىىىع اإلعتىىىىىراو وإلغىىىىىاا اإلعتىىىىىراو يىىىىىتم

 الماليىىىىىىىة الموهىىىىىىىووات مبيعىىىىىىىات أو مشىىىىىىىتريات  ىىىىىىىي اإلعتياويىىىىىىىة بالطريقىىىىىىىة تىىىىىىىتم التىىىىىىىي المبيعىىىىىىىات أو ترياتالمشىىىىىىى إن. المتىىىىىىىاهرة تىىىىىىىاريخ
 .السوق  في السائد العرو أو مل خ ل التشريع تحديده تم زمني إطار ضمل الموهووات تسليم تستلز  التي

 أدوات الدين
وارة إلالمنشىىىىىأة  أعمىىىىىاليمىىىىىة العاولىىىىىة علىىىىى  أسىىىىىاس نمىىىىىو ج إمىىىىىا بالتكلضىىىىىة المطضىىىىىأة أو الق وقياسىىىىىتا الحقىىىىىا  يىىىىىتم تلىىىىىنيف أووات الىىىىىديل 

 التدفقات النقدية للموهووات المالية. التعاقدية مل خلائصالالموهووات المالية و 
 

الموهووات في إطار نمو ج يتم اإلحتضاظ ب( أ) فقع في حالة انخضاض في القيمة ةأي صافي ملبالتكلضة المطضأة يتم قياس أووات الديل 
ماليىة الالتدفقات النقديىة التعاقديىة و )ب( الشىروط التعاقديىة للموهىووات للحلول عل   بالموهووات اإلحتضاظذي يتدو إل  األعمال ال

 .المستحق الرئيسي صل الديل والضائدة عل  المبلغأل وفعات فقعمحدوة التي  ي  تواريخ ينتج عنتا تدفقات نقدية في
 

 صىىىافي ملىىىاريف" ضىىىمل بنىىد ويىىىتم إوراهتىىاطريقىىىة الضائىىىدة الضعليىىة فىىىي الىىربح أو الخسىىىارة،  الضوائىىد المحتسىىىبة باسىىتخدا ب اإلعتىىىراويىىتم 
بمىىا فىىي  لىى  هميىىع إن سىىعر الضائىىدة الضعلىىي  ىىو السىىعر الىىذي يخلىىم بشىىكل فعلىىي وفعىىات التىىدفقات النقديىىة المسىىتقبلية المقىىدرة ). تمويىىل"

مىىل معىىدل الضائىىدة الضعلىىي وتكىىاليف المعاملىىة وأقسىىاط أو خلىىومات الرسىىو  والنقىىاط المدفوعىىة أو المسىىتلمة التىىي تشىىكل هىىزاا ال يتاىىزأ 
 .عند االعتراو األولي المدرهةإل  صافي القيمة ( مل خ ل العمر المتوقع لإللتزا  المالي أو حيثما يكون م ئما فترة أقلر، أخرى 

 
  تكىون مؤ لىة بىأن تقىاس على  أسىاس التكلضىة والتي بخ و  لىالديل  أواة يمكل للماموعة، عند االعتراو المبدئي، أن تختار تلنيف 

ياى   .يلغىي، أو يقلىل إلى  حىد بعيىد، عىد  التطىابق المحاسىبي و ىذا المطضأة أو عل  أساس القيمة العاولىة مىل خى ل الىربح أو الخسىارة
 .مل خ ل الربح أو الخسارة هميع أووات الديل األخرى بالقيمة العاولة قياس

 
مل التكلضة المطضأة إل  القيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة عند تغيير نمىو ج األعمىال بحيىث لىم  يتم إعاوة تلنيف أووات الديل

يعد يلبي معايير التكلضىة المطضىأة. إن إعىاوة تلىنيف أووات الىديل الملىنضة بالقيمىة العاولىة مىل خى ل الىربح أو الخسىارة عنىد االعتىراو 
 األولي  ير مسمو .

 م قياسها بالتكلفة المطفأةموجودات مالية أخرى ت
بالتكلضىة المطضىأة ناقلىا  أي انخضىاض فىي القيمىة. يىتم االعتىراو بىدخل  واألخىرى والنقىد ومراوفىات النقىد الىذمم المدينىة التااريىة قيىاسيتم 

 اوي.الضوائد باستخدا  سعر الضائدة الضعلي باستثناا األرصدة المدينة قليرة األهل حيث يكون االعتراو بالضائدة  ير م
 

 الووائىىع)باسىىتثناا  أل ىىراض رأس المىىال العامىىل البنىىوك المحىىتضظ بتىىا لىىدى والووائىىعفىىي اللىىندوق يتكىىون النقىىد ومراوفىىات النقىىد مىىل النقىىد 
 .شتور 3والووائع ألهل بتواريخ إستحقاق أصلية ألقل مل  (المر ونة
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 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 )يتبع( الموجودات المالية( 2)

 أدوات حقوق الملكية
 عد محتضظ به لغرض المتاهرة إ ا:ي األصل الماليإن 
 
  تم إقتنائه بشكل مبدئي بتدو بيعه في المستقبل القري ، أو 
  معىا  ولىديتا وليىل فعلىي لىنمع أواة ماليىة تحقىق  الماموعىةير ا مثل هىزا مىل محضاىة أووات ماليىة محىدوة تىديعند اإلعتراو المبدئي

 أربا  عل  المدى القلير، أو
 أو كضمان مالي كونه مل المشتقات المالية  ير الملنضة و ير الضعالة كأواة تحوط. 
 

بىدئيا  بالقيمىة العاولىة زائىىدا  بالقيمىة العاولىة مىل خى ل الىىدخل الشىامل اآلخىر مالملىنضة يىتم قيىاس االسىتثمارات فىي أووات حقىوق الملكيىىة 
المكاس  والخسىائر الناتاىة مىل تغيىرات القيمىة العاولىة فىي الىدخل الشىامل ب ويعتروتكاليف المعاملة. ويتم قياستا الحقا  بالقيمة العاولة 

إلى  الىربح أو الخسىىارة  اآلخىر ويىتم تراكمتىا فىي إحتيىاطي إعىاوة تقيىيم اإلسىتثمارات. ال يىىتم إعىاوة تلىنيف المكاسى  والخسىائر المتراكمىة
 عندما يتم إستبعاو  ذه اإلستثمارات.

 
يىىتم االعتىىراو بأنلىىبة األربىىا  مىىل االسىىتثمارات فىىي أووات حقىىوق الملكيىىة فىىي الىىربح أو الخسىىارة عنىىدما ينشىىأ حىىق للماموعىىة السىىت   

إ ا كانىىش أنلىىبة األربىىا  تمثىىل بوضىىو   ، إالإيىىراوات مىىل عقىىوو مىىع العمىى ا 15أنلىىبة األربىىا  وفقىىا  للمعيىىار المحاسىىبي الىىدولي رقىىم 
تحليل هزا مل تكلضة االستثمار. يتم االعتراو بأنلبة األربا  المكتسبة في الىربح أو الخسىارة ويىتم إوراهتىا فىي بنىد "صىافي إيىراوات 

 (.22)إيضا   "أخرى 

 وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية ( 3)

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
 اتكمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماش  مع هىو ر الترتيبىاللاورة مل قبل الماموعة  ات الديل وحقوق الملكيةيتم تلنيف أوو 

 ة وتعريضات االلتزا  المالي وأواة حقوق الملكية.التعاقدي

 أدوات حقوق الملكية
حقىوق كافىة مطلوباتتىا. يىتم تسىايل أووات حلة متبقية في موهووات منشىأة بعىد طىر  عل  إن أواة حقوق الملكية  ي أي عقد يبر ل 

 مل قبل الماموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل ملاريف اإلصدار المباشرة. لاورةالملكية ال
 

يتم االعتراو بإعاوة شراا أووات حقوق الملكية الخاصة بالماموعة وخلمتا مباشرة مل حقوق الملكية. ال يىتم االعتىراو بىأي مكسى  
 أووات حقوق الملكية الخاصة بالماموعة. ح أو الخسارة عند شراا، بيع، إصدار أو إلغااأو خسارة في الرب

 المطلوبات المالية
 خسارة.يتم قياس هميع المطلوبات المالية الحقا  بالتكلضة المطضأة باستخدا  طريقة الضائدة الضعلية أو بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو ال

 
 تطبيىق، أو عنىدما يىتم إللغىاا اإلعتىراومؤ لىة ال  يىرالماليىة  الموهىووات تحويىلالمالية التي تنشأ عنىد  اتالمطلوبومع  ل ، يتم قياس 

 نتج المشاركة المستمرة وفقا للسياسات المحاسبية المحدوة المبينة أوناه.
 

يىتم للمتىاهرة أو  االماليىة محىتضظ بتى عنىدما تكىون المطلوبىات الخسىارةأو  الىربحيتم تلنيف المطلوبات المالية بالقيمة العاولة مل خى ل 
 .الخسارةأو  الربحبالقيمة العاولة مل خ ل  اتلنيضت
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 وأدوات حقوق الملكية )يتبع(المطلوبات المالية ( 3)

 لمالية )يتبع(المطلوبات ا
 محتضظ به للمتاهرة في حال:ك المالي اإللتزا يتم تلنيف 

 
  في المستقبل القري ؛ أو  إعاوة شراوهمبدئيا بتدو  تكبد اتم 
 ولتىىا نمىىىع فعلىىي حىىىديث ياتىىىر  معىىىا   عنىىد االعتىىىراو األولىىي كونىىىه هىىزا مىىىل محضاىىة أووات ماليىىىة محىىىدوة تقىىو  الماموعىىىة بإوارتتىىا

 ل؛ أو تحليل أربا  قليرة األه
  ير ملنضة وفعالة كأواة تحوطأواة مشتقة،  و . 
 

أو  الىىربحبالقيمىىة العاولىىة مىىل خىى ل  ات ماليىىةمحىىتضظ بتىىا للمتىىاهرة كمطلوبىىالماليىىة المطلوبىىات اليمكىىل تلىىنيف المطلوبىىات الماليىىة  يىىر 
 في حال: المبدئيعند االعتراو  ةالخسار 

 
 ا فيمىىا لىىو لىىم يىىتم  ىىذا و ق  فىىي القيىىاس أو االعتىىراو والتىىي يمكىىل نشىىؤ كىىان  ىىذا التلىىنيف يزيىىل أو يخضىى  بشىىكل متىىم حالىىة تنىىا 

 التلنيف؛ أو
  تشكل المطلوبات المالية هزا مل ماموعة أصول أو مطلوبات مالية أو االثنيل معا، والتىي تىتم إوارتتىا وتقيىيم أواا ىا على  أسىاس

بحيىىث أن المعلومىىات أو اإلسىىتثمار إوارة المخىىاطر بىىتعلقىىة القيمىىة العاولىىة، و لىى  بمىىا يتماشىى  مىىع إسىىتراتياية الماموعىىة الموثقىىة الم
 المتعلقة بتشكيل  ذه الماموعات يتم تزويد ا واخليا عل   ذا األساس؛ أو 

 9لمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقا  لتلنيف كامل العقد ماتمعا و مشتقة مدماة أو أكثر،  أواة شكل هزا مل عقد يتضمل ت. 
 

اإلعتراو بأية مكاس  أو خسىائر  يتم .بقيمتتا العاولة ةأو الخسار  الربحبالقيمة العاولة مل خ ل الملنضة لية الما المطلوباتيتم إوراج 
معتىرو بتىا فىي الالمكاسى  أو الخسىائر  تشىمل. فىي الىربح أو الخسىارةمحتضظ بتا للمتىاهرة المالية المطلوبات الناتاة عل إعاوة قياس ال

 .الموحد لربح أو الخسارةا في بيان "إستثمارات ماليةإيراوات مل "في بند  عل  المطلوبات وتدرج الربح أو الخسارة أي فائدة مدفوعة
 

، مىل خى ل الىربح أو الخسىارة لمتاهرة التي يىتم تلىنيضتا بالقيمىة العاولىةلغير امحتضظ بتا يتم اإلعتراو بالمطلوبات المالية الومع  ل ، 
فىىي الىىدخل الشىىامل  لإللتىىزا  المىىاليإلىى  التغيىىرات فىىي مخىىاطر االئتمىىان  تعىىووات الماليىىة التىىي مقىىدار التغيىىر فىىي القيمىىة العاولىىة للمطلوبىىب

التغييىىرات فىىي مخىىاطر االئتمىىان فىىي الىىدخل الشىىامل اآلخىىر مىىل شىىأنه أن يخلىىق تكبيىىر أو عىىد   بتىىأثيراتاالعتىىراو إ ا كىىان اآلخىىر، إال 
 الفىي الىربح أو الخسىارة.  للمطلوبىاتلمتبقي مل التغير في القيمىة العاولىة التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة. يتم تسايل المبلغ ا

فىي  اآلخىريتم تلنيف التغيىرات فىي القيمىة العاولىة المنسىوبة لمخىاطر االئتمىان للمطلوبىات الماليىة التىي تىم إوراهتىا فىي الىدخل الشىامل 
 وقش الحق إل  الربح أو الخسارة.

 
الماموعىىىة التىىىي تىىىم  مىىىل قبىىىلعىىىل عقىىىوو الضىىىمان المىىىالي والتزامىىىات القىىىروض اللىىىاورة  لناتاىىىةايىىىتم االعتىىىراو بالمكاسىىى  أو الخسىىىائر 

 في الربح أو الخسارة. الخسارةأو  الربحمل قبل الماموعة بالقيمة العاولة مل خ ل  تلنيضتا
 

بالتكلضىىة ل خىى ل الىىربح أو الخسىىارة مىىبالقيمىىة العاولىىة  التىىي لىىم يىىتم تلىىنيضتالمتىىاهرة و لغيىىر االمطلوبىىات الماليىىة المحىىتضظ بتىىا  يىىتم قيىىاس
تم قياسىىتا الحقىىا  بالتكلضىىة المطضىىأة يىىللمطلوبىىات الماليىىة التىىي  المدرهىىةالقىىيم  يىىتم تحديىىد. المطضىىأة فىىي نتايىىة الضتىىرات المحاسىىبية ال حقىىة

 لىاريف ماليىة، صىافي"فىي بنىد "م األصىل تكىاليفمرسىملة كاىزا مىل الالضوائد  يىر  ملاريف . يتم إوراجالضائدة الضعلي سعر باستخدا 
 في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 
. إن المرتبطىة بتىاعلى  الضتىرة الضوائىد  ملىاريفوتوزيع للمطلوبات المالية إن طريقة الضائدة الضعلية  ي طريقة إلحتساب التكلضة المطضأة 

ضىم هميىع الرسىو  المدفوعىة والمقبوضىة، والعى وات معدل الضائدة الضعال  و المعىدل الىذي يخلىم تمامىا  الىدفعات النقديىة المسىتقبلية )وي
والتىىي تعتبىىر هىىزاا  ال يتاىىزأ مىىل معىىدل الضائىىدة الضعلىىي وكىىذل  تكىىاليف المعىىام ت والعىى وات والخلىىومات األخىىرى( المتوقعىىة فىىي إطىىار 

 .  ة عند اإلعتراو المبدئيو ل  إل  صافي القيمة المدره أو فترة أقلر، إ ا كان  ل  مناسباألواة الديل العمر الزمني المتوقع 
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 األدوات المالية )يتبع( ( ط)
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 إعادة التصنيف( 4)
 الىىدخلالقيمىة العاولىىة مىل خىى ل ، لقيمىىة العاولىىة مىل خىى ل الىربح أو الخسىىارةاإعىاوة التلىىنيف بىيل  يتطلىى الماليىة،  للموهىىوواتبالنسىبة 
النمىىو ج السىىابق  وأصىىبح تقيىىيمنمىىو ج أعمىىال الماموعىىة للموهىىووات الماليىىة   ىىدووفقىىع إ ا تغيىىر إ ا والتكلضىىة المطضىىأة،  اآلخىىر الشىىامل

 . ير م ئم
 

اليىىو  األول مىىل فتىىرة التقريىىر مىىل  يىىتم تحديىىدهإعىىاوة التلىىنيف الىىذي مىىل تىىاريخ  مسىىتقبليبىىأثر إ ا كىىان التلىىنيف مناسىى ، ياىى  أن يىىتم 
 .تم اإلعتراو بتا سابقا   وخسائر وفوائد مكاس  ةأي تقو  الماموعة بإعاوة بياناألول  بعد التغيير في نمو ج األعمال. ال 

 
 إن إعاوة التلنيف  ير مسموحة في الحاالت التالية:

 
 اسة بالقيمة العاولة مل خ ل الدخل الشامل اآلخر؛ أوحقوق الملكية والمق إستثمارات في 
  ممارسة خيار القيمة العاولة في حالة الموهووات المالية أو المطلوبات المالية.يتم عندما 

 إلغاء اإلعتراف( 5)
القيىا  مىل األصىل أو عنىد  تقو  الماموعة بإلغاا اإلعتراو بأصل مالي عند إنتتاا الحقوق التعاقديىة المتعلقىة باسىت   التىدفقات النقديىة

فىي حالىة عىد  قيىا  الماموعىة بتحويىل أو  أو فىي األصىل المىاليل األصل المالي، وبشىكل هىو ري كافىة مخىاطر ومنىافع الملكيىة يتحو ب
 المىالي. عنىد إلغىاا اإلعتىراو بىالموهووات الماليىة،اإلحتضاظ بشكل هو ري بمخىاطر ومنىافع الملكيىة وإسىتمرار ا بالسىيطرة على  األصىل 

 المبلغ المستلم في:لألصل وماموع  المدرهةاالعتراو بالضرق بيل القيمة  يتم
 

 ؛ أو، لألوراق المالية التي يتم قياستا بالتكلضة المطضأة، أو بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارةالخسارة الربح أو 
 بالقيمىة العاولىة  االسىتثمار اسىتبعاو عنىد. ل اآلخىربالقيمىة العاولىة مىل خى ل الىدخل الشىام اتل سىتثمار ، اآلخرالشامل  الدخل

 المستبقاة.األربا   إل  احتياطي إعاوة تقييم أي تحويليتم  مل خ ل الدخل الشامل اآلخر
 

و تقو  الماموعىة بإلغىاا االعتىراو بىااللتزا  المىالي عنىدما وفقىع عنىدما يىتم إسىتيضاا االلتىزا  أو إلغائىه أو إنتتىاا صى حيته. يىتم اإلعتىرا
تىم بما فىي  لى  أيىة أصىول  يىر نقديىة بالضرق بيل المبلغ المدرج ل لتزا  المالي الذي تم إلغاا االعتراو به والمبلغ المدفوع والمستحق، 

 .، في الربح أو الخسارةملتز  بتاأو مطلوبات  تحويلتا

 المقاصة( 6)
لمركىز المىالي الموحىد فقىع عنىد وهىوو حىق قىانوني بىإهراا يتم مقاصة الموهووات والمطلوبىات الماليىة وعىرض صىافي المبلىغ فىي بيىان ا

المقاصىىة للمبىىالغ المعتىىرو بتىىا وعنىىدما تنىىوي الماموعىىة تسىىوية الموهىىووات والمطلوبىىات علىى  أسىىاس اللىىافي، أو اإلعتىىراو باألصىىل 
عىىايير المحاسىىبية، أو علىى  أسىىاس اللىىافي فقىىع عنىىدما تسىىمح بىىه الم والملىىاريفيىىتم عىىرض اإليىىراوات  وتسىىوية االلتىىزا  فىىي آنأ واحىىد.

 مثل النشاط التااري للماموعة. للماموعة معام ت مماثلةالمكاس  والخسائر الناتاة عل لتحقيق 
 

بىيل الموهىووات بإهراا المقاصة الحق  االتي تعطيت الرئيسية ماموعة طرو في عدو مل الترتيبات، بما في  ل  اتضاقيات التسويةإن ال
واحىىد، يىىتم عىىرض الموهىىووات والمطلوبىىات المعنيىىة علىى   آنأ مبىىالغ أو فىىي الال تنىىوي تسىىوية صىىافي  دماعنىىوالمطلوبىىات الماليىىة ولكىىل، 

 همالي.اإلأساس 

 الشراء العكسي الشراء وإعادة إعادة إتفاقيات ( 7)
ت إعىاوة الشىراا(، يىتم التي تخضع اللتزا  بإعاوة الشراا بسعر محدو سلضا  فىي تىاريخ مسىتقبلي محىدو )اتضاقيىا المباعةإن األوراق المالية 

االسىىىتمرار فىىىي تسىىىايلتا ضىىىمل بيىىىان المركىىىز المىىىالي الموحىىىد مىىىع تسىىىايل االلتىىىزا  المتعلىىىق بىىىالمبلغ المقبىىىوض ضىىىمل القىىىروض. ال يىىىتم 
الموهووات المشتراة الملحوبة بالتزا  بإعاوة بيعتىا فىي تىاريخ مسىتقبلي محىدو )اتضاقيىات إعىاوة الشىراا العكسىي( ضىمل بيىان ب اإلعتراو

 ."عقوو الشراا العكسية" ضمل "اإلستثمارات الماليةمركز المالي الموحد. يتم إوراج المبالغ المدفوعة بموه   ذه االتضاقات ضمل بند ال
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  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 عمالت أجنبية مكاسب وخسائر تحويل( 8)
فىي ويتم تحويلتا بأسعار اللرو تل  العملة األهنبية ببعم ت أهنبية المقومة المالية  والمطلوبات يتم تحديد القيمة العاولة للموهووات

 يشكل عنلر تحويل عملة أهنبية هزاا  مل مكاس  أو خسارة القيمة العاولة. وبناا  عليه،نتاية كل فترة تقرير. 
 
 يىتم اإلعتىراو،  بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارةعل  أنتا  الملنضة والمطلوبات المالية ووات الماليةبالنسبة للموه 

 و ؛في الربح أو الخسارة تحويل عملة أهنبية ببند
 اآلخىر والملنضة عل  أنتا بالقيمة العاولة مل خ ل الدخل الشىامل التي  ي أووات حقوق ملكية بالنسبة للموهووات المالية ،

 .اآلخرفي الدخل الشامل  تحويل عملة أهنبية ببند يتم اإلعتراو
 

يىىتم  التىىي يىىتم قياسىىتا بالتكلضىىة المطضىىأة فىىي نتايىىة كىىل فتىىرة تقريىىر،بىىالعم ت األهنبيىىة  الملىىنضةبالنسىىبة للموهىىووات والمطلوبىىات الماليىىة 
"الىىدخل مىىل  بنىىد فىىي ة للموهىىووات الماليىىة ويىىتم اإلعتىىراو بتىىاصىىرو العمىى ت األهنبيىىة بنىىاا  علىى  التكلضىىة المطضىىأأربىىا  وخسىىائر تحديىىد 

 .الموحد بيان الربح أو الخسارةضمل " اإلستثمارات المالية

 أدوات مالية مشتقة( 9)
عقىىوو صىىرو العمىى ت األهنبيىىة اآلهلىىة طىىوق أسىىعار األسىىتم و تقىىو  الماموعىىة بالىىدخول فىىي أووات ماليىىة مشىىتقة متنوعىىة بمىىا فىىي  لىى  

إلى   باإلضىافة. أسعار األستم، أسىعار الضائىدة وسىعر اللىرو األهنبىيمخاطر و ل  إلوارة تعرضتا إل  أسعار الضائدة  وعقوو مقايضة
، والتىي بموهبتىا يمكىل للماموعىة زيىاوة حلىتتا فىي حقىوق الملكيىة فىي )الخيىارات( وضىماناتالماموعة عل  خيىارات  إستحو ت ل ، 

يرهى  مزيىد مىل التضاصىيل عىل األووات الماليىة المشىتقة لالمشىتركة.  تسبة وفقا  لحقوق الملكيةوالمشاريع المشتركة المحالشركات الزميلة 
 .13اإليضا   مراهعة

 
نتايىة  يتم االعتراو بالمشتقات مبدئيا  بالقيمة العاولة بتاريخ الدخول في العقوو المشتقة ويتم إعاوة قياسىتا الحقىا  إلى  قيمتتىا العاولىة فىي

، تحىىوطكىىأواة ملىىنضة وفعالىىة األواة المشىىتقة ( 1: )االعتىىراو بىىالربح أو الخسىىارة الناتاىىة مباشىىرة  إال فىىي حىىال كانىىشيىىتم . كىىل فتىىرة تقريىىر
كىىإيراوات  يىىر  ة مرسىملةالمشىىتق األواة ( 2أو ) وفىي  ىىذه الحالىة يعتمىىد توقيىىش االعتىراو بىىالربح أو الخسىىارة على  طبيعىىة ع قىة التحىىوط

 في الربح أو الخسارة عل  مدى عمر الخيارات والضمانات.بتا فيما بعد  اإلعتراوويتم  محققة

 المشتقات الضمنية
المعيىىار الىىدولي ماليىىة ضىىمل نطىىاق  موهىىووات ليسىىش يىىر المشىىتقة التىىي  ةالعقىىوو المضىىيض ضىىمليىىتم التعامىىل مىىع المشىىتقات الضىىمنية 

المخىاطر والسىمات مرتبطىة بشىكل وثيىق بتلى  التىي عنىدما ال تكىون المطلوبىات الماليىة( كمشىتقات منضلىلة  مثل) 9رقم  للتقارير المالية
 .لدى العقوو المضيضة وال يتم قياس العقوو المضيضة بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة

 محاسبة التحوط( 10)
البيىع  سىتم على التغيىرات فىي أسىعار األ عىلالناتاىة بمخاطر التىدفقات النقديىة  بتحديد طوق أسعار األستم فيما يتعلققامش الماموعة 

 لتدفقات النقدية.ل كتحوطات للشركات المستثمر فيتا المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية،المتوقع 
 

عنىىىىد بدايىىىىة ع قىىىىة التحىىىىوط، تقىىىىو  الماموعىىىىة بتوثيىىىىق الع قىىىىة بىىىىيل أواة التحىىىىوط والبنىىىىد المتحىىىىوط بشىىىىأنه مىىىىع أ ىىىىداو إوارة المخىىىىاطر 
تحىىىوط المختلضىىىة. وباإلضىىىافة لىىىذل ، عنىىىد بدايىىىة التحىىىوط وعلىىى  اسىىىاس مسىىىتمر، تقىىىو  واإلسىىىتراتياية المتعلقىىىة بىىىه لضىىىمان معىىىام ت ال

 الماموعىىة بتوثيىىق فيمىىا إ ا كانىىش أواة التحىىوط عاليىىة الضاعليىىة فىىي تسىىوية التغيىىرات فىىي القىىيم العاولىىة أو التىىدفقات النقديىىة للبنىىد المتحىىوط
 بشأنه العائد إل  المخاطر المتحوط بشأنتا.

 
 اصيل حول القيم العاولة لألووات المشتقة المستخدمة للتحوط.التض 13يبيل إيضا  
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  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 )يتبع( محاسبة التحوط( 10)

 تحوطات التدفقات النقدية
فىي القيمىة العاولىة للمشىتقات الملىنضة والمؤ لىة كتحوطىات تىدفقات نقديىة فىي الىدخل الشىامل  يتم اإلعتىراو بىالازا الضعىال مىل التغيىرات

اآلخىر وتتىىراكم تحىىش بنىىد احتيىاطي تحىىوط التىىدفقات النقديىىة. ويىىتم اإلعتىراو بىىالربح أو الخسىىارة المتعلقىىة بىالازا  يىىر الضعىىال مباشىىرة فىىي 
 ".صافي، "اإليراوات األخرى  بند الربح أو الخسارة وإوراهتا في

 
يتم إعاوة تلنيف المبالغ المعترو بتا سابقا  في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقىوق الملكيىة إلى  الىربح أو الخسىارة فىي الضتىرات 

الىذي تىم اإلعتىراو نضإ البنىد فىي بيىان الىربح أو الخسىارة الموحىد في في الربح أو الخسارة  لهالتي يكون فيتا اإلعتراو بالبند المتحوط 
عندما تنتج توقعات معاملة تحوط الحقا  إل  اإلعتراو ببند  ير مالي أو تلبح إلتزا  ينطبق عليه محاسبة تحىوط  .له كبند متحوطبه 

مىىة القيمىىة العاولىىة فىىإن المبلىىغ الىىذي تىىم تراكمىىه فىىي إحتيىىاطي إعىىاوة التقيىىيم يىىتم حذفىىه ويىىتم إوراهىىه فىىورا  فىىي القيىىاس األولىىي للتكلضىىة أو القي
 . األخرى لألصل أو اإللتزا المدرهة 

 
تتوقف الماموعة عل إستخدا  محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقدية، عندما يكىون مىل المتوقىع أن تحوطىات التىدفقات النقديىة يمكىل 

ديىىة فىىي ان تحىىد  فىىي المسىىتقبل، وتبقىى  المبىىالغ المتراكمىىة فىىي إحتيىىاطي تحوطىىات التىىدفقات النقديىىة كىىذل  إلىى  أن تحىىد  التىىدفقات النق
المسىىتقبل، وفىىي حالىىة كىىون التىىدفقات النقديىىة مىىل  يىىر المتوقىىع أن تحىىد ، فىىإن  لىى  المبلىىغ يىىتم تحويلىىه مباشىىرة  إلىى  الىىربح أو الخسىىارة 

 مباشرة .
 

اة عنىىدما تقىىو  الماموعىىة بضلىىل القيمىىة الضعليىىة وقيمىىة الوقىىش لعقىىد الخيىىار، فىىإن التغييىىر فىىي القيمىىة الضعليىىة للخيىىار فقىىع يىىتم تلىىنيضه كىىأو
في الدخل الشامل اآلخر والذي يتم حذفه الحقا  أو إعاوة تلنيضه مل حقىوق  الوقشتحوط، وتعترو ببع  أو هميع التغيرات في قيمة 

  الملكية كمبلغ منضلل أو عل  أساس اإلطضاا )ويعتمد  ل  عل  طبيعة بند التحوط( وفي النتاية يتم اإلعتراو به في الربح ىوالخسارة.
 قة التحىوط فىي تلبيىة المتطلبىات المتعلقىة بىالتحوط لنسى  التحىوط ولكىل أ ىداو إوارة مخىاطر تلىنيف ع قىة التحىوط عندما تتوقف ع

تبقىى  كمىىا  ىىي، فىىإن الماموعىىة سىىوو تقىىو  بتعىىديل نسىى  التحىىوط المتعلقىىة بع قىىة التحىىوط )بمعنىى  آخىىر، إعىىاوة تىىوازن التحىىوط( حتىى  
 يمكنتا أن تلبي معايير التأ يل مرة أخرى.

 الموجودات الماليةانخفاض قيمة ( 11)
إنخضىاض  لخسىائر إحتسىاب الماموعىةفىي  هىو ري تغييىر فىي السىنة الحاليىة إلى   9لتقىارير الماليىة رقىم للقد أوى تطبيق المعيار الىدولي 

المتوقعىة  الئتمىانبىنتج خسىارة ا 39 المحاسىبي الىدولي رقىم نتج الخسارة المتكبدة في المعيىار لألصول المالية مل خ ل إستبدال القيمة
 .المستقبلية

 2017ديسمبر  31حتى  التي تم تطبيقهاالسياسة 
الماليىىة للسىىنة  موهوواتتىىافىىي السىىنة الحاليىىة، قامىىش الماموعىىة بتقيىىيم انخضىىاض قيمىىة  9لتقىىارير الماليىىة رقىىم لالمعيىىار الىىدولي  تطبيىىققبىىل 

 .39الدولي رقم  يمعيار المحاسبالكما  و مطلوب في  المقابلة
 

فيمىا إ ا كىىان يوهىىد ، يىتم تقيىىيم الموهىووات الماليىىة التىىي يىتم قياسىىتا بالتكلضىة المطضىىأة لتحديىىد 39لمعيىىار المحاسىبي الىىدولي رقىىم ا هى بمو 
مؤشىىرات علىى  انخضىىاض القيمىىة فىىي نتايىىة كىىل فتىىرة تقريىىر. تعتبىىر الموهىىووات الماليىىة منخضضىىة القيمىىة عنىىد وهىىوو وليىىل موضىىوعي بأنىىه 

 .بعد اإلعتراو المبدئي باألصل المالي، تأثرت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموهووات نتياة لحد  أو أكثر حلل
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 )يتبع( الموجودات الماليةانخفاض قيمة ( 11) 

 )يتبع( 2017ديسمبر  31حتى  تم تطبيقها التيالسياسة 
 قد يتضمل الدليل الموضوعي عل  انخضاض القيمة ما يلي:، 39لمعيار المحاسبي الدولي رقم ا بموه 

 
  أو الطرو المقابل؛ أو لدى الملدر  امةصعوبات مالية 
 اإلخ ل بالعقد، مثل التخلف أو التأخر عل سداو الضوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أو 
 كون مل المحتمل بأن يتعرض المقترض إل  اإلف س أو إلعاوة  يكلة مالية؛ أوي 
 .عد  وهوو سوق نشع لتل  الموهووات المالية نتياة للعوبات مالية   

مىة، أما بالنسبة لضئات معينة مل الموهووات المالية مثل الذمم المدينة التاارية والموهووات المقيمىة فرويىا  على  أنتىا  يىر منخضضىة القي
. قىىد يتضىىمل الىىدليل الموضىىوعي علىى  انخضىىاض قيمىىة محضاىىة الىىذمم المدينىىة الخبىىرة فيىىتم تقييمتىىا النخضىىاض القيمىىة علىى  أسىىاس همىىاعي

زيىىاوة فىىي عىىدو الىىدفعات المتىىأخرة السىىداو فىىي المحضاىىة والتىىي تزيىىد عىىل معىىدل فتىىرة الفيمىىا يتعلىىق بتحلىىيل الىىدفعات و  للماموعىىةالسىىابقة 
المترابطىىة مىىع تعثىىر الىىذمم  ةكمىىا قىىد يشىىمل التغيىىرات الملحووىىة فىىي األوضىىاع االقتلىىاوية الوطنيىىة أو المحليىىمىىا  يو  60اإلئتمىىان البالغىىة 

 المدينة.
 

وتعكىىإ تىىأثير الر ونىىات إن مبلىىغ اإلنخضىىاض بالقيمىىة  ىىو الضىىرق بىىيل قيمىىة األصىىل المدرهىىة والقيمىىة الحاليىىة للتىىدفقات النقديىىة المسىىتقبلية 
رة والمخلوالضمانات    ومة بموه  سعر الضائدة الضعلي األساسي لألصل المالي.المقد 

المدينىة ذمم الىيتم تخضي  القيمة المدرهة لألصل المالي بمبلغ خسارة اإلنخضاض بالقيمة مباشرة ، و ل  لكافة األصول الماليىة بإسىتثناا 
 يىر  المدينىة التااريىةذمم الىإحىدى  مخلىص. عنىدما تعتبىرال، حيىث يىتم تخضىي  القيمىة المدرهىة مىل خى ل إسىتعمال حسىاب التاارية

عمىىىل قابلىىة للتحلىىيل يىىتم عنىىد ا إعىىدا  مبلىىغ الذمىىة مقابىىل حسىىىاب المخلىىص ويىىتم إوراج أيىىة تسىىديدات مسىىتقبلية مسىىتلمة لمبىىالغ تىىم 
  . الربح أو الخسارةلتا ضمل حساب المخلص. يتم اإلعتراو بالتغيرات في القيمة المدرهة لحساب المخلص في  مخلص
دن  مبلىغ خسىارة اإلنخضىاض بالقيمىة فىي فتىرة الحقىة، وكىان باإلمكىان ربىع التىدني بشىكل موضىوعي بحىد  تىم بعىد اإلعتىراو في حال تى

علىى  أال تتاىىاوز القيمىىة  الىىربح أو الخسىىارةباإلنخضىىاض بالقيمىىة، يىىتم عكىىإ خسىىارة اإلنخضىىاض المعتىىرو بتىىا سىىابقا  مىىل خىى ل حسىىاب 
بالقيمىىىة المبلىىىغ الىىىذي كانىىىش سىىىتكون عليىىىه التكلضىىىة المطضىىىأة فيمىىىا لىىىو لىىىم يىىىتم اإلعتىىىراو المدرهىىىة لإلسىىىتثمار بتىىىاريخ عكىىىإ اإلنخضىىىاض 

 باإلنخضاض بالقيمة.

 2018يناير  1من  التي تم تطبيقهاالسياسة 
المتوقعىىة علىى  الموهىىووات  الخسىىائر اإلئتمانيىىةمخلىىص ب بىىاإلعتراو، تقىىو  الماموعىىة 9لتقىىارير الماليىىة رقىىم لبموهىى  المعيىىار الىىدولي 

تىىم إوراهتىىا بالقيمىىة العاولىىة مىىل خىى ل ات فىىي أووات حقىىوق الملكيىىة والتىىي القيمىىة لإلسىىتثمار  إنخضىىاضخسىىارة ب اإلعتىىراويىىتم ال ليىىة. الما
خسىائر اإلئتمىان المتوقعىة بتىاريخ كىل تقريىر لىيعكإ التغييىرات فىي مخىاطر اإلئتمىان منىذ اإلعتىراو يىتم تحىديث مبلىغ  الربح أو الخسارة.
 .ليةالمبدئي لألواة الما

 
المتوقعىىىة والتىىىي تسىىىتخد   اإلئتمانيىىىة الخسىىىارة لقيىىىاس 9 رقىىىم الماليىىىة لتقىىىاريرل الىىىدولي للمعيىىىار المبسىىىع النمىىىو جالماموعىىىة بتطبيىىىق  تقىىىو 

الشركات التابعة. باإلضافة إل   ل ، تقو  الماموعة  بما في  ل التاارية،  المدينة لذممالخسارة المتوقعة عل  مدى الحياة لمخلص 
 لنتج العا  لاميع الموهووات المالية األخرى المدرهة بالتكلضة المطضأة.بتطبيق ا

 
بىىاإلعتراو بخسىىائر اإلئتمىىان المتوقعىىة عنىىد وهىىوو زيىىاوة  امىىة فىىي مخىىاطر االئتمىىان منىىذ االعتىىراو األولىىي. مىىل ناحيىىة الماموعىىة  تقىىو 

تىراو المبىدئي، تقىو  الماموعىة بقيىاس مخلىص الخسىارة أخرى، إ ا لم تزيد مخاطر اإلئتمان عل  األووات المالية بشكل  ا  منىذ اإلع
 شتر ا.  12لتذه األواة المالية بمبلغ يساوي خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 

 
 مخىاطر إحتمىاالت حىدو أو يستند تقييم ما إ ا كان ينبغي اإلعتراو بخسارة اإلئتمان المتوقعة عل  مدى الحياة عل  الزياوات التامىة 

منذ اإلعتراو المبدئي بدال  مىل اإلعتىراو بوهىوو أصىل مىالي تىم إنخضىاض قيمتىه اإلئتمانيىة بتىاريخ التقريىر أو حىدو  تخلف عل السداو 
 تخلف فعلي عل السداو.
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 )يتبع( 2018يناير  1من  التي تم تطبيقهاالسياسة 
المحتملىة  التخلىف عىل السىداومدى الحياة خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عل هميىع أحىدا  عل  تمثل خسارة االئتمان المتوقعة 

شترا  هزاا  مىل خسىارة االئتمىان المتوقعىة  12تمان المتوقعة لمدة المقابل، تمثل خسارة االئ لألواة المالية. في ةالمتوقع الحياةعل  مدى 
شىترا  بعىد تىاريخ  12 المتوقعىة خى لماليىة الواة األعلى   التخلىف عىل السىداومدى الحيىاة والتىي مىل المتوقىع أن تنىتج عىل أحىدا  عل  

 التقرير.

 زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان
  األواة الماليىىة قىىد ارتضعىىش بشىىكل  ىىا  منىىذ االعتىىراو األولىىي، تقىىو  الماموعىىة بمقارنىىة عنىىد تقيىىيم مىىا إ ا كانىىش مخىىاطر االئتمىىان علىى

على  األواة الماليىة كمىا فىي  في تاريخ التقرير مع وهوو خطىر حىدو  تخلىفكما مخاطر حدو  التخلف عل السداو عل  األواة المالية 
االعتبار كلأ مل المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولىة وقابلىة عند إهراا  ذا التقييم، تأخذ الماموعة بتاريخ اإلعتراو األولي. 

التىي  المسىتقبليةتشىمل المعلومىات . المتاحىة وون تكلضىة أو هتىد ال مبىرر لىه المستقبليةللدعم، بما في  ل  الخبرة التاريخية والمعلومات 
، ويىىتم الحلىىول عليتىىا مىىل تقىىارير الخبىىراا لماموعىىةمىىدينون لاآلفىىاق المسىىتقبلية لللىىناعات التىىي يعمىىل فيتىىا ال أخىىذ ا باإلعتبىىار،يىىتم 

الخارهية للمعلومات االقتلىاوية مختلف الملاور النار في  باإلضافة إل مماثلة، الخرى األ والتيئاتاالقتلاوييل والمحلليل المالييل 
 العمليات األساسية للماموعة.بالمتعلقة و الضعلية والمتوقعة 

 
منىىذ االعتىىراو   ىىا عنىىد تقيىىيم مىىا إ ا كانىىش مخىىاطر االئتمىىان قىىد زاوت بشىىكل باإلعتبىىار المعلومىىات التاليىىة تؤخىىذ ، التحديىىدعلىى  وهىىه 

 األولي:
 

 التد ور التا  الضعلي أو المتوقع في التلنيف الخارهي لألواة المالية )بقدر ما  و متا ( أو التلنيف الداخلي؛ 
  أواة مالية معينة )عل  سبيل المثال، زياوة  وعل  وهه التحديداالئتمان في مؤشرات األسواق الخارهية لمخاطر  التا التد ور

 االئتمان(؛  امشفي   امة
 ىا انخضىاض  تحىد األوضاع المالية أو االقتلاوية التي مل المتوقع أن  ،التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال  

 ؛اماتهعل  الوفاا بالتز  المقترضفي قدرة 
  فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمديل؛تد ور ملموس 
  ؛ والمقترضفي مخاطر االئتمان عل  األووات المالية األخرى لنضإ   امةزياوات 
  مما يؤوي إلى  انخضىاض للمقترضفي البيئة التنايمية واالقتلاوية أو التكنولوهية   ا حدو  تغير معاكإ فعلي أو متوقع ،

 .هبالتزامات في قدرة المقترض عل  الوفاا  ا 
 

 اإلعتىراومنىذ   ىا على  أصىل مىالي قىد ارتضعىش بشىكل  اإلئتمىان، تضتىرض الماموعىة أن مخىاطر أعى هالناىر عىل نتىائج التقيىيم  بغ 
ىا 90المبىدئي عنىدما تتاىاوز مىدفوعات العقىد أكثىر مىىل  ، مىا لىىم يكىل لىدى الماموعىة معلومىات معقولىة وقابلىىة مىل تىاريخ اإلسىتحقاق يوم 

 إ  ل .للدعم تثبش عك
 
المبىدئي إ ا تىم تحديىد  اإلعتىراومنىذ   ىا الماليىة لىم ترتضىع بشىكل  األواة على   اإلئتمىانالر م مما سبق، تضتىرض الماموعىة أن مخىاطر ب

أنتىىا  ات مخىاطر ائتمانيىة منخضضىىة بالماليىة بأنتىا  ات مخىاطر ائتمانيىىة منخضضىة فىي تىاريخ التقريىىر. يىتم تحديىد األووات الماليىة  األواة 
 إ ا:

 ؛لتخلف عل السداولمخاطر منخضضة  لتامالية الواة كانش األ 
  القري ؛ واألهل يتمتع المقترض بقدرة كبيرة عل  الوفاا بالتزاماته النقدية التعاقدية في 
  ولكنتىا ال تىؤوي بالضىرورة، إلى  الحىد على  المىدى الطويىلاالقتلىاوية والتااريىة  األوضىاعقد تؤوي التغيرات المعاكسىة فىي ،

 .التدفقية النقدية التعاقديةالوفاا بالتزاماته  عل ه المقترض مل قدر 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 الموجودات المالية )يتبع(انخفاض قيمة ( 11)

 بع()يت 2018يناير  1من  التي تم تطبيقهاالسياسة 
 )يتبع( زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان

تلىنيف ائتمىاني واخلىي أو خىارهي  لديىهئتمانيىة منخضضىة عنىدما يكىون إمخىاطر  لىه بأن األصل المالي تأخذ الماموعة بعيل اإلعتبار
 " وفق ا للتعريف المضتو  عالمي ا.اإلستثمارية الدرهة"

 
فىي مخىاطر االئتمىان وتقىو  بمراهعتتىا   امىةمستخدمة لتحديد ما إ ا كانش  ناك زياوة فعالية المعايير ال بمراقبة الماموعة بانتاا  تقو 

يلىبح المبلىغ متخلضىا  فىي مخىاطر االئتمىان قبىل أن  التامىةلضمان أن تكون المعايير قاورة عل  تحديد الزيىاوة  عندما يكون  ل  مناسبا  
 .عل السداو

 تعريف التخلف عن السداد
إلى  أن  التاريخيىةأل داو إوارة مخىاطر االئتمىان الداخليىة حيىث تشىير الخبىرة  للتخلف عل السداومثابة حد  تعتبر الماموعة ما يلي ب

ا.  الذمم المدينة التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكل استرواو ا عموم 
 

  للعتوو المالية مل قبل الطرو المقابل؛ أو إخ لعندما يكون  ناك 
  تي يتم تطوير ا واخلي ىا أو يىتم الحلىول عليتىا مىل ملىاور خارهيىة إلى  أنىه مىل  يىر المحتمىل أن المعلومات العندما تشير

أي ضىىىىمانات تحىىىىتضظ بتىىىىا  بىىىىدون األخىىىىذ باإلعتبىىىىاربالكامىىىىل ) ،، بمىىىىا فىىىىي  لىىىى  الماموعىىىىةمديونيتىىىىه بتسىىىىديد المقتىىىىرضيقىىىىو  
 الماموعة(.

 
تاىاوز األصىل المىالي أكثىر مىل يخلىف عىل السىداو قىد حىد  عنىدما أن التباإلعتبىار الماموعىة  تأخىذ، أعى هالنار عىل التحليىل  بغ 
 م امة. ناك مقياس للتخلف يكون أكثر يوم ا ما لم يكل لدى الماموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن  90

 موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
أو أكثىىر لىىه تىىأثير ضىىار علىى  التىىدفقات النقديىىة المسىىتقبلية المقىىدرة  عنىىد وقىىوع حىىد   ات قيمىىة إئتمانيىىة منخضضىىةيعتبىىر األصىىل المىىالي 

 لألصل المالي. تشمل األولة عل  اإلنخضاض في القيمة االئتمانية بيانات يمكل م حاتتا حول األحدا  التالية:
 

  ؛ المقترضصعوبات مالية  امة يواهتتا الملدر أو 
 خير في التسديد؛ إخ ل في العقد، عل  سبيل المثال العاز أو التأ 
 يواهتتىىىا المقتىىىرض، بمىىىنح المقتىىىرض امتيىىىاز )أو  تعاقديىىىة أن يقىىىو  المقىىىرض، نتياىىىة للىىىعوبات ماليىىىة ألسىىىباب اقتلىىىاوية أو

 اإلعتبار، بخ و  ل ؛ عيل امتيازات( والتي لم يكل ليأخذ ا المقرض ب
  ؛ أوآخرأصبح مل المحتمل أن يدخل المقترض في اإلف س أو إل  إعاوة تنايم مالي 
 .إختضاا سوق نشطة لتذا األصل المالي بسب  اللعوبات المالية 

 شطبسياسة ال
صىعوبات ماليىة شىديدة ولىيإ  يواهىهعندما تكىون  نىاك معلومىات تشىير إلى  أن الطىرو المقابىل  بشط  األصل الماليتقو  الماموعة 

قىىد تىىم وضىىعه تحىىش التلىىضية أو وخىىل فىىي إهىىرااات ، علىى  سىىبيل المثىىال عنىىدما يكىىون الطىىرو المقابىىل لإلسىىترواو نىىاك احتمىىال واقعىىي 
، أيتمىا أقىرب. قىد تاىل سنتيلفترة اإلستحقاق لتااوزت قد اإلف س، أو في حالة األصول المالية بالتكلضة المطضأة، عندما تكون المبالغ 

. يىتم أيتمىا انسى ورة القانونيىة األصول المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنضا  بموه  إهرااات استرواو الماموعة، مع مراعاة المشى
 بأية مبالغ مستروة في الربح أو الخسارة. اإلعتراو
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 الموجودات المالية )يتبع(انخفاض قيمة ( 11)

 )يتبع( 2018يناير  1ن م التي تم تطبيقهاالسياسة 
 القياس واإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

حام الخسارة إ ا  أي) التخلف عل السداو بافتراض خسارةالحتمال التخلف عل السداو، إل أساسقياس خسائر االئتمان المتوقعة  يعتبر
 . للتخلف عل السداو( والتعرض تخلف عل السداوكان  ناك 

 
 مسىتقبليةعلى  بيانىات تاريخيىة معدلىة بواسىطة معلومىات  التخلف عىل السىداو بافتراضمال التخلف عل السداو والخسارة يستند تقييم احت

للموهىىووات فىىي تىىاريخ  المدرهىىةالقيمىىة إهمىىالي السىىداو للموهىىووات الماليىىة عنىىد التخلىىف عىىل تعىىرض ال يمثىىلكمىىا  ىىو موضىىح أعىى ه. 
الضرق بيل هميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للماموعة وفقا  للعقد وهميع التدفقات كة التقرير. يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقع

 سعر الضائدة الضعلي األصلي. ا  عل  أساس، مخلومإست متاالنقدية التي تتوقع الماموعة 
 

االت التىي قىد ال يتىىوفر فيتىا وليىل علىى  مىدى الحيىاة علىى  أسىاس همىاعي لتلبيىة الحىى الخسىىارة اإلئتمانيىة المتوقعىة علىى عنىدما يىتم قيىاس 
 األووات المالية عل  األسإ التالية: في مخاطر االئتمان عل  مستوى األواة الضروية، يتم تاميع  امةحدو  زياوات 

 
 طبيعة األووات المالية؛ 
 وضع فترة اإلستحقاق السابقة؛ 
  طبيعة وحام وصناعة المدينيل؛ 
 طبيعة الضمانات، إن وهدت؛ و 
 ا.إت تلنيضا  ئتمانية خارهية حيثما كان  ل  متاح 

 
فىىىىىىي خلىىىىىىائص مخىىىىىىاطر ائتمانيىىىىىىىة  مكونىىىىىىات كىىىىىىل ماموعىىىىىىىةالتاميىىىىىىع بانتاىىىىىىا  لضىىىىىىىمان اسىىىىىىتمرار مشىىىىىىاركه بمراهعىىىىىىة  اإلوارةتقىىىىىىو  
 مماثلة.

 
علىىىى   إهىىىىراا تعىىىىديل مقابىىىىلالماليىىىىة مىىىىع  لكافىىىىة األوواتفىىىىي الىىىىربح أو الخسىىىىارة  إنخضىىىىاض القيمىىىىة الماموعىىىىة بىىىىاإلعتراو بمبلىىىىغ تقىىىىو 

 لخسائر االئتمانية المتوقعة.ا حتسابإلمخلص بتا مل خ ل  قيمتتا المدرهة
 
 عمالت أجنبية ( ي)
 

عند إعداو البيانات المالية لكىل منشىأة مىل منشىتت الماموعىة، يىتم اإلعتىراو بالمعىام ت التىي تىتم بعمى ت بخى و العملىة المسىتخدمة 
، يىتم إعىاوة تحويىل البنىوو الماليىة في نتاية كل فترة تقريىر ائدة بتواريخ المعام ت.لدى الماموعة )عم ت أهنبية( بأسعار اللرو الس

عاولىة الملنضة بالعم ت األهنبية إستناوا  إل  االسعار السائدة في  ل  التاريخ. ويتم إعاوة تحويل البنوو  ير المالية المدرهة بالقيمة ال
يخ تحديد القيمة العاولة. وال يتم إعاوة تحويل البنوو  ير المالية التي تم قياستا عل  والملنضة بعم ت أهنبية باألسعار السائدة في تار 

 يتم االعتراو بضروقات تحويل العم ت في الربح أو الخسارة وقش حدوثتا. اساس التكلضة التاريخية في عملة أهنبية.
 
 اإلعتراف باإليراد  ( ك)
 

والمسىىىتروات العمىىى ا المقىىىدرة  بمىىىروووات يىىىراواتاإل تخضىىىي . يىىىتم المقبىىىوض أو المسىىىتحقللبىىىدل بالقيمىىىة العاولىىىة  يىىىراواتيىىىتم قيىىىاس اإل
 مماثلة.الخرى األ والحسومات
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 اإلعتراف باإليراد )يتبع( ( ك)
 
 ( بيع البضائع وتقديم الخدمات1)
 

 الشروط التالية: الذي تم تلبية هميع عندما يتم توصيل البضائع، وانتقال الملكية، في الوقش البضائعبيع  عتراو بإيراوات مليتم اإل
 
  إل  المشتري؛ البضاعة التامةقيا  الماموعة بتحويل مخاطر ومنافع ملكية 
 الة عل   بالسيطرةملكية وال الماموعة بع قة إوارية مستمرة إل  الحد المرتبع عاوة  بال عندما ال تحتضظ  ؛ةالمباع البضاعةالضع 
 إمكانية قياس قيمة اإليراو بلورة موثوقة؛ 
  إل  الماموعة؛ و افع االقتلاوية المرتبطة بالمعاملةمل المحتمل أن تتدفق المن يكون 
 بلورة موثوقة بالمعاملةأو التي سيتم تكبد ا المتعلقة  إمكانية قياس التكاليف التي ُتِكبِ دت. 
 

( علىيتم و ير المىؤمل لخدمات الطبية المقدمة للمرض  )المؤملالضاتورة اإلهمالي مبلغ المل الخدمات في المقا  األول  يراواتاإلتمثل 
 ميتقىىديىىتم فيتىىا فىىي الضتىىرة المحاسىىبية التىىي  يراواتبىىاإل اإلعتىىراولىىافي أي خلىىومات مسىىمو  بتىىا. يىىتم ب ويىىتم إوتار ىىاخىى ل السىىنة، 

 خدمات.ال
 
 والفوائد األرباح أنصبةإيرادات ( 2)
 

بشىىرط أن يكىىون مىىل المحتمىىل بىىأن ) م باسىىت   الىىدفععنىىد وهىىوو حىىق للمسىىا  سىىتثماراتأنلىىبة األربىىا  مىىل اإلإيراوات يىىتم اإلعتىىراو بىى
 .(بشكل موثوق  يراواتالمنافع اإلقتلاوية ستتدفق للماموعة وإمكانية القياس اإل

 
المحتمىىل بىىأن المنىىافع اإلقتلىىاوية سىىتتدفق للماموعىىة وإمكانيىىة موهىىووات الماليىىة عنىىدما يكىىون مىىل الإيراوات الضوائىىد مىىل يىىتم اإلعتىىراو بىى

الضائىىدة علىى  أسىىاس الوقىىش، بىىالرهوع إلىى  أصىىل المبلىىغ القىىائم وسىىعر الضائىىدة الضعلىىي  إيىىراوات. تسىىتحق بشىىكل موثىىوق  يىىراواتالقيىىاس اإل
دفقات النقديىىة المسىىتقبلية المتوقعىىة خىى ل العمىىر المتوقىىع للموهىىووات الماليىىة إلىى  صىىافي القيمىىة المطبىىق، و ىىو المعىىدل الىىذي يخلىىم التىى

 .عند اإلعتراو األوليلذل  األصل  المدرهة
 
 ( دخل اإليجار3)
 

 ( أوناه.ل) تم بيانتا في إيضا عقوو اإلياار التشغيلية  إيراواتبإن سياسة الماموعة ل عتراو 
 
 المال معامالت أسواق رأس( 4)
 

، مثىىىل السىىىضل بقىىىيم عاليىىىةتسىىىع  الماموعىىىة للحلىىىول علىىى  تمويىىىل رأس مىىىال مقتىىىرض بالنيابىىىة عىىىل عم ئتىىىا ل سىىىتحوا  علىىى  أصىىىول 
، والتىىي يىىتم والطىىائرات. تحلىىل الماموعىىة علىى  رسىىو  خىىدمات المعىىام ت نتياىىة لتناىىيم وتقىىديم المشىىورة وإوارة مثىىل  ىىذه المعىىام ت

المحققىىة مىىل تقىىديم  يراواتاإلاإلعتىىراو بىىيىىتم . إيىىراوات مىىل عقىىوو مىىع العمىى ا 15ي للتقىىارير الماليىىة رقىىم معاملتتىىا وفقىىا  للمعيىىار الىىدول
 .الخدمات كإيراوات عند تنضيذ الخدمات

 
 لتأجيرا ( ل)
 

بشىكل  يتم تلنيف عقوو اإلياار كإياارات تمويلية عندما تتحول بموه  شروط عقوو اإلياار المخاطر ومنافع التملى  إلى  المسىتأهر
 هو ري. أما أنواع عقوو اإلياار األخرى فيتم تلنيضتا كعقوو إياار تشغيلية. 

 
 المجموعة كمؤجر( 1)
 

لماموعىىة فىىي عقىىوو ايىىتم قيىىد المبىىالغ المسىىتحقة علىى  المسىىتأهريل بموهىى  عقىىوو اإلياىىار التمىىويلي كىىذمم مدينىىة بقيمىىة صىىافي اسىىتثمار 
ي عل  الضترات المحاسبية بحيث يعكإ معدل عائد ووري ثابش عل  رصىيد صىافي اسىتثمار اإلياارات. يتم توزيع إيراو اإلياار التمويل

 الماموعة القائم خ ل فترة اإلياار. 
 

يىىتم تحقيىىق إيىىراو اإلياىىار مىىىل اإلياىىارات التشىىغيلية وفقىىا  لطريقىىة القسىىع الثابىىش بنىىاا  علىى  فتىىرة عقىىد اإلياىىار المتعلىىق بتىىا. يىىتم إضىىافة 
مباشرة المتعلقة بالتضاوض وإعداو عقد اإلياار التشغيلي إل  القيمة المدرهة لألصل المؤهر بحيث يتم االعتراو بتىا التكاليف األولية ال

 وفقا  لقاعدة القسع الثابش وعل  أساس فترة التأهير.
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 بع()يت لتأجيرا ( ل)
 
 المجموعة كمستأجر( 2)
 

إن الموهىىووات المحىىتضظ بتىىا بموهىى  عقىىد إياىىار تمىىويلي يىىتم تسىىايلتا مبىىدئيا  كموهىىووات للماموعىىة بالقيمىىة العاولىىة بتىىاريخ بدايىىة عقىىد 
فىي بيىان المركىز  اإلياار أو إ ا كانش أقل بالقيمة الحالية للحد األون  لمىدفوعات اإلياىار. يىتم إوراج قيمىة المطلوبىات المقابلىة للمىؤهر

 المالي الموحد كالتزامات بموه  عقوو إياار تمويلية. 
 

يتم توزيع مدفوعات اإلياار ما بيل التكاليف المالية وتنزيل للمبىالغ المسىتحقة بموهى  عقىد اإلياىار التمىويلي بتىدو تحقيىق سىعر فائىدة 
اشىرة  إلى  الىربح أو الخسىارة إال إ ا كانىش متعلقىة بلىورة مباشىرة ثابش عل  الرصيد المتبقي مل االلتزا . يىتم تحميىل التكىاليف الماليىة مب

أونىاه(.  (ن)3 بموهووات مؤ لة وفي  ذه الحالة يتم رسملتتا بموه  السياسة العامة للماموعة بتكلضة االقتراض )المبينىة فىي اإليضىا 
م االعتىراو بىدفعات اإلياىارات التشىغيلية كملىروو يىت يتم اإلعتراو باإلياارات الطارئة كملاريف في الضترات التي يىتم تكبىد ا فيتىا.

وفقىا  لقاعىدة القسىع الثابىش بنىاا  على  فتىىرة التىأهير المتعلقىة بتىا، إال عنىدما يكىون  نىىاك أسىاس منتاىي أكثىر نمو هيىة للمخطىع الزمنىىي 
موهىى  عقىىوو اإلياىىارات التشىىغيلية الىىذي يىىتم فيىىه اسىىتنضاو المنىىافع االقتلىىاوية مىىل األصىىل المىىؤهر. تىىدرج اإلياىىارات المحتملىىة الناشىىئة ب

 كملروو في الضترة التي يتم تكبد ا فيتا. 
 
 مزايا الموظفين ( م)
 
ويىتم االعتىراو بىه وفقا  لقانون العمل االتحاوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،للمووضيلنتاية الخدمة  مكافتتمخلص احتساب  يتم

 ل  أساس االستحقاق. الموحد ع الربح أو الخسارةبيان  فيكملروفات 
 

علىى  أسىىاس  الىىربح أو الخسىىارةكملىىروو فىىي بيىىان  الخلياىىي مىىواطني وول مالىىإ التعىىاون ب المتعلقىىة مسىىا مة التقاعىىدب اإلعتىىراويىىتم 
 االستحقاق.

 
اريىىىة المتضىىىمل ضىىىمل الىىىذمم الدائنىىىة التا، طويلىىىة األهىىىل األخىىىرى المىىىووضيل  بإسىىىتحقاقات المتعلقىىىةالمعتىىىرو بتىىىا  اإللتزامىىىاتيىىىتم قيىىىاس 

رة المتوقع القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ب واألخرى  مل قبىل الماموعىة فيمىا يتعلىق بالخىدمات المقدمىة مىل قبىل تقديمتا  المقد 
 المووضيل حت  تاريخ التقرير.

 
 تكاليف االقتراض ( ن)
 

، و ىىي األصىىول التىىي تتطلىى  حتمىىا  فتىىرة هو ريىىة مىىل إنشىىاا أو إنتىىاج أصىىول مؤ لىىة ،إن تكىىاليف االقتىىراض المنسىىوبة مباشىىرة  إلىى  شىىراا
تم إضىىافتتا إلى  تكىاليف  ىىذه األصىول إلى  أن تلىبح  ىىذه األصىول هىا زة بلىىورة يىالوقىش لتكىون هىا زة ل سىىتعمال المقىرر أو بيعتىا، 

 هو رية ل ستعمال المقرر أو بيعتا.
 

  في الضترة التي يتم تكبد ا فيتا.ر األربا  أو الخسائيتم االعتراو باميع تكاليف االقتراض األخرى في 
 
 المنح الحكومية ( س)
 

تعتقد الماموعة بأنه، وفي معام الحاالت، عندما يتم الحلول عل  األراضي مل خ ل المنح الحكومية بشكل أولىي، تكىون احتماليىة 
  اإلوارة بوضىع خطىع السىتخدا  األرض، أن تتدفق المزايا االقتلاوية المستقبلية إلى  الماموعىة  يىر مؤكىدة، حيىث أنىه وإلى  حىيل قيىا

يبق  مل المحتمل أن تعوو ملكية األرض إل  الحكومة ماىدوا . وباإلضىافة لىذل ، وفىي  يىاب وهىوو اسىتخدا  محىدو لىألرض، ال يمكىل 
ليىة الموحىدة إلى  حىيل تحديد مبلغ المزايا االقتلاوية المستقبلية بشكل معقول. وعليه، ال يتم االعتراو باألرض مبدئيا  فىي البيانىات الما

حلول أحدا  أكيدة تمكل الماموعة مل استنتاج بأنه أصبح مل المحتمل أن تتدفق المزايا االقتلاوية المستقبلية إلى  الماموعىة مىل 
 ملكيتتا لتذه األرض.
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 )يتبع( وميةالمنح الحك ( س)
 

إن األراضىىىي المسىىىتلمة كمىىىنح حكوميىىىة والتىىىي ال تلبىىىي المعىىىايير المرتبطىىىة بتىىىدفق المزايىىىا االقتلىىىاوية المسىىىتقبلية إلىىى  الماموعىىىة ال يىىىتم 
تقىىو  اإلوارة بتحديىىد فيمىىا إ ا كانىىش المزايىىا االقتلىىاوية  االعتىىراو بتىىا، ولكىىل يىىتم اإلفلىىا  عىىل وهوو ىىا فىىي البيانىىات الماليىىة الموحىىدة.

المستقبلية ستتدفق إل  الماموعة باستخدا  إرشاوات معتمدة مل قبل مالإ اإلوارة؛ كما يىتم الموافقىة على  كىل تحديىد مىل قبىل مالىإ 
  اإلوارة أيضا . حالما يتم التوصل إل  تحديد معيل، يتم االعتراو باألراضي في البيانات المالية بالقيمة اإلسمية.

تىاريخ كىل تقريىر، تقىو  اإلوارة بىإهراا تقىدير حىول االسىتخدا  األمثىل لىألرض واسىتناوا  إلى   لى  التقىدير، عند االعتراو المبدئي والحقا  ب
العقىاري أو الممتلكىات واآلالت والمعىدات أو المخىزون( اسىتناوا  إلى   ي يتم تحويل األرض إل  فئة األصىل  ات الع قىة )مثىل االسىتثمار 

 د  ل  بتطبيق السياسة المحاسبية المتعلقة بضئة  ل  االصل.االستخدا  المقلوو منتا ويتم احتسابتا بع
 
 إحتياطي قانوني ( ع)
 

بعىد الضىريبة فىي نتايىة كىل فتىرة تقريىر مىل األربىا   %10يتىم تحويل ، الناا  األساسي للشركة بموه و  لقانون الشركات التاارية وفقا  
إلىى  أن يسىىاوي علىى  األقىىل  القىىانوني ا التحىىوي ت إلىى   ىىذا اإلحتيىىاطي يىىر قابىىل للتوزيىىع. ينبغىىي إهىىراقىىانوني الحتيىىاطي اإل سىىنوية إلىى 

   نلف رأس مال الشركة المدفوع.
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

التقىىديرات أو  ،كىىا إن إعىىداو البيانىىات الماليىىة الموحىىدة بمىىا يتوافىىق مىىع المعىىايير الدوليىىة للتقىىارير الماليىىة يتطلىى  مىىل اإلوارة وضىىع األح
والملىىروفات. قىىد  يىىراواتاالفتراضىىات التىىي قىىد تىىؤثر علىى  تطبيىىق السياسىىات المحاسىىبية والمبىىالغ الضعليىىة للموهىىووات والمطلوبىىات واإل

  تختلف النتائج الضعلية عل تل  التقديرات.
امىىل األخىىرى، بمىىا فىىي  لىى  توقعىىات األحىىدا  بنىىاا  علىى  الخبىىرة التاريخيىىة والعو  يىىتم مراهعىىة  ىىذه التقىىديرات واالفتراضىىات بشىىكل مسىىتمر

التىي تىم فيتىا تعىديل  ضتىرةالالتقىديرات المحاسىبية فىي  اإلعتىراو بىالتغيرات على يتم  .المستقبلية التي يعتقد بأنتا معقولة في  ذه الاروو
 .التقدير وفي أي فترة مستقبلية تأثرت

 
 رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال )أ( 

 العقاري  تثمارتقييم اإلس (1)
 مناسىبة ت متنيىةللماموعة في نتايىة فتىرة التقريىر مىل قبىل مقيمىيل مسىتقليل معتمىديل لىديتم مىؤ   اإلستثمارات العقاريةيتم إعاوة تقييم 

لتىي سىيتم ا المقىدرةتسىتند القىيم العاولىة إلى  القىيم السىوقية، و ىي القيمىة معترو بتا وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الىذي يىتم تقييمىه. 
  .تاريخ القياسبفي السوق المشاركيل تباولتا عل  أساس معاملة تاارية بيل 

مامىوع التىدفقات النقديىة المسىىتقبلية  إلى فىي سىوق نشىىطة، يىتم إعىداو التقييمىات بىالنار  الحاليىةموثوقىة لألسىعار التقىديرات عنىد  يىاب ال
إلى  نتىج رسىملة  لتىا، لوحىدة اللىناعية اللىغيرة القائمىة والمخطىعلند التقيىيم عل   ل ، يست المقدرة المتوقع است متا مل العقار. وبناا  

لألراضىىي مرسىىملة بأسىىعار مناسىىبة لىىتعكإ وىىروو السىىوق؛ أمىىا بالنسىىبة  المتوقعىىةالىىدخل الىىذي يضتىىرض أن تكىىون التىىدفقات اإليااريىىة 
 واألتعىاب المتنيىةوتكلضة البناا  المتوقعستخدا  سعر البيع إالتي تتطل   المتبقية، فإن التقييم يستند إل  طريقة القيمة المزووة بالخدمات

 40.792القيمىة العاولىة بمبلىغ  فىي انخضىاضب اإلعتىراوعلى  إعىاوة التقيىيم، تىم  بنىاا   .المسىتتدووتكلضة التمويل ومعدل العائد الىداخلي 
التقديرات الرئيسية المستخدمة في التقييم عل  اإلفلا . تم (ألف ور م 58.361: انخضاض بمبلغ 2017)ألف ور م في السنة الحالية 

 .9في إيضا  رقم لإلستثمارات العقارية العاول 
 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية( انخفاض قيمة إستثمارات في 2)

مىىع  المدرهىىة ل مقارنىىة القيمىىة مىىل خىىزميلىىة محتسىىبة وفقىىا  لحقىىوق الملكيىىة  اتفىىي شىىرك سىىتثمار لتىىم اختبىىار انخضىىاض القيمىىة المحتملىىة 
  القيمة القابلة ل سترواو. 

حيث أنه ومىل بىيل عوامىل أخىرى  ات صىلة، فىإن تىداول ، إيركاب  ولديناز إن فيالماموعة في  ستثمارالقيمة إل إنخضاضتم اختبار 
 ناقلىا  تكىاليف البيىعالعاولىة  قيمتتىااسىتخدا  بتم تحديد القيمة القابلة لإلسترواو . أستمتا ولضترة طويلة يتم بأسعار مخضضة بلورة كبيرة

إيركىىىاب عنىىىد  أسىىىتم فىىىيللماموعىىىة أسىىىعار األسىىىتم  المترافقىىىة مىىىع طىىىوق تسىىىوية مىىىع األخىىىذ باإلعتبىىىار ال، ، أيتمىىىا أعلىىى سىىىتخدا اإلوقيمىىىة 
 .يعاول تكلضة رأس المال للماموعةبمعدل خلم  ةمقدر ال ات التخارجمضاع عل  أساس، ستحقاقتاإ
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 )يتبع( لبيانات المالية الموحدةا حولإيضاحات 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4
 

 )يتبع( رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال )أ( 
 )يتبع( شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية( انخفاض قيمة إستثمارات في 2)

 القطىىاعمضىىاعضات مسىىتوى ، بمىىا فىىي  لىى  3المسىىتوى  ميىىيتق  يأخىىرى باسىىتخدا  أسىىال لىىةية ل سىىترواو لشىىرمة زمالقابلىى مىىةيالق ديىىتىىم تحد
  .المنشأةوقيمة  بتا المستثمر للاتةاألربا  قبل خلم الضائدة والضرائ  واالستت ك واإلطضاا عل   المطبق

ألىف  294.695بإنخضىاض القيمىة بمبلىغ فقىد تىم اإلعتىراو الفتراضات، وفقا لتذه ا التي تمشتقديرات القيمة القابلة ل سترواو  بناا  عل 
 .ألف ور م( 257.348: 2017) ور م

 إنخفاض قيمة الشهرة( 3)
. السىنةخى ل  القيمىة نخضىاضإل وشىركاتتا التابعىة ماموعة أنالو العربية للرعايىة اللىحيةعل   اإلستحوا تم اختبار الشترة الناتاة مل 

 .10 إيضا  رقمفي   ات الع قة الحساسةرات عل التقدي تم اإلفلا 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( مخصص 4)
مخلىص ال وأخىذت باإلعتبىارواألخىرى والقىروض اإلسىتثمارية التااريىة قامش اإلوارة بتقدير مىدى قابليىة تحلىيل أرصىدة الىذمم المدينىة 

 . المطلوب لخسائر اإلئتمان المتوقعة
 

فيىىه والتىىي تسىىتخد   الخسىىائر اإلئتمانيىىة المتوقعىىةلقيىىاس  9التقىىارير الماليىىة رقىىم  للمعيىىار الىىدولي سىىعالمبج نتالىىالماموعىىة بتطبيىىق  تقىىو 
باإلضىافة إلى  ، بما فىي  لى  الشىركات التابعىة. التاارية واألخرى لذمم المدينة لعمر الاإلئتمانية المتوقعة عل  مدى خسائر المخلص 

 لكافة الموهووات المالية األخرى المدرهة بالتكلضة المطضأة.النتج العا   بتطبيق الماموعةتقو  ،  ل 
 

المرحلىىة األولىى  أو  لموهىىووات الخسىىائر اإلئتمانيىىة المتوقعىىةشىىترا  مىىل  12كمخلىىص يعىىاول  الخسىىائر اإلئتمانيىىة المتوقعىىةيىىتم قيىىاس 
. ينتقىل األصىل إلى  المرحلىة الثانيىة عنىدما الثىةالثأو المرحلىة  الثانيىةالمرحلىة  لموهىووات العمىرمدى عل    الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

زيىاوة كبيىرة فىي الشىكل ت  امىا 9لتقىارير الماليىة رقىم ل. ال يحىدو المعيىار الىدولي المبىدئيمنىذ االعتىراو   ىا مخاطر االئتمىان بشىكل  تزيد
المعلومىىات  اإلعتبىىاروعىىة فىىي تأخىىذ المام هىىو ري قىىد زاوت بشىىكل  لألصىىل اإلئتمىىانتقيىىيم مىىا إ ا كانىىش مخىىاطر  عنىىد. اإلئتمىىانمخىىاطر 

 النوعية والكمية التي يمكل الحلول عليتا.

 ( القيمة العادلة لألدوات المالية5)
تقىىىدير القيمىىىة العاولىىىة  عنىىىدالتقىىىارير الماليىىىة.  إعىىىداو لىىىدى الماموعىىىة موهىىىووات ومطلوبىىىات ماليىىىة يىىىتم قياسىىىتا بالقيمىىىة العاولىىىة أل ىىىراض

. تىىىم اإلفلىىىا  عىىىل ةمتاحىىى يفىىىي السىىىوق بقىىىدر مىىىا  ىىى البيانىىىات التىىىي يمكىىىل م حاتتىىىاوعىىىة مطلوبىىىات، تسىىىتخد  المامالللموهىىىووات أو 
معلومىىات حىىول أسىىالي  التقيىىيم والمىىدخ ت المسىىتخدمة فىىي تحديىىد القيمىىة العاولىىة للموهىىووات والمطلوبىىات الماليىىة المختلضىىة فىىي إيضىىا  

28. 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  أحكام محاسبية 4
 
 المحاسبية الهامة األحكام ( ب)

  حكومية( إمكانية المنافع االقتصادية المستقبلية من األراضي المستلمة كمنحة 1)
ية المسىتقبلية مىل للتأكد مل إمكانية المنافع االقتلىاو المستخدمةحكا  األ توضيحلحلول عل  ا ، يمكل(س) 3 اإليضا الرهوع إل  ب

 منحة حكومية.ك المستلمةاألراضي 

 يز ريونايتد كورب )إن.ِإ.إس.آر.(شركة ناشيونال إنيرجي سيرفيس و )"إيركاب"( على إيركاب هولدينجز إن في هام( تأثير 2)
 التىي تعمىل فيتىا حاليىا  باإلضىافة إلى  التمثيىل فىي مختلىف اللاىان الضرعيىة للمالىإ  إيركىابفىي مالىإ إوارة  لالماموعىة بمقعىدي تحتضظ

كإسىتثمار بشىركة زميلىة محتسىبة  إيركىابتلىنيف اسىتثمار الماموعىة فىي  تىم، بنىاا  على   لى  األسىتم. ملكيىةفىي  %12باإلضافة إل  
 .وفقا  لحقوق الملكية

 
ي حىىدثش فىىي ترتيبىىات التطىىورات التىىعلىى   بنىىاا  فىىي إن.ِإ.إس.آر.، التىىا   اتقيىىيم تأثير ىىبإعىىاوة  الماموعىىة قامىىش، 2018أكتىىوبر  25 فىىي

 اإلى  أن لىديت إسىتنتاش الماموعىة بناا  على   ىذه التطىورات، .2018 سنةمع اإلوارة ومالإ اإلوارة خ ل الربع الرابع مل  الماموعة
تىم  لى ، على   . وبنىاا  فىي الشىركة المسىتثمر فيتىاالماليىة التشىغيلية و  السياسىية للمشىاركة فىي القىرارات  ا القدرة عل  إوتار تأثير حاليُا 
زميلىىة محتسىىبة  ةشىركإلىى   بالقيمىىة العاولىة مىىل خىى ل الىربح أو الخسىىارةمىىل األصىل المىىالي إن.ِإ.إس.آر.  اإلسىتثمار فىىي تلىىنيف إعىاوة

 (.12 إيضا )انار وفقا  لحقوق الملكية 

 شركة تابعة إستبعادعند  المقدمالتعويض  (3)
أنالىىو أريبيىىان ابعىىة للرعايىىة اللىىحية فىىي اإلمىىارات العربيىىة المتحىىدة، الماموعىىة مىىل خىى ل شىىركتتا الت أبرمىىش، 2017فبرايىىر  15فىىي 

بروفيشانسىي  يلىث كيىر مل أسىتم  %93 البالغةو  الكاملة  ات صلة لبيع حلتتا ليسش، اتضاقية شراا أستم مع شركة للرعاية اللحية
  .2017ويسمبر  6في والتي تم اإلنتتاا منتا وايانوستي  

، بروفيشانسىي  يلىث كيىر وايانوسىتي بتعىوي  بعى  المبىالغ لمشىتري  أنالىو أريبيىان للرعايىة اللىحيةقامش  ذه اللضقة،  إلتما  وفقا  
 ضىمانخطىاب ب مىدعو   ذا التعوي  إنفي ول أحدا  معينة لضترة محدووة. مل العائدات،  %75و  %50والتي قد تتضاوت ما بيل 

عىل الحىد األونى  للتعىوي . فىي نتايىة  و أريبيان للرعاية اللحيةأنالصاور عل الشركة في حالة انخضاض صافي قيمة أصول شركة 
 .بعيدة تم إعتبار امعينة الوقوع مثل  ذه األحدا  أن تعتقد اإلوارة فترة التقرير، 

 بتروناشالمتعلقة  والضماناتبالخيارات  المبدئياالعتراف ( 4)
)الخيارات( علىي أسىاس  ضماناتخيارات شكل في  إضافيةوق حق إستحو ت الماموعة أيضا  ، اشنبترو   ضافه إل  االستحوا  علباإل

بالقيمىىة  وتىىم تلىىنيضتا كموهىىووات ماليىىة تىىم قياسىىتا  %50حتىى  بنسىىبه  ابموهبتىىا زيىىاوة ملكيتتىى للماموعىىةالتكلضىىة اللىىضرية، التىىي يمكىىل 
، تم تأهيل القيمىة م حاةمدخ ت  ير  في اليو  األول استنتاش باستخدا  بما أن القيمة العاولة. العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة

علىى  مىدى عمىىر الخيىىارات. عنىىد  ةوالخسىىار  الىربحالمبىدئي كىىإيراوات  يىىر مكتسىبة وتىىم إعىىاوة تىدوير ا فىىي حسىىاب  اإلعتىىراوالعاولىة عنىىد 
 التغيير في القيمة العاولة في حساب الربح والخسارة.ب عتراواإلتم سي، ال حقةإعاوة القياس 
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 )يتبع( انات المالية الموحدةالبي حولإيضاحات 
 
  المجموعة تكوين 5
 
 الشركات التابعة 5/1
 

 في نتاية فترة التقرير. الشركات التابعة التامة للماموعةفيما يلي تضاصيل 
 
 حصة المجموعة   

 2017 2018 النشاط الرئيسي بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
     الخاصةاإلستثمارات 

 %100 %100 اإلستثمار في ايركاب ان في  ولندا 1يراتف يو ايهالواحة آيه سي كوب

 .الواحة الند  . . 
اإلمارات العربية 

 %100 %100 العقارات اللناعية المتحدة
آنالو أريبيان إلستثمارات الرعاية اللحية 

 . . . 
اإلمارات العربية 

 %90.1 %95.2 الرعاية اللحية المتحدة
 - %100 فاسل يتشاناإلستثمار في  كايمان هزر 2ليمتد في إيه إسواحة 
 - %100 الطاقة هزر كايمان 3ليمتد إنيرهيواحة 

     
     األصولإدارة 

 واحة لإلستثمار ش. .خ.
اإلمارات العربية 

 %100 %100 إوارة اإلستثمار المتحدة
 %100 %100 إستثمارات مالية هزر كايمان 4شركة واحة إلوارة اإلستثمار اس بي سي

     
 %100 %100 معام ت مالية خاصة هزر كايمان المحدووة 1رقم  ل ستثمارالواحة 
 %100 %100 معام ت مالية خاصة هزر كايمان المحدووة 2رقم  ل ستثمارالواحة 

 
 .(12)إيضا   ايركابستثمار في إلل شركة قابضة 1
 
 (.12  )إيضا ليمتد تشانيل فاس إيه إس ستثمار فيلإل شركة قابضة 2
 
شىىىركة ناشىىىيونال إنيرهىىىي سيرفيسىىىيز ، اس وي اكىىىإ انيرهىىىي انىىى فىىىي  ات أ ىىىراض خاصىىىة  شىىىركات لإلسىىىتثمارات فىىىي شىىىركة قابضىىىة 3

 (.13و  12)إيضا   هولوبال ليمتد بتروناشو  ريونايتد كورب
 
 شرق األوسع وشمال أفريقيىاالواحة للقيمة في أسواق الصندوق في  %8.99 اس بي سي حلةتمل  شركة الواحة إلوارة االستثمار  4
 %66.0 (، و%54.9: 2017) فىىي أسىىواق الشىىرق األوسىىع وشىىمال أفريقيىىاصىىندوق أسىىتم الواحىىة  فىىي 52.0%(، 99.1%: 2017)

)سىابقا   CEEMEAصندوق الواحة لإلئتمان في أسواق وسع وشرق أوروبىا والشىرق األوسىع وشىمال إفريقيىا صندوق الدخل الثابش  في
 (.%66.6: 2017)ثمار في أووات الدخل الثابش بأسواق وسع وشرق أوروبا والشرق األوسع وأفريقيا( صندوق الواحة لإلست
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 المجموعة )يتبع(  تكوين 5
 
 غير مسيطرةهامة التابعة للمجموعة التي لديها حصص ملكية  اتالشركتفاصيل  5/2
 
 رة االستثمار اس بي سيشركة الواحة إلداأ 5/2
 

 يىىر مسىىيطرة مبينىىة أونىىاه. إن   امىىة إن المعلومىىات الماليىىة الملخلىىة المتعلقىىة بالشىىركة التابعىىة للماموعىىة التىىي لىىديتا حلىىص ملكيىىة
 المعلومات المالية الملخلة أوناه تمثل المبالغ قبل الحذوفات بيل شركات الماموعة.

 

 بيان المركز المالي
2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
 3.729.287  5.103.094 المتداولة  –ماموع الموهووات 
(2.601.814) المتداولة  –ماموع المطلوبات    (1.622.247)  

(961.634)  1حقوق الملكية  ير المسيطرة   (747.402)  
 1.359.638  1.539.646  حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة

 
 فىي أسىواق الشىرق األوسىع وشىمال أفريقيىاصىندوق الواحىة لألسىتم  أ( ير المسيطرة استثمارات فىي  تتضمل الحركة في حقوق الملكية1

صىندوق الواحىة لإلئتمىان فىي أسىواق وسىع وشىرق أوروبىا والشىرق ؛ ب( (ألىف ور ىم 211.662 :2017) ألىف ور ىم 142.471 بمبلغ
وات الىدخل الثابىش بأسىواق وسىىع وشىرق أوروبىا والشىىرق )سىىابقا  صىندوق الواحىة لإلسىتثمار فىىي أو CEEMEAاألوسىع وشىمال إفريقيىا 

صىىندوق الواحىىة للقيمىىة فىىي أسىىواق  او فىىياسىىتروألىىف ور ىىم(؛ ج(  217.870: 2017ألىىف ور ىىم ) 36.958بمبلىىغ  األوسىىع وأفريقيىىا(
 ألف ور م(. 2.078: إستثمار بمبلغ 2017ألف ور م ) 1.598بمبلغ الشرق األوسع وشمال أفريقيا 

 
فىىي أسىىواق الشىىرق األوسىىع صىىندوق الواحىىة لألسىىتم اسىىتثمارات فىىي أ(  ي الشىىركةكالملكيىىة العائىىدة إلىى  مىىالحقىىوق فىىي تتضىىمل الحركىىة 2

ب(  ؛٪52.0٪ إلىىى  54.9ملكيىىىة الماموعىىة مىىىل حلىىىة  وإنخضضىىش: ال شىىىيا(، 2017ألىىف ور ىىىم ) 66.204 بمبلىىىغ وشىىمال أفريقيىىىا
)سابقا  صندوق الواحة لإلسىتثمار  CEEMEAألوسع وشمال إفريقيا صندوق الواحة لإلئتمان في أسواق وسع وشرق أوروبا والشرق ا

: ال شىىىيا(، 2017ألىىىف ور ىىىم ) 44.136بمبلىىىغ  فىىىي أووات الىىىدخل الثابىىىش بأسىىىواق وسىىىع وشىىىرق أوروبىىىا والشىىىرق األوسىىىع وأفريقيىىىا(
صىندوق الواحىة  فىي ٪. لم تكل  ناك استثمارات خ ل السنة مىل الماموعىة66.0٪ إل  66.6ملكية الماموعة مل حلة  وإنخضضش

االسترواو بقيمة  بتأثير٪ مدفوعة 99.8٪ إل  99.1مل  ملكية الماموعة ارتضعش ولكل للقيمة في أسواق الشرق األوسع وشمال أفريقيا
 ألف ور م في حقوق الملكية  ير المسيطرة. 1.598

 الربح أو الخسارة بيان 

 السنة المنتهية في
 2018ديسمبر  31

 ألف درهم

 نتتية فيالسنة الم 
 2017ويسمبر  31

 ألف ور م
 268.426  192.682 إيراوات مل إستثمارات مالية

 (52.723)  (52.338) ملاريف
 217.703  140.344 ربح السنة

    
 169.633  103.944 ربح عائد إل  مالكي الشركة

 48.070  36.400 ربح عائد إل  حقوق الملكية  ير المسيطرة
 217.703  140.344 ربح السنة

    
    بيان التدفقات النقدية
 (617.012)  (226.898) األنشطة التشغيلية المستخد  فيصافي التدفق النقدي 
 479.679  290.297 التمويليةاألنشطة  الناتج ملصافي التدفق النقدي 

 (137.333)  63.399 صافي التدفق النقدي الناتج من/)المستخدم في(
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 )يتبع( انات المالية الموحدةالبي حولإيضاحات 
 
 تكوين المجموعة )يتبع(  5
 
 )يتبع( غير مسيطرةهامة التابعة للمجموعة التي لديها حصص ملكية  اتالشرك 5/2
 
 أنجلو ارابيان للرعاية الصحية ذ.م.م.ب 5/2
 

الشىىارقة  مستشىىض  كىورنيش فىي %70 البالغىىة الماموعىة لملكيىىة،  ىي شىىركة قابضىة،  . . .للرعايىة اللىىحية  ارابيىىانأنالىو إسىتثمارات 
: 2017)  . . .اوراس الطبىي  ومركىز  . . . الطبىيابىل سىينا  مركىز فىي %60(، و %70: 2017)  . . . و  يلث بيي بوليكلينى 

فىىي مستشىىض  أمينىىة  . . .  %73، (%100: 2017)المحىىدووة  وو ز الرعايىىة اللىىحية ل أرابيىىان أنالىىوفىىي فىىي  %100و  ،(60%
 .(%80: 2017في آي في او لإلستثمار  . . . ) %80 و (60%: 2017)
 

٪ فىىي مستشىىض  13.2علىى  حلىىة إضىىافية بنسىىبة للرعايىىة اللىىحية  ارابيىىانأنالىىو  -شىىركتتا التابعىىة اسىىتحو ت الماموعىىة، مىىل خىى ل 
قيمىىة شىىراا  بىىل بىىدلمقا٪، و لىى  73.2٪ إلىى  60ملكيىىة أنالىىو ارابيىىان للرعايىىة اللىىحية مىىل حلىىة ، ممىىا أوى إلىى  زيىىاوة .أمينىىة  . . 

ناا  عليه، يعتبر تاريخ اسىتحقاق القىرض ب. و 2018ويسمبر  31للقرض المقد  لمسا م األقلية التي استحقش في  المدرهةللقيمة  يعاول  أل راض ومج األعمال: اإلستحوا  و تاريخ 
 

 ألف درهم  
   البدل المحول

 12.522  القرض الرئيسي لمسا م األقلية
 5.290  األقلية مسا ملكمة عل  قرض الضائدة المترا

  17.812 
 

 صافي الموجودات بتاريخ اإلستحواذ
  

 202  موهووات  ير ملموسة
 18.477   ممتلكات وآالت ومعدات

 2.281  مستحق مل هتات  ات ع قة
 35.414   مم مدينة تاارية وأخرى 

 4.184  مخزون 
 844  النقد

 (55.998)  قرض مضاربة مل هتة  ات ع قة
 (2.632)  مخلص مكافتت نتاية خدمة المووضيل

 (25.246)   مم وائنة تاارية وأخرى 
 (15.733)  مستحق إل  هتات  ات ع قة

  (38.207) 
 %13.2  عليتا اإلستحوا حلص إضافية تم 

 (5.043)   عليها صافي الموجودات المستحوذ
   

 (22.855)  خسارة عند االستحواذ
 

 .المستبقاةمباشرة  في األربا   موحدةحلة شركة تابعة هزا في  إستبعاوأو  إستحوا أي مكس  أو خسارة متكبدة عند  اجإور يتم 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 تكوين المجموعة )يتبع(  5
 
 )يتبع( غير مسيطرةهامة التابعة للمجموعة التي لديها حصص ملكية  اتالشرك 5/2
 
 )يتبع( أنجلو ارابيان للرعاية الصحية ذ.م.م.ب 5/2
 

مبينىىة أونىىاه. إن المعلومىىات الماليىىة ،  . . .للرعايىىة اللىىحية  ارابيىىانأنالىىو باإلسىىتثمارات فىىي إن المعلومىىات الماليىىة الملخلىىة المتعلقىىة 
 الملخلة أوناه تمثل المبالغ قبل الحذوفات بيل شركات الماموعة.

 بيان المركز المالي
2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
.999195  179.079 الموهووات  ير المتداولة   

 270.134  118.372 الموهووات المتداولة 
(96.749) ماموع المطلوبات    (85.651)  

(997)  1حقوق الملكية  ير المسيطرة   (16.127)  
 364.355  199.705  حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة

    
 
 9.549بمبلىغ  سىتثمارإلفىي ا حاملي حقوق الملكية  ير المسيطرةحلة  مسا ماتالحركة في حقوق الملكية  ير المسيطرة  تتضمل1

 .(ألف ور م 20.674 :2017) ألف ور م
    

 الربح أو الخسارة بيان 

 السنة المنتهية في
 2018ديسمبر  31

 ألف درهم

 السنة المنتتية في 
 2017ويسمبر  31

 ألف ور م
 293.904  261.293 راوات إي

.723124  - مكس  مل إستبعاو شركة تابعة  
(315.446) ملاريف    (369.725)  

(54.153) )خسارة(/ ربح السنة    48.902 
    

(32.338) إل  مالكي الشركة ةعائد )خسارة(/ ربح   73.937 
(21.815) إل  حقوق الملكية  ير المسيطرة ةعائد خسارة   (25.035)  
(54.153) ارة(/ ربح السنة)خس   48.902 

    
    بيان التدفقات النقدية
(54.830) األنشطة التشغيلية المستخد  فيصافي التدفق النقدي    (67.164)  
 146.256  15.979 األنشطة اإلستثماريةالناتج مل صافي التدفق النقدي 
(109.312) ويليةالتماألنشطة  مل )المستخد  في(/ الناتج صافي التدفق النقدي   90.188 

(148.163) صافي التدفق النقدي )المستخدم في(/ الناتج من    169.280 



 

46 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 تكوين المجموعة )يتبع(  5
 
 تابعة  إستبعاد شركة 5/3
 

أنالىىو أريبيىىان ية فىىي اإلمىىارات العربيىىة المتحىىدة، الماموعىىة مىىل خىى ل شىىركتتا التابعىىة للرعايىىة اللىىح أبرمىىش، 2017فبرايىىر  15فىىي 
بروفيشانسىي  يلىث كيىر مل أسىتم  %93 البالغةو  الكاملة  ات صلة لبيع حلتتا ليسش، اتضاقية شراا أستم مع شركة للرعاية اللحية

 .2017ويسمبر  6في والتي تم اإلنتتاا منتا وايانوستي  
 

والتىىي قىىد ، بروفيشانسىىي  يلىىث كيىىر وايانوسىىتي تعوي  لمشىىتري البىى ان للرعايىىة اللىىحيةأنالىىو أريبيىىقامىىش  ىىذه اللىىضقة،  الحقىىا  إلتمىىا 
اللاور  الضمانخطاب ب مدعو   ذا التعوي  إنفي ول أحدا  معينة لضترة محدووة. مل العائدات،  %75و  %50تتضاوت ما بيل 

عىل الحىد األونى  للتعىوي . فىي نتايىة فتىرة  يةأنالىو أريبيىان للرعايىة اللىحعل الشركة فىي حالىة انخضىاض صىافي قيمىة أصىول شىركة 
 .تم إعتبار ا بعيدةمعينة الوقوع مثل  ذه األحدا  أن تعتقد اإلوارة التقرير، 

 

  تحليل الموجودات والمطلوبات التي تم فقدان السيطرة عليها

 ديسمبر 6
2017 

 ألف درهم
   الموجودات المتداولة
 1.166  النقد ومراوفات النقد

 37.844  ة تاارية وأخرى  مم مدين
 3.479   المخزون 

   الموجودات غير المتداولة
 7.550  الشترة

 26.063  موهووات  ير ملموسة
 3.801   أثا  ومعدات

   المطلوبات المتداولة
 (22.833)  مطلوبات تاارية وأخرى 

   المطلوبات غير المتداولة
 (2.224)  مخلص مكافتت نتاية الخدمة

 (10.112)  قروض
 44.734  صافي الموهووات المستبعدة

 
   إستبعاد شركة تابعة من مكاسب

 171.145  البدل المستلم
 (44.734)  صافي الموهووات المستبعدة
 2.590  حقوق الملكية  ير المسيطرة

 129.001  مكاس  مل إستبعاو
 (4.524)  تكاليف المعاملة

 124.477  صافي مكاس  مل إستبعاو
 

   إستبعاد شركة تابعة افي التدفق النقدي الناتج منص
 171.145  نقد ومراوفات النقد عل  شكلالبدل المستلم 

 (1.166)  ينزل: أرصدة النقد ومراوفات النقد المستبعدة
  169.979 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
  القطاعات التشغيلية 6
 

. بعىد إلوارة التقارير الداخليىةالمسؤوليات الرئيسية  في نتياة التحديثاتالتشغيلية  قطاعاتتاتنايم وعة بإعاوة قامش المام، السنةخ ل 
حىىتضظ باسىىتثمارات الرعايىىة اللىىحية التابعىىة ت التىىيالمتعلىىق باالسىىتثمارات الرئيسىىية واألسىىتم الخاصىىة  القطىىاعالتناىىيم، تىىم تاميىىع  إعىىاوة

 لذل . وفقا  بيان فترات المقارنة  وتم إعاوةالخاصة.  اإلستثمارات يواحد يسم ضمل قطاع، ة اللحيةأنالو أريبيان للرعايللماموعة، 
 

  الخاصةاإلستثمارات 
يقىىىو  قطىىىاع اإلسىىىتثمارات الخاصىىىة باإلشىىىراو علىىى  هميىىىع اإلسىىىتثمارات المملوكىىىة للماموعىىىة بمختلىىىف القطاعىىىات بمىىىا فىىىي  لىىى  تىىىأهير 

  المالية، البنية التحتية، النضع والغاز، التكنولوهيا المالية، العقارات اللناعية والرعاية اللحية.الخدمات الطيران، الخدمات البحرية، 
 رأس المالأسواق  - األصولإدارة 

 
 .األصول األخرى خدمات إوارة و فرص في األستم  الوصول إل للمستثمريل  منلة تتيحأسواق رأس المال  إوارة األصول يمثل قطاع

  
 يالمركز الرئيس

 
 .التي يتم إعداو تقارير عنتا لقطاعاتا عل توزيعتا مل أنشطة الماموعة، والتي ال يتم  المركز الرئيسيقطاع  يتكون 

 
 ويسمبر: 31إن المعلومات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية مبينة أوناه كما في وللسنة المنتتية في 

 
  إدارة األصول  

 ألف درهم
2018 

اإلستثمارات 
اق رأس المالأسو  الخاصة  

 المركز
 الموحد الرئيسي

 291.330 - - 291.330 إيراوات مل بيع البضائع وتقديم الخدمات
(220.031)  تكلضة المبيعات   - (220.031)  

محتسبة وفقا  لحقوق  إستثماراتمل  الحلة في الربح
 540.400 - - 540.400 صافيالملكية، 

كة شركات زميلة ومشاريع مشتر إنخضاض في قيمة 
(294.695) محتسبة وفقا  لحقوق الملكية  - - (294.695)  

مل إستبعاو شركات زميلة ومشاريع مشتركة  مكاس 
 56.393 - - 56.393 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية

 109.438 - - 109.438 مكاس  مل إستبعاو شركة تابعة
(103.574) إيراوات مل إستثمارات مالية)خسارة(/   232.153 - 9128.57  

 23.651 6 410 23.235 صافي، إيراوات أخرى 
(40.792) إنخضاض قيمة إستثمار عقاري   - - (40.792)  

(13.752) الشركة األ  –ملاريف عمومية وإوارية   (16.578)  (99.222)  (129.552)  
(136.357) الشركات التابعة –ملاريف عمومية وإوارية   (8.863)  - (145.220)  

(43.762) صافيملاريف تمويل،   (42.109)  (69.800)  (155.671)  
(.016169) 165.013 167.833 ربح/ )خسارة( السنة  163.830 
06.6025 الدخل الشامل اآلخر  - - 06.6025  
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 )يتبع( القطاعات التشغيلية 6
 
   إوارة األصول  

 ألف ور م
 أسواق رأس المال اإلستثمارات الخاصة ()معاو بيانه 2017

 المركز
 الموحد الرئيسي

 318.372 - - 318.372 إيراوات مل بيع البضائع وتقديم الخدمات
 (227.497) - - (227.497)  تكلضة المبيعات

محتسبة وفقا  لحقوق  إستثماراتمل  الحلة في الربح
 644.706 - - 644.706 صافيالملكية، 

شركات زميلة ومشاريع مشتركة  إنخضاض في قيمة
 (257.348) - - (257.348) محتسبة وفقا  لحقوق الملكية

مل إستبعاو شركات زميلة ومشاريع مشتركة  مكاس 
 50.207 - - 50.207 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية

 124.477 - - 124.477 مكاس  مل إستبعاو شركة تابعة
 312.896 - 268.264 44.632 إيراوات مل إستثمارات مالية

 19.235 7 - 19.228 صافي، إيراوات أخرى 
 (58.361) - - (58.361) إنخضاض قيمة إستثمار عقاري 

 (170.342) (126.952) (23.204) (20.186) الشركة األ  –ملاريف عمومية وإوارية 
 (177.201) - (7.285) (169.916) الشركات التابعة –ملاريف عمومية وإوارية 

 (125.183) (46.378) (27.000) (51.805) صافيتمويل، ملاريف 
 453.961 (173.323) 210.775 416.509 ربح/ )خسارة( السنة

 (548.954)    -     -  (548.954) الخسارة الشاملة األخرى 
 
: 2017القطاعات خ ل السنة )ال يوهد أية إيراوات بيل . تمثل إيراوات القطاع المدرهة أع ه اإليراوات الناتاة مل عم ا خارهييل 

 يراواتاإل مل ضملاإلمارات العربية المتحدة. وولة واخل  ي والخدمات  بيع البضائع الناتاة مل يراواتهميع اإل إن (.ور م ال شيا
 رألكبى مىل المبيعىات نتاش( التي ور مألف  68.088: 2017) ور م ألف 28.632 تقارب إيراوات  ناكوالخدمات  بيع البضائع مل

يوهىد أحىد مىل ال بينمىا  2018 لسىنة٪ أو أكثىر فىي إيىراوات الماموعىة 10سا م عميل واحد آخر واحد فقع بنسىبة عم ا الماموعة. 
 .2017 لسنةالماموعة  إيراواتفي أو أكثر  %10 سا موا بىخريل اآلعم ا ال
 

 إستثماراتور م( في  ألف 257.348: 2017) ألف ور م 294.695الماموعة بخسائر إنخضاض القيمة بمبلغ  إعترفشخ ل السنة، 
اإلسىىتثمارات  ألىىف ور ىىم( فىىي 58.361: 2017ألىىف ور ىىم ) 40.792إنخضىىاض القيمىىة بمبلىىغ  وخسىىارةمحتسىىبة وفقىىا لحقىىوق الملكيىىة 

 . اإلستثمارات الرئيسيةقطاع  العقارية في
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 تبع()ي القطاعات التشغيلية 6
 

. يمثىل ربىح القطىاع الىربح 3إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية  ي نضإ السياسات المحاسبية للماموعة المبينة في إيضىا  
ألىف  226.703: 2017ألىف ور ىم ) 216.145قبل الضريبة المكتسبة مل قبل كل قطاع بدون توزيع تكلضىة اإلوارة المركزيىة البالغىة 

و المقياس الذي يتم به إعىداو تقريىر إلى  صىانع القىرار التشىغيلي الرئيسىي أل ىراض تخلىيص المىوارو وتقيىيم أواا ور م(. ويكون  ل   
 القطاع. 

 
  إدارة األصول  

 ألف درهم
 أسواق رأس المال اإلستثمارات الخاصة 2018

 المركز 
 الموحد الرئيسي

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 4.200.967 - - 4.200.967 حقوق الملكيةمحتسبة وفقا  ل 

 7.470.442 203.177 5.475.239 1.792.026 موهووات أخرى 
 11.671.409 203.177 5.475.239 5.992.993 موهووات القطاع
 7.121.479 1.232.744 2.939.021 2.949.714 مطلوبات القطاع

 48.654 1.505 34 47.115 ملاريف رأسمالية
 21.263 1.766 49 19.448 إستت ك وإطضاا

     
     )معاو بيانه( 2017

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 5.321.224 - - 5.321.224 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 

 6.033.118 145.158 4.142.608 1.745.352 موهووات أخرى 
 11.354.342 145.158 4.142.608 7.066.576 موهووات القطاع

 7.184.492 1.191.503 2.013.423 3.979.566 لوبات القطاعمط
 181.129 544 1.331 179.254 ملاريف رأسمالية

 29.775 2.920 4.580 22.275 إستت ك وإطضاا
 

 لغرض مراقبة أواا القطاعات وتخليص الموارو بيل القطاعات:
 

  ألىف ور ىم  203.177 ووات المركىز الرئيسىي بمبلىغموهى القطاعات التشغيلية فيما عىدا عل يتم تخليص هميع الموهووات
 ألف ور م(. 145.158: 2017)

  ألف ور م  1.232.744 مطلوبات المركز الرئيسي بمبلغ القطاعات التشغيلية فيما عدا عل يتم تخليص هميع المطلوبات
 ألف ور م(. 1.191.503: 2017)
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 نف كمحتفظ به للبيعأصل مص 7

  
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 -  219.480  يناير 1كما في 

 283.606  -  إستثمار في شركة زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 -  1.725  إضافات
 (64.126)  (221.205)  إستبعاو

  -  219.480 
 

مىل النقىد وحلىة  مقابىل مىزيج إن.بىي.إس. القابضىة المحىدووةفىي ار ا سىتثمإ، وافقش الماموعة عل  بيع كامل 2017نوفمبر  12في 
 كىىىىىورب شىىىىىركة ناشىىىىىيونال إنيرهىىىىىي سيرفيسىىىىىيز ريونايتىىىىىدو ىىىىىي ناسىىىىىداك، بورصىىىىىة فىىىىىي  ةمدرهىىىىى منشىىىىىأة٪ مىىىىىل األسىىىىىتم فىىىىىي 5.8بنسىىىىىبة 

 المرحلىىة األولىى مىىل تخىىارج . تىىم اإلنتتىىاا كمحىىتضظ بىىه للبيىىعنتياىىة  لىىذل  تىىم إعىىاوة تلىىنيف اإلسىىتثمار  علىى  مىىرحلتيل.، .(إن.ِإ.إس.آر)
ألىىىف ور ىىىم خىىى ل الربىىىع الرابىىىع مىىىل سىىىنة  50.207وتىىىم اإلعتىىىراو بمكسىىى  مىىىل إسىىىتبعاو هزئىىىي بمبلىىىغ   %4.68 وتمثىىل حلىىىة بنسىىىبة

2017. 
 

 مىىىل بمكسىىى ٪ واعترفىىىش 15.94المرحلىىىة الثانيىىىة مىىىل الحلىىىة المتبقيىىىة والبالغىىىة  مىىىل تخىىىارج، اسىىىتكملش الماموعىىىة 2018 خىىى ل سىىىنة
 :تم إحتسابتا كما يلي ،ألف ور م 109.438 بلغبم اإلستبعاو

 
 2018  

 ألف درهم
 2017  

 ألف ور م
 114.241  130.640 البدل النقدي 

 -  181.687 1أستم حقوق الملكية عل  شكل بدل
 -  17.340 2بدل المكس 
 114.241  329.667 ماموع البدل 

 92  976 الحلة في إحتياطيات أخرى 
 (64.126)  (221.205) المستبعدستثمار إللالقيمة المدرهة 

 50.207  109.438 ستبعاواإلمكس  مل 
 
شىىىركة ٪ فىىىي 5.8، تعىىىاول حلىىىة بنسىىىبة مليىىىون سىىىتم 4.8الماموعىىىة  اسىىىتلمش، المسىىىتلمالبىىىدل كاىىىزا مىىىل ، 2018يونيىىىو  6بتىىىاريخ  1

شركة ناشىيونال إنيرهىي ستثمار في اإل تلنيفتم  ،المبدئي اإلعتراوعند  ..(إن.ِإ.إس.آر) كورب ناشيونال إنيرهي سيرفيسيز ريونايتد
بالقيمىىة العاولىىة مىىل خىى ل الىىربح أو ووالر للسىىتم الواحىىد وتىىم تلىىنيضه  10 بىىى كإسىىتثمار مىىالي .(إن.ِإ.إس.آر) كىىورب سيرفيسىىيز ريونايتىىد

 .الخسارة
 

التطىورات التىي حىدثش فىي على   بنىاا  إس.آر.، فىي إن.ِإ.التىا   اتقيىيم تأثير ىبإعاوة  الماموعة قامش، 2018أكتوبر  25بتاريخ ، الحقا  
إلى   إسىتنتاش الماموعىة بنىاا  على   ىذه التطىورات، .2018 سىنةمع اإلوارة ومالإ اإلوارة خ ل الربىع الرابىع مىل  الماموعةترتيبات 
على   . وبنىاا  ركة المسىتثمر فيتىافىي الشىالماليىة التشىغيلية و  السياسىية للمشىاركة فىي القىرارات  ا القدرة عل  إوتار تأثير حاليُا  اأن لديت
زميلىة  ةشىركإلى   بالقيمىة العاولىة مىل خى ل الىربح أو الخسىارةإن.ِإ.إس.آر. مىل األصىل المىالي  اإلسىتثمار فىي تلىنيف تىم إعىاوة ل ، 

 (.12 إيضا )انار محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
 
فىىي شىكل حلىىص  علىى  ببىدل إضىىافي ، تىىم االعتىىراوئج المبدئيىةعلىى  أسىاس النتىىا المكسىى لمعىايير  األولىىيسىتناوا إلىى  إعىاوة التقيىىيم إ2

 منتىااالنتتىاا  أن يىتم ، ومىل المتوقىع.( بتاريخ التقريىرإن.ِإ.إس.آر) كورب شركة ناشيونال إنيرهي سيرفيسيز ريونايتدفي  حقوق الملكية
 .2019 سنةخ ل 
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 أثاث ومعدات 8

 
 ت على المأجورتحسنا

 ألف درهم

معدات تكنولوجيا 
المعلومات، واألثاث 

 والتجهيزات
 ألف درهم

 طبية وأخرى معدات 
 ألف درهم

 سيارات
 ألف درهم

أعمال رأسمالية قيد 
 اإلنجاز

 ألف درهم
 المجموع

 ألف درهم
  - 3 7-5 5-3 5-3 األعمار االقتصادية المستخدمة )سنوات(

       التكلفة
 136.416 15.028 2.885 62.642 31.133 24.728 2017يناير  1في 

 33.736 9.983 195 18.082 4.417 1.059 إضافات
 - (1.447) - - 1.447 - تحوي ت

 (513) - (126) - (329) (58) إستبعاوات
 (11.283) - (540) (4.759) (3.554) (2.430) إلغاا اإلعتراو عند إستبعاو شركة تابعة

 158.356 23.564 2.414 75.965 33.114 23.299 2017ويسمبر  31في 
 11.669 - 1.119 4.204 3.833 2.513 إضافات
 - (23.472) - 1.963 - 21.509 تحوي ت

 (2.837) - (733) (1.284) (114) (706) إستبعاوات
 167.188 92 2.800 80.848 36.833 46.615 2018ديسمبر  31في 

       
       نخفاض القيمةاإلستهالك المتراكم وإ

 66.100 - 2.403 26.446 18.452 18.799 2017يناير  1في 
 17.676 - 642 9.677 4.967 2.390 1محمل للسنة
 (472) - (126) - (299) (47) إستبعاوات

 (7.482) - (509) (2.684) (2.603) (1.686) إلغاا اإلعتراو عند إستبعاو شركة تابعة
 75.822 - 2.410 33.439 20.517 19.456 2017ويسمبر  31الرصيد في 
 20.298 - 900 10.684 4.906 3.808 1محمل للسنة
 (1.627) - (537) (818) (20) (252) إستبعاوات

 94.493 - 2.773 43.305 25.403 23.012 2018ديسمبر  31الرصيد في 
       

       صافي القيمة المدرجة
 72.695 92 27 37.543 11.430 23.603 2018ديسمبر  31في 
 82.534 23.564 4 42.526 12.597 3.843 2017ويسمبر  31في 

 
ألىف ور ىم فىي "ملىاريف عموميىة وإواريىة"  .45812 إوراج مبلىغ( وتىم ور ىمألىف  5.087: 2017" )بيىع البضىائع وتقىديم الخىدماتألىف ور ىم فىي "تكلضىة  7.840بمبلىغ االسىتت ك تىم إوراج ملىاريف 1
 ألف ور م(. 12.589: 2017)
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 قاري عإستثمار  9

  
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 680.569  758.666  يناير 1في 

 144.179  35.692  إضافات
 (58.361)  (40.792)  خسارة القيمة العاولة

 (7.721)  -  1عقوو التأهير التمويليةتحوي ت إل  إستثمار في 
 758.666  753.566  ويسمبر 31في 

 
ألىف  394.1بقيمىة  اإلعتىراو بمكسى . تم إستثمار عقاري عل  هزا مل  األهل، تم توقيع اتضاقية مساطحة طويلة 2017 سنة خ ل1

  .(22)إيضا   اإلعتراو باإلستثمار العقاري " عند إلغاا ، صافيأخرى  إيراواتور م في "
 

 المتعلقىىةتراو باىزا مىل األراضىي الممنوحىة فىي البيانىىات الماليىة الموحىدة مىل خى ل تطبيىق السياسىة المحاسىبية قامىش الماموعىة بىاالع
المتعلقىة باىزا مىىل األرض الممنوحىىة  ال تىزال(. (و) 3( واإلسىتثمارات العقاريىة )أناىىر إيضىا  (س) 3المنح الحكوميىة )أناىر إيضىىا  بى

 .تاريخ التقرير كما فيالعمومية ،  ير معترو بتا في بيان الميزانية بشأنتا تطويرخطع  للماموعة ال توهداألراضي التي 
 

المعتمىدة المتعلقىة بتطىوير وحىدات صىناعية صىغيرة مخطىع لتىا، والتىي تضىمنش  األعمىالقيمىة  اإلستثمار العقاري  ضافات إل تمثل اإل
 (.ألف ور م 2.958: 2017) ألف ور م 5.707تكاليف االقتراض بمبلغ 

 
المعتىرو بتىا  التقيىيمأسىلوب استناوا  إل  منتايات مل التسلسل الترمي للقيمة العاولة  3ف اإلستثمار العقاري ضمل المستوى تلنيتم 

مىىىل قبىىىل مقيميىىىيل مسىىىتقليل معتمىىىديل ، 2018ويسىىىمبر  31كمىىىا فىىىي مىىىل قبىىىل المعتىىىد الملكىىىي للمسىىىاحيل القىىىانونييل. تىىىم إهىىىراا التقيىىىيم 
تقدير القيمة العاولة ل سىتثمار العقىاري،  عنديتم تقييمه.  الذيتا وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار يمتلكون مؤ  ت مناسبة معترو ب

تتضىىىمل منتايىىىات التقيىىىيم المطبقىىىة مىىىل قبىىىل المقيميىىىيل . فضىىىلاألعلىىى  و األ للعقىىىار  ىىىو اإلسىىىتخدا أن االسىىىتخدا  الحىىىالي  تىىىم إعتبىىىار
 المستقليل:

 
  ،حيىىث تىىم رسىىملة الىىدخل المسىىتحق  ،لتىىا المخطىىعو  القائمىىة اللىىغيرة حىىدات اللىىناعيةللو  تىىم إسىىتخدامتاطريقىىة رسىىملة الىىدخل

قابلىىة للمقارنىىة واتضاقيىىات اياىىار حاليىىة واياىىارات مسىىتقبلية متوقعىىة، بنىىاا  علىى  معىىدالت مناسىىبة لىىتعكإ إياىىار بموهىى  عقىىوو 
 التقييم. تاريخأوضاع سوق االستثمار الحالية في 

 تكىاليف تخدا  التقىديرات مثىل أسىعار البيىعتسلتز  اس دامتا لألراضي المزووة بالخدمات، التيتم إستخ ،طريقة القيمة المتبقية ،
 ىذه التقىديرات على  اسىاس أوضىاع السىوق  تسىتند. المسىتتدو اإلنشاا، الرسو  المتنية وتكلضة التمويل، وسعر العائد الداخلي

 المحلية السائدة في نتاية فترة التقرير.
 

اسىتناوا  إلىى  . 1فىىي المرحلىة  اإلسىتثمار العقىاري تقيىيم قيمىىة  تىىم إعىاوة، رة فىىي العىرض فىي سىىوق العقىارات اللىناعيةناىرا للزيىاوة المسىتم
 ألف 58.361نقص بمبلغ : 2017ألف ور م في السنة الحالية ) 40.792 بمبلغعاولة القيمة ال بنقص في تم اإلعتراوتقييم، الإعاوة 
 (.ور م

 
 بواقىىعالتقيىىيم  انخضىى  /لىىزاو  %10 بنسىىبة أقىىل /أعلىى  معىىدل إيىىراوات اإلياىىار لىىو كىىان، القائمىىة غيرةبالنسىىبة للوحىىدات اللىىناعية اللىى

، سىيؤوي %1بنسىبة ، إ ا زاو/ إنخضى  المعىدل %10.25إن معىدل الرسىملة المضتىرض  ىو باإلضافة إل   لى ،  ألف ور م. 39.742
 عل  التوالي. ور م ألف 4.952 /ور م ( ألف4.855) بواقع التقييمزياوة في  /(إنخضاض) إل 
 

. ور ىم ألىف 28.976 بواقىعالتقييم  نقص /لزاو %10 بنسبة أقل /كان معدل سعر البيع أعل لو  لألراضي المزووة بالخدمات،بالنسبة 
 /(إنخضىىاض) سىىيؤوي إلىى  %2بنسىىبة  المعىىدل إنخضىى ، إ ا زاو/ %20  ىىو الىىداخلي المضتىىرضإن معىىدل الخلىىم باإلضىىافة إلىى   لىى ، 

 عل  التوالي. ور م ألف 11.677 /ور م ( ألف10.889) بواقعالتقييم ي زياوة ف
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة 10

 
 1الشهرة

 ألف درهم
 العالمات التجارية

 ألف درهم
 الرخص

 ألف درهم
 العقود

 ألف درهم
 الحقوق الحصرية

 ألف درهم

 برامج 
 ب اآلليالحاس

 ألف درهم
 المجموع

 ألف درهم
  5-3 25 5 5  10-5 - )سنوات(األعمار االقتصادية المستخدمة 

        التكلفة
 195.203 12.926 28.433 25.589 8.176 28.344 91.735 2017يناير  1في 

 3.214 3.214 - - - - - إضافات
 (6.850) (6.850) - - - - - شط 

 (44.159) - (28.433) - (8.176) - (7.550) ستبعاو شركة تابعةإلغاا اإلعتراو عند إ
 147.408 9.290 - 25.589 - 28.344 84.185 2017ويسمبر  31في 

 1.505 1.505 - - - - - تعدي ت
 2.037 2.037 - - - - - إضافات
 (2.338) (2.338) - - - - - شط 

 148.612 10.494 - 25.589 - 28.344 84.185 2018ديسمبر  31في 
        

        اإلطفاء المتراكم وإنخفاض القيمة
 32.450 6.555 2.059 10.662 5.995 7.179 - 2017يناير  1في 

 (49) 8 (57) - - - - تعدي ت
 13.202 2.368 1.049 5.118 1.500 3.167 - ملاريف إطضاا

 (2.804) (2.804) - - - - - شط 
 (10.546) - (3.051) - (7.495) - - و شركة تابعةإلغاا اإلعتراو عند إستبعا

 32.253 6.127 - 15.780 - 10.346 - 2017ويسمبر  31في 
 68 68 - - - - - تعدي ت

 8.770 880 - 5.118 - 2.772 - ملاريف إطضاا
 (198) (198) - - - - - شط 

 40.893 6.877 - 20.898 - 13.118 - 2018ديسمبر  31في 
        المدرجة صافي القيمة

 107.719 3.617 - 4.691 - 15.226 84.185 2018ديسمبر  31في 
 115.155 3.163 - 9.809 - 17.998 84.185 2017ويسمبر  31في 
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 )يتبع( الشهرة والموجودات غير الملموسة 10
 
 التالية: المولدة للنقدوحدات الالقيمة عل   ار إنخضاضبأل راض إختتم توزيع الشترة 1
 

  محتملة التكلضةالرعاية 
  الرعاية عالية المستوى 

 
 كما يلي:المولدة للنقد وحدات الللشترة عل   المدرهةتوزيع القيمة  تم
 

  
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 41.423  41.423  الرعاية محتملة التكلضة
 42.762  42.762  الرعاية عالية المستوى 

  84.185  84.185 
 

السىوق المولىدة  وحىدات ، إلى  عىدو اثنىيل مىلأنالو أريبيىان للرعايىة اللىحيةضمل ، تم تاميع الموهووات التشغيلية 2017 سنة خ ل
 تماشىيا  مىع. ةار اإلوو  العمى ا أكثىر تركيىزا  مىل مناىورممىا مكىل مىل اتبىاع نتىج  والرعايىة عاليىة المسىتوى،التكلضىة  محتملىةرعايىة ال للنقد،

 الموازنىةبمىا فىي  لى  اتخىا  القىرارات الرئيسىية، ووىائف الىدعم، قيىاس األواا،  ،هميع األنشىطة التامىة فإنإعاوة التيكلة التشغيلية  ذه، 
 مركزية للوحدات المنتاة للنقد.تم تاميعتا بلورة والتخطيع 

 
والذي  3القيمة العاولة مل المستوى  إحتسابعل   لنقد بناا  ل المولدةو  لتكلضةمحتملة الرعاية ا لوحدات لإلسترواوتم تحديد المبالغ القابلة 
 %13 مىل سنوات ومعدل خلم 5تغطي فترة و خطة عمل معتمدة مل قبل مالإ اإلوارة  بناا  عل  المتوقعة يستخد  التدفقات النقدية

 %14إلى   %13: 2017) ا  سىنوي %14إلى   %13و  محتملىة التكلضىةرعايىة لل( سىنويا   %14 إلى  %13: 2017) سنويا   %14إل  
التىىوامش والتضىىخم فىىي أسىىعار التكىىاليف إهمىىالي الضتىىرة علىى   المتوقعىىة خىى لالتىىدفقات النقديىىة  تسىىتند. لرعايىىة عاليىىة المسىىتوى ل( ا  سىىنوي

والرعاية عالية  تملة التكلضةمح التي تعمل فيتا الرعاية المعنيةوالتي تتماش  مع اللناعات  التي تشملتا التوقعاتضترة ال خ لالمباشرة 
و ىو متوسىع ( %3: 2017) %3 نمو سنوي يبلغ سنوات باستخدا  معدلخمإ  التي تتعدى فترةالتدفقات النقدية  تقدير تم. المستوى 

يتىىا لالتىىي تسىىتند إ ةيسىىيالرئ اتمحتمىىل معقىىول فىىي االفتراضىى رتغييىى أي أن اإلوارة تعتقىىد. لسىىوق طويىىل األهىىل فىىي ا المتوقىىع النمىىو معىىدل
 للوحدات المولدة للنقد. لإلسترواولمبالغ القابلة ل اإلهمالية المدرهة مةيااوز القت یإل ؤويت، لل لإلسترواوالقابلة  مةيالق
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 قروض إستثمارية 11
 

 
 2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 12.283  12.283  1يةقرض إلستثمار محتس  وفقا  لحقوق الملك

 220.680  220.680  2محضاة القرض
  232.963  232.963 
 
رصيده صافي يبلغ و  الثالثةفي المرحلة  أصل و  قرضالإن  منطقة الشرق األوسع.اإلستثمار المحتس  وفقا  لحقوق الملكية في  يقع1

 إيضا ( )انار ألف ور م 21.326 بلغتمانية متوقعة وخسائر ائت ور مألف  33.609بلغ ي)الرصيد اإلهمالي  ور مألف  12.283
25.)  
 
إن محضاىة . سنويا  وتستحق بعىد سىنة واحىدة %3.93 تبلغ ، وتحمل فائدةخارج وولة اإلمارات العربية المتحدةإن محضاة القرض  ي 2
 في المرحلة األول .أصل  ي قرض ال
 
 

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  12

 لمدرجةالقيمة ا
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 4.938.888  3.550.187 شركات زميلة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية

 382.336  650.780 مشاريع مشتركة محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 5.321.224  4.200.967 مجموع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية

    
 109.691  66.333 (13كة زميلة مدرهة بالقيمة العاولة مل خ ل الربح او الخسارة )إيضا  شر 
 

 الهامة  الزميلة لشركاتاتفاصيل  12/1
 
 :كما يليللماموعة في نتاية فترة التقرير  ي زميلة ال الشركات كلأ ملتضاصيل  إن
 

 نسبة المنفعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة الزميلة
2018 2017 

 %17.55 %12.00  ولندا تأهير الطائرات 1إن في ولديناز إيركاب 
 %19.39 %19.50 كندا خدمات النضع والغاز 2اس وي اكإ إنيرهي أن 

 %15.94 - اإلمارات خدمات النضع والغاز 3المحدووةالقابضة  .اس.بي.ان
 - %5.80 المملكة المتحدة خدمات النضع والغاز 4)إن.ِإ.إس.آر.(

 
 . المحاسبية لطريقة حقوق الملكية ا  وفق إيركاب  ولديناز إن فيفي اإلستثمار 1
 

الزميلىة المحتسىبة  ةاإلسىتثمارات فىي الشىركفي  %6.36مليون ستم تعاول حلة بنسبة  9.72، قامش الماموعة باستبعاو السنةخ ل 
ألىىف ور ىىم، ممىىا نىىتج عنىىه اإلعتىىراو بمكسىى  عنىىد  1.918.056مقابىىل بىىدل يبلىىغ وفقىىا  لحقىىوق الملكيىىة فىىي إيركىىاب  ولىىديناز إن فىىي 

مىل إيركىاب ألف ور م فىي بيىان الىربح أو الخسىارة الموحىد. وبالتىالي، إنخضضىش حلىة ملكيىة الماموعىة فىي  56.393اإلستبعاو بمبلغ 
إنتضىاع الماموعىة  حلىة ملكيىة إرتضعىشلىذل ،  ونتياىة  ، برنامج إعىاوة شىراا حلىةفي  لم تشارك الماموعة. %11.19إل   17.55%

 .%12.00 إل  %11.19مل 
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  )يتبع( إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 12
 

  )يتبع( الزميلة الهامة لشركاتاتفاصيل  12/1
 
، علىى  حلىىة انيرهىىي ليمتىىدالواحىىة  ،%100بنسىىبة  المملوكىىةشىىركتتا التابعىىة  خىى ل، مىىل الماموعىىةسىىتحو ت إ، 2018 سىىنةخىى ل 2

ناىرا لتمثيىل الماموعىة فىي ٪. 19.50ليلل إهمىالي ملكيىة الشىركة إلى  اس وي اكإ إنيرهي أن ،  مل أستم٪ 0.11إضافية بنسبة 
يىىىتم كاىىىزا مىىىل أنشىىىطة رأس المىىىال  اإلسىىىتثمار. ومىىىع  لىىى ، بمىىىا أن كشىىىركة زميلىىىة اإلسىىىتثمار، تىىىم تلىىىنيف اس وي اكىىىإمالىىىإ إوارة 

 (.13إيضا  )خ ل الربح أو الخسارة للماموعة، يتم احتسابتا بالقيمة العاولة مل  ماري اإلستث
 
مل النقد وحلة  مقابل مزيج إن.بي.إس. القابضة المحدووةفي ستثمار ا إ، وافقش الماموعة عل  بيع كامل 2017نوفمبر  12في  3

 كىىىىىورب ة ناشىىىىىيونال إنيرهىىىىىي سيرفيسىىىىىيز ريونايتىىىىىدشىىىىىركو ىىىىىي ناسىىىىىداك، بورصىىىىىة فىىىىىي  ةمدرهىىىىى منشىىىىىأة٪ مىىىىىل األسىىىىىتم فىىىىىي 5.8بنسىىىىىبة 
. تىىم كمحىىتضظ بىىه للبيىىع إن.بىىي.إس. القابضىىة المحىىدووةفىىي نتياىىة  لىىذل  تىىم إعىىاوة تلىىنيف اإلسىىتثمار  علىى  مىىرحلتيل.، .(إن.ِإ.إس.آر)

ألىف ور ىم  50.207وتم اإلعتراو بمكس  مل إستبعاو هزئي بمبلغ   %4.68 وتمثل حلة بنسبة المرحلة األول اإلنتتاا مل تخارج 
، اسىتكملش الماموعىة مىل تخىارج المرحلىة الثانيىة مىل الحلىة المتبقيىة والبالغىة 2018 خى ل سىنة .2017خ ل الربع الرابع مىل سىنة 

 (.7)إيضا   ألف ور م 109.438٪ واعترفش بمكس  مل اإلستبعاو بمبلغ 15.94
 
التطىورات التىي حىدثش فىي ترتيبىات على   بنىاا  فىي إن.ِإ.إس.آر.، تىا  ال اتقييم تأثير بإعاوة  الماموعة قامش، 2018أكتوبر  25 في 4

 اإلى  أن لىديت إسىتنتاش الماموعىة بناا  على   ىذه التطىورات، .2018 سنةمع اإلوارة ومالإ اإلوارة خ ل الربع الرابع مل  الماموعة
تىم على   لى ،  . وبنىاا  فىي الشىركة المسىتثمر فيتىاشىغيلية الماليىة التو  السياسىية للمشىاركة فىي القىرارات  ا القدرة عل  إوتار تأثير حاليُا 
ميلىىة محتسىىبة ز  ةشىركإلىى   بالقيمىىة العاولىة مىىل خىى ل الىربح أو الخسىىارةإن.ِإ.إس.آر. مىىل األصىل المىىالي  اإلسىتثمار فىىي تلىىنيف إعىاوة

 فىىىي لإلسىىىتثمار المدرهىىىةيمىىىة ألىىىف ور ىىىم. بلغىىىش الق 188.773تىىىاريخ إعىىىاوة التلىىىنيف ببلغىىىش القيمىىىة العاولىىىة  .وفقىىىا  لحقىىىوق الملكيىىىة
 ألف ور م كما في تاريخ التقرير. 157.341 .(إن.ِإ.إس.آر)
 

مثىل المعلومىات الماليىة الملخلىة أونىاه المبىالغ المبينىة تللماموعىة أونىاه.   امة زميلة شركةبكل  المتعلقةالمعلومات المالية تم تلخيص 
 .لتقارير الماليةل الدولية معاييرلوفقا ل التي تم إعداو افي البيانات المالية للشركة الزميلة 

 
 1 إن.ِإ.إس.آر. 1اس دي اكس إنيرجي أنك إيركاب 
 2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
       بيان المركز المالي
 - 1.302.453 252.520 197.498 29.944.286 26.829.476 الموهووات المتداولة

 - 3.629.811 3.629.811 340.369 124.679.364 132.092.913 الموهووات  ير المتداولة
 - 869.409 80.666 75.425 18.318.614 17.730.586 المطلوبات المتداولة

 - 1.077.985 16.573 21.641 104.531.478 108.528.904 المطلوبات  ير المتداولة
 - 3.402 - - 217.385 193.338 يطرةحقوق الملكية  ير المس
 -      بيان الربح أو الخسارة

 - 1.204.887 144.053 146.528 18.527.899 17.654.326 إيراوات
 - 69.610 104.006 15.227 3.958.083 3.735.377 ربح السنة

 - (59) 107 - 59.006 (59.208) )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة
 - 69.551 104.113 15.227 4.017.089 3.676.168 )الخسارة( الشاملة للسنة ماموع الدخل/

 - 8.234 - - 222.243 126.670 حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة
 - 11.620 22.498 8.971 11.690.714 8.086.976 حصة المجموعة في اإللتزامات

 
 .2018سبتمبر  30تر المنتتية في أع ه بضترة التسعة أش المدرهة 2018سنة  تتعلق مبالغ1



 

57 

 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
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  )يتبع( الزميلة الهامة لشركاتاتفاصيل  12/1
 

المعتىرو بتىا للماموعىة  التامىة زميلىةال الشىركاتفىي  للحلىص المدرهىةالقيمىة  إل أع ه لمعلومات المالية تسويات لملخص  فيما يلي
 :الموحدةفي البيانات المالية 

 1 إن.ِإ.إس.آر. إيركاب 
 2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 - 2.984.870 31.556.173 32.469.561 صافي موهووات الشركة الزميلة

 - %5.80 %17.55 %12.00 ملكية الماموعةحلة نسبة 
 - 173.122 5.538.108 3.896.347 لة الماموعة في صافي موهووات الشركة الزميلةح

 - - - - الشترة
 - - (244.740) (294.695) إنخضاض القيمة

تعدي ت القيمة العاولة المتعلقة باإلستحوا ات وتعدي ت 
 - - (354.480) (242.660) أخرى عند شراا أستم

 - 18.073 - - تعدي ت اخرى 
 - 191.195 4.938.888 3.358.992 قيمة المدرهة للشركة الزميلةال
 

  امىىة بشىىكل فىىرويور ىىم مىىل الشىىركات الزميلىىة التىىي ليسىىش  ال شىىيا بمبلىىغ  حلىىة خسىىارةبلىىافي خىى ل السىىنة، اعترفىىش الماموعىىة 
ال شىىيا : 2017ور ىىم )يا ال شىىاإلهماليىىة لتىىذه االسىىتثمارات  المدرهىىةالقيمىىة بلغىىش ألىىف ور ىىم(، و  12.608خسىىارة بمبلىىغ : 2017)

 (.ور م
 

  الهامة لمشاريع المشتركةاتفاصيل  12/2
 

 :كما يليللماموعة في نتاية فترة التقرير  ي التامة  المشاريع  المشتركة كلأ مل تضاصيلإن 
 

 حصة المجموعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي المشروع المشترك
2018 2017 

 %25.00 %25.00 اإلمارات بنوك 1للتمويلونيا 
 %20.00 %19.81 اإلمارات التكنولوهيا المالية 2تشانيل فاس انضستمنتإ ليمتد

 3بتروناش هلوبال ليمتد
خدمات حقول النضع 

 - %31.50 هزر كايمان والغاز
  
 إو زو  . . . للخدماتشركة ونيا و   . . . للتمويلكلأ مل ونيا  للتمويلونيا تتضمل  1
 
 فىىىاسل يشىىىركة تشىىىانفىىىي  %20بنسىىىبة للماموعىىىة علىىى  حلىىىة  ةالرئيسىىىي اإلسىىىتثمارات، اسىىىتحو  قطىىىاع 1720سىىىبتمبر  26 بتىىىاريخ2

 رائدةشركة  ي  فاسل يتشانإن مليون ور م.  200.5مبلغ إهمالي لتا مقابل  ا  التي تتخذ مل وبي مقر  فاس(ل يتشان) ليمتدانضستمنتإ 
 ناشئة في الشرق األوسع وأفريقيا وآسيا وأوروبا.  سوقا   25في أكثر مل  تزاول نشاطتا، التكنولوهيا الماليةفي قطاع 

 
ألىف  5.875فىاس إلى  المسىتثمريل المشىاركيل، مقابىل مبلىغ ل يتشانفي  %0.59باستبعاو حلة بنسبة ، قامش الماموعة السنةخ ل 

ور ىم. ألىف  800مبلىغ ابىل مق %0.40بنسىبه  حلىة  مل المستثمريل المشىاركيل على إستحو ت الماموعةإل   ل ،  ور م. باإلضافة
 .%19.81إل   %20مل فاس ل يتشانالماموعة في  حلة ملكيةوبالتالي، انخضضش 

 
تعبئىة تقد  خدمات  التي مليون مل مشتركي شبكات االتلاالت المتنقلة 500حلول التمويل الملغ ر لما يزيد عل   فاسل يتشانوفر ت

 إتضاقيىىىةمىىىل خىىى ل  فىىىاسل يتشىىىان شىىىركة يفىىى مشىىىتركة سىىىيطرةارس الماموعىىىة . تمىىىعبىىىر التىىىاتف المتحىىىرك والخىىىدمات الماليىىىة الرصىىىيد
 نتاية فترة التقرير. مستمر كما فيسعر الشراا  تخليص ال يزالمختلضة. ال واللاانمالإ اإلوارة  والتمثيل في المسا ميل

 
وبالتىالي ؛  يىر  امىةالقيمة بأنتا  تم تقييم. ا  اثني عشر شتر  لضترةأسعار األستم  تعديللماموعة خيار ا لدىشراا األستم،  إلتضاقية ا  وفق

 في نتاية فترة التقرير. ةي قيمأ لم يتم تخليص
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فىىىي  %35 بنسىىىبةحلىىىة  لإلسىىىتحوا  علىىى  إكتتىىىاب إتضاقيىىىةشىىىاركيل، الممسىىىتثمريل ال، مىىىع الماموعىىىة ش، أبرمىىى2018أ سىىىطإ  6فىىىي 3

بمبلىىىغ  مقابىىىل بىىىدل مىىىدفوع مقىىىدما  مقر ىىىا وبىىىي، و لىىى  و  شىىىركة صىىىناعية عالميىىىة تعمىىىل فىىىي ماىىىال خىىىدمات حقىىىول الىىىنضع، و ىىىي اشنىىىبترو 
 والتىي، 2018أكتىوبر 10 وتىم إ ى ق المعاملىة فىيور ىم.  ألىف 134.863ه بمبلىغ تىم تقىدير  وبدل مؤهل محتمل ألف ور م 322.762

 ىىذه الخيىىارات بشىىكل منضلىىل  عىىرضيىىتم  بترونىىاش.فىىي  %50لتلىىل إلىى   حلىىتتان تزيىىد أل خيىىارات يمكىىل للماموعىىة بموهبتىىا تشىىم
 (.13 إيضا المشاريع المشتركة )و الزميلة  الشركاتل ستثمارات في  المدرهةمل القيمة  هزاا  ستثمارات مالية وال تشكل إك
 

 .في مالإ اإلوارة واللاان المختلضة وتمثيلتاالمسا مة  يةاش مل خ ل اتضاقنالسيطرة المشتركة في بترو  تمارس الماموعة
 

المبىىالغ  الملخلىىة أونىىاه. تمثىىل المعلومىىات الماليىىة للماموعىىة التامىىةبالمشىىاريع المشىىتركة  المتعلقىىةملخىىص المعلومىىات الماليىىة فيمىىا يلىىي 
 وفقا  الماموعة مل قبل  تاتعديلتم )المالية  للتقارير ةالدولي وفقا  للمعاييروالتي تم إعداو ا لمشروع المشترك لالبيانات المالية المبينة في 
 (.حقوق الملكية محاسبةأل راض 

 
 بتروناش تشانيل فاس دنيا للتمويل 
 2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
2018 

 ألف درهم
2017 

 ألف ور م
       بيان المركز المالي
       الموهووات المتداولة

 - 45.326 28.523 32.794 168.201 342.377 النقد ومراوفات النقد -
 - 722.861 47.416 65.511 25.891 7.759 أخرى  -

 - 1.599.766 19.346 31.303 2.043.529 1.229.677 الموهووات  ير المتداولة
        المطلوبات المتداولة

 - 107.677 7.059 14.425 115.998 79.075 مطلوبات تاارية وأخرى  -
 - 544.936 192 9.519 15.216 2.506 أخرى  -

 - 388.100 2.679 6.686 1.470.359 1.448.731 المطلوبات  ير المتداولة
 - - 1.395 3.252 - - حقوق الملكية  ير المسيطرة

       بيان الربح او الخسارة
 - 284.277 170.134 209.868 - - إيراوات

 - 189.287 50.317 58.152 - - ملاريف
 - - - - 582.737 494.564 إيراوات فوائد

 - 5.422 - - 68.041 71.447 ملاريف فوائد
 - 11.880 2.325 5.913 6.457 7.022 اإلستت ك واإلطضاا

 - 77.691 107.907 131.179 (81.693) (272.180) ربح قبل الضريبة
 - (8.300) (13.602) (21.836) - - ملاريف ضريبة الدخل

 - 69.391 94.305 109.343 (81.693) (272.180) ربح السنة)خسارة(/ 
       بيان التدفقات النقدية

 - - 1.471 17.894 - - خ ل السنة توزيعات مستلمة
 - 12.777 17.054 16.556 124.253 88.123 لوبات الطارئةحصة المجموعة في المط

 - 62.366 - - 1.923 4.669 حصة المجموعة في اإللتزامات
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المعتىرو بتىا للماموعىة  المشىاريع المشىتركة التامىةفىي  للحلىص المدرهةالقيمة  إل أع ه المعلومات المالية  ةتسويملخص  فيما يلي
 :الموحدةفي البيانات المالية 

 بتروناش  تشانيل فاس دنيا للتمويل 
 2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
 2018 

 ألف درهم
 2017 

 ور مألف 
 2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
صافي موهووات المشروع 

 83.960  98.977  636.048  49.501 المشترك
 

1.377.240 
 

- 
 -  %31.50  %20.00  %19.81  %25.00  %25.00 نسبة ملكية الماموعة

حلة الماموعة في صافي 
 16.792  19.607  159.012  12.375 موهووات المشروع المشترك

 
433.830 

 
- 

 -  -  80.434  80.434  6.405  6.405 الشترة
 -  -  105.379  88.276  -  - موهووات  ير ملموسة

 -  (80)  (1.478)  -  4  - تعدي ت أخرى 
 -  433.750  201.127  188.317  165.421  18.780 القيمة المدرهة للمشروع المشترك

 
  يىىىر المتمىىىة بشىىىكل فىىىرويمىىىل المشىىىاريع المشىىىتركة  ور ىىىم ألىىىف 1.523بقيمىىىة  ربىىىح حلىىىةبلىىىافي ، اعترفىىىش الماموعىىىة السىىىنةخىىى ل 

 ور م(. ألف 15.788: 2017) ألف ور م 9.473االستثمارات ماموع القيمة المدرهة لتذه بلغ و (، ألف ور م 1.196: 2017)
 

 قوق الملكية مبينة أوناه:المحتسبة وفقا  لحفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إن الحركة في اإلستثمارات 
 

 

2018  
 ألف درهم

 

2017  
 ألف ور م

)كما تم بيانه( يناير 1في كما   5.321.224  5.033.561 
(3تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الاديدة )إيضا    (97.881)   - 

يناير )معاو بيانه( 1كما في   5.223.343  5.033.561 
 200.451  412.128 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية مشتركةشركات زميلة ومشاريع في إستثمارات 
(1.869.544) إستبعاوات   - 

، صافيالربحالحلة في   540.401  644.706 
(294.695) خسارة إنخضاض القيمة   (257.348)  

 -  188.773 إعاوة التلنيف مل إستثمارات مالية
حقوق الملكية إحتياطياتالحلة في   26.292  816 

مستلمة  توزيعات  (25.731)   (17.214)  
(283.606)  - ملنضة كمحتضظ بتا للبيع  

(142)  - تعدي ت أخرى   
 4.200.967  5.321.224 
 

مقابىل قىروض  مر ونىة ىي ( ألىف ور ىم 4.938.889 :2017) ألف ور ىم 3.358.992بمبلغ  مدرهةستثمارات الماموعة بقيمة إإن 
 (.17)إيضا  الماموعة 

 
فىىىي الشىىىركات الزميلىىىة والمشىىىاريع المشىىىتركة المحتسىىىبة وفقىىىا  لحقىىىوق الملكيىىىة الواقعىىىة خىىىارج اإلمىىىارات العربيىىىة المتحىىىدة  يبلىىىغ االسىىىتثمار
 ألف ور م(. 4.938.889: 2017ويسمبر  31ألف ور م ) 3.550.186
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اسىىتناوا  إلىى  أسىىعار ل سىىتثمار فىىي الشىىركات الزميلىىة المدرهىىة والمشىىاريع المشىىتركة المحتسىىبة وفقىىا  لحقىىوق الملكيىىة بلغىىش القيمىىة العاولىىة 
: 2017ألىف ور ىىم ) 3.550.186ور ىىم( مدرهىة بقيمىة تبلىىغ  ألىف 5.195.302: 2017ألىىف ور ىم ) 2.651.186السىوق المتداولىة 

 ألف ور م(. 4.938.889
 

 إستثمارات مالية 13
 
 

2018 
  ألف درهم

2017 
 ألف ور م

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 63.838  - 1 صندوق  ير مدرج

 -  254.124  طوق الحد األون  والحد األقل  ألسعار األستم
    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب

 -  51.987 1صندوق  ير مدرج
 48.122  43.773 2موهووات مشتقة

 -  213.200 3الخيارات
 130.305  105.486 4، صافيعقوو إعاوة الشراا العكسي

 2.072.245  3.274.064 5أوراق مالية  ات وخل ثابش مدرهة
 1.254.437  1.465.909 6وراق مالية مدرهةأ

 -  3.676 صناويق أموال السوق 
 6.237  6.409 إستثمارات أخرى 

 5.418.628  3.575.184 
 

: 2017ويسىىىىىمبر  31)ألىىىىىف ور ىىىىىم  4.326.297خىىىىىارج وولىىىىىة اإلمىىىىىارات العربيىىىىىة المتحىىىىىدة  المحىىىىىتضظ بتىىىىىاماليىىىىىة السىىىىىتثمارات تبلىىىىىغ اال
 ألف ور م(. 2.620.554

 
فىي  الماموعىة سىتثمارإتم إعىاوة تلىنيف  إل  أواة ويل،تلنيف االستثمار في صندوق  ير مدرج المتعلق بتوضيح اللتطبيق  ياة  نت 1

. وبالتىالي، تىم القيمىة العاولىة مىل خى ل الىربح أو الخسىارةإلى   القيمىة العاولىة مىل خى ل الىدخل الشىامل اآلخىرصندوق  يىر مىدرج مىل 
 .المستبقاةألف ور م مل احتياطي إعاوة التقييم إل  األربا   4.337المتراكمة البالغة  تحويل خسائر القيمة العاولة

 
مقايضىىة العائىىد اإلهمىىالي، مقايضىىة العاىىز عىىل  ،مقايضىىة أسىىعار الضائىىدةالمحىىتضظ بتىىا مىىل قبىىل الماموعىىة المشىىتقة  الموهىىوواتتشىىمل  2

 (.28)أنار إيضا   2عاولة ضمل المستوى والتي يتم قياستا بالقيمة ال سداو االئتمان والعم ت اآلهلة،
 
)الخيىارات(،  وضىماناتخيىارات  على  شىكلإضىافية  على  حقىوق  كىذل  إسىتحو ت الماموعىةبتروناش،  اإلستحوا  عل باإلضافة إل  3

تىم ، ياألولىاالعتىراو  عنىد. 2018أكتىوبر  10اعتبىارا مىل  %50بنسبة تلل إل   املكيتت زياوة حلةبموهبتا  للماموعةالتي يمكل 
 ةوالخسىار  الىربحوتىم إعىاوة تىدوير ا فىي حسىاب (، 19 إيضا )انار المبدئي كإيراوات  ير مكتسبة  اإلعتراوتأهيل القيمة العاولة عند 
 .الربح والخسارة بيانفي  الحقا   قياسالإعاوة  عل في القيمة العاولة  بالتغييراتتم اإلعتراو . عل  مدى عمر الخيارات

 
: 2017ويسىىىىىمبر  31ألىىىىىف ور ىىىىىم ) 2.121.224ت المشىىىىىتقة )متضىىىىىمنة الخيىىىىىارات( لتىىىىىا قيمىىىىىة اسىىىىىمية بمبلىىىىىغ إهمىىىىىالي الموهىىىىىوواإن 

 ألف ور م(. 12.168.622
 
عىىاوة الشىىراا إل الىىذمم المدينىىة مىىل صىىافي الاىىا رة  ىىي المدرهىىةالقىىيم  إن. نضىىإ الوقىىشفىىي  قلىىيرةعقىىوو إعىىاوة الشىىراا العكسىىي  ىىي 4

عاوة إل الذمم المدينة: 2017ويسمبر  31ور م )ألف  2.352.861 بمبلغ لتزامات المقابلةواال ألف ور م 2.458.347 بمبلغالعكسي 
إلى  اإلتضاقيىة ات إعىاوة الشىراا يىتضاقتخضىع إ(. ور ىم ألىف 870.260بمبلىغ وااللتزامىات المقابلىة  ألف ور ىم 1.000.565 بمبلغالشراا 

 .الرئيسية للمقاصة
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ألىف ور ىم(  1.685.987: 2017ويسمبر  31ألف ور م ) 3.119.853بإهمالي مبلغ  ثابش المدرهةدخل ب تم ر ل األوراق المالية5

 .وعة بموه  إتضاقيات إعاوة الشرااكضمان مقابل قروض المام
 
ألىف ور ىم  66.333المدرهىة بمبلىغ إنيرهىي إنى   اس وي اكىإ إسىتثمار فىي شىركة زميلىة فىي %19.50على   األستممحضاة تشمل 6
المخىىىاطر  ألىىىف ور ىىم(، المحىىتضظ بتىىا كاىىىزا مىىل أنشىىطة رأس مىىال 109.691أسىىتم مدرهىىة بمبلىىغ  %19.39: 2017ويسىىمبر  31)

 خ ل الربح أو الخسارة.للماموعة ويتم قياستا بالقيمة العاولة مل 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  14
 
 

2018 
  رهمألف د

2017 
 ألف ور م

 165.164  111.453  مم مدينة تاارية
 (24.616)  (36.391) متوقعةالئتمانية اإلخسائر للمخلص 

 20.398  16.845 ملاريف مدفوعة مقدما وسلضيات
 89.543  120.172 فوائد مستحقة

 36.959  36.385 السنة السابقة  لتوزيعات أربا مبالغ مخللة 
 36.011  36.017 ووائع مر ونة

 29.153  94.132 حسابات  امشية
 25.000  - ووائع وكالة

 162.221  64.657 1 مم مدينة أخرى 
 443.270  539.833 
 
 (.7إيضا  )شركة إن.بي.أس. القابضة المحدووة لالازئي  اإلستبعاو عائدات تشمل المبالغ المستحقة مل 1
 

 حس  المنطقة الاغرافية  و: ويسمبر 31كما في مم المدينة التاارية للتعرض لمخاطر االئتمان للذ إن الحد األقل 
 
 
 

2018 
  ألف درهم

2017 
 ألف ور م

 81.317  101.941 الشرق األوسع 
 83.847  9.512 أوروبا

 111.453  165.164 
 

  ي كما يلي: 2018ويسمبر  31إن أعمار الذمم المدينة التاارية كما في 
 

 
2018 

 ألف درهم
 
  م مدينة تجاريةذم 

الخسائر اإلئتمانية 
 المتوقعة

 -  29.811 لم تتااوز موعد استحقاقتا
    :تااوزت فترة إستحقاقتا

 5.254  28.900 يوما   90خ ل 
 4.202  15.844 يو  180يو  إل   91

 5.133  12.087 يو  365يو  إل   181
 21.802  24.811 يو  365أكثر مل 

 111.453  36.391 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 14
 

  ي كما يلي: 2017ويسمبر  31إن أعمار الذمم المدينة التاارية كما في 
 
   

2017 
 ألف ور م

 109.631   لم تتااوز موعد استحقاقتا 
    تجاوزت فترة إستحقاقها وغير منخفضة القيمة

 20.934   وما  ي 90خ ل 
 5.552   يو  180يو  إل   91

 1.950   يو  365يو  إل   181
     2.841   يو  365أكثر مل 

    تجاوزت فترة إستحقاقها ومنخفضة القيمة
 1.343   يوما   90خ ل 

 4.960   يو  180يو  إل   91
 8.117   يو  365يو  إل   181

 9.836   يو  365أكثر مل 
   165.164 
 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:الحركة في مخلص 
 
 

2018 
  ألف درهم

2017 
 ألف ور م

 10.291  24.616 )كما تم بيانه( الرصيد في بداية السنة
 -  3.805  9تعدي ت عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 -  28.421 )معاو بيانه( الرصيد في بداية السنة
 15.914  8.158 إلئتمانية المتوقعة المعترو بتا خ ل السنةالخسائر ا

 (4.130)  (188) مبالغ مشطوبة
 (3.446)  - إلغاا اإلعتراو عند إستبعاو شركة تابعة

 5.987  - تعدي ت أخرى 
 24.616  36.391 الرصيد في نتاية السنة

 
بعيل اإلعتبار أي تغيير في هووة اإلئتمان للىذمم المدينىة التااريىة مىل  الماموعةمدينة تاارية، تأخذ  ةعند تحديد قابلية التحليل لذم

 التقرير. نتاية فترةتاريخ منح الديل حت  
 

تمثىىل الووائىىع المر ونىىة ضىىمانات نقديىىة لخطابىىات ضىىمان صىىاورة مىىل قبىىل بنىىوك تااريىىة للىىالح البنىى  المركىىزي لدولىىة االمىىارات العربيىىة 
اميىع ب اإلحتضىاظتم يى( سىنويا . %2.50: 2017) %2.50  ىو المر ونىةمعدل الضائدة عل  الووائىع  إنالمتحدة بالنيابة عل الماموعة. 

 وولة اإلمارات العربية المتحدة. بنوك في لدى المر ونةالووائع 
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 النقد ومرادفات النقد 15

 
2018  

 ألف درهم
 

2017  
 ألف ور م

 158.000  10.800 رة األهل محتضظ بتا لدى البنوكووائع قلي
 332.411  417.656 نقد لدى البنوك

 62  624 نقد في اللندوق 
 429.080  490.473 

 -  (110)  لخسارة اإلئتمانية المتوقعةمخلص لينزل: 

 428.970  490.473 
 

سىىنويا (. يىتم االحتضىىاظ باميىع الووائىىع البنكيىة قلىىيرة  %2.06: 2017سىنويا  ) %1.53يبلىغ سىعر الضائىىدة على  الووائىىع قلىيرة األهىىل 
 األهل لدى بنوك في وولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 رأس المال وأنصبة األرباح 16
 

 رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل:
2018 

 ألف درهم
 

2017 
 ألف ور م

 ستم(  1.944.514.687: 2017ستم ) 1.944.514.687
 1.944.515  1.944.515 ر م للستمو 1بقيمة  
 

فيىه مىل بىيل أمىور أخىرى على  توزيىع أنلىبة  وتمىش الموافقىةالامعيىة العموميىة السىنوية إهتماع  ت الشركة، عقد2018مارس  25في 
ألىىف  367.702: أنلىىبة أربىا  نقديىىة بمبلىغ 2017مىارس  22)ور ىىم للسىتم  0.175تمثىل ألىف ور ىىم  321.739أربىا  نقديىة بمبلىىغ 

 (. للستم ور م 0.20تمثل  مور 
 

إهتماع موافقة المسا ميل في ل، و ل  ر نا  2018 لسنةور م للستم الواحد  0.075يقتر  مالإ إوارة الشركة توزيع أربا  نقدية بقيمة 
 القاو .الامعية العمومية السنوية 

 
مىل األسىتم القائمىة للشىركة.  %10م تلىل إلى  أسىتتنضيذ برنىامج إعىاوة شىراا  عل وارة الشركة إ، وافق مالإ 2014سبتمبر  17 في

وتمىش الموافقىة  2016أكتىوبر  18التي انتتىش فىي ، 2014أكتوبر  20( عل  البرنامج في SCAوافقش  يئة األوراق المالية والسلع )
ىىىا حتىىى    بقيمىىىةسىىىتم  106.005.973 بشىىىرااالشىىىركة  قامىىىش، 2018 ويسىىىمبر 31كمىىىا فىىىي  .2019أكتىىىوبر  18علىىى  تمديىىىد ا الحق 

 .ور م ألف 267.184
 

 لعىدو المىرهحبإسىتخدا  المتوسىع  2018 ويسىمبر 31المنتتيىة فىي  ةالحاليى للسىنةإحتساب العائد األساسىي والمخضى  للسىتم الواحىد تم 
 .الخزينة أستم تأثير اإلعتبار األخذ بعيلبعد  السنة خ ل القائمة األستم

 

 
2018 

 
2017 

 425.940  145.000 )ألف ور م( عائدة إل  مالكي الشركة السنةأربا  
 المتوسع المرهح لعدو األستم العاوية أل راض العائد األساسي 

 1.838.508.714  1.838.508.714 والمخض  للستم الواحد 
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 القروض 17
 2018ديسمبر  31 

 ألف درهم
 2017ويسمبر  31 

 ألف ور م
 

 ئدة الفعليسعر الفا
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع سنوات 3

 
 سعر الضائدة الضعلي

 خ ل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر مل
 الماموع سنوات 3

 تمويل مقابل طوق الموهووات 

إل   1.09%
971.% إل   1.09%  2.421.155 - 697.870 1.723.285 

1.97%  1.327.536 2.382.755 - 3.710.291 

 1ونة قروض ألهل مضم

و  %3ليبور + 
%1.75إيبور +  و  %3ليبور +   1.257.952 - 122.456 1.135.496 

%1.75إيبور +   1.074.963 67.521 39.388 1.181.872 
 1.461.660 - - 1.461.660 شتر ليبور  2.555.834 - - 2.555.834 شتر ليبور 2إعاوة شراا قروض مل خ ل عقوو 
  %53.2 + إيبور 4قروض  ير مضمونة 

%3.93و    %3.25إيبور +   228.827 220.680 - 8.147 
%3.93و   9.509 220.680 - 230.189 

  5.422.762 820.326 220.680 6.463.768   3.873.668 2.670.956 39.388 6.584.012 
 
 500سىىنوات بقيمىىة  5أمريكىىي، ليحىىل محلىىه قىىرض متاىىدو مضىىمون لمىىدة  ووالرمليىىون  375 البىىالغ القىىائمالقىىرض المتاىىدو المضىىمون  تسىىتيلالماموعىىة إعىىاوة تمويىىل  أكملىىش، 2016أ سىىطإ  15فىىي 1

 :2017) ألىف ور ىم 1.124.732تىم سىح  مبلىغ ، 2018ويسىمبر  31. كمىا فىي (5/1إيضىا  ) . . .  النىدمضمون بر ل عل  حلة الماموعة في شركة الواحىة  التستيلأمريكي. إن  ووالرمليون 
 .(ألف ور م 768.702: 2017)ألف ور م  714.268ى الماموعة تستي ت  ير مسحوبة بمبلغ وكان لد (ألف ور م 1.070.298

 
ويسىىمبر  31كمىىا فىىي  لعقىىارات اللىىناعية الخضيضىىة.امشىىروع إضىىافي فىىي تطىىوير لقيىىا  بلور ىىم  مليىىون  426إهىىارة بمبلىىغ -بالحلىىول علىى  تمويىىل علىى  أسىىاس مرابحىىةماموعىىة ال شقامىى، فىىي السىىنة السىىابقة

 .(ألف ور م 127.616 :2017ألف ور م ) 148.624 ح  مبلغ، تم س2018
 
 و إعاوة الشراا.و استثماراتتا في األوراق المالية  ات الدخل الثابش المدرهة بموه  عقمقابل لماموعة اشراا قروض الإعاوة إلتزامات تمثل 2
 
 بالدوالر األمريكي.تمثل قروض تاارية وتستي ت بنكية أخرى تم الحلول عليتا مل قبل الماموعة و ي 3
 

راهىع ) حلىة الماموعىة فىي الواحىة النىد  . . .، (12إيضا  راهع وفقا لحقوق الملكية )اإلستثمارات المحتسبة  حلة الماموعة في  ي ،والموهووات المر ونة إل  المقرضيل كضمان ستثماراتإن اإل
 . (13 المالية  ات الدخل الثابش المدرهة )راهع إيضا  واألوراق (5/1إيضا  
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 القروض )يتبع( 17
 

 :التمويلية الناتاة مل األنشطةالتدفقات النقدية  إل  ضفيما يلي تسوية لحركة القرو 
 

 
2018 

 ألف درهم
 

2017 
 ألف ور م

 6.584.012 يناير 1في 
 

5.464.877 
 1.120.936  1.552.513 قروض مسحوبة

 58.327  51.976 اإلطضااات، صافي مل والضائدة المدفوعة مقدما   ضو ر قالترتي  تكاليف 
(1.724.733) قروض مدفوعة   (50.016)  

(10.112)  - (5/3إستبعاو شركة تابعة )إيضا    

 
6.463.768 

 
6.584.012 

 
 1.839.000 والبىالغ ئم للماموعىةالقىا المضمون  القرض المتادو تستيلألف ور م مل  54.435مبلغ صافي ، تم سح  السنة خ ل

إهىىىىارة بمبلىىىىغ -ألىىىىف ور ىىىىم مىىىىل التمويىىىىل علىىىى  أسىىىىاس مرابحىىىىة 21.008(، وتىىىىم سىىىىح  مبلىىىىغ أمريكىىىىي ووالرمليىىىىون  500ألىىىىف ور ىىىىم )
 لعقارات اللناعية الخضيضة.امشروع إضافي في تطوير للقيا  ب ور مألف  426.000

 
 ألف ور م. 1.094.174تا في األوراق المالية  ات الدخل الثابش بمبلغ تامقابل استثمار زاوت إلتزامات الماموعة ، السنةخ ل 

 
ألىف ور ىم،  1.336.263تتضمل القروض التي تم تسديد ا خ ل الضترة الحالية تسديد التمويل مقابل موهىووات طىوق األسىعار بمبلىغ 

 (.18يون ستم مل ايركاب )إيضا  مل 9.72المقابل عل   طوق الحد األون  والحد األقل  ألسعار األستمعند استحقاق 
 

 مشتقةمطلوبات  18

 
2018 

 ألف درهم
 

2017 
 ألف ور م

    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 109.142  - 1طوق الحد األون  والحد األقل  ألسعار األستم

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 14.121  36.304 2أخرى  بات مشتقةمطلو 

 
36.304  123.263 

 
والتىي ، إيركىاب مىل أسىتم %12نسبة ب حلةمليون ستم تمثل  17.12 البالغعل  كامل أستمتا طوق أسعار أستم الماموعة  لدى 1

ووالر  39.38 – 34.74بحىىدوو  طىىوق الحىىد األونىى  والحىىد األقلىى  ألسىىعار األسىىتمفىىي ألىىف ور ىىم  391.413تمثىىل إسىىتثمار بمبلىىغ 
للتىدفقات النقديىة،  تحىوطأسىعار األسىتم كىأواة طوق  تلنيفتم . عل  التوالي للستم الوا ووالر أمريكي  70.02 – 55.97و أمريكي 

خى ل  .الىدخل الشىامل اآلخىربالقيمة العاولة مل خ ل  وتم إحتسابتاالعائدات النقدية عل  البيع المحتمل لألستم في المستقبل،  تحوط
علىىى  ( ألىىىف ور ىىىم 542.604بمبلىىىغ  خسىىىارة: 2017) ور ىىىم ألىىىف 340.243مبلىىىغ إعىىىاوة تقيىىىيم ب بمكسىىى اعترفىىىش الماموعىىىة  السىىىنة
 .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي مل خ ل  اتتحوط

 
مبلىىىغ مليىىون سىىتم. وبالتىىىالي، تىىم إعىىاوة تلىىنيف  9.72يركىىاب والبالغىىة طىىىوق أسىىعار األسىىتم المسىىتحقة فىىىي إ، تىىم تسىىديد السىىنةخىى ل 

 (.21ألف ور م مل الدخل الشامل اآلخر إل  الربح أو الخسارة عند االستحقاق )إيضا   144.448
 
 التخلىفمقايضة العائىد اإلهمىالي، مقايضىة  ،مقايضة أسعار الضائدةالمحتضظ بتا مل قبل الماموعة األخرى المشتقة  المطلوبات تمثل 2

ألف  3.168.168: 2017ويسمبر  31ألف ور م ) 27.156.690بمبلغ سمية إقيمة  والتي لتاعل سداو االئتمان والعم ت اآلهلة، 
 ور م(.
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 مشتقة )يتبع(مطلوبات  18
 

  ي كما يلي:المطلوبات المشتقة إن تواريخ اإلستحقاق 
 

 

2018 
 القيمة اإلسمية

 ألف 

 2018 
 القيمة العادلة

  ألف درهم

2017 
 القيمة اإلسمية

 ألف 

 2017 
 القيمة العاولة

 ألف ور م
 8.820  259.082  6.052  5.009.245 مستحقة خ ل سنة واحدة

 3.779  420.763  14.063  9.531.905 مستحقة بيل سنة وث   سنوات
 1.522  2.488.323  16.189  12.615.540 أكثر مل ث   سنوات

 27.156.690  36.304  3.168.168  14.121 
 

 مطلوبات تجارية وأخرى  19

 
2018 

 ألف درهم
 

2017 
 ألف ور م

 59.556  مم وائنة تاارية
 

169.222 
 78.893  99.611 فوائد مستحقة عل  قروض

 39.672  39.098  أنلبة أربا  مستحقة
 23.981  27.408 (27حوافز المووضيل طويلة األهل )إيضا  مستحقات 

849123. إيراوات مؤهلة   - 
 237.916 أخرى ومستحقات  مم وائنة

 
132.841 

 
587.438 

 
444.609 

 
 قامىش الماموعىةيىو .  60للىذمم الدائنىة التااريىة  ىو إن معىدل فتىرة االئتمىان يتم إوراج المطلوبات التاارية واألخىرى بالتكلضىة المطضىأة. 

للىذمم الدائنىة سىتحقاق التعاقديىة اإل إن تىواريخ تىرة االئتمىان المحىدوة.بوضع سياسات مالية للتأكد مل وفع اإللتزامىات الدائنىة فىي حىدوو ف
 خ ل سنة واحدة. التاارية  ي

 
 من بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكاليف  إيرادات 20
 

 

2018 
 ألف درهم

 

2017 
 ألف ور م

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 

 إهمالي الربح تكلضة المبيعات إيراوات
 61.724 (225.775) 287.499  46.087 (215.205) 261.292 ئع وتقديم الخدماتالبضا

 29.151 (1.684) 30.835  25.212 (4.774) 29.986 إيراوات تأهير
    - (38) 38  - (52) 52 بيع مخزون 

 
291.330 (220.031) 71.299  318.372 (227.497) 90.875 

 
 عمليات الرعاية اللحية. إل رئيسي  شكلبالخدمات  تقديم وتكلضةيراوات اإل تعوو
 .(9إل  إستثمار عقاري )إيضا   التأهير وتكاليف البيع المباشرةإيراوات تعوو 
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 إستثمارات ماليةإيرادات من  21

 

2018 
 ألف درهم

 

2017 
 ألف ور م

    القيمة العادلةمشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة ب
إعاوة تلنيف  - طوق الحد األون  والحد األقل  ألسعار األستم

 -  (144.448) عند السداواحتياطي التحوط 
    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب

 -  (11.851) صافي خسارة مل صندوق  ير مدرج
 (847)  106.173 صافي مكس / )خسارة( مل مشتقات

 135.988  77.858 صافي مكس  مل أوراق مالية بدخل ثابش مدرهة
 59.504 1أوراق مالية مدرهةصافي مكس  مل 

 
177.605 

 41.343 2أخرى 
 

150 

 
128.579 

 
312.896 

 
( مىل ال شىيا:  2017ويسىمبر  31) ور ىمألىف  7.086 بمبلىغاألربىا  مىل األوراق الماليىة المدرهىة مكاسى  السىوق صافي  تضملت1

بالقيمىة العاولىة  مىالي تلىنيف اإلسىتثمار كأصىلفيتىا تىم شركة ناشيونال إنيرهي سيرفيسيز ريونايتد كورب )إن.ِإ.إس.آر.(، للضترة التىي 
 (.12 إيضا )انار  مل خ ل الربح أو الخسارة

 
 . رهييلخاعل عم ا  مل ترتي ، تقديم المشورة وتمويل نيابة   عل  إيراواتخرى تشتمل اإليراوات األ 2
 

 صافيأخرى،  إيرادات 22

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 1.394  - (9مكس  مل إستبعاو إستثمار عقاري )إيضا  

 38  52 بضاعة بطيئة الحركة عكإ مخلص مقابل 
 17.803  23.599 أخرى 

 23.651  19.235 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 23

 

2018 
 ألف درهم

 

2017 
 ألف ور م

 ةالشرك 
 الشركات 

 المجموع التابعة
 

 الشركة
 الشركات
 الماموع التابعة

 192.433 63.093 129.340  149.599 51.761 97.838 تكاليف مووضيل
أتعاب قانونية وأتعاب 

 20.570 13.719 6.851  18.310 15.178 3.132 متنية أخرى 
 12.540 10.912 1.628  12.458 11.468 990 إستت ك

هووات مو  وشط  إطضاا
 17.235 10.950 6.285  8.805 7.948 857  ير ملموسة
 36.982 30.402 6.580  15.003 3.552 11.451 تكاليف التسويق
 19.529 15.886 3.643  15.469 11.904 3.565 ملاريف إياار

 5.564 - 5.564  5.500 - 5.500 مسا مات إهتماعية
مخلص ويون مشكوك 

 15.914 15.914 -  8.158 8.158 - في تحليلتا
 26.776 16.325 10.451  41.470 35.251 6.219 أخرى 

 
129.552 145.220 274.772  170.342 177.201 347.543 
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 صافيمصاريف تمويل،  24
 2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
 136.813  166.994 فوائد عل  القروض

 4.631  4.560 رضقترتي  تكاليف إطضاا 
 (11.816)  (10.045) إيراوات فوائد مل قروض إستثمارية بالتكلضة المطضأة

 (3.300)  (5.371) عل  ووائع ألهل مكتسبةفوائد 
 (1.145)  (467) عقوو تأهير تمويليةإستثمارات في إيراوات فوائد مل 

 155.671  125.183 
 

 ذات عالقة جهات 25
 

، المىدراا أو المسىؤوليل فىي الماموعىة أو الشىركات التىي تمىارس الشىركةتات  ات الع قة قد تتضمل المسىا ميل الرئيسىييل فىي إن الا
 تأثيرا  ملحووا  عل  الماموعة أو تل  الشركات التي يمكل للماموعة ممارسة تأثير ملحوظ عليتا أو تمتل  سيطرة مشتركة عليتا. 

 
علىى   عليتىاالموافقىىة  يىتم، مىع أي اسىىتثنااات علىى  أسىإ تااريىة بحتىىةشىروط وفقىىا  ل ات ع قىة  تىىاتهتاىري الماموعىة معىىام ت مىع 

متثىىال لاميىىع القىىوانيل اإل ات الع قىىة  الاتىىاتطلىى  مىىل المعىىام ت مىىع ت. فىىي هميىىع الحىىاالت، ياإلوارة وهىىه التحديىىد مىىل قبىىل مالىىإ
يىتم عرضىتا على   فىي أيىة مسىألة رب فعلىي أو محتمىل فىي الملىالحتضىاوارة اإلعضىو مالىإ  عندما يكون لىدى. ع قةواللوائح  ات 
رئىىيإ مالىىإ اإلوارة مىىل ، ويمكىىل أيضىىا أن يطلىى   ات صىىلةقىىرارات  ةفىىي أيىى التلىىويش المعنيىىيلألعضىىاا ال يحىىق ل، مالىىإ اإلوارة
ألعضىاا مالىإ اإلوارة الشركة سياسة تضىارب الملىالح لدى  ات الللة.  اإلوارة عد  المشاركة في مناقشات مالإ العضو المعني

مالىىإ خطىىوات معقولىىة للحضىىاظ علىى  الىىوعي وااللتزامىىات األخىىرى  ات اللىىلة مىىل ب. تقىىو  الشىىركة لىىإلوارة العليىىا قواعىىد السىىلوك ناىىا و 
 .وكذل  قواعد السلوكاالمتثال لتذه السياسة  مراقبةاإلوارة واإلوارة العليا، وبالتالي  ي قاورة عل  

 مع هتات  ات ع قة: والمعام تاألرصدة التامة 
 12.283: 2017ويسىمبر  31) 2018 ويسىمبر 31فىي كمىا  ألىف ور ىم 12.283لشىركة زميلىة مقدمىة ال اإلسىتثماريةقروض بلغش ال

بلىغ الرصىيد اإلهمىالي ، 2018ويسىمبر  31كمىا فىي  ال يحمل القرض أية فوائد.و  في المرحلة الثالثةأصل  و قرض الإن  ور م(. ألف
 .ألف ور م 21.326ف ور م وبلغش الخسائر اإلئتمانية المتوقعة أل 33.609للقرض 

 
الواحىىة صىىندوق ور ىىم مىىل  ألىىف 136 صىىافي مبلىىغ يل فىىي الشىىركة باسىىترواوالرئيسىىي والمىىديريلوارة اإلأعضىىاا مالىىإ  قىىا ، السىىنةخىى ل 

يل فىي الشىركة باإلسىتثمار الرئيسىي يلوالمىدير وارة اإلأعضىاا مالىإ قىا  : 2017) أفريقيىاشىمال في أسواق الشرق األوسىع و لرأس المال 
ألىىف ور ىىم مىىل  1.598يل فىىي الشىىركة باسىىترواو صىىافي مبلىىغ الرئيسىىي والمىىديريلوارة اإلأعضىىاا مالىىإ  قىىا  ؛ألىىف ور ىىم( 368بمبلىىغ 

شىركة يل فىي الالرئيسىي والمىديريلوارة اإلأعضىاا مالىإ قىا  : 2017) أفريقيىاشىمال فىي أسىواق الشىرق األوسىع و الواحىة للقيمىة صندوق 
صىندوق الواحىة ألىف ور ىم مىل  2.758 مبلىغباسىترواو صىافي الشىركة الرئيسىييل فىي المىديريل قا   ؛ألف ور م( 920باإلستثمار بمبلغ 

)سابقا  صندوق الواحة لإلستثمار في أووات الدخل  CEEMEAلإلئتمان في أسواق وسع وشرق أوروبا والشرق األوسع وشمال إفريقيا 
وارة اإلأعضىىاا مالىىإ  قىىا : 2017بموهىى  خطىىة االسىىتثمار المشىىترك )ق أوروبىىا والشىىرق األوسىىع وأفريقيىىا(، الثابىىش بأسىىواق وسىىع وشىىر 

 ألف ور م(. 11.034مبلغ يل في الشركة باإلستثمار بالرئيسي والمديريل
 

 2018 مكافتت مووضي اإلوارة الرئيسييل
  ألف درهم

2017 
 ألف ور م

 6.942  10.487 قليرة األهل مزايا
 13.694  13.093 ومزايا أخرى طويلة األهل تت نتاية الخدمةمكاف
     23.580  20.636 

 
 (.27)إيضا   فرص لإلستثمار المشتركمووضي اإلوارة الرئيسييل  منحش الماموعة
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 إلتزامات  26
 

 ترتيبات تأجير تشغيلية
 

 التزامات رأسمالية
 

متعلقىة بتطىوير المرحلىة  ور ىم(ألىف  10.000: 2017التزامىات رأسىمالية ) أيىة لىدى الماموعىةال يوهىد  ،2018ويسىمبر  31في كما 
 .أنالو أريبيان للرعاية اللحيةألف ور م( متعلقة بالشركة التابعة  4.344: 2017ألف ور م ) 3.736أ مل مشروع المركز ومبلغ 2
 

 87.800 بمبلىغمىال  ضخ رأس مل خ ل للتمويلموعة عل  زياوة التزاماتتا الرأسمالية إل  شركة ونيا ، وافقش الماالحقا  لنتاية السنة
 ألف ور م.

 
 كمستأجرالمجموعة 

 
 عىات اإلياىاروفالسىنوية مقىدما . فيمىا يلىي هىدول  وفعىات اإلياىار تسىديد. يىتم لمساحة المكت تشغيلية أبرمش الماموعة ترتيبات تأهير 

 المستقبلية:
 2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
 13.359  11.810 مستحق خ ل سنة

 2.694  9.845 مستحق بيل السنة الثانية والسنة الخامسة
 21.655  16.053 
 

 كمؤجرالمجموعة 
 

إلى   1: 2017سىنة ) 15إلى   1إياار بىيل  وفعاتلماموعة مع ا المملوك مل قبلالعقاري  ستثمارتشغيلية باإلالياار اإلعقوو تتعلق 
 .(سنة 15
 
 .20ة تم بيانه في إيضا  العقاري ستثماراتاإل مل قبل الماموعة عل  المكتسبةتأهير ال إيراوات إن
 

 مدرجة أدناه: غير القابلة لإللغاء إن عقود الذمم المدينة للتأجير التمويلي
 
 2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف ور م
 28.504  23.397 مستحق خ ل سنة

 68.963  62.143 نة الثانية والسنة الخامسةمستحق بيل الس
 2.276  12.012 مستحق ألكثر مل خمإ سنوات

 97.552  99.743 
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 الموظفين تعويضات 27
 

تشىاعتم عليتىا  ةقويى المىووضيل، يتمثىل التىدو الرئيسىي للماموعىة فىي تزويىد المىووضيل بمنلىة تعىوي  اتتلميم خطع تعويضى عند
مىزيج . يتحقىق  لى  مىل خى ل الماموعىةعل  السعي إل  تحقيق عائدات بارزة ومكافأتتم عل  أساس نتائاتم بما يتماش  مع ملالح 

أواا الماموعىة والضىرو، المشىاركة فىي مختلىف بىرامج حىوافز المىووضيل الطويلىة   الروات  النقدية، المكافات المتغيىرة التىي تعتمىد على مل
 أوناه. الموضحةهل واالستثمار المشترك األ
 

 خطط مشاركة أرباح االستثمار
 

مشاركة ب المرتبطيللبع  المووضيل التالية  طويلة األهلخطة الحوافز النقدية  عل ، وافق مالإ إوارة الماموعة السنة الحاليةخ ل 
 أربا  االستثمار:

 
  المبلىغ الىذي يمثىل  يىتم تقسىيم .سىنويا   يىتم إكتسىابتاو لىندوق ال بىأواابطىة مرتنقىاط مىنح المىووضيل  بموهبتىاحيىث يىتم  ،التداولخطة

 النقىد المؤهىلسىتثمار إ يتم إعاوة. مؤهل نقدو قيمة النقاط المكتسبة المستمدة مل صافي قيمة أصول اللندوق إل  مدفوعات نقدية 
 اإلنتتىاابعىد ويىتم وفىع المبلىغ نقىدا     سىنوات سىتثماره على  مىدى فتىرة ثىإالمبلىغ المعىاو  يسىتحق في اللناويق لضترة ثى   سىنوات.

 .شرط الخدمةمل 
  التي تم تحديد ا تحقيق معدل العائد الداخل  المحدو في  المووضيل نقاط مرتبطةمنح حيث يتم بموهبتا  ،مقابل التنضيذ مكافأةخطة

ُيعىىاول قيمىىة  يىىتم وفىىع مبلىىغ نقىىدي. إلسىىتثمارا وتخىىارج فىىي الوويضىىةإلسىىتمرار لتخضىىع و تىىدريايا ،  إكتسىىابتاتم يىىو  ،معينىىةإلسىىتثمارات 
 .مسبقا  للعائد المحدو الحد األون   الوصول إل ، بشرط اإلستثمارمل  والتخارجعند إتما  شروط الخدمة  المكتسبةالنقاط 

 
. بموهى  موعىةإلوارة المامنضلىلة  األهىلخطة حوافز طويلة عل  للرعاية اللحية  أريبيانباإلضافة إل   ل ، وافقش ماموعة أنالو 

، للرعايىىة اللىىحية أريبيىانأنالىىو التخىارج مىىل اإلسىىتثمار فىي المىووضيل علىى  مبلىىغ نقىدي علىى  أسىاس قيمىىة  سىوو يحلىىل ىذه الخطىىة، 
 شروط الخدمة  ات الللة.لالمووضيل  وإتما ، للماموعةمالية ال داو بع  األتحقيق ل وخضوعا  

 
 مرتبطة باألسهمخطة 

 
بعى  المىووضيل وحىدات  يسىتلم بموهبتىا ، التىيالماموعىة إلوارة باألسىتمنقديىة مرتبطىة  حىوافزخطة   علوافق مالإ إوارة الماموعة 

إلسىتمرار ل خضىوعا  ، تىاريخ المىنح الضعلىي ، عل  مدى ث   سنوات مىلتدريايا   إكتسابتاتم يالتي  للواحة كابيتال ش. .ع.،أستم مقيدة 
عنىد إسىتكمال شىرط الخدمىة ، على  أسىاس أحىد  سىعر للسىتم، المكتسىبةألسىتم امثىل قيمىة ي للمووىف يىتم وفىع مبلىغ نقىدي. في الخدمىة
 ث   سنوات.بناا  لمدة 
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 )يتبع( الموظفين تعويضات 27
 

 مرتبطة باألسهم )يتبع(خطة 
 

 المقيدة في بداية ونتاية السنة  ي كما يلي: األستمإن تسوية وحدات 

 
8201  2017 

    الرصيد اإلفتتاحي:
 2.016.774  2.016.774 2015ويسمبر  31تاريخ المنح  -
 3.839.983  3.839.983 2016يناير  1تاريخ المنح  -
 1.086.493  1.086.493 2016ويسمبر  31تاريخ المنح  -
 3.230.718  3.230.718 2017يناير  1تاريخ المنح  -
 591.183  591.183 2017ويسمبر  31تاريخ المنح  -

    الممنو  خ ل السنة:
 -  5.241.583 2018يناير  1تاريخ المنح  -

    المدفوع/ المسحوب خ ل السنة:
 -  (279.954) 2015ويسمبر  31تاريخ المنح  -
 -  (1.920.968) 2016يناير  1تاريخ المنح  -
 -  (284.530) 2016ويسمبر  31تاريخ المنح  -
 -  (2.303.039) 2017يناير  1المنح  تاريخ -
 -  (2.082.738) 2018يناير  1تاريخ المنح  -

 10.765.151  9.135.505 الرصيد الخنامي
 

  باألسهم مرتبطةوخطط المشاركة في أرباح االستثمار خطط 
 

 :2017) للسىىىنة الحاليىىىة ألىىف ور ىىىم 10.711وافىىق مالىىىإ إوارة الماموعىىىة علىى  إهمىىىالي مىىىنح بموهىىى  خطىىع حىىىوافز متنوعىىىة بمبلىىىغ 
 بند "تكاليف المووضيل" فيما يتعلق بالمنح: ضملالخطة المعترو بتا  إهمالي ملاريففيما يلي  .(ألف ور م 12.157

 

 

2018 
  ألف درهم

2017 
 ألف ور م

 
   

 4.383  9.304 ملاريف حوافز ألواا السنة 
 7.805  8.248 إطضاا لحوافز السنة السابقة

 12.188  17.522 ريفإهمالي الملا
 

  ي كما يلي:المختلضة لخطع لإن الحركة في المستحقات 

 

2018 
  ألف درهم

2017 
 ألف ور م

 
   

 11.793  23.981 الرصيد اإلفتتاحي 
 12.188  17.552 ملاريف خ ل السنة

 23.981  41.533 (19الرصيد الختامي )إيضا  
 

 برامج االستثمار المشترك
 

 حلىة فىيعلى   ون يحلىل الىذي بموهبىهالمشىترك  اإلسىتثمارأيضىا فىي برنىامج  المدراا الرئيسييل  ل  بما في، إلستثمارايشارك خبراا 
 . للماموعةأي مكس  أو خسارة  ينتج عنهوال لماموعة، ا إلستثمار المدرهة القيمةتتناس  مع التي يديرونتا،  ستثمارات الماموعةإ
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 المالية األدوات  28
 

 عامة ةنظر 
 

 تتعرض الماموعة للمخاطر التالية نارا  الستخدامتا األووات المالية:
 

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
  مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

 
والسياسىىات  الماموعىىةأ ىىداو  يلىىفلمخىىاطر الموضىىحة أعىى ه، كمىىا لكىىل مىىل ا الماموعىىةيقىىد   ىىذا اإليضىىا  معلومىىات حىىول تعىىرض 

 .لرأس المال الماموعةإوارة باإلضافة إل  لقياس وإوارة المخاطر  مل قبلتا المتبعة واإلهرااات
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 

رة يتحمل مالإ اإلوارة المسىؤولية الكاملىة عىل إنشىاا ومراقبىة اإلطىار العىا  إلوارة المخىاطر التىي تتعىرض لتىا الماموعىة. وقامىش اإلوا
يىىتم تتعىىرض لتىىا الماموعىىة.  التىىيبإنشىىاا لانىىة تتضىىمل اإلوارة العليىىا، والتىىي تتحمىىل مسىىؤولية وضىىع ومراقبىىة سياسىىات إوارة المخىىاطر 

لوضىىع الحىىدوو واألنامىىة الرقابيىىة  الماموعىىةتحديىىد وتحليىىل المخىىاطر التىىي تواهتتىىا بغىىرض للمخىىاطر  الماموعىىةوضىىع سياسىىات إوارة 
المخىىاطر وااللتىىزا  بتلىى  الحىىدوو.  ىىذا وتىتم مراهعىىة سياسىىات وأنامىىة إوارة المخىىاطر بلىىورة منتامىىة لعكىىإ المناسىبة للمخىىاطر ومراقبىىة 

الماموعىىة. تتىىدو الماموعىة مىىل خى ل إهراااتتىىا ومعايير ىىا اإلواريىة والتدريبيىىة إلى  تطىىوير بيئىىة التغيىرات فىىي وىروو السىىوق وأنشىطة 
  مدركيل أووار م وإلتزاماتتم.  رقابة منتامة وإنشائية، يكون كافة العامليل فيتا

 
تتعىرض لتىا الماموعىة،  التىيتشرو لانة التدقيق لدى الماموعة عل  كيضية مراقبة اإلوارة االلتزا  بسياسىات وإهىرااات إوارة المخىاطر 

لتدقيق لدى الماموعة تواهتتا الماموعة. يتم وعم لانة ا التيومراهعة مدى كضاية اإلطار العا  إلوارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر 
التدقيق الداخلي بىإهراا مراهعىات منتامىة لىنام وإهىرااات مراقبىة إوارة  فريققو  يداخلي. التدقيق ال فريقفي أعمالتا اإلشرافية مل قبل 

 المخاطر،  ذا ويتم تقديم تقرير حول نتائج  ذه األعمال إل  لانة التدقيق.
 

كمىىا  ىىو سياسىىات ومبىىاوئ توهيتيىىة إلوارة المخىىاطر،  بتطبيىىققامىىش الماموعىىة س المىىال، فيمىىا يتعلىىق بالمعىىام ت المتعلقىىة بأسىىواق رأ
صىىندوق الواحىىة ، لىىندوق الواحىىة لإلسىىتثمار فىىي األسىىتم بأسىىواق الشىىرق األوسىىع وشىىمال أفريقيىىاب فىىي مىىذكرات التضىىا م الخاصىىة موضىىح

 أفريقياشمال في أسواق الشرق األوسع و الواحة للقيمة صندوق و لإلئتمان في أسواق وسع وشرق أوروبا والشرق األوسع وشمال إفريقيا 
القيىىا  بتىىا قبىىل اتخىىا  قىىرارات االسىىتثمار، بمىىا فىىي  لىى  اسىىتخدا  التحلىىي ت  يتوهىى ، التىىي تحىىدو اإلهىىرااات التىىي ("اللىىناويق" معىىا  بىىى)

على  بياناتىه  بنىاا   الملىدرمتعلقىة بتقيىيم هتىة البحىو  األساسىية ال كىذل هتماعات اإلوارة، إ، العناية الواهبة، ، والتقنيات الكميةالنوعية
أهىل تحديىد الاا بية النسبية ل سىتثمار فىي أسىواق مختلضىة مىل  الماموعةحدو ت، ضافة إل  تحليل األووات الماليةالمالية وعملياته. باإل

القىىرارات اق النمىىو االقتلىىاوي، آفىى تأخىىذ الماموعىىة باإلعتبىىارتقيىىيم إمكانىىات االسىىتثمار فىىي كىىل ماىىال،  عنىىد. ةوزن البلىىد فىىي كىىل منطقىى
 مل العوامل.  ا، و ير يةرأسمالالتدفقات ال، المخاطر السياسية، مخاطر العم ت، مخاطر النقدية
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 مخاطر االئتمان أ(
 

ئر مالية في حال لم يتمكل العميل أو الطرو المقابل في أواة مالية مل الوفاا تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض الماموعة لخسا
 ،بالتزاماتىه التعاقديىة، وتنشىأ مخىىاطر االئتمىان بلىورة رئيسىية مىىل الىذمم المدينىة المسىتحقة للماموعىىة مىل العمى ا، الموهىووات المشىىتقة

 المالية للماموعة المعرضة لمخاطر االئتمان: الموهووات، بلغش يرفترة التقر في نتاية  .القروض اإلستثمارية ،ومراوفات النقدالنقد 
 

 
2018 

  ألف درهم
2017 

 ألف ور م
 490.473  428.970 النقد ومراوفات النقد

 519.833  426.425 1الذمم المدينة التاارية واألخرى 
 12.283  12.283 2قرض إستثماري 

 9.930  2.903 عقوو التأهير التمويلية
 3.511.346  5.164.504 ات مالية بالقيمة العاولة مل خ ل الربح او الخسارةإستثمار 

 6.035.085  4.543.865 
 
 الذمم المدينة التاارية واألخرى باستثناا الملاريف المدفوعة مقدما  والسلضيات.1
 ألف ور م، مضمون بالكامل مقابل أستم مر ونة. 33.610قرض إستثماري، بإهمالي قيمة تبلغ 2
 
 النقد ومرادفات النقد (1)
 

سىتاندرو أنىد بىورز مىل التىي لىديتا تلىنيف ائتمىاني مؤسسات مالية مرموقىة  لدى ومراوفات النقدبشكل هو ري يتم االحتضاظ بكافة النقد 
 في تاريخ التقرير.كما   امة، وبالتالي، ال توهد مخاطر ائتمانية  +BBBو  A ليب تراو ي
 
 واألخرى  الذمم المدينة التجارية (2)
 

يتأثر تعرض الماموعة للمخاطر اإلئتمانية بلورة رئيسية بالسمات الضروية لكل عميل عل  حده. إن سمات قاعىدة عمى ا الماموعىة، 
بما في  ل  مخاطر التخلف عل السداو للقطاع والدولة التي يعمل بتا عم ا الماموعة، تمثل بع  العوامل التي تؤثر عل  مخاطر 

 االئتمان. 
 
د قامىىش الماموعىىة بوضىىع سياسىىات وإهىىرااات مختلضىىة إلوارة أوهىىه التعىىرض لمخىىاطر االئتمىىان بمىىا فىىي  لىى  التقيىىيم المىىالي األولىىي لقىى

 علىى  بنىىاا   واألخىىرى لىىذمم المدينىىة التااريىىة لالمتوقعىىة  اإلئتمانيىىةيىىتم تقىىدير الخسىىائر  .ومتطلبىىات الضىىمانات واسىىتمرار المراقبىىة االئتمانيىىة
العامة وتقييم كل مىل االتاىاه  اإلقتلاوية، مع تعديلتا للعوامل الخاصة بالمدينيل والاروو وعةللمام اإلئتمانلخسارة الخبرة التاريخية 

 ، بما في  ل  القيمة الزمنية للنقوو عند االقتضاا.التقريرتاريخ  الحالي والمتوقع للاروو في
 

 يىىر  بالمعىىام تالمخىىاطر المتعلقىىة  تعتبىىرالتسىىوية.  تحىىش ت عىىل المعىىام ت مىىع الوسىىطاا بمعىىام الناتاىىة اإلئتمىىانتتعلىىق مخىىاطر 
 .يلالمستخدم للوسطااالعالية  والاووة اإلئتمانيةالقليرة  السداوضترة ل نتياةصغيرة  المسدوة
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 القروض االستثمارية (3)
 

 مىع التلىنيضات األوراق الماليىة المضىمونة بشىكل كامىلالحىد مىل تعرضىتا لمخىاطر االئتمىان مىل خى ل االسىتثمار فىي تقو  الماموعة ب
 لیإ رضلقالمتوقعة  اإلئتمانيةيتم تقدير الخسائر   يتاالئتمانية ضمل الحدوو المبينة ضمل إرشاوات إوارة المخاطر المالية للماموعة. 

 المخلو . ويلنقا قفولتا نتج وا باستخ منيةزلا لقيمةا سساأ علی لکيةلما لحقوق  المحتسبة وفقا   الشركة
 
 التمويلي التأجير( عقود 4)
 

 عل  المعدات المستأهرة. المدينة حيث أنتا مضمونةذمم التأهير التمويلي بأي مخاطر ائتمان مرتبطة  بتخضيفماموعة تقو  ال
 
 الموجودات المشتقة (5)
 

التااريىة  والبنوكضتا لمخاطر االئتمان مل الموهووات المشتقة مل خ ل التعامل مع المؤسسات المالية تقو  الماموعة بالحد مل تعر 
 . ريالتقر  خيمما في تار  +BBB و A ليب تراو يستاندرو أند بورز مل التي لديتا تلنيف ائتماني 
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 مخاطر السيولة ب(
 

 الماليىة يىتم تسىويتتا مىل خى ل تقىديم المبىالغ النقديىة أو الموهىوواتتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتاة عل مواهتة الماموعة صعوبة في الوفاا بالتزاماتتىا الماليىة المرتبطىة بمطلوباتتىا الماليىة التىي 
عداو سياسة إوارة مخاطر سىيولة مناسىبة و لى  إلوارة متطلبىات الماموعىة النقديىة والسىيولة بتوهيه اإلوارة إلقا  ة تقع عل  عاتق مالإ اإلوارة، الذي وارة مخاطر السيولإلالمسؤولية النتائية إن . األخرى 

، مىىل خىى ل مراقبىىة التىىدفقات النقديىىة المتوقعىىة تي ت بنكيىىةتسىىقىىروض و  ،اإلحتضىىاظ بإحتياطيىىات م ئمىىةمىىل خىى ل تقىىو  الماموعىىة بىىإوارة مخىىاطر السىىيولة . قلىىيرة األهىىل ومتوسىىطة األهىىل وطويلىىة األهىىل
و يُ . والضعلية، ومطابقة إستحقاقات الموهووات والمطلوبات المالية  الحد ّْ مل مخاطر السيولة. لمواصلةوالتي يحق للماموعة التلرُّو فيتا  ة ير المسحوبتضاصيل التستي ت األخرى  17 اإليضا حدِ 

 كانش كما يلي: 2017و  2018ويسمبر  31هووات والمطلوبات كما في إن تواريخ إستحقاق المو 

 2017ويسمبر  31  2018ديسمبر  31 ألف درهم
  ير متداول متداول  غير متداول متداول 

 الموجودات
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
  المجموع غير محدد سنوات 3

 خ ل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر مل
 الماموع  ير محدو سنوات 3

 82.534 82.534 - - -  72.695 72.695 - - - أثا  ومعدات
 758.666 758.666 - - -  753.566 753.566 - - - إستثمار عقاري 

 115.155 115.155 - - -  107.719 107.719 - - - الشترة والموهووات  ير الملموسة
 9.930 - - 2.238 7.692  2.903 - - 2.903 - إستثمارات في عقوو تأهير تمويلية 

 232.963 - - 232.963 -  232.963 - - 232.963 - قروض إستثمارية
 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 5.321.224 5.321.224 - - -  4.200.967 4.200.967 - - - محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 3.575.184 - - 63.838 3.511.346  5.418.628 - 348.998 92.528 4.977.102 إستثمارات مالية

 8.900 - - - 8.900  9.728 - - - 9.728 المخزون 
 539.833 - - 64.405 475.428  443.270 - - 73.067 370.203  مم مدينة تاارية وأخرى 

 490.473 - - - 490.473  428.970 - - - 428.970 النقد ومراوفات النقد
 219.480 - - - 219.480  - - - - - أصل محتضظ به للبيع

 11.354.342 6.277.579 - 363.444 4.713.319  11.671.409 5.134.947 348.998 401.461 5.786.003 مجموع الموجودات
            

            حقوق الملكية والمطلوبات
 6.584.012 - 39.388 2.670.956 3.873.668  6.463.768 - 220.680 820.326 5.422.762 قروض

 32.608 32.608 - - -  33.969 33.969 - - - لص مكافتت نتاية الخدمةمخ
 444.609 - - 64.405 380.204  587.438 - 123.849 73.067 390.522 مطلوبات تاارية وأخرى 

 123.263 - 186 62.001 61.076  36.304 - 16.189 14.063 6.052 مشتقة مطلوبات 
 4.169.850 4.169.850 - - -  4.549.930 4.549.930 - - - حقوق الملكيةماموع 
 11.354.342 4.202.458 39.574 2.797.362 4.314.948  11.671.409 4.583.899 360.718 907.456 5.819.336 حقوق الملكية المطلوبات و مجموع 
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 مخاطر السوق  ج(
 

تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات فىي أسىعار السىوق مثىل أسىعار صىرو العمى ت األهنبيىة وأسىعار الضائىدة وأسىعار األسىتم 
أو قيمة أوواتتا الماليىة. تقىو  الشىركة بىإوارة مخىاطر السىوق بتىدو إوارة والىتحكم فىي التعىرض لمخىاطر السىوق  الماموعة إيراواتعل  

 ع تحقيق أعل  عائد ممكل.ضمل الحدوو المقبولة م
 
 مخاطر العمالت (1)
 

الملىنضة بعمى ت بخى و العمى ت المسىتخدمة فىي شىركات  الماليىة باإلسىتثماراتقد تتعرض الماموعىة لمخىاطر العمى ت فيمىا يتعلىق 
، فىإن الماموعىة سىعوويوالريىال ال الماموعىة الملىنضة بلىورة رئيسىية بالىدوالر األمريكىيوأرصدة الماموعة. أما فيما يتعلق بمعام ت 

يلخىص  بالىدوالر االمريكىي. ليىا  حا انمربوطى والريىال السىعووي ير معرضة لمخاطر العم ت حيث أن ور ىم اإلمىارات العربيىة المتحىدة 
. السىنةالمالية النقدية للماموعة للتغيرات فىي حركىات سىعر اللىرو األهنبىي فىي نتايىة  والمطلوبات الموهوواتالادول أوناه حساسية 

بقىىاا هميىع المتغيىىرات إ٪ مىع 0.5بنسىىبة  أعلىى / أقىلاللىلة   اتسىىعر اللىرو األهنبىىي لىىو كىان علىى  افتراضىات  ىىو بنىاا  التحليىل  نإ
 األخرى ثابتة:

 
2018 

 ألف درهم
 التحوط صافي التعرض طلوباتالم الموجودات

صافي حقوق  على التأثير
 -الملكية لحساسية +/

0.5٪ 
 56-+/ 73.804 62.597 (309.878) 372.475 يورو

 665-+/ 10.269 143.211 (15.798) 159.009 الانيه اإلسترليني
 618-+/ - 123.566 - 123.566 وينار كويتي
 710-+/ - 141.972 - 141.972 هنيه ملري 
 38-+/ - 7.660 - 7.660 ريال عماني

 27-+/ - 5.363 - 5.363 أخرى 

 810.045 (325.676) 484.369 84.073 /+-2.114 
 

2017 
 التحوط صافي التعرض طلوباتالم الموهووات ألف درهم

صافي حقوق  عل  التأثير
 ٪0.5 -الملكية لحساسية +/

 86-+/ 40.630 57.789 (252.745) 310.534 يورو
 732-+/ 6.180 152.563 (20.101) 172.664 الانيه اإلسترليني

 414-+/ - 82.705 - 82.705 وينار كويتي
 438-+/ - 87.641 - 87.641 هنيه ملري 

 46-+/ - 9.142 - 9.142 أخرى 

 662.686 (272.846) 389.840 46.810 /+-1.716 
 
 الفائدة سعرمخاطر  (2)
 

مدرهىىة بالقيمىىة الثابىىش الدخل الىىلقيمىىة العاولىىة علىى  اسىىتثماراتتا فىىي أوراق ماليىىة  ات بامخىىاطر أسىىعار الضائىىدة إلىى   تتعىىرض الماموعىىة
ومخاطر أسعار الضائدة عل  التدفقات النقدية عل  قروضتا  يىر المشىتقة بأسىعار فائىدة متغيىرة. إن  ربح أو الخسارةخ ل الالعاولة مل 

 المالية للتغيرات في أسعار الضائدة  ي كما يلي: األوواتحساسية  ذه 
 

 مخاطر أسعار الضائدة عل  القيمة العاولة
 2017) ألىىف ور ىم فىىي نتايىة فتىىرة التقريىىر 3.274.064 بمبلىغ مىة عاولىىة ات وخىل ثابىىش بقي مدرهىىة الماموعىىة أوراق ماليىة لىدى: 

كمقيىاس  مختلضىة سىاس لضتىرات زمنيىةاأللنقطىة  بالدوالرالقيمة ماموعة مل  لتا ، والتي تستخد  الماموعة(ألف ور م 2.072.245
 االعاولىة، المعبىر عن ى مىةيسىعر أو القفىي ال ريىالتغ یإلى ريشىيمطلىق مسىتمد مىل المىدة، و ىو  اسيرئيسي لمخاطر أسعار الضائدة. مق

سىاس األلنقطىة  بالىدوالرالقيمىة (. بلغىش %0.01العائىد بنسىبة نقطىة أسىاس واحىدة ) یفىي منحنى ريىللتغ اىةينت ة،يىفي الوحىدات النقد
 ألف ور م(. 562: 2017 ألف ور م في نتاية فترة التقرير ) 703 لماموعةللألوراق المالية  ات الدخل الثابش المدرهة 
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 )يتبع( مخاطر السوق  ج(
 
 )يتبع( مخاطر سعر الفائدة (2)

 )يتبع( مخاطر أسعار الضائدة عل  القيمة العاولة
  2.673.295: 2017) تقريرألف ور م في نتاية فترة ال 3.680.566 بمبلغلدى الماموعة قروض  ات معدل عائم  ير مشتقة 

نقطىىة أسىىاس، فىىإن التكلضىىة التمويليىىة للماموعىىة سىىتكون  50. لىىو كانىىش أسىىعار الضائىىدة  ات اللىىلة أعلىى  / أقىىل بمقىىدار (ألىىف ور ىىم
 .(ألف ور م 23.423 :2017) ألف ور م 32.690أعل  بمبلغ /ربح السنة سيكون أقل فإنأعل / أقل، وبالتالي 

 
مالتا االعتياوية، بالدخول في مقايضات سعر الضائدة، حيثما يكون مناسبا ، للتحىوط مقابىل صىافي التعىرض تقو  الماموعة في سياق أع
إال  ،تضاقيىات إعىاوة الشىرااإ خى لوالقىروض المقابلىة مىل الماموعة في أوراق مالية  ات وخىل ثابىش مدرهىة  ألسعار الضائدة إلستثمارات

في نتاية فترة التقرير، كان  .مقارنة  بتكلضة الدخول في التحوطلضائدة  ير  امة أو مقبولة في الحاالت التي تعتبر فيتا مخاطر أسعار ا
 . لعقوو تباول أسعار الضائدة  ير هو ري  المدرهةصافي القيمة 

 
 مخاطر أسعار األسهم والدخل الثابت (3)
 

. تقىىو  إوارة الماموعىىة وراق الماليىىة بىىدخل ثابىىشواأل فىىي سىىندات الملكيىىة سىىتثماراتمىىل اإل والىىدخل الثابىىش تنشىىأ مخىىاطر أسىىعار األسىىتم
على  للمخىاطر مىل أهىل تقليىل التعىرض   ات الع قىة بمتابعة األوراق المالية المتنوعة فىي محضاتتىا االسىتثمارية وفقىا  لمؤشىرات السىوق 

 حول تحليل الحساسية(.  )ه( 28حساب أسعار األستم )إيضا  
 

 المخاطر التشغيلية 
 

تشىىغيلية بمخىىاطر التعىىرض لخسىىارة مباشىىرة أو  يىىر مباشىىرة نتياىىة لعىىدة أسىىباب تتعلىىق بارتبىىاط الماموعىىة بىىاألووات تتمثىىل المخىىاطر ال
مخاطر السوق  ،التكنولوهيا والبنية التحتية ومل عوامل خارهية أخرى بخ و مخاطر االئتمان ،المووضيل ،المالية وتتضمل، العمليات

 المتطلبات القانونية والتنايمية ومعايير السلوك التااري المقبولة بلورة عامة.   ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناهمة عل
 

تتىىدو الماموعىىة إلىى  إوارة المخىىاطر التشىىغيلية بغىىرض تحقيىىق تىىوازن بىىيل تانىى  الخسىىائر الماليىىة واإلضىىرار بسىىمعة الماموعىىة وبىىيل 
 ي تقيد المباورة واالبتكار. فعالية التكلضة بشكل عا  باإلضافة إل  تان  اإلهرااات الرقابية الت

 
تقع المسؤولية الرئيسية عل تطوير وتنضيذ األنامة الرقابية لمواهتة المخاطر التشغيلية عل  عاتق اإلوارة العليا لكىل وحىدة مىل وحىدات 

تشىىغيلية فىىىي بلىىورة عامىىة فيمىىا يتعلىىق بىىإوارة المخىىاطر ال الماموعىىةاألعمىىال. ويىىتم تىىدعيم  ىىذه المسىىؤولية مىىل خىى ل تطىىوير معىىىايير 
 المااالت التالية: 

 
 متطلبات الضلل المناس  بيل المتا ، بما في  ل  التضوي  المستقل المتعلق بالمعام ت؛ 
 متطلبات التسوية ومراقبة المعام ت؛ 
 ؛األخرى  االلتزا  بالمتطلبات التنايمية والقانونية 
 توثيق األنامة الرقابية واإلهرااات؛ 
 مخاطر التشغيلية التي تتم مواهتتتا، ومدى كضااة األنامة الرقابية واإلهرااات المتبعة فىي التعامىل متطلبات التقييم الدوري لل

 مع المخاطر المحدوة؛
 متطلبات بيان الخسائر التشغيلية واإلهرااات الع هية المقترحة؛ 
 إعداو خطع لحاالت الطوارئ؛ 
 التدري  والتطوير المتني؛ 
 المعايير األخ قية والعملية؛ و 
 . الحد مل المخاطر، بما في  ل  التأميل عندما يكون فعاال 

 
قسىم التىدقيق الىداخلي. تىتم مناقشىة نتىائج مراهعىات قىو  بإهرائىه يعىل طريىق برنىامج مراهعىة ووريىة  الماموعىةيتم وعم االلتىزا  بمعىايير 
 .لانة التدقيق واإلوارة العليا للماموعةإل   ملخلات وكذل  تقديم،  ات الع قةاإلوارة في وحدات األعمال قسم التدقيق الداخلي مع 
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 إدارة رأس المال د(
 

المقتىىرض والسىىوق وكىىذل  ضىىمان  ،تتىىدو سياسىىة مالىىإ اإلوارة إلىى  االحتضىىاظ بقاعىىدة قويىىة لىىرأس المىىال بغىىرض كسىى  ثقىىة المسىىتثمر
. يقو  مالإ اإلوارة بمراقبة العائد واإلحتياطيات المستبقاةاألربا   ،يتألف رأس المال مل أستم رأس المالمستقبلي لألعمال. التطور ال

يسىع  مالىإ اإلوارة إلى  الحضىاظ على  التىوازن بىيل  رأس المال باإلضافة إل  مستوى األربا  الموزعة عل  المسا ميل العىاوييل. عل 
ن الممنوحة مل خ ل مركىز رأس المىال االقروض وبيل االمتيازات واألمأعل  مل قد تكون محتملة مع مستويات  التي العاليةالعائدات 

 السليم.
 

، على  أسىاس أسىبوعي  ىا بشىكل  المسىا ميلإلى   العائىد الموهىوواتفيما يتعلق بقطاع سوق راس المال، يمكل ان يتغير مبلىغ صىافي 
ناتاىىىه عىىىل أواا الالتغييىىىرات  باإلضىىىافة إلىىى واوات االسىىىبوعيه وفقىىىا لتقىىىدير المسىىىا ميل، ل شىىىتراكات واالسىىىتر  تخضىىىع اللىىىناويقحيىىىث 

 تقديممل أهل  كمنشأة مستمرةاالستمرار  عل اللناويق  قدرة في الحضاظ عل راس المال  ةوار إعند  الماموعةاللناويق. يتمثل  دو 
 نشطه االستثمارية لللناويق.األلدعم تطوير  ةراسمال قوي ةقاعد عل اآلخريل، الحضاظ  للمسا ميلالمنافع  تقديمعوائد للمسا ميل، 

 
 إمتثلىشأونىاه.  2018ويسىمبر  31كمىا فىي  المتاىدو ةلتسىتيل الشىركلماموعىة المالية التي تىم بيانتىا لمقرضىي ا الزياوةنسبة  تم عرض

 مرة. 0.65 ذه النسبة لتكون بحد أقل   لمتطلباتالماموعة 
 

 
2018 

 ألف درهم
2017 

 ور م ألف
 1.944.515 1.944.515 رأس المال الملدر 

 1.702.950 1.901.831 أربا  مستبقاة وإحتياطيات
 (257.776) (137.888) ينزل: أنلبة أربا  مقترحة 

 3.371.689 3.708.458 (المتادو ةمحدو بموه  اتضاقية تستي ت الشرك كما  والقيمة )صافي 
 1.177.661 1.257.952 (المتادو ةتستي ت الشرك بموه  اتضاقية "كقروض" )محدو الديل

 0.26 0.25 الدين/ الدين وصافي القيمة
 

 القيم العادلة  ه(
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

سىالي  المالية مل خى ل أ للموهووات والمطلوباتتقو  الماموعة باستخدا  الترتي  الترمي التالي لتحديد واإلفلا  عل القيمة العاولة 
 التقييم:

 
للمنشىأة يمكىل  التىياألسىعار المدرهىة ) يىر المعدلىة( فىي األسىواق النشىطة لموهىووات أو مطلوبىات مسىتمدة مىل : مدخ ت 1المستوى 

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياس
 

تىىا لألصىىل أو والتىىي يمكىىل م حات 1المدرهىىة تىىم إوراهتىىا ضىىمل المسىىتوى مىىل ملىىاور  يىىر األسىىعار مسىىتمدة  : مىىدخ ت2المسىىتوى 
 و ؛، إما بشكل مباشر أو  ير مباشراإللتزا 

 
 . مدخ ت  ير م حاة لألصل أو اإللتزا : 3المستوى 
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 األدوات المالية )يتبع(  28
 

 القيم العادلة )يتبع( ه(
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

احتضاىىش الماموعىىة بىىالموهووات والمطلوبىىات الماليىىة التاليىىة بالقيمىىة ، ويسىىمبر 31كمىىا فىىي لماموعىىة بالقيمىىة العاولىىة فىىي نتايىىة كىىل فتىىرة تقريىىر. لالماليىىة  والمطلوبىىاتالماليىىة  الموهىىووات  بعىىيىىتم قيىىاس 
 العاولة: 

 

2018 
 ألف درهم

2017 
 ألف ور م

 الترتيب الهرمي 
 للقيمة العادلة

 أسلوب
 التقييم  

 ليالتتح
 الحساسية 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

     

تىىؤثر علىى  القيمىىة العاولىىة  المدرهىىة، فىىي أسىىعار الشىىراا %5تغيىىر ±  أسعار الشراا المدرهة في سوق نشع 1المستوى  1.254.437 1.465.909 مدرهةأوراق مالية أ 
 ألف ور م. 73.479بواقع 

يستند التقييم عل  أسعار السوق المدرهة في سوق نشع، والتي تمثل صافي قيمة  1المستوى  - 3.676 وال السوق صناويق أمب 
 األصول لألستم المملوكة

تىىىؤثر علىى  القيمىىة العاولىىىة   ،فىىي  صىىىافي قىىيم األصىىول %5تغيىىر ± 
 ألف ور م. 184بواقع 

تىىىؤثر علىى  القيمىىة العاولىىىة   ،فىىي  صىىىافي قىىيم األصىىول %5تغيىىر ±  التقييم عل  صافي قيم األصوليستند  3المستوى  6.237 6.409 أوراق ماليةفي استثمار آخر ج 
 ألف ور م. 320بواقع 

يمىىة العاولىىة تىىؤثر علىى  الق  المدرهىىة، فىىي أسىىعار الشىىراا %5تغيىىر ±  أسعار الشراا المدرهة في سوق نشع 1المستوى  2.072.245 3.274.064 مدرهة استثمار في أوراق مالية بدخل ثابشو 
 ألف ور م عل  التوالي. 163.703بواقع 

تىىىؤثر علىىى  القيمىىىة العاولىىىة بواقىىىع   الوسىىىيع،فىىىي أسىىىعار  %5تغيىىىر ±  عيستند التقييم عل  أسعار الوسي 2المستوى  130.305 105.486 إتضاقيات إعاوة الشراا العكسيه 
 ألف ور م عل  التوالي. 5.274

تىىىؤثر علىىى  القيمىىىة العاولىىىة بواقىىىع   الوسىىىيع،فىىىي أسىىىعار  %5تغيىىىر ±  عيستند التقييم عل  أسعار الوسي 2مستوى ال 48.122 43.773 موهووات مشتقةو 
 ألف ور م عل  التوالي. 2.189

نمىىىو ج بىىى ك سىىىكولز مىىىع بيانىىىات خاصىىىة بالشىىىركة مىىىل أهىىىل األربىىىا  قبىىىل الضوائىىىد  3المستوى  - 213.200 ز الخيارات
هانىىىىىى  مىىىىىىدخ ت السىىىىىىوق التىىىىىىي يمكىىىىىىل  والضىىىىىىرائ  واالسىىىىىىتت ك واإلطضىىىىىىاا إلىىىىىى 

 م حاتتا، خاصة تقلبات السوق، مضاعضات التقييم لألقران المماثلة
 

فىىي  ىىامش األربىىا  قبىىل الضوائىىد والضىىرائ  واالسىىتت ك  %5تغيىىر ± 
( ألىىف 7.598) /7.637تىىؤثر علىى  القيمىىة العاولىىة بواقىىع   واإلطضىىاا،

 ور م عل  التوالي.

مىل قبىل مىدير  الىذي تىم إحتسىابهلىندوق لليستند التقييم عل  صافي قيم األصول  3لمستوى ا - 51.987   صندوق  ير مدرج
 اللندوق 

تىىىؤثر علىى  القيمىىة العاولىىىة   ،فىىي  صىىىافي قىىيم األصىىول %5تغيىىر ± 
 ألف ور م. 2.599بواقع 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر 

     

مىل قبىل مىدير  الىذي تىم إحتسىابهلىندوق لليستند التقييم عل  صافي قيم األصول  3لمستوى ا 63.838 - صندوق  ير مدرج
 اللندوق 

تىىىؤثر علىى  القيمىىة العاولىىىة   ،فىىي  صىىىافي قىىيم األصىىول %5تغيىىر ± 
 بواقع ال شيا ور م.

      مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 أسىىعار البىىا ،  مىىع مىىدخ ت يمكىىل م حاتتىىا فىىي السىىوق  سىىكولز -نمىىو ج بىى ك  2المستوى  (109.142) 254.124 سعار األستمأ طوق الحد األون  والحد األقل  أل

 لألستم  ات الع قةالسوق  األستم وتقلبات
٪ فىىي سىىعر السىىتم سىىينتج عنىىه تغيىىر فىىي القيمىىة العاولىىة 10تغيىىر ± 

 ألف ور م، عل  التوالي 121.644( / 92.808بواقع )
 

      مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبات مطلو 
تىىىؤثر علىىى  القيمىىىة العاولىىىة بواقىىىع   الوسىىىيع،فىىىي أسىىىعار  %5تغيىىىر ±   2المستوى  (14.121) (36.304) أ مطلوبات مشتقة

 ألف ور م عل  التوالي. 1.815
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 

 يتبع(األدوات المالية )  28
 

 القيم العادلة )يتبع( ه(
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
  2018 

 ألف درهم
   2017 

 ألف ور م
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الماموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع الموجودات المالية

 ارةالربح أو الخس موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
     

     

 - - 1.254.437 1.254.437  - - 1.465.909 1.465.909 أوراق مالية إستثمار في 
 6.237 - - 6.237  6.409 - - 6.409 استثمار آخر في أوراق مالية

 - - 2.072.245 2.072.245  - - 3.274.064 3.274.064 استثمار في أوراق مالية بدخل ثابش
 - 48.122 - 48.122  - 43.773 - 43.773 موهووات مشتقة

 - - - -  - - 3.676 3.676 صناويق أموال السوق 
 - - - -  213.200 - - 213.200 الخيارات

 - 130.305 - 130.305  - 105.486 - 105.486 إتضاقيات إعاوة الشراا العكسي
      51.987 - - 51.987  ير مدرج صندوق 

          اآلخر الشاملخالل الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 63.838 - - 63.838  - - - -  ير مدرج صندوق 

          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 - - - -  - 254.124 - 254.124 طوق الحد األون  والحد األقل  ألسعار األستم

 70.075 178.427 3.326.682 3.575.184  271.596 403.381 4.743.651 5.418.628 المجموع          
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الماموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
         

 - (14.121) - (14.121)  - (36.304) - (36.304) مطلوبات مشتقة
          مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة

 - (109.142) - (109.142)  - - - - طوق الحد األون  والحد األقل  ألسعار األستم
 - (123.263) - (123.263)  - (36.304) - (36.304) المجموع          
 

 خ ل السنة. 2و  1 ياتت بيل المستو لم يكل  ناك تحوي 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 

 األدوات المالية )يتبع(  28
 

  القيم العادلة )يتبع( ه(
 

  الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

 3المستوى في  القيمة العادلة الحركات فيتسوية 
 

 

2018 
 ألف درهم

 

2017 
 ألف ور م

 70.075 يناير 1ي ف
 

76.548 
   123.849 إضافات خ ل السنة

 601  77.672 زياوة في القيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة
 - في الدخل الشامل اآلخر )الخسائر( ماموع

 
(7.074) 

 
271.596 

 
70.075 

 
  فأةتم قياسها بالتكلفة المط القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(

 .قيمتتا المدرهة تقاربلية إن القيم العاولة للموهووات والمطلوبات الما
 

   تغييرات في عرض بيان التدفقات النقدية 29
الحالية، قامش الماموعىة بإعىاوة تقيىيم أنشىطتتا التااريىة وأخىذت باإلعتبىار أن إسىتحوا  وإسىتبعاو اإلسىتثمارات  ىو عنلىر  السنةخ ل 

  : الحالية، كما يلي السنةرئيسية. وبناا  عل   ل  تم إعاوة بيان التدفق النقدي للضترة المقارنة ليتوافق مع عرض عملياتتا ال فيأساسي 
 ألف درهم

 
 التلنيف األصلي

 
 التعديل

 
 معاو بيانه

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
إستثمار في أصل ملنف كمحتضظ به للبيع وشركة زميلة 

 (200.451)  (200.451)  -  فقا  لحقوق الملكيةمحتسبة و 
إستثمارات في موهووات مالية بالقيمة العاولة مل خ ل 

 (877.493)  (877.493)  -  الربح أو الخسارة
موهووات مالية بالقيمة العاولة قروض تم الحلول عليتا ل

 238.480  238.480  -  مل خ ل الربح أو الخسارة
ة عل  قروض تم الحلول عليتا تكاليف تمويل مدفوع

موهووات مالية بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو مقابل 
 (30.154)  (30.154)  -  الخسارة

  -  (869.618)  (869.618) 
        التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

إستثمار في أصل ملنف كمحتضظ به للبيع وشركة زميلة 
 -  200.451  (200.451)  ملكيةمحتسبة وفقا  لحقوق ال

شراا إستثمارات بالقيمة العاولة مل خ ل الربح أو الخسارة، 
 -  877.493  (877.493)  صافي

  (1.077.944)  1.077.944  - 
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (52.963)  30.154  (83.117)  تكاليف تمويل مدفوعة عل  قروض
 882.456  (238.480)  1.120.936  الحلول عليتاقروض تم 

  1.037.819  (208.326)  829.493 
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  أمور أخرى  30
 

 .أي مل صناويقتاماموعة أبراج أو  في إستثمارأي الواحة كابيتال ش. .ع.  يكل لدى شركةلم 
 

شىركات ماموعىة  تمتلى ، التىي ليمتىدكونسىورتيو  أكىوا  فىي٪ 49 بنسىبةالنتىائي المسىتضيد  المالى   يالواحة كابيتال ش. .ع. إن شركة 
ماموعىىة سىىتانضورو مىىاريل  فىىي المتبقيىىة إن الحلىىة (؛انترناشىىونال، هراندويلىىد و ىىاال ر مىىاريلسىىتانضورو مىىاريل )بمىىا فىىي  لىى  سىىتانضورو 

تعىرض مىالي لماموعىة أبىراج مىل خى ل  أيالواحىة كابيتىال يكىل لىدى  لىم مل قبل ماموعة أبراج. محتضظ بتا بشكل كامل٪ 51 بنسبة
عمليىة تلىضية  نتياىة .خسائر مالية مباشرة لشركة الواحة كابيتال ش. .عأي توقع تستانضورو ماريل وال شركات في ماموعة  مسا متتا

 أبراج.


