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( ILFCسي )مليون درهم تتعلق بشراء آي ال اف  53.1 ومبلغمليون درهم  1.306.6مبلغ معدل بو 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في مليون درهم  1.732.7بلغ الدخل الذي تم بيانه قبل التعديل *
مليون درهم تتعلق بتعديل القيمة العادلة على اإلستثمار العقاري  125.1على التوالي، ومبلغ  2014والربع الثالث من سنة  2014من قبل "أيركاب القابضة"، تم تسجيلها في الربع الثاني من سنة 

 .2014المسجل في الربع الثاني من سنة 
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 رئيس مجلس اإلدارةتقرير 
 

 المساهمون األعزاء،
 

، حيث ساهم التنويع المتزايد لمحفظتنا االستثمارية في تعزيز قوة الشركة على الرغم 2015حققت الواحة كابيتال أداء قويًا خالل عام 
 من البيئة الحافلة بالتحديات بالنسبة لالقتصاد والسوق العالميين. 

 
، بعد خصم 2014% عن األرباح الصافية المعدلة لعام 18مليون درهم إماراتي، بزيادة  588ت الشركة أرباحًا صافية بقيمة وسجل

%، وهو عائد إيجابي جدًا 14.3البنود المحتسبة لمرة واحدة. وهذا ما أثمر عن عائد سنوي قوي على متوسط حقوق الملكية بلغ 
  بالمقارنة مع منافسينا االقليميين.

 
وتستند الواحة كابيتال في مرونة أعمالها إلى استراتيجية طويلة األمد لتنويع االستثمارات المباشرة عبر جميع قطاعات األعمال، بما 
فيها تأجير الطائرات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة. وعلى مدى السنوات األربع الماضية، نجحت الشركة في بناء 

في مجال أسواق رأس المال، حيث ساهمت محافظ االئتمان واألسهم في إضافة المزيد من السيولة النقدية إلى  سجل حافل جداً 
 الميزانية العمومية وتحقيق عائدات ممتازة فاقت مؤشرات األداء.  

 
الشركة الرائدة في مجال تأجير ، بمكانة راسخة اآلن بصفتها 2010، التي نعتبر مساهمًا رئيسيًا فيها منذ عام إيركاب القابضةوتتمتع 

طائرة. وقد أظهرت الواحة كابيتال ثقتها في "إيركاب" من خالل زيادة حصتها فيها عبر صفقات  1700الطائرات، إذ تضم محفظتها 
 . 2014% في نهاية 12،6% بعد أن كانت 15.4السوق المفتوحة إلى 

 
لتمويل ومجموعة أنجلو أريبيان للرعاية الصحية، اللتين واصلتا نموهما الكبير وتضم استثماراتنا الرئيسية األخرى كاًل من شركة دنيا ل

وأصبحتا شركتين ناضجتين تنضوي تحت مظلتيهما العديد من العالمات التجارية القوية. وفي هذه األثناء، فازت  2015في عام 
الرغم من التراجع الملحوظ في قطاع خدمات النفط  مجموعة ستانفورد مارين والشركة الوطنية للخدمات البترولية بعقود جديدة على

والغاز. وتركز الشركتان كليًا على االحتفاظ بقوتهما في هذه األوقات العصيبة، خاصة وأنهما مؤهلتان لالستفادة من دورة انتعاش 
 جديدة.  

 
ا في صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتواصل "الواحة كابيتال" أيضًا االستفادة من األصول منخفضة التقلبات، مثل استثماراته

ومشروع المركز العقاري للصناعات الخفيفة، الذي يمضي قدمًا في تنفيذ مشروع آخر بعد نجاحه في تأجير المساحة  1للبنية التحتية 
 ألف متر مربع من المساحات عالية الجودة.  90الكاملة البالغة 
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 )يتبع( تقرير رئيس مجلس اإلدارة
 

، يبقى مجلس إدارة الشركة حذرًا حيال توقعات االقتصاد الكلي 2015مرار الواحة كابيتال في تحقيق النمو خالل عام ومع است
اإلقليمي والعالمي واحتمال استمرار التقلبات في أسواق األوراق المالية. وتركز الشركة بشكل كبير على إدارة والمخاطر وتخفيفها 

 الشركة وجميع فرق االستثمار.  وتطبق إجراءات صارمة على مستوى 
 

ولكننا ندرك أيضًا أن البيئة الحالية قد توفر الظرف المناسب إلعادة توزيع رأس المال. ونظرًا إلى كونها شركة بارعة تستفيد من قوة 
ذلك، نخصص الموارد الالزمة ميزانيتها العمومية، فإننا نعتقد أن الواحة كابيتال مؤهلة تمامًا لالستفادة من الفرص المتاحة المجزية. ول

 إلتمام الصفقات الخاصة في المجاالت االقتصادية التي نرى فيها فرصًا واعدة تضمن إضافة القيمة للمساهمين. 
 

واستنادًا إلى سجلنا الحافل باإلنجازات في االستثمارات المباشرة واستثمارات أسواق رأس المال، فإن الواحة كابيتال مؤهلة أيضًا 
لسوق بهدف تأسيس أعمال راسخة ل هذه الصناديقالشركة  ستأخذخبراتها في خدمة مستثمرين آخرين. وفي السنة المقبلة، لتوظيف 

 مدرة للعائدات المتكررة على المدى الطويل.   
 

ي والقيادة الحكيمة باسمي وباسم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة، أود اإلعراب عن بالغ امتناني لدعم وتوجيهات حكومة أبوظب
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة "حفظه اهلل" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 

 زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. 
 

شكر أعضاء مجلس اإلدارة على مشورتهم السديدة التي كانت وراء النجاح الذي حققته الشركة في السنوات الماضية. وأود أيضًا أن أ
 والشكر موصول إلى اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين في "الواحة كابيتال" على إخالصهم وتفانيهم في العمل. 

 

 
 حسين جاسم النويس
 رئيس مجلس اإلدارة
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 بيان المركز المالي الموحد
 ديسمبر 31كما في 

 
 2014  2015 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     الموجودات
 13.635  40.012  أثاث ومعدات

 692.007  696.010 7 ةعقاري اتإستثمار 
 77.337  174.296 8 ملموسةغير موجودات الشهرة و 

 23.600  17.774 9 إستثمارات في عقود تأجير تمويلية 
 244.221  232.963 10 قروع إستثمارية

 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 4.118.227  4.714.977 11 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  

 1.906.460  2.220.908 12 إستثمارات مالية
 6.232  8.661  المخزون

 249.330  348.677 13 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 2.460.411  1.151.658 14 النقد ومرادفات النقد

          
           9.791.460  9.605.936  مجموع الموجودات 

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية
 1.944.515  1.944.515 15 رأس المال
  49.087)  (233.168) 15 أسهم خزينة

 1.756.106  1.713.958  أرباح مستبقاة
 728.822  445.289  إحتياطات 

          
 4.380.356  3.870.594  حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة

           28.112  56.720 5/2 حقوق الملكية غير المسيطرة
 4.408.468  3.927.314  مجموع حقوق الملكية

          
     المطلوبات
 5.063.599  5.322.255 16 قروع

 319.393  356.367 17 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
          

 5.382.992  5.678.622  مجموع المطلوبات
          

      9.791.460  9.605.936  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 
 

 من قبل مهنيابة عنبالوتم توقيعها  2016 فبراير 25تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الماليالرئيسي  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة
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 الموحد الخسارة وأالربح بيان 
 ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
  2014  2015 إيضاح 
        ألف درهم  ألف درهم  

      المستمرة العمليات
      

  144.479  277.285 18 الخدماتإيرادات من بيع البضائع وتقديم 
         42.144)  (87.077) 18 تكلفة بيع البضائع وتقديم الخدمات

  102.335  190.208  إجمالي الربح
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 

  527.047  610.316 11 صافي
ت زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق مكسب من إستبعاد شركا

  1.398.638  - 11 الملكية
  237.308  202.407 19 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال

   136.920)  6.318 20 أخرى، صافي )مصاريف إيرادات/ 
دارية مصاريف    280.968)  (357.923) 21 عمومية وا 

         114.964)  (73.157) 22 مصاريف تمويل، صافي
  1.732.476  578.169  ربح السنة 

      
      ( عائدة إلى:خسائر/ )أرباح

  1.732.671  587.841  مالكي الشركة
         195)  (9.672)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  1.732.476  578.169  ربح السنة
      

ليات المستمرة العائدة إلى العائد األساسي والمخفض على السهم من العم
        0.891  0.312 15 )درهم( السنةمالكي الشركة خالل 
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 الموحد اآلخر الشاملالدخل الخسارة و  وأالربح بيان 
  ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   2015  2014 
       ألف درهم  ألف درهم   

 1.732.476  578.169   ربح السنة
      

      لخسارة( الشاملة األخرىالدخل/ )ا
      

      :الحقًا للربح أو الخسارةتصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
الحصة في الجزء الفعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

 403.573  (354.258)    أ26النقدية )إيضاح 
ة والمشاريع الحصة في التغير في االحتياطيات األخرى للشركات الزميل

 5.873  861   المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية   
      

      :الحقًا للربح أو الخسارةتصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
بالقيمة العادلة من صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 

        2.115)  11.080   خالل الدخل الشامل اآلخر
      

       2.139.807  235.852   إجمالي الدخل الشامل للسنة
      

      إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة عائدة إلى:
 2.140.002  245.524   مالكي الشركة

      
        195)  (9.672)   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
       2.139.807  235.852   إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس

 المال 
 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 احتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 احتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 إحتياطات أخرى

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 وع مجم
 حقوق الملكية

             ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 2.546.301 19.890 2.526.411 144.396  5.736)  3.828)  3.169) 157.129 484.927 - 1.897.088 تم بيانه كما ) 2014يناير  1في 

  47.261) -  47.261) 3.828 - 3.828 - -  51.089) - - ات محتفظ بها للبيع )معاد بيانها  موجود
                        

 2.499.040 19.890 2.479.150 148.224  5.736) -  3.169) 157.129 433.838 - 1.897.088 )معاد بيانه  2014يناير  1في 
 1.732.476  195) 1.732.671 - - - - - 1.732.671 - - السنةربح 

 407.331 - 407.331 407.331 5.873 403.573  2.115) - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

 2.139.807  195) 2.140.002 407.331 5.873 403.573  2.115) - 1.732.671 - - الشامل الدخل إجمالي
                        معامالت مع مالكي الشركة 

              189.709) -  189.709) - - - - -  189.709) - -  15)إيضاح أنصبة أرباح نقدية 
             - - - - - - - -  47.427) - 47.427  15)إيضاح  أسهم منحة صادرة 
              49.087) -  49.087) - - - - - -  49.087) -  15)إيضاح  إعادة شراء أسهم

             - - - 173.267 - - - 173.267  173.267) - - إلى احتياطي قانوني محول
 الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة

 8.417 8.417 - - - - - - - - - نتيجة إستحواذات
                        

 4.408.468 28.112 4.380.356 728.822 137 403.573 (5.284) 330.396 1.756.106 (49.087) 1.944.515 2014ديسمبر  31في 
                        

 578.169  9.672) 587.841 - - - - - 587.841 - - السنةربح 
  342.317) -  342.317)  342.317) 861  354.258) 11.080 - - - - الخسارة الشاملة األخرى

                        
 235.852  9.672) 245.524  342.317) 861  354.258) 11.080 - 587.841 - - لدخل الشاملا إجمالي

                        معامالت مع مالكي الشركة 
              568.136) -  568.136) - - - - -  568.136) - -  15أنصبة أرباح نقدية )إيضاح 

              184.081) -  184.081) - - - - - -  184.081) -  15)إيضاح  إعادة شراء أسهم
 - - - 58.784 - - - 58.784  58.784) - - إلى احتياطي قانوني محول

 الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
             48.343 51.412  3.069) - - - - -  3.069) - - نتيجة إستحواذات

 سيطرةالحركة في حقوق الملكية غير الم
  13.132)  13.132) - - - - - - - - -  نتيجة إستبعادات

                        
 3.927.314 56.720 3.870.594 445.289 998 49.315 5.796 389.180 1.713.958 (233.168) 1.944.515 2015 ديسمبر 31في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

   2015  2014 
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1.732.476  578.169   السنةربح 

      تعديالت لـ:
 6.397  8.792   االستهالك

 117.975  84.757   مصاريف تمويل
  14.164)  (97.152)   خالل الربح أو الخسارةمكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

  3.011)  (11.600)   فوائد على ودائع بنكية
  527.047)  (610.316)   ، صافيشركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةمن إيرادات 

  1.398.638)  -   يإستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، صافمن سب كم
 -  (4.291)   مكسب من إستبعاد شركات تابعة

  10.478)  (10.795)   قروع إستثماريةإيرادات فوائد من 
  2.441)  (1.931)   تمويلية إيجارات إستثمارات فيإيرادات فوائد من 

 126.083  781   عقاري إلستثمار نقص في القيمة العادلة
 6.119  32.407   الملكيةوفقًا لحقوق ة ومشاريع مشتركة محتسبة توزيعات من شركات زميل

 2.245  10.986   إطفاء موجودات غير ملموسة
 5.724  (95)   مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

 26.366  11.258   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
      التغيرات في رأس المال العامل:

  1.678)  (2.113)   التغير في المخزون
  3.170)  (97.018)   التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
 7.947  24.633   التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

            
 70.705  (83.528)   من األنشطة التشغيليةالناتج )المستخدم في(/ صافي النقد 

      
      اإلستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة

  21.663)  (69.689)   اإلستحواذ على شركات تابعة )صافي من النقد 
  279.732)  (17.980)   شركة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية اإلستحواذ على

  390)  (33.388)   شراء موجودات غير ملموسة
  457.231)  (564.200)   شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  27.086)  -   بالتكلفة المطفأة شراء إستثمارات
  224.803)  -   مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلةشراء 

  8.599)  (4.784)   دفعات لتطوير عقار إستثماري
  6.291)  (27.167)   شراء أثاث ومعدات

 8.417  23.124   تابعةعائدات من إستبعاد شركات 
 754.808  -   الملكيةوفقًا لحقوق شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة عائدات من إستبعاد 

 -  1.187   رأس المال المستلم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتسديد 
 25.238  -   ةع إستثماريو عائدات من قر 

 7.756  7.757   د التأجير التمويليةعائدات من عقو 
 17.929  13.334   فوائد مستلمة

            
  211.647)  (671.806)   اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

      
      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  230.573)  (30.225)   تكاليف تمويل مدفوعة على قروع
  3.525.882)  (342.290)   مسددةقروع 

 6.325.321  558.014   قروع تم الحصول عليها
  49.087)  (184.081)   إعادة شراء أسهم

  189.709)  (568.136)   أنصبة أرباح مدفوعة
 -  13.299   حقوق الملكية غير المسيطرة تسديد دفعات من قبل

            
 2.330.070  (553.419)   التمويليةاألنشطة لناتج من )المستخدم في(/ اصافي النقد 

            
 2.189.128  (1.308.753)   في النقد ومرادفات النقد )النقص(/ الزيادة صافي

            
 271.283  2.460.411   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 

            
 2.460.411  1.151.658   ديسمبر 31النقد ومرادفات النقد في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

ذات مساؤولية محادودة تام تأسيساها فاي إمااارة أباوظبي، اإلماارات  عاماة)"الشاركة"  هاي شااركة مساااهمة  .ع.م.ش كابيتاالشاركة الواحاة 
   .1997يوليو  12وتأسست بتاريخ  1997مايو  20الصادر بتاريخ  10ميري رقم ألامرسوم ال، بموجب العربية المتحدة

 
تضااام هاااذه البياناااات المالياااة الموحااادة النتاااائل والمركاااز الماااالي للشاااركة وشاااركاتها التابعاااة )ويشاااار إليهاااا معاااًا باااا "المجموعاااة"  وحصاااص 

والمشاااااريع  تثمارات المحتساااابة وفقااااًا لحقااااوق الملكيااااةاإلساااا"الخاضااااعة لساااايطرة مشااااتركة ) والشااااركاتالزميلااااة  الشااااركاتالمجموعااااة فااااي 
  .المشتركة"

 
 الخادمات البحرياةتستثمر المجموعة في مجموعة واسعة مان القطاعاات تشامل تاأجير الطاائرات، الخادمات المالياة، أساواق رأس الماال، 

 .والنفط والغاز الرعاية الصحية ،العقارات الصناعية، البنية التحتية
 

. تاام ماانح 2015يوليااو  1أصاابح ساااري المفعااول اعتبااارا ماان  " الشااركات التجاريااة)"بشااأن  2015لساانة  2حااادي رقاام إن القااانون اإلت
، وقاد إساتفادت الشاركة اإلنتقالياة"  حكاام)"األ األحكام لتوفق أوضاعها مع الشركات الشركة فترة اثنا عشر شهرا من تاريخ سريان قانون

 من هذه األحكام اإلنتقالية. 
 
 
 التحضير  أساس 2
 
 التوافقبيان  )أ(
 

  .للتقارير المالية ةالدولي عاييرللموفقا الموحدة البيانات المالية  تم إعداد
 

 أساس القياس )ب(
 
بعاع األدوات المالياة التاي ياتم قياساها العقااري و  ساتثماراإلفيما عدا قد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ل
 كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه.العادلة بنهاية كل فترة تقرير، القيمة ب
 

  .والخدمات البضائعإن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المقدم مقابل تبادل 
 

ل أي مان المطلوباات ضامن معاامالت منتظماة إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحاد الموجاودات، أو دفعهاا لتحويا
باساتخدام  تام تقاديرهبطريقاة مباشارة أو  مالحظتاهبين المتعاملين بالساوق في تااريخ القياس، بغع النظر عان ماا إذا كاان الساعر يمكان 

بااار تلااك العواماال عنااد . وعنااد تقاادير القيمااة العادلااة ألي ماان الموجااودات أو المطلوبااات، تأخااذ المجموعااة بعااين االعتأخاارى تقنيااة تقياايم
خذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوبات في تااريخ أتسعير الموجودات أو المطلوبات اذا 

القيااااس. تااام تحدياااد القيماااة العادلاااة ألغاااراع القيااااس و/أو اإلفصااااح فاااي هاااذه البياناااات المالياااة الموحااادة علاااى ذلاااك األسااااس، باساااتثناء 
معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار  ،2معامالت الدفع على أساس األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

والقياساات التاي تتشاابه ماع القيماة العادلاة ولكنهاا ليسات قيماة عادلاة، مثال صاافي القيماة القابلاة للتحقاق فاي  17المحاسبي الدولي رقام 
 .36الناتجة عن إستخدام المعيار المحاسبي الدولي رقم  تلكأو  2الدولي رقم المعيار المحاسبي 

 
ماا استنادًا إلى درجاة  3أو  2، 1ف قياسات القيمة العادلة في المستوى يتصنيتم إلى ذلك، ألغراع إعداد التقارير المالية،  باإلضافة

التاي تام ، بصاورة شااملة، وأهمياة المادخالت لقيااس القيماة العادلاة يمكان مالحظتهااقياسات القيمة العادلة  إلى المدخالت إذا كانت هذه
 :كما يلي توضيحها

 
  يمكان  مدخالت مساتمدة مان األساعار المدرجاة )غيار المعدلاة  فاي األساواق النشاطة لموجاودات أو مطلوباات التاي -1المستوى

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياسللمنشأة 
 
  والتاااي يمكااان مالحظتهاااا  1غيااار األساااعار المدرجاااة تااام إدراجهاااا ضااامن المساااتوى مااادخالت مساااتمدة مااان مصاااادر  -2المساااتوى

 ؛ و لأصل أو اإللتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر
 
  المطلوباتأو  للموجودات مدخالت غير مالحظة -3المستوى. 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 
 البيانات المالية عرضوعملة  ئدةالسا العملة (ج)
 

 بعملاةإن البيانات المالية الفردياة لكال شاركة مان شاركات المجموعاة ياتم عرضاها الدوالر األمريكي.  للشركة بعملة السائدةتتمثل العملة 
النتااائل والمركاز المااالي . لغارع هاذه البيانااات المالياة الموحاادة ياتم عارع  عملتهاا السااائدة) هاااالبيئاة اإلقتصاادية السااائدة التاي تعمال في

ماالم  عادد صاحيح بااآلالفالمعلوماات المالياة إلاى أقارب  كافاةيتم تقريب  العرع للمجموعة.عملة  كونهابالدرهم اإلماراتي،  للمجموعة
 .يذكر خالف ذلك

 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (د)
 
 الموحدة على البيانات المالية مهموالتي ليس لها تأثير يدة والمعدلة المعايير الدولية للتقارير المالية الجد (1)

 
المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلاس المعاايير التعديالت حول في السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق عدد من 

  كما يلي: 2015يناير  1لتي تبدأ في أو بعد المحاسبية الدولية التي يسري مفعولها بشكل الزامي للفترة المحاسبية ا
 

  التااي تتضاامن التعااديالت علااى المعااايير الدوليااة  2012 - 2010التحسااينات الساانوية علااى المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة
 38و  24و  16ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  13و 8، 3، 2للتقارير المالية أرقام 

 التااي تتضاامن التعااديالت علااى المعااايير الدوليااة  2013 - 2011معااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة التحسااينات الساانوية علااى ال
 40والمعيار المحاسبي الدولي رقم  13و 3، 1للتقارير المالية رقم 

  مساهمات الموظفينو  بخطط المنافع المحددةالمتعلقة  –مزايا الموظفين  19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

الجدياادة والمعدلااة أي تااأثير مهاام علااى المبااالغ المدرجااة فااي الساانة الحاليااة أو المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة لاام ينااتل عاان تطبيااق هااذه 
 السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

 
 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (2)

 
التالياة المصادرة والتاي لام يحان موعاد تطبيقهاا الجديادة والمعدلاة المعاايير الدولياة للتقاارير المالياة بتطبياق  بشاكل مبكار المجموعةلم تقم 
    بعد:

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 ري تطبيقها للفترات يس

    أو بعد فيالسنوية التي تبدأ 
تم تعديله في سنة ) المالية األدوات 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

2014 * 
 2018يناير  1 

   
    2017يناير  1  إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

    2019يناير  1  عقود اإليجار - 16ي للتقارير المالية رقم المعيار الدول
 الترتيباات المشاتركة  - 11المعيار الادولي للتقاارير المالياة رقام تعديالت على 

  في عمليات مشتركة محاسبة اإلستحواذ على حصةبالمتعلق 
 2016يناير  1 

   
 آالت ومعداتممتلكات و  16المعيار المحاسبي الدولي رقم  على تعديالت

المتعلق  الموجودات غير الملموسة 38والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 هالك واالطفاءستأساليب مقبولة لإلإستخدام توضيح ب

 2016يناير  1 

   
 ممتلكاااات وآالت ومعااادات 16المعياااار المحاسااابي الااادولي رقااام  علاااى تعاااديالت

 المثمرة النباتاتالزراعة:  -41والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 2016يناير  1 

   
 البيانااات الماليااة المنفصاالة 27تعااديالت علااى المعيااار المحاساابي الاادولي رقاام 

 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلةبالمتعلقة 
 2016يناير  1 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
 أساس التحضير )يتبع(  2
 
 )يتبع( دولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير ال )د(
 
ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال (2)

     )يتبع(

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    أو بعد فيسنوية التي تبدأ ال
إستثمارات في شركات زميلة  28المعيار المحاسبي الدولي رقم على تعديالت 

البيانات  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و  ومشاريع مشتركة
بين المستثمر  الموجوداتبيع أو مساهمة في ب المتعلق المالية الموحدة

 لمشاريع المشتركة.والشركات الزميلة أو ا

 2016يناير  1 

   
المعياار و  12، 10 أرقامتعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

لتوضيح بعع الجوانب المتعلقة بتطبيق إساتثناءات  28المحاسبي الدولي رقم 
 التوحيد لوحدات اإلستثمار.

 2016يناير  1 

   
 العقبااات التااي تواجااهلمعالجااة  1دولي رقاام الاا يمعيااار المحاساابالتعاديالت علااى 

 المالية. التقارير عرعممارسة حكمهم في  ن عندمعديال
 2016يناير  1 

   
المعااااايير التااااي تغطااااي التعااااديالت علااااى  2014-2012الساااانوية  التحسااااينات

و  19ومعاااايير المحاسااابة الدولياااة أرقاااام  7و  5الدولياااة للتقاااارير المالياااة أرقاااام 
34 

 2016يناير  1 

 
  والتعديالت 2013) األدوات المالية 9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةبشكل مبكر  المجموعة ت، اعتمدالسنة السابقةفي * 

اختارت قد و . مقدمًا من تاريخ فعاليته  39الدولي رقم  يمعيار المحاسبالو  7رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةالالحقة ذات الصلة )
 المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتقييم ب)أي التاريخ الذي قامت المجموعة ألولي ا كتاريخ التطبيق 2014يوليو  1 المجموعة

  .الحالية
 

هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الفترات المستقبلية لن يكون لها تأثير جوهري على البيانات  تاتوقع اإلدارة أن تطبيق
والمعيار   2014)نسخة  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم باستثناء  ،ة الموحدة للمجموعة في الفترة من التطبيق األوليالمالي

 هذه المعايير. تطبيقعلى  التأثيربتقييم حاليًا اإلدارة الذي تقوم  15الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة السياسات المحاسبية 3
 
 أساس التوحيد  )أ(
 

تشااتمل البيانااات الماليااة الموحاادة علااى البيانااات الماليااة للشااركة والمنشاانت )بمااا فااي ذلااك المنشاانت المنظمااة  الخاضااعة لساايطرة الشااركة 
  وشركاتها التابعة.

 
 الشركات التابعة ( 1)
 

 السيطرة علاى الشاركة التابعاة وينتهاي عنادما تفقاد الشاركة السايطرة علاى الشاركة التابعاة.توحيد الشركة التابعة عندما يكون للشركة يبدأ 
 يتم تحقيق السيطرة عندما:

 
 تمتلك الشركة السيطرة على الشركة المستثمر فيها؛ 
 عندما تكون الشركة معرضة إلى، أو تمتلك حقوقًا في عوائد متنوعة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و 
 القدرة على استخدام سيطرتها في التأثير على العوائد. لديها 
 

تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال فاي حاال كانات الحقاائق واألوضااع تشاير إلاى 
 حدوث تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة الواردة أعاله.

 
خالل السنة في بياان الاربح أو الخساارة  المستبعدةومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو  إيراداتلتحديد، يتم إدراج وعلى وجه ا

الموحد والدخل الشاامل اآلخار بادءًا مان التااريخ الاذي تحصال فياه الشاركة علاى السايطرة وحتاى التااريخ الاذي تفقاد فياه الشاركة السايطرة 
 على الشركة التابعة.

 
لى حقوق الملكياة غيار المسايطرة. إن مجماوع إن  الربح أو الخسارة وكل بند من الدخل الشامل اآلخر يكون عائدًا إلى مالكي الشركة وا 

ن نتل عن ذلاك رصايد عجاز  لى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى وا  الدخل الشامل للشركات التابعة يكون عائدًا إلى مالكي الشركة وا 
 مسيطرة.في حقوق الملكية غير ال

 
عندما يكون ذلك ضروريًا، يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة وذلك لتوحيد سياساتها المحاسابية ماع السياساات 

 المحاسبية للمجموعة.
 

ماا باين شاركات  مالتالمتعلقاة بالمعاا ، المصاريف والتدفقات النقدياةيراداتيتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، حقوق الملكية، اإل
 المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
عناادما تمتلااك الشااركة أقاال ماان غالبيااة حقااوق التصااويت فااي الشااركة المسااتثمر فيهااا، فإنهااا تمتلااك الساايطرة علااى الشااركة المسااتثمر فيهااا 

مساتثمر فيهاا مان طارف واحاد. عندما تكاون حقاوق التصاويت كافياة لمنحهاا القادرة العملياة علاى توجياه األنشاطة ذات العالقاة للشاركة ال
تأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق واألوضاع ذات العالقة عند تقييم فيما إذا كانات حقاوق تصاويت الشاركة فاي الشاركة المساتثمر 

 فيها كافية أم ال لمنحها السيطرة بما في ذلك: 
 
 ويت لحاملي األصوات اآلخرين؛حجم الشركة التي تمتلك حقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع حقوق التص 
 أو األطراف األخرى؛ األخرى حقوق التصويت الكامنة المحتفظ بها من قبل الشركة، حاملي األصوات 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 األنشاطة ذات العالقاة فاي  أية حقاائق وأوضااع اضاافية تشاير إلاى أن الشاركة تمتلاك، أو أنهاا ال تمتلاك، القادرة الحالياة علاى توجياه

 الوقت الذي يكون فيه حاجة لصنع القرارات، بما في ذلك نماذج التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
 

إن التغياارات فااي ملكيااة المجموعااة فااي شااركات تابعااة والتااي ال تااؤدي إلااى خسااارة الساايطرة يااتم احتسااابها كمعااامالت حقااوق ملكيااة. يااتم 
غيار المسايطرة لاتعكس التغيارات فاي ملكيتهاا فاي الشاركات التابعاة. إن أي فارق  لملكياة المجموعاة وحقاوق الملكياةتعديل القيم المدرجاة 

غير المسيطرة والقيماة العادلاة للبادل المادفوع أو المقباوع ياتم إدراجاه مباشارة فاي حقاوق الملكياة ويكاون  بين قيمة تعديل حقوق الملكية
 عائدًا إلى مالكي الشركة. 
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 )يتبع( الشركات التابعة ( 1)
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فاي الاربح أو الخساارة وياتم احتساابها كاالفرق باين 
  القيمااة المدرجااة سااابقًا للموجااودات )بمااا فااي ذلااك 2مجمااوع القيمااة العادلااة للمبلااغ المسااتلم والقيمااة العادلااة أليااة حصااة مسااتبقاة و )  1)

الشهرة ، ومطلوباات الشاركة التابعاة وأياة حقاوق ملكياة غيار مسايطرة. ياتم المحاسابة علاى جمياع المباالغ المعتارف بهاا ساابقًا فاي الادخل 
المجموعااة قاماات باسااتبعاد موجااودات أو مطلوبااات الشااركة التابعااة مباشاارة كمااا لااو كاناات لقااة بتلااك الشااركة التابعااة الشااامل اآلخاار المتع

وفقاًا  / مساموح باهكماا هاو محادد إلى تصانيف آخار فاي حقاوق الملكياةأو التحويل  الخسارةأو  الربحإعادة التصنيف إلى بمعنى آخر، )
لقيمااة العادلااة ألي اسااتثمار محااتفظ بااه فااي الشااركة التابعااة السااابقة بتاااريخ فقاادان الساايطرة يااتم . إن اللمعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة 

أو، عنادما ينطباق،  39اعتباره كالقيمة العادلة عند االعتاراف األولاي وذلاك فاي المحاسابة الالحقاة وفقاًا للمعياار المحاسابي الادولي رقام 
 يلة أو مشروع مشترك.التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زم

 
 ( اندماج األعمال2)
 

المحول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلاة، التاي  يتم قياس البدليتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. 
 المترتباااة علاااى، المطلوباااات ياااتم احتساااابها باعتبارهاااا مجماااوع القااايم العادلاااة بتااااريخ االساااتحواذ للموجاااودات المحولاااة مااان قبااال المجموعاااة

المجموعااة إلااى المااالكين السااابقين للشااركة المسااتحوذ عليهااا وحقااوق الملكيااة الصااادرة ماان قباال المجموعااة مقاباال الساايطرة علااى الشااركة 
 المستحوذ عليها. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ عمومًا في الربح أو الخسارة عند تحققها.

 
 مطلوبات بالقيمة العادلة.، يتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والبتاريخ االستحواذ

 
المحول، المبلغ ألية حقوق ملكية غير مسيطرة  في الشركة المستحوذ عليها والقيماة  البدليتم قياس الشهرة باعتبارها الفائع إلجمالي 

وذ فااي الشااركة المسااتحوذ عليهااا )إن وجاادت  علااى صااافي المبااالغ بتاااريخ االسااتحواذ العادلااة لحقااوق الملكيااة المحااتفظ بهااا سااابقًا للمسااتح
. فااي حالااة أنااه، بعاااد إعااادة التقياايم، كااان صااافي المبااالغ بتااااريخ الملتاازم بهاااالقابلااة للتحديااد والمطلوباااات المسااتحوذ عليهااا للموجااودات 

المحاول، المبلاغ ألياة حقاوق ملكياة غيار  البادليتجااوز إجماالي م بها الملتز القابلة للتحديد والمطلوبات  المستحوذة االستحواذ للموجودات
مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحقوق الملكية المحاتفظ بهاا ساابقا مان قبال المساتحوذ فاي الشاركة المساتحوذ عليهاا 

 ة.)إن وجدت ، يتم االعتراف بالفائع فورًا في الربح أو الخسارة كربح من شراء صفق
 

إن حقااوق الملكيااة غياار المساايطرة التااي تمثاال حقااوق ملكيااة حاليااة وتخااول حامليهااا للحصااول علااى حصااة نساابية فااي صااافي موجااودات 
ا المنشأة في حالة التصفية قد يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلاة أو بالحصاة النسابية لحقاوق الملكياة غيار المسايطرة للمباالغ المعتارف بها

. إن أناواع علاى حادةمعاملاة كل قابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس على أساس لصافي الموجودات ال
حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة أو، حيثما ينطبق، وفقًا لأساس المحدد فاي معياار دولاي آخار للتقاارير 

 المالية.
 

طاارئ، فإناه ياتم  بادلول من قبل المجموعة ضمن اندماج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجاة مان ترتياب المح البدلعندما يتضمن 
 المحول ضمن اندماج األعمال.  البدلبالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ويتم ادراجه كجزء من الطارئ  البدلقياس 

 
تااي ال تكااون مؤهلاة كتعااديالت لفتارة القياااس تعتمااد علاى كيفيااة تصاانيف الطاارئ ال للباادلإن القيااس الالحااق للتغيارات فااي القيمااة العادلاة 

الطااارئ الااذي يااتم تصاانيفه كحقااوق ملكيااة ال يااتم إعااادة قياسااه بتااواريخ تقااارير الحقااة ويااتم احتساااب التسااوية  الباادلالطااارئ. إن  الباادل
تم إعاادة قياساه بتاواريخ التقاارير الالحقاة وفقاًا الطاارئ الاذي ياتم تصانيفه كأصال أو التازام يا البادلالالحقة لاه ضامن حقاوق الملكياة. إن 

المخصصااات، المطلوبااات الطارئااة والموجااودات الطارئااة،  37أو المعيااار المحاساابي الاادولي رقاام  39للمعيااار المحاساابي الاادولي رقاام 
 أو الخسارة ذات العالقة في الربح أو الخسارة. اإلعتراف بالمكسب حسبما يكون مالئمًا، مع
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 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية   (3)
 

و القادرة علااى المشااركة فاي قارارات السياسااة عليهااا. إن التاأثير الهاام ها الشاركة الزميلاة هاي المنشاأة التااي تماارس المجموعاة تاأثيرًا هامااً 
  المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 

 
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث يكون للجهات التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقاًا فاي صاافي موجاودات الترتياب 

لمشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب التي تظهر فقط عندما تساتلزم القارارات حاول ا
 األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعية من الجهات التي تتشارك السيطرة.

   
فاي هاذه البياناات المالياة الموحادة باساتخدام طريقاة  إدراجهااتم إن نتائل وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يا

كمحااتفظ بااه للبيااع، وفااي هااذه الحالااة، يااتم احتسااابه وفقااًا  أو جاازء منااه حقااوق الملكيااة المحاساابية باسااتثناء عناادما يااتم تصاانيف االسااتثمار
. وفقااًا لطريقااة حقااوق ع والعمليااات غياار المسااتمرةالموجااودات غياار المتداولااة المحااتفظ بهااا للبياا 5للمعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام 

ًا الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحاد بالتكلفاة وياتم تعاديلها الحقا
عناادما تزيااد حصااة  شااروع المشااترك.لالعتااراف بحصااة المجموعااة فااي الااربح أو الخسااارة والاادخل الشااامل اآلخاار للشااركة الزميلااة أو الم

شاركة الزميلاة أو المشاروع الفاي المجموعاة ، فاإن حصاة شاركة الزميلاة أو المشاروع المشاتركالالمجموعة في الخساائر عان حصاتها فاي 
 التي تتضمن أية حصص طويلة األجل، التي وفقًا لطبيعتها، تشكل جزءًا من صافي استثمار المجموعة فاي شاركة زميلاة أو) المشترك

اإلعتراف بأية خساائر إضاافية أخارى إلاى الحاد الاذي يكاون فياه لادى المجموعاة التزاماات قانونياة أو  المجموعة توقفت  مشروع مشترك
 .عن الشركة الزميلة أو المشروع المشتركإستداللية متوقعة أو قدمت دفعات بالنيابة 

 
ساتخدام طريقاة حقاوق الملكياة مان التااريخ الاذي أصابحت فياه الجهاة يتم احتساب االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشاترك با

المستثمر فيهاا شاركة زميلاة أو مشاروع مشاترك. عناد االساتحواذ علاى اساتثمار فاي شاركة زميلاة أو مشاروع مشاترك، ياتم االعتاراف باأي 
ة المسااتثمر فيهاا القابلااة للتحديااد الجها فاائع لتكلفااة االساتثمار علااى حصاة المجموعااة مان صااافي القيماة العادلااة لموجاودات ومطلوبااات

كشااهرة، التاااي ياااتم إضاااافتها فااي المبلاااغ المااادرج لالساااتثمار. ياااتم االعتااراف باااأي فاااائع لحصاااة المجموعااة علاااى صاااافي القيماااة العادلاااة 
االساتحواذ علاى القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقيايم، مباشارة فاي الاربح أو الخساارة فاي فتارة  للموجودات والمطلوبات

 االستثمار.
 

لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خساارة النخفااع القيماة فيماا  39يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الساتثمار يتعلق باستثمار المجموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك. عندما يكون ذلك ضروريًا، يتم اختبار إجمالي المبلاغ المادرج ل

انخفاااع قيمااة الموجااودات كأصاال فااردي  36)بمااا فااي ذلااك الشااهرة  فيمااا يتعلااق بانخفاااع القيمااة وفقااًا للمعيااار المحاساابي الاادولي رقاام 
وذلك من خالل مقارنة المبلغ الممكن تحصيله له )قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البياع أيهماا أعلاى  ماع المبلاغ المادرج 

أياة خساارة معتاارف بهاا النخفااع قيمااة تشاكل جازءًا ماان المبلاغ المادرج لالسااتثمار. ياتم االعتاراف بااأي عكاس لخساارة انخفاااع لاه. إن 
 ضمن النطاق الذي يزيد فيه المبلغ القابل للتحصيل لالستثمار الحقًا.  36القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
لملكية من التاريخ الذي توقف فيه االساتثمار عان كوناه شاركة زميلاة أو مشاروع مشاترك، تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق ا

أو عندما يتم تصنيف االساتثمار كمحاتفظ باه للبياع. عنادما تحاتفظ المجموعاة بحصاة فاي الشاركة الزميلاة أو المشاروع المشاترك الساابق 
مساتبقاة بالقيماة العادلاة فاي ذلاك التااريخ وياتم اعتباار القيماة وكانت الحصة المستبقاة هي أصل مالي، تقوم المجموعة بقياس الحصة ال

. إن الفارق باين المبلاغ المادرج للشاركة الزميلاة أو 39العادلة كقيمتها العادلة عند االعتراف األولاي وفقاًا للمعياار المحاسابي الادولي رقام 
ادلاة ألياة حصاة مساتبقاة وأياة تحصايالت مان اساتبعاد المشروع المشترك بتااريخ التوقاف عان اساتخدام طريقاة حقاوق الملكياة والقيماة الع

حصة جزئية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يتم إضافته عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد الشركة الزميلة أو المشاروع 
لشامل اآلخر فيماا يتعلاق بتلاك الشاركة المشترك. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة باحتساب كافة المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل ا

الزميلة أو المشروع المشترك على نفس األساس الذي قد يكون الزمًا فيماا إذا قاد تام اساتبعاد تلاك الشاركة الزميلاة أو المشاروع المشاترك 
الخساارة المعتارف بهاا مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. بناًء على ذلك، في حاال كاان سايتم إعاادة تصانيف الاربح أو 

سااابقًا فااي الاادخل الشااامل اآلخاار ماان قباال تلااك الشااركة الزميلااة أو المشااروع المشااترك فااي الااربح أو الخسااارة ماان اسااتبعاد الموجااودات أو 
ل المطلوبات ذات العالقة، فإن المجموعة سوف تقوم بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )كتعدي

 إلعادة التصنيف  عندما يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية.
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تستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في الشركة الزميلة استثمار فاي مشاروع مشاترك أو يصابح 
االسااتثمار فااي مشااروع مشااترك اسااتثمار فااي شااركة زميلااة. ال يااتم إعااادة قياااس القيمااة العادلااة عنااد إجااراء هااذه التغياارات فااي حصااص 

 الملكية.
   

ة بتخفايع حصاة ملكيتهاا فاي شاركة زميلاة أو مشاروع مشاترك ولكنهاا تساتمر فاي اساتخدام طريقاة حقاوق الملكياة، عندما تقوم المجموعا
بإعااادة التصانيف ضاامن الاربح أو الخسااارة الحصاة ماان الاربح أو الخسااارة التاي تاام االعتاراف بهااا ساابقًا فااي الاادخل  تقاوم فاإن المجموعااة

ملكياة فيماا لاو سايتم إعاادة تصانيف الاربح أو الخساارة إلاى الاربح أو الخساارة عناد الشامل اآلخر المتعلقاة باذلك االنخفااع فاي حصاة ال
 استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.

 
عندما تقوم احدى منشنت المجموعة بالتعامال ماع شاركة زميلاة أو مشاروع مشاترك لادى المجموعاة، فاإن األربااح والخساائر الناتجاة مان 

ميلاااة أو المشاااروع المشاااترك ياااتم االعتاااراف بهاااا فاااي البياناااات المالياااة الموحااادة للمجموعاااة فقاااط ضااامن نطااااق المعاااامالت ماااع الشاااركة الز 
 الحصص في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك غير المرتبطة بالمجموعة. 

 
 محتفظ بها للبيعغير متداولة موجودات  (ب)
 

حتفظ بها للبيع عند إمكانية تحصيل المبلغ المدرج لها وبصورة رئيساية مومجموعات اإلستبعاد كيتم تصنيف الموجودات غير المتداولة 
 من خالل عملية بيع بداًل من االستخدام المستمر. يتم اعتبار هذا الشرط بأنه قد تم تلبيته فقط عندما يكون البيع محتماًل بصاورة كبيارة

وهااي خاضااعة للشااروط العاديااة والعرفيااة  فااي وضااعه الحاااليمباشاارة  للبيااع )أو مجموعااات اإلسااتبعاد وعنااد تااوفر االصاال غياار المتااداول 
. ينبغاي أن تكااون اإلدارة ملتزماة بااالبيع الاذي ينبغااي أن يكااون وعمليااة البياع محتملااة جااداً  لبياع أصااول مماثلاة )أو مجموعااات اإلساتبعاد 

 مؤهاًل للبيع بالكامل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 

عينااة تتضاامن خسااارة للساايطرة علاى الشااركة التابعااة، يااتم تصانيف جميااع موجااودات ومطلوبااات تلااك عنادما تلتاازم المجموعااة بخطااة بياع م
الشركة التابعة كمحاتفظ بهاا للبياع عنادما ياتم تلبياة المعاايير الاواردة أعااله بغاع النظار عان فيماا إذا كانات المجموعاة ساتحتفظ بحصاة 

 بيع.بعد السابقًا الملكية غير المسيطرة في الشركة التابعة لها 
 

عناادما تكااون المجموعااة ملزمااة بخطااة بيااع تتضاامن اسااتبعاد ألحااد اإلسااتثمارات، أو جاازء ماان االسااتثمار، فااي شااركة زميلااة أو مشااروع 
مشااترك، يااتم تصاانيف االسااتثمار أو جاازء ماان االسااتثمار الااذي سااوف يااتم اسااتبعاده كمحااتفظ بااه للبيااع عناادما يااتم تلبيااة المعااايير الااواردة 

عن استخدام طريقة حقاوق الملكياة المتعلقاة باالجزء الاذي ياتم تصانيفه كمحاتفظ باه للبياع. إن أي جازء محاتفظ  أعاله، وتوقف المجموعة
به من االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي لم يتم تصانيفه كمحاتفظ باه للبياع ياتم االساتمرار فاي احتساابه باساتخدام 

اساتخدام طريقاة حقاوق الملكياة عناد االساتبعاد عنادما تفقاد نتاائل االساتبعاد فاي المجموعاة طريقة حقوق الملكية. تتوقاف المجموعاة عان 
 التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 
لمعيااار الاادولي إلعااداد لبعااد االسااتبعاد، تقااوم المجموعااة باحتساااب أيااة حصااة مسااتبقاة فااي الشااركة الزميلااة أو المشااروع المشااترك وفقااًا 

إال إذا اسااتمرت الحصااة المسااتبقاة فااي كونهااا شااركة زميلااة أو مشااروع مشااترك، وفااي هااذه الحالااة تقااوم المجموعااة  9رقاام تقاارير الماليااة ال
 باستخدام طريقة حقوق الملكية )أنظر السياسة المحاسبية المتعلقة باإلستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أعاله .

 
ثمار فااي الشااركة الزميلااة أو المشااروع المشااترك والااذي تاام تصاانيفه سااابقًا علااى أنااه محااتفظ بااه للبيااع ال يلبااي شااروط عناادما يصاابح اإلساات

 التصنيف هذه عندها يتم إحتسابه باستخدام طريقة حقوق الملكية وبأثر رجعي من تاريخ تصنيفه كمحتفظ به للبيع.
 

اد  المصنفة كمحتفظ بهاا للبياع باالمبلغ المادرج ساابقًا والقيماة العادلاة ناقصاًا مجموعات االستبع وأيتم قياس الموجودات غير المتداولة )
 تكاليف البيع أيهما أقل.
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 ومعدات أثاث ( ج)
 
المتراكم وخسائر انخفاع القيمة المتراكمة. تشمل التكلفة التاريخية على  والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك األثاثظهر ت

 المصاريف المنسوبة بشكل مباشر إلى امتالك األصل.
 

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لأصل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من 
فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج  المحتمل أن ينتل للمجموعة

 كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

ة القسط الثابت وعلى أساس العمر اإلنتاجي للموجودات يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة األصول إلى قيمهم المتبقية وفقًا لقاعد
 الموضحة كما يلي:

 
 العمر اإلنتاجي المقّدر التفاصيل

  
 سنوات 5 -3 تحسينات على المأجور
 سنوات 5 – 3 ، أثاث وتركيباتأجهزة الحاسب اآللي

 سنوات 7 -5 معدات أخرى
 سنوات 3 سيارات

 
ديريااة والقاايم المتبقيااة وطاارق االسااتهالك فااي نهايااة كاال ساانة، ويااتم احتساااب أثاار أي تغياار فااي القاايم تااتم مراجعااة األعمااار اإلنتاجيااة التق

 المقدرة على أساس مستقبلي.
 

االعتاراف لأصال وياتم  المدرجةوالقيمة كالفرق بين عوائد البيع يتم تحديدها أو تقاعد األصل إن الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد 
 .الموحد أو الخسارة بيان الربحفي  بها
 
 العقاري ستثماراإل (د)
 

)بماا فيهاا العقاارات قيااد  تهااالعقارياة هاي العقاارات التاي يااتم امتالكهاا للحصاول علاى دخال مان اإليجااار و/أو لزياادة قيم ساتثماراتإن اإل
تتضامن التكلفاة كافاة التكااليف  معاملاة.العقارياة بالتكلفاة بماا فيهاا تكااليف ال ساتثماراتاإلنشاء لهذه األغاراع . ياتم القيااس المبادئي لإل

المباشاارة الالزمااة إلحضااار الموجااودات وبالحالااة الالزمااة لغاارع اإلسااتخدام وتشاامل تكاااليف المااوظفين ذات العالقااة، األتعاااب المهنيااة 
الساااتعمال وللموجاااودات المؤهلاااة، تكااااليف التمويااال المرساااملة للقاااروع وفقاااًا لسياساااات المجموعاااة. عنااادما تكاااون الموجاااودات جااااهزة ل

العقاريااة  سااتثماراتالحقااًا لإلعتااراف المباادئي، تقاااس اإل .إلااى عقااارات جاااهزةالمقصااود، يااتم تحويلهااا ماان أعمااال رأساامالية قيااد اإلنشاااء 
العقارياة ياتم إدراجهاا فاي الاربح أو الخساارة فاي  ساتثماراتبالقيمة العادلاة. إن المكاساب والخساائر الناتجاة مان التغيار بالقيماة العادلاة لإل

 الفترة التي تنتل فيها.
 

عناااد إساااتبعادها أو عنااادما يكاااون مااان المتوقاااع عااادم وجاااود منفعاااة إقتصاااادية مساااتقبلية مااان  العقارياااة ساااتثماراتباإلياااتم إلغااااء اإلعتاااراف 
كاااالفرق باااين صاااافي عوائاااد  إحتساااابهياااتم ) بالعقاااارإساااتخدامها أو إساااتبعادها. إن المكاساااب أو الخساااائر الناتجاااة مااان إلغااااء اإلعتاااراف 

 .بالعقارإلغاء اإلعتراف في الفترة التي يتم فيها في الربح أو الخسارة  إدراجهويتم   إلستبعاد والقيمة المدرجة لأصلا
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 الموجودات غير الملموسة الشهرة و  )ه(
 
 الشهرة (1)
 

بالتكلفة كما تم تحديدها بتاريخ االستحواذ على األعماال ناقصاًا خساائر انخفااع  من االستحواذ على األعمالالناتجة لشهرة يتم إدارج ا
 القيمة المتراكمة، إن وجدت.

 
ألغراع تتعلق باختبار إنخفاع القيمة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجاة للنقاد لادى المجموعاة )أو مجموعاة مان 

 وحدات المنتجة للنقد  التي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمل األعمال.ال
 

يتم إجراء إختباار سانوي إلنخفااع القيماة للوحادات المنتجاة للنقاد والتاي تام توزياع الشاهرة عليهاا أو علاى فتارات أكثار تقارباًا إذا وجاد ماا 
ياتم توزياع خساائر  ،للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيماة المدرجاة لهاا يشير إلى إنخفاع قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد

ألية شهرة تم توزيعها للوحدة ومن ثام إلاى الموجاودات األخارى للوحادة بالتناساب علاى أسااس  إنخفاع القيمة أواًل لتنزيل القيمة المدرجة
قيمااة للشااهرة مباشاارة فااي الااربح أو الخسااارة. إن خسااائر القيمااة المدرجااة لكاال أصاال فااي الوحاادة. يااتم اإلعتااراف بأيااة خسااائر النخفاااع ال

 انخفاع القيمة المعترف بها للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة.
 

 عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات العالقة، يتم إدراج المبلغ العائد إلى الشهرة في الربح أو الخسارة عند االستبعاد.
 

 .  أعاله3)أ  ) 3 إيضاحفي عن اإلستحواذ على شركة زميلة  الناتجة هرةللشسياسة المجموعة  تم إدراج
 
 الموجودات غير الملموسة األخرى المستحوذ عليها من إندماج األعمال (2)
 

عاان الشااهرة  منفصاالبشااكل  والمعتاارف بهااا األعمااال إناادماجماان  عليهااا الموجودات غياار الملموسااة المسااتحوذيااتم اإلعتااراف المباادئي باا
  .وبرامل الحاسب اآللي تراخيصالعقود  ،وتشمل العالمات التجارية تكلفتها أنها لعادلة بتاريخ اإلستحواذ )والتي تعتبر بالقيمة ا

 
الحقااًا لإلعتااراف المباادئي، تاادرج الموجااودات غياار الملموسااة المسااتحوذ عليهااا ماان دماال األعمااال بالتكلفااة بعااد تنزياال اإلطفاااء المتااراكم 

نخفاع القيمة المتراكم، اإلطفاء على ب يتم اإلعتراف التي تم الحصول عليها بشكل منفصل. الموجودات غير الملموسةأساس  بنفس وا 
تم مراجعاة األعماار اإلنتاجياة المقاّدرة يا 8كما هو موضاح فاي إيضااح رقام أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. 

 ويتم إدراج أية تغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي. يرفترة تقر عند نهاية كل  اإلطفاءالمتبقية وطريقة 
 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة  (3)
 

يتم إلغاء اإلعتراف باالموجودات غيار الملموساة عناد إساتبعادها أو عنادما يكاون مان المتوقاع عادم وجاود منفعاة إقتصاادية مساتقبلية مان 
خسااائر الناتجااة ماان إلغاااء اإلعتااراف بااالموجودات غياار الملموسااة يااتم قياسااها كااالفرق بااين إسااتخدامها أو إسااتبعادها. إن المكاسااب أو ال

 صافي عوائد اإلستبعاد والقيمة المدرجة لأصل ويتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلعتراف باألصل.
 

 وغير الملموسة باستثناء الشهرةانخفاض قيمة الموجودات الملموسة  )و( 
 
وذلك لتحدياد إن كاان هنالاك  وغير الملموسة الملموسة على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها فترة تقريركل  نهايةفي  المجموعةمل تع

القابلة لإلسترداد  ةما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاع القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيم
في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلساترداد ألصال محادد، تقاوم  يد خسائر إنخفاع القيمة )إن وجدت .وذلك لتحدلأصل 

للنقاد التاي يعاود إليهاا األصال نفساه. عنادما يمكان تحدياد أساس توزياع معقولاة  ةالمجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحادة المنتجا
ركة إلى وحادات منتجاة للنقاد محاددة، أو ياتم توزيعهاا إلاى أصاغر مجموعاة مان الوحادات المنتجاة للنقاد وثابتة، يتم توزيع األصول المشت

 التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
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 ير الملموسة باستثناء الشهرة )يتبع(انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغ )و( 
 

، االساتخدامالساتخدام، أيهماا أعلاى. عناد تقيايم قيماة اإن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لأصل ناقصاًا تكلفاة البياع أو قيماة 
يعكاس تقييماات الساوق الاذي  بةخصام ماا قبال الضارييتم خصام التادفقات النقدياة المساتقبلية المقادرة إلاى قيمهاا الحالياة باساتخدام معادل 

 . التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها ألصلالخاصة بالأموال والمخاطر  الزمنيةالحالية للقيمة 
 

المدرجاة منتجاة للنقاد  بماا يقال عان القيماة المدرجاة، ياتم تخفايع القيماة اللوحادة افي حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصال )أو 
 .الربح أو الخسارةالوحدة المنتجة للنقد  إلى القيمة القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاع مباشرًة في أو لأصل )

 
المعااد تقاديرها الوحادة المنتجاة للنقاد  إلاى القيماة أو تتم زيادة القيمة المدرجة لأصال )الحقًا في حالة إسترجاع خسائر إنخفاع القيمة 

الوحادة المنتجاة للنقاد  فيماا لاو لام ياتم إحتسااب أو لقابلة لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لأصل )ا
 .الربح أو الخسارةخسائر إنخفاع القيمة في السنوات السابقة. يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاع القيمة مباشرًة في 

 
 المخصصات )ز( 
 

عتراف بالمخصصات عنادما يكاون علاى المجموعاة أي إلتازام حاالي )قاانوني أو إساتداللي  نااتل عان أحاداث ساابقة والتاي يكاون اإليتم 
  من المحتمل أن تكون المجموعة ملزمة لتسديد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.

 
بعد األخد  بنهاية فترة التقريربدل المطلوب لمقابلة اإللتزام كما إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات لل

بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عندما يتم قياس المخصاص باساتخدام التادفقات النقدياة المقاّدرة لساداد 
 . )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري  نقديةااللتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات ال

 
عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص متوقع استردادها مان طارف ثالاث، فإناه ياتم االعتاراف بالذماة 

 ثوق. المدينة كموجودات في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس المبلغ بشكل مو 
 

 المخزون  )ح(
 

يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط  المارجح . أيهما أقل التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحققعلى أساس  يتم قياس المخزون
 فايمقاّدر ساعر البياع المثال صاافي القيماة القابلاة للتحقاق ي. المتكبدة لجعل المخزون في مكانه وحالته الحاليةوتشتمل على المصاريف 

يتم تكوين مخصص للمخزون المتقادم وبطا  الحركاة لتنزيال القيماة المدرجاة  سياق األعمال اإلعتيادية، مطروحًا منها مصاريف البيع.
 للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق.

 
 المالية  األدوات ( ط)

 اإلعتراف المبدئي
  طرفا في األحكام التعاقدية لأداة. المجموعة منشنت إحدى تصبحعندما المالية والمطلوبات بالموجودات  اإلعترافيتم 
 

أو  شاراءإلاى  مباشارةً تعاود تكااليف المعاامالت التاي  يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيماة العادلاة. ياتم إضاافة
مالياة بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة  ال طلوباتالمالية والم موجوداتال)باستثناء  مالية ومطلوبات مالية موجوداتإصدار 

تكاااليف يااتم االعتاراف باالعتااراف األولاي.  عناد، أيهماا أنساابماليااة، ال المطلوبااتماليااة أو ال للموجاوداتأو خصامها ماان القيماة العادلااة 
الاربح أو مباشارة فاي  الاربح أو الخساارةدلاة مان خاالل مالياة بالقيماة العا مطلوباتأو  موجودات ماليةمباشرة إلى اقتناء  العائدة المعاملة
 الخسارة.
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 
  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 الموجودات المالية
لغااااااء اإلعتاااااراف ياااااتم  أسااااااس علاااااى اإلعتيادياااااة بالطريقاااااة تاااااتم التاااااي ةالماليااااا الموجاااااودات مبيعاااااات أو مشاااااتريات بجمياااااع اإلعتاااااراف وا 

 المالياااااااة الموجاااااااودات مبيعاااااااات أو مشاااااااتريات هاااااااي اإلعتيادياااااااة بالطريقاااااااة تاااااااتم التاااااااي المبيعاااااااات أو المشاااااااتريات إن. المتااااااااجرة تااااااااريخ
 .السوق في السائد العرف أو من خالل التشريع تحديده تم زمني إطار ضمن الموجودات تسليم تستلزم التي

 أدوات الدين
دارة إلالمنشاااااأة  أعماااااالإماااااا بالتكلفاااااة المطفاااااأة أو القيماااااة العادلاااااة علاااااى أسااااااس نماااااوذج  وقياساااااها الحقااااااً تم تصااااانيف أدوات الااااادين يااااا

 التدفقات النقدية للموجودات المالية. التعاقدية من خصائصالالموجودات المالية و 
 

الموجودات في إطار نموذج يتم اإلحتفاظ ب  أ) قط في حالةف انخفاع في القيمة ةأي صافي منبالتكلفة المطفأة يتم قياس أدوات الدين 
مالياة الالتدفقات النقدياة التعاقدياة و )ب  الشاروط التعاقدياة للموجاودات للحصول على  بالموجودات اإلحتفاظاألعمال الذي يهدف إلى 
 .المستحق الرئيسي لمبلغصل الدين والفائدة على األ دفعات فقطمحددة التي هي  تواريخ ينتل عنها تدفقات نقدية في

 
 صاااافي مصااااريف" ضااامن بناااد وياااتم إدراجهاااالفوائاااد المحتسااابة باسااتخدام طريقاااة الفائااادة الفعلياااة فااي الاااربح أو الخساااارة، ب اإلعتااارافيااتم 

يااع بمااا فااي ذلااك جمإن سااعر الفائاادة الفعلااي هااو السااعر الااذي يخصاام بشااكل فعلااي دفعااات التاادفقات النقديااة المسااتقبلية المقاادرة ). تموياال"
الرسااوم والنقاااط المدفوعااة أو المسااتلمة التااي تشااكل جاازءا ال يتجاازأ ماان معاادل الفائاادة الفعلااي وتكاااليف المعاملااة وأقساااط أو خصااومات 

 .عند االعتراف األولي المدرجةإلى صافي القيمة   من خالل العمر المتوقع لإللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر، أخرى
 

والتي بخالف ذلك تكاون مؤهلاة باأن تقااس علاى أسااس التكلفاة الدين  أداةعند االعتراف المبدئي، أن تختار تصنيف  يمكن للمجموعة،
يجاب  .يلغاي، أو يقلال إلاى حاد بعياد، عادم التطاابق المحاسابي وهاذا المطفأة أو على أساس القيمة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة

 .من خالل الربح أو الخسارة العادلة جميع أدوات الدين األخرى بالقيمة قياس
 

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغيير نموذج األعماال بحياث لام 
أو الخساارة عناد االعتاراف  يعد يلبي معايير التكلفة المطفاأة. إن إعاادة تصانيف أدوات الادين المصانفة بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح

 األولي غير مسموح.

 موجودات مالية أخرى تم قياسها بالتكلفة المطفأة
بالتكلفاة المطفاأة ناقصاًا أي انخفااع فاي القيماة. ياتم االعتاراف بادخل  واألخارى والنقاد ومرادفاات النقاد الاذمم المديناة التجارياة قيااسيتم 

 اء األرصدة المدينة قصيرة األجل حيث يكون االعتراف بالفائدة غير مادي.الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي باستثن
 

 الودائااع)باسااتثناء  ألغااراع رأس المااال العاماال البنااوك المحااتفظ بهااا لاادى والودائااعفااي الصااندوق يتكااون النقااد ومرادفااات النقااد ماان النقااد 
  .المرهونة

 أدوات حقوق الملكية
 متاجرة إذا:عد محتفظ به لغرع الي األصل الماليإن 
 

  تم إقتنائه بشكل مبدئي بهدف بيعه في المستقبل القريب، أو 
  معاًا ولاديها دليال فعلاي لانمط أداة مالياة  المجموعاةمثال جازء مان محفظاة أدوات مالياة محاددة تاديرها يعند اإلعتاراف المبادئي

 تحقق أرباح على المدى القصير، أو
 أو كضمان مالي فعالة كأداة تحوطكونه من المشتقات المالية غير المصنفة وغير ال. 
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  الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية 3
 
 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 أدوات حقوق الملكية )يتبع(
ل اآلخار مبادئيًا بالقيماة العادلاة زائاادًا بالقيماة العادلاة مان خاالل الاادخل الشاامالمصانفة ياتم قيااس االساتثمارات فاي أدوات حقاوق الملكيااة 

المكاسب والخساائر الناتجاة مان تغيارات القيماة العادلاة فاي الادخل الشاامل ب ويعترفتكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة 
المتراكماة إلاى الاربح أو الخساارة اآلخر ويتم تراكمها فاي إحتيااطي إعاادة تقيايم اإلساتثمارات. ال ياتم إعاادة تصانيف المكاساب والخساائر 

 عندما يتم إستبعاد هذه اإلستثمارات.
 

يااتم االعتااراف بأنصاابة األرباااح ماان االسااتثمارات فااي أدوات حقااوق الملكيااة فااي الااربح أو الخسااارة عناادما ينشااأ حااق للمجموعااة السااتالم 
ت أنصابة األربااح تمثال بوضاوح تحصايل جازء مان تكلفاة ، إال إذا كاناااليارادات 18أنصبة األرباح وفقًا للمعيار المحاسابي الادولي رقام 

 "االسااتثمار. يااتم االعتااراف بأنصاابة األرباااح المكتساابة فااي الااربح أو الخسااارة ويااتم إدراجهااا فااي بنااد "صااافي )مصاااريف / إياارادات أخاارى
  .20)إيضاح 

 وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات المالية 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
 اتكمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جاوهر الترتيباالصادرة من قبل المجموعة  الدين وحقوق الملكية يتم تصنيف أدوات

 ة وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.التعاقدي

 أدوات حقوق الملكية
حقاوق فاة مطلوباتهاا. ياتم تساجيل أدوات حصة متبقية في موجودات منشأة بعاد طارح كاعلى إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن 

 من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة. صادرةالملكية ال
 

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال ياتم االعتاراف باأي مكساب 
 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. أو الخسارة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاءأو خسارة في الربح 

 المطلوبات المالية
 خسارة.يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 
 تطبياق، أو عنادما ياتم إللغااء اإلعتارافمؤهلاة ال غيارالمالياة  الموجاودات تحويالالمالية التي تنشأ عناد  المطلوباتومع ذلك، يتم قياس 

 نهل المشاركة المستمرة وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

 الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
ياتم للمتااجرة أو  اعنادما تكاون المطلوباات المالياة محاتفظ بها الخساارةأو  الاربحلعادلة من خاالل يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة ا

 .الخسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  اتصنيفه
 

 محتفظ به للمتاجرة في حال:ك المالي اإللتزاميتم تصنيف 
 
  في المستقبل القريب؛ أو إعادة شراؤهتم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف  
  عنااد االعتااراف األولااي كونااه جاازء ماان محفظااة أدوات ماليااة محااددة تقااوم المجموعااة بإدارتهااا ولهااا نمااط فعلااي حااديث يظهاار

 تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو 
 كأداة تحوط.األداة المشتقة كعقد ضمان مالي أو المصنفة والفعالة  أداة مشتقة، باستثناء وه 
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 وأدوات حقوق الملكية )يتبع(المطلوبات المالية 

 المطلوبات المالية )يتبع(
 )يتبع  الخسارةأو  الربحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
أو  الااربحبالقيمااة العادلااة ماان خااالل  ات ماليااةمحااتفظ بهااا للمتاااجرة كمطلوباااليااة مالالمطلوبااات اليمكاان تصاانيف المطلوبااات الماليااة غياار 

 في حال: المبدئيعند االعتراف  ةالخسار 
 

  كان هذا التصنيف يزيل أو يخفع بشكل مهم حالة تناقع في القياس أو االعتراف والتي يمكن نشوؤها فيماا لاو لام ياتم هاذا
 التصنيف؛ أو

 مان مجموعاة أصاول أو مطلوباات مالياة أو االثناين معاا، والتاي تاتم إدارتهاا وتقيايم أداءهاا علاى  تشكل المطلوبات المالية جزء
بحيااث أن أو اإلساتثمار إدارة المخااطر باأسااس القيماة العادلاة، وذلاك بماا يتماشاى ماع إساتراتيجية المجموعاة الموثقاة المتعلقاة 

 على هذا األساس؛ أو  المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا
 لمعياار المحاسابي الادولي رقام وفقاًا لتصانيف كامال العقاد مجتمعاا و مشاتقة مدمجاة أو أكثار،  أداةشكل جزء من عقد يتضمن ت

9. 
 

ئر اإلعتراف بأية مكاسب أو خساا يتم .بقيمتها العادلة ةأو الخسار  الربحبالقيمة العادلة من خالل المصنفة المالية  المطلوباتيتم إدراج 
معتارف بهاا فاي الالمكاساب أو الخساائر  تشامل. فاي الاربح أو الخساارةمحتفظ بها للمتاجرة المالية المطلوبات الناتجة عن إعادة قياس ال

 .الموحد لربح أو الخسارةا في بيان "إستثمارات ماليةإيرادات من "في بند  على المطلوبات وتدرجالربح أو الخسارة أي فائدة مدفوعة 
 

، مان خاالل الاربح أو الخساارة لمتاجرة التي ياتم تصانيفها بالقيماة العادلاةلغير امحتفظ بها يتم اإلعتراف بالمطلوبات المالية الومع ذلك، 
فااي الاادخل الشااامل  لإللتاازام الماااليإلااى التغياارات فااي مخاااطر االئتمااان  تعااودمقاادار التغياار فااي القيمااة العادلااة للمطلوبااات الماليااة التااي ب

التغيياارات فااي مخاااطر االئتمااان فااي الاادخل الشااامل اآلخاار ماان شااأنه أن يخلااق تكبياار أو عاادم  بتااأثيراتاالعتااراف ان إذا كاااآلخاار، إال 
 الفاي الاربح أو الخساارة.  للمطلوبااتالتطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة. يتم تسجيل المبلغ المتبقي من التغير في القيماة العادلاة 

فاي  اآلخارعادلاة المنساوبة لمخااطر االئتماان للمطلوباات المالياة التاي تام إدراجهاا فاي الادخل الشاامل يتم تصنيف التغيارات فاي القيماة ال
 وقت الحق إلى الربح أو الخسارة.

 
المجموعاااة التاااي تااام  مااان قبااالعااان عقاااود الضااامان الماااالي والتزاماااات القاااروع الصاااادرة  الناتجاااةياااتم االعتاااراف بالمكاساااب أو الخساااائر 

 في الربح أو الخسارة. الخسارةأو  الربحة بالقيمة العادلة من خالل من قبل المجموع تصنيفها

 الحقًا بالتكلفة المطفأة تم قياسها ماليةمطلوبات 

بالتكلفااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة بالقيمااة العادلااة  التااي لاام يااتم تصاانيفهالمتاااجرة و لغياار االمطلوبااات الماليااة المحااتفظ بهااا  يااتم قياااس
تم قياسااها الحقااًا بالتكلفااة المطفااأة يااللمطلوبااات الماليااة التااي  المدرجااةالقاايم  يااتم تحديااد. تاارات المحاساابية الالحقااةالمطفااأة فااي نهايااة الف

 فاي بناد "مصااريف مالياة، صاافي" األصال تكااليفمرساملة كجازء مان الالفوائاد غيار  مصاريف . يتم إدراجالفائدة الفعلي سعر باستخدام
 في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 
. إن المرتبطاة بهااعلاى الفتارة الفوائاد  مصااريفوتوزيع للمطلوبات المالية إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة 

معدل الفائدة الفعال هو المعادل الاذي يخصام تماماًا الادفعات النقدياة المساتقبلية )ويضام جمياع الرساوم المدفوعاة والمقبوضاة، والعاالوات 
تباار جاازءًا ال يتجاازأ ماان معاادل الفائاادة الفعلااي وكااذلك تكاااليف المعااامالت والعااالوات والخصااومات األخاارى  المتوقعااة فااي إطااار والتااي تع

 .ً وذلك إلى صافي القيمة المدرجة عند اإلعتراف المبدئي أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسباألداة الدين العمر الزمني المتوقع 
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 وأدوات حقوق الملكية )يتبع(المطلوبات المالية 

 إعادة التصنيف
 الاادخلل القيماة العادلاة مان خاال، القيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارةإعاادة التصانيف باين  يتطلابالمالياة،  للموجاوداتبالنسابة 
النمااوذج السااابق  وأصاابح تقياايمنمااوذج أعمااال المجموعااة للموجااودات الماليااة  هاادفوفقااط إذا تغياار إذا والتكلفااة المطفااأة،  اآلخاار الشااامل

 .غير مالئم
 

 الياوم األول ماان فتاارة التقرياارماان  يااتم تحدياادهمان تاااريخ إعااادة التصاانيف الاذي  مسااتقبليبااأثر إذا كاان التصاانيف مناسااب، يجاب أن يااتم 
 .تم اإلعتراف بها سابقاً  وخسائر وفوائد مكاسب ةأي تقوم المجموعة بإعادة بياناألولى بعد التغيير في نموذج األعمال. ال 

 
 إن إعادة التصنيف غير مسموحة في الحاالت التالية:

 
 حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو إستثمارات في 
  ممارسة خيار القيمة العادلة في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية. يتمعندما 

 إلغاء اإلعتراف
القياام تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بأصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدياة المتعلقاة باساتالم التادفقات النقدياة مان األصال أو عناد 

فاي حالاة عادم قياام المجموعاة بتحويال أو  أو فاي األصال الماالياطر ومناافع الملكياة ل األصل المالي، وبشاكل جاوهري كافاة مخايتحو ب
ساتمرارها بالسايطرة علاى األصال   الماالي. عناد إلغااء اإلعتاراف باالموجودات المالياة،اإلحتفاظ بشكل جوهري بمخااطر ومناافع الملكياة وا 

 تلم في:المبلغ المسلأصل ومجموع  المدرجةاالعتراف بالفرق بين القيمة  يتم
 

 ؛ أو، لأوراق المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالخسارة الربح أو 
 بالقيماة العادلاة  االساتثمار اساتبعاد عناد. بالقيماة العادلاة مان خاالل الادخل الشاامل اآلخار اتلالساتثمار ، اآلخرالشامل  الدخل

 المستبقاة.األرباح  إلى احتياطي إعادة تقييم أي تحويليتم  امل اآلخرمن خالل الدخل الش
 

ف تقوم المجموعاة بإلغااء االعتاراف باااللتزام الماالي عنادما وفقاط عنادما ياتم إساتيفاء االلتازام أو إلغائاه أو إنتهااء صاالحيته. ياتم اإلعتارا
تام بما فاي ذلاك أياة أصاول غيار نقدياة ف به والمبلغ المدفوع والمستحق، بالفرق بين المبلغ المدرج لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعترا

 .، في الربح أو الخسارةملتزم بهاأو مطلوبات  تحويلها

 مكاسب وخسائر تحويل عمالت أجنبية
فاي بأسعار الصرف  ويتم تحويلهاتلك العملة األجنبية ببعمالت أجنبية المقومة المالية  والمطلوبات يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات

 يشكل عنصر تحويل عملة أجنبية جزءًا من مكاسب أو خسارة القيمة العادلة. وبناًء عليه،نهاية كل فترة تقرير. 
 
 ياتم اإلعتاراف،  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةعلى أنها  المصنفة والمطلوبات المالية بالنسبة للموجودات المالية 

 و ؛في الربح أو الخسارة نبيةتحويل عملة أج ببند
 المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاامل اآلخارو  التي هي أدوات حقوق ملكية بالنسبة للموجودات المالية ،

 .اآلخرفي الدخل الشامل  تحويل عملة أجنبية ببند يتم اإلعتراف
 

يااتم  ،التااي يااتم قياسااها بالتكلفااة المطفااأة فااي نهايااة كاال فتاارة تقرياارألجنبيااة بااالعمالت ا المصاانفةبالنساابة للموجااودات والمطلوبااات الماليااة 
"الاادخل ماان  بنااد فااي صاارف العمااالت األجنبيااة بناااًء علااى التكلفااة المطفااأة للموجااودات الماليااة ويااتم اإلعتااراف بهاااأرباااح وخسااائر تحديااد 

 .الموحد بيان الربح أو الخسارةضمن " اإلستثمارات المالية
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 وأدوات حقوق الملكية )يتبع(المطلوبات المالية 

 أدوات مالية مشتقة
ت األجنبيااة اآلجلااة عقااود صاارف العمااالطااوق أسااعار األسااهم و تقااوم المجموعااة بالاادخول فااي أدوات ماليااة مشااتقة متنوعااة بمااا فااي ذلااك 

مزيااد ماان . لأسااعار األسااهم، أسااعار الفائاادة وسااعر الصاارف األجنباايمخاااطر وذلااك إلدارة تعرضااها إلااى وعقااود مقايضااة أسااعار الفائاادة 
 .12في اإليضاح تم اإلفصاح عنها التفاصيل عن األدوات المالية المشتقة 

 
خول في العقود المشتقة ويتم إعادة قياسها الحقاًا إلاى قيمتهاا العادلاة فاي نهاياة يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ الد

 كل فترة تقرير. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة مباشرًة فاي الاربح أو الخساارة إال فاي حاال كانات األداة المشاتقة مصانفة وفعالاة
 أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط.كأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف بالربح 

 المشتقات الضمنية
المعيااار الاادولي ماليااة ضاامن نطاااق  موجااودات ليسااتغياار المشااتقة التااي  ةالعقااود المضاايف ضاامنيااتم التعاماال مااع المشااتقات الضاامنية 

رتبطاة بشاكل وثياق بتلاك التاي عنادما ال تكاون المخااطر والسامات مالمطلوباات المالياة  كمشاتقات منفصالة  مثل) 9رقم  للتقارير المالية
 .لدى العقود المضيفة وال يتم قياس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 محاسبة التحوط
 كتحوط للتدفقات النقدية.  طوق أسعار األسهم فيما يتعلق بتعرضها إلى أسعار األسهمالمجموعة بتحديد  قامت

 
م المجموعااااة بتوثيااااق العالقااااة بااااين أداة التحااااوط والبنااااد المتحااااوط بشااااأنه مااااع أهااااداف إدارة المخاااااطر عنااااد بدايااااة عالقااااة التحااااوط، تقااااو 

واإلساااتراتيجية المتعلقاااة باااه لضااامان معاااامالت التحاااوط المختلفاااة. وباإلضاااافة لاااذلك، عناااد بداياااة التحاااوط وعلاااى اسااااس مساااتمر، تقاااوم 
ي تسااوية التغياارات فااي القاايم العادلااة أو التاادفقات النقديااة للبنااد المتحااوط المجموعااة بتوثيااق فيمااا إذا كاناات أداة التحااوط عاليااة الفاعليااة فاا

 بشأنه العائد إلى المخاطر المتحوط بشأنها.
 

 التفاصيل حول القيم العادلة لأدوات المشتقة المستخدمة للتحوط. 12يبين إيضاح 

 تحوطات التدفقات النقدية
ة العادلاة للمشاتقات المصانفة والمؤهلاة كتحوطاات تادفقات نقدياة فاي الادخل الشاامل يتم اإلعتاراف باالجزء الفعاال مان التغيارات فاي القيما

تحاات بنااد احتيااطي تحااوط التاادفقات النقديااة. ويااتم اإلعتاراف بااالربح أو الخسااارة المتعلقااة باالجزء غياار الفعااال مباشاارة فااي  وتتااراكماآلخار 
دراجها في بند "  ".خرى)المصاريف  األاإليرادات/الربح أو الخسارة وا 

 
يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكياة إلاى الاربح أو الخساارة فاي الفتارات 

الاذي تام اإلعتاراف نفس البناد فاي بياان الاربح أو الخساارة الموحاد في في الربح أو الخسارة  لهالتي يكون فيها اإلعتراف بالبند المتحوط 
عندما تنتل توقعات معاملة تحوط الحقًا إلى اإلعتراف ببند غير مالي أو تصبح إلتزام ينطبق عليه محاسبة تحاوط  .له بند متحوطكبه 

مااة القيماة العادلااة فااإن المبلاغ الااذي تاام تراكمااه فاي إحتياااطي إعااادة التقيايم يااتم حذفااه ويااتم إدراجاه فااورًا فااي القيااس األولااي للتكلفااة أو القي
 . رى لأصل أو اإللتزامالمدرجة األخ

 
تتوقف المجموعة عن إستخدام محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقدية، عندما يكاون مان المتوقاع أن تحوطاات التادفقات النقدياة يمكان 

فااي ان تحاادث فااي المسااتقبل، وتبقااى المبااالغ المتراكمااة فااي إحتياااطي تحوطااات التاادفقات النقديااة كااذلك إلااى أن تحاادث التاادفقات النقديااة 
المسااتقبل، وفااي حالااة كااون التاادفقات النقديااة ماان غياار المتوقااع أن تحاادث، فااإن ذلااك المبلااغ يااتم تحويلااه مباشاارًة إلااى الااربح أو الخسااارة 

 مباشرًة.
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 األدوات المالية )يتبع( ( ط)

 شتقة )يتبع(أدوات مالية م
 تحوطات التدفقات النقدية )يتبع 

عناادما تقااوم المجموعااة بفصاال القيمااة الفعليااة وقيمااة الوقاات لعقااد الخيااار، فااإن التغيياار فااي القيمااة الفعليااة للخيااار فقااط يااتم تصاانيفه كااأداة 
ًا أو إعادة تصنيفه من حقوق في الدخل الشامل اآلخر والذي يتم حذفه الحق الوقتتحوط، وتعترف ببعع أو جميع التغيرات في قيمة 

  الملكية كمبلغ منفصل أو على أساس اإلطفاء )ويعتمد ذلك على طبيعة بند التحوط  وفي النهاية يتم اإلعتراف به في الربح اوالخسارة.
ة التحاوط عندما تتوقف عالقة التحوط فاي تلبياة المتطلباات المتعلقاة باالتحوط لنساب التحاوط ولكان أهاداف إدارة مخااطر تصانيف عالقا

تبقااى كمااا هااي، فااإن المجموعااة سااوف تقااوم بتعااديل نسااب التحااوط المتعلقااة بعالقااة التحااوط )بمعنااى آخاار، إعااادة تااوازن التحااوط  حتااى 
 يمكنها أن تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.

 انخفاض القيمة 
شرات على انخفاع القيمة في نهاية كل فترة تقرير. يتم تقييم الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة لمعرفة فيما إذا كان يوجد مؤ 

تعتبر الموجودات المالية منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي بأنه نتيجة لحدث أو أكثر حصال بعاد اإلعتاراف المبادئي باألصال 
  . للموجوداتالمالي، تأثرت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 خفاع القيمة ما يلي:قد يتضمن الدليل الموضوعي على ان
 

 أو الطرف المقابل؛ أو صعوبات مالية ملموسة لدى المصدر 
  الفوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أوسداد اإلخالل بالعقد، مثل التخلف أو التأخر عن 
 يكون من المحتمل بأن يتعرع المقترع إلى اإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية؛ أو 
 مالية نتيجة لصعوبات مالية.عدم وجود سوق نشط لتلك الموجودات ال   

فيمااا يتعلااق بفئااات معينااة ماان الموجااودات الماليااة، مثاال الااذمم المدينااة التجاريااة، يااتم تقياايم الموجااودات بخصااوص انخفاااع القيمااة علااى 
ن تم تقييمها بأنها غير منخفضة القيمة بشكل فردي. قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاع قيمة محفظ ة اساس جماعي حتى وا 

الذمم المدينة الخبرة السابقة للشركة فيما يتعلق بتحصيل الدفعات وزيادة في عدد الدفعات المتأخرة السداد في المحفظة والتي تزياد عان 
يوماًا باإلضاافة إلاى التغيارات التاي يمكان مالحظتهاا فاي الظاروف اإلقتصاادية الوطنياة أو المحلياة التاي  60معدل فترة اإلئتمان البالغة 

  مع التأخير في الذمم المدينة.تتالزم 
وتعكااس تااأثير الرهونااات إن مبلااغ اإلنخفاااع بالقيمااة هااو الفاارق بااين قيمااة األصاال المدرجااة والقيمااة الحاليااة للتاادفقات النقديااة المسااتقبلية 

  المقّدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لأصل المالي.والضمانات 
المديناة ذمم الاصل المالي بمبلغ خسارة اإلنخفاع بالقيمة مباشرًة، وذلك لكافة األصول المالياة بإساتثناء يتم تخفيع القيمة المدرجة لأ

غيار  المديناة التجارياةذمم الامخصاص. عنادما تعتبار إحادى ال، حياث ياتم تخفايع القيماة المدرجاة مان خاالل إساتعمال حسااب التجارية
عماال حساااب المخصااص ويااتم إدراج أيااة تسااديدات مسااتقبلية مسااتلمة لمبااالغ تاام  قابلااة للتحصاايل يااتم عناادها إعاادام مبلااغ الذمااة مقاباال

  . الربح أو الخسارةلها ضمن حساب المخصص. يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصص في  مخصص
ضاوعي بحادث تام بعاد اإلعتاراف في حال تادنى مبلاغ خساارة اإلنخفااع بالقيماة فاي فتارة الحقاة، وكاان باإلمكاان رباط التادني بشاكل مو 

علااى أال تتجاااوز القيمااة  الااربح أو الخسااارةباإلنخفاااع بالقيمااة، يااتم عكااس خسااارة اإلنخفاااع المعتاارف بهااا سااابقًا ماان خااالل حساااب 
المدرجاااة لإلساااتثمار بتااااريخ عكاااس اإلنخفااااع بالقيماااة المبلاااغ الاااذي كانااات ساااتكون علياااه التكلفاااة المطفاااأة فيماااا لاااو لااام ياااتم اإلعتاااراف 

 نخفاع بالقيمة.باإل
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 عمالت أجنبية ( ي)
 

عند إعداد البيانات المالية لكل منشاأة مان منشانت المجموعاة، ياتم اإلعتاراف بالمعاامالت التاي تاتم بعماالت بخاالف العملاة المساتخدمة 
، يتم إعاادة تحويال البناود المالياة في نهاية كل فترة تقرير ت أجنبية  بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.لدى المجموعة )عمال

عادلة المصنفة بالعمالت األجنبية إستنادًا إلى االسعار السائدة في ذلك التاريخ. ويتم إعادة تحويل البنود غير المالية المدرجة بالقيمة ال
يااة باألسااعار السااائدة فااي تاااريخ تحديااد القيمااة العادلااة. وال يااتم إعااادة تحوياال البنااود غياار الماليااة التااي تاام قياسااها والمصاانفة بعمااالت أجنب

 يتم االعتراف بفروقات تحويل العمالت في الربح أو الخسارة وقت حدوثها. على اساس التكلفة التاريخية في عملة أجنبية.
 
 اإلعتراف باإليراد  ( ك)
 

والمساااتردات العماااالء المقااادرة  بماااردودات ياااراداتاإل تخفااايع. ياااتم للبااادل المقباااوع أو المساااتحقبالقيماااة العادلاااة  داتياااراياااتم قيااااس اإل
 مماثلة.الخرى األ والحسومات

 
 وتقديم الخدمات بيع البضائع( 1)
 

 الشروط التالية: م تلبية جميعت الذي ، وانتقال الملكية، في الوقتالبضائعتوصيل  ما يتمعند البضائعبيع  من إيراداتيتم اإلعتراف ب
 
  إلى المشتري؛ البضاعة الهامةقيام المجموعة بتحويل مخاطر ومنافع ملكية 
 ؛ةالمباع البضاعةالفّعالة على  بالسيطرةالمجموعة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادًة بالملكية وال  عندما ال تحتفظ 
 ؛إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة 
 إلى المجموعة؛ و افع االقتصادية المرتبطة بالمعاملةمن المحتمل أن تتدفق المن يكون 
 بصورة موثوقة. بالمعاملةأو التي سيتم تكبدها المتعلقة  إمكانية قياس التكاليف التي ُتِكبِّدت 
 

  علايهم وغير الماؤمن قدمة للمرضى )المؤمنلخدمات الطبية المالفاتورة اإلجمالي مبلغ المن الخدمات في المقام األول  يراداتاإلتمثل 
 ميتقااد يااتم فيهااافااي الفتاارة المحاساابية التااي  يراداتباااإل اإلعتاارافصااافي أي خصااومات مسااموح بهااا. يااتم ب اويااتم إظهارهااخااالل الساانة، 

 خدمات.ال
 
 الفائدة وتوزيعات األرباح إيرادات (2)
 

بشاارط أن يكااون ماان المحتماال بااأن ) م باسااتالم الاادفعد وجااود حااق للمساااهعناا سااتثماراتأنصاابة األرباااح ماان اإل إيراداتيااتم اإلعتااراف باا
مكانية القياس اإل  . بشكل موثوق يراداتالمنافع اإلقتصادية ستتدفق للمجموعة وا 

 
مكانيااةالموجااودات الماليااة عناادما يكااون ماان الفوائااد ماان  إيراداتيااتم اإلعتااراف باا  المحتماال بااأن المنااافع اإلقتصااادية سااتتدفق للمجموعااة وا 

الفائاادة علااى أساااس الوقاات، بااالرجوع إلااى أصاال المبلااغ القااائم وسااعر الفائاادة الفعلااي  إياارادات. تسااتحق بشااكل موثااوق يااراداتالقياااس اإل
المطبااق، وهااو المعاادل الااذي يخصاام التاادفقات النقديااة المسااتقبلية المتوقعااة خااالل العماار المتوقااع للموجااودات الماليااة إلااى صااافي القيمااة 

 .عند اإلعتراف األوليلذلك األصل  المدرجة
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 اإلعتراف باإليراد )يتبع( ( ك)
 
 ( دخل اإليجار3)
 

   أدناه.ل) تم بيانها في إيضاحعقود اإليجار التشغيلية  إيراداتبإن سياسة المجموعة لالعتراف 
 
 سواق رأس المالمعامالت أ( 4)
 

، مثااال السااافن بقااايم عالياااةتساااعى المجموعاااة للحصاااول علاااى تمويااال رأس ماااال مقتااارع بالنياباااة عااان عمالئهاااا لالساااتحواذ علاااى أصاااول 
دارة مثاال هاذه المعااامالت. وباالنظر إلااى  والطاائرات. تحصال المجموعااة علاى رسااوم خادمات المعااامالت نتيجاة لتنظايم وتقااديم المشاورة وا 

ي تكااون مرتبطااة باألحااداث غالبااًا، فااإن الرسااوم ال تكااون مسااتحقة علااى أساااس زمنااي نساابي باال يااتم االعتااراف بهااا طبيعااة الخاادمات، التاا
 بالكامل كما وعندما تصبح مستحقة إلى المجموعة بمجرد أن تكون احتمالية حدوث أحداث هامة أمرًا مؤكدًا. 

 
 لتأجيرا ( ل)
 

تحول بموجب شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملاك إلاى المساتأجر بشاكل يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما ت
 جوهري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. 

 
 المجموعة كمؤجر( 1)
 

لمجموعااة فااي عقااود امار يااتم قيااد المبااالغ المسااتحقة علااى المسااتأجرين بموجااب عقااود اإليجااار التمااويلي كااذمم مدينااة بقيمااة صااافي اسااتث
اإليجارات. يتم توزيع إيراد اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على رصايد صاافي اساتثمار 

 المجموعة القائم خالل فترة اإليجار. 
 

علااى فتاارة عقااد اإليجااار المتعلااق بهااا. يااتم إضااافة يااتم تحقيااق إيااراد اإليجااار مااان اإليجااارات التشااغيلية وفقااًا لطريقااة القسااط الثاباات بناااًء 
عداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة المدرجة لأصل المؤجر بحيث يتم االعتراف بها  التكاليف األولية المباشرة المتعلقة بالتفاوع وا 

 وفقًا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس فترة التأجير.
 
 المجموعة كمستأجر( 2)
 

المحااتفظ بهااا بموجااب عقااد إيجااار تمااويلي يااتم تسااجيلها مباادئيًا كموجااودات للمجموعااة بالقيمااة العادلااة بتاااريخ بدايااة عقااد إن الموجااودات 
 اإليجار أو إذا كانت أقل بالقيمة الحالية للحد األدنى لمادفوعات اإليجاار. ياتم إدراج قيماة المطلوباات المقابلاة للماؤجر فاي بياان المركاز

 بموجب عقود إيجار تمويلية. المالي الموحد كالتزامات 
 

يتم توزيع مدفوعات اإليجار ما بين التكاليف المالية وتنزيل للمباالغ المساتحقة بموجاب عقاد اإليجاار التماويلي بهادف تحقياق ساعر فائادة 
متعلقاة بصاورة مباشارة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. ياتم تحميال التكااليف المالياة مباشارًة إلاى الاربح أو الخساارة إال إذا كانات 

ياتم أدنااه .  نبموجودات مؤهلة وفي هذه الحالة يتم رسملتها بموجب السياسة العامة للمجموعة بتكلفة االقتراع )المبينة فاي اإليضااح 
 في الفترات التي يتم تكبدها فيها. اإلعتراف باإليجارات الطارئة كمصاريف

 
وف وفقاًا لقاعادة القساط الثابات بنااًء علاى فتارة التاأجير المتعلقاة بهاا، إال عنادما يكاون يتم االعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصر 

هناااك أساااس منهجااي أكثاار نموذجيااة للمخطااط الزمنااي الااذي يااتم فيااه اسااتنفاد المنااافع االقتصااادية ماان األصاال المااؤجر. تاادرج اإليجااارات 
 بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.  المحتملة الناشئة
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 مزايا الموظفين ( م)
 

وفقاااًا لقاااانون العمااال  ،ياااة واألخااارىالمتضااامن ضااامن الاااذمم الدائناااة التجار  ،مخصاااص تعويضاااات نهاياااة الخدماااة للعاااامليناحتسااااب  ياااتم
 الموحد على أساس االستحقاق.  الربح أو الخسارةبيان  فيويتم االعتراف به كمصروفات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
ى أساااس علاا الااربح أو الخسااارةكمصااروف فااي بيااان  الخليجااي مااواطني دول مجلااس التعاااونب المتعلقااة مساااهمة التقاعاادب اإلعتاارافيااتم 

 االستحقاق.
 

القيمااة الحاليااة للتاادفقات النقديااة المسااتقبلية بطويلااة األجاال  األخاارىالمااوظفين  بإسااتحقاقات المتعلقااةالمعتاارف بهااا  اإللتزاماااتيااتم قياااس 
 من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير.تقديمها  المقّدرة المتوقع 

 
 اليف االقتراضتك ( ن)
 

إنشاااء أو إنتاااج أصااول مؤهلااة، وهااي األصااول التااي تتطلااب حتمااًا فتاارة جوهريااة ماان  ،إن تكاااليف االقتااراع المنسااوبة مباشاارًة إلااى شااراء
تم إضااافتها إلاى تكااليف هااذه األصاول إلاى أن تصابح هااذه األصاول جااهزة بصااورة ياالوقات لتكاون جااهزة لالسااتعمال المقارر أو بيعهاا، 

 تعمال المقرر أو بيعها.جوهرية لالس
 

  في الفترة التي يتم تكبدها فيها.األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراع األخرى في 
 
 المنح الحكومية ( س)
 

ياة تعتقد المجموعة بأنه، وفي معظم الحاالت، عندما يتم الحصول على األراضي من خالل المنح الحكومية بشكل أولاي، تكاون احتمال
لاى حاين قياام اإلدارة بوضاع خطاط الساتخدام األرع،  أن تتدفق المزايا االقتصادية المستقبلية إلاى المجموعاة غيار مؤكادة، حياث أناه وا 
يبقى من المحتمل أن تعود ملكية األرع إلى الحكومة مجاددًا. وباإلضاافة لاذلك، وفاي غيااب وجاود اساتخدام محادد لاأرع، ال يمكان 

قتصادية المستقبلية بشكل معقول. وعليه، ال يتم االعتراف باألرع مبدئيًا فاي البياناات المالياة الموحادة إلاى حاين تحديد مبلغ المزايا اال
حصول أحداث أكيدة تمكن المجموعة من استنتاج بأنه أصبح من المحتمل أن تتدفق المزايا االقتصادية المستقبلية إلاى المجموعاة مان 

 ملكيتها لهذه األرع.
 

المساااتلمة كمااانح حكومياااة والتاااي ال تلباااي المعاااايير المرتبطاااة بتااادفق المزاياااا االقتصاااادية المساااتقبلية إلاااى المجموعاااة ال ياااتم إن األراضاااي 
 االعتراف بها، ولكن يتم اإلفصاح عن وجودها في البيانات المالية الموحدة.

 
لمجموعااة باسااتخدام إرشااادات معتماادة ماان قباال مجلااس تقااوم اإلدارة بتحديااد فيمااا إذا كاناات المزايااا االقتصااادية المسااتقبلية سااتتدفق إلااى ا

اإلدارة؛ كما يتم الموافقة على كل تحديد مان قبال مجلاس اإلدارة أيضاًا. حالماا ياتم التوصال إلاى تحدياد معاين، ياتم االعتاراف باألراضاي 
 في البيانات المالية بالقيمة اإلسمية.

 
دارة باإجراء تقادير حاول االساتخدام األمثال لاأرع واساتنادًا إلاى ذلاك التقادير، عند االعتراف المبدئي والحقًا بتااريخ كال تقريار، تقاوم اإل

العقااري أو الممتلكاات واآلالت والمعادات أو المخازون  اساتنادًا إلاى  ييتم تحويل األرع إلى فئة األصال ذات العالقاة )مثال االساتثمار 
 محاسبية المتعلقة بفئة ذلك االصل.االستخدام المقصود منها ويتم احتسابها بعد ذلك بتطبيق السياسة ال

 
 إحتياطي قانوني ( ع)
 

يتاام ، النظاام األساساي للشاركة بموجابو وتعديالته،  1984  لسنة 8حكام القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )أل وفقاً 
غياار قاباال للتوزيااع. ينبغااي إجااراء قااانوني الحتياااطي اإل بعااد الضااريبة فااي نهايااة كاال فتاارة تقرياار ساانوية إلااى% ماان األرباااح 10تحوياال 

 إلى أن يساوي على األقل نصف رأس مال الشركة المدفوع. القانوني التحويالت إلى هذا اإلحتياطي
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

التقااديرات أو  ،الموحاادة بمااا يتوافااق مااع المعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة يتطلااب ماان اإلدارة وضااع األحكااام إن إعااداد البيانااات الماليااة
والمصااروفات. قااد  يااراداتاالفتراضااات التااي قااد تااؤثر علااى تطبيااق السياسااات المحاساابية والمبااالغ الفعليااة للموجااودات والمطلوبااات واإل

 تختلف النتائل الفعلية عن تلك التقديرات.
 

بناااًء علااى الخباارة التاريخيااة والعواماال األخاارى، بمااا فااي ذلااك توقعااات األحااداث  يااتم مراجعااة هااذه التقااديرات واالفتراضااات بشااكل مسااتمر
التاي تام فيهاا تعاديل  فتارةالالتقاديرات المحاسابية فاي  اإلعتاراف باالتغيرات علاىيتم  .المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في هذه الظروف

 .ي أي فترة مستقبلية تأثرتالتقدير وف
 

 رئيسية للتقدير غير المؤكدالمصادر ال )أ( 

 تقييم اإلستثمارات العقارية (1)
 .7 إيضاحفي للمجموعة  إلستثمارات العقاريةالعادل لتقييم الفي تقديرات الرئيسية المستخدمة التم اإلفصاح عن 

 ة محتسبة وفقًا لحقوق الملكيةشركات زميلة ومشاريع مشتركإستثمارات في ( انخفاض قيمة 2)

القيماة القابلاة ماع  المدرجاةمان خاالل مقارناة القيماة أباراج أكاوا إس باي فاي المحادودة الستثمار في انخفاع القيمة المحتملة تم اختبار 
 القطاااععيااار مضاااعفات م مسااتوى، بمااا فااي ذلااك 3مسااتوى ال لالسااترداد. تاام تحديااد المبلااغ القاباال لالسااترداد باسااتخدام أساااليب التقياايم

تقاديرات القيماة  بنااًء علاى. المشروعوقيمة  بها المستثمر للجهةاألرباح قبل خصم الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء على  المطبق
: ال شيء  في 2014ألف درهم ) 22.029بإنخفاع القيمة بمبلغ تم اإلعتراف وفقا لهذه االفتراضات،  التي وضعتالقابلة لالسترداد 

 . 11اح )إيض

 إنخفاض قيمة الشهرة( 3)
. تام تحدياد المبلاغ السانةخاالل  القيماة النخفااع مجموعاة أنجلاو العربياة للرعاياة الصاحيةعلى  ستحواذاإلتم اختبار الشهرة الناتجة من 

 5تغطااي فتاارة علااى خطااة عماال  بناااءً  المتوقعااة القاباال لالسااترداد علااى أساااس احتساااب القيمااة العادلااة التااي تسااتخدم التاادفقات النقديااة
  .سنوياً  %15.0 إلى 12.5: 2014) سنوياً  %16.0إلى  13.5 منسنوات، ومعدل خصم 

 
ألاف درهام )بماا فاي ذلاك الشاهرة   184.072بلغات  مجموعاة أنجلاو العربياة للرعاياة الصاحيةلحصة المجموعاة فاي  المدرجةالقيمة إن 

معقااول فااي بشااكل أن أي تغيياار محتماال  الماادراء الرئيساايينعتقااد ي. رهاامد ألااف 286.330بمبلااغ بالمقارنااة مااع القيمااة القابلااة لالسااترداد 
قابلاة ال فاي القيماة المدرجاة للوحادة عان القيماة إجمالياةزياادة  يناتل عنهاالان  القيماة القابلاة لإلساترداد المبناي عليهاا الرئيسايةاالفتراضات 

 .لإلسترداد

 ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها4)
مخصاص الاديون المشاكوك فاي  وحاددتواألخرى والقاروع اإلساتثمارية ابلية تحصيل أرصدة الذمم المدينة قامت اإلدارة بتقدير مدى ق

 تحصيلها. قامت المجموعة بتقدير مخصص الديون المشكوك بتحصيلها بناًء على الخبرة السابقة والبيئة اإلقتصادية السائدة. 

 ( القيمة العادلة لألدوات المالية5)
تقااادير القيماااة العادلاااة  عنااادالتقاااارير المالياااة.  إعاااداد ت ومطلوباااات مالياااة ياااتم قياساااها بالقيماااة العادلاااة ألغاااراعلااادى المجموعاااة موجاااودا

. تااام اإلفصااااح عااان ةمتاحااا يفاااي الساااوق بقااادر ماااا هااا البياناااات التاااي يمكااان مالحظتهاااامطلوباااات، تساااتخدم المجموعاااة الللموجاااودات أو 
 26في تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المختلفة في إيضااح معلومات حول أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة 

 )أ .
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4
 
 المحاسبية الهامة األحكام ( ب)

  حكوميةقبلية من األراضي المستلمة كمنحة ( إمكانية المنافع االقتصادية المست1)
للتأكد من إمكانية المنافع االقتصاادية المساتقبلية مان  المستخدمةحكام األ توضيحلحصول على ا ، يمكن س) 3 اإليضاحالرجوع إلى ب

 منحة حكومية.ك المستلمةاألراضي 

 على إيركاب هولدينجز إن في هام( تأثير 2)
 باإلضافة إلى التمثيل في مختلف اللجان الفرعياة للمجلاس التاي تعمال فيهاا حاليااً  إيركابمجلس إدارة  المجموعة بمقعديها في تاحتفظ

كإساتثمار بشاركة زميلاة محتسابة  إيركاابتصنيف استثمار المجموعة في  تم، بناًء على ذلك األسهم. ملكية% في 13.5باإلضافة إلى 
 .وفقًا لحقوق الملكية

 ق ماليةتصنيف اإلستثمار في أورا (3)
أو ماان خااالل الااربح أو الخسااارة بالقيمااة العادلااة ماليااة  كإسااتثماراتإمااا  اإلسااتثمارات تصاانيف   يااتمط) 3كمااا هااو مبااين فااي اإليضاااح 

بالقيماة العادلاة إما إستثمارات مالية  ستثماراتفيما إذا كانت هذه اإل األحكام. عند إتخاذ من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة 
بعااين اإلعتبااار الشااروط التفصاايلية  المجموعااة، أخااذت ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار بالقيمااة العادلااة الل الااربح أو الخسااارة أومان خاا

 . األدوات المالية 9رقم  الدولي للتقارير الماليةلتحديد هذا التصنيف كما هي مبينة في المعيار 
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  المجموعة ينتكو  5
 
 الشركات التابعة 5/1
 

 في نهاية فترة التقرير. الشركات التابعة الهامة للمجموعةفيما يلي تفاصيل 
 

 النشاط األساسي بلد التأسيس  التابعة ةالشركإسم 

 حصة المجموعة
 ديسمبر 31

2015  
ديسمبر  31

2014 
     

     اإلستثمارات الرئيسية
     

 %100 %100 تأجير تمويلي جزر كايمان ر المحدودةتاماريند للتأجي
     

اإلستثمار في ايركاب  هولندا 1وبيراتف يو ايه الواحة آيه سي ك
 ان في

100% 100% 

     
 %100 %100 للتأجير ماريتايم اإلمارات العربية المتحدة 2 ذ.م.م. الواحة ماريتايم

     
 %83.3 - تمويل المتحدةاإلمارات العربية   ش.م.خ. سراج للتمويل

     
     اإلستثمارإدارة 

     
 %90.1 %90.1 الرعاية الصحية اإلمارات العربية المتحدة 1 ذ.م.م. الصحية إلستثمارات الرعايةآنجلو أريبيان 

     
 %100 %100 إستثمارات مالية اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م. لإلستثمارات كابيتال واحة
     
 %100 %99.3 إستثمارات مالية جزر كايمان 3كة واحة إلدارة اإلستثمار اس بي سي شر 
     

 %100 %100 معامالت مالية خاصة جزر كايمان المحدودة 1رقم  لالستثمارالواحة 
     

 %100 %100 معامالت مالية خاصة جزر كايمان المحدودة 2رقم  لالستثمارالواحة 
     

     العقارات الصناعية
     

 %100 %100 العقارات الصناعية اإلمارات العربية المتحدة الواحة الند ذ.م.م.
 
 .ايركابستثمار في إلل شركة قابضة 1
 
وأكاوا كونساوتيوم المحاادودة  أبااراج أكاوا إس باي فاي المحاادودةلشااركة ساتانفورد ماارين غاروب إنااك مان خاالل  الشاركة النهائياة القابضاة 2

 . 11  )إيضاح ظ بها بصورة غير مباشرة من خالل أو إل اس بي في المحدودةمحتف)على التوالي 
 
وأرصادة الحساابات المتعلقاة باا ميادل إيسات سايكيوريتيز ليمتاد إلاى شاركة الواحاة إلدارة اإلساتثمار  اإلساتثمارات تم تحويل خالل السنة 3

 اس بي سي.
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 لمجموعة )يتبع( ا تكوين 5
 
 غير مسيطرةهامة التابعة للمجموعة التي لديها حصص ملكية  اتالشرك 5/2
 

 الكفاااءة المركزيااة ذ.م.م.فااي مختباارات  %93 المجموعااة ، تملااكهااي شااركة قابضااة، ذ.م.م.للرعايااة الصااحية  ارابيااانأنجلااو إسااتثمارات 
ابان  مركاز فاي %60 ، و %70: 2014) بياي بوليكليناك ذ.م.م. و هيلاثالشاارقة  مستشفى كورنيش في %70 ، و 70%: 2014)

ف لرعاية الصاحية ل أرابيان أنجلوفي في  %100 ، و %60: 2014) ذ.م.م.اوراس الطبي  مركز في %60 و ،ذ.م.م. الطبيسينا 
  .AAH  (2014 :100%)المحدودة  ز
 

غياار مساايطرة مبينااة أدناااه. إن  هامااة لااديها حصااص ملكيااة إن المعلومااات الماليااة الملخصااة المتعلقااة بالشااركة التابعااة للمجموعااة التااي
 المعلومات المالية الملخصة أدناه تمثل المبالغ قبل الحذوفات بين شركات المجموعة.

 

 الميزانية العمومية
2015 

 ألف درهم
 2014 

 ألف درهم
  86،830    205,693  الموجودات غير المتداولة

  56,857    147,154  الموجودات المتداولة
  (51،524)   (87,930)  المطلوبات المتداولة

  (14،772)    (53,616)  حقوق الملكية غير المسيطرة
 77،391   211,301  حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة

    
    

 الربح أو الخسارة
 السنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31
 السنة المنتهية في 

 2014ديسمبر  31
  128،601    247,974  تإيرادا

 (139،675)   (277,543)  مصاريف
 (11،074)   (29,569)  ربح/ )خسارة  السنة

    
 (11،264)   (39,032)  ربح/ )خسارة  عائدة إلى مالكي الشركة

  190    9,463  ربح/ )خسارة  عائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
 (11،074)   (29,569)  ربح/ )خسارة  السنة

    
    التدفقات النقدية

 (32،357)   (52,343)  األنشطة التشغيليةالمستخدم في التدفق النقدي صافي 
 (20،130)   (118,863)  اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في التدفق النقدي صافي 
  54،153    180,085  التمويليةالتدفق النقدي من األنشطة صافي 

  6،821    15,699  الداخل قديصافي التدفق الن
 

 ةومحاادد ةتقياايم ثابتاا اتمضاااعف مقاباال، حقااوق الملكيااة غياار المساايطرةبعااع مااالكي ماان المجموعااة خيااارات لشااراء ملكيااة األسااهم  لاادى
 هي غير هامة. 2015ديسمبر  31إن قيمة هذه الخيارات في  .مسبقاً 
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 تكوين المجموعة )يتبع(  5
 
 إستحواذ خالل السنة 5/3
 

 %70 بنسابة علاى حصاة، ذ.م.م.لرعاياة الصاحية إلساتثمارات ا ارابياانأنجلاو مان خاالل ، إستحوذت المجموعة 2015فبراير  12في 
أوركياد  فايرأس الماال  % مان أساهم100بنسابة حصاة  على 2015أغسطس  12 وفي هيلث بيي بوليكلينك في من أسهم رأس المال

 الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. منشنتكال تقع ، )"أوراس"  .م.م.ريبروداكتيف آند أندرولوجي سيرفيسز اف زد ذ
 

شاراء لتحدياد القيماة العادلاة لصاافي الموجاودات المشاتراة، بماا فاي ذلاك تحدياد ال ساعر بممارسة تخصايصمجموعة ال، قامت بعد الشراء
 ، كما يلي:واالعتراف باألصول غير الملموسة

 
 هيلث بيي 
 مألف دره

 أوراس
 ألف درهم

 المجموع
 ألف درهم

 1,997 4 1,993 النقد ومرادفات النقد
 15,176 259 14,917 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 221 10 211 مخزون
 8,065 1,395 6,670 موجودات ثابتة

 (11.475) (40) (11,435) ذمم دائنة تجارية وأخرى
 (865) (77) (788) نهاية الخدمة مكافأة

 27,587 2,699 24,888 ات غير الملوسةالموجود
 40,706 4,250 36,456 القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة

 (10,937) - (10,937) ينزل: حقوق الملكية غير المسيطرة
 29,769 4,250 25,519 حصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة

 65,468 4,250 61,218 البدل
 35,699 - 35,699 الشهرة

 

 
 هيلث بيي 
 ألف درهم

 أوراس
 ألف درهم

 المجموع
 ألف درهم

 65,468 4,250 61.218 البدل المحول
 (1,997) (4) (1,993) ينزل: النقد المستحوذ مع صافي الموجودات

 63,471 4,246 59,225 صافي البدل المحول
 
 بلغاات 2015 ديساامبر 31إلااى  هيلااث بيااي بوليكلينااكاذ علااى منااذ اإلسااتحو الااربح أو الخسااارة الموحااد  اإلياارادات المدرجااة فااي بيااان إن

 . ألف درهم 502بصافي ربح بمبلغ ساهمت هيلث بيي بوليكلينك  هم.ألف در  56.336
 
سااهمت  بلغات ال شايء. 2015 ديسامبر 31إلاى  أوراسمنذ اإلساتحواذ علاى الربح أو الخسارة الموحد  اإليرادات المدرجة في بيان إن

 . ألف درهم 4.294بمبلغ  بصافي خسارة أوراس
 

 285.311 مان العملياات المساتمرة سايكون دخل المجموعة، فإن 2015يناير  1إعتبارًا من أوراس و  هيلث بيي بوليكلينكتم توحيد لو 
  ألف درهم. 577.534سيكون من العمليات المستمرة  السنةربح و ألف درهم، 

 خالل السنة إستبعاد 5/4
 

تادفق صاافي ألاف درهام مماا أدى إلاى  68.576بمبلاغ  مقابال بادل نقاديإلى طارف ثالاث  .للتمويل ش.م.ع، تم بيع سراج السنةخالل 
 ألف درهم. 4.291بمبلغ بيع المن  ومكسبألف درهم  23.124بمبلغ داخل نقدي 
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  القطاعات التشغيلية 6
 

تاحااة لمسااتثمرين للطاارف الثالااث ماان ام دلتقاا اإلسااتثمارال إدارة عمااأمجموعااة ال، أطلقاات الساانةخااالل  لوصااول إلااى الفاارص فااي أسااهم اوا 
وقاماات قطاعااات رئيسااية  أربعااة إلااىتنظاايم أنشااطتها الرئيسااية إلااى إعااادة ، وأدى ذلااكالشااركات المدرجااة، واالئتمااان، واألسااهم الخاصااة. 

راجعة مسؤولياتها الرئيسية لتعكس هذا التطور، وكذلك جهات رفع التقارير لذلك. قامت إدارة المجموعة بم وفقاً بتعديل هيكل المجموعة 
 الداخلية. 

 
ويق، خطااوط رفااع التقااارير لمجموعااة فيمااا يخااص توزيااع المااوارد، اسااتراتيجيات التساالإلااى اإلدارة العليااا  المقدمااةاسااتنادًا إلااى المعلومااات 

وفاااق هيكااال األنشاااطة  8 لمعياااار الااادولي للتقاااارير المالياااة رقااامابموجاااب  ةالتشاااغيلي القطاعااااتوقيااااس أداء األعماااال، تااام تحدياااد  لاااإلدارة
  االستثمارية والخدمات إلى مجموعات العمالء.

 اإلستثمارات الرئيسية
يحفظ قطاع اإلساتثمارات الرئيساية بجمياع اإلساتثمارات المملوكاة للمجموعاة بمختلاف القطاعاات بماا فاي ذلاك الطياران، البحاري، المالياة 

 حتية.والبنى الت
 

 األسهم الخاصة –إدارة االستثمار 
ولادى ، وشامال أفريقياا في منطقة الشارق األوساط عالية القيمةفرص الوصول إلى للمستثمرين  منصة تتيح األسهم الخاصةمثل قطاع ي

، وهااي شااركة بتروليااةللخاادمات ال الوطنيااة والشااركة، ماازود الرعايااة الصااحية فااي اإلمااارات أنجلااو أريبيااان للرعايااة الصااحيةحاليااًا القطاااع 
 خدمات النفط والغاز.

 
 

 رأس المالأسواق  -إدارة االستثمار 
 .األخرى خدمات إدارة االستثماراالئتمان و فرص في األسهم و  الوصول إلىللمستثمرين  منصة تتيحيمثل قطاع أسواق رأس المال 

 
 العقارات الصناعية

 الخفيفة. ات الصناعيةالعقار  فيقطاع العقارات الصناعية حصة المجموعة يمثل 
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 )يتبع( القطاعات التشغيلية 6
 

 ديسمبر: 31إن المعلومات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية مبينة أدناه كما في وللسنة المنتهية في 
 
    إدارة اإلستثمار  

 ألف درهم
2015 

اإلستثمارات 
 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق رأس المال اصةخالسهم األ الرئيسية

  277,285     -   29,216     -   247,974   95  إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
إيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

  610,316     -     -     -   256   610,060 صافيمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 
مكاسب من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع 

    -     -     -     -  -    -  مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية
  202,407     -     -   190,828    11,579  إيرادات من إستثمارات مالية
 6,318 (218)   5,804   5,139   3,341  (7,748)  إيرادات/ )مصاريف  أخرى

دارية مصاريف   (149,419)  (113,733)     -  (18,608)     -  (17,078)  الشركة األم –عمومية وا 
دارية   (208,504)     -  (10,715)     -  (196,063)  (1,726)  الشركات التابعة –مصاريف عمومية وا 

 (73,157)  (48,560)     -  (23,217)  (218)  (1,162)  صافيمصاريف تمويل، 
  578,169  (162,511)   21,925   154,142  (29,313)   593,926  سنةربح ال

 (342,317)     -     -     -   1,376 (343,693)  الدخل الشامل اآلخر
       

       )معاد بيانه  2014
 144،479 - 15،227 - 128،600 652 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات

ة ومشاريع مشتركة إيرادات من شركات زميل
  527،047 - - - 4،356 522،691 صافيمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 

مكاسب من إستبعاد شركات زميلة ومشاريع 
 1،398،638 - - - - 1،398،638 مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

 237،308 - - 224،117  13،191 إيرادات من إستثمارات مالية
 (136،920) 1،482 (125،622) 10،300 2،081 (25،161) رىإيرادات/ )مصاريف  أخ

دارية   (169،389) (128،382) - (21،179) - (19،828) الشركة األم –مصاريف عمومية وا 
دارية    111.579) -  8.804) - (100،940) (1،835) الشركات التابعة –مصاريف عمومية وا 

 (114،964) (98،565) - (14،629) (303) (1،467) صافيمصاريف تمويل، 
 1،732،476 (225،465) (120،178) 198،610 (6،818) 1،886،327 ربح السنة

 407،331 - - - - 407،331 الدخل الشامل اآلخر
   

: 2014ال يوجد أية إيرادات بين القطاعات خاالل السانة ). تمثل إيرادات القطاع المدرجة أعاله اإليرادات الناتجة من عمالء خارجيين
 مان ياراداتاإل مان ضامناإلماارات العربياة المتحادة. دولة داخل هي والخدمات  بيع البضائع الناتجة من يراداتجميع اإل إن  شيء .ال

عماالء  ألكبار مان المبيعاات نتجات  التاي درهام 36.101: 2014) درهام ألاف 64.859 تقاارب إيرادات هناكوالخدمات  بيع البضائع
 .2014 وسنة 2015 لسنةالمجموعة  إيراداتفي أو أكثر  % 10 ساهموا باخرين اآلالء عميوجد أحد من الالمجموعة. ال 

 
 إسااتثماراتدرهاام  فاي  ألاف 31.803: 2014ألاف درهاام ) 22.029المجموعاة بخسااائر إنخفااع القيمااة بمبلاغ  إعترفااتخاالل السانة، 

ألف  126.083: 2014ألف درهم ) 781قيمة بمبلغ اإلستثمارات الرئيسية وخسائر إنخفاع المحتسبة وفقا لحقوق الملكية في قطاع 
 . درهم  في قطاع العقارات الصناعية
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    إدارة اإلستثمار  

 ألف درهم
 الموحد المركز الرئيسي ةالعقارات الصناعي أسواق رأس المال خاصةالسهم األ اإلستثمارات الرئيسية 2015

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 4,714,977 - - - 280,165 4,434,812 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية 

 4,890,959 893,109 736,651 2,452,318 352.847 456.034 موجودات أخرى
 9,605,936 893,109 736,651 2,452,318 633.012 4.890.846 موجودات القطاع

 5,678,622 3,993,670 17,756 1,542,513 98,928 25,755 مطلوبات القطاعات
 38,017 6,216 3,858 3,803 23,585 555 مصاريف رأسمالية
طفاء  19,778 3,430 142 210 15,948 48 إستهالك وا 

       
       )معاد بيانه( 2014

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 4،118،227 - - - 278،533 3،839،694 سبة وفقًا لحقوق الملكيةمحت 

 5،673،233 2،199،228 708،061 1،718،878 143.687 903.379 موجودات أخرى
 9،791،460 2،199،228 708،061 1،718،878 422.220 4.743.073 موجودات القطاع

       
 5،382،992 4,271،993 18،596 1،008،665 52،364 31،374 مطلوبات القطاعات
 10،449 1،278 6،454 43 2،658 16 مصاريف رأسمالية
طفاء  8،642 3،016 21 34 5،558 13 إستهالك وا 

 
 

 لغرع مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد بين القطاعات:
 

 ألاف درهام  893.109 موجاودات المركاز الرئيساي بمبلاغ يتم تخصيص جميع الموجودات إلاى القطاعاات التشاغيلية فيماا عادا
 ألف درهم . 2.199.228: 2014)

 ألاف درهام  3.993.670 مطلوبات المركز الرئيساي بمبلاغ يتم تخصيص جميع المطلوبات إلى القطاعات التشغيلية فيما عدا
 ألف درهم . 4.271.993: 2014)

 
. يمثال رباح القطااع الاربح 3مبينة في إيضااح إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة ال

ألاف  225.465: 2014ألاف درهام ) 162.511 البالغاةتكلفاة اإلدارة المركزياة  كتسبة من قبل كل قطاع بدون توزيعقبل الضريبة الم
ارد وتقيايم أداء درهم . ويكون ذلك هو المقياس الذي يتم به إعداد تقريار إلاى صاانع القارار التشاغيلي الرئيساي ألغاراع تخصايص الماو 

 القطاع. 
 
المباالغ المدرجاة تام توزياع ، بنااًء علاى ذلاك. القطاعاات لتتوافاق ماع إعاادة هيكلاة 2014ديسامبر  31مباالغ المقارناة فاي  إعادة بياانتم 

 األسااهم -مار و "إدارة اإلسااتث ؛ "اإلسااتثمارات الرئيسااية"المعاااد هيكلتهااا بااين القطاعااات الحديثااة"االسااتثمارات الرئيسااية" السااابقة  ضاامن
 الخاصة".
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 قاري عإستثمار  7

  
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
 809.491  692.007  يناير 1في 

 8.599  4.784  إضافات
  126.083)  (781)  خسارة القيمة العادلة

 692.007  696.010  ديسمبر 31في 
 

باالعتراف بجزء من األراضي الممنوحة في البيانات المالية الموحدة من خالل تطبيق السياسة المحاسابية علاى المانح  قامت المجموعة
، تام تقادير القيماة العادلاة للجازء 2015ديسامبر  31 . فاي د/3  واإلساتثمارات العقارياة )أنظار إيضااح س/3الحكومية )أنظار إيضااح 

 ألف درهم . 277.253: 2014ألف درهم ) 261.143بمبلغ غير المعترف به من األراضي الممنوحة 
 

لالساتخدام  اإلساتثمار العقااريحياث أن جمياع األنشاطة الالزماة إلعاداد  ةوالساابق ةالحاليا السانةخاالل  ال يوجد تكاليف إقتراع مرسملة
 .قد إكتملتالمقصود 

 
  .16مقابل قروع المجموعة )إيضاح  مرهوناالستثمار العقاري إن 
 

المعتارف بهاا مان قبال المعهاد الملكاي للمسااحين القاانونيين. تام  3ضامن المساتوى  يد القيمة العادلة استنادًا إلى منهجيات التقييمتم تحد
من قبل مقيميين مستقلين معتمادين يمتلكاون ماؤهالت مناسابة معتارف بهاا وخبارة حديثاة فاي ، 2015ديسمبر  31كما في إجراء التقييم 

 للعقاار هاو اإلساتخدامأن االساتخدام الحاالي  تم إعتبارتقدير القيمة العادلة لالستثمار العقاري،  عندتم تقييمه. ي الذيموقع وفئة العقار 
 تتضمن منهجيات التقييم المطبقة من قبل المقيميين المستقلين:. فضلاألعلى و األ
 

  ،لة الاادخل المسااتحق بموجااب عقااود حيااث تاام رساام ،القائمااة للوحاادات الصااناعية الصااغيرة تاام إسااتخدامهاطريقااة رسااملة الاادخل
قابلااة للمقارنااة واتفاقيااات ايجااار حاليااة وايجااارات مسااتقبلية متوقعااة، بناااًء علااى معاادالت مناساابة لااتعكس أوضاااع سااوق إيجااار 

 التقييم. تاريخاالستثمار الحالية في 
 ستخدام التقاديرات أساعار التاأجير، طريقة القيمة المتبقية، تم إستخدامها للوحدات الصناعية الصغيرة المخططة، التي تستلزم إ

تكاليف اإلنشاء، الرسوم المهنية وسعر العائد الداخلي المساتهدف. تساتند هاذه التقاديرات علاى أسااس أوضااع الساوق المحلياة 
 السائدة في نهاية فترة التقرير.

 تكااليف لتقاديرات مثال أساعار البياعتخدام اتسلتزم اس تم إستخدامها لأراضي المزودة بالخدمات، التي ،طريقة القيمة المتبقية ،
هاذه التقاديرات علاى اسااس أوضااع الساوق  تساتند. المساتهدف اإلنشاء، الرسوم المهنية وتكلفة التمويل، وسعر العائد الداخلي

 المحلية السائدة في نهاية فترة التقرير.
 

 126،083: درهام 2014لاف درهام فاي السانة الحالياة )أ 781 بمبلاغعادلاة القيماة ال بانقص فاي تام اإلعتارافاستنادًا إلى إعادة تقيايم، 
 .الموحد لربح أو الخسارةابيان  في  ، صافي"مصاريفخسارة القيمة العادلة ضمن "إيرادات أخرى/) يتم إدراج . درهم ألف
 

 بواقااعالتقياايم  عانخفاا /لاازاد%  10 بنساابة أقاال /أعلااى معاادل إياارادات اإليجااار لااو كااان، القائمااة بالنساابة للوحاادات الصااناعية الصااغيرة
 ساايؤدي إلااى% 1 بنساابة بمعاادل إنخفااع /%، إذا زاد10هااو  المفتاارع الرسااملة معاادل إنباإلضااافة إلااى ذلااك،  ألااف درهاام. 17.973

 على التوالي. درهم ألف 29.964 /درهم   ألف24.614) بواقع التقييمزيادة في  / إنخفاع)
 

زاد/ لاهام للمتار المرباع الواحاد ادر  10 بمبلاغ أقل/  أعلى دل اإليجار السنويلو كان مع، ةبالنسبة للوحدات الصناعية الصغيرة المخطط
التقيايم  نقاص/ لازادهام للمتار المرباع الواحاد ادر  10 بمبلاغ أقال/  أعلى لو كانت تكاليف البناءألف درهم.  5.918بواقع انخفع التقييم 

 سااايؤدي إلاااى %10 بمعااادل إنخفاااع/  إذا زاد، %20 هاااوالمفتااارع  إن معااادل الخصااامذلاااك  باإلضاااافة إلاااىدرهااام.  ألاااف 887 بواقاااع
 الف درهم على التوالي. 22.918بواقع تقييم في ال)انخفاع / زيادة 

 
. درهام ألاف 2.408بمبلاغ التقيايم  نقاص/ لازاد %10 بنسابة أقال /كان معدل سعر البيع أعلىلو  لأراضي المزودة بالخدمات،بالنسبة 

 بواقاااعالتقيااايم  / يااانخفعزيديسااا% 2بنسااابة  إنخفاااع، إذا زاد/ %20 هاااو ي المفتااارعالاااداخلإن معااادل الخصااام باإلضاااافة إلاااى ذلاااك، 
 على التوالي. درهم ألف  23.808) /درهم   ألف21.937)
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة 8

 
 الشهرة

 ألف درهم
 العالمات التجارية

 ألف درهم
 الرخص
 مألف دره

 العقود
 ألف درهم

 الحقوق الحصرية
 ألف درهم

برامج الحاسب 
 اآللي

 ألف درهم
 المجموع
 ألف درهم

  5-3 25 5 5  10-5  )سنوات(األعمار االقتصادية المستخدمة 
        التكلفة

 62،600 5،030 - - 5،723 3،456 48،391 2014يناير  1الرصيد في 
 390 390 - - - - - إضافات

 21،566 - - 15،371 - - 6،195 من خالل إندماج األعمال إستحواذات
 84،556 5،420 - 15،371 5،723 3،456 54،586 2014ديسمبر  31الرصيد في 

 13,314 - - 10,218 2,453 - 643 تعديالت
 33,388 4,955 28,433 - - - - إضافات

 63,286 - - - 2,699 24,888 35,699  5)إيضاح  إستحواذات من خالل إندماج األعمال
 194,544 10,375 28,433 25,589 10,875 28,344 90,928 2015ديسمبر  31الرصيد في 

        
نخفاض القيمة         اإلطفاء المتراكم وا 

 4،973 4،973 - - - - - 2014يناير  1الرصيد في 
 2،246 - - 359 1،145 742 - مصاريف إطفاء

 7،219 4،973 - 359 1،145 742 - 2014ديسمبر  31الرصيد في 
 2,106 - - 67 1,580 396 - تعديالت

 10,986 292 857 5,118 1,845 2,874 - مصاريف إطفاء
 20,248 5,265 857 5,544 4,570 4,012 - 2015ديسمبر  31الرصيد في 

        صافي القيمة المدرجة
 174,296 5,110 27,576 20,045 6,305 24,332 90,928 2015ديسمبر  31كما في 
 77،337 447 - 15،012 4،578 2،714 54،586 2014ديسمبر  31كما في 

 
 باايالطاباان سااينا مركااز ، ذ.م.م. الشااارقة، مستشاافى كااورنيش ذ.م.م.لمختباارات اإلحترافيااة المركزيااة اشااركات الرعايااة الصااحية، وهااي  حااداتو ضاامن  المولاادة للنقااد المتمياازةوحاادات اليااتم توزيااع الشااهرة علااى  1

 ذ.م.م.اوراس الطبي مركز و هيلث بيي بوليكلنك ، ذ.م.م.
يقاوم . درهام ألاف 28،433 مقابال إجماالي بادل يبلاغسانة  25واحاة لمادة الدارة وتشغيل مختبار إل في العين الحقوق الحصرية من مستشفى الواحة على المجموعة إستحوذت، 2015مارس  24 بتاريخ 2

 المختبرات. وخدمات رعايةإختبار ال مركزالمختبر بتوفير 
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 إستثمارات في عقود تأجير تمويلية 9
 

سانوات ، بساعر فائادة فعلاي  4: 2014سانوات ) 3قامت المجموعة بتأجير موجاودات بموجاب عقاود تاأجير تمويلياة لفتارات تصال إلاى 
 األصول والتصنيف االئتماني للعميل.بالمخاطر المرتبطة أساس على  تم تقييم هذا المعدل % .9.21: 2014% )9.21يبلغ 

 

 
 الحد األدنى لدفعات اإليجارات

 

القيمة الحالية للحد األدنى 
 لدفعات عقد التأجير

 
2015 

 
2014 

 
2015 

 
2014 

 
 ألف درهم

 
 ألف درهم

 
 ألف درهم

 
 ألف درهم

 7.757 خالل سنة واحدة
 

7.757 
 

6.385 
 

5.826 
 12.283 إلى خمس سنوات من سنة

 
20.039 

 
11.389 

 
17.774 

 
20.040 

 
27.796 

 
17.774 

 
23.600 

 (2.266) ينزل: إيرادات الدخل غير المحققة
 

(4.196  
 

- 
 

- 
 17.774 المدين القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد التأجير

 
23.600 

 
17.774 

 
23.600 

 
 هاية فترة التقرير هي غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة.إن عقود التأجير التمويلية كما في ن

 
 

 قروض إستثمارية 10
 

 
 2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
 23.541  12.283  1قرع إلستثمار محتسب وفقًا لحقوق الملكية

 220.680  220.680  2محفظة القرع
  232.963  244.221 
 
 والعقاااارات ساااتثماراتاإل القااارع مضااامون ماان خااااللإن منطقاااة الشااارق األوسااط.  فاايلملكياااة اإلساااتثمار المحتساااب وفقااًا لحقاااوق ا يقااع1

  .23)إيضاح  المستثمرينالمحتفظ بها من قبل 
 
 . % سنويًا وتستحق بعد سنة واحدة3.93 ، وتحمل فائدةخارج دولة اإلمارات العربية المتحدةالقرع هي محفظة إن 2
 
 

 يع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةإستثمارات في شركات زميلة ومشار  11
 القيمة المدرجة

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
 3.928.288  4.496.306 الشركات الزميلة

 189.939  218.671 المشاريع المشتركة
 4.118.227  4.714.977 المجموع
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 )يتبع( ميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةإستثمارات في شركات ز  11
 

 التفاصيل الهامة للشركات الزميلة  11/1
 
 :كما يليللمجموعة في نهاية فترة التقرير هي زميلة ال الشركات كافةتفاصيل  إن
 

 نسبة المنفعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة الزميلة
2015 2014 

 %12.6 %13.5 هولندا تأجير الطائرات في إنهولدينجز إيركاب 
خدمات النفط   1) اس" ان بي "الشركة الوطنية للخدمات البترولية )

 والغاز
 %20.2 %20.2 البحرين

 %45.0 %45.0 جزر كايمان التأجير البحري  2) أبراج أكوا إس بي في المحدودة
 
 ، منشأة مسجلة في مركز دبي العالمي.المحدودةالقابضة  اسمحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل ان بي  1
 %.49هي  أبراج أكوا إس بي في المحدودةفي إن ملكية المجموعة  2
 

مثال المعلوماات المالياة الملخصاة أدنااه المباالغ المبيناة تللمجموعاة أدنااه.  هامة زميلة شركةبكل  المتعلقةالمعلومات المالية  تم تلخيص
ألغاراع  وفقااً  مان قبال المجموعاة تام تعاديلهالتقارير المالية )ل الدولية معاييرلوفقا ل التي تم إعدادهاالزميلة في البيانات المالية للشركة 

 حقوق الملكية . محاسبة
 
 هولدينجز إيركاب 

 أبراج أكوا إس بي في أسان بي  إن في
 2015 

 ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2014 

 ألف درهم
       بيان المركز المالي
 404.231 362.263 508.921 573.341 29.338.251 31.468.747 الموجودات المتداولة

 1.480.026 1.414.999 1.586.527 1.589.080 132.005.973 130.048.706 الموجودات غير المتداولة
 627.090 551.728 153.659 201.109 20.311.534 20.897.760 المطلوبات المتداولة

 1.039.660 1.010.406 588.796 591.750 111.819.998 109.629.569 المطلوبات غير المتداولة
       بيان الربح أو الخسارة

 979.506 821.465 401.667 749.264 13.388.979 19.447.627 إيرادات
  21.674) (2.049)  3.204) 14.572 2.980.824 4.335.369 ربح/ )خسارة  السنة

 - - 6.830 (1.593) 11.016 2.163 الدخل الشامل اآلخر للسنة
  21.674) (2.049) 3.626 12.980 2.991.840 4.337.532 مجموع الدخل الشامل للسنة

حصة المجموعة في المطلوبات 
 148.057 88.190 25.977 53.914 2.648 - الطارئة

 - - 7.619 35.512 11.593.856 10.476.836 حصة المجموعة في اإللتزامات
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 )يتبع( إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 11
 

فااي رف بهااا المعتااالزميلااة للمجموعااة  الشااركاتفااي  للحصااص المدرجااةالقيمااة  إلااىأعاااله لمعلومااات الماليااة لتسااويات ملخااص  فيمااا يلااي
 :الموحدةالبيانات المالية 

 
 هولدينجز إيركاب 

 أبراج أكوا إس بي في أسان بي  إن في
 2015 

 ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2014 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2014 

 ألف درهم
 217.507 215.127 1.370.419 1.381.332 28.922.972 30.707.486 صافي موجودات الشركة الزميلة

 %45 %45 %20.2 %20.2 %12.6 %13.5 نسبة ملكية المجموعة
حصة المجموعة في صافي موجودات 

 4.134.055 الشركة الزميلة
3.644.294 

278.338 276.139 96.807 97.878 
 67.754 45.725 - - - - الشهرة

  1.627) (7) 2.394 1.827  158.544) (60.375) تعديالت أخرى
 164.005 142.526 278.533 280.165 3.485.750 4.073.680 للشركة الزميلة القيمة المدرجة

 
أساهم  % مان100 إستحواذ إيركااب علاىبعد  %14.1إلى  %26.2من  إيركابستثمار المجموعة في إ تخفيع، تم 2014في مايو 

ملياار  3ألاف درهام ) 11.034.000 يبلاغ مقابال بادل مجماع  AIGمجموعة الدولية األمريكية، وشاركة )المن شركة العالمية للتأجير ال
 اإلعتارافمفتارع مماا أدى إلاى  كإساتبعادحصاة المجموعاة  تام محاسابة تخفايع. إيركاابساهم جدياد فاي  ملياون 97.6نقدًا و   دوالر

ماان حصااتها،  %1.4المجموعااة  إسااتبعدت، 2014 ساانةذلااك، فااي  إلااى باإلضااافةألااف درهاام.  1.306.629إسااتبعاد بمبلااغ مكاسااب ب
 لمجموعة على التوالي.استحواذ ا  و  إيركابسهم أبرنامل اعادة شراء  نتيجة 2015 سنةفي  %0.1و  %1.0 بواقع زيادات تبعتها

 
  الهامة لمشاريع المشتركةاتفاصيل  11/2
 

 :كما يليللمجموعة في نهاية فترة التقرير هي الهامة  المشاريع  المشتركةتفاصيل إن 
 

 حصة المجموعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي المشروع المشترك
2015 2014 

 %25.0 %25.0 اإلمارات بنوك للتمويلدنيا 
 إف زد ذ.م.م. للخدماتشركة دنيا و إل إل سي  للتمويلكٍل من دنيا  للتمويلدنيا تتضمن  1  

 للتمويل
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 )يتبع( مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةإستثمارات في شركات زميلة ومشاريع  11
 

  )يتبع( الهامةالمشاريع المشتركة تفاصيل  11/2
 

المباالغ  الملخصاة أدنااه. تمثال المعلوماات المالياة مدرجة أدناه هي للتمويلدنيا مشاريع من  بكلٍ  المتعلقةإن ملخص المعلومات المالية 
 وفقاً المجموعة من قبل  هاتعديلتم )المالية  للتقارير ةالدولي وفقًا للمعاييرالتي تم إعدادها و لمشروع المشترك لالبيانات المالية المبينة في 
  .حقوق الملكية محاسبةألغراع 

 

 للتمويلدنيا 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
    بيان المركز المالي
 93.906  152.394 الموجودات المتداولة

 1.517.308  2.035.806 الموجودات غير المتداولة
 118.294  156.958 المطلوبات المتداولة

 842.340  1.247.576 المطلوبات غير المتداولة
    بيان الربح أو الخسارة

 387.813  726.549 إيرادات
 200.628  250.886 ربح السنة

    بيان التدفقات النقدية
 5.500  29.450 خالل السنة توزيعات مستلمة
 317.209  474.579 في المطلوبات الطارئة حصة المجموعة

 3.964  2.307 حصة المجموعة في اإللتزامات
 

المعتارف للمجموعاة  المشااريع المشاتركة الهاماةفاي  للحصاص المدرجاةالقيماة  إلاىأعااله المعلوماات المالياة تساويات ملخاص  فيما يلي
 :الموحدةفي البيانات المالية بها 

 

 للتمويلدنيا 
2015 
  رهمألف د

2014 
 ألف درهم

 650.580  783.666 صافي موجودات المشروع المشترك
 %25  %25 نسبة ملكية المجموعة

 162.645  195.917 حصة المجموعة في صافي موجودات المشروع المشترك
 6.405  6.405 الشهرة

 150  (1.260) تعديالت أخرى
 169.200  201.062 القيمة المدرجة للمشروع المشترك
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 )يتبع( إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية 11
 

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكيةالحركة في  11/3
 

 المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدناه:اريع المشتركة في الشركات الزميلة والمشإن الحركة في اإلستثمارات 
 
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 2.667.864  4.118.227 يناير 1كما في 
 279.732  17.980 إستحواذات
  662.799)  - إستبعادات

 527.047  610.316 ، صافيالحصة في الدخل
 1.306.629  - ينل ان. فيهولد إير كابمكاسب اإلستبعاد المفترع على 

 5.873  861 الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية
  6.119)  (32.407) توزيعات مستلمة 

 4.118.227  4.714.977 ديسمبر  31كما في 
  

مقابال قاروع  هاي مرهوناةألاف درهام   3.764.284: 2014ألف درهام ) 4.353.779 بمبلغ بقيمة مدرجةاستثمارات المجموعة إن 
  .16جموعة )إيضاح لما
 

فاي ألاف درهام  فاي إساتثمارات  15.974: 2014ألف درهم ) 22.029بخسارة إنخفاع القيمة بمبلغ  خالل السنة اعترفت المجموعة
 .)أ   4)إيضاح  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية

 
سااابة وفقاااًا لحقاااوق الملكياااة الواقعاااة خاااارج اإلماااارات العربياااة المتحااادة يبلاااغ االساااتثمار فاااي الشاااركات الزميلاااة والمشااااريع المشاااتركة المحت

 ألف درهم . 3.770.105: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 4.353.779
 

اسااتنادًا إلااى أسااعار السااوق لالسااتثمار فااي الشااركات الزميلااة والمشاااريع المشااتركة المحتساابة وفقااًا لحقااوق الملكيااة بلغاات القيمااة العادلااة 
: 2014ألاااااف درهااااام ) 4.073.613بقيماااااة تبلاااااغ مدرجاااااة  ألاااااف درهااااام  3.833.158: 2014ألاااااف درهااااام ) 4.282.508المتداولاااااة 

 .ألف درهم  3.485.750
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 إستثمارات مالية 12
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

    آلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اموجودات مالية 
 132.387  142.280 1 صندوق غير مدرج

    مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 629.513  275.255 2 طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

    بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 163.791  - 3 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة

    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الية بموجودات مال
 93.229  106.493 5 موجودات مشتقة

 652.930  1.487.341 3 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة
 228.575  204.163 4 أوراق مالية مدرجة
 6.035  5.376 إستثمارات أخرى

 2.220.908  1.906.460 
 

ألااف  1.534.794: 2014)ألااف درهاام  1.853.511خااارج دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة  ظ بهاااالمحااتفماليااة السااتثمارات تبلااغ اال
سااتثمر فااي مشاااريع تطااوير البنيااة التحتيااة فااي جميااع أنحاااء الشاارق ي الااذيصااندوق األسااهم الخاصااة غياار الماادرج صااندوق يعتباار ال 1  درهم .
الصااندوق االسااتثمار فااي مجاااالت مثاال الطاقااة والنقاال والخاادمات بااات متطلتتمثاال . ضاامن قطاااع البنيااة التحتيااة، وشاامال أفريقيااا األوسااط

المجموعااة. خااالل الساانة، اعترفاات  وتقااوم بإدارتااهفااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة  و مسااجلالبيئيااة والبنيااة التحتيااة االجتماعيااة وهاا
 31كمااا فااي  ألااف درهاام . 2.115 مبلاغب : خسااارة2014ديساامبر  31ألااف درهاام ) 11.080 بمبلاغمكاسااب القيمااة العادلااة بالمجموعاة 
درهاام  فيمااا يتعلااق  ألااف 32.167: 2014درهاام ) ألااف 32.167بمبلااغ  إسااتثمار إضااافي، كااان لاادى المجموعااة التاازام 2015ديساامبر 

وق الحاد طاألاف درهام فاي  225.940 بمبلاغ إساتثمارتمثال ، إيركااب من أساهم %12.6نسبة بتمويل تحوط و المجموعة عملية  لدى 2  بهذا الصندوق.
 61.23دوالر أمريكاي إلاى  51.54و  دوالر أمريكاي 42.39إلاى دوالر أمريكاي  37.11بقيماة  األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

العائادات النقدياة  تحاوطللتادفقات النقدياة،  تحاوطأساعار األساهم كاأداة طاوق  تصانيفللسهم الواحد علاى التاوالي. وقاد تام  دوالر أمريكي
خاالل السانة   .16)إيضااح الادخل الشاامل اآلخار بالقيماة العادلاة مان خاالل  وتام إحتساابهامل لأساهم فاي المساتقبل، على البيع المحت

على تحوط  القيمة العادلة على  ألف درهم 403.573 : مكسب بمبلغ2014) درهم ألف 354.258مبلغ ببخسارة اعترفت المجموعة 
أوراق الماليااة متوسااط العائااد لاا إن. فائاادة متغياارة معاادالتالتااي تحماال باادخل ثاباات فااي محفظااة أوراق ماليااة مدرجااة  تحااتفظ المجموعااة 3  .اآلخر الشامل الدخلالتدفق النقدي من خالل 

تااااواريخ  لهااااااألوراق الماليااااة إن ، 2015ديساااامبر  31% . كمااااا فااااي 10.43: 2014)% 5.20 هااااو لتاااااريخ اإلسااااتحقاقدخل ثاباااات باااا
 الموجوداتدخل ثابت من مالية ذات ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف أوراق السنةخالل  .ةسن 34إلى  شهراستحقاق تتراوح ما بين 
  التغيير في نموذج األعمال. نتيجةالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلى المالية بالتكلفة المطفأة 
ألااف  816.721: 2014ديساامبر  31درهاام ) ألااف 1.474.730ذات الاادخل الثاباات بإجمااالي مبلااغ  المدرجااة تاام رهاان األوراق الماليااة

 إن إتفاقيااات إعااادة الشااراء تخضااع إلتفاقيااة  .16درهاام  كضاامان مقاباال قااروع المجموعااة بموجااب إتفاقيااات إعااادة الشااراء ) إيضاااح 
 أخارى فاي ألاف درهام، وأساهم 101.620 بمبلاغاإلماارات العربياة المتحادة  فايأوراق مالية مدرجاة أسهم في تشمل محفظة المجموعة  4  الرئيسية. التسوية

ألاف  2.047.122خالل السنة، قامت المجموعة بشراء أسهم مدرجة بمبلاغ  ألف درهم. 85.251 بمبلغدول مجلس التعاون الخليجي 
  درهم.

: 2014ديساااامبر  31ألااااف درهاااام ) 1.296.863لموجااااودات المشااااتقة المحااااتفظ بهااااا ماااان قباااال المجموعااااة ل القيمااااة اإلساااامية  بلغاااات 5
 ألف درهم .  1.422.650
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى 13
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 77.613  175.292 ذمم مدينة تجارية
  22.192)  (21.544) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 13.394  24.759 مصاريف مدفوعة مقدما وسلفيات
 56.482  62.673 فوائد مستحقة

 23.762  39.420 مبالغ مخصصة ألرباح السنة السابقة 
 70.000  35.000 ودائع مرهونة

 30.271  33.077 ذمم مدينة أخرى
 348.677  249.330 
 

 حسب المنطقة الجغرافية هو: ديسمبر 31كما في للتعرع لمخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية  إن الحد األقصى
 
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 55.421  58.271 الشرق األوسط ومنطقة أسيا المطلة على المحيط الهادئ
 -  95.477 مناطق أخرى

 153.748  55.421 
 

 ديسمبر هي كما يلي: 31إن أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 
 
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 8.069  84.515 لم تتجاوز موعد استحقاقها 
 18.799  32.349 يوماً  90خالل 
 12.682  39.792 يوم 180يوم إلى  91

 10.185  7.842 يوم 365يوم إلى  181
 27.878  10.794 يوم 365أكثر من 

 175.292  77.613 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 13
 

 صص الديون المشكوك في تحصيلهاالحركة في مخ
 
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 4.107  22.192 الرصيد في بداية السنة
 -  2.421 معترف به نتيجة إستحواذالمخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 18.085  2.711 خسائر إنخفاع القيمة معترف بها خالل السنة
 -  (5.780) عكس مخصص
 22.192  21.544 ة السنةالرصيد في نهاي

 
بعين اإلعتبار أي تغيير في جودة اإلئتمان للاذمم المديناة التجارياة مان  المجموعةمدينة تجارية، تأخذ  ةعند تحديد قابلية التحصيل لذم

 التقرير. نهاية فترةتاريخ منح الدين حتى 
 

تجاريااة لصااالح البنااك المركاازي لدولااة االمااارات العربيااة تمثاال الودائااع المرهونااة ضاامانات نقديااة لخطابااات ضاامان صااادرة ماان قباال بنااوك 
وضاع تام %  سنويًا. 0.68% و 0.50: 2014% )0.50 هو المرهونةمعدل الفائدة على الودائع  إنالمتحدة بالنيابة عن المجموعة. 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. بنوك في لدى المرهونةجميع الودائع 
 
 

 النقد ومرادفات النقد 14
 
 

2015 
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 2.031.271  713.526 ودائع قصيرة األجل محتفظ بها لدى البنوك
 428.977  438.094 نقد لدى البنوك

 163  38 نقد في الصندوق
 1.151.658  2.460.411 
 

يًا. ياتم االحتفااظ بجمياع %  سانو 1.15% و 0.70: 2014% )2.10% و 1.75يتراوح سعر الفائدة على الودائع قصيرة األجال باين 
 الودائع البنكية قصيرة األجل لدى بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 رأس المال وأنصبة األرباح 15
 

 رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل:
2015 

 ألف درهم
 

2014 
 ألف درهم

 سهم   1.944.514.687: 2014) سهم 1.944.514.687
 1.944.515  1.944.515 درهم للسهم 1بقيمة  
 

فياه مان باين أماور أخارى علاى توزياع أنصابة  وتمات الموافقاةالجمعياة العمومياة السانوية إجتماع  ت الشركة، عقد2015مارس  24في 
: أنصااابة أربااااح نقدياااة بمبلاااغ 2014س ماااار  20)درهااام للساااهم  0.30تمثااال ألاااف درهااام  568.136% بمبلاااغ 30أربااااح نقدياااة بنسااابة 

  . للسهم درهم 0.10تمثل  ألف درهم 189.709
 

لموافقااة  الشااركة ويخضااعماان قباال مجلااس إدارة  2015 عاان ساانةللسااهم الواحااد درهاام  0.20بمبلااغ أرباااح نقديااة  أنصاابة توزيااع تام إقتااراح
 .القادم ةالمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 
مان األساهم القائماة للشاركة.  %10أساهم تصال إلاى تنفيذ برنامل إعادة شاراء  علىدارة الشركة إ، وافق مجلس 2014سبتمبر  17 في

نتهاى الحقاًا بتااريخ 2014أكتاوبر  20  على البرناامل فاي SCAوافقت هيئة األوراق المالية والسلع ) كماا فاي  .2015أكتاوبر  18، وا 
 18.075.075: 2014ديساامبر  31)درهاام  ألااف 233.168بقيمااة سااهم  89.008.340 بشااراءالشااركة  قاماات، 2015 ديساامبر 31

 .خزينة أسهمألف درهم  ومدرجة ك 49.087سهم بقيمة 
 
 لعادد المارجحبإساتخدام المتوساط  2015 ديسامبر 31المنتهياة فاي  ةالحاليا للسانةإحتساب العائد األساساي والمخفاع للساهم الواحاد تم 

 .الخزينة أسهم تأثير اإلعتبار ألخذ بعينابعد  السنة خالل القائمة األسهم
 

 

2015 
 ألف درهم

 

2014 
 ألف درهم

 1.732.671  587.841 عائدة إلى مالكي الشركة السنةأرباح 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراع العائد األساسي 

 1.943.902  1.884.261 والمخفع للسهم الواحد 
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 القروض 16
 
 

 
ألااف درهاام )صااافي ماان تكلفااة  3.843.025حيااث تاام زيااادة مبلااغ  ،إيركااابفااي  مأسااهماان  %12.6 لحااواليتموياال تحااوط و  اتلياا، أكملاات المجموعااة عم2014ديساامبر  1و  2014ساابتمبر  2 بتاااريخ 1

   .12تحمل فائدة )إيضاح  كأداة تمويلألف درهم   110.961الفائدة المدفوعة مقدمًا بمبلغ 
 
ألاف درهام، يتكاون  2.758.500مبلاغ سانوات بإجماالي  5مضامون لمادة  مساتبدلًة ايااه بااقتراعوتساهيل القارع المتجادد ، أكملت المجموعة إعادة تمويل قرضها المضمون 2014مارس  27 بتاريخ 2

 بمبلاااغعلاااى شاااكل قااارع متجااادد غيااار مساااحوبة  بنكياااةتساااهيالت  ، كاااان لااادى المجموعاااة2015ديسااامبر  31كماااا فاااي ألاااف درهااام وقااارع متجااادد بااانفس المبلاااغ.  1.379.250 بمبلاااغ مااان قااارع ألجااال
 ألف درهم . 1.379.250: 2014ألف درهم ) 1.379.250

 
واألوراق  ، 7إيضااح راجاع االساتثمار العقااري )،  11إيضااح راجاع وفقاا لحقاوق الملكياة )اإلساتثمارات المحتسابة  حصة المجموعة في والموجودات المرهونة إلى المقرضين كضمان هي ستثماراتإن اإل
 .  12ضاح إيراجع ) ذات الدخل الثابت المدرجةواألرواق المالية   12إيضاح راجع ) المدرجةالمالية 

 
 استثماراتها في األوراق المالية ذات الدخل الثابت المدرجة بموجب عقد إعادة الشراء.مقابل الفعالة لمجموعة اقروع مطلوبات تمثل إعادة شراء  3
 
 وهي بالدوالر األمريكي. من قبل المجموعةتم الحصول عليها وتسهيالت بنكية أخرى تمثل قروع تجارية  4

 2015ديسمبر  31 
 ألف درهم

 2014ديسمبر  31 
 ألف درهم

 
 سعر الفائدة الفعلي

 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع سنوات 3

 
 سعر الفائدة الفعلي

 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع سنوات 3

%1.2% إلى 0.6 1تمويل مقابل طوق الموجودات  %1.2% إلى 0.6  3.876.470 - 3.350.655 525.815   - 3.326.731 525.571 3.852.302 
%3ليبور +  2قروع ألجل مضمونة  %3ليبور +   14.699 - 9.508 5.191   306.979 10.496 4.226 321.701 

 663.566 - - 663.566 شهر ليبور  1.200.944 - - 1.200.944 شهر ليبور 3 إعادة شراء مطلوبات
%3.93إيبور  4غير مضمونة  قروع  9.462 - 220.680 230.142  3.93%  5.350 - 220.680 226.030 

  1.741.412 3.360.163 220.680 5.322.255   975.895 3.337.227 750.477 5.063.599 
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 القروض )يتبع( 16
 

 إن حركة القروع مدرجة أدناه:
 

 
2015 

 ألف درهم
 

2014 
 ألف درهم

 5.063.599 يناير 1في 
 

2.379.768 
 2.371.335  558.014 قروع مسحوبة

  115.609)  42.931 اإلطفاءات، صافي من والفائدة المدفوعة مقدماً  رعقترتيب تكاليف 
(342.289) وع مدفوعةقر    (3.525.881  

 - للموجودات طوق الحد األدنى والحد األقصى تمويل مقابل 
 

3.953.986 

 
5.322.255 

 
5.063.599 

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى 17

 
2015 

 ألف درهم
 

2014 
 ألف درهم

 54.437 ذمم دائنة تجارية
 

24.512 
 41.163  47.380 فوائد مستحقة على قروع

 69.860  50.542 1بات مشتقةمطلو 
 18.236  21.715 مخصص مكافنت نهاية الخدمة

 26.671  42.133  أنصبة أرباح مستحقة
 -  4.939  25حوافز الموظفين طويلة األجل )إيضاح 

 135.221 أخرى ومستحقات مطلوبات
 

138.951 

 
356.367 

 
319.393 

 
مان  بالقيماة العادلاة إدراجهااتكلفاة المطفاأة باساتثناء ماا يتعلاق بالمطلوباات المشاتقة التاي ياتم الذمم الدائنة التجارية واألخرى بال إدراجيتم 

بوضاع سياساات مالياة للتأكاد مان  قامات المجموعاةياوم.  60للذمم الدائنة التجارية هو إن معدل فترة االئتمان . خالل الربح أو الخسارة
 خالل سنة واحدة. للذمم الدائنة هيستحقاق التعاقدية اإل إن تواريخ حددة.دفع اإللتزامات الدائنة في حدود فترة االئتمان الم

 
ألااف  1.386.573: 2014ألااف درهاام ) 1.171.560لمطلوبااات المشااتقة المحااتفظ بهااا ماان قباال المجموعااة ل القيمااة اإلساامية بلغاات 1

 درهم . 
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 رى )يتبع(ذمم دائنة تجارية وأخ 17
 

 ستحقاق التالية:االمقايضات أسعار الفائدة مع تواريخ  بشكل رئيسيالمطلوبات المشتقة تمثل 
 

 
2015 

 ألف درهم
 

2014 
 ألف درهم

 25.469 خالل سنة واحدةمستحقة 
 

34.232 
 31.131  20.367 بين سنة وثالث سنواتمستحقة 

 4.497  4.706 أكثر من ثالث سنوات

 
50.542 

 
69.860 

 
 

 من بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكاليف  إيرادات 18
 

 

2015 
 ألف درهم

 

2014 
 ألف درهم

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات
 88.087  40.514) 128.601  163.371 (84.603) 247.974 تقديم خدمات
 14.248  979) 15.227  26.837 (2.379) 29.216 إيرادات تأجير
 -  651) 651  - (95) 95 بيع مخزون

 
277.285 (87.077) 190.208  144.479 (42.144  102.335 

 
 عمليات الرعاية الصحية. إلىرئيسي  بشكلالخدمات  بيع البضائع وتقديم وتكلفةيرادات اإل تعود
 . 7عقاري )إيضاح  إلى إستثمار التأجير وتكاليف البيع المباشرةإيرادات تعود 
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 إستثمارات ماليةإيرادات من  19

 

2015 
 ألف درهم

 

2014 
 ألف درهم

 معاد بيانه*
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 12.168  10.764 إيرادات أنصبة أرباح – صندوق غير مدرج  
    بالتكلفة المطفأةدات مالية موجو 

 7.451  2.539 أرباح فوائد – أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة
    عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 1.286  1.022 موجودات مشتقة

 4.759  48.700 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة
 48.904 أوراق مالية مدرجة

 
10.241 

 90.478 1أخرى
 

201.403 

 
202.407 

 
237.308 

 
 . كابيتالعن عمالء الواحة  من ترتيب، تقديم المشورة وتمويل نيابةً  على إيراداتخرى األ اإلستثمارات تشتمل 1
 
 المدرجاة ساابقاً غ للمجموعاة، المباالالناتجاة مان اإلساتثمارات المالياة بند الاربح أو الخساارة في  اإليرادات من إستثمارات مالية تتضمن* 

بالقيمة العادلة من خالل الادخل الشاامل  إستثماراتمن  أرباح أنصبة"إيرادات  باإلضافة إلى، "المال أسواق رأس"الدخل من  بند ضمن
/ إياارادات" ضاامن بناادالمدرجااة سااابقًا  لمشااتقات مصاانفة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة"القيمااة العادلااة مكسااب و " اآلخاار"

 أخرى". )مصاريف 
 
 

 صافي)مصاريف(/ إيرادات أخرى,  20

 
2015 

  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 معاد بيانه*
 10.706  10.795 إيرادات فوائد من قروع إستثمارية بالتكلفة المطفأة

 2.441  1.931 إيرادات فوائد من عقود تأجير تمويلية
  126.083)  (781) خسائر القيمة العادلة من إستثمار عقاري
  5.437)  95 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

  26.366)  (11.258) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 7.819  5.536 أخرى

 6.318  (136.920  
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دارية 21  مصاريف عمومية وا 

 

2015 
 ألف درهم

 

2014 
 ألف درهم

 المجموع التابعة الشركات الشركة 
 

 الشركة
 الشركات
 المجموع التابعة

 188.159 64.412 123.747  193.232 87.159 106.073 تكاليف موظفين
أتعاب قانونية وأتعاب 

 25.773 5.419 20.354  19.372 5.193 14.179 مهنية أخرى
 6.396 3.333 3.063  8.792 5.105 3.687 إستهالك

إطفاء موجودات غير 
 2.246 2.246 -  10.986 10.986 - ملموسة

 58.394 36.169 22.225  125.541 100.062 25.479 أخرى

 
149.418 208.505 357.923  169.389 111.579 280.968 

 
مختلااااف القضااااايا االجتماعيااااة  ماااان أجاااالألااااف درهاااام   409: 2014) درهاااام ألااااف 2،112 بمبلااااغخااااالل الساااانة، ساااااهمت المجموعااااة 

 والمبادرات.
 
 

 اريف تمويل, صافيمص 22
 2015 

 ألف درهم
 2014 

 ألف درهم
 78.887  41.580 فوائد على القروع

 39.088  43.177 رعقترتيب تكاليف إطفاء 
  3.011)  (11.600) فوائد محققة على ودائع ألجل

 73.157  114.964 
 
 

 ذات عالقة جهات 23
 

فاااي المجموعاااة، المااادراء أو المساااؤولين فاااي المجموعاااة أو الشاااركات التاااي إن الجهاااات ذات العالقاااة قاااد تتضااامن المسااااهمين الرئيسااايين 
تماارس تااأثيرًا ملحوظااًا علااى المجموعااة أو تلااك الشااركات التااي يمكان للمجموعااة ممارسااة تااأثير ملحااوظ عليهااا أو تمتلااك ساايطرة مشااتركة 

 عليها. 
 

علااى  عليهااالموافقااة  ياتم، ماع أي اسااتثناءات تااةعلااى أساس تجارياة بحشاروط وفقااًا لذات عالقاة  جهاااتتجاري المجموعاة معااامالت ماع 
متثااال لجميااع القااوانين اإلذات العالقااة  الجهاااتطلااب ماان المعااامالت مااع ت. فااي جميااع الحاااالت، ياإلدارة وجااه التحديااد ماان قباال مجلااس

م عرضاها علاى يات فاي أياة مساألة تضاارب فعلاي أو محتمال فاي المصاالحدارة اإلعضاو مجلاس  عندما يكون لادى. عالقةواللوائح ذات 
رئاايس مجلااس اإلدارة ماان ، ويمكاان أيضااا أن يطلااب ذات صاالةقاارارات  ةفااي أياا التصااويت المعنيااينأعضاااء ال يحااق ل، مجلااس اإلدارة
الشركة سياسة تضاارب المصاالح ألعضااء مجلاس اإلدارة لدى ذات الصلة.  اإلدارة عدم المشاركة في مناقشات مجلس العضو المعني

مجلاس خطاوات معقولاة للحفااظ علاى الاوعي وااللتزاماات األخارى ذات الصالة مان ب. تقاوم الشاركة دارة العلياالاإل قواعاد السالوك نظامو، 
 .وكذلك قواعد السلوكاالمتثال لهذه السياسة  مراقبةاإلدارة واإلدارة العليا، وبالتالي هي قادرة على 
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 )يتبع( عالقةالذات  لجهاتا وأرصدة معامالت 23
 

 األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة:
 23،541: 2014ديسامبر  31) 2015 ديسامبر 31فاي كماا  ألاف درهام 12.283لشاركة زميلاة مقدماة ال اإلستثماريةقروع بلغت ال

مبلااغ ب اإلعتاارافميلااة، وبالتااالي تاام فااي الشااركة الز اإلسااتثمار قاارع القابلااة لإلسااترداد لقيمااة الإعااادة تقياايم بقاماات اإلدارة  درهاام . ألااف
مبلااغ ب تاام اإلعتااراف، الساانة السااابقةفااي  .ألااف درهاام  22.788: 2014) اإلسااتثمار نخفاااع فااي قيمااة قاارعكإألااف درهاام  11.258
هاو  إلنخفاضات القيماةالرئيسي  السببكان كإنخفاع في إستثمار في شركة زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية. ألف درهم  15.175

الزميلاة، والتاي ماان المتوقاع أن تولاد تاادفقات نقدياة يااتم  الشااركة لادىلابعع األصااول المضامونة  للتاأخر الزمنااي للتخاارجوقعاات اإلدارة ت
 فائدة. ةالقرع أيال يحمل سترداد استثماراتها. إلمن قبل المجموعة  تحصيلها

 
 اإلساتثماردارة إلالواحاة شاركة  المحاتفظ باه فايتثمار مان اإلسا% 100 البالغاةمن حصاتها  %0.7 ببيع مجموعةال قامت، السنةخالل 

 مان حصاتها %9.9 ببياع مجموعاةال قاماتالمشترك. في السنة الساابقة،  اإلستثمارخطة  ضمنلموظفي اإلدارة الرئيسيين  اس بي سي
اإلساتثمار  فاي %20.6 البالغاةمن حصاتها  %0.41، و أنجلو أريبيان للرعاية الصحيةفي  المحتفظ به في اإلستثمار %100 البالغة

 خطة االستثمار المشترك. ضمنلموظفي اإلدارة الرئيسيين  إن بي إس المحتفظ به في
 

 2015 مكافنت موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 22.689  25.361 قصيرة األجل رواتب ومزايا
 629  682 مكافنت نهاية الخدمة

     26.043  23.318 
 

  .25)إيضاح  فرص لإلستثمار المشتركموظفي اإلدارة الرئيسيين  مجموعةمنحت ال
 

 إلتزامات  24
 

 التزامات رأسمالية
 

متعلقاة بتطاوير  درهام ألاف  13.570: 2014) درهامال شايء بمبلاغ لادى المجموعاة التزاماات رأسامالية كان  ،2015ديسمبر  31في 
أنجلاااو أريبياااان للرعاياااة : ال شااايء  متعلقاااة بالشاااركة التابعاااة 2014درهااام ) ألاااف 16.387ومبلاااغ  المرحلاااة األولاااى مااان مشاااروع المركاااز

 .الصحية
 

 ترتيبات تأجير تشغيلية
 

 كمستأجرالمجموعة 
 

 عاات اإليجااردفالسانوية مقادمًا. فيماا يلاي جادول  دفعاات اإليجاار تساديد. ياتم لمساحة المكتبتشغيلية أبرمت المجموعة ترتيبات تأجير 
 المستقبلية:

 2015 
 ف درهمأل

 2014 
 ألف درهم

 3.139  3.139 مستحق خالل سنة
 5.494  2.354 مستحق بين السنة الثانية والسنة الخامسة

 5.494  8.633 
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  )يتبع( إلتزامات 24
 

 )يتبع( ترتيبات تأجير تشغيلية
 

 )يتبع( كمستأجرالمجموعة 
 

 كمصروفراف بها تم اإلعتدفعات 
 2015 

 ألف درهم
 2014 

 ألف درهم
 3.790  3.875 الحد األدنى لدفعات اإليجار

 3.875  3.790 
 

 كمؤجرالمجموعة 
 

إلاى  3: 2014سانة ) 15إلاى  1إيجار باين  دفعاتلمجموعة مع ا المملوك من قبلالعقاري  ستثمارتشغيلية باإلاليجار اإلعقود تتعلق 
 .سنوات  10
 
 .18ة تم بيانه في إيضاح العقاري ستثماراتاإل المحققة من قبل المجموعة علىتأجير ال اتإيراد إن
 

 مدرجة أدناه: غير القابلة لإللغاء إن عقود الذمم المدينة للتأجير التمويلي
 
 2015 

 ألف درهم
 2014 

 ألف درهم
 25.967  35.675 مستحق خالل سنة

 81.869  91.456 مستحق بين السنة الثانية والسنة الخامسة
 30.961  48.231 مستحق ألكثر من خمس سنوات

 175.362  138.797 
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 الموظفين تعويضات 25
 

تشاجعهم علاى  ينتاوفير قاعادة تعويضاات قوياة للماوظفالهادف الرئيساي للمجموعاة هاو  فاإنتعويضاات الماوظفين، خطاة ل عند التخطيط
. ويتحقااق ذلااك ماان خااالل الجمااع بااين الرواتااب النقديااة علااى نتااائجهم وفقااا لمصااالح المجموعااة العوائااد المتمياازة ولمكااافئتهم بناااءً  قيااقتح

واالسااتثمار  طويلااة األجاال المااوظفين حااوافزباارامل تعتمااد علااى أداء المجموعااة والفاارد، والمشاااركة فااي مختلااف التااي متغياارة الوالمكافاانت 
 أدناه. لمبينا طويل األجلالمشترك 

 
 خطط مشاركة أرباح االستثمار

مشاركة ب المرتبطينلبعع الموظفين التالية  طويلة األجلخطة الحوافز النقدية  على، وافق مجلس إدارة المجموعة السنة الحاليةخالل 
 أرباح االستثمار:

 
  علاى مادى ثاالث  تادريجياً  ياتم إكتساابها لالتاداو صاندوق  نقااط مرتبطاة باإداءحيث ياتم مانح الماوظفين  التداول قصيرة األجل،خطة

صاافى قيماة  المستمدة منمكتسبة النقاط المثل قيمة ي يتم دفع مبلغ نقدي. تخضع إلستمرار العمل الفعلي،منح السنوات من تاريخ 
 الخدمة. شروط بعد االنتهاء من أصول الصندوق

 
  التااي تاام تحقيااق معاادل العائااد الااداخلى المحاادد فااي  تبطااةالمااوظفين نقاااط مر ماانح حيااث يااتم بموجبهااا  ،األجاالطويلااة  مكافااأةخطااة

ُيعاادل  ياتم دفاع مبلاغ نقادي. اإلستثمار وتخارج تخضع إلستمرار العملو تدريجيًا،  إكتسابهاتم يالتي  تحديدها لإلستثمارات المحددة،
الحاد األدناى  الوصاول إلاى، بشارط ةذات العالقا اإلساتثماريةمان المشااريع  والتخاارجعند إتمام شروط الخدمة  المكتسبةقيمة النقاط 

 .للعائد المحدد سلفاً 
 

. بموجاب إلدارة المجموعاةمنفصالة  األجالخطة حوافز طويلة على للرعاية الصحية  أريبيانباإلضافة إلى ذلك، وافقت مجموعة أنجلو 
للرعايااة  أريبيااانأنجلااو التخااارج ماان اإلسااتثمار فااي هااذه الخطااة، يجااب علااى المااوظفين الحصااول علااى مبلااغ نقاادي علااى أساااس قيمااة 

 شروط الخدمة ذات الصلة.لالموظفين تلبية ، و للمجموعةمالية الهداف بعع األتحقيق ل وخضوعاً ، الصحية
 

 مرتبطة باألسهمخطة 
 

 يسااتلم بموجبهااا ، التاايالمجموعااة إلدارة باألسااهمنقديااة مرتبطااة  حااوافزخطااة علااى خااالل الساانة الحاليااة، وافااق مجلااس إدارة المجموعااة 
تاااريخ الماانح  ، علااى مادى ثااالث ساانوات مانتادريجياً  إكتسااابهاتم يااالتاي  للواحاة كابيتااال ش.م.ع.،المااوظفين وحادات أسااهم مقياادة بعاع 
عنااد ، علااى أساااس أحاادث سااعر للسااهم، المكتساابةاألسااهم مثاال قيمااة ي للموظااف يااتم دفااع مبلااغ نقاادي. إلسااتمرار العماال خضااوعاً ، الفعلااي

 ث سنوات.ثالإستكمال شرط الخدمة بنجاح لمدة 
 

 برامج االستثمار المشترك
التااي  سااتثمارات المجموعااةإ حصااة فاايعلااى  ونيحصاال الااذي بموجبااهالمشااترك  اإلسااتثمارأيضااا فااي برنااامل  اإلسااتثماريشااارك خبااراء 

المجموعااة فاارص  منحاات. للمجموعااةأي مكسااب أو خسااارة  ينااتل عنااهوال لمجموعااة، ا إلسااتثمار المدرجااة القيمااةتتناسااب مااع يااديرونها، 
مان شاركة الواحاة إلدارة اإلساتثمار اس باي ساي إلاى موظفيهاا ضامن بارامل اإلساتثمار المشاترك. فاي % 0.7 بواقعالستثمار المشترك ا

مان شاركة  %0.4و  هيلاث كيار إنفساتمنت إل إل ساي أريبياانأنجلاو  % مان9.9 بواقاعاإلستثمار المشاترك  تم منح فرص 2014سنة 
  .23)إيضاح  ان بي اس

 
 المتغياار علااى أساااس الاادفع األداء ماادفوعات حساااب علااى ينمااوظف كتكاااليفدرهاام  ألااف 35.000 بمبلااغ، تاام االعتااراف للساانة الحاليااة

تام  . 17إيضااح مختلفاة ) في إطاار خطاطمستحقة على حساب الحوافز طويلة األجل درهم  ألف 4.939، التي تتضمن مبلغ المسبق
أعااله  كماا هاو مباين ذات الصالة العوامال المتغيارة حتماالإ ماع األخاذ باإلعتباار ،تقيايم مناسابة تقنياات بإساتخدام اإلساتحقاق هاذا تكوين

 .الزمنية للنقودالقيمة كذلك و 
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 عامة نظره
 

 تتعرع المجموعة للمخاطر التالية نظرًا الستخدامها األدوات المالية:
 

 مانمخاطر االئت 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

 
والسياسااات  المجموعااةأهااداف  يصاافلمخاااطر الموضااحة أعاااله، كمااا لكاال ماان ا المجموعااةيقاادم هااذا اإليضاااح معلومااات حااول تعاارع 

دارة المخاطر  من قبلها المتبعة واإلجراءات احات كمية أخارى ضامن . تم إدراج إفصلرأس المال المجموعةإدارة باإلضافة إلى لقياس وا 
 هذه البيانات المالية الموحدة.

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر

 
يتحمل مجلس اإلدارة المساؤولية الكاملاة عان إنشااء ومراقباة اإلطاار العاام إلدارة المخااطر التاي تتعارع لهاا المجموعاة. وقامات اإلدارة 

يااتم تتعاارع لهااا المجموعااة.  التاايع ومراقبااة سياسااات إدارة المخاااطر بإنشاااء لجنااة تتضاامن اإلدارة العليااا، والتااي تتحماال مسااؤولية وضاا
لوضااع الحاادود واألنظمااة الرقابيااة  المجموعااةتحديااد وتحلياال المخاااطر التااي تواجههااا بغاارع للمخاااطر  المجموعااةوضااع سياسااات إدارة 

ة إدارة المخاااطر بصااورة منتظمااة لعكااس المناسابة للمخاااطر ومراقبااة المخاااطر وااللتاازام بتلااك الحاادود. هااذا وتاتم مراجعااة سياسااات وأنظماا
المجموعااة. تهاادف المجموعاة ماان خاالل إجراءاتهااا ومعاييرهااا اإلدارياة والتدريبيااة إلاى تطااوير بيئااة التغيارات فااي ظاروف السااوق وأنشاطة 

لتزاماتهم.  نشائية، يكون كافة العاملين فيها مدركين أدوارهم وا    رقابة منتظمة وا 
 

جاراءات إدارة المخااطر تشرف لجنة التدقيق لدى المجم تتعارع لهاا المجموعاة،  التايوعة على كيفية مراقبة اإلدارة االلتزام بسياساات وا 
تواجهها المجموعة. يتم دعم لجنة التدقيق لدى المجموعة  التيومراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر 

جاراءات مراقباة إدارة  فريققوم يداخلي. الق تدقيال فريقفي أعمالها اإلشرافية من قبل  التدقيق الداخلي بإجراء مراجعاات منتظماة لانظم وا 
 المخاطر، هذا ويتم تقديم تقرير حول نتائل هذه األعمال إلى لجنة التدقيق.
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 مخاطر االئتمان
 

طر االئتمااان بمخاااطر تعاارع المجموعااة لخسااائر ماليااة فااي حااال لاام يااتمكن العمياال أو الطاارف المقاباال فااي أداة ماليااة ماان تتمثاال مخااا
الوفاااء بالتزاماتااه التعاقديااة، وتنشااأ مخاااطر االئتمااان بصااورة رئيسااية ماان الااذمم المدينااة المسااتحقة للمجموعااة ماان العمااالء، الموجااودات 

 .    اإلستثمارية واإلستثمارات في عقود التأجير التمويليةالقروع  ،النقد ومعادالته ،المشتقة
 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى (1)
 

يتأثر تعرع المجموعة للمخاطر اإلئتمانية بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حده. إن سمات قاعادة عماالء المجموعاة، 
ة التي يعمل بها عمالء المجموعة، تمثل بعع العوامل التي تؤثر على مخاطر بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد للقطاع والدول

 االئتمان. 
 

جااراءات مختلفااة إلدارة أوجااه التعاارع لمخاااطر االئتمااان بمااا فااي ذلااك التقياايم المااالي األولااي  لقااد قاماات المجموعااة بوضااع سياسااات وا 
برصاد مخصاص النخفااع القيماة علاى أسااس كال حالاة علاى حاده  ومتطلبات الضمانات واستمرار المراقبة االئتمانية. تقوم المجموعة

ال تحااتفظ المجموعااة بأيااة ضاامانات مقاباال الااذمم  وهااو مااا يمثاال تقااديرها للخسااائر المتكباادة المتعلقااة بالااذمم المدينااة التجاريااة واألخاارى.
 المدينة التجارية.

 
 النقد ومرادفات النقد (2)
 

 .مالية تتمتع بتصنيف ائتماني مقبول لدى المجموعة ومؤسساتالنقد لدى بنوك تجارية  يتم إيداع
 
 القروض االستثمارية (3)
 

تقوم المجموعة بالحد مان تعرضاها لمخااطر االئتماان مان خاالل االساتثمار فاي أطاراف مقابلاة تقاع تصانيفاتهم االئتمانياة ضامن الحادود 
 المبينة ضمن إرشادات إدارة المخاطر المالية للمجموعة.  

 
 ت المشتقةالموجودا (4)
 

تقااوم المجموعااة بالحااد ماان تعرضااها لمخاااطر االئتمااان ماان الموجااودات المشااتقة ماان خااالل التعاماال مااع المؤسسااات الماليااة والمصااارف 
 التجارية التي لديها تصنيف ائتماني مقبول لدى المجموعة. 

 
 التمويلي التأجير( عقود 5)
 

 على المعدات المستأجرة. حيث أنها مضمونةلتأجير التمويلي ذمم ابأي مخاطر ائتمان مرتبطة  بتخفيفمجموعة تقوم ال
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 مخاطر السيولة
 

 المالياة ا المالياة التاي ياتم تساويتها مان خاالل تقاديم المباالغ النقدياة أو الموجاوداتتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتجة عن مواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتهاا المالياة المرتبطاة بمطلوباتها
السايولة عداد سياسة إدارة مخاطر سايولة مناسابة وذلاك إلدارة متطلباات المجموعاة النقدياة و بتوجيه اإلدارة إلقام دارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، الذي إلالمسؤولية النهائية إن . األخرى

، ماان خااالل مراقبااة التاادفقات النقديااة المتوقعااة والفعليااة، تسااهيالت بنكيااةقااروع و  ،تقااوم المجموعااة بااإدارة مخاااطر الساايولة باإلحتفاااظ بإحتياطيااات مالئمااة. قصاايرة األجاال ومتوسااطة األجاال وطويلااة األجاال
 الحدّْ من مخاطر السيولة. لمواصلةوالتي يحق للمجموعة التصرُّف فيها  ةغير المسحوبل التسهيالت األخرى تفاصي 16 اإليضاححدِّد يُ . ومطابقة إستحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية
 كانت كما يلي: 2015ديسمبر  31إن تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

 
 

 2014ديسمبر  31  2015ديسمبر  31 ألف درهم
 غير متداول متداول  غير متداول متداول 

 لموجوداتا
 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
  المجموع غير محدد سنوات 3

 خالل
 سنة

1-3  
 سنوات

 أكثر من
 المجموع غير محدد سنوات 3

 13،635 13،635 - - -  40,012 40,012 - - - أثاث ومعدات
 692،007 692،007 - - -  696,010 696,010 - - - إستثمار عقاري

 77،337 77،337 - - -  174,296 174,296 - - - لموسةالشهرة والموجودات غير الم
 23،600 - 4.389 13.385 5،826  17,774 - - 11,389 6,385 إستثمارات في عقود تأجير تمويلية 

 244،221 - 220،680 - 23،541  232,963 - 220,680 - 12,283 قروع إستثمارية
 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 4،118،227 4،118،227 - - -  4,714,977 4,714,977 - - - ة وفقا لحقوق الملكيةمحتسب  
 1،906،460 - 203،899 741،400 961،161  2,220,908 - 155,761 297,058 1,768,089 إستثمارات مالية

 6،232 - - - 6،232  8,661 - - - 8,661 المخزون
 249،330 - 66،326 - 183،004  348,677 - 57,852 - 290,825 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 2،460،411 - - - 2،460،411  1,151,658 - - - 1,151,658 النقد ومرادفات النقد
 9،791،460 4،901،206 495.294 754.785 3,640,175  9,605,936 5,625,295 434.293 308.447 3,237,901 مجموع الموجودات

            
            تحقوق الملكية والمطلوبا

 5،063،599 - 750،477 3،337،227 975،895  5,322,255 - 220,680 3,360,163 1,741,412 قروع
 249،533 - - - 249،533  305,825 - - - 305,825 أخرى - ذمم دائنة تجارية وأخرى

 69،860 - 4،497 31،131 34،232  50,542 - 4,706 20,367 25,469 مشتقة مطلوبات  -وأخرى ذمم دائنة تجارية 
 4،408،468 4،408،468 - - -  3.927.314 3,927,314 - - - حقوق الملكية

 9،791،460 4،408،468 754,974 3,368,358 1,259,660  9,605,936 3,927,314 225,386 3,380,530 2,072,706 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات فاي أساعار الساوق مثال أساعار صارف العماالت األجنبياة وأساعار الفائادة وأساعار األساهم 
فاي التعارع لمخااطر الساوق  أو قيمة أدواتها المالياة. تقاوم الشاركة باإدارة مخااطر الساوق بهادف إدارة والاتحكم المجموعة إيراداتعلى 

 ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
 
 مخاطر العمالت (1)
 

المصانفة بعماالت بخاالف العماالت المساتخدمة فاي شاركات  المالياة باإلساتثماراتقد تتعرع المجموعاة لمخااطر العماالت فيماا يتعلاق 
رة رئيسااية بالاادوالر األمريكااي، فااإن المجموعااة غياار معرضااة لمخاااطر المجموعااة. أمااا فيمااا يتعلااق بمعااامالت المجموعااة المصاانفة بصااو 

درهام المجموعاة إلاى عماالت أخارى غيار إن تعرع  العمالت حيث أن درهم اإلمارات العربية المتحدة مربوط حاليا بالدوالر االمريكي.
 في الجدول أدناه: ملخص الدوالر االمريكيأو اإلمارات العربية المتحدة 

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارةالموجودات ال
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
    :أوراق مالية بدخل ثابت مدرجة

 55.280  105.631 الجنيه اإلسترليني
 21.378  71.054 يورو

    :أوراق مالية مدرجة
 66.686  12.388 سعودي لاير

 20.609  28.758 دينار كويتي
 12.155  4.738 رلينيالجنيه اإلست

 15.144  44.104 أخرى
 266.673  191.252 

 
سااتكون القيمااة ، 2015ديساامبر  31كمااا فااي % 2أعلااى/ أقاال بمعاادل  للموجااودات المااذكورة أعاااله لااو كاناات أسااعار صاارف العمااالت

 .درهم ألف 5.333اقع أعلى/ أقل بو  القيمة المدرجة لإلستثمار المتعلق إلىالعادلة على الربح أو الخسارة، باإلضافة 
 
 الفائدة سعرمخاطر  (2)
 

للتحاوط مان التعارع  ،مناساباً  يكاونثابتاة، حيثماا ال الفائادة ساعر بالادخول فاي مقايضااتتقوم المجموعة في ساياق أعمالهاا االعتيادياة، 
ات في أسعار الفائدة، وهو ما يمثال لتغير ا معيجارات مطابقة اإل هاتتباين فيإال في الحاالت التي  المتغيرة على قروضهاسعار الفائدة أل

. التحوط الدخول في بتكلفة مقارنةً أو في الحاالت التي تعتبر فيها مخاطر أسعار الفائدة غير هامة أو مقبولة  طبيعية بحد ذاته تغطية
 أساعار التدكانت مع لو. درهم ألف  985.267 :2014درهم )ألف  1.210.406 مبلغب التزام سعر متغيرالمجموعة صافي  تمتلك
: 2014درهم )ألف  117.750أرباح السنة بمقدار في  زيادة/نقصنقطة أساس، كان سيؤدي ذلك إلى  100بمقدار  أعلى/أقل الفائدة

 . درهم ألف  21.478
 
 والدخل الثابت مخاطر أسعار األسهم (3)
 

. تقااوم إدارة المجموعااة راق الماليااة باادخل ثابااتواألو  فااي سااندات الملكيااة سااتثماراتماان اإل والاادخل الثاباات تنشااأ مخاااطر أسااعار األسااهم
علاى حسااب أساعار للمخااطر بمتابعة األوراق المالية المتنوعة في محفظتها االستثمارية وفقًا لمؤشرات السوق من أجل تقليال التعارع 

 حول تحليل الحساسية .  )أ  26األسهم )إيضاح 
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 المخاطر التشغيلية 
 

تتمثاال المخاااطر التشااغيلية بمخاااطر التعاارع لخسااارة مباشاارة أو غياار مباشاارة نتيجااة لعاادة أسااباب تتعلااق بارتباااط المجموعااة باااألدوات 
مخاطر السوق  ،االئتمان التكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر ،الموظفين ،المالية وتتضمن، العمليات

 ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير السلوك التجاري المقبولة بصورة عامة.  
 

تهاادف المجموعااة إلااى إدارة المخاااطر التشااغيلية بغاارع تحقيااق تااوازن بااين تجنااب الخسااائر الماليااة واإلضاارار بساامعة المجموعااة وبااين 
 ية التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار. فعال
 

تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ األنظمة الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكال وحادة مان وحادات 
بصااورة عامااة فيمااا يتعلااق بااإدارة المخاااطر التشااغيلية فاااي  المجموعااةطااوير معاااايير األعمااال. ويااتم تاادعيم هااذه المسااؤولية ماان خااالل ت

 المجاالت التالية: 
 

 متطلبات الفصل المناسب بين المهام، بما في ذلك التفويع المستقل المتعلق بالمعامالت؛ 
 متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت؛ 
 ؛األخرى االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية 
 توثيق األنظمة الرقابية واإلجراءات؛ 
  متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها، ومدى كفاءة األنظمة الرقابية واإلجراءات المتبعة فاي التعامال

 مع المخاطر المحددة؛
 متطلبات بيان الخسائر التشغيلية واإلجراءات العالجية المقترحة؛ 
 رئ؛إعداد خطط لحاالت الطوا 
 التدريب والتطوير المهني؛ 
 المعايير األخالقية والعملية؛ و 
 .الحد من المخاطر، بما في ذلك التأمين عندما يكون فعااًل 

 
قسام التادقيق الاداخلي. تاتم مناقشاة نتاائل مراجعاات قاوم بإجرائاه يعان طرياق برناامل مراجعاة دورياة  المجموعاةيتم دعم االلتازام بمعاايير 

 .لجنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعةملخصات إلى  وكذلك تقديم، ذات العالقةاإلدارة في وحدات األعمال مع  قسم التدقيق الداخلي
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 
 

 المالية )يتبع( األدوات  26
 

 إدارة رأس المال
 

المقتاارع والسااوق وكااذلك ضاامان  ،بغاارع كسااب ثقااة المسااتثمرتهاادف سياسااة مجلااس اإلدارة إلااى االحتفاااظ بقاعاادة قويااة لاارأس المااال 
رأس  علااى. يقاوم مجلااس اإلدارة بمراقباة العائااد المسااتبقاةيتااألف رأس الماال ماان أساهم رأس المااال واألربااح التطاور المسااتقبلي لأعماال. 

 المال باإلضافة إلى مستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين.
 

القااروع وبااين أعلااى ماان التااي قااد تكااون محتملااة مااع مسااتويات  العاليااةى الحفاااظ علااى التااوازن بااين العائاادات يسااعى مجلااس اإلدارة إلاا
 ن الممنوحة من خالل مركز رأس المال السليم.ااالمتيازات واألم

 
 :ديسمبر 31كما في فيما يلي نسبة مديونية المجموعة 

 

 
2015 

  ألف درهم
2014 

 ألف درهم
 5.063.599  5.322.255 قروع

  2.460.411)  (1.151.658) ناقص: النقد ومرادفات النقد
  884.246)  (1.421.624) ناقص: ديون بدون الرجوع

 1.718.942  2.748.973 صافي الدين
 4.380.356  3.870.594 مجموع حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة

 6.619.567  6.099.298 
 %28.20  %41.53 بر ديسم 31المديونية كما في  نسبة

 
 القيم العادلة 

 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

المالية من خاالل أسااليب  للموجودات والمطلوباتتقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 
 التقييم:

 
للمنشاأة يمكان  التايلمعدلاة  فاي األساواق النشاطة لموجاودات أو مطلوباات األساعار المدرجاة )غيار امساتمدة مان : مدخالت 1المستوى 

 ؛الوصول إليه في تاريخ القياس
 

والتااي يمكاان مالحظتهااا لأصاال أو  1المدرجااة تاام إدراجهااا ضاامن المسااتوى ماان مصااادر غياار األسااعار مسااتمدة  : ماادخالت2المسااتوى 
 و ؛، إما بشكل مباشر أو غير مباشراإللتزام

 
 . دخالت غير مالحظة لأصل أو اإللتزامم: 3المستوى 
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 األدوات المالية )يتبع(  26
 

 القيم العادلة )يتبع(
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

احتفظاات المجموعااة بااالموجودات والمطلوبااات الماليااة التاليااة بالقيمااة ، ديساامبر 31كمااا فااي هايااة كاال فتاارة تقرياار. لمجموعااة بالقيمااة العادلااة فااي نلالماليااة  والمطلوباااتالماليااة  الموجااوداتبعااع يااتم قياااس 
 العادلة: 

 

 

2015 
 ألف درهم

2014 
 ألف درهم

 الترتيب الهرمي 
 للقيمة العادلة

 أسلوب
 التقييم  

 تحليالت
 الحساسية 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
      لخسارةالربح أو ا 

تااؤثر علااى القيمااة العادلااة بواقااع  المدرجااة، فااي أسااعار الشااراء %5تغيار ±  .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  228.575 204.163 مدرجة)أ  أوراق مالية 
 ألف درهم. 10.208

  .ذات العالقة لإلستثمار التدفقات النقدية المخصومة 2المستوى  6.035 5.376 أوراق مالية في )ب  استثمار آخر 
تاؤثر علاى القيماة العادلاة بواقاع   المدرجاة، في أسعار الشاراء %5تغير ±  .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  652.930 1.487.341 مدرجة )ج  استثمار في أوراق مالية بدخل ثابت

 ألف درهم على التوالي. 74.367
  مااان خاااالل تهاااامعقوليلوسااايط التاااي ياااتم  اختبارهاااا ال أساااعاريساااتند هاااذا التقيااايم علاااى  2المستوى  93.229 106.493 )د  موجودات مشتقة

المخصااومة المقاادرة علااى أساااس شااروط واسااتحقاق كاال  المسااتقبلية التاادفقات النقديااة
 عقد وباستخدام أسعار الفائدة في السوق ألداة مماثلة في تاريخ القياس.

تاؤثر علاى القيماة العادلاة بواقاع   جاة،المدر  في أسعار الشاراء %5تغير ± 
 ألف درهم على التوالي. 5.325

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
      الدخل الشامل اآلخر 

مان قبال مادير  الاذي تام إحتساابهصاندوق لليستند التقييم على صافي قيماة األصاول  3المستوى  132.387 142.280 صندوق غير مدرج)أ  
 .الصندوق

تاؤثر علاى القيماة العادلاة بواقاع   ،في  صاافي قيماة األصاول %5تغير ± 
 ألف درهم. 7.114

      مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 أساااعار، غالبااااً  الساااوق ماااع مااادخالت يمكااان مالحظتهاااا فاااي ساااكولز -نمااوذج باااالك  2المستوى  629.513 275.255   طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهمأ)

 .لأسهم ذات العالقةالسوق  األسهم وتقلبات
ساينتل عناه تغيار فاي القيماة العادلاة بمبلاغ في ساعر الساهم  %10تغير ± 
 على التوالي. درهم ألف 270.007 ألف درهم /  274.170)

      مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
  مااان خااااللمعقولياااة لوسااايط التاااي ياااتم  اختبارهاااا ال أساااعاريساااتند هاااذا التقيااايم علاااى  2المستوى   69.860) (50.542) مشتقات مالية)أ  

المخصااومة المقاادرة علااى أساااس شااروط واسااتحقاق كاال  المسااتقبلية التاادفقات النقديااة
 عقد وباستخدام أسعار الفائدة في السوق ألداة مماثلة في تاريخ القياس.

 2.527تؤثر على القيماة العادلاة بواقاع   الوسيط،في أسعار  %5تغير ± 
 ألف درهم.
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 األدوات المالية )يتبع(  26
 

 القيم العادلة )يتبع(
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(

  2015 
 ألف درهم

   2014 
 ألف درهم

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1لمستوى ا المجموع الموجودات المالية

 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 - - 228.575 228.575  - - 204.163 204.163 أوراق مالية إستثمار في 

 - 6.035 - 6.035  - 5.376 - 5.376 استثمار آخر في أوراق مالية
 - - 652.930 652.930  - - 1.487.341 1.487.341 مار في أوراق مالية بدخل ثابتاستث

 - 93.229 - 93.229  - 106.493 - 106.493 موجودات مشتقة
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 132.387 - - 132.387  142.280 - - 142.280 غير مدرج صندوق
          قات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلةمشت

 - 629.513 - 629.513  - 275.255 - 275.255 طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

 132.387 728.777 881.505 1.742.669  142.280 387.124 1.691.504 2.220.908 المجموع
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 -  69.860) -  69.860)  - (50.542) - (50.542) مطلوبات مشتقة

 -  69.860) -  69.860)  - (50.542) - (50.542) المجموع
 

 خالل السنة. 2و  1 ياتلم يكن هناك تحويالت بين المستو 
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 )يتبع( البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
 

 األدوات المالية )يتبع(  26
 

  القيم العادلة )يتبع(
  الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(

 3المستوى في  القيمة العادلة الحركات فيتسوية 
 

 

2015 
 ألف درهم

 

2014 
 ألف درهم

 132.387 يناير 1في 
 

135.639 
 (1.187) تخفيع رأس المال

 
(1.137  

 11.080 في الدخل الشامل اآلخر  الخسائر/ )مجموع المكاسب
 

(2.115  

 
142.280 

 
132.387 

 
  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(

  باإلضافة إلى قيمتها المدرجة هي كما يلي: إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
2014 
  ألف درهم

2015 
  ألف درهم

 

   القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 موجودات مالية         

        
موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــدخل 

 الشامل اآلخر
 صندوق غير مدرج  142.280  142.280  132.387  132.387

        
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة 

 العادلة

629.513  629.513  275.255  275.255  
طاااااوق الحاااااد األدناااااى والحاااااد األقصاااااى ألسااااااعار 

 األسهم

        
ـــة مـــن خـــالل  ـــة بالقيمـــة العادل موجـــودات مالي

 الربح أو الخسارة
 موجودات مشتقة  106.493  106.493  93.229  93.229

 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة  1.487.341  1.487.341  652.930  652.930
 أوراق مالية مدرجة  204.163  204.163  228.575  228.575

 إستثمارات أخرى  5.376  5.376  6.035  6.035
 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية         

 أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة  -  -  163.791  164.953
 إستثمارات في عقود إيجار تمويلية  17.774  17.774  23.600  23.600

 قروع إستثمارية  232.963  232.963  244.221  244.221
 ذمم مدينة تجارية وأخرى   348.677  348.677  249.330  249.330

 النقد ومرادفات النقد   1.151.658  1.151.658  2.460.411  2.460.411
         
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

 قروع  5.322.255  5.322.255  5.063.599  5.063.599
  أخرى - ذمم دائنة تجارية وأخرى  305.825  305.825  249.533  249.533

        
من خالل  موجودات مالية بالقيمة العادلة

 الربح أو الخسارة
 مطلوبات مشتقة  –ذمم دائنة تجارية وأخرى   50.542  50.542  69.860  69.860
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بمبلاااغ  AerCapلساااوق المفتاااوح مااان خاااالل الحصاااول علاااى حصاااة إضاااافية فاااي لبرنامجهاااا  أكملااات المجموعاااةالسااانة،  الحقاااًا لنهاياااة
 %.15.4إلى  %13.5مجموعة من ال حصةزيادة في نتل عن ذلك ألف درهم.  519.137


