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 المساهمون األعزاء،
 

مليون دةهم، ب ا    391محققًة صاااااااااابق مة ا  بقي ة   قوي بأداء   2021تكللت جهود الواحة كابيتال خالل العام  
خالل تقلتات األساوا    كتيرةً  مظهرت الواحة كابيتال مرونةً وقد   .األسات % مقاةنًة بالعام  69ي ّثل زيادة نساتتها  

ترتتت دلى الجائحة العال ية    ةالتق تخللتها اضاررابات جيوساياساية وتحديات دد د ،  يةتيئة االقتصااد والالعال ية  
  واةتفاع معدالت التضخم العال ية. 19-كوبيد 

 
  ملى تحقي   سااديي   ،واالساتث اةات الخاصاةوقد واصالاا تروير وتعييي مماانات وحدتق مد ال األساوا  العامة 

ملياة دةهم باهاية شاااااااهر ديسااااااا تر    5.84داد واساااااااتقرت القي ة ا ج الية لمصاااااااول ال  داةة ،   ييد م  الا وال
2021. 

 
، وهو  ملياة دوالة  1.2  2021م عاالبلغت قي ة محفظة األصااااول ال  داةة التابعة لوحدة األسااااوا  العامة خالل 

م  الفرص ممام صاااااااااااديقاا االساااااااااتث اةية لج   شاااااااااريحة موسااااااااا  م   جد دًة ما ي عد منجازًا باةزًا سااااااااايفت   باقًا 
صاااد   الكاركة التق تساتث ر بق مدوات   ت ، حقق. وخالل العامقراع ال ؤساساات والكاركات داخل  ال ساتث ري   

، اساتك ااًل لساجل نجاحاتاا االساتثاائية  االئت ان واألساهم مةقامًا قوية تجاوزت مداء الصاااد   ال  اةلة بق الساو  
دلى مداة السااااااوات ال اضاااااية، مذ ت ّاات ه   الصاااااااد   م  تساااااجيل دوائد اساااااتث اةية مجيية دلى مساااااتو   

 ل ستث ري  م  األطراف الثالثة.لاستث اةاتها الرمس الية و 
 

بق تافي  اسااااااتراتيجيتها   ،خالل الاصاااااان الثانق م  العام ال اضااااااق ،االسااااااتث اةات الخاصااااااةبدمت وحدة مد ال  
شااااااااااااااردات بق توظين ةمظ ماالهاا ضاااااااااااااا   محفظاة  الفرص قاد  بري  د لهاا الجاد اد، و دلى بااالدت ااد    الجاد ادة

د العال ية  والتق تسااااتهدف ماها ضاااار اسااااتث اةات متاشاااارة بق قراع االسااااتث اةات التد لة م  مجل تحقي  دوائ
وتواصااااال الكاااااركة التعاون الوةي  م  بر  ا داةة بق شاااااركاتها التابعة ضااااا    دالية م عدلة بحساااااخ ال خاطر. 

  .وإدادة هيالة محفظة مصولها القائ ةدلى مد  ساوات  لخل  قي ة لل ساه ي  مصولها األساسية ةمحفظ
 
 
 



2021وال شااأ من ه ا األداء القوي ال ي حققتا الواحة كابيتال دلى الصااعيد   ال الق والتكااغيلق خالل العام 
بأن الكااااركة   وإناق دلى ةقة تامة  .قوية ل واصاااالة ال ساااايرة وتحقي  مييد م  الا وم  شااااأنا من  ؤساااا  قاددة  

انرالقًا والخروج بأبضااال الاتائ   لالسااات راة دلى ال سااااة الصاااحي   تت ت  با ماانات وال قومات التق ساااتؤهلها  
 .حالياً  ال الق القوي وضعها م  

بأسااااااا ى  يات الكاااااااار والعربان والتقد ر لحاومة ا ماةات  و األصاااااااالة د  مجل  مداةة الواحة كابيتال، متوّجا 
وقيادتها الرشااااااااااااايدة التق نجحت بتوجيهاتها الحاي ة بق ب ل الجهود واتخاذ كابة الخروات الالزمة بق مواجهة 

 الجائحة العال ية والحد م  انتكاةها، وهو ما انعا  جليًا بق تحقي  انتعاش اقتصادي قوي.

ة دون توجيا الكااااااااااااااار والتقد ر لفري  ا داةة العليا وال وظفي  تث ياًا لدوةهم وتفانيهم  وال تفوتاق ه   ال ااساااااااااااااات
خالل الكتير بق تكليال الكااااااااااااااركاة بها ا الاجاا ، ومّود من مهائهم ج يعاًا دلى ها ا ا نجااز واألداء ال االق القوي  

 .2021العام 

وليد المقرب المهيري 
 جلس اإلدارةرئيس م

 الواحة كابيتال
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جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٢٨إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
. ٨إلى  ٣تم إدراج تقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموحدة على الصفحات من 

١٠

بیان األرباح والخسائر الموحد
دیسمبر   ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم إیضاح 

٢٠٣٠١٫٩٤٠٣٠١٫٥٨٩البضائع وتقدیم الخدمات إیرادات من بیع 
) ٢٣٧٫٠٨٦() ٢٤٦٫٧٣٣(٢٠تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات

٥٥٫٢٠٧٦٤٫٥٠٣إجمالي الربح 
حصة من الخسارة من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، 

) ٢٤٫٣٥٦() ١١٫٤٨٨(١١صافي 
انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة،  

) ٩٫٩١٥() ٧٧٫٩٧٠(١١صافي  
-٥٠٫٥١١ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 

٢١٨٧٤٫٤٢٩٦٠٥٫٠٢٤إیرادات من استثمارات مالیة 
١١٫٢٤٤-١٠ربح من تسویة قروض استثماریة  

٨٤٧٫٩٠٣٣٩٫٥٧٨إیرادات من استثمار عقاري، صافي 
) ٢٨٫٤٠١(٢٢٨٫٠٣٦(مصاریف) أخرى، صافي إیرادات / 

٩٤٦٫٦٢٨٦٥٧٫٦٧٧صافي اإلیرادات التشغیلیة 

) ٢١٢٫١٠٦() ٢٣٩٫٥٣٧(٢٣مصاریف عمومیة وإداریة 
) ١٠٥٫٦٧٤() ٩٧٫٤٣٦(٢٤تمویل، صافي تكالیف 

٦٠٩٫٦٥٥٣٣٩٫٨٩٧الربح للسنة 

الربح للسنة العائد إلى: 
٣٩١٫٠٣٨٢٣٠٫٩٦٩مالكي الشركة

٢١٨٫٦١٧١٠٨٫٩٢٨الحقوق غیر المسیطرة 

٦٠٩٫٦٥٥٣٣٩٫٨٩٧الربح للسنة 

العائد األساسي والمخفض على السھم العائد إلى مالكي  
١٥٠٫٢١٣٠٫١٢٦الشركة (درھم)   



جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٢٨إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
. ٨إلى  ٣تم إدراج تقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموحدة على الصفحات من 

١١

بیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد
دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

٦٠٩٫٦٥٥٣٣٩٫٨٩٧الربح للسنة 

الخسارة الشاملة األخرى  

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح والخسائر: 
الحصة من التغیرات في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة 

) ٤٫٢٩٨()٢٧٩()  ١١٫٢المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (إیضاح   
تحریر حصة من االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة  

-)٦()١١٫٢(إیضاح وفقاً لحقوق الملكیة عند االستبعاد    

) ٤٫٢٩٨()٢٨٥(الخسارة الشاملة األخرى للسنة

٦٠٩٫٣٧٠٣٣٥٫٥٩٩إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: 
٣٩٠٫٧٥٣٢٢٦٫٦٧١مالكي الشركة

٢١٨٫٦١٧١٠٨٫٩٢٨الحقوق غیر المسیطرة 

٦٠٩٫٣٧٠٣٣٥٫٥٩٩إجمالي الدخل الشامل للسنة



جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٢٨إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
. ٨إلى  ٣تم إدراج تقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموحدة على الصفحات من 

١٢

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

احتیاطات أخرى احتیاطي نظامي أرباح مستبقاة أسھم الخزینة رأس المال 
إجمالي 

االحتیاطیات 

حقوق الملكیة 
العائدة لمالكي  

الشركة 
الحقوق غیر  

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

الملكیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

٦٤٨٫٦٥٠٤٨٦٫٩٩١٥٧٤٨٧٫٠٤٨٢٫٨١٣٫٠٢٩١٫٣٤٥٫٧١٥٤٫١٥٨٫٧٤٤) ٢٦٧٫١٨٤(٢٠٢٠١٫٩٤٤٫٥١٥ینایر  ١في 
٢٣٠٫٩٦٩١٠٨٫٩٢٨٣٣٩٫٨٩٧---٢٣٠٫٩٦٩--الربح للسنة 

) ٤٫٢٩٨(-) ٤٫٢٩٨() ٤٫٢٩٨() ٤٫٢٩٨(----الخسارة الشاملة األخرى 

٢٢٦٫٦٧١١٠٨٫٩٢٨٣٣٥٫٥٩٩) ٤٫٢٩٨() ٤٫٢٩٨(-٢٣٠٫٩٦٩--إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل 
---٢٣٫٠٩٧-٢٣٫٠٩٧) ٢٣٫٠٩٧(--تحویل إلى احتیاطي نظامي 

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

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

٥٠٥٫٨٤٧٣٫٠٣١٫٤٠٧١٫١١٨٫١٨٨٤٫١٤٩٫٥٩٥) ٤٫٢٤١(٨٤٨٫٢٢٩٥١٠٫٠٨٨) ٢٦٧٫١٨٤(١٫٩٤٤٫٥١٥  ٢٠٢١ینایر  ١في 
٣٩١٫٠٣٨٢١٨٫٦١٧٦٠٩٫٦٥٥---٣٩١٫٠٣٨--الربح للسنة 

) ٢٨٥(-) ٢٨٥() ٢٨٥() ٢٨٥(----الخسارة الشاملة األخرى 

٣٩٠٫٧٥٣٢١٨٫٦١٧٦٠٩٫٣٧٠) ٢٨٥() ٢٨٥(-٣٩١٫٠٣٨--(الخسارة) الشامل إجمالي الدخل / 
) ١١٠٫٣١١(-) ١١٠٫٣١١(---) ١١٠٫٣١١(--) ١٧توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح  

---٣٩٫١٠٤-٣٩٫١٠٤) ٣٩٫١٠٤(--تحویل إلى احتیاطي نظامي 
---------االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة 

١٤٢٫٧٣٦١٤٢٫٧٣٦-------) ٥٫٢مساھمات من الحقوق غیر المسیطرة، صافي (إیضاح 

٥٤٤٫٦٦٦٣٫٣١١٫٨٤٩١٫٤٧٩٫٥٤١٤٫٧٩١٫٣٩٠) ٤٫٥٢٦(١٫٠٨٩٫٨٥٢٥٤٩٫١٩٢) ٢٦٧٫١٨٤(٢٠٢١١٫٩٤٤٫٥١٥دیسمبر  ٣١في 



جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٢٨إلى   ١تشكل اإلیضاحات المرقمة من 
. ٨إلى  ٣تم إدراج تقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموحدة على الصفحات من 

١٣

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم إیضاح 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
٦٠٩٫٦٥٥٣٣٩٫٨٩٧الربح للسنة 
تعدیالت لـ: 

٧١٦٫٧٢٦١٨٫٣٦٢استھالك الممتلكات والمعدات، صافي  
١٩١٤٫٦٨٧١٣٫٩١٥استھالك موجودات حق االستخدام

٢٤٩٧٫٤٣٦١٠٥٫٦٧٤التمویل، صافي  تكلفة
٣٫٥٥٧٢٫٦٢١المحمل على مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

) ٦٠٥٫٠٢٤() ٨٧٤٫٤٢٩(موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  إیرادات من 
١١١١٫٤٨٨٢٤٫٣٥٦حصة من خسارة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي 
١١٧٧٫٩٧٠٩٫٩١٥انخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي 

- ) ٥٠٫٥١١(ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 
) ٢٫١٩١(- ٢٢ربح من استبعاد شركة تابعة 

) ٢٫٦٠٧() ١٫٥٦٦(٨ربح من استبعاد استثمار عقاري 
١١١٨٫٦٠٣١٣٫٩٠٧الملكیة توزیعات أرباح من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق 

٣٧٫٤٤٣- مصاریف أخرى 
٩٣٨١٤٥٣إطفاء وانخفاض في قیمة موجودات غیر ملموسة

٩٧٢) ٩٧٢(١٠(عكس) / انخفاض في قیمة قرض استثماري
١٨٫٧١٢١٠٫٣٩٦مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

- ١٣٤٫٨٤١ومشروع مشترك محتسب وفقًا لحقوق الملكیة مبالغ مستلمة من استبعاد استثمار في أصل محتفظ بھ للبیع 
٨٠٣٫٣٢٥٥١٨٫٣٨٧استثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

) ٣٠٢٫٦٥٢() ٣٧١٫٢١٨(١٦قروض تم سدادھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
تكلفة تمویل مدفوعة على قروض تم الحصول علیھا مقابل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

) ٥٣٫٣٤٩() ٤١٫٦٨٨(األرباح والخسائر   
) ٨٫٥٠٨() ٨٫٣٧٦(١٩مصاریف فوائد على مطلوبات عقود اإلیجار

) ١١٫٢٤٤(- ربح من تسویة قرض 
التغیرات في رأس المال العامل: 

) ٢٫٥١٨() ٣٨٠(التغیر في المخزون 
١٧٧٫٨٨٤) ١٢٨٫٩٨٦(التغیر في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

) ٢٣٨٫١٨٦(٩٦٫١١٨التغیر في المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 

٤٢٥٫٣٧٣٤٧٫٩٠٣صافي النقد الناتج من العملیات 
) ٦٫٣٩٣() ٣٫٣٢٧(الموظفین المدفوعة مكافآت نھایة خدمة 

٤٢٢٫٠٤٦٤١٫٥١٠صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
) ٩٣() ٢٨٤(٩شراء موجودات غیر ملموسة، صافي 

) ٧٫٥٤٢() ١٫٦٩٧(٨دفعات لتطویر استثمار عقاري 
) ٧٫٣١٧() ٦٫٧٥٠(٧ومعدات، صافيشراء ممتلكات 

) ٤٨٠(- ٥٫٣متحصالت من استبعاد شركة تابعة، صافي النقد الُمستبعد  
٥٫٨٠٠٢٫٦٠٠استبعاد استثمارات عقاریة متحصالت من 

٣٥٫٠٠٠- ودائع وكالة مودعة 
١٫١٨٩٧٫٣٨٨فوائد مستلمة 

٢٩٫٥٥٦) ١٫٧٤٢(األنشطة االستثماریة الناتج من (المستخدم في) /   صافي النقد

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
) ٥٨٫٠٩٨() ٦٨٫٢٨٢(تكالیف تمویل مدفوعة على قروض 

) ٨٫٤٥٢() ٧٫٢٥١(مطلوبات عقود اإلیجارالمبلغ األساسي المدفوع ل
) ٦٠٢٫٤٤٦() ٣٥٤٫٠٨٠(١٦قروض مسددة 

١٦٦٤٧٫٥٧٥٨٩٣٫٦٤٩علیھا قروض تم الحصول 
٢٣٫٥٢٧- متحصالت من تسویة قرض 

) ٤٥٫٩٧٥(٤٥٫٩٧٥قروض استثماریة مسددة / (ممنوحة) 
- ) ١١٠٫٣١١(١٥توزیعات أرباح مدفوعة

) ٣٣٣٫٩٣١(١٤٢٫٧٣٦مساھمات / (مبالغ مستردة) من قبل حاملي الحقوق غیر المسیطرة، صافي 

) ١٣١٫٧٢٦(٢٩٦٫٣٦٢الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التمویلیة صافي النقد 

) ٦٠٫٦٦٠(٧١٦٫٦٦٦صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما یعادلھ 
٧٠٤٫٦٨٤٧٦٥٫٣٤٤ینایر  ١النقد وما یعادلھ في  

١٤١٫٤٢١٫٣٥٠٧٠٤٫٦٨٤دیسمبر  ٣١النقد وما یعادلھ في 



إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

١٤

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ١

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

١٩٩٧ .

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

تشمل   القطاعات  واسعة من  مجموعة  المجموعة في  العامةتستثمر  والرعایة  األسواق  التحتیة،  والبنیة  الصناعیة،  والعقارات   ،
الصحیة، والتكنولوجیا المالیة والنفط والغاز. 

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام (أ) 

للمعاییر   الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمتطلبات المعمول بھا من قانون الشركات في  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

أساس القیاس (ب)

وبعض األدوات المالیة التي یتم العقاري  لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمار  الموحدة وفقاً   لقد تم إعداد البیانات المالیة 
تمت إعادة تصنیف بعض ا بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، كما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة أدناه.  قیاسھ

أرقام المقارنة، حیثما كان ذلك ضروریاً، لتتوافق مع طریقة العرض المعتمدة في البیانات المالیة الموحدة للفترة الحالیة. 

عامة على القیمة العادلة لالعتبار المقدم مقابل البضائع والخدمات. إن القیمة العادلة ھي السعر الذي  تعتمد التكلفة التاریخیة بصفة  
سوف یتم استالمھ لبیع أصل، أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المتعاملین في السـوق في تـاریخ القیاس، بغض النظر  

اشرة أو یتم تقدیره باستخدام تقنیة تقییم أخرى. عند تقدیر القیمة العادلة ألصل أو عن ما إذا كان السعر یمكن مالحظتھ بطریقة مب
التزام، تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المتعاملین في السوق تلك الخصائص بالحسبان عند  

االلتزام في تاریخ القیاس. یتم تحدید القیمة العادلة   ھذه البیانات المالیة  تسعیر األصل أو  و/أو اإلفصاح في  ألغراض القیاس 
الموحدة على ذلك األساس، باستثناء معامالت الدفع على أساس األسھم التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

والقیاسات التي تتشابھ مع القیمة   ١٦، ومعامالت اإلیجار التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢رقم 
رقم   المحاسبة الدولي  معیار  ورد في  كما  القابلة للتحقیق  صافي القیمة  مثل  عادلة،  قیمة  لیست  ولكنھا  قید   ٢العادلة  أو القیمة 

. ٣٦االستخدام كما ورد في معیار المحاسبة الدولي رقم 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٥

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس القیاس (تتمة) (ب)

بناًء على   ٣أو    ٢،  ١باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمن المستوى  
میة مدخالت قیاس القیمة العادلة بصورة شاملة، والتي  الدرجة التي تكون فیھا مدخالت قیاسات القیمة العادلة ملحوظة، ومدى أھ

تم توضیحھا كما یلي:

  مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات یمكن للمنشأة    ١المستوى
الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛ 

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

 مدخالت غیر ملحوظة لألصل أو االلتزام. ٣المستوى

العملة الوظیفیة وعملة العرض (ج) 

للشركة ھي الدوالر األمریكي. یتم عرض البیانات المالیة الفردیة لكل شركة من شركات المجموعة بعملة  إن العملة الوظیفیة  
البیئة اإلقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا (عملتھا الوظیفیة). لغرض ھذه البیانات المالیة الموحدة، یتم عرض النتائج والمركز  

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

المعاییر الدولیة إلعداد لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (د) 

البیانات المالیة الموحدة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا تأثیر جوھري على ) ١(

في السنة الحالیة، قامت المجموعة بتطبیق عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن  
كما    ٢٠٢١  ینایر  ١المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة التي یسري مفعولھا بشكل الزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد  

یلي:  

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
فعالة للفترات السنویة  
التي تبدأ من أو بعد

  ٩(تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢المرحلة  –تعدیل معیار معدل الفائدة 
والمعیار الدولي   ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

٢٠٢١ینایر  ١) ١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٤إلعداد التقاریر المالیة رقم 
  ١٩: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٠٢١ إبریل ٢٠٢١١یونیو  ٣٠بعد 

تطبیق ھذه المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة إلى أي تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في السنة    لم یؤدي
الحالیة أو السنوات السابقة ولكن قد یؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة.



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٦

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

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

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر ) ٢(

الجدیدة والمعدلة التالیة الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد:المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لم تقم المجموعة بتطبیق  

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
فعالة للفترات السنویة  
التي تبدأ من أو بعد

٢٠٢٤ینایر  ١المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولةتصنیف  - ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
٢٠٢٢ینایر  ١اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي  - ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

المتحصالت – الممتلكات واآلالت والمعدات - ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
٢٠٢٢ینایر  ١قبل االستخدام المقصود    

٢٠٢٢ینایر  ١تكلفة استیفاء العقد   - العقود الُمكِلفة – ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
(تعدیالت ٢٠٢٠ – ٢٠١٨دورة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

٢٠٢٢ینایر  ١)٤١ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٦و ٩و ١على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    
٢٠٢٣یر ینا  ١عقود التأمین  ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

– ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٠تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
٢٠٢٣ینایر  ١البیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك  

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وبیان ممارسة  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
٢٠٢٣ینایر  ١اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة - ٢  

٢٠٢٣ینایر  ١تعریف التقدیرات المحاسبیة  - ٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات - ١٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

٢٠٢٣ینایر  ١والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة   

السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣

أساس التوحید (أ) 

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



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٧

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

الشركات التابعة ) ١(

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل الشركة على السیطرة على الجھة المستثمر فیھا ویتوقف عندما تفقد الشركة السیطرة على 
الجھة المستثمر فیھا. یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للشركة: 

 سیطرة على الجھة المستثمر فیھا؛
عندما تكون الشركة معرضة إلى، أو تمتلك حقوقاً في العوائد المتنوعة من مشاركتھا في الجھة المستثمر فیھا؛ و
.لدیھا القدرة على استخدام نفوذھا للتأثیر على العوائد

فیھا أم ال في حال كانت الحقائق والظروف تشیر إلى    تقوم الشركة بإعادة تقییم ما إذا كانت تمتلك سیطرة على الجھة المستثمر
حدوث تغیرات في واحدة أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة الواردة أعاله. 

وعلى وجھ التحدید، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان األرباح  
اآلخر الموحد منذ التاریخ الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة وحتى التاریخ الذي تفقد فیھ الشركة   والخسائر والدخل الشامل

السیطرة على الجھة المستثمر فیھا.

تعود األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غیر المسیطرة. یعود إجمالي  
الشامل إ  وإن أدى ذلك إلى عجز في رصید  الدخل  حتى  الشركة وإلى الحقوق غیر المسیطرة  مالكي  لى الشركات التابعة إلى 

الحقوق غیر المسیطرة. 

مع  متوافقة  المحاسبیة  إجراء التعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا  یكون ذلك ضروریاً، یتم  عندما 
وعة. السیاسات المحاسبیة للمجم

یتم حذف كافة األرصدة داخل المجموعة وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت ما بین 
شركات المجموعة بالكامل عند التوحید. 

المستثمر فیھا عندما    عندما تمتلك الشركة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لدیھا سیطرة على الجھة
تكون حقوق التصویت كافیة لمنحھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر فیھا من طرف واحد. تأخذ 
الشركة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت الشركة في الجھة المستثمر فیھا 

ال لمنحھا السیطرة بما في ذلك:  كافیة أم

حجم إمتالك الشركة لحقوق التصویت مقارنًة مع حجم وتوزیع حقوق التصویت لحاملي حقوق التصویت اآلخرین؛
 حقوق التصویت الكامنة المحتفظ بھا من قبل الشركة، وحاملي حقوق التصویت اآلخرین أو األطراف األخرى؛
 الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ والحقوق الناتجة عن
  أیة حقائق وظروف إضافیة تشیر إلى أن الشركة تمتلك، أو أنھا ال تمتلك، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة في

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



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٨

المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات ٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

الشركات التابعة (تتمة) ) ١(

یتم احتساب التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السیطرة على الشركات التابعة 
یر المسیطرة لتعكس التغیرات في حصصھا ذات كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم المدرجة لحصة المجموعة والحقوق غ

الصلة في الشركات التابعة. یتم االعتراف بأي فرق بین المبلغ الذي یتم من خاللھ تعدیل الحقوق غیر المسیطرة والقیمة العادلة 
لالعتبار المدفوع أو المدین مباشرًة ضمن حقوق الملكیة ویكون عائدًا إلى مالكي الشركة. 

لمجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ضمن األرباح والخسائر ویتم احتسابھا كالفرق  عندما تفقد ا
) القیمة المدرجة السابقة للموجودات  ٢) مجموع القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا و(١بین (

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

التحویل إلى تصنیف آخر في حقوق الملكیة كما ھو محدد/ مسموح بھ    (بمعنى آخر، إعادة التصنیف إلى األرباح أو الخسائر أو
فقدان  وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة). ُتعتبر القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة السابقة بتاریخ 

  ٩الالحقة وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  السیطرة ھي القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي وذلك في المحاسبة  
أو، عندما ینطبق، التكلفة عند االعتراف المبدئي باستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك.

دمج األعمال ) ٢(

دمج األعمال بالقیمة العادلة، یتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس االعتبار المحول ضمن  
التي یتم احتسابھا كمجموع القیم العادلة في تاریخ االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، والمطلوبات المتكبدة على  

جھة المجموعة إلى المالكین السابقین للجھة المستحوذ علیھا وحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة مقابل السیطرة على ال 
المستحوذ علیھا. یتم االعتراف بالتكالیف المتعلقة باالستحواذ عموماً في األرباح والخسائر عند تكبدھا. 

في تاریخ االستحواذ، یتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات الملتزم بھا بالقیمة العادلة. 

ار المحول، ومبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة  في الجھة المستحوذ علیھا والقیمة العادلة یتم قیاس الشھرة كفائض إجمالي االعتب 
لحقوق ملكیة الجھة المستحوذة المحتفظ بھا سابقاً في الجھة المستحوذ علیھا (إن وجدت) على صافي المبالغ في تاریخ االستحواذ 

ھا. للموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید والمطلوبات الملتزم ب

إن الحقوق غیر المسیطرة التي تمثل حصص الملكیة الحالیة وتخول حاملیھا الحصول على حصة نسبیة في صافي موجودات  
إما بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة للمبالغ المعترف بھا   المنشأة في حالة التصفیة قد یتم قیاسھا مبدئیاً 

دید في الجھة المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس على أساس كل معاملة على حدة. یتم قیاس لصافي الموجودات القابلة للتح 
أنواع حقوق الملكیة غیر المسیطرة األخرى بالقیمة العادلة أو، حیثما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیار آخر من المعاییر  

الدولیة إلعداد التقاریر النالیة. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١٩

حاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات الم٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

دمج األعمال (تتمة) ) ٢(

عندما یتضمن االعتبار المحول من قبل المجموعة ضمن دمج أعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتیب اعتبار طارئ،  
فإنھ یتم قیاس االعتبار الطارئ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم إدراجھ كجزء من االعتبار المحول ضمن دمج األعمال. 

ت في القیمة العادلة لالعتبار الطارئ والتي ال تكون مؤھلة كتعدیالت لفترة القیاس على كیفیة تعتمد المحاسبة الالحقة للتغیرا
تصنیف االعتبار الطارئ. ال یتم إعادة قیاس االعتبار الطارئ الذي یتم تصنیفھ كحقوق ملكیة في تواریخ تقاریر مالیة الحقة ویتم  

عادة قیاس االعتبار الطارئ الذي یتم تصنیفھ كأصل أو التزام في تواریخ  احتساب التسویة الالحقة لھ ضمن حقوق الملكیة. یتم إ
الالحقة   المالیة  المالیة رقم  التقاریر  إلعداد التقاریر  الدولي  للمعیار  المحاسبة الدولي رقم    ٩وفقاً  معیار  المخصصات،   ٣٧أو 

أو الخسارة المقابلة ضمن األرباح والخسائر. ، كما ھو مناسب، مع اإلعتراف بالربح المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة

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

إن الشركة الزمیلة ھي المنشأة التي تمارس علیھا المجموعة تأثیرًا ھاماً. إن التأثیر الھام ھو القدرة على المشاركة في قرارات  
شغیلیة في الجھة المستثمر فیھا ولكنھا ال تعتبر سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات.السیاسة المالیة والت

إن المشروع المشترك ھو ترتیب مشترك حیث یكون بموجبھ لألطراف التي لدیھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوق في صافي  
للسیطرة على ترتیب والتي تظھر فقط  موجودات الترتیب المشترك. إن السیطرة المشتركة ھي المشاركة المت فق علیھا تعاقدیاً 

عندما تستلزم القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة إجماعیة من قبل األطراف التي تتشارك السیطرة. 

یتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة في ھذه البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة  
حقوق الملكیة المحاسبیة باستثناء عندما یتم تصنیف االستثمار أو جزء منھ كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة، یتم احتسابھ وفقًا  

. وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، یتم االعتراف باالستثمار في شركة زمیلة أو مشروع  ٥داد التقاریر المالیة رقم  للمعیار الدولي إلع
والخسائر   األرباح  المجموعة في  بحصة  لالعتراف  الحقاً  تعدیلھا  ویتم  بالتكلفة  الموحد  المالي  المركز  بیان  في  مبدئیاً  مشترك 

لمشروع المشترك. عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر شركة زمیلة أو مشروع والدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة أو ا
مشترك حصتھا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (والتي تتضمن أیة حصص طویلة األجل، والتي وفقاً لطبیعتھا، تشكل 

لمجموعة عن اإلعتراف بحصتھا من جزءًا من صافي استثمار المجموعة في شركة زمیلة أو مشروع مشترك)، عندھا تتوقف ا
أیة خسائر إضافیة أخرى. یتم اإلعتراف بالخسائر اإلضافیة إلى الحد الذي تتكبد فیھ المجموعة التزامات قانونیة أو إستنتاجیة أو 

تقوم بدفع مبالغ بالنیابة عن الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.

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

وجودات ومطلوبات الجھة المستثمر فیھا القابلة  بأي فائض في تكلفة االستثمار على حصة المجموعة من صافي القیمة العادلة لم
حصة  بأي فائض في  كشھرة، والتي یتم إدراجھا ضمن القیمة المدرجة لالستثمار. یتم االعتراف  الطارئة  ومطلوباتھا  للتحدید 

لتقییم، مباشرًة ضمن المجموعة من صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید على تكلفة االستثمار، بعد إعادة ا
األرباح والخسائر في فترة االستحواذ على االستثمار. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة)  إستثمارات ) ٣(

من أجل تحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیة خسارة انخفاض    ٣٦یتم تطبیق متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  
ن ذلك ضروریاً، یتم اختبار إجمالي  في القیمة فیما یتعلق باستثمار المجموعة في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. عندما یكو

  انخفاض قیمة الموجودات   ٣٦المبلغ المدرج لالستثمار (بما في ذلك الشھرة) لالنخفاض في القیمة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
ستبعاد، أیھما أعلى) كأصل فردي من خالل مقارنة المبلغ القابل للتحصیل (القیمة قید االستخدام والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف اإل

مع قیمتھ المدرجة. تشكل أیة خسارة انخفاض في القیمة معترف بھا جزءًا من القیمة المدرجة لالستثمار. یتم االعتراف بأي عكس 
لمعیار المحاسبة الدولي رقم   ر  إلى المدى الذي تزداد فیھ القیمة القابلة لالسترداد لالستثما   ٣٦لخسارة االنخفاض في القیمة وفقاً 

في وقتٍ الحق. 

تتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة من التاریخ الذي یتوقف فیھ االستثمار عن كونھ شركة زمیلة أو مشروع  
المشروع  أو  الشركة الزمیلة  في  بحصة  المجموعة  تحتفظ  عندما  للبیع.  بھ  كمحتفظ  االستثمار  تصنیف  یتم  عندما  أو  مشترك، 

الحصة المحتفظ بھا ھي عبارة عن أصل مالي، تقوم المجموعة بقیاس الحصة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة المشترك السابق وكانت  
. یتم إدراج  ٣٩في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادلة كقیمتھا العادلة عند االعتراف المبدئي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

تاریخ التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة والقیمة الفرق بین القیمة المدرجة للشركة الزم یلة أو المشروع المشترك في 
العادلة ألیة حصة محتفظ بھا وأیة متحصالت من استبعاد حصة جزئیة من الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، أثناء تحدید 

باإلض المشترك.  المشروع  أو  الزمیلة  الشركة  استبعاد  من  الخسارة  أو  المبالغ الربح  كافة  باحتساب  المجموعة  تقوم  افة لذلك، 
المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك بنفس األساس الذي قد یكون 

ات ذات الصلة. بناًء على  الزماً فیما لو قامت تلك الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك مباشرًة باستبعاد الموجودات أو المطلوب 
ذلك، فیما لو تمت إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزمیلة أو 
بإعادة   المجموعة  ذات الصلة، عندھا تقوم  الموجودات أو المطلوبات  والخسائر عند استبعاد  المشروع المشترك، إلى األرباح 

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

تستمر المجموعة في استخدام طریقة حقوق الملكیة عندما یصبح االستثمار في الشركة الزمیلة استثمارًا في مشروع مشترك أو  
الستثمار في مشروع مشترك استثمارًا في شركة زمیلة. ال یتم إعادة قیاس القیمة العادلة عند إجراء ھذه التغیرات عندما یصبح ا

في حصص الملكیة. 

حقوق  استخدام طریقة  تستمر في  ولكنھا  مشترك  مشروع  أو  شركة زمیلة  ملكیتھا في  حصة  بتخفیض  المجموعة  تقوم  عندما 
إعادة تصنیف الحصة من الربح أو الخسارة التي تم االعتراف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر  الملكیة، عندھا تقوم المجموعة ب

المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة الملكیة ضمن األرباح والخسائر فیما لو تمت إعادة تصنیف الربح أو الخسارة إلى األرباح  
والخسائر عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 

باألرباح   االعتراف  یتم  المجموعة،  لدى  مشترك  مشروع  أو  زمیلة  شركة  مع  بالتعامل  المجموعة  منشآت  إحدى  تقوم  عندما 
والخسائر الناتجة عنن المعامالت مع الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة فقط ضمن 

وع المشترك غیر المرتبطة بالمجموعة. نطاق الحصص في الشركة الزمیلة أو المشر



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢١

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

أساس التوحید (تتمة) (أ) 

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

یتم إدراج الحصص في الشركات الزمیلة المحتفظ بھا كجزء من المحفظة اإلستثماریة للمجموعة في بیان المركز المالي الموحد  
، بتصنیف االستثمارات  االستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة ٢٨بالقیمة العادلة. یسمح معیار المحاسبة الدولي رقم 

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

بیان األرباح والخسائر الموحد في فتره التغییر. 

موجودات غیر متداولة محتفظ بھا للبیع )(ب 

تحصیل قیمتھا المدرجة وبصورة  بھا للبیع عند إمكانیة  ومجموعات اإلستبعاد كمحتفظ  یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة 
ن األصل غیر  رئیسیة من خالل معاملة بیع بدًال من االستخدام المستمر. یتم اعتبار أنھ قد تم استیفاء ھذا الشرط فقط عندما یكو

ھذه  مثل  لبیع  والعرفیة  العادیة  للشروط  فقط  ویخضع  الحالي  بوضعھ  المباشر  للبیع  متاحاً  االستبعاد)  مجموعة  (أو  المتداول 
كبیر. ینبغي أن تكون اإلدارة ملتزمة بالبیع الذي یتوقع  حدالموجودات (أو مجموعات اإلستبعاد) وتكون عملیة بیعھا محتملة إلى 

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

عندما تلتزم المجموعة بخطة بیع معینة تتضمن فقدان للسیطرة على شركة تابعة، یتم تصنیف كافة موجودات ومطلوبات تلك  
عن ما إذا كانت المجموعة ستحتفظ بحصة  الشركة التابعة كمحتفظ بھا للبیع عندما یتم استیفاء المعاییر الواردة أعاله بغض النظر

الملكیة غیر المسیطرة في الشركة التابعة لھا سابقاً بعد البیع. 

عندما تكون المجموعة ملزمة بخطة بیع تتضمن استبعاد الستثمار، أو جزء من االستثمار، في شركة زمیلة أو مشروع مشترك  
أو الجزء من االستثمار الذي سوف یتم استبعاده كمحتفظ بھ للبیع عندما یتم  محتسب وفقاً لحقوق الملكیة، یتم تصنیف االستثمار  

استیفاء المعاییر الواردة أعاله، وتتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة فیما یتعلق بالجزء الذي یتم تصنیفھ كمحتفظ  
ة زمیلة أو مشروع مشترك والذي لم یتم تصنیفھ  بھ للبیع. تواصل المجموعة احتساب أي جزء محتفظ بھ من االستثمار في شرك

كمحتفظ بھ للبیع باستخدام طریقة حقوق الملكیة. تتوقف المجموعة عن استخدام طریقة حقوق الملكیة عند االستبعاد عندما تؤدي  
نتائج االستبعاد إلى فقدان المجموعة للتأثیر الھام على الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. 

تبعاد، تقوم المجموعة باحتساب أیة حصة محتفظ بھا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وفقاً للمعیار الدولي إلعداد  بعد االس
إال إذا ظلت الحصة المحتفظ بھا ھي عبارة عن شركة زمیلة أو مشروع مشترك، وفي ھذه الحالة تقوم   ٩التقاریر المالیة رقم  

)). ٣(أ) ( ٣لكیة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم المجموعة باستخدام طریقة حقوق الم

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



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

والمعدات الممتلكات (ج) 

یتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وأیة خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. إن تكلفة 
الممتلكات والمعدات ھي تكلفة الشراء زائدًا التكلفة العائدة بشكل مباشر لالستحواذ. 

جة لألصل أو یتم االعتراف بھا كأصل منفصل، كما ھو مناسب، فقط عندما یكون یتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة المدر 
من المحتمل أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند المعني سوف تتدفق إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل 

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

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

العمر اإلنتاجي المقدر التفاصیل
سنوات  ٥ - ٣تحسینات على المأجور

سنوات  ٥ - ٣معدات تقنیة المعلومات، أثاث وتركیبات
سنوات  ٧ -٥معدات طبیة ومعدات أخرى

سنوات ٣سیارات

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

یتم إلغاء اإلعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما یكون من غیر المتوقع أن تنشأ منافع إقتصادیة مستقبلیة 
من اإلستخدام المستمر لألصل. 

والقیمة   البیع  متحصالت  بین  كالفرق  أصل  تقاعد  أو  استبعاد  عن  الناتجة  الخسارة  أو  الربح  تحدید  ویتم یتم  لألصل  المدرجة 
االعتراف بھا في بیان األرباح والخسائر الموحد.

اإلستثمار العقاري (د) 

العقاریة ھي العقارات المحتفظ بھا من أجل تحصیل اإلیجارات و/أو لزیادة رأس المال (بما في ذلك العقارات    إن اإلستثمارات
  قید اإلنشاء لھذه األغراض). یتم قیاس اإلستثمارات العقاریة مبدئیاً بالتكلفة، وتشمل تكالیف المعاملة. تتضمن التكلفة كافة التكالیف 

الم إلى إیصال  العائدة  تكالیف  المباشرة  ذلك  بما في  لھ،  المخطط  تعمل على النحو  الالزمة لكي  وحالتھا  موقعھا  وجودات إلى 
المحاسبیة  للسیاسات  وفقاً  القروض المرسملة  تكالیف  المؤھلة،  للموجودات  وبالنسبة  التصمیم  وتكالیف  الصلة،  ذات  الموظفین 

تح  یتم  المقصود،  لالستخدام  جاھزة  الموجودات  تكون  عندما  بعد للمجموعة.  جاھزة.  عقارات  إلى  التنفیذ  قید  أعمال  من  ویلھا 
اإلعتراف المبدئي، یتم قیاس اإلستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة. یتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن تغیر القیمة العادلة  

لإلستثمارات العقاریة ضمن األرباح والخسائر في الفترة التي تنشأ فیھا. 

تراف باستثمار عقاري عند إستبعاده أو عندما یتم سحب االستثمار العقاري من االستخدام بشكل دائم وعند عدم توقع  یتم إلغاء اإلع
أیة منافع إقتصادیة مستقبلیة من إستبعاده. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناشئة عن إلغاء اإلعتراف بالعقار (یتم إحتسابھا كالفرق 

اإلستبعاد متحصالت  صافي  اإلعتراف    بین  إلغاء  فیھا  یتم  التي  الفترة  في  والخسائر  ضمن األرباح  لألصل)  المدرجة  والقیمة 
بالعقار.



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

الشھرة والموجودات غیر الملموسة  (ه) 

الشھرة ) ١(
ي تاریخ االستحواذ على األعمال ناقصاً خسائر  یتم إدارج الشھرة الناتجة عن االستحواذ على األعمال بالتكلفة التي تم تحدیدھا ف

االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت.

وحدة من الوحدات المولدة للنقد لدى المجموعة (أو   تخصیص الشھرة لكل  ألغراض تتعلق باختبار اإلنخفاض في القیمة، یتم 
ملیة دمج األعمال. مجموعة من الوحدات المولدة للنقد) التي من المتوقع أن تستفید من ع

یتم إجراء إختبار سنوي لإلنخفاض في قیمة الوحدات المولدة للنقد التي تم تخصیص الشھرة لھا أو بشكل أكثر تكرارًا عند وجود 
وقیمتھا قید   تكالیف االستبعاد  لإلسترداد ھي القیمة العادلة ناقصاً  إن القیمة القابلة  إنخفاض قیمة الوحدة.  مؤشر على احتمالیة 
  االستخدام، أیھما أعلى. إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قیمتھا المدرجة، یتم توزیع خسارة االنخفاض 

في القیمة أوًال لتخفیض القیمة المدرجة ألیة شھرة تم تخصیصھا للوحدة ومن ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بناًء  
الم خسائر انخفاض في القیمة على الشھرة مباشرةَ ضمن األرباح  على القیمة  درجة لكل أصل في الوحدة. یتم اإلعتراف بأیة 

والخسائر. ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بھا للشھرة في فترات الحقة.

ة أثناء تحدید الربح أو الخسارة من االستبعاد. عند استبعاد الوحدة المولدة للنقد ذات الصلة، یتم إدراج المبلغ العائد إلى الشھر

على جھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة في اإلیضاح    تم إدراج سیاسة المجموعة المتعلقة بالشھرة الناتجة عن اإلستحواذ
) أعاله.٣(أ) ( ٣رقم 

الموجودات غیر الملموسة األخرى المستحوذ علیھا أثناء دمج األعمال ) ٢(

بالموجودات غیر الملموسة األخرى المستحوذ أثناء دمج األعمال والمعترف بھا بشكل منفصل عن الشھرة مبدئیًا    یتم اإلعتراف
بالقیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ (والتي تعتبر تكلفتھا) وتشمل العالمات التجاریة، وعقود التراخیص وبرامج الحاسوب.  

اإلطفاء المتراكم بعد اإلدراج المبدئي، یتم إدراج الموجودا ت غیر الملموسة المستحوذ علیھا أثناء دمج األعمال بالتكلفة ناقصاً 
وخسائر اإلنخفاض في القیمة المتراكمة، بنفس األساس المستخم للموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل. یتم 

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

العمر اإلنتاجي المقدر التفاصیل
سنوات ١٠ - ٥العالمات التجاریة

سنوات ٥التراخیص
سنوات ٥العقود

سنوات  ٥ - ٣برامج الحاسوب
 

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



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

الشھرة والموجودات غیر الملموسة (تتمة) (ه) 

بالموجودات غیر الملموسة    إلغاء اإلعتراف) ٣(

أو   إستخدامھا  من  مستقبلیة  اقتصادیة  منافع  توقع  عدم  عند  أو  إستبعادھا  عند  الملموسة  غیر  بالموجودات  اإلعتراف  إلغاء  یتم 
رق  إستبعادھا. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلعتراف بالموجودات غیر الملموسة والتي یتم قیاسھا كالف

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

االنخفاض في قیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة بخالف الشھرة (و) 

وغیر الملموسة من أجل تحدید ما في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم المدرجة لموجوداتھا الملموسة  
إذا كان ھنالك مؤشر على أن ھذه الموجودات قد تعرضت لخسارة انخفاض في القیمة. إذا وجد ما یشیر إلى ذلك، یتم تقدیر القیمة  

ابلة  القابلة لإلسترداد لألصل من أجل تحدید خسائر اإلنخفاض في القیمة (إن وجدت). في حال عدم التمكن من تقدیر القیمة الق
لإلسترداد ألصل فردي، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ینتمي إلیھا األصل. عندما یكون 
باإلمكان تحدید أسس تخصیص معقولة وثابتة، یتم تخصیص موجودات الشركات كذلك إلى وحدات مولدة للنقد فردیة، أو یتم  

عة من الوحدات المولدة للنقد التي یمكن تحدید أسس تخصیص معقولة وثابتة لھا. تخصیصھا إلى أصغر مجمو

ستخدام، إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. عند تقییم القیمة قید اال
قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق   یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى

الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر الخاصة باألصل التي لم یتم تعدیل تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة لھا.  

ل عن القیمة المدرجة، یتم تخفیض القیمة المدرجة لألصل  إذا تم تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد ألصل (أو وحدة مولدة للنقد) بما یق
(أو الوحدة المولدة للنقد) إلى قیمتھ القابلة لإلسترداد. یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القیمة مباشرًة ضمن األرباح والخسائر. 

(أو الوحدة المولدة للنقد) إلى القیمة المعاد  عندما یتم عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة الحقاً، تتم زیادة القیمة المدرجة لألصل  
تقدیرھا القابلة لإلسترداد، بحیث ال تزید القیمة المدرجة المعدلة عن القیمة المدرجة التي كان من الممكن تحدیدھا فیما لو لم یتم 

االعتراف بعكس خسائر اإلنخفاض  االعتراف بخسائر إنخفاض في القیمة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة. یتم  
في القیمة مباشرًة ضمن األرباح والخسائر. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٥

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المخصصات (ز) 

یتم اإلعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة إلتزام حالي (قانوني أو إستنتاجي) ناتج عن أحداث سابقة ویكون من  
ملزمة بتسویة اإللتزام ویمكن تقدیر مبلغ اإللتزام بشكل موثوق بھ.   المحتمل أن تكون المجموعة

یعتبر المبلغ المعترف بھ كمخصص أفضل تقدیر لالعتبار المطلوب من أجل تسویة اإللتزام في نھایة فترة التقاریر المالیة، بعد  
خصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة األخد بعین االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة باإللتزام. عندما یتم قیاس الم

االلتزام الحالي، تكون قیمتھ المدرجة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة (عندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للمال جوھریاً). 

ن طرف آخر، فإنھ یتم االعتراف  عندما یكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص م
بالذمة المدینة كأصل إذا كان استالم التعویض مؤكدًا إلى حد كبیر وإذا كان باإلمكان قیاس مبلغ الذمة المدینة بشكل موثوق بھ.  

المخزون (ح) 

یتم قیاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح وتتضمن  
النفقات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإیصالھ إلى موقعھ وحالتھ الحالیة. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقیق سعر البیع المقدر  

مصاریف البیع المقدرة. یتم تكوین مخصص للمخزون المتقادم وبطئ الحركة من أجل ضمن سیاق   األعمال اإلعتیادیة، ناقصاً 
تخفیض القیمة المدرجة للمخزون إلى صافي قیمتھ القابلة للتحقیق. 

األدوات المالیة  (ط) 

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

مشتریات ومبیعات الموجودات المالیة التي تتم بـ "الطریقة اإلعتیادیة" والتي تم اإلعتراف بھا على أساس تاریخ المتاجرة (بخالف  
الموجودات المشتقة). 

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة. إن تكالیف المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ  یتم قیاس  
على أو إصدار موجودات مالیة ومطلوبات مالیة (بخالف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

و خصمھا من القیمة العادلة للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة، أیھما أنسب، عند االعتراف المبدئي.  والخسائر) یتم إضافتھا أ

یتم االعتراف بتكالیف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من  
ألرباح والخسائر.  خالل األرباح والخسائر، مباشرًة ضمن ا

بعقود الخیارات التي یتم اإلستحواذ علیھا بتكلفة المعاملة، والتي تختلف عن قیمتھا العادلة في الیوم األول   یتم االعتراف مبدئیاً 
ادات غیر  المبنیة على مدخالت غیر ملحوظة، بالقیمة العادلة. یتم تأجیل أیة إختالفات بین القیمة العادلة وتكلفة المعاملة إلى إیر

مكتسبة، والتي یتم إعادة تدویرھا إلى حساب األرباح والخسائر على مدى عمر عقود الخیارات. یتم عرض أیة تغیرات الحقة  
من إعادة قیاس القیمة العادلة ضمن حساب األرباح والخسائر. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٦

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

المالیة الموجودات ) ٢(
تاریخ   بالطریقة اإلعتیادیة على أساس  مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتم  بكافة  یتم اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف 
المتاجرة. إن المشتریات أو المبیعات التي تتم بالطریقة اإلعتیادیة ھي مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم  

ن إطار زمني تم تحدیده من خالل التشریعات أو األعراف السائدة في السوق.الموجودات ضم

أدوات الدین 
یتم تصنیف أدوات الدین وقیاسھا الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات 

التعاقدیة للموجودات المالیة. المالیة وخصائص التدفقات النقدیة 

یتم قیاس أدوات الدین بالتكلفة المطفأة صافیة من أیة تخفیض ناتج عن االنخفاض في القیمة فقط إذا (أ) تم اإلحتفاظ باألصل ضمن  
یة لألصل نموذج أعمال یھدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات للحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة و(ب) إذا أدت الشروط التعاقد

المالي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. 

یتم اإلعتراف بالفوائد المحتسبة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ضمن األرباح والخسائر، ویتم إدراجھا ضمن بند "تكلفة التمویل،  
الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم بشكل فعلي مقبوضات التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك  صافي". إن معدل  

كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكالیف المعاملة والعالوات أو الخصومات 
اة الدین أو حیثما یكون مالئماً فترة أقصر، إلى صافي القیمة المدرجة عند االعتراف المبدئي. األخرى) من خالل العمر المتوقع ألد

قد تختار المجموعة، عند االعتراف المبدئي، تصنیف أداة الدین والتي بخالف ذلك تكون مؤھلة للقیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 
كبیر من عدم التطابق المحاسبي. یجب قیاس كافة    حدلى إلغاء أو التقلیل إلى  العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا أدى ذلك إ

أدوات الدین األخرى بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. 

بحیث  یتم إعادة تصنیف أدوات الدین من التكلفة المطفأة إلى القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند تغییر نموذج األعمال 
لم یعد یستوفي معاییر التكلفة المطفأة. ال ُیسمح بإعادة تصنیف أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  

عند االعتراف المبدئي. 

موجودات مالیة أخرى یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة 
قد واألرصدة البنكیة بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي انخفاض في القیمة. یتم یتم قیاس الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والن

االعتراف بدخل الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي باستثناء الذمم المدینة قصیرة األجل حیث یكون االعتراف بالفائدة غیر  
جوھریاً. 

بھا لدى البنوك ألغراض رأس المال العامل (باستثناء الودائع   یتكون النقد وما یعادلھ من النقد في الصندوق والودائع المحتفظ
أشھر.  ٣المرھونة) والودائع ألجل وودائع الوكالة بتواریخ إستحقاق أصلیة ألقل من 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٧

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

الموجودات المالیة (تتمة) ) ٢(

أدوات حقوق الملكیة 
االحتفاظ بأصل مالي لغرض المتاجرة إذا:  یتم
 تم االستحواذ علیھ بشكل رئیسي بھدف بیعھ في المستقبل القریب، أو
 المبدئي جزءًا من محفظة أدوات مالیة محددة تدیرھا المجموعة معاً ولدیھا دلیل على نمط فعلي حدیث    إذا مثل عند اإلعتراف

في جني األرباح على المدى القصیر، أو 
 .كونھ من المشتقات المالیة غیر المصنفة وغیر الفعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي

ة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیاً بالقیمة العادلة زائدًا  یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنف
تكالیف المعاملة. الحقاً، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة في الدخل  

إلستثمارات. ال یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى  الشامل اآلخر ویتم إدراج تراكمھا في إحتیاطي إعادة تقییم ا
األرباح والخسائر عند إستبعاد ھذه اإلستثمارات. 

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة ضمن األرباح والخسائر عندما ینشأ حق المجموعة 
، إال إذا كانت توزیعات األرباح  اإلیرادات من العقود مع العمالء  ١٥معیار المحاسبة الدولي رقم  في استالم توزیعات األرباح وفقاً ل

تمثل بوضوح تحصیل جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المكتسبة ضمن األرباح والخسائر ویتم إدراجھا  
). ٢٢ضمن بند "إیرادات أخرى، صافي" (إیضاح 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة ) ٣(

التصنیف كدین أو حقوق ملكیة 
یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة إما كمطلوبات مالیة أو كحقوق ملكیة وفقاً لجوھر الترتیبات 

التعاقدیة وتعریفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكیة.

كیة أدوات حقوق المل
إن أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد ُیثبت حصة متبقیة في موجودات منشأة بعد خصم كافة مطلوباتھا. یتم االعتراف بأدوات حقوق  

الملكیة الصادرة من قبل المجموعة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكالیف اإلصدار المباشرة. 

ا حقوق الملكیة  یتم  یتم االعتراف بعملیات إعادة شراء أدوات  خصمھا مباشرًة من حقوق الملكیة. ال  بالمجموعة ویتم  لخاصة 
االعتراف بأي ربح أو خسارة في األرباح والخسائر عند شراء، بیع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمجموعة.



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٨

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

الیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة) المطلوبات الم ) ٣(

المطلوبات المالیة 
خسائر. یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح وال 

ومع ذلك، یتم قیاس المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل أصل مالي غیر مؤھل إللغاء اإلعتراف، أو عندما یتم تطبیق نھج 
المشاركة المستمرة، وفقاً للسیاسات المحاسبیة المحددة المبینة أدناه.

ا تكون المطلوبات المالیة إما محتفظ بھا للمتاجرة  یتم تصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عندم
أو مصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. 

یتم تصنیف اإللتزام المالي كمحتفظ بھ للمتاجرة في حال:

 تم تكبده بشكل رئیسي بھدف إعادة شرائھ في المستقبل القریب؛ أو
فظة أدوات مالیة محددة تقوم المجموعة بإدارتھا معاً ولھا نمط فعلي حدیث في  إذا كان عند االعتراف المبدئي جزءًا من مح

جني األرباح على المدى القصیر؛ أو 
 .كونھ من المشتقات المالیة غیر المصنفة وغیر الفًعالة كأداة تحوط

ب مالیة  كمطلوبات  بھ للمتاجرة  المحتفظ  المالي  االلتزام  بخالف  المالي  االلتزام  خالل  یمكن تصنیف  من  العادلة  األرباح  القیمة 
عند االعتراف المبدئي في حال: والخسائر  

 كان ھذا التصنیف یلغي أو یقلل إلى حد كبیر من عدم تطابق القیاس أو االعتراف الذي یمكن أن ینشأ فیما لو لم یتم ھذا
التصنیف؛ أو 

االثنین معاً، والتي تتم إدارتھا وتقییم أدائھا على   یشكل االلتزام المالي جزءًا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالیة أو
أساس القیمة العادلة، وذلك بما یتماشى مع إستراتیجیة المجموعة الموثقة المتعلقة بإدارة المخاطر أو اإلستثمار ویتم تزوید 

المعلومات المتعلقة بتشكیل ھذه المجموعات داخلیاً على ھذا األساس؛ أو 
من أداة مشتقة ضمنیة أو أكثر، ویتم تصنیف كامل العقد المجمع وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  یشكل جزءًا من عقد یتض

٩.

خالل   بالقیمة العادلة من  بقیمتھا العادلة. یتم اإلعتراف بأیة أرباح أو   األرباح والخسائریتم إدراج المطلوبات المالیة المصنفة 
المطلوبات الم  إعادة قیاس  ناتجة عن  والخسائر. تتضمن األرباح أو الخسائر خسائر  للمتاجرة ضمن األرباح  الیة المحتفظ بھا 

المعترف بھا ضمن األرباح والخسائر أیة فوائد مدفوعة على المطلوبات المالیة ویتم إدراجھا ضمن بند "اإلیرادات من االستثمارات 
المالیة" في بیان األرباح والخسائر الموحد. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٩

المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة) )  ٣(

المطلوبات المالیة (تتمة) 
بالمطلوبات المالیة التي ال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة والتي یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح   ومع ذلك، یتم اإلعتراف

والخسائر، بمبلغ التغیر في القیمة العادلة لاللتزام المالي الذي یعود إلى التغیرات في مخاطر االئتمان لإللتزام المالي ضمن الدخل  
عتراف بتأثیرات التغییرات في مخاطر االئتمان في الدخل الشامل اآلخر من شأنھ أن یؤدي أو یزید  الشامل اآلخر، إال إذا كان اال

من عدم التطابق المحاسبي في األرباح والخسائر. یتم إدراج المبلغ المتبقي من التغییر في القیمة العادلة لاللتزام ضمن األرباح  
ة العادلة العائدة إلى مخاطر االئتمان لاللتزام المالي التي تم االعتراف بھا في  والخسائر. ال یتم إعادة تصنیف التغیرات في القیم

الدخل الشامل اآلخر في وقت الحق إلى األرباح والخسائر. 

یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمان المالي والتزامات القروض الصادرة من قبل المجموعة والتي تم 
قبل المجموعة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ضمن األرباح والخسائر. تصنیفھا من 

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

المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إدراج مصاریف الفوائد غیر المرسملة كجزء من تكالیف األصل ضمن بند "تكالیف  
التمویل، صافي" في بیان األرباح والخسائر الموحد. 

على مدى الفترة المرتبطة فعلیة ھي طریقة إلحتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتخصیص مصاریف الفوائد  إن طریقة الفائدة ال
المدفوعة بھا  والمبالغ  الرسوم  كافة  (ویضم  المستقبلیة  النقدیة  الدفعات  فعلیاً  یخصم  الذي  المعدل  ھو  الفعلي  الفائدة  معدل  إن   .

ن معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكالیف المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى) من  والمقبوضة، التي تشكل جزءًا ال یتجزأ م
خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو (كما ھو مناسب) فترة أقصر، وذلك إلى صافي القیمة المدرجة عند اإلعتراف المبدئي.  

إعادة التصنیف ) ٤(

تصنیف إما بین القیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، أو القیمة العادلة من خالل  بالنسبة للموجودات المالیة، یتطلب إعادة ال
الدخل الشامل اآلخر أو التكلفة المطفأة، إذا وفقط إذا تغیر ھدف نموذج أعمال المجموعة للموجودات المالیة بحیث یصبح تقییم  

النموذج السابق غیر قابًال للتطبیق. 

، یجب أن یتم بأثر مستقبلي من تاریخ إعادة التصنیف الذي یتم تحدیده في الیوم األول من أول فترة  إذا كان التصنیف مناسباً 
تقاریر مالیة بعد التغییر في نموذج األعمال. ال تقوم المجموعة بإعادة إدراج أیة أرباح وخسائر وحصص تم اإلعتراف بھا سابقاً.

: ال ُیسمح بإعادة التصنیف في الحاالت التالیة

إستثمارات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو
 .عندما تتم ممارسة خیار القیمة العادلة في أیة ظروف ألصل مالي أو التزام مالي



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

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

كبیر أو في    حدعند قیامھا بتحویل األصل المالي في معاملة یتم بموجبھا تحویل كافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي إلى  
كبیر وعدم احتفاظھا بالسیطرة على األصل المالي.  حدة بتحویل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكیة إلى حالة عدم قیام المجموع

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

كلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر؛  األرباح والخسائر، بالنسبة لألوراق المالیة التي یتم قیاسھا بالت
أو

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

ف  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما وفقط عندما یتم الوفاء بااللتزام أو إلغائھ أو إنتھاء صالحیتھ. یتم اإلعترا
أی ذلك  في  بما  الدفع،  والمستحق  المدفوع  واالعتبار  بھ  االعتراف  إلغاء  تم  الذي  المالي  لاللتزام  المدرجة  القیمة  بین  ة  بالفرق 

موجودات غیر نقدیة تم تحویلھا أو مطلوبات ملتزم بھا، ضمن األرباح والخسائر.

المقاصة ) ٦(

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني  
بھا وعندما تنوي ا وتسویة  واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المعترف  تحقیق األصل  أو  إما التسویة على أساس الصافي  لمجموعة 

االلتزام في آٍن واحد. یتم عرض اإلیرادات والمصاریف على أساس الصافي فقط عندما ُیسمح بذلك بموجب المعاییر المحاسبیة،  
من النشاط التجاري للمجموعة.أو بالنسبة لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة مثل تلك الناشئة ض

مقاصة الموجودات  بما في ذلك اتفاقیات التسویة الرئیسیة التي تعطیھا الحق في  إن المجموعة طرف في عدد من الترتیبات، 
المالیة والمطلوبات المالیة ولكن، عندما ال تنوي تسویة المبالغ بالصافي أو في آٍن واحد، یتم عرض الموجودات والمطلوبات 

معنیة على أساس اإلجمالي. ال

عقود إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي  ) ٧(

یستمر االعتراف باألوراق المالیة الُمباعة التي تخضع اللتزام بإعادة الشراء بسعر محدد مسبقاً في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات 
إعادة الشراء)، ضمن بیان المركز المالي الموحد مع إدراج االلتزام المتعلق باالعتبار المستلم ضمن القروض. ال یتم اإلعتراف  

اة المصحوبة بالتزام بإعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة الشراء العكسي) ضمن بیان المركز  بالموجودات المشتر
المالي الموحد. یتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقات ضمن بند "عقود الشراء العكسیة" ضمن "اإلستثمارات المالیة".



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣١

ة) السیاسات المحاسبیة الھامة (تتم٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة ) ٨(
یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة السائدة بعمالت أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بمعدالت الصرف  

ءًا من أرباح أو خسارة القیمة العادلة. وبناًء علیھ،في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. یشكل عنصر تحویل عملة أجنبیة جز
 بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، یتم اإلعتراف ببند تحویل عملة

أجنبیة ضمن األرباح والخسائر؛ و 
 والم ملكیة  حقوق  أدوات  تعتبر  التي  المالیة  للموجودات  یتم  بالنسبة  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمة  صنفة 

اإلعتراف ببند تحویل عملة أجنبیة ضمن الدخل الشامل اآلخر. 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقاریر  
خسائر صرف العمالت األجنبیة بناًء على التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ویتم اإلعتراف بھا ضمن  مالیة، یتم تحدید أرباح و

بند "اإلیرادات من اإلستثمارات المالیة" ضمن بیان األرباح والخسائر الموحد. 

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

وعقود تبادل معدالت الفائدة وذلك إلدارة تعرضھا إلى مخاطر أسعار األسھم، ومعدالت الفائدة ومعدالت الصرف األجنبي. 

للمجموعة زیادة   باإلضافة إلى ذلك، إستحوذت المجموعة على عقود خیارات وضمانات (عقود الخیارات)، والتي بموجبھا یمكن 
عن   التفاصیل  من  لمزید  لحقوق الملكیة.  وفقاً  المحتسبة  المشتركة  والمشاریع  الزمیلة  الشركات  الملكیة في  حقوق  في  حصتھا 

. ١٢األدوات المالیة المشتقة یرجى مراجعة اإلیضاح رقم 

ة وتتم إعادة قیاسھا الحقاً بقیمتھا العادلة في نھایة كل  یتم االعتراف بالمشتقات مبدئیاً بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام العقود المشتق
) األداة المشتقة مصنفة وفعالة كأداة تحوط،  ١فترة تقاریر مالیة. یتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة مباشرًة ما لم تكن: (

) األداة المشتقة ٢حوط أو ما لم تكن (وفي ھذه الحالة یعتمد توقیت االعتراف بھا ضمن األرباح والخسائر على طبیعة عالقة الت
مرسملة كإیرادات غیر مكتسبة ویتم اإلعتراف بھا الحقاً ضمن األرباح والخسائر على مدى عمر عقود الخیارات والضمانات.

المشتقات الضمنیة 
موجودات مالیة ضمن نطاق المعیار الدولي  یتم التعامل مع المشتقات الضمنیة ضمن العقود المضیفة غیر المشتقة التي ال ُتعتبر 

(مثل المطلوبات المالیة) كمشتقات منفصلة عندما ال تكون مخاطرھا وخصائصھا مرتبطة بشكل   ٩إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ائر. وثیق بتلك المتعلقة بالعقود المضیفة وعندما ال یتم قیاس العقود المضیفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخس



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

محاسبة التحوط ) ١٠(
قامت المجموعة بتحدید طوق أسعار األسھم فیما یتعلق بمخاطر التدفقات النقدیة الناتجة عن التغیرات في أسعار األسھم على البیع 

حقوق الملكیة، كتحوطات للتدفقات النقدیة.المتوقع للجھات المستثمر فیھا المحتسبة وفقاً ل 

المخاطر   إدارة  أھداف  مع  بشأنھ  المتحوط  والبند  التحوط  أداة  بین  العالقة  بتوثیق  المجموعة  تقوم  التحوط،  عالقة  بدایة  عند 
أساس   بدایة التحوط وعلى  وباإلضافة لذلك، عند  معامالت التحوط المختلفة.  لضمان  بھا  مستمر، تقوم واإلستراتیجیة المتعلقة 

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

اض التحوط.التفاصیل حول القیم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغر ١٢یبین اإلیضاح رقم 

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

لفعال مباشرًة في األرباح  اآلخر وتتراكم تحت بند احتییاطي إعادة التقییم. یتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر ا
والخسائر ویتم إدراجھا ضمن بند "اإلیرادات األخرى، صافي".

في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى األرباح والخسائر في   یتم إعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقاً 
اح والخسائر في نفس بند بیان األرباح والخسائر الموحد الذي تم فیھ الفترات التي یتم فیھا اإلعتراف بالبند المتحوط لھ في األرب 

اإلعتراف بالبند المتحوط لھ. عندما تؤدي معاملة تحوط متوقعة الحقاً إلى اإلعتراف ببند غیر مالي أو عندما تصبح كإلتزام ثابت  
طي إعادة التقییم ویتم إدراجھ فورًا ضمن التكلفة  تنطبق علیھ محاسبة تحوط القیمة العادلة، یتم حذف المبلغ الذي تراكم في إحتیا 

.  المبدئیة أو القیمة المدرجة األخرى لألصل أو اإللتزام

عندما تتوقف المجموعة عن استخدام محاسبة التحوط لتحوط التدفقات النقدیة، إذا كان حدوث التدفقات النقدیة المستقبلیة المتحوط  
النقدیة   التدفقات  تحدث  أن  إلى  موجودًا  النقدیة  التدفقات  تحوطات  إحتیاطي  في  المتراكم  المبلغ  یبقى  متوقعاً،  یزال  ال  بشأنھا 

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

لعقد  األساسیة  القیمة  في  التغییر  بتصنیف  وتقوم  الخیارات  لعقد  الزمنیة  والقیمة  األساسیة  القیمة  المجموعة بفصل  تقوم  عندما 
رات فقط كأداة تحوط، عندھا تقوم باالعتراف ببعض أو كل التغییر في القیمة الزمنیة في الدخل الشامل اآلخر والذي یتم  الخیا 

حذفھ الحقاً أو إعادة تصنیفھ من حقوق الملكیة كمبلغ منفصل أو على أساس اإلطفاء (ویعتمد ذلك على طبیعة بند التحوط) وفي 
باح والخسائر. النھایة یتم اإلعتراف بھ ضمن األر

عندما تتوقف عالقة التحوط عن استیفاء متطلبات فاعلیة التحوط المتعلقة بنسب التحوط ولكن ظلت أھداف إدارة مخاطر عالقة  
نسب التحوط المتعلقة بعالقة التحوط (بمعنى آخر، إعادة   كما ھي، عندھا سوف تقوم المجموعة بتعدیل  التحوط المصنفة تلك 

تستوفي معاییر التأھل مرًة أخرى.  موازنة التحوط) حتى
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االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ) ١١(
المتوقعة تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسارة لخسائر االئتمان  ،  ٩بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

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

.االعتراف المبدئي باألداة المالیة المعنیة مخاطر االئتمان منذ

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

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

مخاطر   جوھري في  وجود ارتفاع  عند  لألداة  المتوقع  مدى العمر  المتوقعة على  بخسائر اإلئتمان  باإلعتراف  المجموعة  تقوم 
ئتمان منذ االعتراف المبدئي. من ناحیة أخرى، إذا لم ترتفع مخاطر اإلئتمان على األداة المالیة بشكل جوھري منذ اإلعتراف  اال

شھرًا.  ١٢المبدئي، تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة لھذه األداة المالیة بمبلغ یعادل خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 

غي اإلعتراف بخسارة اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على االرتفاعات الجوھریة في  یعتمد تقییم ما إذا كان ینب
احتمالیة أو مخاطر التعثر عن السداد منذ اإلعتراف المبدئي بدًال من إثبات أن أصل مالي قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة في تاریخ  

اد.التقاریر المالیة أو قد حدث تعثر فعلي عن السد

تمثل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة خسائر االئتمان المتوقعة التي سوف تنتج عن كافة أحداث التعثر  
شھرًا جزءًا من   ١٢عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. في المقابل، تمثل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  

االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث التعثر عن السداد على أداة مالیة  خسارة  
شھرًا بعد تاریخ التقاریر المالیة. ١٢محتملة في غضون 

االرتفاع الجوھري في مخاطر اإلئتمان 
د ارتفعت جوھریاً منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر  عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالیة ق

حدوث التعثر عن السداد على األداة المالیة كما في تاریخ التقاریر المالیة مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالیة كما في تاریخ  
كٍل من المعلومات الكمیة والنوعیة التي تعتبر معقولة اإلعتراف المبدئي. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار  

وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات المستقبلیة المتاحة دون تكلفة أو جھد ُیذكر. تشمل المعلومات المستقبلیة  
وعة، والتي یتم الحصول علیھا من تقاریر  التي یتم أخذھا في اإلعتبار، التوقعات المستقبلیة للصناعات التي یعمل فیھا مدینو المجم

الخبراء االقتصادیین والمحللین المالیین والھیئات األخرى المماثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الخارجیة للمعلومات 
االقتصادیة الفعلیة والمتوقعة والمتعلقة بالعملیات األساسیة للمجموعة.



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٤

(تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ) ١١(

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

المبدئي: 
 التدھور الجوھري الفعلي أو المتوقع في التصنیف الخارجي لألداة المالیة (إن وجد) أو التصنیف الداخلي؛
  التدھور الجوھري في مؤشرات األسواق الخارجیة لمخاطر االئتمان على أداة مالیة معینة (على سبیل المثال، ارتفاع

جوھري في ھامش االئتمان)؛
لمتوقعة في األعمال، واألوضاع المالیة أو االقتصادیة التي من المتوقع أن ُتحدث انخفاضًا  التغیرات السلبیة الحالیة أو ا

جوھریاً في قدرة المدین على الوفاء بالتزاماتھ؛
 تدھور جوھري فعلي أو متوقع في النتائج التشغیلیة للمدین؛
و  ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس المدین؛
 حدوث تغیر جوھري معاكس فعلي أو متوقع في البیئة التنظیمیة أو االقتصادیة أو التكنولوجیة للمدین، مما یؤدي إلى

انخفاض جوھري في قدرة المدین على الوفاء بالتزاماتھ.  

ریاً منذ اإلعتراف  بغض النظر عن نتائج التقییم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على أصل مالي قد ارتفعت جوھ
عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدیة   من تاریخ اإلستحقاق، ما لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة   ٩٠المبدئي  یوماً 

للدعم تثبت عكس ذلك. 

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

إذا:

 كانت األداة المالیة ذات مخاطر منخفضة للتعثر عن السداد؛
اتھ النقدیة التعاقدیة في األجل القریب؛ ویتمتع المقترض بقدرة كبیرة على الوفاء بالتزامات تدفق
  قد تؤدي التغیرات المعاكسة في األوضاع االقتصادیة والتجاریة على المدى الطویل، ولكن لیس بالضرورة، إلى الحد

من قدره المقترض على الوفاء بالتزامات تدفقاتھ النقدیة التعاقدیة.  

تعتبر المجموعة بأن األصل المالي ذو مخاطر إئتمانیة منخفضة عندما یكون لدیھ تصنیف ائتماني داخلي أو خارجي من "الدرجة 
اإلستثماریة" وفقاً للتعریف المفھوم عالمیاً. 

ھناك ارتفاع   كان  ما إذا  مدى فاعلیة المعاییر المستخدمة لتحدید  بانتظام بمراقبة  جوھري في مخاطر االئتمان  تقوم المجموعة 
وتقوم بمراجعتھا عندما یكون ذلك مناسباً من أجل ضمان أن تكون المعاییر قادرة على تحدید االرتفاعات الجوھریة في مخاطر  

االئتمان قبل أن یصبح المبلغ متأخرًا عن السداد.



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٥

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ) ١١(

تعریف التعثر عن السداد
تعتبر المجموعة ما یلي بمثابة حدث تعثر عن السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة حیث تشیر الخبرة التاریخیة إلى  

عام. أن الذمم المدینة التي تستوفي أحد المعاییر التالیة ال یمكن استردادھا بشكلٍ 

عندما یكون ھناك خرق للعھود المالیة من قبل الطرف المقابل؛ أو
ا تشیر المعلومات التي یتم وضعھا داخلیاً أو یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن  عندم

محتفظ بھا من قبل المجموعة یقوم المدین بالسداد إلى الدائنین، بما في ذلك المجموعة، بالكامل (دون أخذ أیة ضمانات 
في اإلعتبار).

  ٩٠بغض النظر عن التحلیل أعاله، تعتبر المجموعة أن التعثر عن السداد قد حدث عندما یكون األصل المالي مستحقاً ألكثر من 
یوماً ما لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن ھناك معیار للتعثر أكثر مالءمًة.

الموجودات المالیة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة 
ُیعتبر األصل المالي ذو قیمة ائتمانیة منخفضة عند وقوع حدث أو أكثر ذو تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة  

حول األحداث التالیة:  لألصل المالي. تتضمن األدلة على أن أصل مالي قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة البیانات الملحوظة
 صعوبة مالیة كبیرة بالنسبة للمصدر أو المقترض؛
 خرق للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد؛
 المقترض، امتیازًا للمقترض  أن یمنح المقرض، ألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق بالصعوبة المالیة التي یواجھھا

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

سیاسة الشطب 
تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون ھناك معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یواجھ صعوبات مالیة شدیدة ولیس 
ھناك احتمال واقعي لإلسترداد، على سبیل المثال عندما یتم وضع الطرف المقابل تحت التصفیة أو إذا دخل في إجراءات اإلفالس،  

تكلفة المطفأة، عندما تكون المبالغ قد تجاوزت فترة اإلستحقاق لسنتین، أیھما أقرب. قد تظل أو في حالة الموجودات المالیة بال 
الموجودات المالیة المشطوبة خاضعة ألنشطة تنفیذیة بموجب إجراءات استرداد المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونیة كما ھو  

ائر.مناسب. یتم اإلعتراف بأیة مبالغ مستردة ضمن األرباح والخس



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٦

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) (ط) 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ) ١١(

عتراف بخسائر اإلئتمان المتوقعة  القیاس واال
عن ناتج احتمالیة التعثر عن السداد، والخسارة عند الت ھو عبار  المتوقعة  عن السداد (أي حجم  إن قیاس خسائر االئتمان  عثر 

الخسارة إذا كان ھناك تعثر عن السداد) والتعرض عند التعثر عن السداد. 

یعتمد تقییم احتمالیة التعثر عن السداد والخسارة عند التعثر عن السداد على بیانات تاریخیة معدلة بواسطة معلومات مستقبلیة كما 
سداد للموجودات المالیة إجمالي القیمة المدرجة للموجودات في تاریخ التقاریر  ھو موضح أعاله. یمثل التعرض عند التعثر عن ال

دفقات المالیة. یتم تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة كالفرق بین كافة التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد وكافة الت
ل الفائدة الفعلي األصلي. النقدیة التي تتوقع المجموعة إستالمھا، والمخصومة بمعد

عندما یتم قیاس خسارة اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على أساس جماعي لتلبیة الحاالت التي قد ال یتوفر فیھا  
التالیة:دلیل على حدوث ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردیة، یتم تجمیع األدوات المالیة وفقاً لألسس 

 طبیعة األدوات المالیة؛
وضع فترة االستحقاق السابقة؛
  طبیعة وحجم وصناعة المدینین؛
طبیعة الضمانات، إن وجدت؛ و
إئتمانیة خارجیة حیثما كان ذلك متاحاً. تصنیفات

مخاطر ائتمان مماثلة. تقوم اإلدارة بمراجعة التجمیع بانتظام لضمان استمرار مشاركة مكونات كل مجموعة في خصائص 

تقوم المجموعة باإلعتراف بمبلغ االنخفاض في القیمة ضمن األرباح والخسائر لكافة األدوات المالیة مع إجراء تعدیل مقابل على  
قیمتھا المدرجة من خالل مخصص حساب خسائر االئتمان المتوقعة. 

العمالت األجنبیة (ي)

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

السائدة في ذلك التاریخ. یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة المدرجة البنود النقدیة السائدة بالعمالت األجنبیة بمعدالت الصرف  
بالقیمة العادلة والسائدة بعمالت أجنبیة بمعدالت الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. ال یتم إعادة تحویل البنود غیر  

م االعتراف بفروقات صرف العمالت في األرباح والخسائر  النقدیة التي یتم قیاسھا على أساس التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة. یت
في الفترة التي تنشأ فیھا. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٧

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

اإلعتراف باإلیرادات  (ك) 

والحسو العمالء المقدرة  بعوائد  اإلیرادات  تخفیض  یتم  المستحق.  أو  المستلم  لالعتبار  العادلة  بالقیمة  اإلیرادات  قیاس  مات یتم 
والبدالت األخرى المماثلة.

بیع البضائع وتقدیم الخدمات ) ١(

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

تحدید العقد (العقود) مع العمیل: یتم تعریف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشأ بموجبھ حقوق والتزامات    ١الخطوة رقم  
  واجبة النفاذ ویحدد المعاییر التي یجب استیفائھا لكل عقد.

تحویل بضاعة أو خدمة للعمیل.األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل ل إن التزامتحدید التزامات األداء في العقد:  ٢الخطوة رقم 
تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو مبلغ االعتبار الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو  ٣الخطوة رقم 

الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.
ر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم تخصیص سع  ٤الخطوة رقم  

المجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یعكس قیمة االعتبارات التي تتوقع المجموعة استحقاقھا مقابل استیفاء 
كل التزام أداء.

ات عندما (أو حینما) تستوفي المجموعة التزام األداء.االعتراف باإلیراد ٥الخطوة رقم 

تستوفي المجموعة التزام األداء وتقوم باالعتراف باإلیرادات بمرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد المعاییر التالیة: 

عات األداء أن ال ینشأ عن أداء المجموعة أصل ذو استخدام بدیل للمجموعة، ویكون لدى المجموعة حق قانوني في دفأ)
المنجز حتى تاریخھ. 

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

بالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم االعتراف باإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ استیفاء  
التزام األداء. 

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

اإلیرادات المعترف بھ.

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

كوكیل. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٨

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

اإلعتراف باإلیرادات (تتمة) (ك) 

بیع البضائع وتقدیم الخدمات (تتمة) ) ١(

االعتراف باإلیرادات إلى المدى الذي یكون فیھ من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة للمجموعة ویمكن قیاس اإلیرادات یتم  
والتكالیف، إذا كان ذلك ممكناً، بشكل موثوق. 

مما یلي:تقوم المجموعة باإلعتراف باإلیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

مرضى في مختلف عیاداتھا؛ خدمات الرعایة الصحیة لل)أ
خدمات المختبرات للمرضى عن االختبارات التي یطلبھا المرضى أو الموصوفة من قبل األطباء؛ و) ب
. عقود مع العمالء لبیع المواد الصیدالنیة بما في ذلك األدویة والمواد االستھالكیة األخرى)ج

إیرادات توزیعات األرباح والفوائد ) ٢(

حق للمساھم في استالم الدفعات (بشرط أن یكون من    یتم اإلعتراف بإیرادات توزیعات األرباح من اإلستثمارات عندما ینشأ 
المحتمل بأن المنافع اإلقتصادیة سوف تتدفق للمجموعة ویمكن قیاس اإلیرادات بشكل موثوق). 

لمبلغ األساسي القائم ومعدل الفائدة الفعلي القابل  یتم استحقاق إیرادات الفوائد من األصل المالي على أساس زمني، بالرجوع إلى ا
للتطبیق، وھو المعدل الذي یخصم فعلیاً المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي  

القیمة المدرجة لذلك األصل عند اإلعتراف المبدئي. 

إیرادات اإلیجار ) ٣(

لالعتراف بإیرادات عقود اإلیجار التشغیلیة موضحة في اإلیضاح (ل) أدناه.  إن سیاسة المجموعة

األسواق العامة معامالت ) ٤(

السفن   مثل  عالیة،  بقیم  موجودات  على  لالستحواذ  عمالئھا  عن  بالنیابة  مقترض  مال  رأس  تمویل  بترتیب  المجموعة  قامت 
ذه المعامالت ومن تقدیم المشورة بخصوصھا ومن إدارتھا، والتي  والطائرات. تحصل المجموعة على إیرادات من ترتیب مثل ھ

بإیرادات الرسوم   اإلعترافیتم  .  اإلیرادات من العقود مع العمالء  ١٥یتم احتسابھا وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
التي یتم تحقیقھا من تقدیم الخدمات كإیرادات عند تنفیذ الخدمات. 

التأجیر (ل) 

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



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٣٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

التأجیر (تتمة) (ل) 

المجموعة كمؤجر ) ١(

كبیر بتحویل مخاطر ومنافع ملكیة األصل كعقود إیجار تشغیلیة.    حدیتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم المجموعة بموجبھا إلى  
ذو الصلة. یتم إضافة التكالیف األولیة   مدى فترة عقد اإلیجار  أساس القسط الثابت على  یتم االعتراف بإیرادات اإلیجار على 

الم لقاعدة  المباشرة المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة المدرجة لألصل  بھا وفقاً  ؤجر ویتم االعتراف 
القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

المجموعة كمستأجر ) ٢(

وعقود   األجل  اإلیجار قصیرة  عقود  باستثناء  اإلیجار،  عقود  كافة  على  واحدة  وقیاس  طریقة اعتراف  المجموعة بتطبیق  تقوم 
ة باالعتراف بمطلوبات عقود اإلیجار من أجل سداد مدفوعات اإلیجار  تقوم المجموع.  اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة

.وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة

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

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

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

أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.

مطلوبات عقود اإلیجار 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة باالعتراف بمطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي  

)  جوھریاً یتوجب دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
إیج  حوافز  أیة  بموجب  ناقصاً  دفعھا  المتوقع  والمبالغ  معدل،  أو  مؤشر  تعتمد على  التي  المتغیرة  اإلیجار  ومدفوعات  مدینة  ار 

ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ المجموعة  
اإل عقد  مدة  كانت  إذا  اإلیجار،  عقد  إنھاء  یتم االعتراف  ومدفوعات غرامات  اإلنھاء.  خیار  تمارس  المجموعة  أن  ُتظھر  یجار 

بمدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي 
إلى الدفع.

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

مة المدرجة لمطلوبات عقود لیعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القی
اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریاً أو تغییر في التقییم لشراء 

األصل الضمني. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

التأجیر (تتمة) (ل) 

المجموعة كمستأجر (تتمة) ) ٢(

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة 
بالممتلكات   المتعلقة  األجل  قصیرة  إیجارھا  عقود  على  األجل  قصیرة  اإلیجار  بعقود  االعتراف  من  اإلعفاء  المجموعة  تطبق 

عقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم شھر أو أقل من تاریخ بدء ال  ١٢والمعدات (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ  
كذلك بتطبیق اإلعفاء من االعتراف بعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر 

ت منخفضة منخفضة القیمة. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودا
القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

مكافآت الموظفین (م) 

ویتم   المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  االتحادي في  العمل  لقانون  وفقاً  للموظفین،  الخدمة  نھایة  مكافآت  مخصص  احتساب  یتم 
االعتراف بھ كمصاریف في بیان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس االستحقاق. 

یجي كمصروف في بیان األرباح أو الخسائر على أساس  یتم اإلعتراف بمساھمة التقاعد المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الخل
االستحقاق. 

التجاریة  المطلوبات  ضمن  والمدرجة  األجل،  طویلة  األخرى  الموظفین  بمكافآت  المتعلقة  بھا  المعترف  المطلوبات  قیاس  یتم 
ن قبل المجموعة عن الخدمات المقدمة متقدیمھا  والمطلوبات األخرى بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المتوقع  

من قبل الموظفین حتى تاریخ التقاریر المالیة.

تكالیف االقتراض (ن) 

تتطلب  موجودات  وھي  مؤھلة،  موجودات  أو إنتاج  إنشاء  أو  على  االستحواذ  إلى  مباشر  بشكل  العائدة  االقتراض  تكالیف  إن 
ال المقرر أو للبیع، یتم إضافتھا إلى تكالیف تلك الموجودات إلى أن تصبح  بالضرورة فترة كبیرة من الوقت لتكون جاھزة لالستعم

كبیر لالستعمال المقرر أو للبیع.  حدھذه الموجودات جاھزة إلى  

یتم االعتراف بكافة تكالیف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤١

ة (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھام ٣

المنح الحكومیة (س) 

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

ود ملكیة األرض إلى الحكومة مجددًا. وباإلضافة لذلك، وفي غیاب وجود استخدام الستخدام األرض، یبقى من المحتمل أن تع
محدد لألرض، ال یمكن تحدید مبلغ المنافع االقتصادیة المستقبلیة بتأكیٍد معقول. وعلیھ، ال یتم االعتراف باألرض المستلمة مبدئیًا  

اإل تمكن  أكیدة  أحداث  وقوع  حین  الموحدة إلى  المالیة  البیانات  المنافع في  تتدفق  أن  المحتمل  من  أصبح  بأنھ  استنتاج  من  دارة 
االقتصادیة المستقبلیة إلى المجموعة من ملكیتھا لتلك األرض. 

إن األراضي المستلمة كمنح حكومیة والتي ال تستوفي المعاییر المرتبطة بتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة إلى المجموعة ال 
یتم اإلفصاح عن وجودھا في البیانات المالیة الموحدة. تقوم اإلدارة بتحدید فیما إذا كانت المنافع االقتصادیة  یتم االعتراف بھا، ولكن  

المستقبلیة سوف تتدفق إلى المجموعة باستخدام توجیھات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة؛ كما یتم الموافقة على كل عملیة تحدید  
لتوصل إلى تحدید معین، یتم االعتراف باألراضي في البیانات المالیة الموحدة بالقیمة  من قبل مجلس اإلدارة كذلك. عندما یتم ا

اإلسمیة.

عند االعتراف المبدئي والحقاً في تاریخ كل تقاریر مالیة، تقوم المجموعة بإجراء تقییم حول االستخدام األمثل لألرض واستنادًا  
ذات الصلة (مثل االستثماري العقاري أو الممتلكات واآلالت والمعدات أو    إلى ذلك التقییم، یتم تحویل األرض إلى فئة األصل

المخزون) بناًء على االستخدام المقصود منھا ویتم احتسابھا بعد ذلك باستخدام السیاسة المحاسبیة المتعلقة بفئة ذلك االصل. 

االحتیاطي النظامي (ع) 

من األرباح بعد الضریبة في نھایة كل سنة مالیة إلى    ٪١٠كة، یتـم تحویل  وفقاً لقانون الشركات وبموجب النظام األساسي للشر
احتیاطي نظامي غیر قابل للتوزیع. ینبغي إجراء مثل ھذه التحویالت إلى أن یساوي رصید االحتیاطي النظامي نصف رأس مال  

الشركة المدفوع.

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٤

ات  یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع األحكام أو التقدیر
بالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف.  أو االفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والم

قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. 

یتم مراجعة ھذه التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات األحداث  
ي ظل ھذه الظروف. یتم اإلعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تم  المستقبلیة التي ُیعتقد بأنھا معقولة ف

فیھا تعدیل التقدیر وفي أیة فترة مستقبلیة متأثرة. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٢

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

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (أ) 

تقییم االستثمار العقاري ) ١(

اإلستثمارات تقییم  إعادة  مستقلین    یتم  مقیمین  إلى  بالرجوع  اإلدارة  من قبل  المالیة  التقاریر  فترة  نھایة  للمجموعة في  العقاریة 
ومعتمدین ویمتلكون مؤھالت مھنیة مناسبة ومعترف بھا وخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ. تعتمد القیم العادلة  

ذي سوف یتم استبدالھ بموجب معاملة تجاریة بین مشاركي السوق المطلعین في على القیم السوقیة، وھي قیمة االعتبار المقدر ال
تاریخ القیاس. 

عند غیاب التقدیرات الموثوقة لألسعار الحالیة في سوق نشطة، یتم إعداد التقییمات بالنظر إلى مجموع التدفقات النقدیة المستقبلیة  
بناًء عتبار طریقة رسملة الدخل وطریقة المقارنة وطریقة القیمة المتبقیة.  المقدرة المتوقع استالمھا من العقار مع األخذ في اال

). تم  بقیمة ال شيء: انخفاض ٢٠٢٠في السنة الحالیة ( بقیمة ال شيءعلى إعادة التقییم، تم اإلعتراف بانخفاض في القیمة العادلة 
. ٨العقاریة في اإلیضاح رقم  اإلفصاح عن طریقة التقییم العادل لإلستثمارات

انخفاض قیمة االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ) ٢(

تم إجراء اختبار لالنخفاض في القیمة المحتمل على االستثمار في شركات زمیلة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة من خالل مقارنة 
القیمة القابلة لالسترداد.  قیمتھ المدرجة مع

وطریقة السوق   ،تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لالستثمار في بتروناش باستخدام طریقة الدخل (التدفقات النقدیة المخصومة)
. بما في ذلك تحلیل األداء التشغیلي والمالي للشركة (مضاعفات األرباح قبل الضریبة والفائدة واالستھالك واإلطفاء)

  ٧٧٫٩٧٠بإنخفاض في القیمة بمبلغ  بناًء على تقدیرات القیمة القابلة لالسترداد التي تمت وفقاً لھذه االفتراضات، فقد تم اإلعتراف  
ألف درھم).  ٩٫٩١٥: ٢٠٢٠ألف درھم (

انخفاض قیمة الشھرة ) ٣(

مجموعة أنجلو أریبیان وشركاتھا التابعة لإلنخفاض في القیمة   تم اختبار الشھرة الناتجة عن اإلستحواذ على  للرعایة الصحیة 
. ٩خالل السنة. تم اإلفصاح عن التقدیرات الھامة ذات العالقة في اإلیضاح رقم 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٣

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

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) (أ) 

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة ) ٤(

قامت المجموعة بتقدیر مدى قابلیة تحصیل أرصدة الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والقروض اإلستثماریة وأخذت 
في اإلعتبار المخصص المطلوب لخسائر اإلئتمان المتوقعة. 

إلعداد التقاریر المالیة رقم   من أجل قیاس خسائر اإلئتمان    ٩تقوم المجموعة بتطبیق النھج المبسط الوارد في المعیار الدولي 
مدى العمر المتوقع لألداة على الذمم التجاریة المدینة والذمم  خسائر اإلئتمان المتوقعة على  مخصص  یستخدم  المتوقعة والذي 

لى ذلك، تقوم المجموعة بتطبیق النھج العام على كافة الموجودات المالیة األخرى المدرجة بالتكلفة المدینة األخرى. باإلضافة إ 
المطفأة. 

خسارة االئتمان المتوقعة لمدة   یعادل  بمخصص  المتوقعة  شھرًا لموجودات المرحلة األولى، أو    ١٢یتم قیاس خسائر اإلئتمان 
مدى العمر المت تحویل األصل إلى  خسائر اإلئتمان المتوقعة على  وقع لألداة لموجودات المرحلة الثانیة أو المرحلة الثالثة. یتم 

المرحلة الثانیة عندما ترتفع مخاطر االئتمان المتعلقة بھ بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي. ال یحدد المعیار الدولي إلعداد  
جوھریاً في مخاطر اإلئت  ٩التقاریر المالیة رقم   مان. عند تقییم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل قد ارتفعت ما یمثل ارتفاعاً 

جوھریاً، تأخذ المجموعة في اإلعتبار المعلومات النوعیة والكمیة المستقبلیة التي تعتبر معقولة وقابلة للدعم. 

  ١٧٤٫٧٦٧، بلغت مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة البالغة قیمتھا  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  
ألف درھم) وبلغ مخصص خسائر   ٥٥٫١٧٤:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ٧٣٫٤٦١ألف درھم) ما قیمتھ    ١٨٤٫٣٦٤:  ٢٠٢٠ألف درھم (

 ٩٨٩ألف درھم) ما قیمتھ    ٢٩٫٠١٢:  ٢٠٢٠درھم (ألف    ٣١٫٢٢٦االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى البالغة قیمتھا  
في الفترات المستقبلیة . سوف یتم إدراج  ألف درھم)  ٣٫٧١٤:  ٢٠٢٠ألف درھم ( أي فرق بین المبالغ التي تم تحصیلھا فعلیاً 

. الموحداألرباح أو الخسائر  والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان 

القیمة العادلة لألدوات المالیة ) ٥(

لدى المجموعة موجودات ومطلوبات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ألغراض إعداد التقاریر المالیة. عند تقدیر القیمة العادلة  
ألصل أو التزام، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن مالحظتھا في السوق بقدر ما ھي متاحة. تم اإلفصاح عن معلومات حول  

. ٢٨المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المختلفة في اإلیضاح  أسالیب التقییم والمدخالت

١٩كوفید ) ٦(

في االنتشار والتطور. لذلك، من الصعب اآلن التنبؤ بمدى تأثیره الكامل ومدة تأثیره  )  ١٩كورونا المستجد (كوفید  یستمر فیروس
تأثیر على الطلب على النفط والمنتجات البترولیة. ١٩ ء كوفیدعلى األعمال واالقتصاد. كان لتفشي وبا 

ال یزال مدى ومدة ھذه التأثیرات غیر مؤكدین ویعتمدان على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في الوقت الراھن، 
لیس لھ أي تأثیر   ١٩مثل معدل انتشار فیروس كورونا ومدى وفعالیة إجراءات االحتواء المتخذة. تعتقد اإلدارة أن فیروس كوفید  

لحقوق الملكیة والتي    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ة في  جوھري للسنة المنتھی باستثناء تأثیره على استثمار في شركة زمیلة محتسبة وفقاً 
على النتائج المالیة المستقبلیة  ١٩)، ومع ذلك، یمكن أن تؤثر تطورات كوفید ١١تم تخفیض قیمتھا بالكامل خالل السنة (إیضاح 

وعلى التدفقات النقدیة والوضع المالي للمجموعة.



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٤

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

األحكام المحاسبیة الھامة (ب)

إمكانیة المنافع االقتصادیة المستقبلیة من األراضي المستلمة كمنحة حكومیة  ) ١(
المستخدمة في التحقق من إمكانیة المنافع االقتصادیة (س)، یمكن الحصول على توضیح لألحكام    ٣بالرجوع إلى اإلیضاح رقم  

المستقبلیة من األراضي المستلمة كمنحة حكومیة. 

التعویض المقدم عند إستبعاد شركة تابعة ) ٢(
، أبرمت المجموعة من خالل شركتھا التابعة للرعایة الصحیة في اإلمارات العربیة المتحدة، أنجلو أریبیان  ٢٠١٧فبرایر    ١٥في  
نسبتھا  لل والبالغة  حصتھا الكاملة  شركة لیست ذات صلة من أجل بیع  مع  أسھم  أسھم   ٪٩٣رعایة الصحیة، اتفاقیة شراء  من 

. ٢٠١٧دیسمبر  ٦بروفیشانسي ھیلث كیر دایجنوستیك ذ.م.م حیث تم اإلنتھاء منھا في 

بعض   بتعویض  الصحیة  للرعایة  أریبیان  أنجلو  قامت  المعاملة،  ھذه  إلتمام  كیر  وفقاً  ھیلث  بروفیشانسي  لمشتري  المبالغ 
من المتحصالت، في ظل أحداث معینة لفترة محدودة. إن ھذا التعویض مدعوم    ٪٧٥و  ٪٥٠دایجنوستیك، والتي قد تتفاوت ما بین  

بخطاب ضمان صادر عن الشركة في حالة انخفاض صافي قیمة موجودات شركة أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة عن الحد األدنى  
تعویض. في نھایة فترة التقاریر المالیة، تعتقد اإلدارة أن وقوع مثل ھذه األحداث المعینة یعد بعیدًا. لل

االعتراف المبدئي بعقود الخیارات والضمانات المتعلقة ببتروناش) ٣(
عقود الخیارات) بعد االستحواذ على بتروناش، إستحوذت المجموعة كذلك على حقوق إضافیة في شكل عقود خیارات وضمانات (

ویتم تصنیفھا كموجودات مالیة   ٪٥٠علي أساس التكلفة الصفریة، والتي یمكن للمجموعة بموجبھا زیادة ملكیتھا بنسبة تصل إلى 
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. باعتبار أنھ قد تم التوصل إلى القیمة العادلة في الیوم األول باستخدام  

ت غیر ملحوظة، تم تأجیل القیمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي كإیرادات غیر مكتسبة وتمت إعادة تدویرھا إلى حساب  مدخال
األرباح أو الخسائر على مدى عمر عقود الخیارات. عند إعادة القیاس الالحقة، سوف یتم اإلعتراف بالتغییر في القیمة العادلة  

ضمن حساب األرباح أو الخسائر.

تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید ) ٤(
تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أیة فترات مشمولة بخیار تمدید عقد  

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

معدل الخصم المستخدم في القیاس المبدئي لمطلوبات عقود اإلیجار ) ٥(
یتم  .  تقوم المجموعة، كمستأجر، بقیاس مطلوبات عقود اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار غیر المدفوعة في تاریخ البدء

إذا تعذر تحدید .  دل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، إذا كان یمكن تحدید ھذا المعدل بسھولةخصم مدفوعات اإلیجار باستخدام مع
اإلضافي االقتراض  معدل  اإلیجار  بعقد  المبدئي  عند االعتراف  المجموعة  تستخدم  بسھولة،  المعدل  إن  ھذا  االقتراض  .  معدل 

الذي یتوجب على المجموعة دفعھ   ھو معدل الفائدة  مماثلة  اإلضافي  ذو قیمة  على أصل  األموال الالزمة للحصول  القتراض 
حددت المجموعة معدل االقتراض    لموجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة على مدى فترة مماثلة، بضمان مماثل.

.)١٩٪ فیما یتعلق بمطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح  ٧٫٠٢ -٪ ٥٫٠٠اإلضافي بنسبة 
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٤٥

تكوین المجموعة  ٥

الشركات التابعة ٥/١

فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة الجوھریة للمجموعة في نھایة فترة التقاریر المالیة.
حصة مساھمة المجموعة

٢٠٢١٢٠٢٠النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
ستثمارات الخاصةاال

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلستثمار في ایركاب ھولندا ١الواحة آیھ سي كوبیراتف یو ایھ
٪١٠٠٪ ١٠٠العقارات الصناعیة اإلمارات العربیة المتحدة الواحة الند ذ.م.م. 

٪٩٧٫١٪ ٩٧٫١الرعایة الصحیة اإلمارات العربیة المتحدة آنجلو أریبیان إلستثمارات الرعایة الصحیة ذ.م.م. 
٪١٠٠٪ ١٠٠تشانیل فاس اإلستثمار في جزر كایمان ٢واحة في إیھ إس لیمتد
٪١٠٠٪ ١٠٠الطاقة جزر كایمان ٣واحة إنیرجي لیمتد

إدارة الموجودات
٪١٠٠٪ ١٠٠إدارة اإلستثمار اإلمارات العربیة المتحدة واحة لإلستثمار ش.م.خ. 

٪١٠٠٪ ١٠٠إستثمارات مالیة جزر كایمان ٤شركة واحة إلدارة اإلستثمار اس بي سي

شركة قابضة سبق لھا اإلستثمار في ایركاب.  ١
). ١١شركة قابضة تمتلك استثمار في تشانیل فاس (إیضاح  ٢
إنیرجي    ٣ ناشیونال  شركة  انیرجي انك،  اكس  دي  اس  خاصة في  أغراض  ذات  شركات  إستثمارات في  تمتلك  قابضة  شركة 

). ١٢و ١١سیرفیسیز ریونایتد كورب وبتروناش جولوبال لیمتد (اإلیضاحین رقم 
في صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال  ٪٠تملك شركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سي حصة بنسبة  ٤

: ٢٠٢٠في صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (  ٪٦٥٫٩)، وحصة بنسبة  ٪١٠٠٫٠:  ٢٠٢٠أفریقیا (
وق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا  في صند  ٪ ٦٢٫٦)، وحصة بنسبة  ٪٦٧٫٧

  ٪١٠٠وحصة بنسبة    )٪١٠٠٫٠:  ٢٠٢٠في صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي (  ٪٨٤٫٩وحصة بنسبة    )٪٦٣٫٥:  ٢٠٢٠(
).٪٠:  ٢٠٢٠( اس بي الناشئةفي صندوق الواحة لألسھم في األسواق 

الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة جوھریة تفاصیل ٥/٢

  شركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سيأ٥/٢

المبالغ قبل االستبعادات   وتمثل  إن المعلومات المالیة الملخصة المتعلقة بشركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سي مدرجة أدناه
بین شركات المجموعة.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمبیان المركز المالي 

٧٫٠٤٩٫٨٦٦٦٫٤٣٢٫٣٦٠إجمالي الموجودات 
)٢٫٩٠٩٫١٠٧()٢٫٦٣٤٫٠١٥(إجمالي المطلوبات

)١٫١٣٢٫٩٣٢()١٫٥٠٦٫٢٧٥( ١حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

٢٫٩٠٩٫٥٧٦٢٫٣٩٠٫٣٢١حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة  
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٤٦

تكوین المجموعة (تتمة) ٥

(تتمة)  تفاصیل الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة جوھریة ٥/٢

شركة الواحة إلدارة االستثمار اس بي سي (تتمة) أ٥/٢

صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط    في  الحقوق غیر المسیطرة ما یلي: أ) صافي استثمارتتضمن الحركة في    ١
ألف درھم)؛ ب) صافي استثمارات    ٣٤٩٫٠١٩  بقیمة  : صافي استرداد٢٠٢٠ألف درھم (  ٦٨٫١٠٩بقیمة  اس بي   وشمال أفریقیا 

: ٢٠٢٠ألف درھم ( ٥٦٫٢٣٧بقیمة  ط وشمال أفریقیا  صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسفي  
صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  ال شيء من    استرداد مبالغ بقیمةألف درھم) ؛ ج)    ١٥٫٦٨٣

  بي   صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس  فيألف درھم    ١٨٫٣٩٠ألف درھم) ؛ د) استثمار بمبلغ    ٦١٧  بقیمة  استرداد:  ٢٠٢٠(
: ال شيء).٢٠٢٠(

صندوق   منألف درھم    ٦٥٫٩٢٤  مبالغ بقمیة  إلى مالكي الشركة ما یلي: أ) استرداد  العائدةتتضمن الحركة في حقوق الملكیة  
انخفضت  حیث  ألف درھم)    ١٠٢٫٣٤٠: استثمارات بقیمة  ٢٠٢٠(الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا اس بي  

ب) استرداد٦٥٫٩٪ إلى  ٦٧٫٧ملكیة المجموعة من  حصة     بقیمة   : استثمارات٢٠٢٠ألف درھم (  ١١٫٠٣٤  مبالغ بقیمة  ٪ ؛ 
درھم)    ١٥٦٫٣٠٩ حیث    منألف  أفریقیا  وشمال  األوسط  والشرق  أوروبا  وشرق  وسط  أسواق  في  لالئتمان  الواحة  صندوق 

صندوق الواحة للقیمة في منطقة ال شيء من    مبالغ بقیمة  ٪ ؛ ج) استرداد٦٢٫٦٪ إلى  ٦٣٫٥ملكیة المجموعة من    حصة  خفضتان
 البالغة نسبتھا ملكیة المجموعة    حصة  ألف درھم) مما أدى إلى عدم تغیر  ٣١٥٫٠٢١:  ٢٠٢٠(الشرق األوسط وشمال أفریقیا  

ألف درھم)، مما أدى إلى  ٩١٫٩٥٠: ٢٠٢٠(صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي ال شيء في  بقیمة ٪ ؛ د) استثمار١٠٠٫٠
صندوق الواحة لألسھم في األسواق  ٪. ھـ) استثمرت المجموعة في  ٨٤٫٩٪ إلى  ١٠٠٫٠ملكیة المجموعة من    حصة  انخفاض
٪. ١٠٠٫٠ ما نسبتھ مجموعةملكیة الحیث بلغت حصة : ال شيء) ٢٠٢٠ألف درھم ( ٩١٫٩٥٠بمبلغ  اس بي الناشئة

بیان األرباح أو الخسائر 

السنة المنتھیة في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

ألف درھم

السنة المنتھیة في 
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

ألف درھم 
٩٠٢٫٠١٩٥٢٠٫٣٠٢إیرادات من إستثمارات مالیة

) ٥٩٫١٥٣()٤٧٫٩٧٠(مصاریف 

٨٥٤٫٠٤٩٤٦١٫١٤٩ربح للسنة 

٦٢٣٫٤٤٢٣٤٧٫١٩١مالكي الشركةربح عائد إلى 
٢٣٠٫٦٠٧١١٣٫٩٥٨ربح عائد إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

٨٥٤٫٠٤٩٤٦١٫١٤٩ربح للسنة 

بیان التدفقات النقدیة 
٥٤٨٫٠٦٤٢٨٣٫٨٠٠صافي التدفق النقدي الداخل من األنشطة التشغیلیة

) ٢٣٨٫٩٧٨(٣٨٫٥٥٠األنشطة التمویلیة من  (الخارج)الداخل / صافي التدفق النقدي 

٥٨٦٫٦١٤٤٤٫٨٢٢صافي التدفق النقدي الداخل 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٧

تكوین المجموعة (تتمة) ٥

(تتمة)  تفاصیل الشركات التابعة للمجموعة التي لدیھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة جوھریة ٥/٢

الرعایة الصحیة ذ.م.م.   أنجلو أریبیان الستثمارت ب ٥/٢

في مستشفى كورنیش    ٪٧٠إن أنجلو أریبیان الستثمارت الرعایة الصحیة ذ.م.م.، ھي شركة قابضة، لملكیة المجموعة البالغة  
في    ٪١٠٠و)،  ٪٦٠:  ٢٠٢٠في مركز ابن سینا الطبي ذ.م.م. (  ٪٦٠)، و٪٧٠:  ٢٠٢٠الشارقة ذ.م.م. وھیلث بیي بولیكلینك (

في    ٪١٠٠) و٪٧٤:  ٢٠٢٠في مستشفى أمینة ذ.م.م. (  ٪٧٤)، و٪١٠٠:  ٢٠٢٠(أریبیان للرعایة الصحیة اف زد ذ.م.م  أنجلو  
). ٪١٠٠: ٢٠٢٠آي في اف لإلستثمار ذ.م.م. (

 إن المعلومات المالیة الملخصة المتعلقة باإلستثمارات في أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة ذ.م.م. مدرجة أدناه. تمثل المعلومات
المالیة الملخصة أدناه المبالغ قبل االستبعادات بین شركات المجموعة.

بیان المركز المالي 
٢٠٢١

ألف درھم
٢٠٢٠

ألف درھم 

٢١١٫٢٩٦٢٣٢٫٤٤٩الموجودات غیر المتداولة 
١١١٫٧٢٤١٢١٫٥٥٩الموجودات المتداولة 

) ٢٢٥٫٧٠١()٢٢٣٫٢٩٨(إجمالي المطلوبات 
٣٣٫٣٠٠٢١٫٨٠٠ ١الملكیة غیر المسیطرة حقوق 

١٣٣٫٠٢٢١٥٠٫١٠٧حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة  

ال  تتضمن الحركة في حقوق الملكیة غیر المسیطرة مساھمات حصة حاملي حقوق الملكیة غیر المسیطرة في اإلستثمار بمبلغ  ١
ألف درھم). ٢٢: ٢٠٢٠( شيء

بیان األرباح أو الخسائر 

السنة المنتھیة في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

ألف درھم

السنة المنتھیة في 
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

ألف درھم 

٣٠٣٫٥٥٦٣٠١٫٥٨٩إیرادات 
) ٣١٠٫١١٠()٣٣١٫١٨٠(، صافي مصاریف

)٨٫٥٢١()٢٧٫٦٢٤(خسارة للسنة  

)٤٫٨١٤()١٥٫٨١٧(خسارة عائدة إلى مالكي الشركة
)٣٫٧٠٧()١١٫٨٠٧(خسارة عائدة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

)٨٫٥٢١()٢٧٫٦٢٤(خسارة للسنة 

التدفقات النقدیة بیان 
١٫٩٧٢١١٫٧٩٠صافي التدفق النقدي الداخل من األنشطة التشغیلیة

١٠٫٣١١١٧٫٧٤١صافي التدفق النقدي الداخل من األنشطة اإلستثماریة 
) ٣٠٫٥٠٩()١٤٫٥١٧(صافي التدفق النقدي الخارج من األنشطة التمویلیة 

)٩٧٨()٢٫٢٣٤(صافي التدفق النقدي الخارج 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٨

تكوین المجموعة (تتمة) ٥

استبعاد شركة تابعة  ٥/٣

، دخلت المجموعة من خالل شركة الرعایة الصحیة التابعة لھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، أنجلو  ٢٠٢٠أكتوبر    ٦في  
بیع وشراء أسھم في رأس مال مركز أوراس الطبي ذ.م.م وبعض المعامالت   اتفاقیةأریبیان الستثمارت الرعایة الصحیة، في  

.٢٠٢٠نوفمبر    ٢٤ز أوراس الطبي ذ.م.م، والذي تم االنتھاء منھا في  ٪ في مرك٦٠ذات الصلة لبیع كامل حصتھا البالغة نسبتھا 

٢٠٢٠نوفمبر  ٢٥
ألف درھمتحلیل الموجودات والمطلوبات التي تم فقدان السیطرة علیھا  

الموجودات المتداولة   
٣٫٤٩٤النقد وما یعادلھ   
٣٫٧٠٦الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى   
٤٥المخزون   
الموجودات غیر المتداولة   
٦٫٢٥٥الشھرة  
١٦٠األثاث والمعدات  
المطلوبات المتداولة   
)٢٦٦(المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى   
المطلوبات غیر المتداولة   
) ٧٠(مخصص مكافآت نھایة الخدمة  

١٣٫٣٢٤صافي الموجودات المستبعدة   

صافي الربح من الشركة التابعة المستبعدة 
٤٫٢١٨اإلیرادات  
)١٫٢٢٠(التكالیف المباشرة   
)٤٨٢(المصاریف العمومیة واإلداریة  

٢٫٥١٦

الربح من استبعاد شركة تابعة 
١٢٫٦٩٧االعتبار المستلم  
)١٣٫٣٢٤(صافي الموجودات المستبعدة  
٢٫٨١٨الحقوق غیر المسیطرة   

٢٫١٩١

صافي التدفقات النقدیة الخارجة عند استبعاد شركة تابعة  
٣٫٠١٤االعتبار المستلم ضمن النقد وما یعادلھ    
)٣٫٤٩٤(النقد وما یعادلھ المستبعدة  ناقصاً:أرصدة  

)٤٨٠(



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤٩

القطاعات التشغیلیة ٦

المسؤولیات الرئیسیة لإلدارة  التي طرأت على  بعد التطورات  التشغیلیة  بإعادة تنظیم قطاعاتھا  السنة، قامت المجموعة  خالل 
بإعادة تصنیف قطاع العقارات الصناعیة من االستثمارات الخاصة إلى  وعملیة إعداد التقاریر الداخلیة. بعد إعادة التنظیم، قمنا  

قطاع جدید یسمى "الواحة الند". وعالوة على ذلك، قمنا بإعادة تسمیة قطاع أسواق رأس المال لدینا إلى قطاع األسواق العامة 
لك. لیتماشى مع المنشورات الخارجیة للمجموعة. تمت إعادة تصنیف فترات المقارنة وفقاً لذ

االستثمارات الخاصة 
یحتفظ قطاع االستثمارات الخاصة بكافة االستثمارات الخاصة بالمجموعة في القطاعات الصناعیة المتنوعة بما في ذلك الخدمات 

.المالیة والبنیة التحتیة والنفط والغاز والتكنولوجیا المالیة والرعایة الصحیة

األسواق العامة
، منصة لتزوید المستثمرین بإمكانیة الوصول إلى الفرص المتاحة في األسھم وخدمات إدارة الموجودات العامةاألسواق  یمثل قطاع  
. األخرى

الواحة الند 
یمثل قطاع الواحة الند حصة المجموعة في العقارات الصناعیة. 

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

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

اإلستثمارات  ألف درھم 
الخاصة  الموحد الشركات األسواق العامةالواحة الند ٢٠٢١

٣٠١٫٩٤٠---٣٠١٫٩٤٠إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
)٢٤٦٫٧٣٣(---)٢٤٦٫٧٣٣( بیع البضائع والخدماتتكلفة 

الحصة من الخسارة من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
)١١٫٤٨٨(---)١١٫٤٨٨(صافي محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة،    

في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة    إنخفاض
)٧٧٫٩٧٠(---)٧٧٫٩٧٠(، صافي محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   

استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة  ربح من 
٥٠٫٥١١---٥٠٫٥١١  وفقاً لحقوق الملكیة   

٨٧٤٫٤٢٩-٩٠١٫٦٣٩-)٢٧٫٢١٠(إیرادات من إستثمارات مالیة 
٥٫٦٧٧١٫٨٤٠٣٧٩١٤٠٨٫٠٣٦صافي إیرادات أخرى، 

٤٧٫٩٠٣--٤٧٫٩٠٣-صافي إیرادات من إستثمار عقاري، 
)١٤٢٫١٩٢()١١٤٫٦٢٢()٢٠٫٨٣٤(-)٦٫٧٣٦(الشركة األم  –مصاریف عمومیة وإداریة 
)٩٧٫٣٤٥(-)٦٫٥٨٤()١١٫٤٢٦()٧٩٫٣٣٥(التابعة الشركات  –مصاریف عمومیة وإداریة 

)٩٧٫٤٣٦()٤٦٫١٨٠()٤١٫٢٣٣()٣٫١٧١()٦٫٨٥٢(صافي تكالیف تمویل، 
٦٠٩٫٦٥٥)١٦٠٫٦٦٢(٣٥٫١٤٦٨٣٣٫٣٦٧)٩٨٫١٩٦(ربح / (خسارة) للسنة 

)٢٨٥(---)٢٨٥(الخسارة الشاملة األخرى 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٠

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٦

اإلستثمارات درھم ألف 
الخاصة  الموحد الشركات األسواق العامة الواحة الند ٢٠٢٠

٣٠١٫٥٨٩---٣٠١٫٥٨٩إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
)٢٣٧٫٠٨٦(---)٢٣٧٫٠٨٦( بیع البضائع والخدماتتكلفة 

من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة   الخسارةالحصة من 
)٢٤٫٣٥٦(---)٢٤٫٣٥٦(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي   

إنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
)٩٫٩١٥(---)٩٫٩١٥(محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   

١١٫٢٤٤---١١٫٢٤٤  استثماریة  ربح من تسویة قروض 
٦٠٥٫٠٢٤-٥١٦٫٢٣٠-٨٨٫٧٩٤إیرادات من إستثمارات مالیة 

)٢٨٫٤٠١(٢٫٠٩٤٣٢١٨٦)٣٠٫٩٠٢(صافي إیرادات أخرى، (مصاریف) / 
٣٩٫٥٧٨--٣٩٫٥٧٨-صافي من إستثمار عقاري،  إیرادات

)١١٨٫٩٠٥()٩٠٫٠١٢()٢٢٫٠٨٠(-)٦٫٨١٣(الشركة األم  –مصاریف عمومیة وإداریة 
)٩٣٫٢٠١(-)٦٫٦٨١()١٢٫٦٢٥()٧٣٫٨٩٥(الشركات التابعة  –عمومیة وإداریة مصاریف 

)١٠٥٫٦٧٤()٤٠٫٧١٩()٥٢٫٤١٣()٥٫٥٠٤()٧٫٠٣٨(صافي تكالیف تمویل، 
٣٣٩٫٨٩٧)١٣٠٫٦٤٥(١١٫٦٢٢٢٣٫٥٤٣٤٣٥٫٣٧٧ربح/ (خسارة) للسنة 

)٤٫٢٩٨(---)٤٫٢٩٨(الخسارة الشاملة األخرى  

السنة تمثل   خالل  القطاعات  توجد أیة إیرادات بین  إیرادات القطاع المدرجة أعاله اإلیرادات الناتجة من عمالء خارجیین. ال 
ضمن  ٢٠٢٠( یوجد  المتحدة.  العربیة  اإلمارات  دولة  داخل  والخدمات  البضائع  بیع  من  اإلیرادات  كافة  تولید  یتم  شيء).  ال   :

ألف درھم) والتي نشأت من أكبر    ٣٥٫١٩٦:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ٣٢٫٤٢٦ادات تقارب  اإلیرادات من بیع البضائع والخدمات إیر
٪  ١٠بنسبة عمیل أي  لم یساھم بینما   ٢٠٢١أو أكثر من إیرادات المجموعة لسنة  ٪١٠في  ساھم عمیل واحد عمالء المجموعة. 

. ٢٠٢٠أو أكثر من إیرادات المجموعة لسنة 

إعترفت السنة،  بمبلغ    خالل  القیمة  في  إنخفاض  بخسائر  (  ٧٧٫٩٧٠المجموعة  درھم  على    ٩٫٩١٥:  ٢٠٢٠ألف  درھم)  ألف 
) على اإلستثمارات العقاریة في قطاع  ال شيء:  ٢٠٢٠(  بقیمة ال شيءإستثمارات محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة وخسارة قیمة عادلة  

.  الواحة الند

. یمثل ربح القطاع  ٣ھي نفس السیاسات المحاسبیة للمجموعة المبینة في إیضاح رقم  إن السیاسات المحاسبیة للقطاعات التشغیلیة  
ألف    ١٣٠٫٦٤٥:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ١٦٠٫٦٦٢الربح المحقق من قبل كل قطاع بدون توزیع تكلفة اإلدارة المركزیة البالغة  

ي الرئیسي ألغراض تخصیص الموارد وتقییم درھم). ویكون ذلك ھو المقیاس الذي یتم بھ إعداد تقریر إلى صانع القرار التشغیل
أداء القطاع. 



(تتمة)  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥١

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ٦

اإلستثمارات  ألف درھم 
الخاصة  الموحد الشركات األسواق العامةالواحة الند ٢٠٢١

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة 
١٧٠٫٢٤٢---١٧٠٫٢٤٢وفقاً لحقوق الملكیة   

٧٩٣٫٢٤٢٨٠٠٫٩٧٨٧٫١٨٧٫١٥١٦٣٧٫٩٥٣٩٫٤١٩٫٣٢٤موجودات أخرى 
٩٦٣٫٤٨٤٨٠٠٫٩٧٨٧٫١٨٧٫١٥١٦٣٧٫٩٥٣٩٫٥٨٩٫٥٦٦موجودات القطاع
٢٣٨٫٦٦١١٢٦٫١١٤٢٫٧٤٣٫٥٥٩١٫٦٨٩٫٨٤٢٤٫٧٩٨٫١٧٦مطلوبات القطاع
٨٥٠٩٫١٤١-٦٫٥٩٤١٫٦٩٧نفقات رأسمالیة

٢٨٫١٣٨٣٩٢٠٣٫٥٩٧٣١٫٧٩٤وإطفاء وانخفاض في قیمة موجودات غیر ملموسة  إستھالك

٢٠٢٠
إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة  

٤٧٢٫٠٧٦---٤٧٢٫٠٧٦وفقاً لحقوق الملكیة   
٨٢٦٫٩٠٦٨٠٥٫٨٣٦٦٫٤٠٣٫١٧٦٣٧٣٫٨١٩٨٫٤٠٩٫٧٣٧موجودات أخرى 

١٫٢٩٨٫٩٨٢٨٠٥٫٨٣٦٦٫٤٠٣٫١٧٦٣٧٣٫٨١٩٨٫٨٨١٫٨١٣القطاعموجودات 
٢٨٠٫٨٥٧١٦٣٫٨٦٣٢٫٩٤٨٫٠٤٢١٫٣٣٩٫٤٥٦٤٫٧٣٢٫٢١٨مطلوبات القطاع
٦٫٩٨٨٧٫٥٤٢٢١٥٩٨١٥٫١٤٩نفقات رأسمالیة

٢٨٫٩٥٦١٣٨٢٥٣٫٦١١٣٢٫٧٣٠إستھالك وإطفاء وانخفاض في قیمة موجودات غیر ملموسة 

أداء القطاعات وتخصیص الموارد بین القطاعات:لغرض مراقبة 

  ٢٠٢٠ألف درھم (  ٦٣٧٫٩٥٣یتم تخصیص كافة الموجودات إلى القطاعات التشغیلیة بخالف موجودات الشركات بمبلغ  :
ألف درھم). ٣٧٣٫٨١٩

 ٢٠٢٠ألف درھم ( ١٫٦٨٩٫٨٤٢یتم تخصیص كافة المطلوبات إلى القطاعات التشغیلیة بخالف مطلوبات الشركات بمبلغ  :
ألف درھم). ١٫٣٣٩٫٤٥٦



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٥٢

ممتلكات ومعدات، صافي ٧

تحسینات على المأجور 

معدات تقنیة  
المعلومات، واألثاث  

والتركیبات 
معدات طبیة ومعدات  

سیارات أخرى
أعمال رأسمالیة قید  

اإلجمالي التنفیذ 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

٢٠٢٠٤٥٫٧٩٧٣٧٫٠١١٨٤٫٢٣٠٣٫٢٢٤٤٣١٧٠٫٣٠٥ینایر   ١في 
٢١٥٢٫٠٢٨٥٫٠١٦٢١٠٥٣٧٫٥٢٢إضافات 

) ٨٢٥(- ) ٦٠٠() ٢٢٠() ٥(- إستبعادات 
) ٩٩٩(- - ) ٨٠٦() ٤٤() ١٤٩(تم اقصاؤھا عند استبعاد شركة تابعة   

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

- ) ٥١(- - ٥١- تحویالت 
١٫٥٠٠٥٫٠٧١١٩٩٣٣٦٧٫١٠٦- إضافات 

) ١٫٨٣٨(- ) ٧٠٠() ١٫١٣٨(- - استبعادات  

٢٠٢١٤٥٫٨٦٣٤٠٫٥٤١٩٢٫١٥٣٢٫٣٣٣٣٨١١٨١٫٢٧١دیسمبر    ٣١في  
اإلستھالك واالنخفاض في القیمة المتراكمین 

١١٢٫٧٣٢- ٢٠٢٠٢٧٫٠٥٨٢٨٫٥٦٧٥٤٫٠٣٣٣٫٠٧٤ینایر   ١في 
١٨٫٣٦٢- ١٤٫٢١٢٣٫٤٠٤١٠٫٦١٦١٣٠محمل للسنة 

) ٦٢٠(- ) ٦٠٠() ١٥() ٥(- إستبعادات 
) ٨٣٩(- - ) ٦٥٤() ٤٤() ١٤١(تم اقصاؤھا عند استبعاد شركة تابعة   

١٢٩٫٦٣٥- ٢٠٢٠٣١٫١٢٩٣١٫٩٢٢٦٣٫٩٨٠٢٫٦٠٤دیسمبر   ٣١الرصید في 
١٦٫٧٢٦- ١٣٫٧٦٢٢٫٤٦٤١٠٫٣٧٥١٢٥محمل للسنة 

) ١٫٤٨٢(- ) ٧٠٠() ٧٨٢(- - إستبعادات 
١٤٤٫٨٧٩- ٢٠٢١٣٤٫٨٩١٣٤٫٣٨٦٧٣٫٥٧٣٢٫٠٢٩دیسمبر    ٣١الرصید في  

صافي القیمة المدرجة 
٢٠٢١١٠٫٩٧٢٦٫١٥٥١٨٫٥٨٠٣٠٤٣٨١٣٦٫٣٩٢دیسمبر    ٣١في  

٢٠٢٠١٤٫٧٣٤٧٫٠٦٨٢٤٫٢٤٠٢٣٠٩٦٤٦٫٣٦٨دیسمبر  ٣١في 

ألف درھم ضمن "مصاریف عمومیة   ٣٫٥٩٠ألف درھم) وتم إدراج مبلغ    ١٣٫٧٣٨:  ٢٠٢٠ألف درھم ضمن "تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات" (  ١٣٫١٣٦تم إدراج مصاریف االستھالك بمبلغ  ١
ألف درھم). ٤٫٦٢٤: ٢٠٢٠وإداریة" (



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٥٣

إستثمار عقاري ٨

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٧١٥٫٩٨٩٧١٧٫١٤٠ینایر  ١في 
١٫٦٩٧٧٫٥٤٢إضافات 

)٨٫٦٩٣()٦٫٢٦٤(استبعادات

٧١١٫٤٢٢٧١٥٫٩٨٩دیسمبر  ٣١في 

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

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

بیان  ال تزال األرض الممنوحة المتعلقة بجزء من األراضي التي ال تمتلك المجموعة خطط تطویر بشأنھا، غیر معترف بھا في  
كما في تاریخ التقاریر المالیة.  المركز المالي الموحد

ة العادلة بناًء على مدخالت أسلوب التقییم المعتمد من  من التسلسل الھرمي للقیم ٣تم تصنیف اإلستثمار العقاري ضمن المستوى 
، من قبل اإلدارة بالرجوع إلى مقیم مستقل ٢٠٢١دیسمبر    ٣١قبل المعھد الملكي للمساحین القانونیین. تم إجراء التقییم كما في  

ییمھ. عند تقدیر القیمة العادلة  ومعتمد یمتلك مؤھالت مھنیة مناسبة ومعترف بھا وخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تق
لالستثمار العقاري، تم إعتبار أن االستخدام الحالي للعقار ھو اإلستخدام األعلى واألفضل لھ. تتضمن منھجیات التقییم المطبقة: 

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

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

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

المالیة. 

تم  . ٪١٢٪ إلى ١٠تم استخدام طریقة رسملة الدخل للوصول إلى القیمة العادلة للمباني حیث تراوح معدل الخصم المستخدم من 
درھم   ٢٢استخدام طریقة المقارنة وطریقة القیمة المتبقیة للوصول إلى القیمة العادلة لقطع األرض حیث تراوح سعر البیع من  

.ھم للقدم المربعدر ٦٥إلى 

).ال شيء: ٢٠٢٠(یكن ھناك تغییر في القیمة العادلة معترف بھ في السنة الحالیة لم بناًء على إعادة التقییم، 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٥٤

إستثمار عقاري (تتمة) ٨

من االستثمار العقاري، صافي الدخل 

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٤٨٫٩٩٩٣٩٫٨٨٠إیرادات إلیجار 
)٢٫٩٠٩()٢٫٦٦٢(تكالیف تشغیلیة 

١٫٥٦٦٢٫٦٠٧الربح من االستبعاد 

٤٧٫٩٠٣٣٩٫٥٧٨

ألف    ٩٫٠٠٠لبیع أرض مزودة بالخدمات. یبلغ إجمالي االعتبار المالي للمعاملة    خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقیة مساطحة
.٢٠٢٥على خمسة أقساط حتى مایو  یستحق دفعھدرھم 

، أبرمت المجموعة اتفاقیة مساطحة لبیع أرض مزودة بالخدمات. یبلغ إجمالي االعتبار المالي للمعاملة ما قیمتھ ٢٠٢٠خالل  
. ٢٠٢٣على خمسة أقساط حتى سبتمبر  ألف درھم یتم دفعھ  ١٣٫٠٠٠

دیسمبر    ٣١. كما في  تألف درھم) فیما یتعلق بھذه المعامال  ٢٫٦٠٧:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ١٫٥٦٦یتم االعتراف بأرباح بقیمة  
ما قیمتھ  ٢٠٢١ ھذه المعاملة  المدینة من  بلغ إجمالي الذمم  ألف درھم) وبلغت قیمة   ٩٫٤٤٩:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ١٢٫٥٢٠، 

ألف درھم). ٧٦٣: ٢٠٢٠ارة االئتمان المتوقعة ما قیمتھ ال شيء (مخصص خس

.



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٥٥

الشھرة والموجودات غیر الملموسة ٩

١الشھرة

ألف درھم 
العالمات التجاریة 

ألف درھم 
العقود 

ألف درھم 

برامج  
الحاسوب 
ألف درھم 

اإلجمالي
ألف درھم 

٥-٥٣  ١٠-٥-األعمار اإلنتاجیة واالقتصادیة (سنوات)
التكلفة

٢٠٢٠٨٤٫١٨٥٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٩٫٣٠٩١٤٧٫٤٢٧ینایر  ١في 
٣٨٣٨---تعدیالت
٥٥٥٥---إضافات 

)٣١٫٨٤٤(-)٢٥٫٥٨٩(-)٦٫٢٥٥(تم إقصاؤھا عند االستبعاد  

٩٫٤٠٢١١٥٫٦٧٦-٢٠٢٠٧٧٫٩٣٠٢٨٫٣٤٤دیسمبر  ٣١في 
٢٨٤٢٨٤---إضافات 

٩٫٦٨٦١١٥٫٩٦٠-٢٠٢١٧٧٫٩٣٠٢٨٫٣٤٤دیسمبر   ٣١في 

اإلطفاء واالنخفاض في القیمة المتراكمین
٢٨٫٣٤٤٢٥٫٥٨٩٧٫٧٩٩٦١٫٧٣٢-٢٠٢٠ینایر  ١في 
٤٥٣٤٥٣---إطفاء

)٢٥٫٥٨٩(-)٢٥٫٥٨٩(--إقصاؤھا عند االستبعاد تم 

٨٫٢٥٢٣٦٫٥٩٦-٢٨٫٣٤٤-٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في 
٣٨١٣٨١---إطفاء  

٨٫٦٣٣٣٦٫٩٧٧-٢٨٫٣٤٤-٢٠٢١دیسمبر   ٣١في 

صافي القیمة المدرجة 
١٫٠٥٣٧٨٫٩٨٣--٢٠٢١٧٧٫٩٣٠دیسمبر   ٣١في 

١٫١٥٠٧٩٫٠٨٠--٢٠٢٠٧٧٫٩٣٠دیسمبر  ٣١في 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٥٦

الشھرة والموجودات غیر الملموسة (تتمة) ٩

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

 الرعایة محتملة التكلفة
الرعایة عالیة المستوى

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

٢٠٢١
ألف درھم 

٢٠٢٠
ألف درھم 

٤١٫٤٢٣٤١٫٤٢٣الرعایة محتملة التكلفة 
٣٦٫٥٠٧٣٦٫٥٠٧المستوىالرعایة عالیة 

٧٧٫٩٣٠٧٧٫٩٣٠

القیمة  تم تحدید المبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد للرعایة محتملة التكلفة والرعایة عالیة المستوى بناًء على إحتساب
والذي یستخدم التدفقات النقدیة المتوقعة بناًء على خطة عمل معتمدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وتغطي    ٣العادلة للمستوى  

خصم من    ٥فترة   ومعدل  (  ٪١٤إلى    ٪١١سنوات  و  ٪١٤إلى    ٪١١:  ٢٠٢٠سنویاً  محتملة التكلفة  إلى    ٪١١سنویاً) للرعایة 
سنویاً) للرعایة عالیة المستوى. تستند التدفقات النقدیة المتوقعة خالل الفترة على إجمالي    ٪١٢إلى    ٪ ١١:  ٢٠٢٠سنویاً (  ٪١٢

مع الصناعات المعنیة التي   خالل الفترة التي تشملھا التوقعات والتي تتماشى  الھوامش والتضخم في أسعار التكالیف المباشرة 
ة المستوى. تم تقدیر التدفقات النقدیة التي تتجاوز فترة خمس سنوات باستخدام  تعمل فیھا الرعایة محتملة التكلفة والرعایة عالی

) وھو متوسط معدل النمو المتوقع طویل األجل في السوق. تعتقد اإلدارة أنھ لن یؤدي أي ٪٣:  ٢٠٢٠(  ٪٣معدل نمو سنوي یبلغ  
لقابلة لالسترداد إلی تجاوز القیمة المدرجة اإلجمالیة  تغییر محتمل بشكل معقول في االفتراضات الرئیسیة التي تعتمد علیھا القیمة ا

للمبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد.

قروض إستثماریة ١٠

٢٠٢١
ألف درھم 

٢٠٢٠
ألف درھم 

٤٥٫٠٠٣-قرض لجھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 

٪ الستثمار ٦٫٥ألف درھم بمعدل فائدة لیبور لتسعة أشھر زائد    ٤٥٫٩٧٥یحمل فائدة بمبلغ  ، قدمت المجموعة قرضاً  ٢٠٢٠خالل  
لحقوق الملكیة لحقوق الملكیة في منطقة الشرق األوسط.  اتتقع الجھ   .محتسب وفقاً    ٣١كما في    المستثمر فیھا المحتسبة وفقاً 

وبلغت قیمة مخصص خسائر ألف درھم)    ٤٥٫٩٧٥:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١بلغ إجمالي رصید القرض ال شيء (  ،٢٠٢١دیسمبر  
، كان القرض عبارة عن أصل  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف درھم). اعتبارًا من    ٩٧٢:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١(  ال شيءاالئتمان المتوقعة  

خالل السنة، تم سداد ھذا القرض.). ٢٥(یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ضمن المرحلة األولى 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٥٧

شركات زمیلة ومشاریع مشتركة ستثمارات في ا١١

القیمة المدرجة 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 

١٨٧٫١٨٥-شركات زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة 
١٧٠٫٢٤٢٢٨٤٫٨٩١مشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 

١٧٠٫٢٤٢٤٧٢٫٠٧٦الملكیة إجمالي الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقًا لحقوق 

١٧٫٣٨٨٣٦٫٠٩٩) ١٢(إیضاح شركة زمیلة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

تفاصیل الشركات الزمیلة الجوھریة  ١١/١

یلي: إن تفاصیل كل شركة من الشركات الزمیلة الجوھریة للمجموعة في نھایة فترة التقاریر المالیة ھي كما 

بلد التأسیس النشاط الرئیسي الشركة الزمیلة 
نسبة المنفعة

٢٠٢١٢٠٢٠
٪ ١٩٫٥٠٪ ١٨٫٦٥كنداخدمات النفط والغاز اس دي اكس إنیرجي أنك

٪ ٦٫٢٩- الوالیات المتحدة خدمات النفط والغاز شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب 

المالیة المتعلقة بكل شركة زمیلة جوھریة للمجموعة أدناه. تمثل المعلومات المالیة الملخصة أدناه المبالغ تم تلخیص المعلومات  
المدرجة في البیانات المالیة للشركة الزمیلة التي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 

إن.ِإ.إس.آر. اس دي اكس إنیرجي أنك 
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
بیان المركز المالي 

١٣٢٫٦٧٦١٣٦٫٣٧٣١٫٩٦٢٫٢٠٦١٫٨٩٤٫٩٦٨الموجودات المتداولة   
٢٦٧٫١٤٤٣٢١٫٩١٧٤٫٥٣٤٫٥٥٥٤٫٣١٠٫٠١٦الموجودات غیر المتداولة   
٥٩٫٣٤٨٧٧٫٧٨٦١٫٣٥٦٫٩٥٨١٫٣٢١٫٧٤٨المطلوبات المتداولة   
٢٩٫٨٦٥٢٦٫١٥٨١٫٥٠٢٫٨٨٦١٫٤٠٩٫٦٦٧المطلوبات غیر المتداولة   
)٢٩() ٢٩(--حقوق الملكیة غیر المسیطرة   

بیان األرباح أو الخسائر 
١٤٧٫٠٢٨١٦٩٫٤٣٨٢٫٤٤٧٫١٣٩٣٫٠٦٧٫٩٨٩إیرادات   
٧٨٫٠٦٢١٨٤٫٢٢٠)٧٫٥٦٩() ٤٤٫٦٧٣((خسارة) / ربح السنة   
١٢١١٢٩--الدخل / (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة   
٧٨٫١٨٣١٨٤٫٣٤٩)٧٫٥٦٩() ٤٤٫٦٧٣(إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة   

٣٫٩٣٥---حصة المجموعة من المطلوبات الطارئة 
٣٫٧٤٨-٨٫١٦٣٥٫٨٨١حصة المجموعة من اإللتزامات 

المفصح    ٢٠٢٠. تتعلق مبالغ  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠المفصح عنھا أعاله بفترة التسعة أشھر المنتھیة في    ٢٠٢١تتعلق مبالغ سنة  
. ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عنھا بفترة االثني عشر شھرًا المنتھیة في 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٥٨

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة) ١١

تفاصیل المشاریع المشتركة الجوھریة  ١١/٢

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

حصة المجموعة بلد التأسیسالنشاط الرئیسي المشروع المشترك 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪١٩٫٧٠٪ ١٩٫٧٠اإلمارات العربیة المتحدة التكنولوجیا المالیة١تشانیل فاس انفستمنتس لیمتد
٪٣٢٫٠٩٪ ٣٢٫٠٩جزر كایمانخدمات النفط والغاز ٢بتروناش جلوبال لیمتد

٪٢٦٫٠٠-اإلمارات العربیة المتحدة خدمات بنكیة  دیم للتمویل  

في شركة تشانیل فاس    ٪٢٠، استحوذ قطاع اإلستثمارات الخاصة للمجموعة على حصة ملكیة بنسبة  ٢٠١٧سبتمبر   ٢٦بتاریخ ١
ملیون درھم. إن تشانیل فاس ھي   ٢٠٠٫٥انفستمنتس لیمتد (تشانیل فاس) التي تتخذ من دبي مقرًا لھا مقابل اعتبار إجمالي بقیمة 

سوقاً ناشئة في الشرق األوسط وأفریقیا وآسیا وأوروبا.   ٢٥مالیة، وتزاول نشاطھا في أكثر من  شركة رائدة في قطاع التكنولوجیا ال

في    ٪٣٥، أبرمت المجموعة، مع المستثمرین المشاركین، إتفاقیة إكتتاب لإلستحواذ على حصة بنسبة  ٢٠١٨أغسطس    ٦في  ٢
، وھي شركة صناعیة عالمیة تعمل في مجال خدمات حقول النفط ومقرھا دبي، وذلك مقابل اعتبار مدفوع مقدمًا بمبلغ بتروناش

، والتي  ٢٠١٨أكتوبر    ١٠ألف درھم. تم إغالق المعاملة في    ١٣٤٫٨٦٣ألف درھم واعتبار طارئ مؤجل بمبلغ    ٣٢٢٫٧٦٢
خالل    ٪٥٠ھا لتصل إلى  تشمل عقود خیارات یمكن للمجموعة بموجبھا أن تزید حصت ، تم إدراج عقود  ٢٠١٨في بتروناش. 

الزمیلة   الشركات  في  لالستثمارات  المدرجة  القیمة  من  جزءًا  تشكل  ال  وھي  مالیة  كإستثمارات  منفصل  بشكل  ھذه  الخیارات 
ء) نتیجة للتدھور : ال شي٢٠٢٠( ال شيء، تم تقییم عقود الخیارات ھذه بمبلغ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١والمشاریع المشتركة. كما في 

).١٢الجوھري في أداء الشركة مقارنًة بالتقییم األولي الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة (إیضاح 

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



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٥٩

في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)  إستثمارات ١١

تفاصیل المشاریع المشتركة الجوھریة (تتمة) ١١/٢

. تمثل المعلومات المالیة الملخصة أدناه  بالمشاریع المشتركة الجوھریة للمجموعةالمتعلقة  فیما یلي المعلومات المالیة الملخصة  
(تم تعدیلھا  وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ك والتي تم إعدادھا  المبالغ المدرجة في البیانات المالیة للمشروع المشتر

).وفقاً ألغراض محاسبة حقوق الملكیةمن قبل المجموعة 

بتروناشتشانیل فاس 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 

بیان المركز المالي 
الموجودات المتداولة 

٣٤٫٠٣١٤١٫٢٩٠٢٤٫٩٣٩٢٩٫٠٥١النقد وما یعادلھ  -
١٢٥٫١٩٤٧٣٫٦٣٥٢٨٨٫٥٥٤٧١٢٫٣٦٣أخرى -

٩٥٫٧٠٢٨٨٫٥٤٩٦٦٤٫٨٨٦٧٠٧٫٣٥٥الموجودات غیر المتداولة 
المطلوبات المتداولة 

٤٧٫٧٨٧٤٣٫٠٧٣٥٨٫٤٥١١٠٧٫٣٣١ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  -
٢٥٫٨٠٥١٩٫٤١٧١٩٤٫٤٢٥٤٨٢٫٧٠٥أخرى -

٣٠٫٩٤٩٣٣٫٨٣٥٤٢١٫٠٧٠٤٢٩٫١٧٢المطلوبات غیر المتداولة 
- - ٥٫٨٧٤٥٫٥٩٥حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

بیان األرباح أو الخسائر 
٣٧٠٫٥٩٥٢٨١٫٤٢٣٢٣٢٫٨٠٩٦٤٣٫٦٢٩إیرادات 

١٦٢٫٦٩١١١٨٫٦١٩٢٦٣٫٠٥٧٤٦٨٫٧٢٢مصاریف 
١٢١٥٢- - إیرادات فوائد 

٥٫٨٤١٣٫٣٧٨٤٢٫٣١٦٤١٫٩٧٥مصاریف فوائد 
٢٠٫٢٨٩١٦٫٥٦١٥١٫٢٠٦٥٩٫٢٨٥اإلستھالك واإلطفاء 

٧٥٫٧٠٤) ١٢١٫٢٧٨( ١٧٥٫٨٧٤١٤٢٫٨٦٥قبل الضریبة  (خسارة)ربح /  
٤٠٫١٩٧٢٧٫١٥٤٣٫٥٦٦١٩٫٠٥٩مصاریف ضریبة الدخل 

٥٦٫٦٤٥) ١٢٤٫٨٤٣( ١٣٥٫٦٧٧١١٥٫٧١١للسنة  (خسارة)ربح /  
بیان التدفقات النقدیة 

- - ١٨٫١١٥١٣٫٧٦٨توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة 
١٦٫٨٠٩١٣٫٢٢٣١٥٫٩٧٧١٤٫٧٣٢حصة المجموعة من المطلوبات الطارئة

٣٣١٢٫٨٩١٦٫٩٢٣- حصة المجموعة من اإللتزامات 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦٠

في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة)  إستثمارات ١١

تفاصیل المشاریع المشتركة الجوھریة (تتمة) ١١/٢

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

بتروناشتشانیل فاس 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 

١٤٤٫٥١٢١٠١٫٩١١٣٠٤٫٤٣١٨٧٨٫٩٩٨صافي موجودات المشروع المشترك 
٪ ٣٢٫٠٩٪ ٣٢٫٠٩٪ ١٩٫٧٠٪ ١٩٫٧٠نسبة حصة ملكیة المجموعة 

٢٨٫٤٦٩٢٠٫٠٧٦٩٧٫٦٩٢٢٨٢٫٠٧٠حصة المجموعة من صافي موجودات المشروع المشترك 
- - ٨٠٫٤٣٤٨٠٫٤٣٤الشھرة 

- - ٤٧٫٦٤٢٦١٫٦٧٣موجودات غیر ملموسة 
) ١٨١٫٣٢٥() ٢٥٩٫٢٩٥( - - انخفاض في القیمة 
٧٫٥٩١- ١٫٥١٤١٫٥٨٦تعدیالت أخرى

١٠٨٫٣٣٦- ١٥٨٫٠٥٩١٦٣٫٧٦٩القیمة المدرجة للمشروع المشترك 

ألف درھم من المشاریع المشتركة غیر الجوھریة بشكل فردي   ١١٤بقیمة    حصة خسارةخالل السنة، اعترفت المجموعة بصافي  
بقیمة  :٢٠٢٠( االستثمارات    ٦٢٢  حصة ربح  لھذه  القیمة المدرجة  إجمالي  وبلغ  درھم)،  (  ١٢٫١٨٣ألف  درھم  :  ٢٠٢٠ألف 

ألف درھم).  ١٢٫٧٨٦

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

٢٠٢١ 
ألف درھم

٢٠٢٠  
ألف درھم 

٤٧٢٫٠٧٦٥٢٤٫٥٥٢ینایر   ١كما في 
-)٨٤٫٣٣٠(إستبعادات

) ٢٤٫٣٥٦()١١٫٤٨٨(الحصة من الخسارة، صافي 
)٩٫٩١٥()٧٧٫٩٧٠(صافي خسارة انخفاض في القیمة، 

)٤٫٢٩٨()٢٨٥(الحصة في إحتیاطیات حقوق الملكیة
) ١٣٫٩٠٧()١٨٫٦٠٣(توزیعات مستلمة  

-)١٠٩٫١٥٨(إعادة تصنیف استثمار إلى فئة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

١٧٠٫٢٤٢٤٧٢٫٠٧٦

والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة الواقعة خارج اإلمارات العربیة المتحدة  یبلغ االستثمار في الشركات الزمیلة  
ألف درھم). ١٨٧٫١٨٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ال شيء (



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦١

إستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة (تتمة) ١١

تفاصیل المشاریع المشتركة الجوھریة (تتمة) ١١/٢

بناًء على أسعار السوق المتداولة  للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة المدرجة  بلغت القیمة العادلة  
ألف درھم). ١٨٧٫١٨٥: ٢٠٢٠( الشيءألف درھم) وھي مدرجة بقیمة تبلغ  ٢٠١٫٦٣١: ٢٠٢٠( ال شيءما قیمتھ 

دارة الذي تم تعیینھ للمجموعة في مجلس إدارة شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ، استقال عضو مجلس اإل٢٠٢١یولیو    ١في  
ریونایتد. مما أدى إلى إیقاف نفوذ المجموعة الجوھري على الشركة المستثمر فیھا. لذلك، لن یتم تصنیف الشركة المستثمر فیھا  

تصنیف استثمارھا المتبقي في شركة ناشیونال إنیرجي  كشركة زمیلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة. وعلیھ، قامت اإلدارة بإعادة  
لحقوق الملكیة إلى أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،   سیرفیسیز ریونایتد من شركة زمیلة محتسبة وفقاً 

). ١٢رقم األدوات المالیة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح   ٩وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

خالل السنة، وقعت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء مع مساھمین آخرین الستكمال عملیة تحویل الشركة إلى مساھم جدید في الربع  
٪ في دیم للتمویل. ٢٦، كما أتمت بیع حصتھا البالغة نسبتھا ٢٠٢١الثالث من عام 

استثمارات مالیة ١٢

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٣٤٫٨٩٧٣٤٫١٦٢صندوق غیر مدرج 
١٨٨٫٩٦٠٦٨٫٢٨٢موجودات مشتقة

٢١١٢٫٧٨٠٤٩٫٤٨٤عقود إعادة الشراء العكسي، صافي
٣٤٫١٠٢٫٧٩٣٤٫٤٢٢٫٩١٣أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت 

٤١٫٧٨٨٫٠٨٦١٫٣٦٦٫٥٥٩أسھم حقوق ملكیة مدرجة
٥١٨٥٫٥٤٥٢٢٠٫٦٨٠أسھم ممتازة قابلة للتحویل 

٩٦٣٩٦٣إستثمارات أخرى 

٦٫٤١٤٫٠٢٤٦٫١٦٣٫٠٤٣

المتحدة   العربیة  اإلمارات  دولة  خارج  بھا  المحتفظ  المالیة  االستثمارات  (  ٥٫٨٤٨٫٨٢٥تبلغ  درھم  : ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف 
ألف درھم). ٥٫٤٧٠٫٤٥٥

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

العكسي في نفس الوقت. إن القیم المدرجة الظاھرة ھي صافي الذمم المدینة إلعادة الشراء العكسي  یتم بیع عقود إعادة الشراء   ٢
: صافي الذمم المدینة  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٢٫٠٥٠٫٠٩٩ألف درھم والمطلوبات المقابلة بمبلغ    ٢٫١٦٢٫٨٧٩بمبلغ  

ألف درھم). تخضع عقود إعادة   ١٫٧٣٢٫٠١٢ابلة بمبلغ ألف درھم والمطلوبات المق ١٫٧٨١٫٤٩٦إلعادة الشراء العكسي بمبلغ 
الشراء إلى االتفاقیة الرئیسیة للمقاصة. 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦٢

استثمارات مالیة (تتمة) ١٢

 ٣٫٦٩٤٫٤٤١:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف درھم (  ٢٫٩٧٢٫٩٢٤تم رھن األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بإجمالي مبلغ    ٣
المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء.ألف درھم) كضمان مقابل قروض 

بنسبة    ٤ إنیرجي إنك  في اس دي اكس  حقوق الملكیة المدرجة استثمار في شركة زمیلة  ٪ المدرج بمبلغ ١٨٫٦٥تشمل أسھم 
١٧٫٣٨٨  ) درھم  بنسبة  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ألف  حصة  بقیمة    ٪١٩٫٥٠:  األنشطة    ٣٦٫٠٩٩مدرجة  من  كجزء  درھم)،  ألف 

موعة والذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. الرأسمالیة للمج 

خالل السنة، قامت المجموعة بإعادة تصنیف استثمارھا المتبقي في شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد من شركة زمیلة 
).١١خسائر (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة إلى أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ال

، شركة السفر عبر اإلنترنت المدرجة في  دیسبجر دوت كوم  ، دخلت المجموعة في اتفاقیة اكتتاب مع٢٠٢٠أغسطس    ٢٠في    ٥
شراء ب، بدون قیمة اسمیة مقابل سعر    سھم ممتاز من سلسلة  ٥٠٫٠٠٠بورصة نیویورك في أمریكا الالتینیة، لالستحواذ على  

  تتضمن شروط المعاملة خیارًا لحاملھا لتحویل كل سھم من األسھم الممتازة من سلسلة   ملیون دوالر أمریكي.  ٥٠إجمالي قدره  
بنسبة    سھم عادي لدیسبجر دوت كوم.  ١٠٨٫١٠٨١إلى    ب سنویاً  ٪ یستحق سداده  ٤تحمل األسھم الممتازة من سلسلة ب ربحاً 

كذلك خیارًا لفرض التحویل في أي وقت من الذكرى السنویة الثالثة إلى السابعة من تاریخ    على أساس ربع سنوي. یمتلك الُمصدر
دوالر   ١٣٫٨٨أیام تداول متتالیة،    ١٠إغالق الصفقة، إذا تجاوز متوسط السعر المرجح لحجم األسھم العادیة، لمدة ال تقل عن  

یكي بین الذكرى السنویة الخامسة والسابعة. باإلضافة إلى ذلك،  دوالر أمر  ١٢٫٤٩أمریكي بین الذكرى السنویة الثالثة والخامسة و
بقیمة  نقدي  اعتبار  صافي  المجموعة  دفعت  نقدًا.  السابعة  السنویة  الذكرى  بعد  أو  في  وقت  أي  في  االسترداد  للُمصدر  یحق 

یة، تم تقدیر القیمة العادلة . كما في تاریخ التقاریر المال ٢٠٢٠سبتمبر    ٢١ألف درھم للمعاملة التي تم إغالقھا في    ١٨٠٫٢٢٢
ألف درھم). ٢٢٠٫٦٨٠: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٨٥٫٥٤٥لألداة بمبلغ 

، باإلضافة إلى اإلستحواذ على بتروناش، إستحوذت المجموعة كذلك على حقوق إضافیة على شكل عقود خیارات  ٢٠١٨  خالل
أكتوبر    ١٠اعتبارًا من    ٪٥٠دة حصة ملكیتھا بنسبة تصل إلى  وضمانات (عقود الخیارات)، التي یمكن للمجموعة بموجبھا زیا 

. عند االعتراف المبدئي، تم تأجیل القیمة العادلة لعقود الخیارات كإیرادات غیر مكتسبة، وتمت إعادة تدویرھا إلى حساب  ٢٠١٨
:  ٢٠٢٠یارات بقیمة ال شيء (، تم تقییم ھذه الخ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في األرباح أو الخسائر على مدى عمر عقود الخیارات. 

ال شيء) بسبب التدھور الكبیر في أداء الشركة مقارنًة بالتقییم األولي الذي أجرتھ اإلدارة. 

إن تواریخ استحقاق الموجودات المشتقة ھي كما یلي:

٢٠٢١
القیمة االسمیة

٢٠٢١
القیمة العادلة  

٢٠٢٠
القیمة االسمیة 

٢٠٢٠
القیمة العادلة 

ألف درھم ألف ألف درھم ألف 

٩٦٠٫٨٢١٢٧٫١٥٠٦٣١٫٧٩٨٤٠٫٧٢٤مستحقة خالل سنة واحدة 
٨٫٧٢٨٫١٠٩٢٠٫٥٧٧١٠٧٫٠٨٠١٫٨٨٥سنوات  ٣مستحقة بین سنة واحدة و

٦٫٠٢٥٫١٤٥٤١٫٢٣٣٨٫٥٥٨٫٧٠٦٢٥٫٦٧٣سنوات  ٣أكثر من 

١٥٫٧١٤٫٠٧٥٨٨٫٩٦٠٩٫٢٩٧٫٥٨٤٦٨٫٢٨٢



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦٣

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى١٣

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

١٧٤٫٧٦٧١٨٤٫٣٦٤ذمم تجاریة مدینة 
) ٥٥٫١٧٤()٧٣٫٤٦١(مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة 

١٠١٫٣٠٦١٢٩٫١٩٠
٧٫٨٥٢٨٫٣٠٤مبالغ مدفوعة مقدماً وسلفیات

٤٩٫٢١٦٥٦٫٠٨٥مستحقةفوائد 
٣٧٫٨٠٥٣٧٫٩٣١مبالغ مخصصة لتوزیعات أرباح السنة السابقة 

١٫٠٣٤١٫٠٢٨ودائع مرھونة 
٤١٤٫٤٥٠٢٦٨٫٩٦٠حسابات ھامشیة
٣١٫٢٢٦٢٩٫٠١٢ذمم مدینة أخرى

)٣٫٧١٤()٩٨٩(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة األخرى 

٦٤١٫٩٠٠٥٢٦٫٧٩٦

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

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

١٧٤٫٠٧٧١٨٣٫٧٤٩الشرق األوسط 
٦٩٠٦١٥أوروبا

١٧٤٫٧٦٧١٨٤٫٣٦٤

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

٢٠٢١٢٠٢٠

ذمم تجاریة مدینة 
ألف درھم 

خسائر االئتمان  
المتوقعة

ألف درھم 
معدل خسارة االئتمان  

المتوقعة
ذمم تجاریة مدینة 

ألف درھم 

خسائر االئتمان  
المتوقعة 

ألف درھم 
معدل خسارة االئتمان  

المتوقعة 

٪ ٢٥-٧١٫٣٧٤١٫٥٤٩٠٪٢٥-٥٣٫٧٠٨١٫٦٦٧٠غیر مستحقة الدفع  
مستحقة الدفع: 

٪ ٣٥-٢١٫٠٠٩٢٫٣٠٠٥٪٣٥-٢٢٫٢١٦٢٫٧٣٢٥یوم  ٩٠في غضون 
٪ ٥٠- ١٧٫٩٤٢٣٫٨٢٦٢٠٪ ٥٠-١٣٫١٥٤٣٫٢٥٠٢٠یوم  ١٨٠  –یوم   ٩١
٪ ٧٥- ٢٩٫٢٥٠١١٫٦١٤٣٠٪ ٧٥-١٣٫٨٧٩٥٫٥٧٣٣٠یوم  ٣٦٥ – یوم  ١٨١

٪ ١٠٠- ٤٤٫٧٨٩٣٥٫٨٨٥٥٥٪ ١٠٠-٧١٫٨١٠٦٠٫٢٣٩٥٥یوم   ٣٦٥أكثر من 

١٧٤٫٧٦٧٧٣٫٤٦١١٨٤٫٣٦٤٥٥٫١٧٤



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦٤

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى (تتمة) ١٣

مدینة ھي كما یلي: تجاریة الإن الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم ال 

٢٠٢١
درھمألف 

٢٠٢٠
ألف درھم 

٥٥٫١٧٤٤٤٫٢٣١الرصید في بدایة السنة 
١٨٫٧١٢١٠٫٩٤٩خسائر اإلئتمان المتوقعة المعترف بھا خالل السنة

)٦(-مشطوبة عند استبعاد شركة تابعة  
-)٤٢٥(تعدیالت أخرى 

٧٣٫٤٦١٥٥٫١٧٤الرصید في نھایة السنة

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

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٣٫٧١٤٤٫٢٦٦الرصید في بدایة السنة 
١٫١٦٤-خسائر االئتمان المتوقعة المعترف بھا خالل السنة

)١٫٧١٦()٢٫٧٢٥(معكوسات 

٩٨٩٣٫٧١٤السنةالرصید في نھایة 

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

لدولة االمارات   بنوك تجاریة لصالح البنك المركزي  من قبل  ضمانات نقدیة لخطابات ضمان صادرة  المرھونة  تمثل الودائع 
) سنویاً. یتم اإلحتفاظ ٪٠٫٥٥:  ٢٠٢٠(  ٪٠٫٥٥ھونة ھو  العربیة المتحدة بالنیابة عن المجموعة. إن معدل الفائدة على الودائع المر

بكافة الودائع المرھونة لدى بنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦٥

النقد واألرصدة البنكیة ١٤

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

١١٠٫٣٤٠٢٧٦٫٠٢١ودائع محتفظ بھا لدى البنوك 
١٫٣١٠٫٧٦٥٤٢٨٫٤٨١نقد لدى البنوك 

٣٥٤٢٩٤نقد في الصندوق 

١٫٤٢١٫٤٥٩٧٠٤٫٧٩٦
)١١٢()١٠٩(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٫٤٢١٫٣٥٠٧٠٤٫٦٨٤النقد وما یعادلھ  

سنویاً). یتم االحتفاظ   ٪١٫٨٠ - ٪٠٫٢٠: ٢٠٢٠سنویاً ( ٪١٫٣٠ - ٪٠٫٢٠یتراوح معدل الفائدة على الودائع قصیرة األجل بین  
بكافة الودائع قصیرة األجل لدى بنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

رأس المال وتوزیعات األرباح ١٥

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

رأس المال المصرح بھ والمدفوع بالكامل: 
سھم) بقیمة  ١٫٩٤٤٫٥١٤٫٦٨٧: ٢٠٢٠سھم ( ١٫٩٤٤٫٥١٤٫٦٨٧

١٫٩٤٤٫٥١٥١٫٩٤٤٫٥١٥درھم واحد للسھم   

، عقدت الشركة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي وتمت الموافقة فیھ من بین أمور أخرى على توزیع ٢٠٢١مارس    ٢٤في  
: تمت الموافقة على توزیعات أرباح نقدیة  ٢٠٢٠مارس    ٢٢للسھم الواحد ( فلس  ٦ألف درھم تمثل   ١١٠٫٣١١أرباح نقدیة بقیمة  
بقیمة ال شيء).  

مجلس إدارة الشرك   فلس للسھم   ٢٫٤٥بقیمة    مكأسھأرباح    توزیع و  الواحد  للسھم  فلس   ٧٫٥٥أرباح نقدیة بقیمة    ة توزیعاقترح 
بشرط موافقة المساھمین في االجتماع العام السنوي المقبل.  ٢٠٢١ عن سنة الواحد

من األسھم القائمة للشركة.   ٪١٠، وافق مجلس إدارة الشركة على تنفیذ برنامج إعادة شراء أسھم تصل إلى  ٢٠١٤سبتمبر    ١٧في  
وتمت   ٢٠١٦أكتوبر    ١٨، والذي انتھى في  ٢٠١٤أكتوبر    ٢٠على البرنامج في  )  SCAوافقت ھیئة األوراق المالیة والسلع (

.  ٢٠٢٢أكتوبر  ١٨. لقد تم تمدید ھذا البرنامج لمدة ثالث سنوات أخرى حتى ٢٠١٩توبر أك ١٨الموافقة على تمدیده الحقاً حتى 
ألف درھم. ٢٦٧٫١٨٤سھم بقیمة  ١٠٦٫٠٠٥٫٩٧٣، قامت الشركة بشراء ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٦٦

رأس المال وتوزیعات األرباح (تتمة) ١٥

بإستخدام المتوسط المرجح    ٢٠٢٠و  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١تم احتساب العائد األساسي والمخفض للسھم الواحد للسنة المنتھیة في  
لعدد األسھم القائمة خالل السنة بعد األخذ بعین اإلعتبار تأثیر أسھم الخزینة.

٢٠٢١٢٠٢٠

٣٩٠٫٧٥٣٢٣٠٫٩٦٩أرباح للسنة عائدة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)

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

٠٫٢١٣٠٫١٢٦العوائد األساسیة والمخفضة للسھم الواحد العائدة إلى مالكي الشركة (درھم) 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٦٧

القروض ١٦

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر    ٣١
ألف درھم 

اإلجمالي سنوات ٣أكثر من سنوات ٣-١أقل من سنة معدل الفائدة الفعلي اإلجمالي سنوات  ٣أكثر من سنوات  ٣-١أقل من سنة معدل الفائدة الفعلي

أشھر   ٣و   ٪٣لیبور +  ١قروض ألجل مضمونة 
١٫٥٤٩٫٦٥٩٥١٫٦٢٤٣٢٫٢٦٦١٫٦٣٣٫٥٤٩٪ ٢٫٥إیبور +    

  ٣و   ٪٣لیبور +  
١٫٢٤٣٫٩٢٨٦٧٫٧٣٣٤٢٫٣٣٤١٫٣٥٣٫٩٩٥٪ ٢٫٥أشھر إیبور +  

٢٫٨٥٣٫٩٨٣- - ٢٫٨٥٣٫٩٨٣٪ ٣٫٣  -  ٪٢٫٤٨٢٫٧٦٥٠٫٠٥- - ٢٫٤٨٢٫٧٦٥٪ ١٫٤٥  -  ٪٢٠٫٠٤قروض من خالل عقود إعادة شراء

قروض غیر مضمونة  
أشھر إیبور +    ٣شھر و 
٨٨٤- - ٨٨٤  ٪٣٫٢٥

أشھر إیبور    ٣شھر و 
  +٣٫٨٦٤- - ٣٫٨٦٤  ٪٣٫٢٥

٤٫٠٣٣٫٣٠٨٥١٫٦٢٤٣٢٫٢٦٦٤٫١١٧٫١٩٨٤٫١٠١٫٧٧٥٦٧٫٧٣٣٤٢٫٣٣٤٤٫٢١١٫٨٤٢

  ٣ملیون دوالر أمریكي، واستبدالھ بتسھیل قرض متجدد مضمون لمدة  ٤٠٠، استكملت المجموعة عملیة إعادة تمویل تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم بقیمة ٢٠٢١أغسطس  ١٥في ١
، تم سحب ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  الند ذ.م.م وبعض االستثمارات.    ملیون دوالر أمریكي. تم ضمان التسھیل مبدئیاً برھن على حصة مساھمة المجموعة في الواحة  ٥٠٠سنوات بقیمة  

ألف درھم).   ١٫٢١٠٫٠٦٢: ٢٠٢٠ألف درھم ( ١٫٥٤١٫٠٨٢مبلغ 

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

ء. تمثل إلتزامات إعادة الشراء قروض المجموعة مقابل استثماراتھا في األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بموجب عقود إعادة الشرا٢

وبعض االستثمارات )  ٥/١الواحة الند ذ.م.م. (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  والموجودات المرھونة إلى المقرضین كضمان مقابل تسھیالت متعددة ھي حصة المجموعة في    إن اإلستثمارات
).  ١٢(یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
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القروض (تتمة) ١٦

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

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٤٫٢١١٫٨٤٢٤٫٤٤٣٫٦٥٧ینایر  ١في 
٦٤٧٫٥٧٥٨٩٣٫٦٤٩قروض مسحوبة 

٣١٤) ١٦٫٩٢١(تكالیف ترتیب القروض والفائدة المدفوعة مقدماً، صافیة من اإلطفاءات
) ١٫١٢٥٫٧٧٨() ٧٢٥٫٢٩٨(سداد قروض 

٤٫١١٧٫١٩٨٤٫٢١١٫٨٤٢

ألف درھم ھو عبارة عن صافي سداد تسھیل القرض المتجدد المضمون القائم للمجموعة،   ٣٣١٫٠٢٠خالل السنة، كان مبلغ بقیمة  
للقیام بتطویر  اإلجارة المضمون    -على أساس المرابحة    عو عبارة عن سداد للتمویلألف درھم    ٣٤٫٥٤٥مبلغ بقیمة    بینما كان 

. إضافي على مشروع العقارات الصناعیة الخفیفة

  ٣٧١٫٢١٨امات إعادة الشراء للمجموعة مقابل استثماراتھا في األوراق المالیة ذات الدخل الثابت بمبلغ  إلتز  انخفضتخالل السنة،  
ألف درھم. 

مطلوبات مشتقة١٧

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٠٠٫٦٢٦٢٩٫٩٠٧مطلوبات مشتقة أخرى  

١٠٠٫٦٢٦٢٩٫٩٠٧

إن تواریخ إستحقاق المطلوبات المشتقة ھي كما یلي: 

٢٠٢١
القیمة االسمیة 

ألف  

٢٠٢١
القیمة العادلة 

ألف درھم 

٢٠٢٠
القیمة االسمیة 

ألف  

٢٠٢٠
القیمة العادلة 

ألف درھم 

٨٦٫٧٦٩٣٣٫٢٧١٣٤٦٫١٨٧٩٫٩٠٠مستحقة خالل سنة واحدة
١٩٫٠٨٠٤٫٥٠٥١١٫٤٥٧٫٧٩٦٢٫٤٣٠مستحقة بین سنة وثالث سنوات 

٥٧٩٫١٤٦٦٢٫٨٥٠٢٫٤٥٣٫٢٧٧١٧٫٥٧٧أكثر من ثالث سنوات 

٦٨٤٫٩٩٥١٠٠٫٦٢٦١٤٫٢٥٧٫٢٦٠٢٩٫٩٠٧
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مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى ١٨
٢٠٢١

ألف درھم
٢٠٢٠

ألف درھم 

١٦١٫٨٥٠٧٣٫٨٠٧ذمم تجاریة دائنة  
٣٤٫١١٤٢٣٫٨١١فوائد مستحقة على قروض

٣٧٫٨٠٨٣٧٫٩٣٥توزیعات أرباح دائنة  
٧٤٫١٤٢٤٢٫٥١٢) ٢٧مستحقات خطط حوافز الموظفین طویلة األجل (إیضاح 

١١٫٧٤٦١٤٫٩٧٥إیرادات مؤجلة
١١٤٫٤٨٦١٤٤٫٩٨٨ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٤٣٤٫١٤٦٣٣٨٫٠٢٨

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

اقدیة للذمم التجاریة الدائنة ھي خالل سنة واحدة. اإلستحقاق التع

عقود اإلیجار ١٩

المجموعة كمستأجر 

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

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

موجودات حق  
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإلیجار 

ألف درھمألف درھم

٢٠٢٠١٢٩٫١٤٠١٣٦٫٥١٠ینایر  ١كما في 
-) ١٣٫٩١٥(مصاریف االستھالك 
٨٫٥٠٨-مصاریف الفائدة  
) ١٦٫٩٦٠(-الدفعات  
) ١٫٦٧٥() ١٫٦٧٥(١إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار 

٢٠٢٠١١٣٫٥٥٠١٢٦٫٣٨٣دیسمبر  ٣١كما في 
-) ١٤٫٦٨٧(مصاریف االستھالك 
٨٫٣٧٦-مصاریف الفائدة  
) ١٥٫٦٢٧(-الدفعات  
٨٥٩٨٥٩عقود اإلیجار الجدیدة  
) ٧٣() ٧٣(١إعادة تقییم شروط عقود اإلیجار 

٢٠٢١٩٩٫٦٤٩١١٩٫٩١٨دیسمبر  ٣١كما في 
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عقود اإلیجار (تتمة) ١٩

(تتمة)   المجموعة كمستأجر

، أجرت المجموعة عملیة إعادة تقییم بسبب انخفاض إیجارات السوق على حساب عقود إیجارھا. الحالیة والسابقة خالل السنة ١

: األرباح أو الخسائرفیما یلي المبالغ المعترف بھا ضمن 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٤٫٦٨٧١٣٫٩١٥موجودات حق االستخدام مصاریف استھالك 
٨٫٣٧٦٨٫٥٠٨مصاریف الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار  

٤٫٠٨١٥٫٤٦٨المصاریف المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل 

٢٧٫١٤٤٢٧٫٨٩١إجمالي المبلغ المعترف بھ ضمن األرباح والخسائر 

). ألف درھم  ١٦٫٩٦٠: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درھم ( ١٥٫٦٢٧إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة لعقود اإلیجار ما قیمتھ  بلغ

المجموعة كمؤجر 

:  ٢٠٢٠سنة (  ١٥تتعلق عقود اإلیجار التشغیلیة باالستثمار العقاري المملوك من قبل المجموعة ذو دفعات إیجار بین سنة إلى  
سنة). ١٥سنة إلى 

. ٨م إدراج إیرادات اإلیجار المحققة من قبل المجموعة على استثمارھا العقاري ضمن اإلیضاح رقم ت

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

٢٠٢١٢٠٢٠  
ألف درھم ألف درھم

٤٠٫٣٣٤٤٦٫٥٠٠خالل سنة واحدة 
٤٢٫٤٧٤٧٣٫٠٢٥سنوات ٥بین سنتین و

٦٫٧٨٦٨٫٦٤٦سنوات ٥أكثر من 

٨٩٫٥٩٤١٢٨٫١٧١
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إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠  
ألف درھم ألف درھم

٣٠١٫٩٤٠٣٠١٫٥٨٩اإلیرادات
) ٢٣٧٫٠٨٦() ٢٤٦٫٧٣٣(تكلفة المبیعات 

٥٥٫٢٠٧٦٤٫٥٠٣إجمالي الربح 

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

یتم تولید كافة اإلیرادات داخل اإلمارات العربیة المتحدة. 

ستثمارات مالیةاإیرادات من ٢١

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
١٤٦) ٤٧٦(من صندوق غیر مدرج إیرادات  /صافي (خسارة)   
٢٥١٫١٠٣٩٧٫٣٠٨صافي إیرادات من مشتقات  
١٦٣٫٠١٥٤١٨٫٩٥٠صافي إیرادات من أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت   
٤٨٨٫٥٦٦٤٦٫١٢٨صافي إیرادات من أسھم حقوق ملكیة مدرجة  
٤٢٫٤٩٢) ٢٧٫٧٧٩(إیرادات من األسھم الممتازة القابلة للتحویل  (خسارة) / صافي    

٨٧٤٫٤٢٩٦٠٥٫٠٢٤

صافي أخرى، (مصاریف) إیرادات / ٢٢

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

) ٩٧٢(٩٧٢قروض استثماریة  )االنخفاض في قیمةعكس / (
٢٫١٩١-) ٥٫٣ربح من استبعاد شركة تابعة (إیضاح 

) ٢٩٫٦٢٠(٧٫٠٦٤أخرى 

٢٨٫٤٠١(٨٫٠٣٦ (
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مصاریف عمومیة وإداریة ٢٣

٢٠٢١
ألف درھم 

٢٠٢٠
درھم ألف  

الشركة 
الشركات  

الشركة اإلجمالي التابعة 
الشركات 

اإلجمالي التابعة 

١١١٫٤٠٧٣٨٫٩١٧١٥٠٫٣٢٤٩١٫٦٠٠٤٠٫٦٦٥١٣٢٫٢٦٥تكالیف موظفین 
١٥٫٧٠٧١٤٫٥٨١٣٠٫٢٨٨١١٫٤٣٤١٢٫٤٠١٢٣٫٨٣٥مصاریف قانونیة ومصاریف مھنیة أخرى 

٣٫٣٦٦٣٫٤٠٩٦٫٧٧٥٣٫٢٩٤٤٫١١١٧٫٤٠٥إستھالك 
٢٥٤١٢٧٣٨١٣٤٤١٠٨٤٥٢إطفاء وشطب موجودات غیر ملموسة 

١٫٧٣٨٤٫٤٦٢٦٫٢٠٠١٫٤٤٣٤٫٦٠٠٦٫٠٤٣مصاریف التسویق 
١٨٫٦٥٩١٨٫٦٥٩٤٠٠١٠٫٠٠٩١٠٫٤٠٩- مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٩٫٧٢٠١٧٫١٩٠٢٦٫٩١٠١٠٫٣٩٠٢١٫٣٠٧٣١٫٦٩٧أخرى 

١٤٢٫١٩٢٩٧٫٣٤٥٢٣٩٫٥٣٧١١٨٫٩٠٥٩٣٫٢٠١٢١٢٫١٠٦

). ألف درھم  ٥٠:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ٥٨خالل السنة الحالیة، قدمت المجموعة مساھمات اجتماعیة بمبلغ 

صافي تكلفة تمویل، ٢٤

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٩٠٫٢٧٤١١١٫٤٤٦فوائد على القروض
٨٫٣٧٦٨٫٥٠٨)١٩اإلیجار (إیضاح فوائد على مطلوبات عقود 
٢٫٧٧٥٣١٥إطفاء تكالیف ترتیب قرض 

)٦٫٤٥٨()١٫٧٦٠(إیرادات فوائد من قروض إستثماریة بالتكلفة المطفأة 
)٧٫٣٨٨()١٫١٨٩(فوائد مكتسبة على ودائع ألجل 

)٧٤٩()١٫٠٤٠(عكس الفائدة من استبعاد استثمار عقاري 

٩٧٫٤٣٦١٠٥٫٦٧٤
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أطراف ذات عالقة٢٥

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

مشتركة علیھا. 

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

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

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

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

صدة والمعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقةاألر
كما في  ألف درھم).    ٤٥٫٠٠٣:  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  ال شيء  بلغت القروض اإلستثماریة المقدمة لشركة زمیلة  

كان القرض أحد أصول المرحلة األولى  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ كما في  و،  ، بلغ إجمالي رصید ٢٠٢١دیسمبر    ٣١یحمل فوائد. 
ألف   ٩٧٢: ٢٠٢٠( ال شيء) وبلغت خسارة االئتمان المتوقعة ما قیمتھ ألف درھم  ٤٥٫٩٧٥: ٢٠٢٠(ال شيء القرض ما قمیتھ  

درھم). 

تسویة المبلغ المستحق بالكامل والذي بلغت   ت ، تم إنھاء اتفاقیة محفظة القرض التي كانت تحتفظ بھا المجموعة وتم٢٠٢٠خالل 
.ألف درھم ٢٢٠٫٦٨٠قیمتھ 

من صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق  ال شيء    خالل السنة، قام أعضاء اإلدارة العلیا في الشركة باسترداد مبلغ بقیمة
وشمال أفریقیا  الشر  ؛ألف درھم)  ٣٫٢٤١:  ٢٠٢٠(  األوسط  باسترداد مبلغ بقیمةقام أعضاء اإلدارة العلیا في  شيء    كة  من ال 

  مجلس اإلدارة وأعضاء  قام أعضاء ؛ألف درھم) ٦١٧: ٢٠٢٠(صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
الشركة   العلیا في  بقیمة  باسترداداإلدارة  شيء    مبلغ  أوروبا والشرق ال  وشرق  وسط  أسواق  في  من صندوق الواحة لالئتمان 

. ألف درھم) ١٦٫٥٣٦: ٢٠٢٠( بموجب خطة استثمار مشتركاألوسط وشمال أفریقیا 

٢٠٢١تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین 
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

١٦٫٦٢٠١٠٫٢٢٤مكافآت قصیرة األجل 
٦٩٠٥٢٤ومكافآت أخرى طویلة األجل مكافآت نھایة الخدمة 

١٧٫٣١٠١٠٫٧٤٨
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لتزامات  ا٢٦

لتزامات رأسمالیة ا

ألف درھم) فیما    ٢٩٠:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ١٫٠٨٧، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالیة بقیمة  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  
یتعلق بأنجلو أریبیان للرعایة الصحیة. 

: ال شيء) تتعلق  ٢٠٢٠ألف درھم (  ٤٤٫٤٥٥، كان لدى المجموعة طلبات رأسمالیة قائمة بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  
باستثمارھا في صندوق غیر مدرج. 

تعویضات الموظفین ٢٧

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

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

خطط مشاركة أرباح االستثمار 
وافق مجلس إدارة المجموعة على خطة الحوافز النقدیة طویلة األجل التالیة لبعض الموظفین المرتبطین بمشاركة أرباح االستثمار: 

 خطة التداول، حیث یتم بموجبھا منح الموظفین نقاط مرتبطة بأداء الصندوق ویتم إكتسابھا سنویاً. یتم تقسیم المبلغ الذي یمثل
قیمة النقاط المكتسبة المستمدة من صافي قیمة موجودات الصندوق إلى مدفوعات نقدیة ونقد مؤجل. یتم إعادة إستثمار النقد  

ث سنوات. یستحق المبلغ الُمعاد إستثماره على مدى فترة ثالث سنوات ویتم دفع المبلغ نقدًا  المؤجل في الصنادیق لفترة ثال
بعد إتمام شرط الخدمة.

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

لواحة كابیتال ش.م.ع.، یتم إكتسابھا تدریجیاً، على مدى ثالث سنوات من تاریخ المنح الفعلي، بشرط اإلستمرار في أسھم مقیدة ل
الخدمة. یتم دفع مبلغ نقدي للموظف یمثل قیمة األسھم المكتسبة، بناًء على أحدث سعر للسھم، عند إستكمال شرط الخدمة بنجاح  

لمدة ثالث سنوات. 
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تعویضات الموظفین (تتمة) ٢٧

خطة مرتبطة باألسھم (تتمة) 

. ٢٠١٩مما أدى إلى تسریع استحقاق كافة الوحدات القائمة في ، قامت اإلدارة بإیقاف خطط وحدات األسھم المقیدة، ٢٠١٩خالل  
.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ولم یعد ھناك أیة وحدات متبقیة اعتبارًا من  السابقة وحدة خالل السنة ٢٫٣٤٩٫٣٦٤تمت تسویة 

إن الحركة في المستحقات للخطط المتنوعة ھي كما یلي: 

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٤٢٫٥١٢٣٠٫٤٢٦الرصید اإلفتتاحي 
٥٢٫٥٨٠٢٠٫٠٠٤مصاریف خالل السنة 

)٧٫٩١٨()٢٠٫٩٥٠(الدفعات خالل السنة 

٧٤٫١٤٢٤٢٫٥١٢) ١٨الرصید الختامي (إیضاح  

األدوات المالیة ٢٨

نظرة عامة 
تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة نظرًا الستخدامھا األدوات المالیة:

 مخاطر االئتمان
مخاطر السیولة
مخاطر السوق
المخاطر التشغیلیة

المخاطر الموضحة أعاله، كما یصف أھداف المجموعة والسیاسات یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من 
واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 

اإلطار العام إلدارة المخاطر 
قامت  المجموعة.  لھا  التي تتعرض  المخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  ومراقبة  إنشاء  عن  الكاملة  المسؤولیة  اإلدارة  مجلس  یتحمل 
لھا   اإلدارة بتكوین لجنة تتألف من اإلدارة العلیا، والتي تتحمل مسؤولیة وضع ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر التي تتعرض 

المخاطر للمجموعة بغرض تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة من أجل وضع المجموعة. یتم وضع سیاسات إدارة 
الحدود واألنظمة الرقابیة المناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بتلك الحدود. ھذا وتتم مراجعة سیاسات وأنظمة 

وأنشطة السوق  ظروف  في  التغیرات  عكس  بھدف  منتظمة  بصورة  المخاطر  خالل    إدارة  من  المجموعة،  تھدف  المجموعة. 
ألدوارھم  فیھا مدركین  یكون كافة العاملین  منتظمة وإنشائیة،  ومعاییرھا التدریبیة واإلداریة، إلى تطویر بیئة رقابة  إجراءاتھا 

وإلتزاماتھم.  
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اإلطار العام إلدارة المخاطر (تتمة) 
التدقیق لدى المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة لدرجة االمتثال لسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تتعرض تشرف لجنة  

لھا المجموعة، ومراجعة مدى كفایة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. یتم دعم لجنة  
افیة من قبل فریق تدقیق داخلي. یقوم فریق التدقیق الداخلي بإجراء مراجعات منتظمة التدقیق لدى المجموعة في أعمالھا اإلشر 

لنظم وإجراءات إدارة المخاطر، ھذا ویتم تقدیم تقریر حول نتائج ھذه األعمال إلى لجنة التدقیق. 

بالمعامالت المتعلقة   ومبادئ توج باألسواق العامةفیما یتعلق  سیاسات  ھو  ، قامت المجموعة بتطبیق  كما  یھیة إلدارة المخاطر، 
الواحة   وصندوق  أفریقیا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لألسھم في  الواحة  بصندوق  الخاصة  االكتتاب  مذكرات  في  موضح 
لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا وصندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

(معاً "الصنادیق")، والتي  وصندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي اس بي  الناشئةالواحة لألسھم في األسواق  وصندوقأفریقیا 
تحدد اإلجراءات التي یتوجب القیام بھا قبل اتخاذ قرارات االستثمار، بما في ذلك استخدام التحلیالت النوعیة، والتقنیات الكمیة، 

بناًء على بیاناتھ وعملیاتھ  والعنایة الواجبة،   وإجتماعات اإلدارة، باإلضافة إلى البحوث األساسیة المتعلقة بتقییم جھة المصدر 
المالیة. باإلضافة إلى تحلیل األدوات المالیة، تحدد المجموعة الجاذبیة النسبیة لالستثمار في أسواق مختلفة من أجل تحدید وزن  

ات االستثمار في كل مجال، تأخذ المجموعة باإلعتبار آفاق النمو االقتصادي، والقرارات البلد في كل منطقة. عند تقییم إمكانی 
النقدیة، والمخاطر السیاسیة، ومخاطر العمالت، ومخاطر التدفقات الرأسمالیة، وغیرھا من العوامل. 

مخاطر االئتمان أ) 
لم یتمكن العمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة من  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالیة في حال 

الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئیسیة من الذمم المدینة المستحقة للمجموعة من العمالء، والموجودات  
لیة، بلغت الموجودات المالیة للمجموعة  المشتقة، النقد واألرصدة النقدیة، والقروض اإلستثماریة. كما في نھایة فترة التقاریر الما 

المعرضة لمخاطر االئتمان: 
٢٠٢١

ألف درھم
٢٠٢٠

ألف درھم 

١١٫٤٢٠٫٩٩٦٧٠٤٫٣٩٠النقد واألرصدة البنكیة 
٢٦٣٤٫٠٤٨٥١٨٫٤٩٢الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

٤٥٫٠٠٣-٣قرض إستثماري
٦٫٤١٤٫٠٢٤٦٫١٦٣٫٠٤٣مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  إستثمارات 

٨٫٤٦٩٫٠٦٨٧٫٤٣٠٫٩٢٨

النقد واألرصدة البنكیة باستثناء النقد في الصندوق. ١
الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والسلفیات.٢
ألف درھم، وخسائر ائتمان متوقعة بقیمة   ٤٥٫٩٧٥القرض اإلستثماري، بقیمة إجمالیة تبلغ    ، كان٢٠٢٠دیسمبر    ٣١كما في  ٣

ألف درھم، مضمون بالكامل مقابل أسھم مرھونة.  ٩٧٢



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٧٧

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

مخاطر االئتمان (تتمة) أ) 

األرصدة البنكیة  ) ١(
بشكل جوھري یتم االحتفاظ بكافة األرصدة البنكیة لدى مؤسسات مالیة مرموقة والتي لدیھا تصنیف ائتماني من ستاندرد أند بورز  

وبالتالي، ال توجد مخاطر ائتمان جوھریة كما في تاریخ التقاریر المالیة.+، BBBو Aیتراوح بین 

األخرىالذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة  ) ٢(
یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة لكل عمیل على حدة. تمثل خصائص قاعدة عمالء 
المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر عن السداد للقطاع والدولة التي یعمل بھا عمالء المجموعة، بعضاً من العوامل التي تؤثر  

على مخاطر االئتمان.  

د قامت المجموعة بوضع سیاسات وإجراءات مختلفة إلدارة أوجھ التعرض لمخاطر االئتمان بما في ذلك التقییم المالي األولي  لق
ى ومتطلبات الضمانات والرقابة االئتمانیة المستمرة. یتم تقدیر خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخر

التاریخیة لخسارة اإلئتمان للمجموعة، مع تعدیلھا للعوامل الخاصة بالمدینین والظروف اإلقتصادیة العامة وتقییم بناًء على الخبرة 
تاریخ التقاریر المالیة، بما في ذلك القیمة الزمنیة للمال عند اللزوم. كل من التوجھ الحالي والمتوقع للظروف في

مع الوسطاء بمعامالت قید التسویة. تعتبر المخاطر المتعلقة بالمعامالت غیر المسددة تتعلق مخاطر اإلئتمان الناتجة عن المعامالت  
صغیرة نتیجة لفترة السداد القصیرة والجودة اإلئتمانیة العالیة للوسطاء المستخدمین. 

القروض االستثماریة ) ٣(
األور في  االستثمار  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  تعرضھا  من  بالحد  المجموعة  وذات  تقوم  كامل  بشكل  المضمونة  المالیة  اق 

تعتمد خسارة االئتمان المتوقعة  التصنیفات االئتمانیة التي تقع ضمن الحدود المبینة في توجیھات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة.  
لى احتمالیة التعثر  لقرض إلى شركة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة الذي یعتمد ع

عن السداد، والخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد (أي حجم الخسارة إذا كان ھناك تعثر عن السداد) والتعرض عند التعثر. 

الموجودات المشتقة ) ٤(
یة والبنوك  تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من الموجودات المشتقة من خالل التعامل مع المؤسسات المال 

کما في تاریخ التقاریر المالیة.   +BBBو Aالتجاریة التي لدیھا تصنیف ائتماني من ستاندرد أند بورز یتراوح بین 

مخاطر السیولة ب)
تتمثل مخاطر السیولة بالمخاطر الناتجة عن مواجھة المجموعة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المالیة المرتبطة بمطلوباتھا المالیة  
والتي یتم تسویتھا من خالل تقدیم المبالغ النقدیة أو الموجودات المالیة األخرى. تقع المسؤولیة النھائیة إلدارة مخاطر السیولة 
على عاتق مجلس اإلدارة، الذي قام بتوجیھ اإلدارة إلعداد سیاسة إدارة مخاطر سیولة مناسبة وذلك إلدارة متطلبات المجموعة  

ا ومتوسطة  األجل  خالل قصیرة  من  السیولة  مخاطر  بإدارة  المجموعة  تقوم  والسیولة.  بالتمویل  المتعلقة  األجل  وطویلة  ألجل 
اإلحتفاظ بإحتیاطیات كافیة، وقروض وتسھیالت بنكیة، ومن خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة، ومطابقة 

تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة. 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٧٨

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

مخاطر السیولة (تتمة) ب)
ھي كما یلي:  ٢٠٢٠و ٢٠٢١دیسمبر   ٣١إن تواریخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

٢٠٢٠دیسمبر    ٢٠٢١٣١دیسمبر  ٣١ألف درھم 
غیر متداول متداول متداول غیر متداول 

اإلجمالي غیر محدد سنوات ٣أكثر من سنوات ٣-١أقل من سنة اإلجمالي غیر محدد سنوات  ٣أكثر من سنوات  ٣-١أقل من سنة 

الموجودات 
٤٦٫٣٦٨٤٦٫٣٦٨---٣٦٫٣٩٢٣٦٫٣٩٢---ممتلكات ومعدات، صافي 

١١٣٫٥٥٠-٩٩٫٦٤٩١٤٫٠١٦٢٠٫٣١٥٧٩٫٢١٩-١١٫٣١٤١٥٫٠٧٠٧٣٫٢٦٥االستخدام موجودات حق 
٧١٥٫٩٨٩٧١٥٫٩٨٩---٧١١٫٤٢٢٧١١٫٤٢٢---إستثمار عقاري 

٧٩٫٠٨٠٧٩٫٠٨٠---٧٨٫٩٨٣٧٨٫٩٨٣---الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
٤٥٫٠٠٣---٤٥٫٠٠٣-----قروض إستثماریة 

استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة  
٤٧٢٫٠٧٦٤٧٢٫٠٧٦---١٧٠٫٢٤٢١٧٠٫٢٤٢---محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة   

٦٫١٦٣٫٠٤٣-٦٫٤١٤٫٠٢٤٦٫١٣٥٫٤٨٥١٫٨٨٥٢٥٫٦٧٣-٦٫٣٥٢٫٢١٤٢٠٫٥٧٧٤١٫٢٣٣إستثمارات مالیة
١٥٫٢٢٤---١٥٫٦٠٤١٥٫٢٢٤---١٥٫٦٠٤المخزون 

٥٢٦٫٧٩٦---٦٤١٫٩٠٠٥٢٦٫٧٩٦---٦٤١٫٩٠٠ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 
٧٠٤٫٦٨٤---١٫٤٢١٫٣٥٠٧٠٤٫٦٨٤---١٫٤٢١٫٣٥٠النقد واألرصدة البنكیة 

٨٫٤٤٢٫٣٨٢٣٥٫٦٤٧١١٤٫٤٩٨٩٩٧٫٠٣٩٩٫٥٨٩٫٥٦٦٧٫٤٤١٫٢٠٨٢٢٫٢٠٠١٠٤٫٨٩٢١٫٣١٣٫٥١٣٨٫٨٨١٫٨١٣إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة  
٤٫٢١١٫٨٤٢-٤٫١١٧٫١٩٨٤٫١٠١٫٧٧٥٦٧٫٧٣٣٤٢٫٣٣٤-٤٫٠٣٣٫٣٠٨٥١٫٦٢٤٣٢٫٢٦٦قروض 

٢٦٫٠٥٨٢٦٫٠٥٨---٢٦٫٢٨٨٢٦٫٢٨٨---مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
٢٩٫٩٠٧-١٠٠٫٦٢٦٩٫٩٠٠٢٫٤٣٠١٧٫٥٧٧-٣٣٫٢٧١٤٫٥٠٥٦٢٫٨٥٠مطلوبات مشتقة  

١٢٦٫٣٨٣-١١٩٫٩١٨٨٫٣٨٣١٥٫٢٩٨١٠٢٫٧٠٢-١٢٫٧٩٤١٥٫٩١١٩١٫٢١٣مطلوبات عقود اإلیجار 
٣٣٨٫٠٢٨---٤٣٤٫١٤٦٣٣٨٫٠٢٨---٤٣٤٫١٤٦مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى 

٤٫١٤٩٫٥٩٥٤٫١٤٩٫٥٩٥---٤٫٧٩١٫٣٩٠٤٫٧٩١٫٣٩٠---حقوق الملكیة إجمالي  

٤٫٥١٣٫٥١٩٧٢٫٠٤٠١٨٦٫٣٢٩٤٫٨١٧٫٦٧٨٩٫٥٨٩٫٥٦٦٤٫٤٥٨٫٠٨٦٨٥٫٤٦١١٦٢٫٦١٣٤٫١٧٥٫٦٥٣٨٫٨٨١٫٨١٣إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 



(تتمة)  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٧٩

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

(تتمة) مخاطر السیولة  ب)
على الفترة المتبقیة في بیان المركز المالي إلى تاریخ   یحلل الجدول أدناه المطلوبات المالیة للمجموعة، بناًء على الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة، إلى مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناءً 

االستحقاق التعاقدي:

٢٠٢٠دیسمبر    ٢٠٢١٣١دیسمبر  ٣١ألف درھم 
اإلجمالي سنوات ٣أكثر من سنوات ٣-١أقل من سنة اإلجمالي سنوات  ٣أكثر من سنوات  ٣-١من سنة أقل 

المطلوبات 
٤٫٠٨٣٫٥٣٣٥٤٫٦٩٢٣٤٫٦٦٣٤٫١٧٢٫٨٨٨٤٫١٥٤٫٧٦٢٧١٫٦٦٣٤٥٫٤٠٥٤٫٢٧١٫٨٣٠القروض 

١٧٨٫٠٦٥--٣٠٧٫١٩٤١٧٨٫٠٦٥--٣٠٧٫١٩٤المطلوبات التجاریة والمطلوبات األخرى 
١٦٫٣١٧٢٥٫٦٢٠١٩١٫٦٥٩٢٣٣٫٥٩٦١٦٫٨٢٣٣٧٫٨٤٣١٩٣٫١٨٥٢٤٧٫٨٥١مطلوبات عقود اإلیجار 

٤٫٤٠٧٫٠٤٤٨٠٫٣١٢٢٢٦٫٣٢٢٤٫٧١٣٫٦٧٨٤٫٣٤٩٫٦٥٠١٠٩٫٥٠٦٢٣٨٫٥٩٠٤٫٦٩٧٫٧٤٦إجمالي المطلوبات 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨٠

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

مخاطر السوق ج)

تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الفائدة وأسعار  
تمتلكھ من أدوات مالیة. یتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة والتحكم في  األسھم على إیرادات المجموعة أو قیمة ما  

التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة مع تحقیق أعلى عائد ممكن.

مخاطر العمالت ) ١(

یة الدائنة المصنفة بعمالت قد تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على اإلستثمارات المالیة والذمم التجاریة المدینة والذمم التجار 
تختلف عن العمالت الوظیفیة المعنیة. أما فیما یتعلق بمعامالت وأرصدة المجموعة السائدة بصورة رئیسیة بالدوالر األمریكي 

والریـال السعودي، فإن المجموعة غیر معرضة لمخاطر العمالت بسبب ثبوت سعر صرف درھم اإلمارات والریـال القطري  
أمام الدوالر األمریكي. یلخص الجدول أدناه حساسیة الموجودات والمطلوبات النقدیة  العربیة المت حدة والریـال السعودي حالیاً 

وغیر النقدیة للمجموعة للتغیرات في تحركات صرف العمالت األجنبیة في نھایة السنة. یعتمد التحلیل على افتراض زیادة/انخفاض  
٪ مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة:٠٫٥معدل الصرف األجنبي ذو الصلة بنسبة 

٢٠٢١
التحوطصافي التعرض المطلوباتالموجوداتألف درھم 

التأثیر على صافي حقوق  
٪ ٠٫٥  -الملكیة لحساسیة +/

٧٤٠- +/ ) ٩٥٫١٣٨( ٥٢٫٧٧٧) ٣٩٦٫١١٨( ٤٤٨٫٨٩٥یورو 
٧٩٩- +/ - ١٥٩٫٨١٥- ١٥٩٫٨١٥الجنیھ اإلسترلیني

٢١٠- +/ - ٤٢٫٠٤٧- ٤٢٫٠٤٧كویتيدینار 
٢٫٨٤٨- +/ - ٥٦٩٫٦٧٦) ١١٫٥٤٧( ٥٨١٫٢٢٣جنیھ مصري
٨٢- +/ - ١٦٫٤٨٥- ١٦٫٤٨٥ریـال عماني

٢٧١- +/ - ٥٤٫١٦٥- ٥٤٫١٦٥أخرى

٤٫٩٥٠- +/ ) ٩٥٫١٣٨( ٨٩٤٫٩٦٥) ٤٠٧٫٦٦٥( ١٫٣٠٢٫٦٣٠

٢٠٢٠
التحوطالتعرض صافي المطلوبات الموجودات ألف درھم 

التأثیر على صافي حقوق  
٪ ٠٫٥ - الملكیة لحساسیة +/

٢٠-+/ ١٥٧٫٨٥٤١٥٣٫٨٦٢) ٧٢٤٫٨٦٢(٨٨٢٫٧١٦یورو 
٢١١-+/ - ٤٢٫١١٤- ٤٢٫١١٤الجنیھ اإلسترلیني

١٤٢-+/ - ٢٨٫٤٧٠- ٢٨٫٤٧٠دینار كویتي
١٫٤١٥-+/ - ٢٨٣٫٠٣٥- ٢٨٣٫٠٣٥جنیھ مصري
٤٠-+/ - ٨٫٠٦٢- ٨٫٠٦٢ریـال عماني

٣٥٧-+/ - ٧١٫٣٨١- ٧١٫٣٨١أخرى

٢٫١٨٥-+/ ٥٩٠٫٩١٦١٥٣٫٨٦٢) ٧٢٤٫٨٦٢(١٫٣١٥٫٧٧٨



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨١

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

مخاطر السوق (تتمة) ج)

مخاطر معدالت الفائدة ) ٢(

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة القیمة العادلة على استثماراتھا في األوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت بالقیمة 
خالل   معدالت الفائدة األرباح أو الخسائر  العادلة من  معدالت فائدة التدفقات النقدیة على قروضھا غیر المشتقة ذات  ومخاطر 

األدوات المالیة للتغیرات في معدالت الفائدة ھي كما یلي: المتغیرة. إن حساسیة ھذه 

مخاطر معدالت الفائدة على القیمة العادلة 
  ألف درھم في نھایة فترة التقاریر المالیة   ٤٫١٠٢٫٧٩٣لدى المجموعة أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت بقیمة عادلة تبلغ

ألف درھم)، والتي تستخدم المجموعة لھا مجموعة من القیمة بالدوالر لنقطة األساس لفترات زمنیة    ٤٫٤٢٢٫٩١٣:  ٢٠٢٠(
مختلفة كمقیاس رئیسي لمخاطر معدالت الفائدة. یشیر المقیاس المطلق المستمد من المدة، إلی التغیر في السعر أو في القیمة 

). بلغت قیمة ٪٠٫٠١یجة للتغیر في منحنی العائد بنقطة أساس واحدة (العادلة، التي یتم التعبیر عنھا في الوحدات النقدیة، نت
ألف درھم في نھایة فترة التقاریر المالیة   ٢٨٦الدوالر لنقطة األساس لألوراق المالیة المدرجة ذات الدخل الثابت للمجموعة  

ألف درھم).   ٨٥٦: ٢٠٢٠( 

مخاطر معدالت الفائدة على التدفقات النقدیة 
٢٠٢٠ألف درھم في نھایة فترة التقاریر المالیة (  ٤٫٠٢٣٫٨٤٧  قروض غیر مشتقة ذات معدل متذبذب بمبلغ  لدى المجموعة  :

نقطة أساس، لكانت سوف تكون  ٥٠ألف درھم). فیما لو كانت معدالت الفائدة ذات الصلة أعلى / أقل بمقدار   ٤٫٠٦٤٫٠٤٥
  ٤٣٫٢٦٤:  ٢٠٢٠ألف درھم (  ٤٠٫٩٧٦ربح للسنة أقل/أعلى بمبلغ  التكلفة التمویلیة للمجموعة أعلى/ أقل، وبالتالي سیكون ال

ألف درھم).

تقوم المجموعة في سیاق أعمالھا االعتیادیة، بالدخول في عقود تبادل معدالت الفائدة، حیثما یكون ذلك مناسباً، للتحوط مقابل  
لمدرجة ذات الدخل الثابت والقروض المقابلة من صافي التعرض لمعدالت الفائدة على إستثمارات المجموعة في األوراق المالیة ا

خالل إتفاقیات إعادة الشراء، إال في الحاالت التي تعتبر فیھا مخاطر معدالت الفائدة غیر جوھریة أو مقبولة مقارنًة بتكلفة الدخول 
ائدة غیر جوھریاً.  في التحوط. في نھایة فترة التقاریر المالیة، كان صافي القیمة المدرجة لعقود تبادل معدالت الف

مخاطر أسعار األسھم والدخل الثابت ) ٣(

في أسھم حقوق الملكیة واألوراق المالیة ذات الدخل الثابت. تقوم إدارة    تنشأ مخاطر أسعار األسھم والدخل الثابت من اإلستثمارات
المجموعة بمتابعة األوراق المالیة المتنوعة في محفظتھا االستثماریة وفقًا لمؤشرات السوق ذات العالقة من أجل تقلیل التعرض  

تحلیل الحساسیة). (ھـ) حول  ٢٨للمخاطر على حساب أسعار األسھم (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨٢

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

مخاطر السوق (تتمة) ج)

المخاطر التشغیلیة  

تتمثل المخاطر التشغیلیة بمخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة لعدة أسباب تتعلق بارتباط المجموعة باألدوات  
المالیة بما في ذلك العملیات، الموظفین، التكنولوجیا والبنیة التحتیة ومن عوامل خارجیة أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر  

السیولة مثل  ومخاطر  ومعاییر السلوك التجاري المقبولة بصورة    السوق  والتنظیمیة  القانونیة  المخاطر الناجمة عن المتطلبات 
عامة.  

تھدف المجموعة إلى إدارة المخاطر التشغیلیة بغرض تحقیق توازن بین تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة وبین  
جراءات الرقابیة التي تقید المبادرة واالبتكار.  فعالیة التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإل 

تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ األنظمة الرقابیة بھدف مواجھة المخاطر التشغیلیة على عاتق اإلدارة العلیا لكل وحدة 
تعلق بإدارة المخاطر التشغیلیة  من وحدات األعمال. یتم دعم ھذه المسؤولیة من خالل تطویر معاییر المجموعة بصورة عامة فیما ی

في المجاالت التالیة: 

متطلبات الفصل المناسب بین المھام، بما في ذلك التفویض المستقل المتعلق بالمعامالت؛
 متطلبات التسویة ومراقبة المعامالت؛
 االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والقانونیة األخرى؛
 واإلجراءات؛توثیق األنظمة الرقابیة
 متطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تتم مواجھتھا، ومدى كفایة األنظمة الرقابیة واإلجراءات المتبعة في التعامل

مع المخاطر المحددة؛ 
متطلبات إدراج الخسائر التشغیلیة واإلجراءات التصحیحیة المقترحة؛
 إعداد خطط لحاالت الطوارئ؛
 المھني؛ التدریب والتطویر
المعاییر األخالقیة والعملیة؛ و
 .التخفیف من المخاطر، بما في ذلك التأمین حیثما یكون ذلك فعاًال

نتائج  مناقشة  تتم  الداخلي.  التدقیق  قسم  بإجرائھ  یقوم  دوري  مراجعة  برنامج  طریق  عن  المجموعة  لمعاییر  االمتثال  دعم  یتم 
مع   ملخصات إلى لجنة التدقیق  مراجعات قسم التدقیق الداخلي  وحدات األعمال، وكذلك تقدیم  وحدة من  اإلدارة والمتعلقة بكل 

واإلدارة العلیا للمجموعة.



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨٣

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

إدارة رأس المال د)

لسوق وكذلك تھدف سیاسة مجلس اإلدارة إلى االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة بغرض الحفاظ على ثقة المستثمر، المقترض وا
بھدف ضمان التطویر المستقبلي لألعمال. یتألف رأس المال من رأس المال واألرباح المستبقاة واإلحتیاطیات. یقوم مجلس اإلدارة  
بمراقبة العائد على رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزیعات األرباح على المساھمین العادیین بھدف الحفاظ على التوازن بین  

فعة التي قد تكون محتملة بمستویات أعلى للقروض وبین االمتیازات واألمان الذي یقدمھ مركز رأس المال السلیم. العوائد المرت

بقطاع   یتعلق  العامةفیما  أساس األسواق  جوھري على  بشكل  المساھمین  العائد إلى  الموجودات  صافي  مبلغ  یتغیر  أن  یمكن   ،
ردادات اإلسبوعیة وفقاً لتقدیر المساھمین، باإلضافة إلى التغیرات الناتجة أسبوعي، حیث تخضع الصنادیق لالشتراكات واالست

عن أداء الصنادیق. یتمثل ھدف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الصنادیق على االستمرار كمنشأة مستمرة 
حفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم تطویر من أجل تقدیم عوائد للمساھمین، وتقدیم المنافع ألصحاب المصالح اآلخرین، وال

األنشطة االستثماریة للصنادیق. 

بالنسبة  بناًء على التعھدات المطلوبة من قبل مقرضي تسھیل الشركة المتجدد للمجموعة.  ھیكلھا الرأسمالي  تراقب المجموعة 
، تم احتساب نسبة المدیونیة وتم تعریفھا على أنھا قروض على الموجودات الملموسة على ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  

  ٣١. بالمقابل، بالنسبة للسنة المنتھیة في  ٢٠٢١أغسطس    ١٥شركة المتجدد الصادرة بتاریخ  النحو المحدد في اتفاقیة تسھیل ال
على  للشركة  ، تم احتساب نسبة الرافعة المالیة وتم تحدیدھا على أنھا قروض على القروض زائد القیمة الصافیة  ٢٠٢٠دیسمبر  

.٢٠١٦أغسطس  ١٥النحو المحدد في اتفاقیة تسھیل الشركة المتجدد الصادرة بتاریخ 

دیسمبر  ٣١نسبة المدیونیة للمجموعة التي تم اإلبالغ عنھا لمقرضي المجموعة فیما یتعلق بتسھیل الشركة المتجدد كما في  بلغت
مرة.  ٠٫٦٠وكانت متوافقة مع متطلبات الحد األقصى البالغ  ٠٫٣٣ بنسبة ٢٠٢١

  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١لمجموعة فیما یتعلق بتسھیل الشركة المتجدد كما في  لمقرضي ا   اإلبالغ عنھا نسبة الزیادة المالیة التي تم    بلغت
مرة. ٠٫٦٥وكانت متوافقة مع متطلبات الحد األقصى البالغ  ٠٫٣٠بنسبة 

القیم العادلة  ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة  (أ) 

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة حسب أسالیب تقوم المجموعة باستخدام التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن  
التقییم: 

مدخالت مستمدة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي :١المستوى 
یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛

والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو  ١ألسعار المدرجة الواردة ضمن المستوى مدخالت مستمدة من مصادر غیر ا:٢المستوى 
اإللتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و

مدخالت غیر ملحوظة لألصل أو اإللتزام.  :٣المستوى 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨٤

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

القیم العادلة (تتمة) ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة) (أ) 

دیسمبر، احتفظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالیة    ٣١یتم قیاس بعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. كما في  
لعادلة: التالیة بالقیمة ا

٢٠٢١
ألف درھم 

٢٠٢٠
ألف درھم

التسلسل الھرمي  
للقیمة العادلة 

تحلیل الحساسیة أسلوب التقییم  

الخسائر  وأموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
في أسعار الشراء المدرجة، یؤثر على القیمة العادلة بواقع   ٪٥± تغیر بنسبة أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط ١المستوى ١٫٧٨٨٫٠٨٦١٫٣٦٦٫٥٥٩أ أسھم حقوق ملكیة مدرجة

ألف درھم.  ٨٩٫٤٠٤
  ٤٨في  صافي قیم الموجودات، یؤثر على القیمة العادلة بواقع  ٪٥± تغیر بنسبة یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات ٣المستوى ٩٦٣٩٦٣ب استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة

ھم.ألف در
نموذج الخیارات مع مدخالت غیر ملحوظة، وبشكل رئیسي أسعار األسھم  ٣المستوى ١٨٥٫٥٤٥٢٢٠٫٦٨٠ج أسھم ممتازة قابلة للتحویل  

وتقلبات السوق لألسھم األساسیة
في أسعار الشراء المدرجة، یؤثر على القیمة العادلة بواقع   ٪٥± تغیر بنسبة 

ألف درھم.  ٩٫٢٧٧
في أسعار الشراء المدرجة، یؤثر على القیمة العادلة بواقع   ٪٥± تغیر بنسبة أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط ١المستوى ٤٫١٠٢٫٧٩٣٤٫٤٢٢٫٩١٣د أوراق مالیة مدرجة ذات دخل ثابت

ألف درھم.  ٢٠٥٫١٤٠
ألف   ٥٫٦٣٩في أسعار الوسطاء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع  ٪٥± تغیر بنسبة یعتمد التقییم على أسعار الوسطاء ٢المستوى ١١٢٫٧٨٠٤٩٫٤٨٤ھـ عقود إعادة الشراء العكسي 

درھم. 
ألف   ٤٫٤٤٨في أسعار الوسطاء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع  ٪٥± تغیر بنسبة یعتمد التقییم على أسعار الوسطاء ٢المستوى ٨٨٫٩٦٠٦٨٫٢٨٢و موجودات مشتقة

درھم. 
یعتمد التقییم على صافي قیم الموجودات للصندوق الذي یتم احتسابھ من قبل ٣المستوى ١٣٤٫٨٩٧٣٤٫١٦٢ح صندوق غیر مدرج 

مدیر الصندوق.
قیم الموجودات، یؤثر على القیمة العادلة بواقع   في  صافي ٪٥± تغیر بنسبة 

ألف درھم.  ٦٫٧٤٥
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ألف   ٥٫٠٣١في أسعار الوسطاء، یؤثر على القیمة العادلة بواقع  ٪٥± تغیر بنسبة یعتمد التقییم على أسعار الوسطاء. ٢المستوى ) ٢٩٫٩٠٧() ١٠٠٫٦٢٦(أ مطلوبات مشتقة 
درھم. 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨٥

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

القیم العادلة (تتمة) ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة) (أ) 

٢٠٢١
ألف درھم 

٢٠٢٠  
ألف درھم 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي 
الموجودات المالیة 

األرباح أو الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
- - ١٫٣٦٦٫٥٥٩١٫٣٦٦٫٥٥٩- - ١٫٧٨٨٫٠٨٦١٫٧٨٨٫٠٨٦إستثمار في أسھم حقوق ملكیة  

٩٦٣- - ٩٦٣٩٦٣- - ٩٦٣استثمار آخر في أسھم حقوق ملكیة 
٢٢٠٫٦٨٠- - ١٨٥٫٥٤٥٢٢٠٫٦٨٠- - ١٨٥٫٥٤٥أسھم ممتازة قابلة للتحویل 

- - ٤٫٤٢٢٫٩١٣٤٫٤٢٢٫٩١٣- - ٤٫١٠٢٫٧٩٣٤٫١٠٢٫٧٩٣استثمار في أوراق مالیة ذات دخل ثابت 
- ٦٨٫٢٨٢- ٦٨٫٢٨٢- ٨٨٫٩٦٠- ٨٨٫٩٦٠موجودات مشتقة 

- ٤٩٫٤٨٤- ٤٩٫٤٨٤- ١١٢٫٧٨٠- ١١٢٫٧٨٠عقود إعادة الشراء العكسي 
٣٤٫١٦٢- - ١٣٤٫٨٩٧٣٤٫١٦٢- - ١٣٤٫٨٩٧صندوق غیر مدرج 

٦٫٤١٤٫٠٢٤٥٫٨٩٠٫٨٧٩٢٠١٫٧٤٠٣٢١٫٤٠٥٦٫١٦٣٫٠٤٣٥٫٧٨٩٫٤٧٢١١٧٫٧٦٦٢٥٥٫٨٠٥اإلجمالي 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي 
المطلوبات المالیة 

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ١٠٠٫٦٢٦(- ) ١٠٠٫٦٢٦(مطلوبات مشتقة 

- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ٢٩٫٩٠٧(- ) ١٠٠٫٦٢٦(- ) ١٠٠٫٦٢٦(اإلجمالي 

خالل السنة.  ٢و ١لم تكن ھناك تحویالت بین المستویات 



(تتمة)  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٨٦

األدوات المالیة (تتمة) ٢٨

القیم العادلة (تتمة) ھـ)

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة) (أ) 

٣القیمة العادلة في المستوى تسویة تحركات 

٢٠٢١
ألف درھم 

٢٠٢٠
ألف درھم 

٢٥٥٫٨٠٥٣٤٫٩٨٠ینایر  ١في 
١٠٣٫٤١٥١٨٠٫٢٢٢إضافات 
٤٠٫٦٠٣)٣٧٫٨١٥(في القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر زیادة  / (نقص)

٣٢١٫٤٠٥٢٥٥٫٨٠٥

والمطلوبات المالیة الُمقاسة بالتكلفة المطفأةالقیم العادلة للموجودات (ب)

تقارب القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة قیمھا المدرجة. 




