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الرأي
دیسمبر  ٣١)، والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في  كة"لشر لقــــــد دققنا البيانات المالية لشركة أسمنت الخليج ش. م. ع. ("ا

الخسـائر والدخل الشـامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للسـنة المنتهية في ذلك التاریخ   وأ، وبيانات األرباح  ٢٠٢١
واإلیضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

ــورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للشـــــــــــــركة كما في    يف ـــــــــ  ٣١رأینا إن البيانات المالية المرفقة تعبر بصــ
، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.٢٠٢١دیسمبر 

أيالر أساس إبداء 
ــيحها في فقرة "مســــــــــــــؤولية مدققي  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضــــــــــــ
الحسابات عن تدقيق البيانات المالية" من هذا التقریر. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين  

ـــــــــــادرة عن م ـــــــــــتقاللال جلسالصــ ـــــــــــبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســ ) إلى جانب متطلبات يةمعایير األخالقية الدولية للمحاســ
أخالقيات المهنة ذات الصــلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اســتوفينا جميع مســؤولياتنا األخالقية 

ــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية  د اواعاألخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولق ـــــــــ لســـــــــــــلوك المهني للمحاســـــــــــــبين القانونيين الصــ
للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الهامة
الحالية. وقد  للسـنةا للبيانات المالية  التي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنور ألمإن أمور التدقيق الهامة هي تلك ا

حولها، وال نبدي رأیًا  الحســابات  إجمالي وعند تكوین رأي مدقق في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية بشــكل  ر  تم التعامل مع تلك األمو 
هذا األمر موضـح ر الموضـحة أدناه، فإن وصـفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لمو األ  منفصـًال حول هذه األمور. وبخصـوص كل أمر من

رنا.اح عنها في تقریالتي سيتم اإلفصو هامة تدقيق  أدناه هي أمور أن األمور الموضحة   إننا نرى  اق.في هذا السي

ــؤولية مدققي الحســـــابات عن تدقيق البيانات   ــؤولياتنا الموضـــــحة في فقرة مســـ المالية من تقریرنا، بما في ذلك ما لقد قمنا بتنفيذ مســـ
ة  األخطاء الجوهری  ســـتجابة إلى تقييمنا لمخاطرالفيذ اإلجراءات المصـــممة لن عليه، فقد تضـــمن تدقيقنا تیتعلق بتلك األمور. وبناءً 

ل مع األمور الموضـــحة  مالية. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامفي البيانات ال
لبيانات المالية المرفقة.أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق ا



في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة عضو 

ادة مساهميتقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى الس
(تتمة)يج ش. م. ع.خلشركة أسمنت ال

قيق البيانات المالية (تتمة)حول تدر تقری

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

ألمر خالل عملية التدقيق معالجة ات كيف تمهام أمر التدقيق ال

االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة 
٦٥٩٬٢بلغ  لـدى الشــــــــــــــركـة ممتلكـات ومكـائن ومعـدات بم

ــا في   إن تـــاریخ  .٢٠٢١بر  دیســــــــــــــم٣١مليون درهم كمـ
وحقيقة أن قيمة حقوق المتكررة صـافي الخسـائر  و إجمالي  

ــاهمين  كة قد أدىشـــر للوقيةتتجاوز القيمة الســـ ملكية المسـ
على انخفاض في القيمة.اتظهور مؤشر إلى

ــنـة  خالل   تقـدیر القيمـة القـابلـة بقـامـت اإلدارة  ،  ٢٠٢١ســــــــــــ
باعتبارها  لدیها والمكائن والمعدات تتلكا مللمســـــــــــتردادلال

ــًا تكلفة  ــتخدامســــتبعاد  االالقيمة العادلة ناقصــ ، وقيمة االســ
ــاً تحـــدیـــدتم  ى.  أیهمـــا أعل ـــــ ـــــــ لفـــة كتالقيمـــة العـــادلـــة نـــاقصــ

ــتبعاد  ـــــ ــتعانة بمقيم خارجيمن خاللاالســ ـــــ ، بينما تم االســ
ــتنتجت اإلدارة  ســـــتخدام من قبل اإلدارةحدید قيمة االت . اســـ

ــتبعــادكال من  بــأن   ــًا تكلفــة اســــــــــــ القيمــة العــادلــة نــاقصـــــــــــــ
ــتخـدام  ات  الممتلكـات والمكـائن والمعـد كـانـت  وقيمـة االســــــــــــ

قيم من  أي أعلى  تكوین  یلزم  لم  بحيــــــث  ــة  الــــــدفتریــــ ــا  هــــ
ــــص ل ــنة المنتهية في  نخفا المخصــ ٣١ض في القيمة للســــ

.٢٠٢١دیسمبر 

لوج  ــــــات  ود حكم جو نظرًا  ـــــــــ وافتراضــ ير قــــدیرات غوتهري 
مــة، فقــد حــددنــا ذلــك لقياالنخفــاض في اتقييمعنــد  مؤكــدة

كأمر تدقيق هام.

إیضاح   البيان١١یتضمن  اإلفصاحات حول  المالية  ات 
اإلیضاح  ذات   ویتضمن  الرئي٤الصلة،  سي  المصدر 

.ةغير المؤكداتر دیقتلل

لشركةاه تأجر القيمة الذي تحليل انخفاض لتقييمتضمنت إجراءاتنا 
یلي: ما 

 بما في  فحص المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارةبقمنا ،
ستخدمة من قبل المقيم الخارجي لتقييم القيمة  المتلكذلك  
لالستر القاب لللة  والداد  ًا  طبق توالمعدامكائن  ممتلكات 
؛ عداد التقاریر الماليةالدولية إل ير  یعا للم

مالقم مدى  بتقييم  والتقدیرات  مءنا  االفتراضات  ة 
، بما في ذلك بيانات المدخالت  المستخدمة من قبل اإلدارة

النقدتقدیر  في  المستخدمة التدفقات  وبيانات  توقعات  یة 
ل  مثم الخارجي إلى المقيّ اإلدارةالمقدمة من  المدخالت  

؛ء السابق لهموجودات واألدالالمعلومات عن بند ا 
بشأن (أ) معدالت عقولية توقعات اإلدارةقمنا بتقييم مدى م

السنویةانمو   (ج) حالربامشو ه(ب) إجمالي  إلیرادات 
(ه) النفقات  مصاریف التشغيل(د)  معدل النمو النهائي

، وذلك من  ملغيرات في رأس المال العا الت(و)  الرأسمالية
ية السابقة  ) النتائج التشغيل١ع (مخالل مطابقة التوقعات 

والمعدات والمكائن  داخلية  الالتاالتصا )  ٢(للممتلكات 
؛ ارةإلى اإلدارة ومجلس اإلد

 ّالمقي وموضوعية  ومؤهالت  كفاءة  مدى  بتقييم  م قمنا 
المهمة؛لخارجي، بما في ذلك نطاق ا

  مرجح سط المتو المن مدى مالءمة عملية احتساب  تحققنا
المالتكلل رأس  النعدلومفة  المستالنمو  في  هائي  خدم 

؛ تحدید توقعات التدفقات النقدیة
اإلفصاحات الواردة في البيانات  مدى مالءمة قمنا بتقييم

المالية. 
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مية مساهإلى السادالمستقلين ریر مدققي الحساباتقت
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عملية التدقيقف تمت معالجة األمر خالل يكأمر التدقيق الهام 
مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١خزون كما فيرصيد الم يال إجمإن  
مخصص  ٩٩٬٨یبلغ   تكوین  تم  حيث  درهم،  مليون 

هم. در مليون ٢١٬٠للمخزون بطيء الحركة والمتقادم بقيمة  

التكلفة بعرضها  تم  لتي  وا یتضمن المخزون أنواع مختلفة  
ا القيمة  صافي  أقلأو  أیهما  تحقيقها،  م ييتقإن.لممكن 

الق الممكنصافي  لقهتحقييمة  حكماً یستوجبلمخزون  ا 
فيما  یاً جوهر  سيما  ال  مخ ،  بتقدیر  المخزون یتعلق  صص 

بق السا الهامش اإلجمالي السلبي و بطيء الحركة والمتقادم
. عمليات البيعل

والتح  خبرتها  على  اإلدارة  والظروف الفعليقق  اعتمدت 
ى التشغيلية وفهم طبيعة واستخدام بنود المخزون وبناًء عل

بطيء الحركة ت لمخصصات المخزون تقدیراذلك قامت ب 
خصص م المتقييعندجوهري  حكم  رًا لوجود  ظنم.والمتقاد

المطلوب، فقد حددنا ذلك كأمر تدقيق هام. 

ن حول البيانات المالية اإلفصاح ع ١٥ضمن اإلیضاح تی
ویتضمن  والمتقادم،  الحركة  بطيء  المخزون  مخصص 

حولأحكام  ٤اإلیضاح   ا جوهریة  ت لسياسا تطبيق 
المحاسبية. 

تقدیر تقييم، تضمنت إجراءات  ا بنفي إطار أعمال التدقيق الخاصة  
:ليبطيء الحركة والمتقادم ما یمخصص المخزون إلدارة لا

  المتبعة اإلجراءات  فهم  عن  اإلدارة  من  أثناء استفسرنا 
يء بطالمخزون  بنودمراجعة المخزون وتقييم مخصص  

.الحركة والمتقادم

  فيما التي أجرتها اإلدارةقييماتم التحليالت والتبتقييقمنا
والمتقادم الحركةبطيءالدفتریة والمخزون  القيمة  بیتعلق

الط في االعتبار  األخذ  المتو مع  السوقية لب  والقيمة  قع 
.عتامة الصنالمتعلقة بالمنتجات 

 قامتابعنا الذي  المخزون  لبه  جرد  التابع  إلدارة الخبير 
مخزون عينات مختارة من اللالفعليالوجود  وقمنا بتقييم  

. وحالتها 

  بنود بفحصقمنا من  لعينة  السنة  نهایة  مخزون  تقييم 
المعنية م  األحكا المخزون المحددة، بما في ذلك مراجعة

.قيقها ن تح كمادم وصافي القيمة المبالتقفيما یتعلق

یضاح الشركة في اإلدى كفایة إفصاحات  مكما قمنا بتقييم
المالية. ل البياناتحو ١٥
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كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقالهام تدقيق  أمر ال 
مراریة افتراض مبدأ االست

حول البيانات المالية،  ١- ١كما هو موضح في االیضاح  
التكبد بلغت  ت  خسائر  خالل  ٥٣٬٠شركة  درهم  مليون 

في   وكما  ال،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنة،  خسائر بلغت 
٣١ما في  مليون درهم. وك٧٨٬٢المتراكمة للشركة مبلغ  

موجوداتها  متداولة  ، تجاوزت المطلوبات ال٢٠٢١دیسمبر  
مليون درهم. ٥٥٬٠متداولة بمبلغ ال

ولة في اإلیضاح  السياطر  وكما هو موضح في تقييم مخ 
مطلوبات  ٢٨ لدیها  الشركة  فإن  الماليـة،  البيانـات  حول 

مليون درهم یلزم تسویتها خالل سنة  ٢٣١٬٠غ  مالية بمبل
تاریخ  واحد من  لدیها  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ة  الشركة  إن   .

بمبلغ   نقدیة  وشبه  درهم،  ٧٬٢نقدیة  وموجودات مليون 
سائلة  واستثمارات  مليون درهم١٧٠٬٢متداولة أخرى بمبلغ  

بمبلغ   متداولة  غير  ت  هيالوتسمليون درهم  ٣١٬١أخرى 
مليون درهم. ٥٨٬١بلغ قروض غير مستخدمة بم

تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستمراریة.  
توفر التمویل ا  بما في  لقد كان  لكافي والوفاء بموازناتها، 

ما إذا كانت الشركة  ذلك أهداف اإلیرادات، وتقييم اإلدارة ل
بالتزا الوفاء  في  االستمرار  من  ب بموج ماتها ستتمكن 

ریة،  الفتراض مبدأ االستمراهامةً رًا  و مأُ تعهداتها التمویلية
وبناًء عليه كانت جوانب جوهریة في تدقيقنا. 

توقعات وتقدیرات  يم إلى حٍد كبير علىوقد استند هذا التقي 
و اإلدارة.   التوقعات  تتأثر  أن  بالعناصر  ویمكن  التقدیرات 

درة والنتائج  ة المقستقبلياالفتراضية مثل التدفقات النقدیة الم
، على  كذلكمن العمليات، وهي  الربح  وامش  هوقعة و المت

الخصوص،   المتوقعة  ةحساسوجه  الخام  المواد  ألسعار 
منتجات مبيعات  المنظور  وأسعار  المستقبل  في  الشركة 

وتوافر تسهيالت القروض الكافية. 

تضمنت مبدأ إجراءاتن وقد  الفتراض  اإلدارة  بتقييم  یتعلق  فيما  ا 
ي: ة ما یلستمراریاال

م السيولة، واالمتثال  المتعلقة بتقييعلى فهم للعمليةنا  حصل
١٢لتعهدات الدیون وإعداد توقعات التدفق النقدي لفترة  

الالحقة لتاریخ التقریر المالي. شهرًا 

  بتحليل اقمنا  ل توقعات  المستقبلية  إلدارة  النقدیة  لتدفقات 
وراجعنا   إعدادها،  تم  بموجبها  التي  قولية  عموالعملية 

لواردة  ية مثل التدفقات النقدیة ا ئيسية المعنضات الر االفترا
الخارجي   والتمویل  المنتجات  مبيعات  من  المتوقعة 

النقدیة التشغيلية والتدفقات  األنشطة  من  الصادرة 
واألنشطة األخرى. 

 بفيما ا یتعلق  معقولية توقعات  بمراجعة  قمنا  إلیرادات، 
ا إذا كانت ن خالل تقييم مالتقدیرات التي أجرتها اإلدارة م

و قدیر الت المبيعات  بتوقعات  المتعلقة  المبيعات ات  أسعار 
شراء مع اإلیرادات السابقة حتى تاریخه، وأوامر التتوافق

جلس  المعتمدة حتى تاریخه والموازنة المعتمدة من قبل م
كمااإلد بدیل  ارة.  سيناریو  تحليل  عن  باالستعالم  قمنا 

توقعات باستخدام  للإلدارة  األدنى  إلیرادات الحد 
مدى التغير  ات الرئيسية المصاحبة للتأكد منتراض واالف

أو  فردي  بشكل  إما  ستؤدي  التي  االفتراضات  تلك  في 
إلى استنتاجات بدیلة. جماعي  

ا مجلس  اجتماع  محضر  الخطإلدارة ل قمنا بقراءة  ط  فهم 
المستقبلية وتحدید المعلومات المتناقضة المحتملة. 



في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة عضو 

ة مساهميسادإلى الالمستقلين تققي الحسابامدریرقت
(تتمة)نت الخليج ش. م. ع.شركة أسم

تقریر حول تدقيق البيانات المالية (تتمة)

الهامة (تتمة)لتدقيقأمور ا

لية التدقيقخالل عمجة األمركيف تمت معالأمر التدقيق الهام 
(تتمة) افتراض مبدأ االستمراریة 

 نفيذ  دم المحرز في التتقطة التمویل والحصلنا على فهم لخ
خطة حتى تاریخ هذا التقریر. قمنا بمراجعة على أساس ال

قبل الشركة وقمنا خيارات التمویل التي یتم النظر فيها من  
ر. ى كل خياة وجدو بإجراء تقييمنا الخاص الحتمالي

  االئتمانية التسهيالت  تفاصيل  بمطابقة  المستخدمة قمنا 
الم تعدیل للشركةالمتاحةستخدمة  وغير  ذلك  في  (بما 

.الثبوتيةاالئتمانية) مع المستندات وتمدید التسهيالت

ق بتقييم مبدأ  قمنا بتقييم مدى كفایة اإلفصاحات فيما یتعل
االستمراریة.

خرى مات األالمعلو 
ية ؤولل اإلدارة المستتحم بنا. ات الخاص ي الحسابمالية وتقریر مدققالبيانات الف الة، بخ اإلدار راألخرى من تقری تتألف المعلومات

علومات األخرى. عن الم

دي أي استنتاج تدقيق حولها. نا حول البيانات المالية ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبرأیإن 

ير  خرى غ ت األالمعلوما ذا كانت مما إمعلومات األخرى والتحققلاة قراءتمثل مسؤوليتنا فيلية، ت ت الما دقيقنا للبيانا علق بتوفيما یت
طاًء جوهریة. يها أثناء التدقيق أو التي یبدو أنها تتضمن أخ معرفة التي حصلنا عليانات المالية أو الجوهري مع البمتسقة بشكل  

فإنه لك المعلومات األخرى،ریة في تهو ج خطاءً ك ألتي قمنا بها، أن هنا ناًء على اإلجراءات اتاج، بوفي حال توصلنا إلى استن
في هذا الصدد. ما نبلغ عنه س لدینا لى ذلك. وليا اإلشارة إ ين عل

اإلدارة ومجلس اإلدارة عن هذه البيانات المالية لية مسؤو 
واألحكام المعنية منةليالما عداد التقاریرالدولية إلللمعایير  الية وفقًا  مات اللبيانل اد والعرض العادل  ؤولة عن اإلعد إن اإلدارة مس

وعن ال)وتعدیالته( بية المتحدةدولة اإلمارات العر يف٢٠١٥لسنة  )  ٢تحادي رقم (ن االلقانو لشركة وا ألساسي لالنظام ا رقابة ، 
الحتيال أو خطأ. سواًء كان ذلك نتيجةً هریة، عداد بيانات مالية خالية من أخطاء جو الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إل

صاح، كما أ االستمراریة واإلفى أساس مبدعلى االستمرار  رة الشركة علييم قدقتمسؤولية ية، تتحمل اإلدارة انات المالي بالعداد  عند إ 
كأساس  دأ االلى أساس مبدأ االستمراریة واستخدام مبعن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال الشركة عهو مناسب،   ستمراریة 

وى القيام بذلك. ها أي بدیل واقعي سیدلأو ليسكة أو إیقاف أعمالها فية الشر صتي ة تنو دار سبة إال إذا كانت اإلللمحا 

إعداد التقاریر المالية للشركة.اإلشراف على عملية جلس اإلدارة مسؤوليةیتحمل م



في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة عضو 

ساهميستقلين إلى السادة مابات المققي الحستقریر مد
(تتمة)شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

المالية (تتمة)لبيانات تدقيق اتقریر حول

المالية لبيانات تدقيق ا الحسابات عن  مسؤولية مدققي
األخطاء الجوهریة،  ية من، خالية، بشكل إجماليالبيانات المالنتحول ما إذا كا تأكيدات معقولة  هي الحصول على  دافنا إن أه

التأكيدات  نأینا حول البيانات المالية. وإ یتضمن ر بات الذي ر تقریر مدققي الحسا حتيال أو خطأ، وإصدايجًة السواًء كان ذلك نت
دولية  لقيق ا ه وفقًا لمعایير التدي تم إجراؤ لذلتدقيق اها ليست ضمانًا بأن اٍل من التأكيدات، لكنتوى عا عن مسهي عبارةالمعقولة

هریة إذا كان من المتوقع  تعتبر جو و خطأ، و طاء نتيجة الحتيال أودها. وقد تنشأ األخسوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وج 
لبيانات المالية. على هذه اءً اذها بنا تخدمين والتي یتم اتخ ارات االقتصادیة للمسى القر قول عل، بشكل مع، منفردة أو مجتمعةرث أن تؤ 

المهني خالل عملية  بدأ الشكإبقاء ماألحكام المهنية معلدولية، نقوم بإجراءلية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق ا عمطار إ في
نقوم بما یلي: ا مالتدقيق. ك

 ات  إجراءنفيذ  وتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميمنتت المالية، سواًء كان ذلك  انا طاء الجوهریة في البي ر األخ د وتقييم مخاط دیتح
نا حول البيانات المالية.  بداء رأیأساس إلة ومالئمة لتوفر لنا على أدلة تدقيق كافيالتدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول  

ال  ألن االحتياء، نظراً اطر الناتجة عن األخط الحتيال أعلى من المخ ج عن االنات أ الجوهري طر عدم اكتشاف الخطا خ إن م
ابة الداخلية.زویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرق تأو القد یتضمن التواطؤ 

وليس بهدف إبداء رأي  ،  قيق مناسبة للظروفتدق لتصميم إجراءاتلمعني بالتدقيداخلية ارقابة الالحصول على فهم لنظام ال
حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

قامت  التيية واإلفصاحات ذات العالقة  سبمعقولية التقدیرات المحا ومدىة  ت المحاسبية المتبعلسياسا تقييم مدى مالءمة ا
بها اإلدارة. 

االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي  أ  محاسبة وفقًا لمبدالم اإلدارة لطریقةمالءمة استخداحول مدى  ستنتاج  اال
ن الشكوك قي بمزید متلالتي قد  باألحداث أو الظروف  لققين جوهري فيما یتععدم یتم الحصول عليها، ما إذا كان هناك

فإنه  ،  اك عدم یقين جوهري هنذا توصلنا إلى أنالستمراریة. إس مبدأ اعلى أسا لى مواصلة أعمالها شركة عحول قدرة ال
مالية أو الالصلة في البيانات  ت ذات  یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحا 

كانتعدیل رأینا  عليها حتى  التي حصلالتدقيق  تاجاتنا على أدلة  د استنحات غير كافية. وتعتمهذه اإلفصا ت  إذا  تاریخ  نا 
تقری الشركة عن اصدققي الحسابات الخ مرإصدار  توقف  تتسبب في  المستقبلية قد  أو الظروف  األحداث  إال أن  بنا. 
مبدأ االستمراریة. فقًا لاالستمرار و 

ت تمثل المعامالالماليةالبياناتإلفصاحات، وما إذا كانت  االبيانات المالية، بما في ذلك  ى  ييم العرض العام وهيكل ومحتو قت
لعادل للبيانات المالية. اة بشكل یحقق العرضنمضواألحداث المت

بما ،  الجوهریةدقيق ونتائج التدقيق لتار الزمني المخطط لواإلطنتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق 
التدقيق. ل عملية ددها خال ة نح ظام الرقابة الداخليأي عيوب جوهریة في نفي ذلك

ور  واألمقد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقاتنا اإلدارة یفيد بأنسلجنقدم إقرارًا لمكما 
نهاء إلتخذة  اءات الماإلجر و ،  حال وجدتلة، فينا، والضوابط ذات الصاستقالليتلىا تؤثر ع عتقد بشكل معقول بأنهیُ األخرى التي قد  

. طالضوابالتهدیدات أو تطبيق 

ي تدقيق البيانات  همية فالتي نرى أنها كانت أكثر أ تم تحدید تلك األمورها لمجلس اإلدارة، یعنلتي یتم اإلبالغ ومن بين األمور ا
ذا  ص بنا إال إبات الخا قي الحسا تلك األمور في تقریر مدقنقوم بوصف  ر أمور تدقيق هامة. و تب الحالية، وبذلك تعللسنةالية  لما

یجب عدم اإلفصاح عن هذا درة للغایة، نرى أنهامة أو، في حاالت نا ن هذا األمر للعع احلوائح تمنع اإلفص لاكان القانون أو  
تجة عن  ائد المصلحة العامة النابشكل معقول فو لبية للقيام بذلك  لساوز التداعيات المتوقع أن تتج اتقریرنا حيث أنه منمر في  األ
اح.ذا اإلفصه



في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة عضو 

ة مساهميادلسالمستقلين إلى اتاتقریر مدققي الحساب
(تتمة).سمنت الخليج ش. م. عشركة أ

ألخرى يمية اتقریر حول المتطلبات القانونية والتنظ

تهية سنة المنلل،  )وتعدیالته(رات العربية المتحدةفي دولة اإلما ٢٠١٥) لسنة  ٢قم (ر لقانون االتحاديًا لمتطلبات افقكما نشير، و 
: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

بية منتظمة؛ محاسبسجالت تفظ الشركةح ت)١

اض تدقيقنا؛رأیناها ضروریة ألغر لقد حصلنا على جميع المعلومات التي )٢

النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي  نية من  م المعلألحكا وفقًا  ،  احي الجوهریةنو ال ة  تم إعداد البيانات المالية، من كاف)٣
؛)ته دیالوتع(حدةالمت لعربيةفي دولة اإلمارات ا٢٠١٥نة ) لس٢م (قر 

محاسبية للشركة؛ دارة مع السجالت الاإلتتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر )٤

١٣في إیضاح  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  منتهيةسنة الال لمالية خالل  ااقور تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واأل)٥
حول البيانات المالية؛ 

ها؛ ت العالقة والشروط التي اعتمدت عليف ذامع األطراالجوهریة المعامالت٢٤ح بين إیضا ی)٦

السنة لقد خالفت، خالة  ركلشسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن ا م توفيرها لنا، لم یلى المعلومات التي تاستنادًا إ)٧
لة  في دو ٢٠١٥) لسنة  ٢(ي رقم  االتحادالقانون ن، أي من األحكام المعنية م٢٠٢١دیسمبر  ٣١نتهية فيية المالمال
شطتها أو تأثير جوهري على أنعلى وجه قد یكون لهأو النظام األساسي للشركة)وتعدیالته(دة  إلمارات العربية المتح ا

؛ و٢٠٢١ر دیسمب٣١مركزها المالي كما في 

تماعية خالل السنة.الج همات االمسا (أ)٨ح ضا یبين إی )٨

عن ارنست ویونغ

من: موقعة
حيد أبو شرخو ف أشر 

شریك
٦٩٠م التسجيل: قر 

٢٠٢٢فبرایر١٤
دة الشارقة، اإلمارات العربية المتح 



.عأسمنت الخليج ش. م.شركة 

.جزءًا من هذه البيانات الماليةرفقةالم٢٩إلى  ١اإلیضاحات من كل تش
٨

ئرأو الخسااألرباح بيان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في  للسنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم ح إیضا 

٥٣٤٠٬٦٣٧٬٣٨٢٣٤٥٬٨٧٨٬٧٦٠قود العمالءعات من یرادإلا

)٢٤٨٧٢٨٬٤٠٢٬()٧٬١٠٨٬٣٦٠٣٧(٦بيعاتتكلفة الم

)٥٦٬٨٤٩٬٤٨٨()٣٦٬٤٧٠٬٩٧٨(الخسائري إجمال

٧٣٬٩٣٣٬٣٦٧٧٬١٧٥٬٥٤٨يلي آخردخل تشغ

)٤٦٬٣٣٦٬٠١٦()٣٩٬٦١٩٬٥٦٠(٨مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

)١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩(-١١كائن والمعداتلكات والمتممالقيمةي  اض فانخف

)٣٬١١١٬٣٧٩(٩١١٬٢٠٨٬٣٣٥افيص-االستثمار  ئر)(خسا /دخل

)٢٬٩٥٣٬٩٣٨()٢٬٢٢٩٬٣٠١(تكلفة التمویل

١٠٬٨١٢١٨٩٬١٠٥١٧٠٠٤٬١٬دخل آخر

)٥٧٥٤٦٣٬٧٣٬٢()٥٢٬٩٨٨٬٣٢٥(خسارة السنة

م:سهالية ح بر 
)٦٧٬٠()١٣٬٠(٢٢للسهمةسارة األساسيلخ ا



.عأسمنت الخليج ش. م.شركة 

.جزءًا من هذه البيانات الماليةرفقةالم٢٩إلى  ١اإلیضاحات من كل تش
٩

لشامالالدخلبيان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ية في  المنتهللسنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمم درهح ضا إی

)٥٧٥٤٦٣٬٢٧٣٬()٥٢٬٩٨٨٬٣٢٥(للسنةالخسائر

ل األخرى:لشامخل ادلبنود ا

دة خرى التي لن تتم إعا األالشاملبنود الدخل  
الحقةسنواتإلى األرباح أو الخسائر في  تصنيفها 

ادلة لقيمة العات مدرجة با مار ستثد امن استبعا ربح 
١٠٣٬٧٤٤٩٬٩٨٠٬٠٠٠(أ)١٣األخرى املالشخلبنود الدمن خالل 

ة بالقيمة دلة لالستثمارات المدرج ا عصافي التغير في القيمة ال
)٠٨٧٦٩٧٬٤٬(١٬٥٦٣٬٣٠٧(ب)١٣ألخرى الشامل امن خالل بنود الدخل  ة ادلالع

١٬٦٦٧٬٠٥١٩١٣٢٨٢٬٥٬خرى ألالإجمالي بنود الدخل الشام

)٦٦٢١٨٠٬٢٦٨٬()٥١٬٣٢١٬٢٧٤(لسنةة لاملشالالخسائرمالي جإ





.عأسمنت الخليج ش. م.شركة 

.جزءًا من هذه البيانات الماليةرفقةالم٢٩إلى  ١اإلیضاحات من كل تش
١١

ةلكيالموق رات في حقغيالتبيان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ية في  هتمنالللسنة

احتياطي 
المجموعمتراكمة رئخسا القيمة العادلة االحتياطياترأس المال 

درهمدرهم درهم درهم درهم 

٧١٣٬١٩٥٬٨٨١)٨٬٠٠٥٬٤١٦()٥٨٬٥٣٧٬٥٧٤(٢٠٢١٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ینایر  ١رصيد في  لا

)٥٢٬٩٨٨٬٣٢٥()٥٢٬٩٨٨٬٣٢٥(---سنةة للسار الخ 

٣٠٧٥٦٣٬١٬٧٤٤١٠٣٬٠٥١٦٦٧٬١٬--سنةللاألخرى  الدخل الشاملبنود 

)٢٧٤٣٢١٬٥١٬()٥٨١٨٨٤٬٥٢٬(٣٠٧٥٦٣٬٬١--للسنةالخسارة الشاملةإجمالي

يةكالملحقوق دلة ألدواتلعا امةالقياحتياطي  تحویل  
خلمن خالل بنود الدبالقيمة العادلة نفةلمصا

-)١٧٬٢٩٩٬١٩٧(١٧٬٢٩٩٬١٩٧--)(أ)١٣ح(إیضا الشامل األخرى 

)٤٢٠٥٢٧٬٠٬٢(--)٤٢٠٥٢٧٬٢٠٬(-)٢٣أرباح (إیضاح  ت عا زیتو 

١٨٧٣٤٧٬٤١٬٦)١٩٤١٨٩٬٧٨٬()٠٧٠٦٧٥٬٣٩٬(٢٠٢١٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬٠٤١٦٦٣٬٣٤٨٬دیسمبر٣١رصيد في ال



.عأسمنت الخليج ش. م.شركة 

.جزءًا من هذه البيانات الماليةرفقةالم٢٩إلى  ١اإلیضاحات من كل تش
١٢

(تتمة)الملكيةرات في حقوق التغيبيان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في  للسنة 

احتياطي 
موعالمج خسائر متراكمة القيمة العادلة االحتياطياترأس المال 

مهدر م درههم در درهم هم در 

٩٨١٬٣٧٦٬٥٤٣)  ٤٣٬٠٩٠٬٢٥١()١٦٥٬٨٢٠٬٤٨٧(٢٠٢٠٨٢١٬٠٩٦٬٨٢٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ینایر  ١د في  الرصي

)٢٧٣٬٤٦٣٬٥٧٥()٢٧٣٬٤٦٣٬٥٧٥(---للسنةالخسارة  

٠٠٠٩٨٠٬٩٬٩١٣٢٨٢٬٥٬)٠٨٧٦٩٧٬٤٬(--للسنةالدخل الشامل األخرى  / )خسارة الشاملةال(بنود 

)٦٦٢١٨٠٬٢٦٨٬()٥٧٥٤٨٣٬٢٦٣٬()٠٨٧٦٩٧٬٤٬(--لشامل للسنةإجمالي الدخل ا

حقوق الملكية المصنفة بالقيمة ة العادلة ألدواتل احتياطي القيمویتح 
-)١١١٬٩٨٠٬٠٠٠(١١١٬٩٨٠٬٠٠٠--(أ))١٣العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إیضاح  

-٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬--)٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬()١٧إیضاح  ة الخسائر المتراكمة (أس المال من خالل تسویانخفاض ر 

٨٨١١٩٥٬٧١٣٬)٤١٦٠٠٥٬٨٬()٥٧٤٥٣٧٬٥٨٬(٢٠٢٠٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬دیسمبر ٣١الرصيد في  



.. م. عمنت الخليج شركة أسش

.جزءًا من هذه البيانات الماليةرفقةالم٢٩إلى  ١اإلیضاحات من كل تش
١٣

بيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في  للسنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم إیضاح 

غيليةة التششطناأل 
)٢٧٣٬٤٦٣٬٥٧٥()٥٢٬٩٨٨٬٣٢٥(للسنةرةخسا 
یة:دقلنلتدفقات امقابل اخسارة  الت لتسویة یالتعد

١١٤٤٬٩٤٨٬١٢٠٦٠٬٧٦٠٬٢٠٠داتمعالكائن و ماللكات و ممتالاستهالك 
١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩-١١داتمعالكائن و ماللكات و ممتي قيمة الانخفاض ف

٢٬٢٢٩٬٣٠١٢٬٩٥٣٬٩٣٨تكلفة التمویل
١٩٥٤٨٬٠٣٧٢١٠٬٠٠٠لخدمة للموظفينمكافآت نهایة اخصصم

٢٬٤٦٧٬٩٠٠)٢١٧٬٦٨٦(١٤وقعةئتمان المتالامخصص خسائر  ) / (عكس مخصص
١٬٣١١٬٣٠٠)١٬٩٣٠٬٠٠٠(١٢القيمة العادلة للعقارات االستثماریةخسارة(ربح) / 
من خاللة على االستثمارات بالقيمة العادلة  ير محققخسارة غ(ربح) / 

٤٬٨٩٠٬٩٦٢)٥٬٠٨٠٬٩٣١((ب)١٣ائرسخ لاأوباح  األر 
-)٨٨٧٬٥٣٢(٩األوراق الماليةباستثمارات بيعربح من 

)٣٬٠٩٠٬٨٨٣()٣٬٣٠٩٬٨٧٢(٩دخل فوائد وتوزیعات أرباح
-)٠٠٠٤٠٠٬(١٠ذمم مدینة من بيع شركة شقيقةة تسوی

)٣١٬٥٦٧٬٣٣٩()١٧٬٠٨٨٬٨٨٨(
عامللمال الاسأر ي  فتالتعدیال

٣٧٬٩٢٢٬٧٥٦٤٥٬٩٣٧٬٥٥٩رون ن وآخ ن تجاریو ینو مد
٤٠٬٤٩١٬٤٩٥)٧٬٨٤٢٬٣٩٨(مخزون 

)٤٠٢٧٩٦٬٤٠٬(٨٢٨٬٥٨٨٦٢٬دائنون تجاریون وآخرون 

٧٥٬٥٨٠٬٢٩٨١٤٬٠٦٥٬٣١٣

)١٬٩٣٦٬٧٦٠()٨٨٢٬٤٩٤(١٩دمة المدفوعة للموظفينیة الخ ا همكافأة ن
)٩٣٨٬٩٥٣٢٬()٣٠١٢٢٩٬٢٬(یل مدفوعةو تمف  تكالي

٥٠٣٬٤٦٨٧٢٬٦١٥١٧٤٬٩٬األنشطة التشغيلية  منیةصافي التدفقات النقد

األنشطة االستثماریة
)٢٥٬٩٢٠٬٥٢٦()٣٥٬٧٢١٬١٥٥(١١داتمعالكائن و ماللكات و ممتالشراء 
-)١٩٬٩٣٣٬٩٣٨(١٣شامل األخرى لادخلمن خالل بنود اللةادلعابالقيمةات مدرجةستثمار شراء ا

٢٧٬٣٢١٬٠١١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ثمارات في األوراق الماليةن استبعاد استمبالغ محصلة م
٣٬٣٠٣٬٤٣٢٣٬٠٧٧٬٣٣٩توزیعات أرباح مقبوضة

٤٤٠٦٬٥٤٤١٣٬فوائددخل ال

)٦٤٣٨٢٩٬١٢٬()٢١٠٤٬٠٢٢٥٬(شطة التشغيليةناألدمة فيستخ المات النقدیة قالتدفصافي  

مویليةاألنشطة الت
١٠٣٧٬٤٩٣٬)٤١١٬٦٩٠٢٦٬(نوكلباسلفياتكة في صافي الحر 

)١٣٣٬٠٩٠()١٩٬٨٣٩٬٦٥١(توزیعات األرباح المدفوعة

٠١٣٣٦٤٬٣٬)٠٦٢٬٥٣٠٤٦٬(يةمویلالتاألنشطةمن/)المستخدمة في(نقدیة دفقات الصافي الت

قد في  والنلدى البنوكفي األرصدة)النقص(الزیادة /صافي  
)٢٩١٬٠١٥(٩١٤٬٢٣١الل السنةخ الصندوق 

٩٣٠٢٦٧٬٦٬٥٩٤٬٥٨٥٬٦السنةصندوق في بدایةاألرصدة لدى البنوك والنقد في ال

١٦١٦١١٨٢٬٧٬٩٣٠٢٦٧٬٦٬لسنةهایة االصندوق في ناألرصدة لدى البنوك والنقد في



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١٤

ةشطاألن-١

قــم الشــركة") كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري ر كة مســاهمة عامــة)، رأس الخيمــة ("شــر لــيج ش. م. ع. (شــركة أســمنت الخ 
ب المســجل وان المكتــ إن عنــ حــدة. تالعربيــة المرأس الخيمــة، دولــة اإلمــارات إمــارةعن صاحب الســمو حــاكم١٩٧٧ر في سنة الصاد٢٤/٧٧

ع فــي اجتمــا .ي سوق أبــوظبي لــألوراق الماليــةإن أسهم الشركة مدرجة فالمتحدة.العربيةمارات خيمة، اإلالس ، رأ٥٢٩٥ص.ب  للشركة هو  
ماليــة (بورصــة اق اللــألور الشــركة مــن ســوق الكویــت أســهم بمســاهمين علــى شــط، وافــق ال٢٠٢٠أبریــل ٢عموميــة المنعقــد فــي عيــة الجمال

.٢٠٢٠دیسمبر ١٤خ  الكویت في تاریصةور كان آخر یوم تداول ألسهم الشركة في بالكویت).

سمنت بجميع أنواعه.ویق اإلوتساجنتبإ المتعلقة بجميع األعمالإن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام

ریةاتقييم افتراضات مبدأ االستمر ١- ١

ــنة المنتهيـــة فـــي الخـــ  ــمبر د٣١ل السـ ــركة خســـارة بمبلـــغ ٢٠٢١یسـ ــةم، مليـــون درهـــ ٥٢.٩٨، تكبـــدت الشـ ــع بالمقارنـ ــافي خ مـ بلـــغ ســـائر بمصـ
الصــعبةظــروف ال، و ١٩حــة كوفيــد ائنتيجــة تبعــات ج ادي العــامي الوضــع االقتصــ التبــاطؤ فــ غــم. ورُ ة الســابقةمليــون درهــم فــي الســن٢٧٣.٥

.٢٠٢١دیسمبر ٣١الشركة خالل السنة المنتهية في  أداءتحسنقدف،ضتواصل بسبب زیادة العر لألسعار والضغط الم

، األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع فــي والتعــافي منهــا ١٩كوفيــد جائحــة ســل التوریــد فــي أعقــاب سالاباضــطر ،خــالل الســنةمــن أهــم التحــدیات
ي فــ وانتظــام جــداول الصــيانة مراقبــة التكلفــة الثابتــةذلك كــ ، و  مــن إجمــالي تكلفــة اإلنتــاجوهریــاً ًا ج ، والتــي تعــد جــزءعالميــاً والطاقــةأسعار الوقود

كافــة النــواحي واتخــذت جميــع  مــن المرونــة مــن أظهــرت الشــركة قــدرًا كبيــراً .حــةوالتجارة بسبب الجائلميًا على الحركة ظل القيود المفروضة عا 
دارةاإلاعتمــدتها التــي التكلفــة واالســتراتيجيات المختلفــة مراقبــةات إن إجــراء. لالستفادة من الموقــف لمــا فيــه صــالح الشــركةاإلجراءات المتاحة  

، حيــث ٢٠٢١خــالل ســنة ، قــد بــدأت جميعهــا تــؤتي ثمارهــا صالتكاليف الثابتة بشكل خا ليلى تقز علتركيالي مع اح نو كافة الفي ٢٠٢٠في  
.يون درهممل٢٢في التكلفة الثابتة بواقع شهدت انخفاض هائل 

الوقــود ، واســتبدالعر البيــ دة أســعا عن طریــق زیــا عبء ارتفاع التكلفةتحویلإلى حد كبير فيجحت الشركة ، فقد ناألهميةاألمور بالغةومن  
. نة للمصــنعجــاح فــي تنفيــذ عمليــات الصــيا لناو ج من مصــادر الطاقــةأفضل مزیواستخدام، خرى لإلحراقد ومصادر أبمواالمرتفعةذو التكلفة

ل الســنة داء خــالفــي األاً كبيــر اً . لــذلك، تتوقــع الشــركة تحســن٢٠٢١قــد تكللــت بنجــاح منقطــع النظيــر مــع نهایــة ســنة إال أن كافــة هــذه الجهــود
.  مقبلةال

.كبيــرون اســتخدام أي تمویــل خــارجي دلــى إدارة مركــز الســيولة ت الشــركة قــادرة عب، كانــ الوقــت الصــعل هذاحتى خال، فيما یتعلق بالسيولة
عــالوة علــى ذلــك، لــدى الشــركة مصــادر تمویــل . ٢٠٢١خــالل ســنة درهــم ليــون م٢٦.٥حيــث خفضــت الشــركة االقتــراض الخــارجي بواقــع 

ــًا بتتمتــع الشــركة ح ب.القریــ المســتقبلحدوثــه فــيالمتوقــع قــایيس األداء والــذي مــن ن موقــت تحســيحتــىة يــ فرجيــة كا وخا اخليــة د مســتویات الي
كــان لــدى الشــركة، ٢٠٢١دیســمبر ٣١فــي مقارنة بمنافســيها.ماتاألز ي وضع أفضل لمواجهة منخفضة وبالتالي ترى اإلدارة أنها فاستدانة
.بها ةملتزممسحوبةغير  اض  اقتر تسهيالت عبارة عنمليون درهم) ١٠٢.٣-٢٠٢٠(مدرهمليون ٤٦.٩مبلغ

: االستراتيجيات التاليةة ر اإلداسوف تواصل

 ي تعاني حاليًا من ضغط كبير لت سمنت والتوسع في أحجام المبيعات، واإلايعاتمبىز عل تركات اتيجيتر استطویر
؛ستقبل المنظورریة في الماالختيا ساسية و المصاریف غير األكافة أجيل ت
؛ةيساسحتفاظ األمالية عند مستویات اال تقييد المصاریف الرأس
؛ ةیات النشاط المنخفضع مستو ماشى میتلعامل بما ل المااس ل وخفض رألرأس المال العاملصارمةدارة ا اإل
اجراءإ الحافظة  ملات  الصحيعلى  والمزج  مصا طاقة  بين  و الطا درح  تصبح ةالمتوفر اردللمو مثل  واألالفعالل  االستغالقة  حتى 

.فة في الدولةل تكلج األقالمنتِ 



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١٥

) (تتمةاالستمراریةافتراضات مبدأيم تقي١-١

ركة. شللء ستویات أداف معها بشكٍل استباقي لضمان تحقيق أفضل مي تواجهها وسوف تواصل التكي إن اإلدارة على درایة بالتحدیات الت

السوق المزید من یشهد  من المرتقب أنف،  الجائحةانحسارقرار أسعار السلع وتأثيراستو صادیة  قتاألنشطة االحسنتل  فضه بدارة أناإلترى 
لية ة والتشغيتراتيجيات االساءجر ه، إلى جانب اإلاإلجراءات المذكورة أعالباإلضافة إلى  استمرار الطلب على األسمنتمما یضمنالتعافي  

في المستقبل المنظور. حية الشركة تحویل رب  فعال على  بشكلٍ عمل سوف تدارة، إلا مجلس اخذهالتي اتخرى األ

حاالت توقف األ) مع تطور األوضاع إلداCOVID-19ونا المستجد (ة ألثر فيروس كور لدقيقالمتابعة اركةواصل الشف توسو  عمال  رة 
).COVID-19جد (روس كورونا المستيفلتفشي نتيجةً ٢٠٢٢نة لمالي في سعمالها وأدائها ا مل أن تطرأ على أ المحت

االفصاحات المحاسبيةالتغيرات في السياسات و ات المالية و اناد البيأسس إعد-٢

انات الماليةأسس إعداد البي
ي تحــادالوالقــانون اةي للشــركاألساســ ظــامالننالمعنيــة مــ لألحكــام ر الدولية إلعداد التقاریر المالية ووفقــاً تم إعداد البيانات المالية، وفقًا للمعایي

.)وتعدیالته(عربية المتحدةالراتاإلما في دولة٢٠١٥لسنة)٢(رقم

ــة وفقــــ یـــتم إعـــداد البيا  ــة با اریخيــــة، باســـتثناء االًا لمبـــدأ التكلفـــة التنــــات الماليـ ـــة ســــتثمارات المدرجـ ــة العادلـ ــاح أو الخســــائر لقيمـ مـــن خــــالل األربـ
بالقيمة العادلة.ها ياسثماریة، والتي یتم قاالستخرى والعقارات  امل األخل الشنود الدبل  خالة منالمدرجة بالقيمة العادلواالستثمارات  

ب جميــع المبــالغ إلــى أقــر م تقریــبركة ویــتلــدى الشــ أیضــًا دمة تحــدة وهــو العملــة المســتخ م اإلمــارات العربيــة المالماليــة بــدرهتعــرض البيانــات
ير لغير ذلك.(درهم) إال إذا أش

ةالمحاسبيفصاحات ت واالاياسالسفي التغيرات 
الماليــة للســنة الســابقة، ياســات المتبعــة فــي إعــداد البيانــاتالسالبيانـــات الماليـــة متوافقــة مــع تلــكالمتبعــة فــي إعــدادالمحاســبية إن السياســات

:ء ما یليباستثنا 

والمعدلةوالتفسيرات الجدیدةایيرالمع
٢٠٢١ینایر  ١أو بعد التي تبدأ في ترات السنویة للفالمعایير الجدیدة والمعدلة التي یسري مفعولها 

 والمعيــار ٩قــاریر الماليــة رقــم لي إلعــداد الت: التعــدیالت علــى المعيــار الــدو ٢مرحلــة ال-إعــادة تشــكيل المقارنــة المعياریــة لســعر الفائــدة
معيـــار وال٤قـــم ریر الماليـــة ر إلعـــداد التقــا دوليوالمعيــار الـــ ٧والمعيــار الـــدولي إلعـــداد التقــاریر الماليـــة رقـــم ٣٩المحاســبي الـــدولي رقـــم 

١٦الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

أثير جوهري على البيانات المالية للشركة. أنها ليس لها أي ت، إال٢٠٢١مرة في سنة والتفسيرات ألول تنطبق التعدیالت 

ماليــة للشــركة تــم اإلفصــاح عنهــا يانــات الریخ إصــدار البا بعــد، حتــى تــا عولهــ المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة الصادرة، لكن لم یسر مفإن  
فــي فتــرة تعــدیالت والتفســيرات المــذكورة أدنــاه علــى البيانــات الماليــة للشــركة لم األثــر النــاتج عــن إتبــاع المعــایير واأدنــاه. تقــوم اإلدارة حاليــًا بتقيــي

ح ساریة المفعول.ندما تصبد االقتضاء، عوالمعدلة، عندیدةتطبيقها األولي، وتنوي اتباع المعایير والتفسيرات الج 

لبيانات المالية للشركة.ري على ا، إال أنها ليس لها أي تأثير جوه٢٠٢١تنطبق التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في سنة 
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(تتمة) التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبيةات المالية و اناد البيأسس إعد-٢

ة)(تتمصاحات المحاسبيةفالسياسات واالفي التغيرات 

الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعدایيرالمع
یخ إصــدار ا هــي موضــحة أدنــاه، لكــن لــم یســر مفعولهــا بعــد، حتــى تــار الصــادرة، كمــ ذات العالقــةلــةعدلمیــدة وارات الجدفســيوالتعــایيرالمإن 
نها أدناه.عة تم اإلفصاح  المالية للشركيانات  الب

 المعيــار التعــدیالت علــى-٢٠٢١یونيــو ٣٠التــي تجــاوزت ١٩-نــا المســتجد كوفيــدبوبــاء فيــروس كورو علقــة المتاإلیجــارازاتامتيــ
.٢٠٢١أبریل  ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ا ي یسري مفعولهتوال١٦الية رقم داد التقاریر المالدولي إلع

 د بعــ ي أو بــدأ فــ تــي تاليــة القــاریر المإعــداد التتار تــ لفري مفعولــه مين (یســ ود التــأ عقــ -١٧قــم المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية ر
أیضًا بتطبيق المعيار الــدولي إلعــداد تطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأةرط وجود أرقام المقارنة. ُیسمح بالشمع٢٠٢٣یر  ینا ١

ي تقــوم فيــه المنشــأة بتطبيــق المعيــار اریخ الــذفــي أو قبــل التــ ١٥ماليــة رقــم ر الوالمعيار الــدولي إلعــداد التقــاری٩التقاریر المالية رقم 
.ألول مرة١٧ة رقم ليما الدولي إلعداد التقاریر ال

 التــي للفتــرات (یســري مفعولهــا -١التعدیالت على المعيار المحاسبي الــدولي رقــم -متداولةغير و أكمتداولةت  تصنيف المطلوبا
.ها بأثر رجعي)ویجب تطبيق٢٠٢٣ر  ینای١تبدأ في أو بعد 

التــي الفتــرات مــن یســري مفعولهــا (٣لتقــاریر الماليــة رقــم المعيــار الــدولي إلعــداد االت علــىدیالتعــ -وري التصر اإلطا إلى رةشا اإل
.)وتنطبق في المستقبل٢٠٢٢ینایر  ١تبدأ في أو بعد 

١٦حاســبي الــدولي رقــم علــى المعيــار المدیالت التعــ -لمقصــود اام تخدحصــلة قبــل االســ : المبــالغ المات واآلالتتلكــات والمعــدالمم
التــي یــتم لثابتــةالموجــودات ارجعي على بنود ویجب تطبيقها بأثر ٢٠٢٢ینایر ١بعد وأي التي تبدأ فالفتراتمن (یسري مفعولها  

مرة).ول لتعدیالت أللنشأة  ق الميتطبعندعرضها تم یسنةتوفيرها لالستخدام في أو بعد بدایة أول 

التــي الفتــراتمفعولهــا مــن ري (یســ ٣٧رقــم ولي الــدبي محاســ اليــارالمعىالتعــدیالت علــ -تنفيــذ العقــد تكــاليف –یضــية التعو العقــود

تزاماتهــا على العقود التي لــم تقــم المنشــأة بعــد بالوفــاء بجميــع الفي المستقبلتطبيق التعدیالت میلز . ٢٠٢٢ینایر١أو بعد تبدأ في 
ولــي). ُیســمح ألايــقالتطباریخة (تــ ل مــر و لتعــدیالت أله اذهــ طبيــق تبخاللهــا المنشــأةوم التــي تقــ المحاســبية رة الفتــ في بدایــة بها الواردة  

ب اإلفصاح عنه).بالتطبيق المبكر ویج 

  تبــدأ فــي التــي(یسري مفعوله على الفترات الســنویة ٨التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -تعریف التقدیرات المحاسبية
التي تحــدث فــي أو بعــد المحاسبيةبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقدیرات وتنط٢٠٢٣ینایر ١عد  أو ب
ع المبكر ما دامت هذه الحقيقة قد تم اإلفصاح عنها.)تلك الفترة. ویسمح باالتبا بدایة

  الخــاص بالمعــایير ٢الممارســة رقــم وبيــان ١الــدولي رقــم عيــار المحاســبيالمالتعدیالت علــى-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
، مع السماح بــالتطبيق المبكــر). ٢٠٢٣ینایر ١تبدأ في أو بعد عوله للفترات السنویة التي (یسري مفالدولية إلعداد التقاریر المالية

ومــات السياســة علــى معلمــور الجوهریــة بيق تعریف األل تطتوفر إرشادات غير إلزامية حو ٢نظًرا ألن تعدیالت بيان الممارسة رقم 
ًیا.المحاسبية، فإن تاریخ سریان هذه التعدیالت ليس ضرور 

 ــين ــقيقة أو مشـــ بيـــع أو مســـاهمة بـــالموجودات بـ ــركته الشـ ــترك المســـتثمر وشـ ــداد التعـــدیالت علـــى -روعه المشـ المعيـــار الـــدولي إلعـ
الدوليــة تأجيــل ایير المحاســبيةس المعــ رر مجلــ قــ ٢٠١٥دیســمبر (فــي٢٨رقــم ليدو الــ ي لمحاســبوالمعيــار ا١٠التقــاریر الماليــة رقــم 

خصــوص طریقــةبيالبحثــ هتنشــأ عــن مشــروعقــد ت التــي مــن التعــدیالنتهــاءاالوقــت ت حتــى یحــين تــاریخ ســریان المفعــول للتعــدیال
عنه).حا فصإلكر ویجب اُیسمح بالتطبيق المبیتم تطبيق التعدیالت في المستقبل.كية.حقوق المل

المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم التعــدیالت علــى -اتجــة عــن معاملــة واحــدة بــالموجودات والمطلوبــات النمؤجلــة المتعلقــة ئب الالضــرا
)٢٠٢٣ینایر  ١مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ي (یسر ١٢
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ة) (تتملمحاسبيةات االتغيرات في السياسات واالفصاحات المالية و اناد البيأسس إعد-٢

(تتمة)فصاحات المحاسبيةواالاسات السيفي التغيرات 

مة)(تتمفعولها بعدالصادرة ولكن لم یسرایيرالمع

)٢٠٢٠یو (صدرت في ما ٢٠٢١–٢٠١٨ویة دورة التحسينات السن

تــي تقــوم بعــة الا تركة الالشــ -ليــةما الد التقــاریر عــدادولية إلللمعایير الرةاالتباع ألول م١رقم ر الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقاری
تطبيق المبكر).ع السماح بال، م٢٠٢٢ینایر  ١ي أو بعد تبدأ فالتي  الفتراتار ألول مرة (یسري مفعولها من باتباع المعي

تثبيــت " للتوقــف عــن٪١٠بة بــار "نســ فــي اختلرســوم المشــمولةا-ت الماليــةنــا البيا -٩رقــم ةالماليــ التقــاریر ر الــدولي إلعــداد عيــا الم
السماح بالتطبيق المبكر).، مع ٢٠٢٢ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد الفترات(یسري مفعولها من ة  الماليلوبات  المط

التــي تبــدأ فــي أو تالســنوالعادلــة (یســري مفعولهــا مــنة امــ يقفــي قياســات الالضــرائب-اعــةلزر ا٤١رقــم  الــدولي  المحاسبي  يار  المع
بكر).بالتطبيق الم، مع السماح ٢٠٢٢ینایر١بعد 

يقهــا تطبســنةشــركة فــي يانــات الماليــة للالبعلــىأعالهالمذكورة والتفسيرات دیالتوالتعاليًا بتقييم األثر الناتج عن إتباع المعایير دارة ح تقوم اإل
. لعو ساریة المفتصبحعندما  المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء،هذه تنوي اتباع  األولي، و 

محاسبية الهامةالاسات السيخصمل-٣

ناه.ة أدات المالية مبينانبيد هذه الإعداإن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في 

ت تحقق اإلیرادا
ع الشــركة بلــغ الــذي تتوقــ الملسيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ یســاويقود العمالء عندما تحول ادات من عت االیرایتم تثبي

ســيطر علــى دة تا عــا إیراداتهــا، ألنهــ ت بــا فــي ترتيئيســيبل هذه البضائع أو الخدمات. استنتجت الشركة أنها تعمل كطرف ر ليه مقا لحصول عا
العميل.حویلها إلىقبل تلخدماتأو اسلع ال

مبيعات البضاعة
ميــل، والــذي یكــون عــادًة عنــد تســليم إلــى العلبضــاعة يطرة على افيه تحویل السیتم یتم تثبيت اإلیرادات من مبيعات البضاعة في الوقت الذي 

.هذه البضائعبللها مقا ستحقیبمبلغ یساوي المبلغ الذي تتوقع الشركة أن البضاعة

ئدواادات الفوإیر توزیعات األرباح  
الدفعة.لحصول علىفي ااهم ك حق للمسعندما یكون هنا تااالستثمار رباح من دات توزیعات األیتم تثبيت إیرا

الــذي یخصــم عرة الفعلــي المطبــَق، وهــو الســ الفائــدق وبســعریــتم تحقــق إیــرادات الفوائــد علــى أســاس زمنــي، بــالرجوع إلــى أصــل الــدین المســتح 
ات.الموجودلبندریةتفقيمة الدصافي المقابلية  ودات الماللمتوقع لبند الموج لعمر اخالل االمستقبل  يفالمقدرةقدیةالنالمقبوضاتبالضبط  
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(تتمة) محاسبية الهامةالسياسات الخصمل-٣

(تتمة)ت تحقق اإلیرادا

أرصدة العقود
م المدینة التجاریةذمال

المبلغ).ور الوقت فقط قبل تاریخ استحقاق دفعلزم مر (أي، یغير مشروط يل لعممن ا حق مستالغ ا كان المبلمم المدینة إذلذیتم تثبيت ا

دلعقو مطلوبات ا
لشركة بنقل البضائع أو قبل قيام ا) من عميل  یحدث أوالً نت الدفعة مستحقة (أیهما  كا و  عة أاستالم دفعقد إذا تمالند مطلوبات  یتم تثبيت ب

ة أوعلى البضاعل السيطرة بموجب العقد (أي تحویقوم الشركة بالتنفيذود كإیرادات عندما تلعقلوبات اثبيت مطخدمات ذات العالقة. یتم تال
لعميل). قة إلى العالاالخدمات ذات 

موجودات الثابتةلا
ة تشتمل كلفتلك التجد. إن  ة، إن و المتراكم في القيمض  وخسائر االنخفا الستهالك المتراكمبالتكلفة ناقصًا االموجودات الثابتة  یتم إظهار  
لمشار وتكاليف الات الثابتة  الموجودحالل جزء من  على تكلفة إ ت. عندما يبعيار التثم تلبية مل تالة األجل في ح طوییع اإلنشاءقروض 

ت  ردیة ذاجودات فمثل تلك األجزاء كمو ثبيت  بتكة  فترات زمنية معينة، تقوم الشر لموجودات الثابتة ضروریًا خاللستبدال أجزاء من ایكون ا
دات و ج مدرج للمو المبلغ المن  ضثبيت التكلفة  تم تص رئيسي، ید إجراء فح قًا لذلك. وبالمثل، عنوتقوم باستهالكها وفعمار استخدام محددة  أ 

ح في  الكإحالل  معيار  تكاليف  ال تلبية  جميع  یتم تثبيت  بتثبيت.  والتصليح األخرى ضمن  ن  الشامل عند صرفها. إلدخل  ا يانالصيانة 
معيار استيفاء  تمادات المعني إذموجو ليف بند الجها في تكا عد استخدامه، یتم إدرا شطب بند الموجودات بللتكاليف المتوقعة لية ة الحالالقيم
المخصص. تيتثب

اآلالت باســتثناء بعــض المكــائن و تدااألعمــار المقــدرة الســتخدام الموجــو تهالك علــى أســاس طریقــة القســط الثابــت علــى مــدىاالســ یحتســب
:كما یليحدات طریقة المنتج،  الطاقة التي یتم استهالكها باستخدام و ومحطات 

نةس٣٥لى  إ٢٧طرقاتأبنية و 
ات االنتاجدح سنة/ و ١٥ى  إل٥*آالت  و مكائن
نتاجوحدات االطاقةت المحطا 

اتنو س٥إلى  ٢سيارات ومعدات
سنوات٣معلوماتالأجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية 

اقة  الططات  والمكائن ومح اآلالت  ج مصنف كجزء من  لخط إنتا ا الخاصة بهكالستهالاقةریطقامت الشركة بتغيير،٢٠٢٠في سنة  *  
طر  وحدات  إلى  وكانتجاإلنتا یقة  استخ ٢٠٢٠ینایر  ١ا قبل  لطاقة یتم استهالكه محطات ا.  مدى عمر  یعلى  من  دام متبقي  ١٠تراوح 

سنة. ٣٠سنوات إلى

ى التوالي  ط علومحطات الطاقة والتي تقاس بالطن والميغاواكائنوالمالت  آللرة  ة المقدالمتبقيج  تا ناإلى وحدات  معدالت وحدات اإلنتاج عل
تشغيلمراعاة  تاج المتبقية هذه مع ویتم تقدیر وحدات اإلنخارجي مستقل.  یتم تحدیدها من قبل استشاري ، والتي  ٢٠٢١ینایر  ١في  كما 

. ة دولياً دمالمعتناعيةر الصعایي للماً طاقة وفق والمكائن ومحطات الالت آل ايانة صو 

إن  تبعاده.ه أو اسة من استخدامیا اقتصادیة مستقبليعلى مزاقعًا الحصوللم یعد متو ما عندعند استبعاده أوتة  الموجودات الثابیشطب بند  
خسائرأي   أو  كبندودعن تثبيت بند الموج نتيجة التوقف  أرباح  (محتسبة على أنهات  عوائد االستبعادا الفموجودات  بين صافي  ما  رق 

دات.ات كبند موجو ن تثبيت بند الموجودخاللها التوقف ع تملتيافي السنةامل الشفي بيان الدخللمدرج لبند الموجودات) تدرجوالمبلغ ا

.ا مستقبًال، إن كان ذلك مالئماً عدیلهفي نهایة كل سنة مالية وتستهالك ال االستخدام وطریقة اوجودات وأعمارالمتبقية للمعة القيمیتم مراج 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١٩

(تتمة) محاسبية الهامةالسياسات الخصمل-٣

(تتمة)ابتةالثموجودات لا

طع  وفي قتستذلك. إن لم  ها محاسبيًا وفقًا لجتم رسملتها على هذا النحو ویتم معال تتلموجودات الثابتة  االتي تستوفي تعریف  الغيار  إن قطع  
ع قطدأ استهالك. یبرباح أو الخسائراستهالكها وتسجيلها في بيان األثابتة، یتم إدراجها في المخزون أو لموجودات الیير تثبيت اار لمعا الغي
ممر االستخدامن عمر االستخدام وعر  غيار على المدى القصيیتم استهالك قطع الالحصول عليها.  ر عند استخدامها، وليس عند  لغيا ا

ة لقيمرج أي انخفاض في اع الغيار للخدمة، یدت توفر قطالتي سبقالسنة، أیهما أقصر. خالل ذو العالقةد الموجوداتوقع لبني والمتالمتبق
ن االفتراضات  إالقيمة.ضانخفا عند تحدید مؤشرات  ٣٦بي الدولي رقم  المعيار المحاسفاض القيمة وفقًا لمتطلبات  انخ رة  خسا على أنه  
واالیضاح  ٤ات یتم توضيحها في االیضاح  الممتلكات والمكائن والمعدم االنخفاض في قيمةبل االدارة في تقييمستخدمة من قلاالرئيسية

(أ). ١١

زون المخ
المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى  أیهما أقل. تمثل التكاليف تلك المصروفات  لممكن تحقيقها صافي القيمة اون بالتكلفة و المخز ييمم تقتی
اليين كما یلي: عه وشكله الح قو م

لمرجح؛ تكلفة الشراء على أساس المتوسط ا -اد الخام مو ال
ًا إلى الطاقة  العامة للتصنيع استنادلة وجزء من المصروفات  العما رة و اشلمبواد ا ة المتكلف- التنفيذ  ال قيد  بضائع تامة الصنع وأعم

ض یة، ولكن باستثناء تكاليف االقتراالتشغيلية االعتياد

قعة المتو ليف مام والتكا عة لإلتادیة، ناقصًا التكاليف المتوقر البيع التقدیري أثناء سير األعمال العهي سعحقيقها يمة الممكن ت إن صافي الق
البيع. جراءیة إلور لضر ا

لية األدوات الما

لمنشأة أخرى.حقوق ملكية ة ا دية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أإن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مال

موجودات المالية لا)١

التثبيت األولي والقياس 
عمیت المالية،  الموجودات  األولي،التثبيندتصنيف  ابالت  األخرى  بنودخاللمنة  لعادلقيمة  الشامل  خالالدخل  من  العادلة  ل والقيمة 

بالتكلفة المطفأة. الحقًا  قياسها میت، كما األرباح أو الخسائر

كة  مال الشر موذج أعتعاقدیة للموجودات المالية ونثبيت األولي على خصائص التدفقات النقدیة الد الت ية عنجودات المالتصنيف المو دتمعی
بق الشركة بعض االستثناءات لى عنصر تمویل جوهري أو التي تط جاریة التي ال تحتوي عناء الذمم المدینة التباستثات. جودو مذه الدارة هإل

عادلة  ة اله بالقيمتم قياسالعادلة زائدًا، في حالة لم یمبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته  كةشر شأنها، تقوم البها المعيار بحمسیالتي
صر تمویل جوهري أو التي تطبق  التجاریة التي ال تحتوي على عنالت. إن الذمم المدینةلخسائر، تكاليف المعامأو ا رباحاأللن خالم
الية رقمریر المالمعيار الدولي إلعداد التقا المعيار بشأنها، یتم قياسها بسعر المعاملة بموجبت التي یسمح بها بعض االستثناءاةكشر ال

١٥.
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٢٠

(تتمة)الهامةت المحاسبية لسياساص املخ-٣

(تتمة)األدوات المالية 

(تتمة)الموجودات المالية)١

(تتمة)التثبيت األولي والقياس

نهــا أن تنــتج عرى، یجــبخــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــ بالتكلفة المطفأة أو القيمــة العادلــة مــنقياسها الية و لموجودات المیتم تصنيف ايكل
ر إلــى هــذا التقيــيم باســم اختبــار ة علــى المبلــغ األساســي القــائم. یشــا لمبلــغ األساســي والفائــدفقــط عبــارة عــن دفعــات اتــي هــية الدیــ لنققات االتــدف
قدیــةتــدفقات النذات الاألداة. إن الموجــودات الماليــةاألساســي القــائم، ویــتم إجــراؤه علــى مســتوى لمبلــغ علــى ااســي والفائــدةالمبلــغ األستا عــ دف

الخســائر، بصــرف النظــر عــن قيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو م تصــنيفها وقياســها بالصــل الــدین والفائــدة یــتعات ألمــدفو ط فقــ ليســتالتــي
ل.ا معاألنموذج

وذج دد نمــ . یحــ ات النقدیــةالتــدفقجوداتهــا الماليــة مــن أجــل انتــاجالماليــة إلــى كيفيــة إدارتهــا لمو دارة الموجــوداتعمــال الشــركة إلذج أ نمــو یشــير
ودات جــ و مموجــودات الماليــة أو كليهمــا. إن الفقات النقدیــة التعاقدیــة أو بيــع الوف تنتج عن تحصيل التدنت التدفقات النقدیة سذا كا ما إل  لعما

ت وجودابــالماالحتفــاظ هــدف منــهلــذي یكــون النمــوذج األعمــال وامطفــأة یــتم االحتفــاظ بهــا ضــمنقياســها بالتكلفــة الالتــي تــم تصــنيفها و الماليــة
ود نــ بوقياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالللموجــودات الماليــة التــي تــم تصــنيفها التعاقدیة في حين أن اصيل التدفقات النقدیة جل تح من أة  اليالم
ت النقدیة التعاقدیة والبيع.نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقا حتفاظ بها ضمن األخرى یتم االامل  الشلدخلا

حســب األنظمــة أو العــرف الســائد فــي ضــمن إطــار زمنــي محــدد بتتطلــب تســليم الموجــوداتالتــي ليــة ما الجوداتالمو يعاتریات أو مبمشتإن
ند موجودات.فيه الشركة بشراء أو بيع بالتاریخ الذي تلتزماریخ المتاجرة، أي  م تثبيتها بتتیلسوق (المتاجرة بالطریقة العادیة)ا

لقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الســتثمارات المدرجــة با التجاریين واآلخــرین واینين المدو نوكى البدة لدألرصة للشركة االماليالموجوداتتتضمن
أو الخسائر.خالل األرباح  نالشامل األخرى والقيمة العادلة مالدخل

الالحقسالقيا
:ت المالية ضمن الفئات التاليةألغراض القياس الالحق تصنف الموجودا

 ةفأ لمطلفة ابالتكلية  جودات الما المو
األرباح والخسائر المتراكمة؛الشامل األخرى مع إعادة إدراجعادلة من خالل بنود الدخلجودات المالية بالقيمة المو ال
مــة عنــد المتراكعــادة تــدویر األربــاح والخســائر عادلة من خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى دون إ المصنفة بالقيمة الت المالية  داو ج و الم

تثبيتعن الوقف  الت
الخسائرمن خالل األرباح أوة بالقيمة العادلة ت الماليجودامو ال

ة المطفأةالمالية بالتكلفالموجودات
ح . یــتم تثبيــت األربــا لقیمةفــي الالنخفــاضتخضعســعر الفائــدة الفعلــي و یقةطــر دامخ باستالحقــًا ةفأ طلمابالتکلفةةیلا لماوداتج و لماسقیا میت

مة بند الموجودات.دیل أو االنخفاض في قيتوقف عن تثبيت أو التعتم الما یندر علخسائأو ارباحائر في األوالخس

دینين التجاریين واآلخرین.والملبنوكاألرصدة لدى االمطفأة على  ةفالمدرجة بالتكلشركة ات المالية للتشتمل الموجود

ق الملكية)ت حقو أدوا(خرى ل األالشامدخل  ل بنود الة من خالية المصنفة بالقيمة العادلمالالالموجودات
لكيــة مصــنفة ت حقــوق مكــأدواءإللغــا لقــوق الملكيــة بشــكل غيــر قابــل یمكن للشركة أن تختــار تصــنيف اســتثماراتها فــي ح ت األولي، عند التثبي
٣٢م رقــ لــدوليســبي المحا المعيــار اة بموجــبدما تســتوفي تعریــف حقــوق الملكيــ لعادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى عنــ ابالقيمــة

داة على حدة.ظ بها للمتاجرة. ویتم تحدید التصنيف على أساس كل أمحتفوغيرالعرضت المالية: ألدواا
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(تتمة) مةبية الهاحاسملاملخص السياسات -٣

(تتمة)لمالية األدوات ا

(تتمة)الموجودات المالية)١

(تتمة)الالحقالقياس
ر. یــتم تثبيــت توزیعــات األربــاح كــدخل إلــى األربــاح أو الخســائم إعــادة تصــنيفها أبــدا ال یــتليــة الما جــوداتلمو ذه االخســائر مــن هــ و ربــاحإن األ

المبــالغ المحصــلة تســتفيد الشــركة مــن هــذه ة بهــا باســتثناء عنــدما اســتحقاق الدفعــة الخاصــ د تأكيــد عنــ رئا اســتثمار فــي بيــان األربــاح أو الخســ 
امل األخــرى. إن أدوات حقــوق بــاح فــي بنــود الــدخل الشــ لــة یــتم تثبيــت هــذه األر الحا هــذه، وفــيماليــةالوداتفة بند الموجــ تكلمن جزءاداستردك

لقيمة.لتقييم االنخفاض في اشامل األخرى ال تخضع الدخل الود بنالمصنفة بالقيمة العادلة من خاللالملكية 

في هذه الفئة.استثماراتها المدرجة ولبعضرجة المدة غيرلكيالماتها في حقوق ستثمار ير قابل لإللغاء الركة تصنيف غاختارت الشوقد

ل األرباح أو الخسائرالمالية بالقيمة العادلة من خالالموجودات
ت صــافي مــع تثبيــ مركــز المــالي بالقيمــة العادلــة ربــاح أو الخســائر یــتم إدراجهــا فــي بيــان الاألقيمــة العادلــة مــن خــاللبالاليــةالمتاإن الموجــود

ر.يان األرباح أو الخسائفي بادلةة العالقيمفي  رات  التغي

نملةدا لعابالقیمةلتصــنيفها كل حتمــي بشــ ا هــ ر الشــركة باختيا متقملدرجــة والتــي هذا التصنيف علــى اســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة المیشتمل
رات فــي بيــان ســتثما خل اجــة كــدالمدر يــة لملكات فــي حقــوق اســتثمار تثبيــت توزیعــات األربــاح علــى االبنــود الــدخل الشــامل األخــرى. یــتم لخال

عند استحقاق الدفعة الخاصة بها.خسائرو الاألرباح أ

ثبيت عن التالتوقف
موعــة موجــودات ماليــة ت الماليــة أو جــزء مــن مج نطبــق جــزء مــن الموجــوداالماليــة (أو حيثمــا یلموجــوداتت ايــ بثیــتم فــي البدایــة التوقــف عــن ت

الي للشركة) عندما:ز الملمركيان امن ببها ى شطمالية (بمعنموجوداتثلة) كمما 

ات؛تهي الحق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودنی
 ة دفقات النقدیــة المســتلمقهــا االلتــزام بــدفع التــ تأو عندما تأخذ على عا یة من بند الموجودات ات النقددفقتلاتحول الشركة حقوقها الستالم

ع المخــاطر والمزایــا الشــركة بشــكل فعلــي جميــ یــر"؛ وإمــا (أ) أن تحــول"تمر رتيــبوجــب تلــث بمثا لطــرفتــأخير جــوهري مــل دون بالكا 
الموجــودات، إال أنهــا حّولــتمخاطر ومزایا بنــداحتفظت فعليًا بجميع لت وال حوّ قدأو (ب) ال تكون الشركةموجودات،لالمتعلقة ببند ا

.السيطرة على بند الموجودات

بمخــاطر ، فإنهــا تقــوم بتقيــيم مــا إذا احتفظــت ت أو تبــرم ترتيــب تمریــرالنقدیــة مــن بنــد موجــودافقات التــدتالم ا الســ وقهــ ة حقتحّول الشركوعندما 
ةایــا المتعلقــ ميــع المخــاطر والمز بتحویــل أو االحتفــاظ بج م تقــم بشــكٍل فعلــي إمــا هــذا االحتفــاظ. وإذا لــ مــدى كــان أي ىلــ ومزایــا الملكيــة أم ال، وإ

ها فيــه. ودات المحّول إلى حد استمرار مشاركتلشركة تثبيت بند الموج ند الموجودات، تواصل اعلى بطرة السيتحویلم بم تقالموجودات ولببند  
بــه علــى المطلوبــات المــرتبطالموجــودات المحــول وبنــد بــذلك. یــتم قيــاس بنــد يــت بنــد مطلوبــات مــرتبطضــًا بتثبأیةكر في تلك الحالة، تقــوم الشــ 

كة.الشر بها تحتفظالتي  ات  تزامالحقوق وااللیعكس سأسا 

ى مبلــغ ت أو أقصــ وداجــ و مه بالمبلغ المدرج األصلي لبند الكل ضمان على بند الموجودات المحول یتم قياسمر الذي یأخذ شالتعامل المستإن
.ركة تسدیده أیهما أقلیتوجب على الش

موجودات الماليةاالنخفاض في قيمة ال
ن خــالل األربــاح أو الخســائر. بها بالقيمــة العادلــة مــ ات الدین غير المحتفظ ة أدو لكافوقعة المتمانالئتمخصص خسائر ابتثبيت الشركة تقوم

ا للعقــد النقدیــة التعاقدیــة االتــدفقاتين بــ ق ســائر االئتمــان المتوقعــة إلــى الفــر تســتند خ  كةالتــي تتوقــع الشــر وجميــع التــدفقات النقدیــةلمســتحقة وفقــً
النقدیــة المتوقعــة علــى التــدفقات جــودات. تشــتمل التــدفقاتفعلي األصلي لبنــد المو دة اللفائسعر اقریب بتذلكصم العجز بعدویتم خ استالمها.

یة.تجزأ من الشروط التعاقدلتي تعتبر جزًءا ال یاالئتمانية األخرى التعزیزاتو اأا قدیة من بيع الضمانات المحتفظ بهالن
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(تتمة) لهامةاسبية املخص السياسات المح-٣

مة)تت(مالية ات الو األد

(تتمة)الموجودات المالية)١

(تتمة)االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
االئتمانيــة منــذ ریــة فــي المخــاطر جوهالتــي لــم یكــن بهــا زیــادة نســبة لتعرضــات االئتمــان باللتين.رح ى مــ سائر االئتمان المتوقعة علــ يت خ تثبیتم

عثر المحتملــة خــالل األشــهر لتي تنتج عن حاالت التالخسائر االئتمانية اعة عنوقمتان الالئتماائر تكوین مخصص لخسي، یتم  التثبيت األول
یــة فـــي لهــا زیــادة جوهر حــدث عرضــات االئتمانيــة التــي رًا). بالنســبة لتلــك التشــه١٢الل خــ قعــةلــة (خســائر االئتمــان المتو المقبعشــر نــياالث

للتعــرض، بغــض علــى مــدى العمــر المتبقــياالئتمانيــة المتوقعــة خسائرللة خسار مخصصدوجو ت األولي، یلزمالتثبياالئتمانية منذالمخاطر  
ام).ستخدر االعمدى خسائر االئتمان المتوقعة على م(لتعثرالنظر عن توقيت ا

فــي اتيــر التغبتتبــعشــركةلك، ال تقــوم القعة. لــذخسائر االئتمان المتو بحسا فيالشركة طریقة مبسطة تطبق جاریة،مدینة التللذمم البالنسبة
فــيام المتوقعــة علــى مــدى عمــر االســتخدت مخصــص خســائر علــى أســاس خســائر االئتمــاندال من ذلك تقــوم بتثبيــ خاطر االئتمان، ولكن بم

ســویتها وفقــًا ، وتــم تتمــان للشــركةســابقة لخســائر االئنــاًء علــى الخبــرة الالشــركة مصــفوفة مخصصــات بتقریــر مــالي. وقــد وضــعت خ كــلتــاری
الشامل.سائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخلقتصادیة. یتم تثبيت خ بالمدینين والبيئة االلخاصةايةستقبلل المملعوال

ًا. ومــع ذلــك، فــي بعــض الحــاالت،یومــ ٩٠سداد الدفعة التعاقدیــة لمــدة یتأخرمتخلف عن السداد عندما ماليات الودموج الشركة بند التعتبر
الخارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن لمعلومــات الداخليــة أو ن الســداد عنــدما تشــير اخلــف عــ متي المــالودات جــ المو بــر الشــركة بنــد قــد تعت

بنــد الموجــودات هــا الشــركة. یــتم شــطبزیــزات ائتمانيــة تحــتفظ بلكامــل قبــل احتســاب أي تعة با لقائمــ ادیــةحصــل الشــركة علــى المبــالغ التعاقت
لنقدیة التعاقدیة.قات ادفلتولة لد معقاستردهناك توقعات اال تكون مالي عندما  ال

المطلوبات المالية)٢
األولي والقياسالتثبيت 

فيات ض والســلســائر والقــرو مــن خــالل األربــاح أو الخ ماليــة بالقيمــة العادلــة بــات كمطلو ، ولــي، عنــد التثبيــت األوبــات الماليــةتصــنيف المطلیتم
ل، حسب االقتضاء.ط فعا حو تط ضمنت تحو اكأدو شتقات المصنفة أو الملمبالغ المستحقة الدفعوا

ليف ة الــدفع، یــتم تنزیــل تكــا ســتحقغ الماللمبــ وفــي حالــة القــروض والســلفيات واتثبيــت جميــع المطلوبــات الماليــة فــي البدایــة بالقيمــة العادلــة،یــتم
لها مباشرة.المعامالت العائدة  

ن.  ن اآلخریوالدائنيجلألقروضالو لبنوكمن اتلفيا التجاریين والسدائنين  المطلوبات المالية للشركة التتضمن

الالحقالقياس
على تصنيفها كما یلي:القياس الالحق للمطلوبات المالية  یعتمد

رباح أو الخسائرألاقيمة العادلة من خالل  لية بالما الات  المطلوب
اتالقروض والسلفيالمطفأة (كلفة  بالتالمطلوبات المالية(

)القروض والسلفيات(ةالمطفأ لفةلتكبا ةيالمطلوبات المال
أة الحقــًا بالتكلفــة المطفــ وائــديهــا فعلتــب يــاس القــروض والســلفيات التــي تتر ي األكثــر تعلقــًا بالشــركة. بعــد التثبيــت األولــي، یــتم قالفئة هإن هذه  

نالمطلوبــات وكــذلك مــ تيــ عن تثبفالتوقعند ن األرباح أو الخسائرتم تثبيت األرباح والخسائر ضمالفائدة الفعلي. ویباستخدام طریقة سعر  
فاء سعر الفائدة الفعلي.ملية إطخالل ع
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(تتمة) ة الهامةملخص السياسات المحاسبي-٣

(تتمة)ت األولي والقياس الالحقتثبيال-ماليةاألدوات ال

(تتمة)المطلوبات المالية)٢

(تتمة)الالحققياسلا

مة)(تتةطفأ الملية بالتكلفة  ات الما المطلوب
ســعر لتــي تشــكل جــزءًا ال یتجــزأ مــن علــى االســتحواذ والرســوم والتكــاليف ااالعتبــار أي خصــم أو عــالوة التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــيبتحتســ 

ئر.باح أو الخسا ل في بيان األر ائدة الفعلي كتكاليف تمویفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة اللفا

ائنين اآلخرین.والدوالقروض ألجلات من البنوك  يفين والسلجاریتالنينادًة على الدائلفئة عهذه اتنطبق

عن التثبيت التوقف
م لقيــا نــد االحيته. وعات أو إلغائــه أو انتهــاء صــ زام المــرتبط ببنــد المطلوبــ ن االلتــ مــ عفــاءالي عنــد االبنــد المطلوبــات المــ التوقــف عــن تثبيــت یــتم

ســي أو أن الشــروط المتعلقــة ل أسا روط مختلفــة بشــكساس شــ ض على أس المقر نفمن آخرلمالي ببند مطلوبات ماليبإحالل بند المطلوبات ا
طلوبــات نــه توقــف عــن تثبيــت بنــد الماإلحــالل أو التغييــر علــى أمــع هــذا ل لتعامــ وهریــة، یــتم اتعــدیلها بصــورة ج الموجود قد تم لوباتببند المط

قــة فــي بيــان الــدخل العاللغ المدرجــة ذاتالمبــا فــرق فــي ثبيــت التویــتمیــد. بيــت بنــد مطلوبــات مــالي جدكبند مطلوبات مالي وتثاألصليلمالي  ا
الشامل.

تسویة األدوات المالية)٣
ق قــانوني ملــزم حاليــًا الي فقــط إذا كــان هنــاك حــ بيــان المركــز المــ ليــة ویــدرج صــافي المبلــغ فــيات الما وبــ المطلتســویة الموجــودات الماليــة و میــت
داد المطلوبات بالتزامن.ات وسلتحقيق الموجودي أو س الصافعلى أسا د لسداية لالمبالغ المثبتة وتوجد نتسویة ل

ر الماليةفي قيمة الموجودات غياالنخفاض
ثــل هــذا انخفضــت قيمتــه. فــي حالــة وجــود مكان هناك مؤشر بأن أحد الموجودات قد ذا یر المالية بتقييم فيما إر التقا ادخ إعدالشركة بتاریتقوم

ــدما  . إن قــوم الشــركة بتقــدیر المبلــغ القابــل للتحصــيل لبنــد الموجــوداتوي، تفــي القيمــة الســنخفــاض ار االناء اختبــ جــر جــب إیتو المؤشــر، أو عن
الســتخدام اقصًا التكاليف للبيــع وقيمــة االقيمة العادلة لبند الموجودات ند یمثلأو للوحدات المنتجة للنقموجوداتاللبند القابل للتحصيل غالمبل

تكــون يداخلــة التــ الفردي، إال إذا كان بند الموجودات ال یولد تدفقات نقدیةودات صيل لبند الموج للتح القابلالمبلغیدتحدیتمله أیهما أعلى.
تزیــد قيمــة درج لبنــد الموجــودات أو عنــدما ات األخرى. عندما یزید المبلغ المــ لموجودك الموجودات أو مجموعات ار عن تلبيحد كمستقلة إلى

تحصيله.جودات بأنه انخفضت قيمته ویتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن المو يله، یعتبر بندن تحصغ الممكن المبلعلنقدجة لالوحدات المنت

ضــریبة دام معــدل الخصــم قبــل اقتطــاع المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخ قبلية الم التــدفقات النقدیــة المســتیــتم خصــ م،ســتخداعنــد تقيــيم قيمــة اال
ــة وأیــة زمنيــة لألمــوال مــة الوق للقيفــي الســ يــةلحالات االــذي یعكــس التقــدیر  ناقصــًا مخــاطر متعلقــة ببنــد الموجــودات. عنــد تحدیــد القيمــة العادل

تم دام نمــوذج تقيــيم مناســب لــذلك.ییتم تحدید هذه المعامالت، یتم استخ ا لمث المعامالت في السوق. إذبار أحدعتي االالبيع، یؤخذ فكاليفت
العادلة.لقيمةتوفرة لأخرى ماتمؤشر أیة  تأكيد هذا االحتساب ب

ا بشــكل منفصــل لكــل إعــدادهتملتــي یــ صــلة واإلحتســابات المتوقعــة، الشــركة باحتســاب االنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس الموازنــات المفم اتقو 
ة متوقعــ ابات الواالحتســ ت ازنــا المو ردیة مقابلها. تقــوم هــذه التي یتم تخصيص الموجودات الفلخاصة بالشركة الوحدات المنتجة للنقد اوحدة من
شــروع بعــد الســنة لية للمقبالمســتطبيقه على التدفقات النقدیة فترة تمتد لخمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو طویل األجل وتةتغطيعمومًا ب
الخامسة.

مــع یتفــقریف بمــا بالمصــا قــةمتعلد الاح أو الخســائر ضــمن البنــو ليــات المســتمرة، فــي بيــان األربــ خســائر االنخفــاض فــي القيمــة عــن العمتثبــت
الشــامل األخــرى. فــي د الــدخلنــو فــي بســابقًا، وتــدرج إعــادة التقيــيمودات الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقار المعــاد تقييمــه الموج وظيفة بند 

سابق.الييم  التقحتى مبلغ إعادة األخرى  الدخل الشاملبنود ه أیضًا في  فإن االنخفاض في القيمة یتم تثبيتحالةلهذه ا
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ة)في قيمة الموجودات غير المالية (تتماالنخفاض
ر بــأن خســائر االنخفــاض فــي لي لتحدید فيمــا إذا كــان یوجــد مؤشــ یر ما إجراء تقدیر بتاریخ كل تقر ، یتمرةاء الشهالموجودات باستثنبخصوص

ــم تعـــد القي ــيله ثـــل هـــذفـــي حـــال وجـــود مخفضـــت.انهـــا متو أن قيأدةموجـــو مـــة المثبتـــة ســـابقًا لـ ــركة المبلـــغ الممكـــن تحصـ ا المؤشـــر، تقـــدر الشـ
ــدةللو للموجـــودات أو  ــتمحـ ــد. یـ ــا ر االائعكـــس خســـ المنتجـــة للنقـ اضـــات ط إذا كـــان هنـــاك تغيـــر فـــي االفتر بقًا فقـــ نخفـــاض فـــي القيمـــة المثبتـــة سـ

تكــون عمليــة العكــس محــدودة يــرة. فــي القيمــة األخ خفــاض النائربيــت خســا تثذ ه منــ نــد الموجــودات الممكــن تحصــيلالمســتخدمة لتحدیــد مبلــغ ب
كــون تــم تحدیــده بعــد تنزیــل قــد یزیــد عــن المبلــغ المــدرج الــذي وال یه ن تحقيقــ عــن المبلــغ الممكــ وجــوداتالمبحيــث ال یزیــد المبلــغ المــدرج لبنــد 

هــذا االنعكــاس فــي ت مثــلابقة. یــتم تثبيــ ت الســ نوالســ اودات فــيوجــ لمنــد االغ لالنخفــاض فــي القيمــة لبك، شریطة أنه لم یتم تثبيــت مبــ االستهال
إعادة التقييم.ره زیادة في ون التعامل مع العكس باعتبا ة، یكالهذه الح بمبلغ معاد تقييمه، وفي  تجودابيان الدخل ما لم یتم إدراج بند المو 

روضلقاتكاليف
ورة فتــرة كبيــرة مــن الــزمن لتصــبح بالضــر مــا والتــي تأخــذ ودات موجــ د بنــ إنتــاج أوء ا إنشــ أو دة مباشــرة إلــى اســتحواذ إن تكــاليف القــروض العائــ 

ــع ا ــاهزة لالســـتخدام أو البيـ ــملتها جـ ــتم رسـ ــا، یـ ــنلمقصـــود منهـ ــتم تحميـــل ج كلفـــة تكجـــزء مـ ــد الموجـــودات. یـ ــع تكـــاليف القـــروض األخـــرى بنـ ميـ
وص اقتــراض بخصــ تكبــدها منشــأة مــا ي تالتــ رى خــ كــاليف األتالو ئــد فوالف تكاليف القــروض مــن الالتي تحدث خاللها. تتأ السنةلمصاریف فيل

األموال.

العقارات االستثماریة
لقيمــة اریة با االســتثمات لتثبيــت األولــي، تظهــر العقــار تكــاليف المعاملــة. الحقــًا لوتشــملة بالتكلفــ البدایــة ت االســتثماریة فــيیــتم قيــاس العقــارا
ــاحألامــــالي. إنلاقریـــركـــس أوضــــاع الســـوق بتــــاریخ التالعادلـــة التــــي تع ـــة للعقــــارات ة عــــنالخســــائر الناتجـــ أوربـ التغيـــرات فــــي القيمـــة العادلـ

ز مــن قبــل مقــّيم ى التقييم السنوي المنج لة استنادًا إلید القيم العاديها. یتم تحدظهر فتالتينةالسو الخسائر في األرباح أتدرج في  ستثماریةاال
ستقل.معتمد خارجي م

لية مــن بها بالكامــل مــن االســتخدام وال یتوقــع أي مزایــا اقتصــادیة مســتقبســح دها أو عنــدما یــتما اســتبعد عنــ اریة إمــا ثمالســتیتم شطب العقارات ا
ســنةي بيتــه فــي األربــاح أو الخســائر فــ دات یــتم تثوالمبلــغ المــدرج لبنــد الموجــو بالغ المحصلة من االستبعاد ي المافق بين صاستبعادها. إن الفر 

تأخــذ الشــركة بعــين االعتبــار تــأثير المبلــغ المتغيــر ووجــود عنصــر ، العقــار االســتثماري ثبيــت تعــنالتوقــف نمــ مبلــغالشــطب. عنــد تحدیــد ال
جد).لمستحق الدفع للمشتري (إن و بلغ المنقدي وامویل جوهري والمبلغ غير الت

ــویالت إلـــى (أو مــــن) ال ــارات االســـتثماریة فقـــط عنــــدما یـــتم عمـــل تحـ ــاك تغييـــر فـــي االســــتعقـ العقــــارات یـــل مـــنحو لتبالنســـبة ل.خدامیكـــون هنـ
تخدام. وإذا مــا أصــبح أحــد االســ يــرریخ تغي تكــون القيمــة العادلــة بتــا یة إلى عقار یشــغله المالــك فــإن التكلفــة المقــررة لالحتســاب الحقــاً ار االستثم

ة بتــ نــد الموجــودات الثا فــي برةكو اســة المــذيسلًا لة هــذا العقــار محاســبيًا وفقــ تثماریًا، تقــوم الشــركة بمعالجــ التي یشغلها مالكوهــا عقــارًا اســ تعقاراال
حتى تاریخ تغير االستخدام.

القيمة العادلةقياس
بين المشــاركين ي معاملة منتظمةحویل بند مطلوبات ما فد موجودات ما أو المدفوع لتيع بنلبم قبضه هي السعر الذي سيتالعادلة  القيمة  إن

د الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:بنأن المعاملة لبيع  راض بفتاادلة علىعلايمة یخ القياس. یستند قياس القفي السوق بتار 

بات، أوأو المطلو لبند الموجودات في السوق الرئيسي
المطلوباتندبد الموجودات أوق األكثر تفضيًال لبنق الرئيسي، في األسواب السو غيا يف

.لشركةاولفي متنا ن و كأن یفضيًال یجب سي أو األكثر تإن السوق الرئي

ســعير بنــد عنــد تق فــي الســو ي ســوف یســتخدمها المشــاركين الموجــودات أو المطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــ ة العادلة لبنــدیتم قياس القيم
االقتصادیة.حتهمسوق یتصرفون على أساس مصلركين في اللوبات، على افتراض أن المشا الموجودات أو المط
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(تتمة) ةلهامية االمحاسبتاياسملخص الس-٣

(تتمة)العادلةيمة الققياس
خدام بنــد صــادیة باســتمزایــا اقتتحقيــقفــي الســوق علــى رك شا قدرة الممالي یأخذ بعين االعتبارقياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير الإن

ضــل أفالموجــودات بــأعلى و بنــدتخدمي ســوف یســ ذلــ ق ابيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســو وأفضل استخدام له أو عن طریــقالموجودات بأعلى
استخدام له.

اســتخدام المــدخالت قيــاس القيمــة العادلــة، لزیــادة ا للهــ الكافيــة روف وحيــث تتــوفر البيانــاتالشركة أساليب التقييم المناسبة حســب الظــ تستخدم
خالت غير الملحوظة.ن استخدام المدقة والتقليل مت العالالملحوظة ذا

ضــمن تسلســل القيمــة ة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في البيانــات الماليــة یــتم تصــنيفها يمالتي یتم قياس القوباتلمطلجودات واو مالجميعإن
قيمة العادلة ككل:ياس الدنى من المدخالت األساسية لقكما یلي، استنادا إلى الحد األحة رو لة، والمشالعاد

ت أو المطلوبات المماثلة.داواق النشطة للموجو ساأل) فيالمعدلةري(غار السوق المتداولةألول: أسعالمستوى ا
 ة بصــورة مباشــرة أو القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــ اس قيــ الــالزم لالحــد األدنــى مــن المــدخالتالمستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم

)،غير مباشرة
ملحوظة).يرالعادلة (مدخالت غقيمةس الزم لقيا اللت اتخدم الحد األدنى من المدخالى الثالث: أساليب تقييم تسستو الم

تحــویالت قــد تحدد الشركة فيما إذا كانــت الر، كر ى أساس متالية بالقيمة العادلة علالموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المبخصوص
) فــي عادلــة ككــللقيمــة الايــاسلقمخالت یلــز دمــ لامــنســتوى (اســتنادًا إلــى أدنــى مإعــادة تقيــيم التصــنيف عنــد لســل ي التستمت بين مستویات ف

إلعداد التقاریر المالية.ةة كل فتر نهای

ثــل العقــاراتر الماليــة مر المدرجــة والموجــودات غيــ األوراق المالية المدرجــة وغيــ فياتاالستثمار لية، مثل الموجودات الما الشركة بقياس  تقوم
عمومية.نيةقيمة العادلة بتاریخ كل ميزااالستثماریة، بال

ـــودات والمطلوبــــات علــــى أســــاس طبيعــــة وخ لعادلــــة، حــــددتعــــن القيمــــة اصــــاحاتاإلفلغــــرض صــــائص ومخــــاطر بنــــد الشــــركة فئــــات الموجـ
دلة، كما هو موضح أعاله.بات ومستوى تسلسل القيمة العا طلو لمات وبند االموجود

ــان اتـــم ــة والمو ت المتعلقـــة بالقيمـــة الإلفصـــاحا بيـ ــة لـــألدوات الماليـ ــة أو عنـــدما یـــتم يمـــ ي یـــتم قياســـها بالقتـــ والاليـــةغيـــر المتاجـــودعادلـ ة العادلـ
.٢٧و١٣و١٢و٤ن اإلیضاحات  اإلفصاح عن القيم العادلة، وهي ملخصة ضم

ير المتداولةالمتداولة مقابل التصنيفات غفات نيالتص
ــركة بعـــرض موجو تقـــوم ــا ومطلوباتهـــا الشـ ــتنادًا إلـــى التفـــي بيـــان المداتهـ ــنيفركـــز المـــالي اسـ ــدر ال/غيـــ المتـــداولصـ ــنيف متـ ــتم تصـ ــد اول. یـ بنـ

الموجودات متداوًال عندما یكون:

  یةعادة رة تشغيليلبيعه أو استهالكه في دو متوقع تحقيقه أو هناك النية
 المتاجرةمحتفظ به بشكل رئيسي لغرض
  مالية، أوال بعد فترة إعداد التقاریرشهراً ١٢متوقع تحقيقه خالل
تقــاریر شــهرًا بعــد فتــرة إعــداد ال١٢سداد بند مطلوبات على األقــل لفتــرة دم لأن یحول أو یستخ من دًا مقيإذا كانة إالنقدیة أو شبه نقدی

المالية.
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(تتمة) مةالمحاسبية الهااتملخص السياس-٣

(تتمة)ير المتداولةالمتداولة مقابل التصنيفات غيفات التصن

اوًال إذا كان:متدر بند المطلوباتعتبیداولة.غير متا هأنميع الموجودات األخرى على  يف ج تصنیتم

متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادیة
اجرةيسي لغرض المتبشكل رئمحتفظ به
 أواد التقاریر المالية،  شهرًا بعد فترة إعد١٢داد خالل  سالمستحق
 مالية.ر الة إعداد التقاریفتر د رًا بعشه١٢ةدملتسویة بند المطلوبات على األقلق غير مشروطة لتأجيل  هناك حقو ال توجد

متداولة.الشركة بتصنيف جميع مطلوباتها األخرى على أنها غيرتقوم

د في الصندوق قلنلبنوك واى الداألرصدة
لتــيواســيولة ليــة الا عجــلفي الصــندوق والودائــع قصــيرة األلمالي على النقد لدى البنوك و جل في بيان المركز اائع قصيرة األالنقد والودیشتمل

ر يــ غاطر تغييــراتوالتــي تخضــع لمخــ محــددي شــهر أو أقــل، والتــي تكــون جــاهزة ليــتم تحویلهــا بســهولة إلــى مبلــغ نقــدثــة أتســتحق خــالل ثال
.جوهریة في القيمة

رباحأل اتوزیعات 
يس  لعقــد تأســ وزیــع حســب قــرار الشــركة. وفقــاً زیعــات أربــاح عنــدما یــتم اعتمــاد التوزیــع ولــم یعــد التتو د مطلوبــات لــدفع يــت بنــ ة بتثبالشــركومقــ ت

التوقــف عــن تثبيــت . یــتم ق لســو نظيميــة للتاهــةالج والمصادقة عليه مــن قبــل يند الموافقة عليه من قبل المساهماعتماد التوزیع عنالشركة، یتم
لى المطلوبات.ویتم تحویله إالملكيةحقوق من مبلغ التوزیع 

المخصصات 
مني) علــى الشــركة نتيجــة أحــداث ســابقة، ومــن المــرجح أن تكــون التــدفقات أو ضــ م حــالي (قــانوني تــزاد الجــو و صصــات عنــدخ يــت المثبتیــتم

یمكــن بأنــه ام. عندما تتوقع الشــركةل لمبلغ االلتز االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقو تسدیدمن أجلروریة ایا اقتصادیة ضالخارجة المتضمنة مز 
أمين، یــتم تثبيــت المبلــغ المحصــل كبنــد موجــودات منفصــل التــ بموجــب أحــد عقــودثالالميلسبات، على صلمخصكل اأو ناستعادة بعض م

أیــة مبــالغ ســائر بعــد تنزیــلمخصص فــي بيــان األربــاح أو الخ يأ تعلق بالتي تصاریف . یتم عرض المولكن فقط عندما یكون التحصيل أكيداً 
مستردة.

ةت الطارئمطلوباال
فصــاح عنهــا إال إذا كــان مــن المســتبعد تــدفق خــارج للمــوارد التــي تتضــمن مزایــا اإلانــات الماليــة. ویــتمالبيي فــ الطارئــةتیتم تثبيت المطلوبا ال

زایـــا خــل للمیكــون مــن المــرجح تــدفق دااح عنهــا عنـــدما يانـــات الماليــة ولكــن یــتم اإلفصــ لبة فــي اجــودات الطارئــ یــتم تثبيــت المو اقتصــادیة. ال 
.دیةصا االقت
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(تتمة) لهامةية اسبحااسات الميملخص الس-٣

الموظفينآت مكاف

التوزیع المحددةخطة
دیرها تقاعد والضــمان االجتمــاعي التــي تــ الء في خطة معاشات ضا ي الشركة هم أعالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فإن

ــركة.ســـاري المفعـــولحـــادية بموجـــب قـــانون العمـــل االتالحكومـــ  المســـاهمة" ٪ مـــن "راتـــب حســـاب١٢.٥بة نســـ بالمســـاهمةیتوجـــب علـــى الشـ
تــوالي فــي "راتــب ال٪ علــى ٢.٥٪ و ٥ة ســبون والحكومــة بناستحقاقات التقاعد وذلــك لتمویــل المزایــا. یســاهم الموظفــ نظامالرواتب في  لتكاليف

المســاهمات المحــددة دیم تقــ و جتمــاعي هــ لتقاعــد والضــمان االاا یتعلــق بخطــة فيمــ ن االلتــزام الوحيــد للشــركةضمن الخطــة. إحساب المساهمة"  
األرباح أو الخسائر.ضمنل المساهمات ٪). یتم تحمي١٢.٥(

اإلجازة السنویة
مؤهلين حتى نهایة السنة.الموظفين النویة نتيجًة للخدمات المقدمة منلسلمقدر لإلجازات االبند المطلوباتیتم تكوین مخصص  

الخدمة للموظفينةمكافآت نهایصمخص
ين . تســـتند المبـــالغ المســتحقة الـــدفع علــى الراتـــب النهــائي وطـــول مــدة الخدمـــة للمـــوظفالوافــدینوظفينافــأة نهایـــة الخدمــة للمـــ كمكةالشـــر قــدمت

ة.لخدمه المزایا على مدى فترة االمتوقعة لهذؤخذ مخصص للتكاليف  یالخدمة.  رةفتالحد األدنى من امخضوعًا إلتم

صــص المتعلــق بمكافــأة نهایــة الخدمــة كبنــد تم اإلفصــاح عــن المخ ت متــداول، فــي حــين یــ لوبــا مطد نویة كبنــ ســ مخصص اإلجازات الجویتم إدرا
مطلوبات غير متداول.

مضافةمة الالقيضریبة
، باستثناء:قيمة المضافةوجودات بعد تنزیل مبلغ ضریبة اللمبيت المصاریف واثتیتم

 ئب، فــي هــذه دها مــن مصــلحة الضــرامات ال یمكــن اســترداو خــدأاتاء موجــودر فة المتكبــدة علــى شــ ا ة القيمــة المضــ ضــریبعنــدما تكــون
صاریف، متى كان ذلك مناسبًا.لمأو جزء من بنود ات ء بند الموجوداالحالة، یتم تثبيت ضریبة القيمة المضافة كجزء من تكاليف شرا

يمة المضافة.قمين مبلغ ضریبة الائنة مع تضم المدینة والدادراج الذمد عن

اد مــن، أو المســتحق الــدفع إلــى، هيئــة الضــرائب كجــزء فــي الــذمم المدینــة أو افة القابــل لالســتردضریبة القيمة المضمبلغي  افتضمين صمویت
.ليبيان المركز الما الذمم الدائنة في  

األجنبيةالعمالت 
مؤهلــة للتثبيــت. إن الموجــودات فيــهلــةكــون المعامرف الفــوري بتــاریخ تصــ يًا وفقــًا لســعر الجنبيــة مبــدئم بــالعمالت األت التي تــتمالعا المتسجل

قــات الناتجــة عـــن رو ر. تــدرج جميــع الفبــات النقدیــة المصــنفة بــالعمالت األجنبيــة یــتم تحویلهــا بأســعار الصـــرف الفوریــة بتــاریخ التقریــ والمطلو 
.األرباح أو الخسائرانفي بيویلالتح 

رف بتـــواریخ المعـــامالت جنبيـــة یــتم تحویلهـــا باســتخدام أســـعار الصــ األتخيـــة بــالعمالحســـب التكلفــة التاریالنقدیــة التـــي تقــاسالبنــود غيـــر إن
تحدیــد القيمـــة خریأســـعار الصــرف بتـــا حـــول باســتخدام تنبيــةالعمالت األج األوليــة. إن البنــود غيـــر النقدیــة التـــي تــم قياســـها بالقيمــة العادلـــة بــ 

ا بمــا یتماشــى مــع تثبيــت م قياســها بالقيمــة العادلــة یــتم معاملتهــ تــي تــ الر النقدیــة مــن تحویــل البنــود غيــ و الخســائر الناتجــةالعادلــة. إن األربــاح أ
اح أو خســائر القيمــة بــ أر حيــث یــتم تثبيــت لتحویــل للبنــوداوقــاتل المثــال، فر األرباح أو الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند (على سبي

ــةال ــودعادلـ ــمن بنـ ــاح أو ارى أو یـــتم تثبيـــت األخـــ الـــدخل الشـــامل األضـ ــامل األخـــرى ســـائرلخ ربـ ــود الـــدخل الشـ ــمن بنـ ــًا ضـ ــاح أو أیضـ أو األربـ
الخسائر، على التوالي).
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(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

ة)(تتمبيةاألجنمالت الع
) عنــد نــهملــدخل (أو جــزءأو المصــاریف أو اقــة وجــودات ذي العالالمســتخدم عنــد التثبيــت األولــي لبنــد الموري د ســعر الصــرف الفــ عنــد تحدیــ 

تــاریخ الــذير نقدي أو بند مطلوبات غير نقدي یتعلق بالمبلغ المدفوع مقدمًا، یكون تاریخ المعاملــة هــو الالتوقف عن تثبيت بند موجودات غي
كــان هنــاك ا إذفوع مقــدمًا. ج عن المبلــغ المــدناتت غير النقدي الالموجودات غير النقدي أو بند المطلوبا بندلتثبيت األولي لبا الشركةه  م فيتقو 

عددة، تقوم الشركة بتحدید تاریخ المعامالت لكل سداد أو استالم لدفعات مقدمة.أي سداد أو استالم لدفعات مت

سبية الهامةراضات المحاالفتت واوالتقدیرااألحكام-٤

ــة للشـــركة یتطلـــب مـــن إعـــ إن تـــؤثر علـــى المبـــالغ المدرجـــة لإلیـــرادات ي لتـــ ت واألحكـــام ادیرات واالفتراضـــا لتقـــ اإلدارة إجـــراء اداد البيانـــات الماليـ
هــذه التأكــد حــول عــدم إن المحتملــة.واإلفصــاحات عــن المطلوبــاتواإلفصــاحات المرتبطــة بهــا المصــاریف والموجــودات والمطلوبــات المعلنــة و 

الســنواتبــات المتــأثرة فــي لو مطوجــودات أو القيمــة المدرجــة للمالتعدیل جوهري علىیمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تقدیراتوالاالفتراضات  
المستقبلية.

األحكام
ة ثبتــ علــى المبــالغ المأثير جــوهري بــر تــ ا أكوالتــي لهــ ،ضمن سياق عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، أصدرت اإلدارة األحكــام التاليــة

في البيانات المالية:

ریةمبدأ االستمرا
تــرى أن الشــركة لــدیها المــوارد الالزمــة لتمكينهــا مــن الســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمراریة، و لة لقــدرة الشــركركة بإجراء تقيــيمالشقامت إدارة  

).١-١د استحقاقها (إیضاحمواصلة عملياتها والوفاء بالتزاماتها عن

لمســتقبل المنظــور، اي االســتمراریة فــ علــى أســاس مبــدأ هــا لمواصــلة أعما علــى ه، تــرى اإلدارة أن الشــركة ســتكون قــادرة بناًء علــى مــا ذكــر أعــال
د البيانات المالية للشركة على أساس مبدأ االستمراریة.وبناًء عليه، تم إعدا

تصنيف االستثمارات 
يمــة العادلــة مــن القامل األخــرى أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــ ة، تقرر اإلدارة تصنيفها إمــا بعلى األوراق المالياالستحواذ  عند

مصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل ألوراق الماليــة تثمارات فــي االســ لــك االخسائر. ولتقدیر ما إذا كانت تأوخالل األرباح  
ــاراإلدارة اخــالل األربــاح أو الخســائر، راعــتالقيمــة العادلــة مــن األخــرى أو ب ـنيلمعي ار الــدولي معيــ فــي الكمــا وردف المفصــل لتحدیــد التصـ

وراق المالية مصنفة بشكل مناسب.ثماراتها في األتنعة بأن استمقدارة، ووفقًا لذلك، فإن اإل٩ية رقم لما د التقاریر الإلعدا

لثابتةالعناصر المكونة للموجودات ا
أو راالقتصــادي المقــدهــا ابــت علــى مــدى عمر الموجــودات الثابتــة، علــى أســاس القســط الثموجــودات الشــركة والمصــنفة ضــمن اســتهالكیــتم

بحيــث یــتم اســتهالك كــل رئيســيةى أجــزاء مكونــة ســيمه إلــ ودات، یــتم تقمقــدر لبنــد الموجــ ال. عنــد تحدیــد العمــر االقتصــادياالنتــاجدةطریقة وح 
، ات الرئيســيةكونــ أحــد المتحدیــد دوعنــ لبنــد الموجــودات األكبــر، ت الرئيســيةزم إجراء أحكام لتحدید المكونــا یلاته بشكل منفصل. جزء من مكون

لرئيســياعمر المقدر، مقارنــة ببنــد الموجــودات ف في المثل االختالالعوامل النوعيةلى مية الكمية للجزء المكون باإلضافة إهألاعي اإلدارة اتر 
وخطة الصيانة.كه ودورة استبدالهونمط استهال

ت العقاراتصنيف
تقــوم ا ت الثابتــة أو كعقــارات اســتثماریة. كمــ داجــو رات ضــمن المو یجــب تصــنيفها كعقــا ن ارات فيمــا إذا كــا تقرر اإلدارة عند االستحواذ على العق

للشــركة. وتقــوم الشــركة قبــل أو قيــد التشــغيلت ثابتــة عنــدما تكــون العقــارات محــتفظ بهــا لالســتخدام مــن كموجــودايف العقــارات الشــركة بتصــن
یجــار أو الســتخدامات غيــر محــددة. إللرأس المــال أوتفاظ بهــا لزیــادة ح هناك رغبة في االكعقارات استثماریة عندما تكون العقاراتبتصنيف  

ا.ر غایتهصنيف عند تغيلشركة بتغيير التاتقوم
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(تتمة) امةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية اله-٤

رات واالفتراضات التقدی
لبيانــات الماليــة، التــي تشــكل مخــاطر اة بتــاریخ إعــدادرات غير المؤكدتقدیدر الرئيسية للالرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصا اتإن االفتراض

قشــتها أدنــاه. إن ة التاليــة، تمــت منا لمبــالغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــ ة علــى اعــدیالت جوهریــ ریــة فــي التســبب بتوهج 
فتراضــات الحاليــة حــول التطــورات االة. إن الظروف و لبيانات المالياد امتوفرة عند إعدیرات الشركة تقوم على أساس المقایيس القدافتراضات وت

ات فــي . تــنعكس تلــك التغيــر تغيــرات فــي الســوق أو الظــروف التــي تنــتج خــارج ســيطرة الشــركةبســبب الكــن أن تتغيــر بلية، مــع ذلــك، یمتقالمســ 
.عند حدوثها تاالفتراضا 

اإلنتاج استهالك وحدات 
طة واسحدیدها ب ي یتم تبقية الت تجية المبناًء على الطاقة اإلنتا نتاج  اإلابتة باستخدام طریقة وحدات  لثات اد الموجودض بنو یتم استهالك بع

لموجودات بند اة لدر سب مع الطاقة اإلنتاجية المقرسوم استهالك تتنا ذلك. وینتج عن٢٠٢١ینایر  ١من  اراً استشاري خارجي مستقل اعتب 
تقييمات الحالية  فعلي وال لالعمر اتقييمه سنویًا، بكٍل من قيود  تمتة، والذي یالموجودات الثابن  ند میرتبط عمر كل ب. و ذات الصلةابتةالث
تشغيطاقة اإلنتاجلل أن  الموجودات  ية المتبقية على افتراض  وصيانة  یتمل  ت وفقًا  الثابتة  دوليًا.  المعتمدة  هذه االحتسابات تطللمعایير  لب 

احتساب معدل  بلية. إنقة المستة وتقدیرات المصاریف الرأسماليقينتاج المتبلك عدد وحدات اإلذا في االفتراضات، بمدیرات و استخدام التق
يرات التقدیرات تغلتنبؤات الحالية لإلنتاج أو  ي في المستقبل عن ایختلف اإلنتاج الفعلنتاج یمكن أن یتأثر إلى حد أنه  ك وحدات اإلاستهال

الرأسم الللمصاریف  یمكنالية  في  تنأن  مستقبلية.  التغيرات  اإلنتج  في  تاالطاقة  التغيرات  بسبب  المقدرة  االفتالعواملجية  راضات أو 
: ة اإلنتاجية، بما في ذلك ما یليتقدیر الطاقالمستخدمة في

وقعةة غير المتالمشاكل التشغيلي
 ب التصنيععيو
سبة التي تمتنا التعدیالت غير الم
 التي تمتلمناسبةاالستبداالت غير ا
لسيئةيانة ا لصال اأعم
غيلالت القصور في التشيجًة لحاتتحدث نقف غير المجدولة المكلفة والتيتو يل حاالت ال تقل

بيًا في المستقبل. لجة التغيرات في التقدیرات محاسیتم معا 

اریةتجن المتوقعة للذمم المدینة الخسائر االئتمامخصص
ت عدالت المخصصــا دات العقود. تستند مموجو و توقعة للذمم المدینة التجاریةالمخسائر االئتمانتستخدم الشركة جدول مخصصات لحساب 

ســب الموقــع الجغرافــي علــى ســبيل المثــال، ح ثلــة (الء التي لهــا أنمــاط خســائر مما عمخر عن السداد لمجموعات مختلفة من اللى عدد أیام التأ إ
رى).خ دیة وأشكال تأمين االئتمان األمستناالعتمادات الالعميل وتقييمه والتغطية بواسطةوعج وننتونوع الم

الســابقة انــات ة بمعــایرة الجــدول لتعــدیل البيركالسابقة الملحوظة للشركة. ســتقوم الشــ ى معدالت التعثر إلات في البدایةیستند جدول المخصص
ــاًء علـــى المعلومـــات الخســـائر اال ــان مـــن لمئتمـــان بنـ ــتقبلية. علـــى ســـبيل المثـــال، إذا كـ ــدسـ ــة هور المتوقـــع أن تتـ الظـــروف االقتصـــادیة المتوقعـ

خ كــل دالت التعثــر الســابقة. فــي تــاریمعــ زیادة عدد حــاالت التعثــر، یــتم تعــدیل مما قد یؤدي إلى ل، ل العام المقبالمحلي) خالالمنتجماليإج (
ستقبلية.ویتم تحليل التغيرات في التقدیرات المظةعدالت التعثر السابقة الملحو تقریر، یتم تحدیث م

ان المتوقعــة هــو تقــدیر جــوهري. إن عــة وخســائر االئتمــ توقالقتصــادیة الموالظــروف االملحوظــةابقةلســ التــرابط بــين معــدالت التعثــر اقيــيمتإن
مــان د ال تكــون الخبــرة الســابقة لخســائر االئتقــ لحــاالت االقتصــادیة المتوقعــة.غيــرات فــي الظــروف واة للتخســائر االئتمــان المتوقعــة حساســ ة  قيم

ـتقللعميــل فــي المتمثــل التعثــر الفعلــي ضــاً أیوالتنبــؤ بــالظروف االقتصــادیة شــركةالخاصــة بال المتعلقــة بخســائر االئتمــان بل. إن المعلومــاتسـ
.٢٨و ١٤ينة في اإلیضاحين  ت العقود للشركة مبوجودالى الذمم المدینة التجاریة ومعالمتوقعة
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) (تتمةاسبية الهامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المح-٤

(تتمة)ة للذمم المدینة التجاریةقعخسائر االئتمان المتو مخصص
ــان المفـــ ا كمـــ  ــغ إجمـــالي الـــذمم المدیي تـــاریخ بيـ ــة التجاریـــة مبلـــغ ركـــز المـــالي، بلـ ــم (در مليـــون ٤٠٬٤نـ ــغ رهـــ مليـــون د٨٢٬٥–٢٠٢٠هـ م) وبلـ

هم).مليون در ٣٬٢–٢٠٢٠درهم (مليون ٢٬٩لمتوقعة مبلغ مان امخصص خسائر االئت

المخزون جودو 
دیــد وصــخر البوكســيت) سمنت الخبث المعدني والجــبس وخــام الح الجيري والرمل وإجر المواد الخام التي تم شرائها (الح منالمخزونات تتألف

غيــر ه المخزونــاتومبنيــة لهــذا الغــرض). نظــرًا ألن وزن هــذمظللــةلــذي یــتم وضــعها ضــمن مخــازن واذ (اآلجــر القاســي نفيــ د التواألعمــال قيــ 
ــيم الكمدارةلـــي، تقـــوم اإلعم ــا إلـــى وحـــدة أحجـــام حصـــول علـــى قياســـات الت المتـــوفرة فـــي نهایـــة الســـنة مـــن خـــالليـــا بتقيـ المخزونـــات وتحویلهـ

ام طــرق مســاحين مســتقلين لتقــدیر الكميــات باســتخدتعيــينيــام بــذلك، تقــوم اإلدارة بلقة الحجميــة. عنــد اثافــ والكباســتخدام زاویــة االســتقرار الحــرج
ي صناعة األسمنت.ل فیل الكثافة المطبقة على مخزون مماثحو وتطبيق طرق تساتلحساب القيا ة معينةعلمي

في قيمة المخزون االنخفاض
دیمًا أو متقادمــًا، یــتم إجــراء تقــدیر زون قــ همــا أقــل. عنــدما یصــبح المخــ أیالممكــن تحقيقهــا يمــةي القحتفــاظ بــالمخزون بالتكلفــة أو صــافاالیــتم
ردیــةة للمبــالغ الجوهریــة غيــر الفردیــة. أمــا بالنســبة فریــة الفردیــة، یــتم هــذا التقــدیر بصــور وهتحقيقها. بالنســبة للمبــالغ الج الممكن  افي القيمة  لص
.لتقادم استنادًا ألسعار البيع المتوقعةأو انوع المخزون ودرجة العمرسبعًة ویؤخذ مخصص ح جتمرها منها قدیمة أو متقادمة فيتم تقدیولك

ات للمخــزون القـــدیم ن درهـــم)، مــع مخصصـــ ليــو م٩٢٬٠–٢٠٢٠درهـــم (مليــون ٩٩٬٨ن زو تقـــاریر، بلــغ إجمـــالي قيمــة المخـــ عــداد الإ بتــاریخ
المســتقبلية الســنواتي عليــا فــ ا بــين المبــالغ المحققــة ف). إن أیــة فروقــات مــ ليــون درهــمم٢١٬٠–٢٠٢٠درهــم (مليــون ٢١٬٠والمتقــادم بمبلــغ 
.األرباح أو الخسائريان  يته في بة سيتم تثبوالمبالغ المتوقع

ماليةالعادلة لألدوات الةيمالق
ولــة فــي ســاس األســعار المتداالي علــى أالمســجلة فــي بيــان المركــز المــ ليــةالعادلــة للموجــودات والمطلوبــات الما یمكــن قيــاس القيمــةال عنــدما 

لتـــدفقات النقدیـــة اي ذلـــك نمـــوذجليب التقيـــيم بمـــا فــ باســتخدام أســـا ظـــة حو لالملحوظـــة أو غيـــر الماس القيمــة العادلـــة یـــتم قيـــ األســواق النشـــطة، 
ن ذلــك ممكنــا، یكــو تها حيثما أمكن ذلك، ولكن عنــدما ال واق الممكن مالحظمن األسجالنماذتؤخذ المدخالت لهذه . مئث مال، حيالمخصومة

بــات. إن قلالسيولة ومخاطر االئتمــان والتلمدخالت مثل مخاطر قيمة العادلة. تشمل األحكام اعتبارات ادید الحكم مطلوبة لتح رجة من الفإن د
المالية.العادلة لألدواتالقيمةلىتؤثر عذه العوامل یمكن أن حول هالتغييرات في االفتراضات  

غير الماليةدات االنخفاض في قيمة الموجو 
متــه العادلــة قيلــغ القابــل للتحصــيل، باعتبــاره نتجة للنقد عــن المبالمبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة ما یزیدفي القيمة عندماالنخفاض  ینشأ  

(أي، نمــوذج الســوق علــى لة ناقصًا تكاليف االستبعاد یســتند ساب القيمة العادما أعلى. إن احتقيمة االستخدام، أیهعاد و ناقصًا تكاليف االستب
نمــوذج لــىســتخدام عة االســاب قيمــ یســتند ح المســتهلكة).وجــوداتالماســتبدالالتكلفــة (أي، طریقــة تكــاليف ریقة مقارنة المبيعــات) ونمــوذج ط
المخصومة. تدفقات النقدیة  ال

د أو اســتثمارات لتــي لــم تلتــزم بهــا الشــركة بعــ يكلــة انشــطة إعــادة الهات الخمــس المقبلــة وال تشــمل أســنو التــدفقات النقدیــة مــن الميزانيــة للدتســتم
 لســعر الخصــم ل للتحصــيل حساســاً بلغ القابلمها. إن اختبار ي یتم ات للوحدة المنتجة للنقد التاة التي سوف تعزز أداء الموجودمستقبلية جوهری

خدم ألغــراض المســتقبل ومعــدل النمــو المســتعــة فــي الداخلــة المتوقومة وكــذلك التــدفقات النقدیــة مخصــ ستخدم فــي نمــوذج التــدفقات النقدیــة الالم
.(أ)١١قد مبينة في اإلیضاح  لندات المنتجة لاد للوح دید القيمة القابلة لالستردح تراضات الرئيسية المستخدمة لتإن االفاالستقراء.
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(تتمة) لهامةوالتقدیرات واالفتراضات المحاسبية ااألحكام  -٤

ة)(تتمراضات التقدیرات واالفت

ماریةالعادلة للعقارات االستثمةالقي
بة األربـــاح أو الخســـائر. بالنســـ انة العادلـــة فـــي بيـــ يمـــ القبـــات التغيــرات فـــي دلـــة، مـــع إثلعا اتهـــا االســـتثماریة بالقيمـــة اتقــوم الشـــركة بـــإدراج عقار 

معلومــات، ت المماثلة. فــي غيــاب هــذه الللعقارالسوق النشطإلى األسعار الحالية في اتخدمة المس، تستند منهجية التقييم تثماریةللعقارات االس
األســعار االعتبــار ي فــ الشــركةأخــذتهــا، كمر ح معقولــة. عنــد إصــداالعادلــة المــة ضــمن مجموعــة مــن تقــدیرات القيالمبــالغ لشــركةحــددت ا
و الموقــع أو الظــروف لطبيعــة أييــرات فــي امــع إجــراء تعــدیالت لــتعكس أیــة تغفــس الموقــع والظــروف المماثلــة،لــة فــي نللعقارات المماثالحدیثة
د تختلــف وقــ ضــع لعــدم اليقــين تخ تــي االفتراضــات، واليم إلــى بعــضتقيــ بتلــك األســعار. یســتند هــذا المالتدیة منــذ تــاریخ حــدوث المعــا االقتصــا 

الفعلية.جوهریًا عن النتائج

ة المســتخدمة فصاح عــن االفتراضــات الرئيســيیتم اإل.٢٠٢١سمبر دی٣١ييم القيم العادلة كما في بتعيين خبير تقييم مستقل لتقالشركة  قامت
.١٢ح  في اإلیضا سيةادلة للعقارات وتحليل الحسا لتحدید القيمة الع

واآلالت مكائنالمحطات الطاقة وخط اإلنتاج المصنف كجزء من باستثناء، تةابة للموجودات الثدر لمقااألعمار
ــوم ــتهودات الثا ة للموجـــ د األعمـــار المقـــدر إدارة الشـــركة بتحدیـــ تقـ ــاب االسـ ــة الحتسـ ــدالك. یـــتمبتـ ــد هـــذا التقـــدیر بعـ ــذ بعـــيتحدیـ ــار األخـ ن االعتبـ

ل تكــاليف االســتهالك دیتعــ ة بشــكل ســنوي ویــتمألعمار المقــدر يمة المتبقية والقبمراجعة اقع أو الفعلي للموجودات. تقوم اإلدارة المتو االستخدام
بقة.عن التقدیرات السا درة تختلفار المقإلدارة بأن األعمعندما تعتقد المستقبليةا

عمالءاإلیرادات من عقود ال-٥

مفصلةمعلومات اإلیرادات الأ)

مالء:فيما یلي تحليل لإلیرادات من عقود الع

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

إلیرادات نوع ا
٣٨٢٦٣٧٬٤٠٬٣٧٦٠٨٬٨٧٣٤٥٬بيع السلع

األسواق الجغرافية
٧٥٬٤٣٥٬٧٤١٩٦٬١٨٩٬٤٧٩لمتحدةة ااإلمارات العربيداخل

٦٤١٢٠١٬٢٦٥٬٨١٢٦٨٩٬٢٤٩٬مارات العربية المتحدةخارج اإل

٣٨٢٦٣٧٬٠٬٣٤٧٦٠٬٨٧٨٣٤٥٬
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(تتمة) ءعقود العمالاإلیرادات من-٥

(تتمة)معلومات اإلیرادات المفصلةأ)

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
٣٨٢٬٦٣٧٬٣٤٠٧٦٠٨٧٨٬٣٤٥٬في وقت معينم نقلها  بضائع ت

ون مليــ ٣٠٢٬٢-٢٠٢٠(عمــالء٧مــن إجمــالي اإلیــرادات مــن٪٩٢التــي تمثــل مــا نســبته رهــم و دمليــون ٣١٣٬٨اإلیــرادات مبلــغ تتضــمن 
).عمالء٧من راداتمن إجمالي اإلی٪٨٧سبته والتي تمثل ما ندرهم

أرصدة العقودب)

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

جودات مو البند 
٦٦٠٤٦٨٬٣٧٬٨٤١٣٨١٬٧٩٬)٤١ة التجاریة (إیضاح  المدینالذمم

:مطلوبات البند 
٧٤٢٬٤١٠١٬١٤٧٤٧٩٬١٬)٢١(إیضاح من العمالءمقدمةدفعات

تزامات األداءالج)

٢١٠إلــى ١٥٠-٢٠٢٠(التســليمیومــًا مــن ١٨٠-١٥٠فع عمومــًا خــاللق الــدتســليم وُیســتح العــن بيــع الســلع عنــد یتم استيفاء التــزام األداء
یوما).
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مبيعاتتكلفة ال-٦

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

١٦١٬٨٤٥٬٣٩٣١٥٧٬٠٢١٬٤٢٩دالوقو 
٧٧٬٣٨٩٬٩٠٨٨٨٬٤٦٥٬٤٤٢جا نتتخدمة في االالمادة الخام المس

٤٤٬٩٤٨٬١٢٠٦٠٬٧٦٠٬٢٠٠)١١(إیضاح  ت ثابتةجودااستهالك مو 
٢٨٬٩٩١٬٩٩٢١٤٬٧٠٣٬٠٤٦هرباءك

٢٥٬٣١٨٬٢٤٥٢٩٬٠٧٦٬٩١٤هميا 
١٨٬٧٩٨٬٤٢٥١٨٬٩٠٢٬٩٦٤)٨ضاح  إیعالقة (لذات اوتكلفة الموظفين  رواتب

٤٬٤٤٧٬٢٩٧٥٬٩٢٦٬٠٨٣ستهالكيةااليار والمواد  استهالك قطع الغ
٠٨١٥٨٩٬١٠٬٣٥٤٠٩٠٬١٢٬غيلية مباشرة أخرى ف تشمصاری

٣٧٢٬٣٢٨٬٤٦١٣٨٦٬٩٤٦٬٤٣٢صنيعإجمالي تكاليف الت
٨٩٩٧٧٩٬٤٬٨١٦٧٨١٬١٥٬لية مباشرة أخرى یف تشغيمصار 

٣٦٠١٠٨٬٬٧٧٣٢٤٨٧٢٨٬٤٠٢٬ة الصنعامالمخزون للبضائع تامة الصنع ونصف تنقص فيال

دخل تشغيلي آخر-٧

ة المنتهيــة خــالل الســنب لمكتسبلغ الدخل ا,ل الشركةبجها من قلتي تم إنتا المكتسب على الكهرباء اي اآلخر من الدخلیتكون الدخل التشغيل
مليون درهم).٧٬٢–٢٠٢٠درهم (مليون ٣٬٩ا قيمته م٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

يعية والعمومية واالداریةلبالمصاریف ا-٨

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمددرهم 

٢٣٬٨٣٤٬٤١١٢٤٬٦٣٩٬٦٦٦رسوم التحميل
١١٬٨٦٦٬٣٩٣١٢٬٢٥٩٬٩٩٩ب))((إیضاحعةرواتب وتكلفة الموظفين المدفو 

٩٦٢٬٤٣٤٢٬٢٧٣٬٢٦٤أتعاب مهنية
٥٣٩٬٤٤٧٧٦١٬١٧٨)٢٤اح  (إیضارةس اإلدمصاریف عضو مجل

١٣٤٬٢٠٧٥٠٧٬٥٦٨اتعروض مبيع
٢٬٤٦٧٬٩٠٠)٢١٧٬٦٨٦()(أ)١٤ة (إیضاح  المتوقعسائر االئتمانمخصص خ 

٣٥٤٥٠٠٬٢٬٤٤١٤٢٦٬٣٬أخرى 

٥٦٠٬٦١٩٣٩٬٠١٦٣٣٦٬٤٦٬
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یة (تتمة) واإلدار ة والعمومية يعيبالالمصاریف-٨

٨٥٠–٢٠٢٠(ال شــيءغ تمــت خــالل الســنة بمبلــ تــياللخيریــة) ألعمــال ااعيــة (بمــا فــي ذلــك التبرعــات وامســاهمات االجتمبلغــت ال)أ
).درهم

ة كما یلي:واتب وتكاليف متعلقة بالموظفين للسنتم تخصيص ر )ب

٢٠٢١٢٠٢٠
همر ددرهم 

١٨٬٧٩٨٬٤٢٥١٨٬٩٠٢٬٩٦٤)٦(إیضاح  عاتتكلفة المبي
٣٩٣٬٨٦٦٬١١٩٩٩٢٥٩٬١٢٬ومية وإداریةمصاریف بيعية وعم

٨١٨٬٦٦٤٬٣٠٦٣٩٬١٦٢٣١٬

صافي -االستثمارات(خسائر) / دخل  -٩

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

ةلقيمة العادلتثمارات المدرجة با محققة على االسالغير )خسائرالرباح / (األ
)٤٬٨٩٠٬٩٦٢(٥٬٠٨٠٬٩٣١)١٣(إیضاح  ئرأو الخسا احربمن خالل األ

٣٬٣٠٣٬٤٣٢٣٬٠٧٧٬٣٣٩یعات األرباحدخل توز 
)١٬٣١١٬٣٠٠(١٬٩٣٠٬٠٠٠)١٢(إیضاح  ةستثماریاالاتمن التقييم العادل للعقار )ئرسا خ (أرباح / 

-٨٨٧٬٥٣٢اح أو الخسائرمن األربالعادلةح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة رب
٤٤٠٦٬٥٤٤١٣٬وائددخل ف

٧٩٣١١١٬٣٬(٣٣٥٬٢٠٨١١٬(

دخل آخر-١٠

صــيص تــم تخ رأس الخيمــة.ئــة مينــاءطعــة أرض لهيویض عــن مــنح قه الشــركة كتعــ عليــ هم حصلتليون در م٦٬٧غ مبلخل اآلخر یتضمن الد
يء.ال شلخيمة مقابل  كومة رأس ابل ح قطعة األرض للشركة في السنوات السابقة من ق
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الموجودات الثابتة-١١
عمالأأجهزة

رأسمالية قيد ات وتر ومعدكمبي
جموعالمغيارقطع الالتنفيذ  تقنية المعلومات سيارات ومعدات محطات الطاقة نئكاآالت وماني وطرق مب

درهمدرهم رهم ددرهم درهم درهم درهم درهم 
التكلفة
٢٠٢٠١٥٧٬٤٤٥٬٦٠٩١٬٠٦٣٬٣٧١٬١٣٥٤٨٨٬٢٥٦٬٢٢٦١٦٬٦٥٢٬٣٨٣١٠٬٢٣٨٬٠٥١٣٬٦٨٦٬٧٢٧١٣٢٬٦٠١٬٠٢٣١٬٨٧٢٬٢٥١٬١٥٤ینایر ١في 

٢٤٬٨٧٤٬٩٣٢٢٥٬٩٢٠٬٥٢٦-٦٥٬٠٠١٩٥٬٥٩٣-٨٨٥٬٠٠٠-اإلضافات
-)٨٧٣٤٠٩٬٢١٬(----٨٧٣٤٠٩٬٢١٬-تتحویال

٢٠٢٠١٥٧٬٤٤٥٬٦٠٩١٬٠٨٥٬٦٦٦٬٠٠٨٤٨٨٬٢٥٦٬٢٢٦١٦٬٧١٧٬٣٨٤١٠٬٣٣٣٬٦٤٤٣٬٦٨٦٬٧٢٧١٣٦٬٠٦٦٬٠٨٢١٬٨٩٨٬١٧١٬٦٨٠سمبر دی٣١في 
٣٤٬٠٥٢٬٢٢٧٣٥٬٧٢١٬١٥٥-٦٧٦٬٨٣٠١٩٦٬١٦٥-٧٩٥٬٩٣٣-ضافاتاإل

-)٨١٦٬٥١٦٬٦٣()٧٢٧٦٨٦٬٣٬(---٥٤٣٬٢٠٣٬٠٤-تتحویال

٤٩٣٬٦٠١٬٣١٣٥٨٣٨٩٢٬٩٣٣٬١٬-١٢٠٢٦٠٩٤٤٥٬١٥٧٬٤٨٤٬٦٦٥٬٦١٢١٬٢٦٢٢٥٦٬٤٨٨٬٢١٤٣٩٤٬١٧٬٨٠٩٥٢٩٬١٠٬سمبر دی٣١في 

القيمةفيضخفاناالو االستهالك 
٩٩٦٬٦٣٣٬٥٨٠--٢٠٢٠١٣٢٬٧٥٦٬٤٦٧٧٢١٬٠٧٥٬٦٠٢١١٨٬٦٢٦٬٨٤٧١٦٬٤٤٠٬٦٧٧٧٬٧٣٣٬٩٨٧ینایر ١في 
٦٠٬٧٦٠٬٢٠٠--١٬٩٤٢٬٠٦٢٤٨٬٣٨٥٬١٢٦٩٬٣٥٨٬٣٤٣١٠١٬٢٦١٩٧٣٬٤٠٨)٦یضاح(إللسنة
فاض في القيمةاالنخ

١٨٤٧٣٥٬٤٬٦٨١٣٣٥٬٦٥٬٢٦١٠٣٦٬٬٧٤٣١٣٤٠٬٥٥١٣٧٣٬٩٦٢٧٥٣٬٨٦٧١١٧٬٢٧٬٨١٩٣٩٢٬١٧٢٬)(أ)(إیضاح لسنةاخالل 

٢٠٢٠١٣٩٬٤٣٣٬٧١٣٨٣٤٬٧٩٦٬٤٠٩٢٠٢٬٠٢١٬٤٥١١٦٬٥٨٢٬٢٥١٩٬٠٨٠٬٩٤٦٧٥٣٬٩٦٢٢٧٬١١٧٬٨٦٧١٬٢٢٩٬٧٨٦٬٥٩٩سمبر دی٣١في 
٤٤٬٩٤٨٬١٢٠--١٬٦٢٨٬١٣٨٣٥٬٠٥٦٬٣٥٧٧٬٣٣٢٬٢٤٥٨٧٬٦٠٨٨٤٣٬٧٧٢للسنة

-٢٩٦٧٥٣٬)٩٦٢٧٥٣٬(-----التحویالت

٢٩٨٨٧١٬٢٧٬٧١٩٧٣٤٬٢٧٤٬١٬-٢٠٢١٨٥١٠٦١٬١٤١٬٧٦٦٨٥٢٬٨٦٩٬٦٩٦٣٥٣٬٢٠٩٬٨٥٩٦٦٩٬١٦٬٧١٨٩٢٤٬٩٬بر دیسم٣١في 

صافي القيمة الدفتریة
٦٦٤٬٧٢٩٬٥١٠١١٦١٥٨٬٦٥٩٬-٢٠٢١٧٥٨٣٨٣٬١٦٬٧١٨٬٨١٢٬٦٢٥٥٣٠٩٠٢٬٢٧٨٬٣٥٥٧٢٤٬٠٩١٦٠٥٬یسمبر د٣١ي ف

٠٢٠٢٨٩٦١١٬٠١٨٬٩٩٥٨٦٩٬٢٥٠٬٧٥٧٢٣٤٬٢٨٦٬١٣٣٣٥٬١٦٩٨٢٥٢٬١٬٧٦٥٩٣٢٬٢٬٢١٥٨٬٩٤١٠٨٬٠٨١٣٨٥٬٦٦٨٬دیسمبر ٣١في 
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ة) تمجودات الثابتة (تالمو -١١

ئر انخفــاض فــي القيمــةخســا -٢٠٢٠(ئر انخفاض في القيمةبيت أي خسا لم یتم تث،٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  سنةالخالل  )أ
. یــتم بلــة لالســتردادریــة إلــى قيمتهــا القا دفتغــرض تعــدیل القيمــة الب، تبشــأن الممتلكــات والمكــائن والمعــدا)درهــممليــون ١٧٢بقيمــة

".اتاالنخفــاض فــي قيمــة الممتلكــات والمكــائن والمعــدحــت بنــد "تالخســائرأو ح ة فــي بيــان األربــا تثبيت خسائر االنخفاض في القيمــ 
التــي تــم احتســابها إلــى قيمــة االســتخدام ٢٠٢٠دیســمبر ٣١و ٢٠٢١دیســمبر٣١فــي كمــا المقــدرة ترداد ســ ة القابلــة لالالقيمتستند

، مــع نتجــة للنقــدالوحــدة الممســتوى المقررة علــىمس سنوات المقبلة المخصومة على مدى فترة الخ التدفقات النقدیةطریقة  باستخدام  
لــزم ة المنتجــة للنقــد مــن مجموعــة كاملــة مــن كافــة الموجــودات التــي یالوحــدون تتكــ . بعــد خمــس ســنواتي مــو النهــائدل النافتراض معــ 
م الممتلكــات والمكــائن والمعــدات، وصــول إلــى قيمــة اســتخداوللتــدفقات نقدیــة.حقــقعمــالء تإلــى المــةً جتمعــة لتقــدیم خداســتخدامها م

:فتراضات التاليةتوقعت الشركة التدفقات النقدیة المستقبلية لفترة خمس سنوات باستخدام اال

٢٠٢١٢٠٢٠

٪٨٬٥٪٨٬٩معدل الخصم
٪٣٪٣معدل النمو لسعر الطن

٪١٬٥٪١٬٥النهائي للسنةلنمومعدل ا
یشار إليه أدناهليه أدناهیشار إدوالر األمریكيمتوسط سعر الفحم بال

لمواد منها، باإلضــافة إلــى البيانــات ورة للبلدان التي یتم الحصول على امؤشرات المنشر الفحم من التم الحصول على متوسط أسعا ی
فحــم الفعليــة لســعار اســط أخدام متو ت متــوفرة للعمــوم وإال یــتم اســتنا يا سلع معينة. یتم استخدام األرقام المتوقعة إذا كانت البالمتعلقة ب

ي.كمؤشر على السعر المستقبلنوات لمدة خمس س

ا تكلفــة اســتبعاد قامت اكما   كمــا لــدیها ئن والمعــداتالممتلكــات والمكــا إلدارة بتعيين مقــّيم مســتقل معتمــد لتحدیــد القيمــة العادلــة ناقصــً
.٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

الموجــوداتتبدالاســ باســتخدام منهجيــة التكــاليف (أي تكلفــة اراتســيابتــة باســتثناء الدلــة للموجــودات الثعلــى القــيم العا تــم الحصــول
ــد عادلـــة للســـيارات المســـتهلكة) كمـــا تـــم الحصـــول علـــى القـــيم ال باســـتخدام منهجيـــة الســـوق (أي طریقـــة مقارنـــة المبيعـــات). یـــتم تحدیـ

المنهجيات أدناه:

ـــة ق األســــعار والمعتســــتخدم منهجيــــة الســــو - ـــوي علــــى ت العــــن معــــامالوالناتجــــةلومــــات األخــــرى ذات العالقـ ســــوق والتــــي تنطـ
لوبــات أو مجموعــة مــن الموجــودات موجــودات أو المطتطابقــة أو قابلــة للمقارنــة (أي متشــابهة) أو الموجــودات أو مطلوبــات م

والمطلوبات، مثل األعمال التجاریة.
ا الســ إن منهجيــة التكلفــة تعكــس المبلــغ الم- ا بتكلفــة غال(یشــار إليــهالخدمــة م علــى تقــدیموجــودات بنــد التبدال قــدرة طلــوب حاليــً بــً

االستبدال الحالية).

ا تكلفــة االســتبعاد والقيمــة المســتخدمة یعتبــران أعلــى مــن القيمــة الدفتریــة ل لموجــودات الثابتــة كمــا فــي إن كل من القيمة العادلة ناقصــً
ل الشركة أي خسائر انخفاض في القيمة.ج تس. وبالتالي، لم٢٠٢١دیسمبر ٣١
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٣٧

ة (تتمة) ودات الثابتجالمو -١١

راضات التغيرات في االفتحو ناسية الحس
لقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخــاطر ع مراعــاة امــ ســوق الحــالي للمخــاطر الخاصــة بالوحــدة المنتجــة للنقــد،مثل معدالت الخصم تقيــيم الت

فــة تكللمــرجح ســط المتو اللخصــم مــن امعــدلتــم اشــتقاقات التدفقات النقدیة.م دمجها في تقدیر یتات المعنية التي لموجودالفردیة للم
ع علــى االســتثمار ائــد المتوقــ ق تكلفة حقــوق الملكيــة مــن العشتَّ وتُ .وحقوق الملكيةكًال من الدینفي االعتباروالذي یأخذ رأس المال

عــن قطاعــات المخــاطر الخاصــة بالتحدیــدویــتم معــدالت اإلقــراض.طســ متو تكلفــة الــدین علــى تمــدوتع.الشــركةمــن قبــل مســتثمري 
فــي معــدل الخصــموإن أي ارتفــاع .للعمــوممتــوفرةالًیا بناًء على بيانــات الســوق یتم تقييمها سنو و الفردیةتا يالت بمعامبيقتططریق
فــي القيمـــةانخفــاض وث م حــدعــدســيؤدي إلــى لنقــدة لنتجــ الوحــدة المفــي ))نقطــة أســاس١٠+(أي ٪ ٨٬٦-٢٠٢٠(٪٩٬٠إلــى

.)مليون درهم٧٬٧بمبلغالقيمةانخفاض إضافي في  -٢٠٢٠(

ع االقتصــاد أوالخمــس المقبلــة بمــا یتماشــى مــ علــى مــدى الســنوات ة للنقــدلمنتجــ دة االوح دات، من المتوقع أن تنمو إیراالمتوسطفي
ض يؤدي االنخفــا عالقــة مباشــرة بــالنمو االقتصــادي. ســ منت نمــو صــناعة األســ لن، كــا اً ســابق. الفعلــيمــع النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

فـــاضانخ -٢٠٢٠(فــي القيمـــةانخفـــاض عـــدم حــدوث إلــىة للنقـــدالوحـــدة المنتجــ فــي ن الطـــ لســعر معــدل نمـــو ٪ فـــي٠٬١بنســبة
.درهميون  مل١٠٬٦بمبلغمةالقيي فيإضاف

التــي لــدوللروف االقتصــادیةوالظــ ســابقةالالخبــرة ق مــعوافــ توالــذي ی، ع للشــركةالمتوقــ مــو علــى النللســنةالنهــائينمــو الیعتمــد معــدل 
ة الوحــدة المنتجــ ي فــ للســنةالنهــائينمــو المعــدل ٪ فــي ٠٬١. ســيؤدي االنخفــاض بنســبة تقبلية للشركةوالخطط المسعمل بها الشركةت

.)مدرهمليون  ٤٬٤غبمبلةمفي القيافي  نخفاض إضا-٢٠٢٠(في القيمةانخفاض  حدوث عدمإلى  للنقد

النخفــاض فــي القيمــة -٢٠٢٠(الشــركة النخفــاض فــي القيمــةض تتعــر لــنف٪، ٠٬٥ي المتوســط بنســبة أســعار الفحــم فــ ذا زادت إ
.)مليون درهم٨٬٦بمبلغ 

رهـــم ليــون دم٦٠٢٬٠دام التـــي ال تــزال قيــد االســـتخ لكامــل و لكة با لمســتهاودات الثابتـــة الموجــ لغـــت تكلفــة ، ب٢٠٢١دیســمبر ٣١فــي )ب
).درهمون ملي٥٨٧٬٢-٢٠٢٠(

ى تصــنيفات الموجــودات یلهــا إلــ وتحو هــذه الموجــودات فــي الخدمــةیــتم وضــعحتــىلغيــار قطــع اعلــى هالك ال یــتم احتســاب االســت)ج
ابتة.الث
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٣٨

جودات الثابتة (تتمة) المو -١١

(تتمة)راضات التغيرات في االفتنحو اسية الحس

المعــداتكــائن و الملكــات و متجميــع المإنيمــة.مملوكــة لحكومــة رأس الخ راضــي لمباني المرتبطة بــه علــى قطــع أصنع واتم إنشاء الم)د
المتحدة.ل االمارات العربية داخ 

قــرض قابــل ممرهونــة ) ألــف درهــم٦٨٠-٢٠٢٠دیســمبر ٣١(ألــف درهــم ٥٠٤هــا الدفتریــة إن الســيارات التــي یبلــغ صــافي قيمت) ه
).٢٠رة (إیضاح  يا الس

).٢٠(إیضاح  وكمن البنالسلفياتمقابل ثابتةات الالموجودعلى بيسلتعهدیوجد )و

حصــلت عليهــا ت البنكيــة التــي المكائن والمعدات المنقولة مقابل التســهيالأمين ضد الحریق على الممتلكات و التبوليصةازل عن  التن)ز
).٢٠كة (إیضاح  الشر 

ارات االستثماریةالعق-١٢
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

١٠٬٧٠٠٬٠٠٠١٢٬٠١١٬٣٠٠في بدایة السنة
)٣٠٠٣١١٬١٬(٠٠٠٬٩٣٠١٬ةقيمة العادلالالتغير في

٠٠٠٬٦٣٠٬١٢٠٠٠٧٠٠٬١٠٬نهایة السنةفي

في رأس الخيمة.أراضي  قار االستثماري قطع یمثل الع

التقيــيم الــذي أجــراه مقــيم على أســاس٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١مبر دیس٣١للشركة في لى القيمة العادلة للعقار االستثماري وصول إتم ال
ب ر فــي أســلو رات المماثلــة. لــم یكــن هنــاك تغييــ دليــل الســوق ألســعار المعــامالت للعقــا وع إلــىإلــى التقيــيم بــالرج م التوصــل تــ ص.  مستقل ومخــت

ابقة.السنةبالسمقارنةالتقييم  

لعادلــة فــي تسلســل القيمــة ا٣هــا بالمســتوى ة علــى أنلعقــارات االســتثماریة للشــركصــنيف ام ت، تــ ٢٠٢٠دیســمبر٣١و٢٠٢١دیســمبر ٣١فــي 
.٢٠٢٠و٢٠٢١خالل ٣و٢و١مستویات  البيناك تحویالتنلم تكن هو 

أو ماریة ســـتثات االراء أو بنــاء أو تطــویر العقــار لشــ التــزام تعاقــدياراتهــا االســتثماریة أو ى الشــركة أیــة قيــود علــى إمكانيــة تســييل عقلــيس لــد
ينات.ة أو تحسإلجراء إصالحات أو صيان
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٣٩

) اریة (تتمةالعقارات االستثم-١٢

تقييم العقارات االستثماریة:المستخدمة والمدخالت الرئيسية لالتقييم  لتقنيات  يفلي توصا یفيم

المدىالمدخالت التقييم أساليب 
(المتوسط المرجح)الملحوظة ير الهامة غ

٢٠٢١٢٠٢٠
سعر السوق الحالي  األرضقطعة 

المماثلة  للعقارات
التي تم بيعها في  

درهم١٥٥-٢٠م دره١٥٥-٣٠م مربعقدر لكل لسعااورة منطقة مج 

بشــكل كبيــرادلــة أعلــى (أقــل) ة عقيمــ ؤدي إلــىتــ ســوف بشــكل منفصــلالمقــدر (النقص الجــوهري) فــي ســعر القــدم مربــع/هریــةإن الزیــادة الجو 
یة.ستثمار ت االلعقارال

ماليةاألوراق الاالستثمار في  -١٣

األخرى الشامل نود الدخلبن خاللة مالعادلة بالقيمة االستثمارات المدرجأ) 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٦٦٬٧٣٤٬٦٥٨٨٢٬٦٧٠٬٠٤٥مدرجة
٧٠٥٠٧٧٬٤٬٧٠٥٠٧٧٬٤٬درجةغير م

٧٠٬٨١٢٬٣٦٣٨٦٬٧٤٧٬٧٥٠لفة؛ل الشامل األخرى بالتكد الدخ الل بنو ة من خ االستثمارات بالقيمة العادلاليإجم

)٥٧٤٥٣٧٬٥٨٬()٠٧٠٬٦٧٥٬٣٩(، صافيكمتراماللةالعاديمةاحتياطي الق:  ناقصاً 

٢٩٣٬١٣٧٬٣١١٧٦٢١٠٬٢٨٬القيمة العادلة لالستثمارات

تالي:النحو الان علىالستثمارات المذكورة أعاله كي لالجغرافإن االنتشار  

٢٠٢١٢٠٢٠
القيمةبة التركيز نسقيمة البة التركيز نس

العادلةالتكلفة القيمة العادلة علىالعادلةتكلفة اللعادلة على القيمة ا
رهمدرهم ددرهم رهم ددرهم درهم 

١٧٥٬٨٣٨١١١٬٦٠٠٪١٧٥٬٨٣٨١٦٢٬١٥٠٠٬٤٪٠٬٥حدةمارات العربية المتاإل
٩١٢٧١٬٥٨٦٬٥٧٦٠٩٨٬٢٨٬٪٥٢٥٦٣٦٬٧٠٬١٤٣٩٧٥٬٣٠٬٦٬٩٩٪٥٬٩٩دولة الكویت

٧٥٠٧٤٧٬٨٦٬١٧٦٢١٠٬٢٨٬٪٣٦٣٨١٢٬٧٠٬٩٣٢٧٬١٣٣١٬١٠٠٪١٠٠
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٤٠

(تتمة) األوراق الماليةاالستثمار في  -١٣

(تتمة)األخرى نود الدخل الشامل بن خاللة مة بالقيمة العادلاالستثمارات المدرجأ) 

٣٩٬٧لــغ يمــة ســالبة بمبقخــرى األلامل الشــ خ ود الــدبنــ لعادلــة مــن خــالل بالقيمــة المدرجــة ايمــة العادلــة لالســتثماراتم في القلمتراكغ التغير ابل
ســنة خــالل وق الملكيــة.حقــ نضــمم إدراجهــا درهــم) وتــ مليــون ٥٨٬٥بة بمبلــغســالقيمــة-٢٠٢٠(٢٠٢١دیســمبر٣١درهــم كمــا فــيمليون 
كمــة ترار المئإلــى الخســا عادلــةيمــة المــن احتيــاطي القهــم) در مليــون ١١١٬٩٨–٢٠٢٠(مليــون درهــم ١٧٬٣الشــركة بتحویــل ، قامــت ٢٠٢١

د االســتثمارات بلــغ إجمــالي عائــدات اســتبعا .رى ألخــ خل الشــامل االــدبنــودلمــن خــالالعادلــة لقيمةة با تثمارات المدرج سالاستبعاداالناتجة عن
٠٬١ه ر ، ممــا أدى إلــى ربــح قــدمليون درهم)١٠–٢٠٢٠(مليون درهم١٧٬٦لدخل الشامل األخرى من خالل بنود االمدرجة بالقيمة العادلة  

.في بيان الدخل الشاملوالذي یظهر  ) مليون درهم٩٬٩٨–٢٠٢٠(رهم ون دملي

الشــركات المدرجــة وغيــر أســهم فــي مارات األخرى االســتثن خالل بنود الدخل الشاملكية المصنفة بالقيمة العادلة مأدوات حقوق الملتتضمن  
مة العادلــة مــنلغاء بالقيشكٍل غير قابل لإلاالستثمارات بهذهتصنيف هذه الشركات. تم ركة بحصص غير مسيطرة في . تحتفظ الشلمدرجةا

عتها.ثمارات استراتيجية في طبيًا ألن الشركة تعتبر هذه االستشامل األخرى نظر خالل بنود الدخل ال

لخسائرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو استثمارات المدر االب) 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٧٢٬٥١٥٬٠١٦٨٣٬٨١٥٬٠٢٧فةبالتكلولةت متداااستثمار 
١٥٦٨٢٦٬٢٬١٥٦٨٢٦٬٢٬متداولةغير  

٧٥٬٣٤١٬١٧٢٨٦٬٦٤١٬١٨٣فةلألرباح أو الخسائر بالتكثمارات بالقيمة العادلة من خالل اجمالي االستإ
)٥٤٠٣٧٬٩٤٦٬()٢٠٥٬٣١٦٬٣٨(لةناقصًا: تغيرات متراكمة في القيمة العاد

٩٦٧٬٠٢٤٬٣٧٦٤٣٧٠٣٬٣٩٬راتالستثما ة لالعادلالقيمة

النحو التالي:ان علىالستثمارات المذكورة أعاله كي لإن االنتشار الجغراف

١٢٠٢٢٠٢٠
يمة لقاعلى زيكتر السبة نالقيمة على نسبة التركيز

العادلةلفة التكة العادلة لقيماالعادلة التكلفة القيمة العادلة 
درهمدرهم رهم دم رهدهم در درهم 

٣١٬٤٩٦٬٩٢٨١٩٬٢٠٧٬٢٠٠٪٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٧٬٠٦٠٬٨٩٧٤٨٬٤٪٤٦٬١ارات العربية المتحدةمإلا
ن  دول مجلس التعاو 

٥٥٢١٤٤٬٥٥٬٤٤٣٤٩٦٬٢٠٬٪٣٥٧٬٠٦٩٬٤٨٠٧٠٬٩٦٤٬١٩٦٬١٥٪٩٬٥٣ألخرى الخليجي ا

١٨٣٦٤١٬٨٦٬٦٤٣٠٣٬٧٬٣٩٪١٧٢٬٣٤١٬٥٧٩٦٧٬٠٢٤٬٧٣١٠٠٪١٠٠



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤١

(تتمة) وراق الماليةاأل االستثمار في  -١٣

تمة)(تباح أو الخسائراالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األر ب) 

:كانت كما یلي)ن خالل األرباح أو الخسائرد الدخل الشامل األخرى والقيمة العادلة مبنو (ق الماليةي األوراكة في االستثمار فإن الحر 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمم دره

٦٧٬٩١٣٬٨١٩٧٧٬٥٢١٬٨٦٨ارات في بدایة السنةدلة لالستثمالعا القيمة
-١٩٬٩٣٣٬٩٣٨تي تمت خالل السنةالاالضافات

)٢٠٬٠٠٠()٢٦٬٣٢٩٬٧٣٥(يمة المدرجةبالقاالستبعادات التي تمت خالل السنة
درجة بالقيمة العادلة  المتثماراتقييم االسعادة تة عند إ ير المحققغ)الخسائر(رباح/األ

)٤٬٦٩٧٬٠٨٧(١٬٥٦٣٬٣٠٧خرى د الدخل الشامل األمن خالل بنو 
لة  عادند إعادة تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة الة عمحققغير ال)الخسائر(األرباح/

)٩٦٢٠٬٨٩٤٬(٩٣١٠٨٠٬٥٬)٩اح  (إیضح أو الخسائرمن خالل األربا 

٢٦٠١٦٢٬٦٨٬٨١٩٬٩١٣٬٦٧لسنةلالستثمارات في نهایة اعادلة  المةالقي

رون یون واآلخنون التجار المدی-١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٤٠٬٤٠٩٬٨٨٤٨٢٬٥٤٠٬٠٩٤یةجار دینة تذمم م
)٩١٠١٥٨٬٣٬()٢٢٤٬٩٤١٬٢()(أ)ملحوظةخسائر االئتمان المتوقعة (ناقصًا: مخصص 

٣٧٬٤٦٨٬٦٦٠٧٩٬٣٨١٬١٨٤

١٦٬٤٣٢٬١٦٨١١٬٧٢٤٬٧١٤ن مدینون آخرو 
٢٨٣٬٦٧٥٢٬٢٨٣٦٦٧٬٢٬قيقةركة شدینة من بيع شذمم م

٥٦٬٤٦٨٬١١١٩٣٬٧٧٣٬١٨١
)٢٨٣٧٬١٦٢٬()٢٨٣٬٠٦٧٢٬(مستحقة بعد سنة واحدةع شركة شقيقة ناقصًا: ذمم مدینة من بي

٨٢٨٤٠٠٬٥٤٬٩٨٨٦٠٥٬٩١٬



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٢

(تتمة) خرون نون التجاریون واآلالمدی-١٤

هي كما یلي:سنةتوقعة خالل الالمخسائر االئتمان  أ) إن الحركة في مخصص 

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمددرهم 

٣٬١٥٨٬٩١٠١٬٨٧٢٬٦٣٤الرصيد في بدایة السنة
٢٬٤٦٧٬٩٠٠)٢١٧٬٦٨٦()٨(إیضاح  للسنةالمبلغ المحمل  )/كس(ع

)٢٤٦١٨١٬١٬(-ل السنةبات خالطو مخصص المش

٢٢٤٬٩٤١٬٢٩١٠١٥٨٬٣٬

ریخ ن تــا جاریــة المدینــة مــ لــذمم التة لجوهري في الجودة االئتمانيتغييرتراعي الشركة أيریة المدینة،التجا ب) عند تحدید قابلية استرداد الذمم
مســتندیة، بــل ضــمانات بنكيــة أو اعتمــاداتا نة مقة مضــمو یــة المدینــ ذمم التجار ن غالبيــة الــ إالتقریر المالي. منح االئتمان ألول مرة حتى تاریخ

تقریر المالي كاٍف.عداد التوقعة في تاریخ إ االئتمان المخسارة  أن مخصص ترى اإلدارة  كما أن

تجاریة موضح أدناه:الالذمم المدینةلي  إجما ليل  تح ج) إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

١٨٬٩٤٦٬٩٨٢٥٧٬١٥٥٬٨٦٧مشروطةية غير مضمونة مقابل ضمانات بنك
١٬٥١٤٬٤٤٨-ت مستندیةمضمونة مقابل اعتمادا

٠٠٢٬٤٦٤٬١٢٧٩٧٨٦٩٬٢٣٬ير مضمونةغ

٨٨٤٤٠٩٬٤٠٬٠٩٤٥٤٠٬٬٨٢

.)یوماً ٢١٠إلىماً یو ١٥٠–٢٠٢٠یومًا (١٨٠یوما إلى١٢٠ن ماالئتمان لبيع السلع هوفترةتوسط ن مد) إ

–٢٠٢٠(٪٨٧) من أكبر خمسة عمالء یمثلــون درهمن مليو ٧٣٬٧–٢٠٢٠ون درهم (ملي٣٥٬٣مبلغ بجاریةمدینة التلذمم الاستحق  تهـ)  
.٢٠٢١دیسمبر٣١ي  تحق فالرصيد المسمن إجمالي  %) ٨٩

الي:كانت على النحو التالمدینة التجاریة  الذمم مالي  إج ل أعمار  ليح و) ت

المتأخرةغير متأخرة
١٨٠أكثر من١٨١-٩٠٩١-١منخفضة وغير

یومیومیومالقيمةالمجموع 
مألف درهرهمألف دألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٧٧٨٬١٧٥-٢٠٢١٤٠٬٤٠٩٬٨٨٤٤٬٩١١٣٣٬٣٣٥٬٢٩٦٬٧٩٨

٢٠٢٠٠٩٤٬٥٤٠٨٢٬١٩٧٣٨٤٬٤٣٬١٥٢٥٤٥٬٩٬٣١٩٤٦٩٬٢٬٤٢٦١٬١٤٬٢٧

.٢٨اح  وضحة ضمن اإلیضماالئتمان  مخاطر  لإن المعلومات حول التعرض  



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٣

زون المخ-١٥
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٢٬٨٧٤٬٢٠٥١٠٬٥١٩٬٢٥٩نعئع تامة الصبضا 
٩٬٩٦٨٬١٥٣١٦٬٧٥٥٬٣٠٥يةد أولموا

٨٬١٨٣٬٠٤٤٥٬٣١٧٬٨٨٩األعمال قيد التنفيذ
٤٠٬٩٨٦٬١٥٥٢٥٬٧٥٦٬٥٩٤وقود وزیوت التشحيماألكياس وال
٢٦٬١٩٦٬١٦٤٢٤٬٧٨٠٬٢٩٣الصيانةإدارة-ر  قطع الغيا 

١١٬١٦٣٬٨٤٢٨٬٤١٢٬٩٣٩كيةاد االستهالالمو 
٣١٧٤٨٬٤٢٠٣٤٣٥٬أدوات

٩٩٬٨١٩٬٨٨٠٩١٬٩٧٧٬٤٨٢

)٥٥٥٬٠٢٥٬٢١()٥٥٥٠٢٥٬٢١٬(ادم  والمتقناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٣٢٥٬٧٩٤٧٨٬٩٢٧٩٥١٬٧٠٬

).٢٠اح (إیضكة الت البنكیة التي حصلت علیھا الشرسھیالتبخصوصنزوالمخ یق على  التنازل عن بولیصة التأمین ضد الحرأ)

.)٢٠التي حصلت علیھا الشركة (إیضاح  بنكیة المخزون مقابل التسھیالت الب) تم رھن 

صندوق لد في انوك والنقاألرصدة لدى الب-١٦
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٨٥٧٬٩٤١٦١٣٬د في الصندوق نق

بنوك:رصدة لدى الاأل
٤٬٢٩٨٬٢٩٠٤٬٤٧٩٬٥٦٦الجاریةت  الحسابا 

٠١٤٬٨٧٤٬٢٩٤٨٧٧٤٬١٬الطلبحتئع تداو 

٣٠٤٬١٧٢٬٧٥١٤٢٥٤٬٦٬لدى البنوكمجموع األرصدة

١٦١٬١٨٢٬٧٩٣٠٧٬٦٢٦٬ق في الصندو رصدة لدى البنوك والنقداأل

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمرهم د

األرصدة لدى البنوك
٥٬١٤٣٬٥٦٣٥٬٠٧٣٬٢٥١دةالعربية المتح خل اإلماراتدا

٧٤١٬٠٢٨٬٢٢٦٣١٨١٬١٬اون الخليجي األخرى تعللس امج ضمن دول 

٣٠٤٬١٧٢٬٧٥١٤٢٥٤٬٦٬

تقل عن ثالثة أشهر.لمدةتم تو ًا یو نریة سسعار التجا ع تحت الطلب فائدة باألالودائترتب على  ی



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٤

رأس المال-١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمم دره

كامل:صدر والمدفوع بالالم
٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬٤١٠٥٤٨٬٬٤١٠درهم١ها هم عادي قيمة كل منس)٤١٠٬٨٥٤٬٤١٠-٢٠٢٠(٤١٠٨٬٥٤٬٠٤١

تخفــيض رأس للشــركة مــن خــالل المــالقاعــدة رأسةتقویــ ،٢٠٢٠نــوفمبر ٣جتماعــه المنعقــد فــي مجلــس إدارة الشــركة فــي ااقتــرح)أ
أس المــال تخفــيض ر ة علــى موافقــ والحقــًا، تمــت الون درهــم.مليــ ٤١٠٬٥غ مبلــ بحــد أقصــىائر المتراكمــةالمال المصدر وإطفاء الخس
لجهــات اه لــدىوافقــة علــى تخفــيض رأس المــال وتســجيل، وبالتــالي تمــت الم٢٠٢٠نــوفمبر ٢٨مين في في االجتماع السنوي للمساه

م.رهمليون د٤١٠٬٥إلى  المصدر  ل  بناًء عليه، تم تخفيض رأس الما و .٢٠٢٠یسمبر د٢٩الصلة في اتذ

االحتياطيات-١٨

تحویــل لمتحــدة، یــتمبيــة االعر فــي دولــة اإلمــارات(وتعدیالتــه) ٢٠١٥ة لسن)٢والقانون االتحادي رقم (شركة لالنظام األساسي لات  لبوفقًا لمتط
٪ مــن رأس ٥٠الحتيــاطي ي القــانوني. یجــوز إیقــاف التحویــل إلــى االحتيــاطي القــانوني متــى بلــغ هــذا االحتيــاطیة إلى او السنباح من األر ٪١٠

ون.ي یسمح بها القاني الحاالت التإال فغير قابل للتوزیعطي  ن هذا االحتيا إالمال المدفوع.  

ــًا للنظــام األسا  ي. ویجــوز إیقــاف التحویــل إلــى االحتيــاطي الختيــار حتيــاطي اى االة إلــ ح كــل ســنمــن أربــا ٪١٠یجــب تحویــل شــركة،ســي للوفق
ــة الع ــرار مـــن الجمعيـ ــاري بقـ ــية مجلـــس االختيـ ــذا االحتيـــ دما إلدارة، أو عنـــ اموميـــة العادیـــة بنـــاًء علـــى توصـ ــا ٪٢٠طي ا یبلـــغ هـ ل مـــن رأس المـ

المدفوع.

ــد تخفـــيض رأس المـــال  ــًا بعـ ــنة المنتهيـــة فـــي الحقـ ــبة تجـــاوز اال، ٢٠٢٠دیســـمبر٣١خـــالل السـ ــاطي القـــانوني نسـ ــال ٪ مـــن ٥٠حتيـ رأس المـ
حتيــاطي بيــة المتحــدة، قــررت اإلدارة الحفــاظ علــى االر جهــات التنظيميــة فــي دولــة اإلمــارات العالمدفوع، ومع ذلك، بناًء على موافقة وتوصــية ال

نوني على نفس المستوى.القا 

ا یلي:ملسنة كانت كالل اياطيات الشركة خ الحركة في احتإن 
طياحتيا احتياطي 
لمجموعاتياري اخ قانوني 
درهمدرهم درهم 

٢٠٢٠٣٦٤٬٤٥٧٬٩٧٧٤٬٧٣٢٬٤٨٤٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ر دیسمب٣١و ٢٠٢٠ینایر١الرصيد في  

)٤٢٠٥٢٧٬٢٠٬(-)٤٢٠٥٢٧٬٢٠٬()٢٣(اإلیضاح أدناه واإلیضاح  توزیعات أرباح

٢٠٢١٥٥٧٩٣٠٬٣٤٣٬٤٨٤٬٧٣٢٤٬٠٤١٦٦٣٬٨٬٣٤دیسمبر ٣١د في الرصی

يــون مل٢٠٬٥بلــغ مبــاح بوزیــع أر ن عــن تاإلعــالاهمون علــى ، وافــق المســ ٢٠٢١أبریــل ١١ســنویة المنعقــدة بتــاریخ وميــة الل الجمعيــة العمخــال
.ةالمتحدالعربيةفي دولة اإلماراتتنظيميةسلطات الالقبلمندها اعتما تما كم)  ٢٣ح  (إیضا انوني  القيحتياطاالخالل درهم من 



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٥

خدمة للموظفينمكافآت نهایة الخصصم-١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
مدرهدرهم 

٨٬٨١٥٬٢٤٠١٠٬٥٤٢٬٠٠٠ینایر١صص كما في المخ 
٥٤٨٬٠٣٧٢١٠٬٠٠٠السنةالمقدم خالل  

)٧٦٠٩٣٦٬١٬()٤٩٤٬٨٨٢(نةسل الالدفعات التي تمت خال

٧٨٣٬٤٨٠٨٬٢٤٠٬٨١٥٨٬دیسمبر٣١في كما لمخصصا

يات فسل-٢٠

جلألاةأ) قصير 
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

١٬٣٩٥٬٨٢٧١٠٬٥٨٥٬٧٣٢كشوف من البنوكعلى المالسحبهيالتتس
٧٤٧٦٠٠٬٢٧٬٢٦٩٩١٢٬٤٤٬قرض قصير األجل

٥٧٤٬٩٩٦٬٨٢٠٠١٤٩٨٬٥٥٬من البنوكسلفيات  مجموع ال

. یترتــب علــىشــهر١٢ض قصــير األجــل خــالل القــر سدادتحقویسالطلبده عند وف والذي یتم سداالسحب على المكشالشركة رصيدى  لد
لــى إلضــافة إوتنافسية في الســوق بنــاًء علــى ســعر إیبــور با فائدة بأسعار متغيرة قرض قصير األجل والالسحب على المكشوفرصيد  ت  عمليا 

ضــد صــة التــأمين تنــازل عــن بوليالرى مثــليــة األخــ عــض الســندات المالادر عــن الشــركة وبإذنــي صــ بــل ســند ة مقا ألسعار وهي مضمونروق اف
والــرهن (ب))١٥(إیضــاحمخزونــاتى الالقابلــة للنقــل والــرهن علــ )) ز(١١ات والمكــائن والمعــدات (إیضــاح متلكــ لمعلــى المخــزون واق الحریــ 

.))و(١١ح  ن والمعدات (إیضا لمكائالممتلكات واالسلبي على  

جلاأللطویب)

نحو التالي:المركز المالي على الفوائد في بيانها  تب عليلتي تتر يح القروض ألجل ایتم توض
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٢٠٠٬٤٦٩١٨٩٬٤٢٤لالجزء المتداو 
٩٤٩٬١٢٢٩٧٨٣٢٢٬داولالجزء غير المت

٤١٨٬٣٢٣٤٠٢٥١٢٬القروض ألجلإجمالي

لــى أســاس وتســتحق الســداد ع(ز))١١(إیضــاح رات ممولــةل ســيا ابــ ٪ ســنویًا، مضــمونة مق٣بنســبة فائــدةجــل تترتــب عليهــا إن القــروض أل
.٢٠٢٣س أغسط١اق آخر قسط في شهري مع استحق
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٤٦

الدائنون التجاریون واآلخرون -٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

١٥٩٬٢٦٠٬١٧٤٩٦٬٨٧٧٬٦٤٥دائنون تجاریون 
٢٩٬٣٨٧٬٠٧١٢٨٬٦٩٩٬٣٠٢مستحقةاح  توزیعات أرب

١١٬٢٠٢٬٦٩٧١٠٬٨٧٢٬١٥٥مصاریف مستحقة
١٬٤١٠٬٧٤٢١٬٤٧٩٬١٤٧ن العمالءسلفيات م

١٬١٠٢٬١١٦١٬٢٨٩٬٦٤٨ضریبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
٢١١٬٨٨٤٥١٧٬٧٥٢ن آخرون ائنو د

٠١١٬٢٤٧٢٠٣٬٤١٤٩٧٠٬١٣٩٬

لوبات المالية أعاله:د وشروط المطفيما یلي بنو 

یومًا)٧٥–٢٠٢٠(یوماً ١٢٠فترة سداد ط توسمولها ئد  عليها فوالتجاریة ال تترتب ة اذمم الدائنإن ال-
بعد شهر واحدال تترتب عليها فوائد ویتم سدادها عادةً إن ضریبة القيمة المضافة مستحقة الدفع -
أشهرسط فترة سداد ستة ا فوائد ولها متو ائنة األخرى ال یترتب عليهالدإن الذمم-

.٢٨یضاح  لة في الشركة، یرجى الرجوع إلى اإلاطر السيو رة مخ بشأن عمليات إداضيحاتو للحصول على ت

الربح األساسي للسهم-٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

)٥٧٥٤٦٣٬٢٧٣٬()٣٢٥٬٨٩٨٬٥٢(رهم)(بالدللسنة الخسائر  

٤١٠٨٬٥٤٤١٠٬٤١٠٬٥٤٨٤١٠٬سهم األالمتوسط المرجح لعدد

)٦٧٬٠()١٣٬٠(ة للسهم (بالدرهم)ألساسيئر االخسا 

رأس تقليــللــيعكس تــأثير ٢٠٢٠دیســمبر ٣١ة فــي منتهيــ الللســنة األساســية للســهمرســائر لغــرض حســاب الخ تعــدیل مقــام الكســ تــم)أ
بي ات المعيــار المحاســ وارد وفقــًا لمتطلبــ في المدون تغيير مماثل قة یة الفترة السابامن بدمال قد حدثرأس التقليلو أن المال كما ل
.)١٧(إیضاح  ة السهم"حي"رب٣٣م الدولي رق

هم عند استخدامها.السخسارةى  علية قد یكون لها تأثير مخففلدوات ما بإصدار أي ألم تقم الشركة
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٤٧

ح األرباتوزیعات -٢٣

لتــي او رهــم دمليــون ٢٠٬٥ات أرباح نقدیــة بقيمــة عوافقة على توزی، تمت الم٢٠٢١أبریل ١١یخة بتار دالمنعقمية السنویة العمو عية خالل الجم
ســلطات القبــلمــندهــا اعتما تــما مــ ك٢٠٢٠مبر دیســ ٣١للســنة المنتهيــة فــي )احــدللســهم الو درهــم ٠٬٠٥٪ مــن رأس مــال الشــركة (٥تمثــل
نةل المســـاهمين للســـ مـــن قبــ اعتمـــاد أي تعویضـــات ألعضــاء مجلـــس اإلدارة لـــم یــتمكمــا أنـــه.ة المتحـــدةالعربيـــ فـــي دولـــة اإلمــاراتميــةالتنظي

ال شيء).-٢٠١٩(٢٠٢٠سمبرید٣١المنتهية في

اف ذات العالقةوالمعامالت مع األطر األرصدة -٢٤

ســون والتــي یمار التهم ئوعــا يطرون عليهــا ل التــي یســ ا األعماإلدارة و وأعضاء مجلسالشركة الرئيسيينمن األطراف ذات العالقة مساهميتتض
.لعليا ًا كبيرًا فضًال عن موظفي اإلدارة ااریفيها تأثيرًا إد

ت مع األطراف ذات العالقةمعامال)أ

العالقة:األطراف ذات ية معسنة، أبرمت الشركة المعامالت التالخالل ال

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٤٤٧٬٥٣٩١٧٨١٬٧٦)٨(إیضاح  اللجانإلدارة و ت مجلس اماعا اجتریف حضور  مصا 

-٦٥٥١٬٦٩٦٬)١٠إیضاحض مملوكة من قبل حكومة رأس الخيمة (أرباح من منح قطعة أر 

استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خاللمن أرباح  
٠٠٠٠٬٩٨٩٬-(أ))١٣ود الدخل الشامل األخرى (إیضاح  بن

إلدارة العليااتعویضات موظفي )ب 

:انت كما یليل السنة كدارة العليا خالاإلإن تعویضات

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمددرهم 

٣٬٧٨٤٬٤٣٢٤٬١٦٤٬٠٤٣(اإلیضاح أدناه)قصيرة األجلى یا األخر اوالمز اتب  الرو 
٢٥٢٢٩٥٬٣٠٨٬٨٨٢ظفينمة للمو مكافأة نهایة الخد

٦٨٤٠٧٩٬٤٬١٣٥٬٤٥٢٤٬

ة تهيــ المنلســنةلات غ المثبتــة كمصــروفالمبــالثــلموتخــرى األاألجــل قصــيرةاتــب والمزایــا الرو بأعاله تتعلق ها في الجدول نإن المبالغ المفصح ع
وظفي اإلدارة العليا.والمتعلقة بم٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١في  
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٤٨

ئة وااللتزاماتالمطلوبات الطار -٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٢٩٤٬٩٧٣٬٦١١٥١٬٤٠٨٢١٬دات مستندیةاعتما 

٢٥٧٬٣٦٢٤٧٬٢٣٦٥٬خطابات ضمان
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٤٩

يةالقطاعالمعلومات -٢٦

يسيين:رئالمن خالل قطاعي أعمتعمل الشركة 

.ةثماریوالعقارات االستیة)  ت الجار (باستثناء الحسابا وك  لدى البنودائعة واللى االستثمارات في أوراق مالياع اإلسمنت، وقطاع االستثمار الذي یشتمل عیشمل تصنيع جميع أنو طاع صناعي و ق

٢٠٢١٢٠٢٠
المجموع استثمارات تصنيعمجموع التثمارات استصنيع
درهم رهم ددرهم هم در هم در درهم 

٣٤٥٬٨٧٨٬٧٦٠-٣٤٠٬٦٣٧٬٣٨٢٣٤٥٬٨٧٨٬٧٦٠-٣٤٠٬٦٣٧٬٣٨٢إیرادات القطاع 
════════════════════════════════════════════════════════

) ٢٧٣٬٤٦٣٬٥٧٥()٣٬١١١٬٣٧٩() ٢٧٠٬٣٥٢٬١٩٦() ٥٢٬٩٨٨٬٣٢٥(١١٬٢٠٨٬٣٣٥) ٦٤٬١٩٦٬٦٦٠(نتائج القطاع 
════════════════════════════════════════════════════════

ات انخفاض في قيمة الممتلك
١١یضاح عدات (إالمالمكائن و و 

(أ))

---
)١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩(-) ١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩ (

════════════════════════════════════════════════════════

القطاع وجوداتم
٧٩٨٬٧٢٨٬٦٩٩٨٣٬٦٦٦٬٢٧٤٨٨٢٬٣٩٤٬٩٧٣٨٣٧٬٦٠٣٬١٧١٨٠٬٣٨٨٬٧٦٧٩١٧٬٩٩١٬٩٣٨
════════════════════════════════════════════════════════

٢٠٤٬٧٩٦٬٠٥٧-٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦٢٠٤٬٧٩٦٬٠٥٧-٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦طاع القلوباتمط
════════════════════════════════════════════════════════

عمال.ت بين قطاعات األأي معامالتوجدال 
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٥٠

(تتمة)المعلومات القطاعية-٢٦

اه:نقاریر القطاعية، موضحة أدداد الت، إع٨یر المالية رقم اد التقار إلعدضافية حسب متطلبات المعيار الدوليإن المعلومات اإل

رافيةطاعات الجغحول القمعلومات )أ

ن درهــم مليــو ٧٥٬٤العربيــة المتحــدة یرادات من العمالء للشــركة داخــل دولــة اإلمــارات ، بلغت اإل٢٠٢١دیسمبر٣١تهية في خالل السنة المن
ن درهــم مليــو ٢٦٥٬٢الء األجانــب) عمــ رات العربيــة المتحــدة (اللــة اإلمــا من العمــالء خــارج دو اإلیراداتوبلغتمليون درهم) ٩٦٬٢–٢٠٢٠(
.مليون درهم)٢٤٩٬٧–٢٠٢٠(

أهم العمالءب)

التــي تمثــل ون درهــممليــ ٣٠٢٬٢-٢٠٢٠(عمــالء٧) مــن اإلیــراداتمــن إجمــالي ٪٩٢مليــون درهــم والتــي تمثــل ٣١٣٬٨االیــراداتشــمل ت
ء).عمال٧من اداتیر االمن إجمالي  ٪٨٧

قياس القيمة العادلة-٢٧

ما في معاملة منتظمة بين المشــاركين د مطلوباتیل بنحو ات ما أو المدفوع لتيع بند موجوده لبتم قبضعر الذي سيهي السلقيمة العادلةن اإ
ن تعریــف القيمــة عادلــة. یتضــمة القــدیرات القيمــ ة الدفتریــة وتالقيمــ ا النحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين لــى هــذق بتــاریخ القيــاس. وعفــي الســو 

بيــرة أو إجــراء معاملــة بشــروط ا بصــورة كلياتهــ عمأو حاجة لتقلــيص حجــم دون أي نية اریةالستمر وفق مبدأ اة تعمل تراض أن الشركافلةالعاد
مجحفة.

المدرجة بالتكلفة المطفأةالية  العادلة لألدوات المالقيمة 
،عادلــةادل قيمهــا الة تعــ لماليـــلبيانـــات اأة فــي االتكلفــة المطفــ ة ببتــ مطلوبــات الماليــة المثالماليــة والدات مدرجــة للموجــو أن المبــالغ الارة بــ تــرى اإلد

.قصيرة األجلاتستحقاقاالإلى  ي رئيسكلبشویرجع ذلك 

ياس القيمة العادلةراض قفتراضات المطبقة ألغأساليب التقييم واال
انـــات البيمة فــي ات المســـتخدالفتراضــ م المماثلـــة واقيــيلتيـــة باســتخدام أســـاليب الوبــات المالالمطات الماليـــة و عادلـــة للموجــودمــة الیــتم تحدیـــد القي

.٢٠٢٠بر دیسم٣١للسنة المنتهية في  المالية

العادلة على أساس متكررقيمة التي یتم قياسها بالالقيمة العادلة للموجودات المالية للشركة و 
ة تحدیــد كيفيــ ات عــن تــالي معلومــ جــدول الاليــة. یوضــح الالمر ي نهایة فتــرة التقــاریة العادلة فلقيمية للشركة با موجودات المالعض الیتم قياس ب

لمالية؛دات اجو م العادلة لهذه المو القي
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٥١

(تتمة) قياس القيمة العادلة-٢٧

ودات المالية الموج
تسلسل  دلة كما في العاالقيمة

القيمة  
العادلة 

التقييم  ساليب أ
دخالت والم

ية الرئيس

لمدخالت ا
امة غير  اله

الملحوظة 

مدخالت القةعال
ملحوظة  غير ال 

عادلة بالقيمة ال
٢٠٢١٢٠٢٠
درهم 

(مدقق)
درهم 

دقق)(م

االستثمارات في 
حقوق الملكية  

رجة  المدالمتداولة
ة العادلة من بالقيم
الدخلنود بخالل

الشامل األخرى 

١المستوى ٣٠٬٥١٨٬٩٢٠٢٧٬٥٩١٬٨٠٣
أسعار 
ت االعطاء

المتداولة في 
نشطة سوق 

طبق نال ی شيءال

االستثمارات في 
غير  كية قوق الملح 
المدرجة  تداولةالم

دلة من العا بالقيمة
بنود الدخل  لخال

الشامل األخرى 

٣مستوى ال٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬٣٧٣
طریقة تقييم  

صافي 
تموجوداال
عدلةالم

صافي قيمة  
الموجودات

عدم صم لخوال
وجود تسویق

ارة  إلداستخدمت ا
في  صاطریقة تقييم

ي  ت جودات والالمو 
القيمة العادلة  تمثل

بحسب المناسبة
. رةاإلدا

االستثمارات في 
ملكية  وق الحق
المدرجة  تداولةالم

بالقيمة العادلة من 
أو  األرباحخالل
ائر الخس

١توى المس٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣
أسعار 

العطاءات
ة فيالمتداول

سوق نشطة 
ق ال ینطبال شيء

────────────────────
٦٨٬١٦٢٬٢٦٠٦٧٬٩١٣٬٨١٩

════════════════════
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عادلة (تتمة) القيمة القياس -٢٧

قيمة العادلةتسلسل ال
إلــى الحــد تنادا ســ االعادلــةالقيمــة ها ضــمن تسلســل تصــنيفتم لعادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا یــ لماليــة التــي یــتم قيــاس القيمــة اوات اع األدإن جميــ 
ة ككل، كما یلي:ة لقياس القيمة العادلمن المدخالت األساسياألدنى  

المطلوبات المماثلة.ت أو موجوداي األسواق النشطة للمعدلة) فتداولة (غير الالسوق المسعار  المستوى األول: أ

أو غيــر ملحوظــة بصــورة مباشــرةالعادلــة (مــدخالت لقيمــة اس زم لقيــا ت الــالدنــى مــن المــدخالد األالحــ الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم المستوى  
مباشرة)،

حوظة).ير ملخالت غالقيمة العادلة (مدزم لقياسالمدخالت الالاألدنى منالحد  ستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الم

بين مســتویات التحویالت قد تمتكانت اإذة فيما د الشركاس متكرر، تحدلى أسة علوبات المثبتة بالقيمة العادلبخصوص الموجودات والمط
د إلعــدال) فــي نهایــة كــل فتــرةعادلــة ككــ قيــاس القيمــة اللجوهریــة لتوى اصــنيف (اســتنادًا إلــى مــدخالت أدنــى مســ سلســل بإعــادة تقيــيم التفــي الت

قاریر المالية.الت

لــة خــالل ت قياس القيمــة العادمستخدمة في عمليا الت الخ مدنواع القييم وأة وأساليب التالشركة بيير على عمليات التقييم الخاصلم یطرأ أي تغ
.السنة

٢٠٢١

علمجمو ا٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
همدر درهم رهم ددرهم 

١٢٬٦٣٠٬٠٠٠١٢٬٦٣٠٬٠٠٠--ماریةالعقارات االستث

العادلةت المدرجة بالقيمةاالستثمارا
٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧--٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧سائرألرباح أو الخ الل امن خ 

دلةبالقيمة العا لمدرجةستثمارات ااال
ل بنود الدخل الشامل األخرى:من خال

٣٠٬٥١٨٬٩٢٠--٣٠٬٥١٨٬٩٢٠المتداولةق الملكيةحقو -
٣٧٣١٨٬٦٣٧٣٦١٨٬--الملكية غير المتداولةق  حقو -

٣٧٣٬٨٢٤٬١٣٢٦٠٬٧٩٢٬٨٠-٨٨٧٬٥٤٣٦٧٬
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٥٣

تمة) لقيمة العادلة (تاس اقي-٢٧

٢٠٢٠
جموعالم٣المستوى ٢المستوى ١المستوى
درهمدرهم درهم درهم 

١٠٬٧٠٠٬٠٠٠١٠٬٧٠٠٬٠٠٠--ماریةستثات االالعقار 

العادلةت المدرجة بالقيمةاالستثمارا
٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣--٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣سائرالل األرباح أو الخ من خ 

دلةبالقيمة العا لمدرجةت ااالستثمارا
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى:

٢٧٬٥٩١٬٨٠٣--٢٧٬٥٩١٬٨٠٣حقوق الملكية المتداولة-
٣٧٣١٨٬٦٣٧٣٦١٨٬--الملكية غير المتداولةق  حقو -

٣٧٣٣١٨٬١١٬٨١٩٦١٣٬٧٨٬-٤٤٦٢٩٥٬٦٧٬

لــيس هنــاك أي لــذلك قــًا القيمة العادلــة ووفجب قياسها بمالية یباتل السنة. ال توجد أي مطلو أي تحویالت بين المستویات خاللم تكن هناك 
ل أعاله.الجدو إفصاح بخصوص  

ةاطر الماليرة المخوأهداف وسياسات إدااألدوات المالية -٢٨

لمطلوبــات مــن هــذه اســي ة واألخــرى. إن الهــدف الرئيوالذمم الدائنــة التجاریــ بنوكمن الة من السلفيات الية الرئيسية للشركلف المطلوبات المتتأ 
م بنــوك والــذملــدى الالتجاریــة واألرصــدةة علــى الــذمم المدینــةشــركرئيســية لليــة الة. تشــتمل الموجــودات المالالشــركيــات ماليــة هــو تــأمين عملال

العادلــة بالقيمــة مــا ت حقــوق الملكيــة والمصــنفة إكة أیضًا باســتثمارات فــي أدواملياتها. تحتفظ الشر جة بشكٍل مباشر عن عینة األخرى الناتالمد
األخرى.املالدخل الشبنود بالقيمة العادلة من خالل  ر أو خسائخالل األرباح أو المن 

إدارة هــــذه ىمســــؤولية اإلشــــراف علــــ دارة العليــــا للشــــركةلســــيولة. تتــــولى اإلخــــاطر االئتمــــان وممخــــاطر اركة لمخــــاطر الســــوق و تتعــــرض الشــــ 
لمخــاطر كمــة االيــة واإلطــار المناســب لحو ر الممخــاطم المشــورة بخصــوص التنفيذیة تقــدبل لجنة ن قم اإلدارة العليا للشركة مالمخاطر. یتم دع

ــوفر اللمالال ــة للشـــركة. تـ ــة ضـــمانيـ ــة التنفيذیـ ــإلدجنـ ــا للشـــركارة العليـــا ًا لـ ــات واإلجـــر طر الماليـــة للشـــركة تة أن أنشـــطة المخـ اءات خضـــع للسياسـ
ــًا لتهــا یـــتم تحدیــدها وقياســـها وإدار والمخــاطر الماليـــة التــي  ســـات لـــس اإلدارة بمراجعــة السيا وم مج . یقــ اف المخــاطر بالشـــركةسياســات وأهـــدوفقـ

أدناه.المخاطر وهي ملخصةها إلدارة كل من تلكعليالموافقة  و 

سوق مخاطر ال
وتتــألف ر الســوق.ســعا لماليــة بســبب التغيــرات فــي أالنقدیــة المســتقبلية لــألداة العادلة أو التــدفقات مخاطر تقلب القيمة امخاطر السوق هي  إن

ل مخــاطراألســعار األخــرى، مثــ ت األجنبيــة ومخــاطر عمــالومخــاطر الائــدة المخــاطر: مخــاطر أســعار الفع مــن أنــوا طر الســوق مــن ثالثــة مخــا 
بنــوك صــدة لــدى الالتجاریــة واألر دینــةوالــذمم المات مــن البنــوك الســلفيبمخــاطر الســوق ت الماليــة المتــأثرة كيــة. تشــمل األدواق الملأســعار حقــو 

كية.حقوق الملدوات في أالمدینة األخرى واالستثمارات  والذمم

.٢٠٢٠و٢٠٢١سمبر دی٣١ي لمركز المالي كما فسام التالية با في األقالحساسيةليالتوتتعلق تح 
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٥٤

(تتمة) اليةسات إدارة المخاطر المالمالية وأهداف وسيااألدوات -٢٨

یســتند ة.عنيــ ي مخــاطر الســوق الملمفترضــة فــ رات اييــ تــأثير التغتنــتج عــنحقــوق الملكيــة أو عالقــة لخسائر ذي الاألرباح أو اة بيانإن حساسي
.٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١في محتفظ بها الية اللية والمطلوبات المالموجودات الما ك إلى  ذل

ر.وقياس المخاطتم بها إدارةالتي تاطر السوق أو الطریقةر على تعرض الشركة لمخ لم یطرأ أي تغيي

اطر أسعار الفائدةمخأ)
الفائــدة أســعارتغيــرات فــيجــة حصــوللــألداة الماليــة نتيدیة المستقبلية النقللتدفقاتلةعاداطر تقلب القيمة الدة هي مخ الفائر  إن مخاطر أسعا 

لــدى البنــوك رة األجــل ئــع الشــركة قصــيل رئيســي بوداعلــق بشــكار الفائــدة بالســوق یتمخــاطر التغيــرات فــي أســعق. إن تعــرض الشــركة لفي السو 
األخرى.سهيالت و بإیبور لبعض التلبعض التسهيالتليبورومرتبطة بة غير بأسعار فائدة متوكمن البنلفياتوسبأسعار فائدة متغيرة 

ابتــة. األخــرى ثافــة المتغيــراتدة مــع بقــاء كر الفائــ كنــة المعقولــة فــي أســعا الخســائر للتغيــرات الممية بيــان األربــاح أو جدول التالي حساسبين الی
لــى الســعر نادًا إالشــركة للســنة، اســتنتــائجئــدة علــى ار الفا ضــة فــي أســعتر لمفتــأثير التغيــرات اتنــتج عــنر لخســائاوأإن حساســية بيــان األربــاح 

قاریر المالية:ية في تاریخ إعداد التية والموجودات المالللمطلوبات الماللمتغيرا
النتائجعلى  التأثير  قصان دة/النالزیا 

للسنة بالدرهمألساس في نقط ا

١٣١٬٢٢٤(٥٠+٢٠٢١(
-٥٠١٣١٬٢٢٤

٢٦٨٬٦١٥(٥٠+٢٠٢٠(
-٥٠٢٦٨٬٦١٥

العمالت األجنبيةمخاطر ب)
ســعار للتغيــرات فــي أتيجــًة قبلية ألحــد التعرضــات نلتــدفقات النقدیــة المســتالقيمــة العادلــة أو اة هــي مخــاطر تقلــب ألجنبيــ العمــالت ان مخــاطرإ

طة التشـــغيلية باألنشــ كل رئيســي بشـــ لــق مـــالت األجنبيــة یتعر صــرف العأســعا فـــيإن تعــرض الشـــركة لمخــاطر التغيــرات ألجنبــي. و الصــرف ا
ملة أجنبية).ریف بعت أو المصا إلیرادالشركة (عند تحدید ال

ر الصرف.لتقلبات أسعا نشأ التعرضات سوف تت األجنبية. وبالتالي،بالعمالالمصنفة امالت وم الشركة ببعض المعتق

لمالي:یخ إعداد التقریر اية للشركة بتار األجنببالعملة فةمصنطلوبات النقدیة القدیة والمت الندافيما یلي القيم الدفتریة للموجو 

لموجودات اات المطلوب
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم م دره

--١١٢٬١٠٠٬٣٠٠٧١٬٢٠٠٬٧٣٤والر األمریكيالد
--١٬٠٩٥٬٧٨٢١٬٢١٦٬١٧٢اليورو
٤٢٬١٦١٬٨٠٥٤١٬١٧٧٬٩٠٦--یتيو كار الالدین
---١١٬٧٩٦اليابانيينال

٣٨٧٧٧٧٬٨٬٧١٤٧٩٨٬٦٬--جيةكرونة نرو 

٨٧٨٢٠٧٬١١٣٬٩٠٦٤١٦٬٧٢٬١٩٢٩٣٩٬٥٠٬٦٢٠٩٧٦٬٤٧٬
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٥٥

ة) (تتممخاطر الماليةات إدارة الاف وسياسألدوات المالية وأهدا-٢٨

مة)(تتمخاطر العمالت األجنبيةب)

ا ة مـــرتة المتحــددرهــم اإلمــارات العربيـــ إن  غيـــرات فــي العمـــالت لتيــر معرضـــة لمخــاطر ابالــدوالر األمریكـــي، وبالتــالي، فـــإن الشــركة غبط حاليــً
ت ر العمــالغ عــن مخــاطاإلبــال٪ عند١٠بة اسية بنسیستخدم معدل حسوالر األمریكي. الدالمصنفة بوجوداتها ومطلوباتها بة لماألجنبية بالنس

تحليــل الحساســية ن ت األجنبيــة. یتضــمدارة للتغيــر الممكــن والمعقــول فــي أســعار العمــالتقيــيم اإلیمثــل العليــا و ليــًا لمــوظفي اإلدارة ة داخ األجنبيــ 
الت رف العمــ معــدالت صــ ٪ في١٠ر نسبتهتغيبالسنةویلها في نهایةویقوم بتعدیل تح قط القائمة فة بالعمالت األجنبية لمصنفالبنود النقدیة ا

ية.األجنب

ــاًء علـــى تحليـــل الحس ــية للز بنـ ــادة اسـ ــبة أو االنخفـــ یـ ــدینار ا١٠اض بنسـ ــاراتي مقابـــل الـ ــویتي واليـــورو٪ للـــدرهم اإلمـ ــاني لكـ ــة والـــين اليابـ والكرونـ
أو تــنقصكانــت ســتزید ٢٠٢١ر دیســمب٣١وحقــوق الملكيــة كمــا فــي ٢٠٢١دیســمبر ٣١المنتهيــة فــي للســنةشــركة النتــائج، فــإنجيــةیالنرو 
هم).مليون در ٤٬٧-٢٠٢٠درهم (ن مليو ٥٬٠الي  بحو 

األسعارمخاطرج)
ــعار الســـوق الناتجـــة ــة لمخـــاطر أسـ ــركة معرضـ ــهم المدرجـــة الخاصـــة بالشـ ــدم التأكـــد حـــول المـــ إن األسـ ــتقبن عـ ــة ألورالية لـــ قيمـــة المسـ ق الماليـ

فردیــةلــى األدوات الطر ووضــع حــدود عالمخــا یــعفــي وتنو اع الجغر ســهم مــن خــالل التنویــ ر األر أســعا الشــركة بــإدارة مخــاطقــوماالســتثماریة. ت
كل دوري.كة ومجلس اإلدارة بششر أدوات حقوق الملكية. یتم تسليم تقریر حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا للجمالي  وإ

هــو غيــرات األخــرى، ة المتافــ بثبــات كالحتفــاظمؤشرات السوق، مع اة في لمعقولللتغيرات الممكنة واجة لى بيان الدخل الشامل نتيثير عالتأ إن
كما یلي:

١٢٠٢٢٠٢٠
التأثير علىالتأثير على 

بنود الدخلالتأثير على في سعرالتغيربنود الدخل التأثير على التغير في سعر 
ألخرى الشامل او الخسائر باح أاألر ية حقوق الملكاألخرى املالشاألرباح أو الخسائر ة لملكيقوق اح

رهمبالدبالدرهمالدرهمببالدرهم
سوق مؤشرات ال

١٬٩٢٠٬٧٢٠١١٬١٦٠٪١٠±١٬٧٠٦٬٠٩٠١٦٬٢١٥٪١٠±لعربية المتحدةارات اإلما
التعاون دول مجلس 
٢٬٠٤٩٬٦٤٤٢٬٧٤٨٬٠٢٠٪١٠±١٬٩٩٦٬٤٠٧٣٬٠٣٥٬٦٧٧٪١٠±خرى الخليجي األ

ورات في األسواق.التطة خالل مراقبسوق من من مخاطر أسعار اللحدالشركة با تقوم 

لقة بتحليل الحساسيةات المتعضفتراالطریقة واال
الي.ر المیخ إعداد التقریحقوق الملكية بتار رتم إجراء تحليل الحساسية على أساس التعرض لمخاطر أسعا -
.ث معقولاء تقييم واقعي كحدعطالملكية إل٪ في أسعار حقوق  ١٠تم استخدام تغيير بنسبة-

نئتماال مخاطر ا
ض ر ل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد عمــالء، ممــا یــؤدي إلــى خســارة ماليــة. تتعــ طــرف مقابــ وفــاءهــي مخــاطر عــدممخــاطر االئتمــان

ى ألجــل لــدلــك الودائــع قصــيرة اي ذفــ ) بمــا واألخــرى یــة المدینــةجار ية (بشــكل رئيســي الــذمم التتشــغيلها الئتمــان مــن أنشــطتالشــركة لمخــاطر اال
.البنوك

ناتجــة المقابلــة ذات الجــدارة االئتمانيــة كوســيلة للتخفيــف مــن مخــاطر الخســارة الماليــة الاألطــراف قط مــعاسة التعامل فالشركة باتباع سيامت  ق
ليـــة اإلجما مر ویـــتم نشــر القيمـــةمســـتة ألطرافهــا المقابلـــة بشــكلانيـــ الشــركة والتصـــنيفات االئتمتعـــرض اقبــة یـــتم مر ن التخلـــف عــن الســـداد.عــ 

تحكم فــي التعــرض لمخــاطر االئتمــان بواســطة حــدود الطــرف المقابــل والتــي تــتم . یــتم الــ ةمعتمــدف المقابلــة المبرمــة بــين األطــرات الالامللمعــ 
.سنویاً إلدارة افقة عليها من قبل اا والمو مراجعته



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٥٦

(تتمة) يةللماسياسات إدارة المخاطر اداف و األدوات المالية وأه-٢٨

(تتمة)الئتمانمخاطر ا

ي باســتخدام مصــفوفة المخصصــات لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة. تســـتند تقریــر مــالاریخالقيمــة فــي كــل تــ اء تحليــل النخفــاضجــر تم إیــ 
المثــال، حســب بيلاط خســائر مماثلــة (علــى ســ ا أنمت مختلفة من العمالء لهلمجموعا سداد ر عن الإلى عدد أیام التأخ لمخصصاتمعدالت ا

المســتندیة أو خطابــات الضــمان). یعكــس الحســاب النتيجــة العتمــاداتاســطة مــه والتغطيــة بوانــوع العميــل وتقييو منتجالفي ونوع  الجغراالموقع
روف ظــ واللي عــن األحــداث الســابقة المــا المتاحــة فــي وقــت التقریــرلداعمــة مــات االمعلو قابــل المــال ومعقوليــةالوقــت ماألكثــر احتمــاًال وقيمــة 

اریــة إذا كانــت تســتحق الســداد ألكثــر مــن عــام دینــة التج مم الم، یــتم شــطب الــذمســتقبلية. بشــكل عــا لمیة اادف االقتصــ ت الظــرو الحاليــة وتوقعــا 
رجــة لكـــل فئــة مـــن المدعــداد التقریـــر هــو القيمـــةتـــاریخ إ ن فــي االئتمـــا قصــى للتعـــرض لمخــاطر الحـــد األواحــد وال تخضــع لنشـــاط التنفيــذ. إن 

ــد حســاب دینــة التج مم ال یتجــزأ مــن الــذمت الضــمان جــزءًا البــا وخطا ة المســتندیتمــادات لماليــة. تعتبــر االعاات الموجــود ــة وتــتم مراعاتهــا عن اری
االنخفاض في القيمة.

مخصصات:فوفة ة التجاریة باستخدام مصالمدینالذممان على  لتعرض لمخاطر االئتمعلقة با فيما یلي المعلومات المت

٢٠٢١
ئتمانخسارة اال خصص خسائر ملي إجما

عةالمتوقالمتوقعة انئتماال القيمة 
همالدر الدرهم

٪١٨٬٩٤٦٬٩٨٢٢٨٬٥٢٩٠٬١٥تجاریة مضمونةذمم مدینة
٪٠٠٢٬٤٦٤٬١٢٦٩٥٬٢٩١٢٬٥٧٬١٣ذمم مدینة تجاریة غير مضمونة

٨٨٤٤٠٩٬٤٠٬٢٢٤٩٤١٬٢٬

٢٠٢٠
رة االئتمانخسا ئر ا مخصص خسي إجمال 
المتوقعةعة االئتمان المتوقيمةالق
الدرهمرهمالد

٪٥٨٬٦٧٠٬٣١٦٦٣٬٢٧٠٠٬١١ونةذمم مدینة تجاریة مضم
٪٢٢٬٥٣٣٬٩٢٢١٬٧٥٩٬٧٨٤٧٬٨١ذمم مدینة تجاریة غير مضمونة

٪٨٥٦٣٣٥٬١٬٥٦٨٣٣٥٬١٬١٠٠د للذمم المدینةص محدمخص

٠٩٤٥٤٠٬٨٢٬٩١٠٥٨٬١٣٬

:التاليالنحولمدینة حسب المنطقة الجغرافية على  یة از الذمم التجار ان فيما یتعلق بتركيئتممثل مخاطر االتت

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٤٠٬٣٦٦٬٦٤٢٨١٬٠٧٤٬١٥٥دةداخل اإلمارات العربية المتح 
٢٤٢٬٤٣٩٣٩٤٦٥٬١٬الخليجي األخرى ول مجلس التعاون  ن دضم

٨٨٤٬٤٠٩٬٤٠٠٩٤٥٤٠٬٨٢٬



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٥٧

(تتمة) طر الماليةدارة المخاهداف وسياسات إدوات المالية وأاأل-٢٨

ة)(تتممخاطر االئتمان

هــا ومحــتفظ بوفرة عنــد الطلــب ن هــذه األرصــدة متــ ألمســتویاتها نظــراً فــي أدنــىهــا عتبار با لــدى البنــوك األرصــدة الئتمان على مخاطر اييم  تم تق
بــر خســائر االئتمــان المتوقعــة كمــا فــيتعتًء عليــه، وبنــا .یــتالكو و لعربيــة المتحــدةت امــارافــي دولــة اإلة طيبــةيــة ذات ســمعســات ماللــدى مؤس

نهــا لماليــة األخــرى یــتم تقييمهــا علــى أمــان علــى الموجــودات اخــاطر االئتإن مل األرصــدة البنكيــة فــي حــدها األدنــى.لتقریــر مقابــ خ إعــداد اتــاری
لــى تمتعــون بمــالءة ماليــة جيــدة بنــاًء عیاف المقابلــة الــذین األطــر حــتفظ بهــا مــعنها مة أثر السابقة وحقيقت التعإلى معدالستناداً د األدنى ابالح 
للشركة.يف الداخلي  لية التصنعم

مدرجة.في تاریخ التقریر على القيمة الن للموجودات الماليةطر االئتما لمخا تصر الحد األقصى للتعرضیق

ولةمخاطر السي
الســيولة مخــاطرالية الصافية. ینشأ تعــرض الشــركة لملبية احتياجاتها العلى تشأة ما غير قادرةمنمخاطر عندما تكون هي الطر السيولةمخا 

ات المالية.ات المالية والمطلوباق الموجوداستحقعدم توافق بين تواریخ  تيجًة لحدوثفي األساس ن

ــؤولية النه ــع المسـ ــاتر الســـيو إدارة مخــــاطائيــــة عـــن تقـ ـــبًا وضــــعاإلدارة، والـــذي ق مجلــــسلة علــــى عـ ــارًا مناسـ ــاطر الســــيولة إلدإلدارةإطـ رة امخـ
قبــة ات كافيــة، وذلــك بمراظ باحتياطيــ حتفــا دارة مخــاطر الســيولة باالم الشــركة بــإ للشــركة. تقــو لة األجــل وطویمتطلبات التمویل قصيرة ومتوسطة

.ليةوالمطلوبات الما وجوداتستحقاق المقارنة ااستمرار وممتوقعة بالتدفقات النقدیة الفعلية ال

ت الماليــة علــى أســاس یــة للمطلوبــا قات التعاقداالســتحقا تحدیــداق المطلوبــات الماليــة للشــركة: تــم قيــه أدنــاه یلخــص اســتح شــار إلإن الجــدول الم
حفــاظ البــل اإلدارة لضــمانق مــن قاالســتحقا دمواعية تتم مراقبلتعاقدي.ر المالية حتى تاریخ االستحقاق اتاریخ إعداد التقاریمتبقية منالنةالس

يبات السداد التعاقدیة:ًا إلى ترتالية استنادقاریر المد التاستحقاق المطلوبات في تاریخ إعدادمواعيفية. فيما یلي  الكا على السيولة

١٢إلى ٦٦إلى٢من أقل
المجموعأشهر أشهر حدشهر وا
همدر درهم درهم درهم 

٢٠٢١
٢٠١٬٨٣٦٬٢٦٩-١٥٨٬٨١٩٬١٥٣٤٣٬٠١٧٬١١٦ون واآلخر التجاریون  دائنون  ال

٢٩٬٢٤٧٬٩٨٦-١٠٬٠٧١٬٥٧٤١٩٬١٧٦٬٤١٢وكسلفيات من البن
٨٠٣١٧٬٨٣٣١٩٥٬٦٢١١٢٤٬٢٥٧٣٣٨٬جلوض ألقر 

٥٣٠٩٠٨٬١٦٨٬٣٦١٣٨٩٬٦٢٬٦٢١١٢٤٬٥١٢٤٢٢٬٢٣١٬

٢٠٢٠
١٣٨٬٤٩١٬٢٦٧-٩٨٬٩١٩٬٨١٠٣٩٬٥٧١٬٤٥٧ون واآلخر لتجاریون  ادائنون  ال

٥٦٬٣٩٤٬٩٠٧-٢٠٬١٤٥٬٥٢٣٣٦٬٢٤٩٬٣٨٤سلفيات من البنوك
٣٨٠٬١٧٨٣٣١٩٥٬٢٥٧٣٣٨٬٨٩٣٥٥١٬جلقروض أل

١٣٦٣٬٠٨١٩٬١٦٧٤٠١٦٬٧٦٬٢٥٧٣٣٨٬٠٦٧٤٣٨٬٩٥٬١



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٥٨

(تتمة) يةالمالطررة المخاسات إدالمالية وأهداف وسيااألدوات ا-٢٨

س المالرأإدارة
هــا وزیــادة قيمــة دعم أعماليــدة لــ تفظ بنســب رأســمالية ج بــأن الشــركة تحــ ضــمانمــن إدارة رأس المــال الخــاص بالشــركة هــوالرئيســي إن الهــدف

حد ممكن.اهمين ألقصىالمسحقوق 

فــي تغييــرات لــم یــتم إجــراء أیــةة. ألوضاع االقتصادیت في اراوء التغييه في ضا وتجري تعدیالت علس المال لدیهشركة بإدارة هيكل رأتقوم ال
س المــال مــن رأألف هيكــل رأس المــال . یتــ ٢٠٢٠و٢٠٢١دیســمبر ٣١يتــين فــي الســنتين المنتهخــالل األهــداف أو السياســات أو العمليــات 

مليــون ٦٤١٬٣غ مال الشــركة بمبلــ اس رأسقي، تم ٢٠٢١یسمبر د٣١راكمة. كما في قيمة العادلة والخسائر المتالاتواالحتياطيات واحتياطي
درهم).مليون ٧١٣٬٢–٢٠٢٠(درهم

اتجة عن األنشطة التمویليةالنات في المطلوبات التغير 

٢٠٢١ر ینای١
تدفقات النقدیة  ال

خلية الدا
لتدفقات النقدیة  ا

م أخرى رسو الخارجية 
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
درهم درهم درهم هم در درهم 

٢٧٬٦٠٠٬٧٤٧-)١٥٨٬٠١٦٬٠٦٦(٤٤٬٩١٢٬٢٦٩١٤٠٬٧٠٤٬٥٤٤األجل ر  قرض قصي
السحب على المكشوف 

من البنوك 
١٬٣٩٥٬٨٢٧-)٩٬١٨٩٬٩٠٥(-١٠٬٥٨٥٬٧٣٢

زیعات أرباح مستحقة  و ت
الدفع

٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠٢٩٬٣٨٧٬٠٧١) ١٩٬٨٣٩٬٦٥١(-٢٨٬٦٩٩٬٣٠٢

٣٢٣٬٤١٨-)١٨٨٬٩٨٤(-٥١٢٬٤٠٢جل ألقروض 
────────────────────────────────────────
٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠٥٨٬٧٠٧٬٠٦٣)١٨٧٬٢٣٤٬٦٠٦(٨٤٬٧٠٩٬٧٠٥١٤٠٬٧٠٤٬٥٤٤
════════════════════════════════════════

٢٠٢٠یر ینا ١
قات النقدیة  التدف

الداخلية 
فقات النقدیةالتد

الخارجية 
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
درهم رهم ددرهم درهم 

٤٤٬٩١٢٬٢٦٩) ١٣٥٬٥٢٠٬٤٤٨(٤٤٬١٥٣٬١٠٤١٣٦٬٢٧٩٬٦١٣ل قصير األجقرض
١٠٬٥٨٥٬٧٣٢-٨٬٣٦٠٬١٩٦٢٬٢٢٥٬٥٣٦على المكشوف من البنوك السحب

٢٨٬٦٩٩٬٣٠٢) ١٣٣٬٠٩٠(-٢٨٬٨٣٢٬٣٩٢توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٥١٢٬٤٠٢) ٢٢٢٬٥٩٨(٧٣٥٬٠٠٠-جل ألقروض 

────────────────────────────────
٨٤٬٧٠٩٬٧٠٥) ١٣٥٬٨٧٦٬١٣٦(٨١٬٣٤٥٬٦٩٢١٣٩٬٢٤٠٬١٤٩
════════════════════════════════

تكلفــة الشــركة نف ســنة. تصــ فع بعــد فــي نهایــة الالمســتحقة خــالل الســنة والتــي لــم تــدالمعلنــة و ات توزیعــات األربــاح ر تــأثيد "أخــرى"یتضمن عمو 
التشغيلية.ألنشطةنقدیة من اكتدفقاتفوعةالتمویل المد



الخليج ش. م. ع.نتشركة أسم
ات حول البيانات الماليةإیضاح

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٥٩

ةققلى البيانـات الماليـة السنویة والمدالموافقة ع-٢٩

.٢٠٢٢فبرایر١٤قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  ر من دها لإلصداـة واعتما بيانـات الماليلموافقة على التمت ا


