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الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

١٠

بیان المركز المالي الموحد
٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھمإیضاحات

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

٧١٫٥٦٦٫٩٨٥١٫٢٢٠٫٦٦٢ممتلكات وآالت ومعدات 
٨٥٠٧٫٤٠٤٣٥١٫٩٨٨موجودات غیر ملموسة وشھرة

٢٢٨٨٫٤٣١٨٥٫٦٦٦موجودات حق االستخدام
٩١٫٢٩٣٫٧٢١٣٢٨استثمارات عقاریة
١٠٤٣٨٫٧٣٣٧٫٣٣١ائتالفاتزمیلة وشركاتاستثمار في شرك
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل استثمارات في 
١١٫١٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣الشامل اآلخر

١٣٢٦٧٫٠١١٥٧١ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 
-٢٨٤٫٧٠٦مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢٨١٫٢٠٠١٫٢٠٠قرض لطرف ذو عالقة
٣٢٣٨١٫١٤٣موجودات الضریبة المؤجلة 

٤٫٦١٥٫٢٨٦١٫٧١٢٫٠٧٢

الموجودات المتداولة 
١٢٤٤٨٫٢١٢١٣٧٫٨٢٤مخزون

-١٥٦٨٠٫٣١٢التنفیذأعمال تطویر قید 
٥٫٤٨٠٥٫٢٨٣موجودات بیولوجیة

األرباح استثمارات في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
-١١٫٢٦٢٢٫٥٢٥أو الخسائر

٢٨٣٤٤٫٧٣٨٢٠٠٫٨٤٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
١٣٢٫٧١٣٫٢٦٤٦١٦٫٩٣٧ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى

١٤٣٫٦٦٥٫٣٣٤١٫٣٠٥٫١٨٥النقد واألرصدة البنكیة

٨٫٤٧٩٫٨٦٥٢٫٢٦٦٫٠٧٧
-١٦٩١٧٫١٢٩الموجودات المحتفظ بھا للبیع

٩٫٣٩٦٫٩٩٤٢٫٢٦٦٫٠٧٧

١٤٫٠١٢٫٢٨٠٣٫٩٧٨٫١٤٩إجمالي الموجودات 

حقوق المساھمین والمطلوبات 
حقوق المساھمین 

١٧١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩رأس المال
)٢١٩٫٧٢٢(٢٫١١٩٫٦١٥احتیاطي دمج

١٨٣٣٢٫٠٨٥٤٥٫١٩١احتیاطي نظامي
٤٩٫٣٢٢٨٫٣٩٤التغیرات المتراكمة في إعادة تقییم استثمارات

)٢٨٧(٩٦٩احتیاطي تحویل العمالت
٣٫١٤٥٫٤٢٧٥١٧٫٤٧٦أرباح محتجزة 

٧٫٤٦٨٫٨٤٧٢٫١٧٢٫٤٨١حقوق المساھمین العائدة لمالكي الشركة  
٣٥٣٫٠٨٦٢٢٫٤٢٨المسیطرةالحقوق غیر 

٧٫٨٢١٫٩٣٣٢٫١٩٤٫٩٠٩إجمالي حقوق المساھمین 





الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٢

الخسائر الموحدوأبیان األرباح 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩إیضاحات
ألف درھمدرھمألف 

٢٣٧٫٠٤٦٫٥٦٩١٫٢٥٩٫٠٧٣اإلیرادات
)٩٢٠٫٤٢٥()٤٫٦١٥٫١٦١(٢٤تكلفة اإلیرادات

٢٫٤٣١٫٤٠٨٣٣٨٫٦٤٨إجمالي الربح  

)١١٩٫٦٣٥()٤٧٧٫٦٨٧(٢٥مصاریف عمومیة وإداریة
)٤١٫٦٣٨()٤٦٫٥٠٣(٢٦مصاریف بیع وتوزیع

٢٧٢١٦٫٤١١٤٥٫٠٠٧وإیرادات أخرىإیرادات استثمارات 
١٠٩٤٨٫٢٤٧٤٫٧٧٦حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف

٦٤٫٧٤٥٢٩٣٫٠٠٠ربح من االستحواذ على شركات تابعة
)١٣٫٩٥٨()٦١٫٦٢٧(٣١تكالیف التمویل

٣٫٠١٤٫٩٩٤٥٠٦٫٢٠٠الربح قبل الضریبة
)٥٧٥()٣٧٩(٣٢مصاریف ضریبة الدخل

٣٫٠١٤٫٦١٥٥٠٥٫٦٢٥الربح للسنة 

العائد إلى: 
٢٫٨٦٨٫٩٣٦٥٠٥٫٥٦٠مالكي الشركة 

١٤٥٫٦٧٩٦٥الحقوق غیر المسیطرة

٣٫٠١٤٫٦١٥٥٠٥٫٦٢٥الربح للسنة 

٢٩١٫٥٨٠٫٤٣العوائد للسھم  



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٣

بیان الدخل الشامل الموحد
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھمإیضاحات

٣٫٠١٤٫٦١٥٥٠٥٫٦٢٥الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر: 

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
)٢٣١(١٫٢١١فروق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

١١٫١٤٠٫٩٢٨٧٢٦خالل الدخل الشامل اآلخر

٤٢٫١٣٩٤٩٥إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

٣٫٠٥٦٫٧٥٤٥٠٦٫١٢٠للسنة إجمالي الدخل الشامل 

العائد إلى: 
٢٫٩١١٫١٢٠٥٠٦٫١٠١مالكي الشركة 

١٤٥٫٦٣٤١٩الحقوق غیر المسیطرة

٣٫٠٥٦٫٧٥٤٥٠٦٫١٢٠



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٤

بیان التغیرات في حقوق المساھمین الموحد
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

العائد لحاملي أسھم الشركة 

احتیاطي نظامياحتیاطي دمجرأس المال

التغیرات المتراكمة 
في إعادة تقییم 

استثمارات 
احتیاطي تحویل 

اإلجماليأرباح محتجزة العمالت
غیر الحقوق

المسیطرة
إجمالي حقوق 

المساھمین 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٦٫٦٤٤٥٧٧٫٠٣٠٩٫٢٦٩٥٨٦٫٢٩٩)١٠٢(١٢٫٨٢٠٧٫٦٦٨-٢٠١٩٥١٠٫٠٠٠ینایر ١الرصید في 
٥٠٥٫٥٦٠٥٠٥٫٥٦٠٦٥٥٠٥٫٦٢٥-----الربح للسنة

٤٩٥)٤٦(٥٤١-)١٨٥(٧٢٦---الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

٥٠٥٫٥٦٠٥٠٦٫١٠١١٩٥٠٦٫١٢٠)١٨٥(٧٢٦---إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
١٫٣١١٫٤٢٩-١٫٣١١٫٤٢٩-----١٫٣١١٫٤٢٩)١٧إصدار رأس مال (إیضاح 
---)٣٢٫٣٧١(--٣٢٫٣٧١--تحویل إلى احتیاطي نظامي

)٢١٩٫٧٢٢(-)٢١٩٫٧٢٢(----)٢١٩٫٧٢٢(-)ب)(٦٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح 
-٢٫٣٥٧)٢٫٣٥٧()٢٫٣٥٧(-----)٢٫٤االستحواذ على حقوق غیر مسیطرة (إیضاح 

)٣٫٧٨٠()٣٫٧٨٠(-------)٣٨توزیعات أرباح (إیضاح 
١٤٫٥٦٣١٤٫٥٦٣-------)ب)(٦٫٢االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

٥١٧٫٤٧٦٢٫١٧٢٫٤٨١٢٢٫٤٢٨٢٫١٩٤٫٩٠٩)٢٨٧(٤٥٫١٩١٨٫٣٩٤)٢١٩٫٧٢٢(٢٠١٩١٫٨٢١٫٤٢٩دیسمبر ٣١الرصید في 

٥١٧٫٤٧٦٢٫١٧٢٫٤٨١٢٢٫٤٢٨٢٫١٩٤٫٩٠٩)٢٨٧(٤٥٫١٩١٨٫٣٩٤)٢١٩٫٧٢٢(٢٠٢٠١٫٨٢١٫٤٢٩ینایر ١الرصید في 
٢٫٨٦٨٫٩٣٦٢٫٨٦٨٫٩٣٦١٤٥٫٦٧٩٣٫٠١٤٫٦١٥-----الربح للسنة

٤٢٫١٣٩)٤٥(٤٢٫١٨٤-٤٠٫٩٢٨١٫٢٥٦---الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

٤٠٫٩٢٨١٫٢٥٦٢٫٨٦٨٫٩٣٦٢٫٩١١٫١٢٠١٤٥٫٦٣٤٣٫٠٥٦٫٧٥٤---إجمالي الدخل الشامل للسنة
---)٢٨٦٫٨٩٤(--٢٨٦٫٨٩٤--تحویل إلى احتیاطي نظامي
١٠٧٫١٦٦١٠٧٫١٦٦-------)٣٣(إیضاح دفعات على أساس األسھم 
المالكةموظفي الشركة األم لبعض مكافآت –دفعات على أساس األسھم 

)٢٧٫٤٦٠(-)٢٧٫٤٦٠()٢٧٫٤٦٠(-----)٣٣(إیضاح ذات العالقةوشركاتھا 
١٫٧٤٠٫٩٢٣٦٤٧١٫٧٤١٫٥٧٠----١٫٧٤٠٫٩٢٣-)أ)(٦٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح 

٧٣٫٣٦٩٧٣٫٣٦٩٣٦٫٢٤٠١٠٩٫٦٠٩-----)٦٫٣استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة (إیضاح 
١٢٠١٢٠-------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة 

في موجودات مالیة مدرجة بالقمیة العادلة من االستحواذ على استثمار 
٥٤٣٫٦٦٤-٥٤٣٫٦٦٤----٥٤٣٫٦٦٤-)١١٫٢(إیضاح خالل األرباح أو الخسائر

٥٤٫٧٥٠-٥٤٫٧٥٠----٥٤٫٧٥٠-)١٠االستحواذ على شركة زمیلة (إیضاح 
٤٠٫٨٥١٤٠٫٨٥١-------)أ)(٦٫٢االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

٢٠٢٠١٫٨٢١٫٤٢٩٢٫١١٩٫٦١٥٣٣٢٫٠٨٥٤٩٫٣٢٢٩٦٩٣٫١٤٥٫٤٢٧٧٫٤٦٨٫٨٤٧٣٥٣٫٠٨٦٧٫٨٢١٫٩٣٣دیسمبر ٣١الرصید في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

١٥

بیان التدفقات النقدیة الموحد
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم یضاحات إ

األنشطة التشغیلیة
٣٫٠١٤٫٩٩٤٥٠٦٫٢٠٠الربح قبل الضریبة  

تعدیالت للبنود التالیة: 
٧٨٨٫٥٢١٢٢٫٠١٤استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
٢٢١٧٫٥١٦١٫٨٠٤استھالك موجودات حق االستخدام 

٨٦٨٫١٠٤١٠٫٩٣٥إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٩٥٢٫٢٩٠٤١٤استھالك استثمارات عقاریة 

٥٫٩٥٤٢٢٤استھالك أصل بیولوجي 
١٦٥٠٫٣١٦٥٣٩و٩و٧خسارة االنخفاض في قیمة موجودات غیر مالیة  

)٤٫٧٧٦()٩٤٨٫٢٤٧(١٠الحصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف 
)٣٦() ٣٫٣٠٢(٢٧ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

)٢٩٣٫٠٠٠() ٤٫٧٤٥(٦٫٢ربح من االستحواذ على شركة تابعة  
)١٥٢٫٥٦٢(-٩ربح من استبعاد استثمار عقاري 

)٦٧٠()٣٢٨(٢٧التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة
١٢٢١٫٧٢٤٢٤٦مخصص المخزون بطيء الحركة 
١٣٢٩٫٩٩٨٨٫٤٧٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

)١٫٢٥٩(-١٣عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
)١٥٫٤٩٢() ٣٠٫٤٦٢(٢٧إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 

-)١٠٦٫٠٣٠(٢٧إعادة إدراج ذمم دائنة أخرى  
-) ٢٤٫٤٣٩(٢٧و١٣عكس خصم الذمم المدینة طویلة األجل  

-٣٣٧٩٫٧٠٦و٢٥دفعات على أساس األسھم  
-) ٢٫٥٨٤(٢٧و١٩٢٢امتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید 

التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل
-) ٨٫٦٩٢(٢٧و١١٫٢األرباح أو الخسائر  

)٥٫٤٩٥(-٢٧و١٠ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم حصة ملكیة المستحوذ المحتفظ بھا سابقاً  
١٩٣٩٫٦٢٥٥٫١٢٥مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٣١٦١٫٦٢٧١٣٫٩٥٨تكالیف التمویل 

٢٫٤٠١٫٥٤٦٩٦٫٦٤٨التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل  

التغیرات في رأس المال العامل  
)٤١٫٥٤٤()١٨٥٫١٧٦(الزیادة في المخزون 

-) ٥٫٢٢٩(الزیادة في الموجودات البیولوجیة
)١١٦٫٤٠٨() ٧٥٫٠٩٧(الزیادة في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

١٤٣٫٥٠٧) ١٫١٠٩٫١٠٠((الزیادة) النقص في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى
-) ١٥٫٠٥٦(التنفیذ الزیادة في أعمال التطویر قید 

٥١٩٫٣٢٢٩٢٫٨٦٩الزیادة في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
٩٤٦٫٣٧٣١٦٩٫٥٩٠الزیادة في الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٢٫٤٧٧٫٥٨٣٣٤٤٫٦٦٢النقد المولد من العملیات 
)٨٫٣٣٨() ١١٫٤٦٣(١٩مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

)٥٧٥()٧٨(الضریبةدفعات
)١٣٫٩٥٨() ٥٠٫٢٩٥(تكالیف التمویل المدفوعة 

٢٫٤١٥٫٧٤٧٣٢١٫٧٩١صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٦

بیان التدفقات النقدیة الموحد (تتمة)
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم یضاحات إ

األنشطة االستثماریة
١٨١٫٣٩٢)١٩٤٫٤٣٠(الحركة في ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر 

)٧٨٫٥٥٩()٢١٤٫١٥٣(إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات  
)٣٢٢() ٦٫٩٧٥(٨موجودات غیر ملموسة إضافات إلى 

٤٫٩٧٥٣٦متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
-) ٦٧٫٥٦١(١٦إضافات إلى موجودات محتفظ بھا للبیع 

١٩٩٫٥٠٢)١٨٥٫٤٦٥(٦االستحواذ على شركات تابعة
٦٤١٧٫٠٠١٣٣٤٫٦٧٣دمج أعمال الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة 

-٦١٠٩٫٦٠٩متحصالت من استبعاد حصص في شركات تابعة  
-) ٣٠٫٥٩٠(شراء استثمار في شركة زمیلة

٢٥٠٫٠٠٠-٩متحصالت من استبعاد استثمار عقاري 
-)٢٢٤٫٤٥٣(٩شراء استثمارات عقاریة  

)١٩٫٥٨٩()٥٥٠٫١٠٦(شراء استثمار في موجودات مالیة  
-١١١٤٩٫٦٧٥متحصالت من بیع استثمار في موجودات مالیة  

١٠٦٣٧٫٦٣٥٦٫٥٠٩من شركات زمیلة وشركات ائتالف توزیعات أرباح مستلمة
٣٠٫٤٦٢١٢٫٣٥٠فوائد وتوزیعات أرباح مستلمة

٨٨٥٫٩٩٢)١٢٤٫٣٧٦(المولد من األنشطة االستثماریةصافي النقد (المستخدم في) 

األنشطة التمویلیة
)٦٫٦٦١() ٩٢٫٠٢١(صافي سداد قروض 

)٣٫١٤٥(-سداد قرض من أطراف ذات عالقة 
)٣٫٧٨٠(-٣٨توزیعات أرباح مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة

)٨٢٩() ١٧٫٩٥٧(٢٢مطلوبات عقود اإلیجار دفعات

)١٤٫٤١٥()١٠٩٫٩٧٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٢٫١٨١٫٣٩٣١٫١٩٣٫٣٦٨صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل السنة

١٫٢٨٤٫٨٥٣٩١٫٧٧٢النقد وما یعادلھ في بدایة السنة
)٢٨٧() ٥٫٨٩٣(تأثیر التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة

١٤٣٫٤٦٠٫٣٥٣١٫٢٨٤٫٨٥٣النقد وما یعادلھ في نھایة السنة



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٧

معلومات عامة  ١

١٥إن الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تأسست في أبوظبي بموجب المرسوم األمیري رقم  
، أبوظبي، ٣٢٦١٩. إن العنوان المسجل للشركة ھو ص ب ١٩٩٨نوفمبر ٢٣الصادر عن صاحب السمو حاكم أبوظبي في 

للشركة.المالكةھي الشركة األم دینج ذ.م.مإن شركة رویال جروب ھولاإلمارات العربیة المتحدة.

، على تغییر اسم الشركة باللغة ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٨خالل السنة، وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  
.  ”International Holding Company PJSC“إلى ”International Holdings Company PJSC“اإلنجلیزیة من 

تتضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً باسم "المجموعة"). 
:إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة ھي

خدمات اإلدارة واالستثمار في مشاریع متنوعة؛-
المنتجات السمكیة واألحیاء المائیة األخرى من خالل التبرید ، والتصدیر، والحفاظ على ومنتجاتھا التجارة في األسماك -

والتجمید؛
االستثمار في المنشآت الریاضیة، والمؤسسات، والخدمات اإلداریة؛-
خدمات التموین والتجارة العامة للمواد الغذائیة؛-
إدارة عروض السینما؛-
تبرید وتكییف الھواء؛ومحطات تركیب وإصالح وصیانة أجھزة -
؛والعقاراتيضاوتطویر األرشراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات والخدمات األخرى المتعلقة بإدارة -
؛الخدمات الفنیة والتجاریة والمقاوالت المتعلقة باألعمال البحریةتقدیم-
ناعیة؛والمعدات الصوالماكیناتوالخدمات األخرى المتعلقة بقطع الغیار والتجارةصیانة الستیراد وخدمات اال-
خدمات الرعایة الصحیة وتشغیل المعامل الطبیة وتوزیع المستلزمات واألجھزة الطبیة؛-
؛ ووالتجمیلخدمات العنایة الشخصیة -
تجارة وتصلیح وتأجیر الدراجات الناریة.-

مارس ٤لس اإلدارة بتاریخ  وفقاً لقرار مج٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تم اعتماد إصدار البیانات المالیة الموحدة للسنة المالیة المننتھیة في  
٢٠٢١.

أساس اإلعداد٢

االلتزام بیان ٢٫١

الصادرة من قبل المجلس ") IFRS"تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (
سبتمبر ٢٧في قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة.معمول بھا من متطلبات الالو") IASBالدولي للمعاییر المحاسبیة ("

بشأن ٢٠١٥لسنة ٢بتعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ٢٠٢٠لسنة ٢٦، صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠٢٠
حكام الجدیدة وسوف یتم . إن المجموعة في صدد مراجعة األ٢٠٢١ینایر  ٢الشركات التجاریة ودخلت التعدیالت حیز التنفیذ في  

تطبیق متطلباتھا في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حیز التنفیذ.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس القیاس ٢٫٢

االستثمارات في الموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء
التي تم إدراجھا بالقیمة العادلة.اآلخر واالستثمارات في الموجودات المالیة من خالل األرباح أو الخسائر  والموجودات البیولوجیة  

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٢٫٣

العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعةوھو،رات العربیة المتحدة ("درھم")تم عرض البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلما 
ذلك.خالفتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) إال إذا أشیر إلى للشركة. 

أساس التوحید ٢٫٤

وحدة للمجموعة من البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة. متتكون البیانات المالیة ال

الشركة:یتم تحقیق السیطرة عندما تكون 

 ؛لدیھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا
تكون معرضة، أو لدیھا الحقوق في العوائد المتغیرة الناتجة عن تعاملھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ و
 استخدام السیطرة على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.لدیھا المقدرة على

م ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیرات في یتقوم المجموعة بإعادة تقی
.واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما عندما یكون للمجموعة أقل من
.فیھا من جانب واحدتكون حقوق التصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر 

تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة 
المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذلك: 

االتفاقیة (االتفاقیات) التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الجھة المستثمر فیھا؛
ناتجة عن االتفاقیات التعاقدیة األخرى؛ والحقوق ال
.حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٩

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على 
الشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان 

التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن األرباح أو الخسائر الموحد من 
السیطرة على الشركة التابعة. 

ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي المجموعة وإلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة. یعود بیان 
إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید حقوق الدخل الشامل للشركات التابعة 

الملكیة غیر المسیطرة. 

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات 
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة یتم استبعاد كافةالمحاسبیة للمجموعة.  

بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.

عندما تفقد المجموعة السیطرة على التغییر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.  احتسابیتم  
) إجمالي القیمة العادلة ١تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ویتم احتسابھا كالفرق بین (شركة 

) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي ٢لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (
م احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما من الحقوق غیر المسیطرة. یت

لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر (یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح 
الملكیة كما ھو محدد/مسموح بھ في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى فئة أخرى ضمن حقوق

دلة القابلة للتطبیق). یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة سابقاً في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العا 
، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج ٩دولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار ال

المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٤

كما یلي:ھي ٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠دیسمبر ٣١تفاصیل الشركات التابعة كما في إن

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٠٢٠١٩

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثمار العربیة المتحدة اإلمارات الشركة العالمیة القابضة آر أس سي لیمتد 
٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة إلدارة الشركات ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠وإدارة مشاریع تجاریة استثمار وتأسیس اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة للمرافق ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة العقاریة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠مشاریع تجاریة استثمار وتأسیس وإدارة اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة دیجتال ھولدینج ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة الصناعیة ذ.م.م 

المطاعم، واستثمار  إدارة وتشغیل المرافق العامة، وإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة لألغذیة ذ.م.م 
وإنشاء وإدارة المشاریع التجاریة 

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠استثمار وإنشاء وإدارة مشاریع تجاریةاإلمارات العربیة المتحدة الشركة العالمیة القابضة كابیتال ذ.م.م 
٪ ١٠٠٪١٠٠وتغلیف منتجات األغذیة البحریة تجارة وتجھیز اإلمارات العربیة المتحدة شركة الیانس للمأكوالت ذ.م.م. 

التجارة العامة، استیراد وتصدیر وتخزین في المخازن  اإلمارات العربیة المتحدة التحالف لألمن الغذائي القابضة ذ.م.م. 
العامة، الوساطة التجاریة وإدارة عملیات المستودعات  

وتجارة  والمخازن. التجارة بالجملة وتجارة األعالف 
المواد الغذائیة المجمدة والمعلبة وتجارة المواد الزراعیة  

المحفوظة 

٨٠٪٨٠ ٪

شراء وبیع العقارات واألراضي وتقسیمھا، وإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م 
وتطویر وتأجیر العقارات 

١٠٠٪١٠٠ ٪

خدمات فنیة وتجاریة ومقاوالت، التخصص في أعمال  اإلمارات العربیة المتحدة للمقاوالت العامة ذ.م.م أبوظبي الند 
مقاوالت الموانئ 

١٠٠٪١٠٠ ٪

شركة تالل الخلیج لتصمیم المناظر الطبیعیة 
والخدمات الزراعیة ذ.م.م 

٪ ١٠٠٪١٠٠تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیةاإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ٨٢٪٨٢إدارة سكن عمال اإلمارات العربیة المتحدة سنشري إلدارة العقارات ذ.م.م 
التجارة بالجملة وبالتجزئة في األسماك والروبیان  المملكة العربیة السعودیة شركة أسماك العرب ذ.م.م 

واألحیاء المائیة األخرى واستیراد وتصدیر ھذه  
األسماك والروبیان واألحیاء المائیة  المنتجات. تربیة 

األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة ومعدات  
االستزراع السمكي 

٨٠٪٨٠ ٪

٪ ٨٠٪٨٠تجارة األعالف الحیوانیة الوالیات المتحدة األمریكیة الیانس فود سیكیوریتي ھولدینجز یو اس ایھ 

٪ ٨٠٪٨٠تجارة وإنتاج األعالف الحیوانیةاسبانیا اس. ال. یو. فورراریس سان ماتیو

شركات قابضة واالستثمار في المشاریع التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة شركة أسماك القابضة لیمتد  
وإدارتھا 

١٠٠٪١٠٠ ٪



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٤

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات التابعة اسم الشركة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٠٢٠١٩

٪ ٥٠٪٥٠تجارة وإنتاج األعالف الحیوانیةالوالیات المتحدة األمریكیة ذا جومبوس كومباني ذ.م.م  
تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید المناطق  اإلمارات العربیة المتحدة بال القابضة للتبرید ذ.م.م  

واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة
١٠٠٪١٠٠ ٪

المناطق  تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال لخدمات التبرید ذ.م.م  
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

بال فیرست للتبرید ذ.م.م (سابقاً: بال طموح  
للتبرید ذ.م.م) 

تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید المناطق  اإلمارات العربیة المتحدة 
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید المناطق  اإلمارات العربیة المتحدة بال دانات للتبرید ذ.م.م  
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

المناطق  تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال سرایا للتبرید ذ.م.م  
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید المناطق  اإلمارات العربیة المتحدة بال شمس للتبرید ذ.م.م  
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید المناطق  اإلمارات العربیة المتحدة بال نجمات للتبرید ذ.م.م  
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

المناطق  تركیب تبرید المناطق والتكییف، وإصالح تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة ریم للتبرید ذ.م.م  ٤بال 
واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تركیب وصیانة معدات الطاقة البدیلة اإلمارات العربیة المتحدة للطاقة الشمسیة ذ.م.م  ٤بال 
وإصالح تبرید المناطق  تركیب تبرید المناطق والتكییف،  اإلمارات العربیة المتحدة شمس للتبرید ذ.م.م  ٤بال 

واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠تربیة وتفقیس وتعلیف الدواجن وبیع منتجات الدواجن اإلمارات العربیة المتحدة للدواجن ذ.م.م العجبان 
٪ ١٠٠٪٧١٫٩٨استثمار وإنشاء وإدارة المشاریع الریاضیة تقدیم اإلمارات العربیة المتحدة ) ٥(ش.م.خبالمز الریاضیة 

تجارة واستیراد مواد استھالكیة طازجة، والمواد الغذائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٥( ش.م.خ مخازن زي 
المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 

١٠٠٪٧١٫١٨ ٪

تأسیس وإدارة الخدمات، وبیع المواد الغذائیة وأصناف  المتحدة اإلمارات العربیة ساین رویال سینما ذ.م.م 
نمائیةیالمأكوالت والمشروبات السریعة والعروض الس

١٠٠٪١٠٠ ٪

لألوراق المالیة ذ.م.م  الدولیة
) شعاع لألوراق المالیة ذ.م.م(سابقاً 

٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات وساطة بیع األسھم اإلمارات العربیة المتحدة 

٪ ١٠٠٪١٠٠بیع قطع الغیار وتصلیح المعدات العسكریة اإلمارات العربیة المتحدة ترست انترناشونال جروب ذ.م.م 
٪ ٨٠٪٨٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة اإلمارات العربیة المتحدة ماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م 
مانجمنت  میغا لوجیستیكس بارك ویرھاوسیز 

) ٢ملكیة فردیة (–
- ٪١٠٠إدارة المستودعات المخازن والعملیات اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠تصمیم اإلعالنات وخدمات اإلنتاج اإلمارات العربیة المتحدة ) ١المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م (
ملكیة فردیة ذ.م.م  –دبلیو أف سي ھولدینجز

)٢ (
- ٪١٠٠استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع تجاریة اإلمارات العربیة المتحدة 

تزوید العمالة عند الطلب، والخدمات اإلنسانیة، وتوصیل  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١ورك فورس كونكشن ذ.م.م  (
والغاز  الكوادر الطبیة وخدمات مرافق وحقول البترول 

البحریة والبریة 

١٠٠٪ -



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٤

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٠٢٠١٩

استشارات الموارد البشریة واإلداریة، وخدمات مرافق  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١كوربورت سلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م (
وحقول البترول والغاز البحریة والبریة 

١٠٠٪ -

ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م  
)١ (

- ٪١٠٠طباعة، وتصویر المستندات وخدمات متابعة المعامالت اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠شركة استثمار اإلمارات العربیة المتحدة ) ١اغرینف أس بي في آر أس سي ( 
الھاشمیة الستصالح وحرث األراضي  

) ١أس.أیھ.أي (
حرث األراضي، وزراعة األراضي المعاد إصالحھا  مصر 

وزیادة كافة أنواع الماشیة والخراف وتقدیم خدمات  
أخرى ذات صلة بالماشیة والزراعة  

٩٩٫٩٩٪ -

تجارة أجھزة الحاسوب، وتجارة مستلزمات معالجة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١رویال تكنولوجي سولیوشنز ذ.م.م (
البیانات، وصیانة شبكات الحاسب اآللي وخدمات مرافق  

وحقول البترول والغاز البحریة والبریة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠شركة استثمار اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م ( 
ملكیة فردیة  –انترناشونال جروب داشنج

) ١ذ.م.م ( 
- ٪١٠٠وكالة اإلمارات العربیة المتحدة 

تجارة بیع مواد التجمیل بالجملة، وخدمات الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١ملكیة فردیة ذ.م.م ( – بداشنج بیوتي لونج 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزین األخرى 

١٠٠٪ -

ملكیة  – بداشنج بیوتي لونج انترناشونال لیمتد  
) ١فردیة ذ.م.م (

تجارة بیع مواد التجمیل بالجملة، وخدمات الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزین األخرى 

١٠٠٪ -

ملكیة  - للتدریب مركز نیبرز اند سیزرس 
) ١فردیة ذ.م.م (

تجارة بیع مواد التجمیل بالجملة، وخدمات الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزین األخرى 

١٠٠٪ -

ش.م.خایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة 
) ٥و٣و١(

- ٪٤٥٫٠٧الناریة وصیانتھا وتأجیرھا تجارة الدراجات اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٦٧خدمت توصیل وتأجیر اإلمارات العربیة المتحدة ) ١ابلیفت لخدمات التوصیل ذ.م.م ( 
- ٪١٠٠تطویر وإدارة وبیع الممتلكات العقاریة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ( 

- ٪١٠٠تملك وبیع وتأجیر مشاریع التطویر  اإلمارات العربیة المتحدة )  ١تي إس إل العقاریة (
- ٪١٠٠شركة قابضة إلدارة الخدمات. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١التزام إلدارة األصول (

- ٪١٠٠إدارة المرافق. خدمات اإلمارات العربیة المتحدة ) ١تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م (
- ٪٧٠خدمات إدارة المرافق. عمان  ) ١شركة تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م (

- ٪١٠٠إدارة جمعیة المالك. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١كومیونیتیز العقاریة ذ.م.م ( ٦٠ثري 
كومیونیتیز مانجمنت فور أونرز  ٦٠ثري 

) ١ذ.م.م (أسوسیاشینز 
- ٪١٠٠إدارة جمعیة المالك. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪١٠٠خدمات إصدار فواتیر المرافق وتحصیلھا  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١إنیرجي ذ.م.م (٦٠ثري 
(المعروفة  تیك إلدارة المرافق ذ.م.م ٨٠٠

لیجر اند ایفنت مانجمنت ٦٠ثري سابقًا ب
) ١()ذ.م.م 

- ٪١٠٠تنظیم وإدارة الفعالیات. اإلمارات العربیة المتحدة 

(المعروفة  أمنیوس للوساطة العقاریة ذ.م.م 
) ریماكس للوساطة العقاریة٦٠ثري سابقًا ب

)١ (

- ٪١٠٠خدمات الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة 

ملكیة فردیة  –للخدمات العقاریة أمنیوس
٦٠شركة ثري (المعروفة سابقا بذ.م.م 

) ١()ملكیة فردیة ذ.م.م – للوساطة العقاریة 

- ٪١٠٠خدمات الوساطة العقاریة. اإلمارات العربیة المتحدة 

- ٪٧٠إدارة جمعیة المالك. عمان ) ١كومیونتیز العقاریة ذ.م.م (٦٠ثري 
- ٪١٠٠حدیقة مغامرات. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١الوادي للمغامرات ذ.م.م (



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٤

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والعملیات اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢٠٢٠١٩

- ٪١٠٠تأجیر منتجعات ومساكن مفروشة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١شالیھات المبزرة الخضراء ذ.م.م (
- ٪١٠٠إدارة وتشغیل الفنادق والشقق الفندقیة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١شركة طموح للفنادق والمنتجعات (

- ٪٥١مقاوالت مشاریع البناء. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١طموح الوطنیة للمقاوالت ذ.م.م (
- ٪٦٠تصمیم وبناء النماذج المعماریة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١أرك مودلز أبوظبي ذ.م.م (

- ٪١٠٠مفروشة. تأجیر منتجعات ومساكن اإلمارات العربیة المتحدة ) ١طموح لخدمات األعمال المتكاملة ذ.م.م (

االستشارات، البحث والتطویر واالختبار المتعلق بتولید  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢الكوثر للطاقة المحدودة (
الطاقة  

٥٠٪ -

بتولید  االستشارات، البحث والتطویر واالختبار المتعلق اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢الفا تیكنولجیز لیمتد ( 
الطاقة 

٥٠٪ -

ملكیة فردیة ذ.م.م  – أي اتش سي ویست انفسمنت  
)٢ (

االستثمار وتأسیس وإدارة المشاریع الزراعیة والصناعیة  اإلمارات العربیة المتحدة 
والتجاریة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠ملكیة المنشآت الطبیة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م ( 
- ٪٥١استثمار وتأسیس وإدارة مشاریع الرعایة الصحیة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢میدي كیو ھیلث كیر ذ.م.م (

الدراسات واألبحاث الصیدالنیة، التطویر واالبتكار في  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢سانیمید انترناشونال الب اند مانجمنت ذ.م.م (
االستشارات والدراسات واألبحاث  الحلول الكیمیائیة، 

الجیولوجیة والجیوفیزیائیة

٨٥٪ -

التطویر واالبتكار في الحلول الكیمیائیة، االبتكار في  اإلمارات العربیة المتحدة ) ٢كوانت لیس الب ذ.م.م (
إنشاء حلول ومعدات اختبار لتحدید عدوى فیروس  

والعدوات ذات الصلة  ٢كوف –السارس  

٨٠٪ -

استشارات الھندسة المعماریة، واستشارات إدارة إنشاء  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١ركیتیكتس إلدارة المشاریع ذ.م.م ( رویال ا
المشاریع 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠إنشاء وتطویر العقارات  اإلمارات العربیة المتحدة  ) ١رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م (
- كومباني دي. أو. أو بیوغارد رویال دیفلوبمنت 

) ١فراكار ( 
- ٪١٠٠اإلقامة في الفنادق صربیا  

- ٪٩٩٫٩٩االستثمار وتطویر وإنشاء وإدارة المشاریع العقاریة اإلمارات العربیة المتحدة ) ١انسي ال موشي بروبتیز دیفلوبمنت ذ.م.م (
الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ذ.م.م  شركة  

)١ (
استیراد وصیانة والمتاجرة في المعدات والماكینات  اإلمارات العربیة المتحدة 

البحریة  
١٠٠٪ -

خدمات حقول ومرافق الغاز والبترول البحریة والبریة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١ذ م م ( –الصیر مارین لبناء القوارب  
القوارب المزودة بالمحركات وبناء 

١٠٠٪ -

إدارة السفن والعملیات، خدمات حقول ومرافق الغاز  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١شركة الصیر مارین للخدمات ذ.م.م (
والبترول البحریة والبریة وبناء القوارب المزودة  

بالمحركات، وإدارة الیخوت  

١٠٠٪ -

تدریب وإعادة تأھیل الكوادر البحریة، والتدریب التقني  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١معھد الصیر مارین للتدریب ذ.م.م (
األجھزة الكھربائیة، وتدریب برامج الحاسب اآللي  على 

واألمن 

١٠٠٪ -

- ٪٦٠تقدیم المواد الغذائیة لمنظمات القطاع الخاص والعام اإلمارات العربیة المتحدة ) ١ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م (
- ٪٥٢األدویة وتجارة المعدات الطبیة والجراحیة مخزن اإلمارات العربیة المتحدة ) ١آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م (

: العملیات المتوقفة
- ٪١٠٠تملك وتأجیر عقارات التجزئة. اإلمارات العربیة المتحدة ) ١باراجون مولز ذ.م.م (

).٦شركات تابعة تم االستحواذ علیھا خالل السنة (إیضاح ) ١(

للمجموعة، تم تأسیسھا خالل السنة.إن ھذه الشركات ھي شركات تابعة ) ٢(



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٤

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة)٢٫٤

).٥قامت المجموعة بتوحید شركة ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ بناًء على السیطرة الفعلیة (إیضاح ) ٣(

من ٪٨٠إلى ٪٧٠، زادت المجموعة حصة ملكیتھا في الیانس للمأكوالت القابضة ذ.م.م. من ٢٠١٩أبریل ١ابتداًء من ) ٤(
ملیون سھم صادر من قبل الیانس للمأكوالت القابضة ذ.م.م. بما أن ٢٠ملیون سھم إضافي من أصل ١٨خالل المساھمة بـ 

یكیوریتي ھولدینجز یو اس ایھ وشركة  من حصص ملكیة الیانس فود س٪١٠٠الیانس للمأكوالت القابضة ذ.م.م. تمتلك 
.٪٨٠إلى ٪٧٠ادت ملكیة المجموعة في ھذه الشركات من زفورراریس سان ماتیو اس. ال. یو.، بناًء علیھ، فقد 

خالل السنة، تم تخفیض مساھمة المجموعة في ھذه الشركات التابعة دون فقدان السیطرة (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ) ٥(
٦٫٣.(

التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٢٫٥

إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة متوافقة مع تلك المتبعة في السنة المالیة السابقة، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت
سیر أو تعدیل آخر صادر . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تف٢٠٢٠ینایر ١الجدیدة التالیة الفعالة اعتبارًا من 

ولكنھ غیر فعال بعد.

 تعریف األعمال٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم :
 ومعیار المحاسبة ٩والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

عیار معدل الفائدة: تعدیل م٣٩الدولي رقم 
 تعریف المادیة٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
 ١٩: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
 ٢٠١٨مارس ٢٩اإلطار المفاھیمي إلعداد التقاریر المالیة الصادر بتاریخ

یلي:لم یكن لھذه التعدیالت والتفسیرات أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة، باستثناء ما 

١٩: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
:قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتطبیق اإلجراء العملي على كافة امتیازات اإلیجار التي تستوفي الشروط التالیة

أو أقل مساويیؤدي التغییر في مدفوعات اإلیجار إلى تعدیل االعتبار المدفوع مقابل عقد اإلیجار الذي یكون إلى حد كبیر -
من اعتبار عقد اإلیجار الذي كان قبل التغییر مباشرًة؛

؛ و٢٠٢١یونیو ٣٠یؤثر أي تخفیض في مدفوعات اإلیجار فقط على المدفوعات المستحقة في أو قبل -
جد تغییر جوھري في شروط وأحكام عقد اإلیجار.ال یو-

ن عالتغیرات في مدفوعات اإلیجار التي تنشأ والذي یعكس المدرج في بیان األرباح أو الخسائر الموحدإجمالي المبلغ تبلغ قیمة 
).٢٢ألف درھم (إیضاح ٢٫٥٨٤ما قیمتھاإلجراء العمليامتیازات اإلیجار التي طبقت علیھا الشركات التابعة 
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٢٥

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

دمج األعمال والشھرة 
لشراء المحولة التي یتم یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي اعتبارات ا

قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل دمج أعمال، 
تختار المجموعة قیاس الحقوق غیر المسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي موجودات 

لجھة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدھا وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة  ا
واإلداریة.

تعتبر المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخالت 
تساھم معًا بشكل كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا جوھریة إذا كانت وعملیة موضوعیة

ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتتضمن المدخالت المستحوذ علیھا قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو 
تساھم بشكل كبیر في القدرة على مواصلة إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة من المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملیة أو

نوعھا أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات.

المالیة والمطلوبات المفترضة لغرض التصنیف والتعیین عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقییم الموجودات 
المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد علیھا والظروف االقتصادیة والظروف المتعلقة بھا كما في تاریخ االستحواذ. یتضمن ھذا فصل 

فة من قبل الجھة المستحوذ علیھا. ا المشتقات الضمنیة في العقود المض

بقیمتھا العادلة، باستثناء ما القابلة للتحدید والمطلوبات المفترضة المستحوذ علیھا في تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات 
یلي:

 یتم الموظفین ومكافآتالضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات إدراج موجودات أو مطلوباتیتم
الموظفین على التوالي.مكافآت١٩ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٢محاسبة الدولي رقم  لمعیار الاً قیاسھا وفق

  للمعیار اً وفقالمستحوذ علیھا المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة بترتیبات الدفع على أساس األسھم للشركة  یتم قیاس
ى أساس األسھم في تاریخ االستحواذ؛ وعلاتالدفع٢رقملتقاریر المالیةعداد االدولي إل

لتقاریر عداد اللمعیار الدولي إلاً محتفظ بھا للبیع وفقموجودات ك (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة یتم قیاس الموجودات
لذلك المعیار.اً وفق، غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفةالموجودات٥رقمالمالیة

یتم إدراج أي اعتبار طارئ سیتم تحویلھ من قبل المستحوذ بالقیمة العادلة عند تاریخ االستحواذ. ال یتم إعادة قیاس االعتبار 
ملكیة. یتم قیاس االعتبار الطارئ المصنف كأصل الطارئ المصنف كحقوق ملكیة ویتم احتساب تسویتھ الالحقة ضمن حقوق ال

األدوات المالیة، بالقیمة ٩أو التزام والذي ھو عبارة عن أداة مالیة وواقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
یار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم الخسائر الموحد وفقاً للمعوأالعادلة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح 

بالقیمة العادلة في ٩. یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩
.الموحداألرباح أو الخسائربیان تاریخ التقاریر المالیة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة ضمن 
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٢٦

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة، (وھي الزیادة في إجمالي االعتبار المحول والقیمة المدرجة للحقوق غیر المسیطرة وأیة حصص 

). في حال أن القیمة العادلة لصافي القابلة للتحدیدصافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضةعنسابقة محتفظ بھا  
لیھا تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا قامت بتحدید كافة الموجودات الموجودات المستحوذ ع

المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سوف یتم إدراجھا 
إلى تجاوز القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على تشیرم ال تزال عند تاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقیی

إجمالي االعتبار المحول، یتم عندھا إدراج الربح في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

حصة متناسبة من صافي الحصول علىغیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة والتي تخول أصحابھا  الحقوقیمكن قیاس  
غیر المسیطرة من المبالغ للحقوقإما بالقیمة العادلة أو على أساس الحصة النسبیة اً مبدئی،المنشأة في حالة التصفیةموجودات
كل معاملة على حدة. یتم قیاس ل. یتم اختیار أساس القیاس المستحوذ علیھا الموجودات القابلة للتحدید للجھة من صافي المدرجة

من المعاییر الدولیة محدد في معیار آخر  الساس  وفقًا لأل،  كما ینطبقغیر المسیطرة بالقیمة العادلة أو،  الحقوقاألنواع األخرى من  
.إلعداد التقاریر المالیة

متراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في الخسائر انخفاض في القیمة ةالشھرة بالتكلفة ناقصًا أیبعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس 
القیمة، یتم تخصیص الشھرة المكتسبة عند دمج األعمال، من تاریخ االستحواذ، ألي وحدة مولدة للنقد خاصة بالمجموعة والتي 

خصیص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات.من المتوقع ان تستفید من الدمج ، بغض النظر عن ما إذا تم ت

الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من عملیة ضمن تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة في حال تم تخصیص الشھرة إلى 
شھرة المستبعدة في ھذه ضمن القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة عند االستبعاد. یتم قیاس البالعملیة المستبعدة 

الظروف بناًء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدة وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.

إذا كانت المحاسبة األولیة لدمج األعمال غیر مكتملة بحلول نھایة فترة التقاریر المالیة التي یتم فیھا الدمج، عندھا تقوم المجموعة 
ة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة عنھا. یتم تعدیل ھذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات بإدراج مبالغ مؤقت

أو مطلوبات إضافیة، لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ 
نت سوف تؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ.االستحواذ والتي، في حال كانت معروفة، كا 

التغیرات في حصة ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة
یتم المحاسبة عن التغییرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسیطرة على 

ملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة والحقوق غیر المسیطرة لتعكس التغیرات الشركات التابعة كمعامالت حقوق 
في حصصھا ذات الصلة في الشركات التابعة. یتم إدراج أي فرق بین المبلغ الذي یتم تعدیل الحقوق غیر المسیطرة بموجبھ 

ة وینسب إلى مالك المجموعة.والقیمة العادلة لالعتبار المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكی

ویتم احتسابھا األرباح أو الخسائر الموحدعندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر في بیان  
ریة السابقة ) القیمة الدفت٢) إجمالي القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا و (١كالفرق بین (

للموجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق غیر مسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقًا 
في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

.التابعة مباشرةً الصلة للشركة 
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٢٧

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
التغیرات في حصة ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة (تتمة)

یمة الدفتریة األولیة تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة السابقة في تاریخ فقدان السیطرة بمثابة الق
ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بھا كاستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف أو كأصل مالي.

استبعاد حصة في شركة تابعة لجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة إلى مدى الحصة یتم استبعاد الربح أو الخسارة من استبعاد حصة في شركة تابعة لجھة 

غیر المباشرة المحتفظ بھا في تلك الشركة المستبعدة من قبل المجموعة. 

االستحواذ على شركات خاضعة للسیطرة المشتركة 
یتم احتساب المعامالت التي ینتج عنھا تحویل الحصص في الشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة وفقاً لطریقة تجمیع الحصص 
في تاریخ التحویل دون إعادة إدراج الفترات السابقة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا بالقیم الدفتریة المدرجة 

. یتم إضافة مكونات حقوق الملكیة للشركات المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن المحولةكة  سابقاً في سجالت حسابات الشر
مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكیة.ةمدفوعأي تكالیف معامالتالمجموعة. یتم إدراج 

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف 
للمجموعة تأثیرًا جوھریًا علیھا وھي لیست شركة تابعة أو حصة في شركة ائتالف. إن الشركة الزمیلة ھي الشركة التي یكون

ولكن بھا والتشغیلیة للجھة المستثمر على السیاسات المالیةإن التأثیر الجوھري ھو المقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات 
لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات. 

نوع من الترتیبات المشتركة حیث یكون لألطراف التي لدیھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوق في تالف ھيإن شركة االئ
للسیطرة على الترتیب، والتي توجد اً السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیإن . موجودات شركة االئتالفصافي 

السیطرة.التي تتشاركاألطراف قبلفقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من

ركات لتحدید السیطرة على الشالالزمةالجوھري أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك  النفوذعند تحدید  دفعھا االعتبارات التي یتم  إن  
باستخدام طریقة حقوق الملكیة.االئتالفاتوشركالزمیلة شركاتھا في تتم المعالجة المحاسبیة الستثمارات المجموعة التابعة. 

في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة حقوق وشركات االئتالفیتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة 
عداد محتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة یتم المحاسبة عنھ بموجب المعیار الدولي إلكالملكیة، باستثناء عندما یتم تصنیف االستثمار 

إدراجموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة. بالموجودات غیر المتداولة٥لتقاریر المالیة رقم ا
التغیرات في حصة إلدراجبالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار اً مبدئیشركة ائتالفاالستثمار في شركة زمیلة أو 

الشركة الشھرة المتعلقة بإدراجمنذ تاریخ االستحواذ. یتم شركة االئتالفصافي موجودات الشركة الزمیلة أو منالمجموعة 
القیمة بشكل منفصل.فينخفاضلالفحصھا القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم ضمنشركة االئتالفالزمیلة أو 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٨

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) 
. یتم عرض أي شركة االئتالفنتائج عملیات الشركة الزمیلة أو منحصة المجموعة األرباح أو الخسائر الموحدیعكس بیان 

المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون لجھاتلتغییر في الدخل الشامل اآلخر 
تغییرات، ةأیمنحصتھا بإدراج، تقوم المجموعة شركة االئتالففي حقوق ملكیة الشركة الزمیلة أو مباشرةً مدرجھناك تغییر 

والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة رباحاأل، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد  اللزومعند  
.شركة االئتالفالحصة في الشركة الزمیلة أو مدىإلى شركة االئتالفوالشركة الزمیلة أو 

األرباح أو الخسائرفي صدارة بیان وشركة االئتالفیتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزمیلة 
حقوق غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الویمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب واألرباح التشغیلیةخارج دالموح 

.شركة االئتالفزمیلة أو ال

ل ، یتم إجراء تعدیالت لجعاللزوملنفس الفترة المالیة للمجموعة. عند  شركة االئتالفیتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة أو 
السیاسات المحاسبیة متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.

استثماراتھا في قیمةخسارة انخفاض فيإدراج بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري 
نخفاض االموضوعي على  ، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك دلیلتقاریر مالیة. في تاریخ كل  شركة االئتالفشركتھا الزمیلة أو  

. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض شركة االئتالفقیمة االستثمار في الشركة الزمیلة أو  في  
الخسارة ضمن إدراجوقیمتھ الدفتریة، ومن ثم شركة االئتالفالفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة أو كفي القیمة 

.الموحداألرباح أو الخسائر" في بیان حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف"

التي تشمل و(شركات االئتالفحصتھا في شركة ائتالفخسائر شركة زمیلة أو من حصة المجموعة أو تتجاوز عندما تساوي 
عندھا ال تقوم)، شركات االئتالفي استثمار المجموعة في من صافاً حصص طویلة األجل تشكل، في جوھرھا، جزءةأی

.شركات االئتالفعن اإلضافیة، إال إذا تكبدت التزامات أو سددت مدفوعات نیابةً بإدراج الخسائرالمجموعة 

محتفظ بھ أي استثمار وإدراج، تقوم المجموعة بقیاس شركة االئتالفالجوھري على السیطرة المشتركة على النفوذعند فقدان 
أو السیطرة النفوذ الجوھريعند فقدان شركة االئتالففرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو إدراج أيبقیمتھ العادلة. یتم 

.الموحداألرباح أو الخسائربیان ضمن ات المحتفظ بھا ومتحصالت االستبعادالمشتركة والقیمة العادلة لالستثمار



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٩

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص ٣

إدراج اإلیرادات 
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق، وتمثل المبالغ المستحقة للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، 

ومات. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل خصالمدرجة بصافي المخصصات وال
موثوق؛ وعندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة سوف تتدفق إلى الشركة؛ وعندما یتم استیفاء معاییر محددة 

المجموعة بإدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج  تقوم  لكل نشاط من أنشطة المجموعة، على النحو المبین أدناه.  
:١٥من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

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

األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة إن التزامتحدید التزامات األداء في العقد: ٢الخطوة رقم 
للعمیل.

ستحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة ا٣الخطوة رقم 
الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.

تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم ٤الخطوة رقم 
املة لكل التزام أداء بمبلغ یعكس قیمة االعتبارات التي تتوقع المجموعة المجموعة بتخصیص سعر المع

استحقاقھا مقابل استیفاء كل التزام أداء.
إدراج اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي المجموعة التزام األداء.٥الخطوة رقم 

بیع البضائع
بضائع، ویتم ذلك عندما یتم تسلیم البضائع إلى العمیل. الحقًا یتم إدراج اإلیرادات من بیع البضائع عند تحویل السیطرة على ال

للتسلیم، یتمتع العمیل بسلطة إختیاریة كاملة بشأن طریقة التوزیع وسعر بیع البضائع، ویتحمل المسؤولیة الرئیسیة عند بیع البضائع 
ویتحمل مخاطر التقادم والخسارة فیما یتعلق بالبضاعة.

المدینة من قبل المجموعة عندما یتم تسلیم البضاعة إلى العمیل ألن ذلك یمثل الوقت الذي یصبح فیھ استحقاق یتم إدراج الذمم 
االعتبار غیر مشروط، حیث أن مرور الوقت ھو المطلوب فقط قبل السداد.

عقود اإلنشاءإیرادات 
العقود قبل بدء تقدیم الخدمات. بموجب شروط العقود، إن . یتم إبرام مثل ھذه إلى عمالئھا تقدم المجموعة خدمات اإلنشاء 

المجموعة مقیدة من ناحیة تعاقدیة من نقص البنیة قید التشیید ألي عمیل آخر ولھا حق قانوني في الدفعات لألعمال المنجزة. وبناًء 
بناًء على نسبة تكالیف العقد المتكبدة علیھ، یتم إدراج اإلیرادات من خدمات اإلنشاء مع مرور الوقت بطریقة التكلفة إلى التكلفة

تعتبر اإلدارة بأن طریقة المدخالت ھذه قیاس مناسب لتقدم .للعمل المنجز حتى تاریخھ بالنسبة إلى إجمالي تكالیف العقد المقدرة
اإلیرادات من العقود مع  ١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم "األعمال مقابل االستیفاء التام اللتزامات األداء بموجب 

. "العمالء



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٣٠

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

إدراج اإلیرادات (تتمة) 
إیرادات عقود اإلنشاء (تتمة) 

عند عدم وجود إمكانیة لتقدیر نتائج عقود المقاوالت بشكل موثوق، یتم قیاس اإلیرادات بناًء على االعتبار الذي تتوقع المجموعة 
استحقاقھ في عقد مع عمیل وإستبعاد المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن أطراف أخرى. یتم إدراج تكالیف العقد كمصاریف في 

.كبدھا الفترة التي تم فیھا ت

.في حال إمكانیة تجاوز إجمالي تكالیف العقد إجمالي إیرادات العقد، یتم إدراج الخسارة المتوقعة كمصاریف مباشرةً 

والمعدات وتكالیف أعمال مقاولي واآلالتتشمل تكالیف العقود جمیع التكالیف المباشرة للعمالة، المواد، استھالك الممتلكات
بة مالئمة من مصاریف نشاط مقـاوالت اإلنشاء والمصاریف العمومیـة واإلداریة للسنة الموزعة على الباطن، باإلضافة إلى نس

خالل السنة بمعدل ثابت من قیمة العمل المنجز في كل عقد. یتم تحمیل التكالیف غیر المستردة في نھایة التنفیذعقود اإلنشاء قید 
.كمصاریف غیر موزعةبیان األرباح أو الخسائر الموحد السنة إلى 

تجاریة مدینة وذمم مدینة وأخرى، ھي صافي مبلغ التكالیف المتكبدة إن إجمالي موجودات العقود من العمالء المصنفة ضمن ذمم
ید التنفیذ والتي تتجاوز التكالیف زائدًا األرباح المدرجة؛ ناقصًا الخسائر المدرجة وفواتیر اإلنجاز، فیما یتعلق بجمیع العقود ق

المتكبدة زائدًا األرباح المدرجة (ناقصًا الخسائر المدرجة) وفواتیر اإلنجاز.

إن إجمالي مطلوبات العقود إلى العمالء المصنفة ضمن ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى، ھي صافي مبلغ التكالیف المتكبدة 
خسائر المدرجة وفواتیر اإلنجاز، فیما یتعلق بجمیع العقود قید التنفیذ والتي تتجاوز التكالیف زائدًا األرباح المدرجة؛ ناقصًا ال

. المتكبدة زائدًا األرباح المدرجة (ناقصًا الخسائر المدرجة)

األضرار المقررة یتم استخدام تأثیر التغییر في تقدیرات إیرادات العقد أو تكالیف العقد أو نتیجة العقد، بما في ذلك الناتـجة عن 
في الفترة التي یحصل بیان األرباح أو الخسائر الموحد  وتسویات العقد النھائیة، في تحدیـد مبلغ االیـرادات والتكالیف المدرجة في  

فیھا التغییر وفي الفتـرات الالحقة.

التملكمنتھیة بعقود إیجار 
التملك على النحو التالي:المنتھي بیجار اإلیتم احتساب المبیعات بموجب عقد 

 المستأجر خیاره في الشراء.یأخذیتم احتساب إیرادات اإلیجار خالل فترة اإلیجار على أساس القسط الثابت إلى أن
 رادات فیما یتعلق ببیع العقارات كما ھو المستأجر خیار الشراء، یتم إدراج عملیة البیع وفقًا لسیاسة إدراج اإلییأخذعندما

.في سیاسة بیع العقاراتموضح 

تبرید المناطق
یتم قیاس اإلیرادات من خدمات تبرید المناطق في أنشطة األعمال اإلعتیادیة بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق. یتم 

شكل اتفاقیة مبیعات منفذة، وعند تحویل مخاطر ومنافع الملكیة الجوھریة متعارف علیھ، عادًة في  إدراج اإلیرادات عند وجود دلیل  
إلى العمیل، وتقدیم الخدمة للعمیل، وعندما یكون استرداد االعتبار محتمًال، وعند إمكانیة قیاس التكالیف المرتبطة بشكل موثوق،   

اإلیرادات بشكل موثوق. إذا كان من المحتمل منح وعند عدم وجود مشاركة إداریة مستمرة مع الخدمة، وعند إمكانیة قیاس مبلغ
الخصومات وإمكانیة قیاس المبلغ بشكل موثوق، عندھا یتم إدراج الخصم كنقص في اإلیرادات عند إدراج المبیعات.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٣١

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

إدراج اإلیرادات (تتمة) 
التوصیلرسوم 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود العمیل ما لم تمثل خدمة قابلة للتحدید بشكل منفصل، التوصیلیتم إدراج رسوم 
وتستوفي المعاییر األخرى لإلدراج المبدئي في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

خدمات الوساطة
رئیسي إیرادات العموالت وإیرادات الفوائد على التداول بالھامش.تقدم المجموعة خدمات الوساطة في األسھم، والتي تشمل بشكل

یتم إدراج إیرادات العموالت عند تقدیم الخدمة وعندما یثبت حق المجموعة في استالم اإلیرادات. یتم إدراج العموالت على ) ١(
صة. تعتقد المجموعة أن ھذا أساس الصافي، أي العمولة المكتسبة من العمالء ناقصًا العمولة المحصلة نیابًة عن البور

العرض ھو األنسب باعتبار أنھا تعمل كوكیل في المعاملة ولیس كطرف رئیسي.

یتم استحقاق إیرادات الفوائد من التداول بالھامش على أساس الوقت والتناسب، بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم وبمعدل ) ٢(
أربعة أیام تداول الھامش من الوقت الذي لم یقم فیھ العمیل بتسویة صفقتھ بعد  الفائدة الفعلي المطبق. یتم استحقاق الفائدة على  

تداول.

الخدماتتقدیم
ثابت خالل فترة الخدمة.یتم إدراج اإلیرادات المتعلقة بالخدمات مع مرور الوقت. یعتبر سعر المعاملة 

األرباحإیرادات 
بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما تنشأ حقوق المساھمین في استالم الدفعات.یتم إدراج اإلیرادات من توزیعات األرباح في 

إیرادات الفوائد
یتم إدراج إیرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة والتي بموجبھا یخصم المعدل المستخدم فعلیاً 

دى العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي.المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على م

بیع العقارات
تحقق المجموعة إیرادات من بیع العقارات بما في ذلك األراضي والمباني. یتضمن اعتبار بیع األراضي بشكل عام توفیر البنیة 
التحتیة الالزمة للتطویر. یتم تأجیل مبلغ اإلیرادات العائد إلى تطویر البنیة التحتیة ویتم إدراجھ فقط عند اكتمال األعمال. یتم 

المتعلقة بالبنیة التحتیة المتكبدة حتى اكتمالھا ضمن أعمال التطویر قید التنفیذ، كما ھو مناسب، ویتم إدراجھا إدراج كافة التكالیف 
عند إدراج اإلیرادات ذات الصلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. یتم تحدید مبلغ اإلیرادات المؤجلة فیما اإلیراداتكتكالیف 

خالل تقدیر تكلفة اإلنشاء ذات الصلة، زائدًا الھامش بناًء على المبادئ التجاریة االعتیادیة.یتعلق بتوفیر البنیة التحتیة من

المنح الحكومیة 
یتم احتساب المنح الحكومیة التي تتلقاھا المجموعة فیما یتعلق بالموجودات غیر النقدیة مثل األراضي والموارد األخرى بالقیمة 

االسمیة.

مكافآت الموظفین 
تكوین مخصص لاللتزام المقدر الستحقاقات الموظفین المتعلقة باإلجازة السنویة وتذاكر السفر نتیجة للخدمات المقدمة من قبل یتم  

الموظفین المؤھلین حتى نھایة فترة التقاریر المالیة.
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(تتمة) مكافآت الموظفین 
كما یتم تكوین مخصص لكامل مبلغ مكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقًا لسیاسة المجموعة والذي یساوي على األقل 
المكاقآت المستحقة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عن فترة خدمتھم حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. یتم 

باإلجازة السنویة وتذاكر السفر كالتزام متداول، في حین یتم تصنیف المخصص المتعلق بمكافآت ةالمتعلقالمبالغ المستحقةتصنیف  
نھایة الخدمة كالتزام غیر متداول.

االجتماعیة في یتم دفع اشتراكات التقاعد فیما یتعلق بالموظفین من مواطني دولة اإلمارات إلى الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات  
المتعلق بالمعاشات ٢٠٠٠) لعام ٢دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

والتأمینات االجتماعیة.

الممتلكات واآلالت والمعدات 
اإلدراج والقیاس

بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.  یتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  
تتضمن التكلفة المصاریف العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل. تشمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتیاً ما یلي:

تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛
 حالة صالحة لالستخدام من أجل استخدامھا المقصود؛إلىإیصال الموجوداتشر إلى أیة تكالیف أخرى عائدة بشكل مبا
  یتم تقدیر تكالیف تفكیك وإزالة إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً الموقععادةإعندما تكون المجموعة ملزمة بإزالة األصل أو ،

؛ وتكالیف االقتراض المرسملة.بقاً إلى الحالة التي كان علیھا سا الذي تقع علیھإعادة الموقع والبنود

عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ھامة ولھا أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة من الممتلكات والمعدات.  
صافي متحصالت یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات (یتم احتسابھ كالفرق بین 

االستبعاد والقیمة الدفتریة للبند) في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

التكالیف الالحقة
یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم إدراجھا كأصل منفصل، كما ھو مناسب، فقط عندما یكون من 

إدراجة المرتبطة بالبند إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق بھ. یتم  المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلی
بیان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.فيكافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى 

االستھالك
اجیة كما یلي:یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنت

سنة٣٠-٣المباني والتحسینات على العقارات المستأجرة
سنة٣٥-٢اآلالت والماكینات

سنوات ٧-٣األثاث والتركیبات والمعدات
سنوات ٥-٤السیارات والقوارب

سنة، مع احتساب تأثیر أیة تغییرات في تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك في نھایة كل 
التقدیرات على أساس مستقبلي.
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة) 
قید التنفیذاألعمال الرأسمالیة

،القیمة المتراكمةفينخفاضاالرأسمالیة قید التنفیذ") بالتكلفة بعد خصم خسائر العمال األقید اإلنشاء ("یتم إدراج الموجودات
الموقع والحالة الالزمة الستخدامھ بالطریقة إلىاألصل  إیصالإلى  العائدة بشكل مباشرالتكالیف  إدراج كافةوال یتم استھالكھا. یتم  
تم رسملة تلموجودات المؤھلة،إلى االموظفین ذات الصلة، وبالنسبةتكلفة اإلنشاء، بما في ذلك تكالیفضمنالتي تقصدھا اإلدارة  
، یتم تحویل منھا جاھزة لالستخدام المقصود الموجودات. عندما تكون للسیاسة المحاسبیة للمجموعةاً تكالیف االقتراض وفق

لسیاسات اً المناسبة ویتم استھالكھا وفقلعقاریةاالستثمارات ااألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات أو  
المجموعة.

االستبعاد
متحصالت البیعالفرق بین كأحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات تقاعدأو استبعادیتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن

الموحد.إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائروالقیمة الدفتریة لألصل ویتم 

الموجودات غیر الملموسة
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غیر 
الملموسة المستحوذ علیھا عند دمج األعمال ھي قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. بعد اإلدراج المبدئي، یتم إدراج الموجودات 

ًا أي إطفاء متراكم وأیة خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة غیر الملموسة بالتكلفة ناقص
المولدة داخلیاً، باستثناء تكالیف التطویر المرسملة، ویتم عكس النفقات المتعلقة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي

یتم فیھا تكبد النفقات.

یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة إما كمحددة أو غیر محددة. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات  
األعمار المحددة على مدى األعمار االقتصادیة اإلنتاجیة ویتم تقییمھا لالنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على أن 

تھ. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذو العمر اإلنتاجي األصل غیر الملموس قد تنخفض قیم
المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. یتم إدراج مصاریف اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار 

المحددة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 

دات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا لالنخفاض في القیمة سنویاً، سواء ال یتم إطفاء الموجو
كان بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویاً لتحدید ما إذا كان العمر 

م. في حال لم یكن، یتم إجراء تغیر العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد بأثر مستقبلي.غیر المحدد سیستمر لیكون قابل للدع

یتم شطب أصل غیر ملموس عند االستبعاد (أي في تاریخ حصول المستلم على السیطرة) أو عندما ال یتوقع أیة منافع اقتصادیة 
ناشئة عن استبعاد األصل (یتم احتسابھا كالفرق بین صافي یتم إدراج أي ربح أو خسارةمستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده.

.متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في بیان األرباح أو الخسائر الموحد

حقوق اإلمتیاز
بیان تشمل حقوق اإلمتیاز على التكلفة المتكبدة للحصول على حقوق امتیاز معینة ویتم إطفاءھا على أساس القسط الثابت فیي 

سنة من تاریخ إنشاء محطة تبرید المناطق.٣٧األرباح أو الخسائر الموحد على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة وتبلغ 
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(تتمة) الموجودات غیر الملموسة
عقود العمالء

لدى عقود العمالء عمر إنتاجي محدد ویتم إدراجھا بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة وتمثل بشكل رئیسي 
٢٠٢٠و٢٠١٩عقود طویلة األجل غیر قابلة لإللغاء مع العمالء لتورید خدمات تبرید المناطق والتي تم االستحواذ علیھا خالل 

تمتد یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص التكلفة على أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، والتي .)٦(إیضاح 
.سنوات٤إلى٣من 

عالقة العمیل
تمثل عالقة العمیل المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تكون في شكل أعمال تجاریة مستقبلیة مع العمیل وتتجاوز حدود المبلغ 

لمضمون بموجب أي اتفاقیات تعاقدیة حالیة. یتم اكتساب عالقة العمیل عند دمج األعمال الذي ال ینشأ عنھ عقد وقد یكون قابل ا
٢٠١٩للتحدید بسبب أن العالقة قابلة للفصل. تتمثل تلك العالقات بشكل أساسي في العالقات غیر التعاقدیة التي تم اكتسابھا خالل  

. لدى ٣٨استوفت معاییر اإلدراج كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ) والتي٦(إیضاح ٢٠٢٠و
عالقات العمیل أعمار إنتاجیة محددة ویتم إدراجھا بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة. یتم احتساب اإلطفاء 

سنوات.٨إلى ٥تمتد من ا اإلنتاجیة المقدرة التي باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص التكلفة على أعمارھ

العالمة التجاریة
إن العالمة التجاریة ھي عبارة عن تصمیم فرید أو عالمة أو رمز أو كلمات أو مزیج من ھذه العناصر المستخدمة في إنشاء 
صورة تعطي تعریف عن منتج وتمیزه عن منافسیھ. یمثل اسم العالمة التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل أعمال مستقبلیة 

). لدى العالمة  ٦الشركات التابعة، بداشینج، التي تم االستحواذ علیھا خالل السنة (اإلیضاح مرتبطة بالعالمة التجاریة إلحدى 
التجاریة عمر إنتاجي محدد ویتم إدراجھ بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام 

سنوات. ٧ي المقدر بـ طریقة القسط الثابت لتوزیع التكلفة على عمرھا اإلنتاج 

سنوات باستخدام طریقة القسط الثابت.٥إلى ٣یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى على مدى فترة من 

تكالیف االقتراض 
یتم إضافة تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرًة باالستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة، وھي الموجودات التي 

طلب فترة زمنیة طویلة لتصبح جاھزة لالستخدام المقصود منھ أو بیعھا، إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى یحین الوقت الذي تت
تصبح فیھ الموجودات جاھزة كلیاً لالستخدام المقصود منھا أو للبیع. 

یتم إنفاقھا على الموجودات المؤھلة، لتيخالل الفترة ایتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة  
في الفترة التي الموحدمن تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. یتم إدراج كافة تكالیف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر

یتم تكبدھا فیھا.

عقود اإلیجار 
إذا كان العقد یحمل الحق في السیطرة على . یحدث ذلك تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یتضمن، عقد إیجار

استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار.

المجموعة كمستأجر
تطبق المجموعة طریقة واحدة إلدراج وقیاس كافة عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات 

تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار لسداد مدفوعات عقود اإلیجار وموجودات حق .القیمةالموجودات منخفضة 
.االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة
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عقود اإلیجار (تتمة) 
موجودات حق االستخدام

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

لوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج، ألیة عملیة إعادة قیاس لمط
والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة. 

سط الثابت على مدى فترة اإلیجار والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القیتم 
أیھما أقصر على النحو التالي:

سنة٥٠-٣٠األرض
سنة٢٠-٢المستودعات وصاالت السینما

سنوات٤السیارات

التكلفة تعكس ممارسة خیار الشراء، عندھا یتم إذا تم تحویل ملكیة األصل المؤجر إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو كانت 
احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

لتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ أم ال وتقوم باحتساب ٣٦تطبق المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم 
ح في سیاسة "الممتلكات واآلالت والمعدات". خسارة االنخفاض في القیمة المحددة كما ھو موض

مطلوبات عقود اإلیجار
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب 

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

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

ال یتم إدراج اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قیاس التزام عقد اإلیجار وأصل حق االستخدام. یتم إدراج 
أو الظروف التي أدت إلى تلك المدفوعات ویتم إدراجھا األحداثقع فیھا تالفترة التي المدفوعات ذات الصلة كمصاریف في 

بند "المصاریف األخرى" في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.ضمن

للمستأجر بعدم فصل المكونات غیر المؤجرة، وبدًال من١٦وكوسیلة عملیة، یسمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ذلك یقوم بالمحاسبة عن أي عقد إیجار والمكونات غیر اإلیجاریة المرتبطة بھ كترتیب واحد.

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

لتعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیضھ لمدفوعات اإلیجار التي تم سدادھا. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات 
مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریًا أو تغییر في التقییم عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في 

لشراء األصل الضمني.
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عقود اإلیجار (تتمة) 
مطلوبات عقود اإلیجار (تتمة)

االستخدام ذو الصلة) عندما:تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام عقد اإلیجار (وتقوم بتعدیل مماثل على أصل حق 

 تتغیر مدة عقد اإلیجار أو كان ھناك تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه الحالة تتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار
بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

  تغییر في السداد المتوقع بموجب قیمة متبقیة مضمونة،  بسبب  أو  تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل
وفي ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم 

تم استخدام معدل خصم معدل).في ھذه الحالة یحیث عن تغییر في معدل الفائدة العائم، اً یكن تغییر مدفوعات اإلیجار ناتج 
اإلیجار عقدیتم تعدیل عقد اإلیجار وال یتم احتساب ھذا التعدیل كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام

بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. 

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

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك ١٢قود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ (أي ع
بتطبیق اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة 

ر على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجا 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
تدخل المجموعة في اتفاقیات إیجار كمؤجر فیما یتعلق ببعض استثماراتھا العقاریة.

المجموعة مؤجرًا كعقود إیجار تمویلیة أو تشغیلیة. عندما تنقل شروط عقد اإلیجار إلى یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تكون فیھا 
حد كبیر كافة مخاطر ومنافع الملكیة إلى المستأجر، یتم تصنیف العقد على أنھ عقد إیجار تمویلي. یتم تصنیف كافة عقود اإلیجار 

األخرى كعقود إیجار تشغیلیة.

اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلیة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ذات الصلة، إال في یتم إدراج إیرادات 
الحاالت التي یكون فیھا ھناك أساس منتظم آخر یمثل بشكل أكبر النمط الزمني الذي یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من 

رة المتكبدة في التفاوض على وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة األصل المؤجر. یتم إضافة التكالیف األولیة المباش
لألصل المؤجر ویتم إدراجھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم إدراج المبالغ المستحقة من المستأجرین 

اإلیجار. یتم توزیع إیرادات عقود اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التمویلي كذمم مدینة بصافي قیمة استثمار المجموعة في عقود
التمویلیة على الفترات المحاسبیة بحیث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فیما یتعلق بعقود 

اإلیجار.

لتخصیص ١٥التقاریر المالیة رقم عندما یتضمن العقد مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، تطبق المجموعة المعیار الدولي إلعداد 
االعتبار بموجب العقد لكل مكون.
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االستثمارات العقاریة 
إن االستثمارات العقاریة ھي عقارات محتفظ بھا لتحصیل إیجارات و / أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في 

العتیادیة، أو الستخدامھا في إنتاج أو تورید سلع أو خدمات أو ألغراض إداریة. یتم إدراج االستثمارات العقاریة سیاق األعمال ا
بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم.

ًا ما تتضمن التكلفة النفقات العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على االستثمارات العقاریة. تشمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتی
یلي:

تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛
أیة تكالیف أخرى عائدة بشكل مباشر إلى إیصال الموجودات إلى حالة صالحة لالستخدام من أجل استخدامھا المقصود؛
  یتم تقدیر تكالیف تفكیك وإزالة إعادة الموقع إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً عندما تكون المجموعة ملزمة بإزالة األصل أو ،

؛ وإلى الحالة التي كان علیھا سابقاً الذي تقع علیھإعادة الموقع والبنود 
.تكالیف االقتراض المرسملة

عند االنتھاء من اإلنشاء أو التطویر، یتم تحویل العقار من عقارات قید التطویر إلى عقارات مكتملة.

على السیطرة) أو عندما یتم سحبھا المشتري(أي في تاریخ حصول استبعادھا االستثمارات العقاریة إما عندما یتم شطبیتم 
االستبعاد متحصالتالفرق بین صافي إدراج . یتم استبعادھا منفعة اقتصادیة مستقبلیة من ةمن االستخدام وال یتوقع أیاً نھائی

من استبعاد االستثمار االعتبارفي فترة االستبعاد. عند تحدید مبلغ اح أو الخسائر الموحداألربوالقیمة الدفتریة لألصل في بیان 
واالعتبارغیر النقدي،  واالعتبار،  جوھريالمتغیر، ووجود عنصر تمویل  االعتبارتأثیراتفي االعتبارالمجموعةتأخذالعقاري،  

المستحق الدفع للمشتري (إن وجد).

بحیث یتم إعادة تصنیفھ من أو إلى الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون أو أعمال االستثمار العقاريعندما یتغیر استخدام 
الحقة.المحاسبة التكلفتھ ألغراض ھيقیمتھ الدفتریة في تاریخ إعادة التصنیفتصبح عندھا التطویر قید التنفیذ، 

باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة التي تتراوح من االستثمارات العقاریةتم احتساب استھالك ی
سنة.٣٠إلى ١٠

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة
بھا للبیع إذا كان استرداد قیمتھا الدفتریة سوف یتم تصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ

بشكل أساسي من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستخدام المستمر. یتم قیاس الموجودات غیر المتداولة والشركات التابعة 
تكالیف البیع ھي التكالیف اإلضافیة المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع، أیھما أقل. إن 

العائدة بشكل مباشر إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكالیف التمویل ومصاریف ضریبة الدخل.

یتم اعتبار أنھ قد تم استیفاء معاییر تصنیف الموجودات كمحتفظ بھا للبیع فقط عندما یكون البیع محتمًال إلى حد كبیر، ویكون 
األصل أو مجموعة االستبعاد متاحین للبیع الفوري في حالتھما الحالیة. یجب أن تشیر اإلجراءات المطلوبة إلكمال البیع إلى أنھ 

إجراء تغییرات كبیرة على البیع أو أنھ سوف یتم سحب قرار البیع. یجب أن تلتزم اإلدارة بخطة لبیع من غیر المحتمل أن یتم
خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف.ومن المتوقع أن تتم عملیة البیع األصل 

للبیع.ال یتم استھالك أو إطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة بمجرد تصنیفھا كمحتفظ بھا 
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الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة (تتمة) 
یتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل كبنود متداولة في بیان المركز المالي الموحد.

االستبعاد مؤھلة كعملیة متوقفة إذا كانت عبارة عن أحد مكونات المنشأة التي تم استبعادھا أو تصنیفھا كمحتفظ ُتعتبر مجموعة 
بھا للبیع، و:

تمثل خط أعمال رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات؛
؛ أوُتعتبر جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات
.ُتعتبر شركة تابعة تم االستحواذ علیھا حصرًا بھدف إعادة بیعھا

یتم استبعاد العملیات المتوقفة من نتائج العملیات المستمرة ویتم عرضھا كمبلغ واحد أي كأرباح أو خسائر بعد الضریبة من 
العملیات المتوقفة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

المخزون 
نتجات السمكیةاألسماك والم

یتم إدراج األسماك والمنتجات السمكیة بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس الوارد أوالً 
صادر أوًال. تتضمن التكلفة تكلفة الشراء، والشحن، والتأمین والمصاریف األخرى ذات الصلة المتكبدة في توصیل البضائع 

ھا ووضعھا الحالي. یعتمد صافي القیمة القابلة للتحقیق على أسعار البیع االعتیادیة، ناقصًا التكالیف المقدر تكبدھا في التسویق موقع
والبیع والتوزیع. یتم تكوین مخصص عند الضرورة لألصناف المتضررة المتقادمة والبطیئة الحركة.

منتجات األعالف الحیوانیة
أساس من البرسیم، والمواد، واإلمدادات وقطع الغیار یوتم إدراجھا بالتكلفة وصافي القیمة القابلة للتحقیق، یتكون المخزون بشكل  

أیھما أقل. یتم تقییم البرسیم باستخدام طریقة متوسط التكلفة المرجح. یتم تقییم المواد واإلمدادات وقطع الغیار باستخدام طریقة 
الوارد أوًال صادر أوًال.

والمواد الغذائیة والغیر غذائیة، والبضائع الجاھزة األخرى وقطع الغیار والمواد والمعدات الطبیةالتغلیف والمواد الخام،
االستھالكیة

یتم إدراجھا بمتوسط التكلفة المرجح وصافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. تتضمن التكلفة كافة التكالیف المتكبدة في توصیل 
إلى موقعھ ووضعھ الحالي. تمثل القیمة القابلة للتحقیق سعر البیع المقدر ناقصاً كافة التكالیف المقدر تكبدھا عند التسویق المخزون

والبیع والتوزیع.

منتجات الدواجن
تم احتساب التكلفة والبضائع الجاھزة بالتكلفة وصافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. ییتم إدراج الدجاج الالحم وبیض التفریخ

باستخدام طریقة متوسط التكلفة المرجح. تتكون التكلفة من نسبة من تكلفة البیض الذي ینتجھ الدجاج أو الذي یتم شراءه، والعلف، 
، ومصاریف الذبح ورسوم التغلیف.الدجاجوأدویة اللقاح التي یستھلكھا 

العقارات
في سیاق األعمال االعتیادیة. تشتمل التكلفة على تكالیف اإلنشاء والتكالیف تتكون العقارات من العقارات المحتفظ بھا للبیع

األخرى التي یتم تكبدھا بالضرورة إلیصال المخزون إلى موقعھ وحالتھ الحالیة.
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قید التنفیذ أعمال التطویر 
القابلة صافي القیمة بویتم إدراجھ بسعر التكلفة أو لبیعھتتكون أعمال التطویر قید التنفیذ من عقار یتم تطویره بشكل أساسي 

، تكلفة األرض اللزومالعقار، وعند وإنشاءإلى تصمیم العائدة بشكل مباشرالتكالیف كافة، أیھما أقل. تشتمل التكلفة على للتحقیق
مصاریف اً ناقصاالعتیادیةسعر البیع المقدر في سیاق األعمال  يھالقابلة للتحقیقصافي القیمة  إن  قار علیھا. التي یتم تطویر الع

البیع المتغیرة القابلة للتطبیق.

التطویر والممنوحة للمجموعة دون مقابل بالقیمة االسمیة.قیداألراضي إدراجیتم 

الموجودات البیولوجیة 
ون یتم قیاس الموجودات البیولوجیة عند اإلدراج المبدئي وفي نھایة كل تقریر بالقیمة العادلة ناقصًا التكلفة التقدیریة للبیع، ما لم یك

موثوق عند اإلدراج المبدئي. في ھذه الحاالت، تقوم الشركة بقیاس األصل البیولوجي ھنالك عدم إمكانیة لقیاس القیمة العادلة بشكل  
بالتكلفة التاریخیة ناقصًا أي استھالك متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة ما لم/إلى حین تصبح القیمة العادلة قابلة 

سوق الحالیة للموجودات المماثلة. تشتمل تكلفة البیع على عمولة للقیاس بشكل موثوق. یتم تحدید القیم العادلة على أساس أسعار ال
الوسطاء والتجار.

ات یتم إدراج الربح أو الخسارة عند اإلدراج المبدئي للموجودات البیولوجیة بالقیمة العادلة ناقصاً التكلفة التقدیریة للبیع ومن التغیر
للموجودات البیولوجیة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا.في القیمة العادلة ناقصاً التكلفة التقدیریة للبیع 

اإلیرادات المؤجلة 
یتم تأجیل اإلیرادات المتعلقة بتطویر البنیة التحتیة فیما یتعلق باألراضي المباعة ویتم إدراجھا عند اكتمال تطویر البنیة التحتیة 

األساسي وعندما یتم الوفاء بالتزامات المجموعة بموجب عقد البیع والشراء المعمول بھ.ذات الصلة وفقًا لشروط عقد اإلنشاء 

العمالت أجنبیة 
یتم عرض البیانات المالیة الموحدة للمجموعة بالدرھم اإلماراتي، وھو كذلك العملة الوظیفیة للشركة. تحدد المجموعة العملة 

ي البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تستخدم المجموعة الوظیفیة لكل شركة ویتم قیاس البنود المدرجة ف
ا إلى بیان األرباح أو الخسائر مالطریقة المباشرة للتوحید وعند استبعاد عملیة أجنبیة، یعكس الربح أو الخسارة المعاد تصنیفھ

الموحد المبلغ الذي ینشأ من استخدام ھذه الطریقة.

صدةالمعامالت واألر
یتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا من قبل شركات المجموعة بالمعدالت الفوریة للعمالت الوظیفیة الخاصة بھا في 

التاریخ الذي تكون فیھ المعاملة مؤھلة لإلدراج.

وظیفیة في تاریخ التقاریر المالیة.یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بمعدالت الصرف الفوریة للعملة ال
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ل البنود النقدیة في األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة المصنفة كجزء من ییتم إدراج الفروق الناتجة عن التسویة أو تحو
التحوط لصافي استثمار المجموعة في عملیة أجنبیة. یتم إدراج ھذه البنود في الدخل الشامل اآلخر حتى یتم استبعاد صافي 

الضرائب رسومكذلك إدراج. یتم باح أو الخسائراألراالستثمار، وفي ذلك الوقت، یتم إعادة تصنیف المبلغ التراكمي إلى 
إلى فروق الصرف على تلك البنود النقدیة في الدخل الشامل اآلخر.العائدةواألرصدة الدائنة 

الصرف في تواریخ معدالتالبنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام یتم تحویل 
الصرف في التاریخ الذي معدالتاألولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام المعامالت 

البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بما تحویلأو الخسائر الناتجة عن األرباحیتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع 
یتم البنود التي علىاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي فروق التحویل إدراجعملیةیتماشى مع 

في الدخل الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر فیتم إدراجھا كذلكأو خسائر قیمتھا العادلة في الدخل الشامل اآلخر أرباحإدراج
التوالي).، على األرباح أو الخسائرأو 

)  ا (أو جزء منھاإلیرادات ذات الصلةألصل أو المصاریف أو  لالمبدئي اإلدراجالصرف الفوري الستخدامھ عند  معدلعند تحدید  
المجموعةتقوم فیھمقدم، یكون تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي باعتبارغیر نقدي أو التزام غیر نقدي یتعلق استبعاد أصل عند 

عملیات دفع أو استالم المقدم. في حالة وجود  االعتبارالموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة الناشئة عن  بإدراجمبدئیاً 
.لالعتبار المقدمدفع أو استالم عملیة ، تحدد المجموعة تاریخ المعاملة لكل بشكل مقدممتعددة 

مجموعة شركات ال
التقاریر الصرف السائد في تاریخ بمعدللعملیات األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي عند التوحید، یتم تحویل موجودات ومطلوبات ا

فروق الصرف الناتجة إدراج الصرف السائد في تواریخ المعامالت. یتم بمعدلبیانات األرباح أو الخسائر تحویلویتم المالیة
الدخل الشامل اآلخر مكونعملیة أجنبیة، یتم إعادة تصنیف استبعادلتوحید في الدخل الشامل اآلخر. عند بھدف اعن التحویل 

.األرباح أو الخسائرإلى المعنیةالمتعلق بتلك العملیة األجنبیة 

ریة للموجودات والمطلوبات یتم معاملة أي شھرة ناتجة من االستحواذ على عملیة أجنبیة وأي تعدیالت في القیمة العادلة للقیم الدفت
الناتجة عند االستحواذ كموجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة ویتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف الفوري في تاریخ التقاریر 

المالیة. 

الموجودات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس

حقًا بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كمقاسة ال
اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال 
الموجودات. تقوم المجموعة مبدئیًا بقیاس أصل مالي بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعاملة، في حالة المجموعة إلدارة ھذه 

الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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لكي یتم تصنیف أصل مالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن یولد تدفقات نقدیة 
على المبلغ األساسي القائم. ُیشار إلى ھذا التقییم باسم اختبار"دفعات للمبلغ األساسي والفائدةمجرد والتي تكون عبارة عن "

ویتم إجراؤه على مستوى األداة. یشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى دفعات المبلغ األساسي والفائدة 
مال ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن كیفیة إدارتھا لموجوداتھا المالیة من أجل تولید التدفقات النقدیة. یحدد نموذج األع

.تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما 

القیاس الالحق
ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات:

ما یعادلھ والذمم التجاریة المدینة)ن والنقد والموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدیأ)
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدین)ب) 
لمتراكمة عند موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدویر األرباح والخسائر اج)

استبعادھا (أدوات حقوق الملكیة)
األرباح أو الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل د)

:لدى المجموعة الموجودات المالیة التالیة

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
:استیفاء الشرطین التالیینتقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة 

یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یھدف لالحتفاظ بالموجودات المالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدیة أ)
التعاقدیة؛ و

مدفوعات المبلغ تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تولید تدفقات نقدیة تكون فقط عبارة عن ب) 
األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم إدراج األرباح
انخفاض قیمتھ. تتكون الموجودات المالیة بالتكلفة والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عندما یتم استبعاد األصل أو تعدیلھ أو

المطفأة للمجموعة من جزء محدد من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، 
والنقد واألرصدة البنكیة. وقرض لطرف ذو عالقة 
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النقد والودائع قصیرة األجل

یتكون النقد والودائع قصیرة األجل في بیان المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصیرة األجل عالیة 
تخضع لمخاطر غیر جوھریة السیولة التي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبلغ نقدي معروف و

للتغیرات في القیمة.

لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وما یعادلھ من النقد والودائع قصیرة األجل، كما ھو محدد أعاله، بعد خصم 
السحوبات على المكشوف من البنوك القائمة التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من إدارة نقد المجموعة.

ت مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة)موجودا
كأدوات حقوق لإللغاءعند اإلدراج المبدئي، یمكن أن تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل 

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 
األدوات المالیة: العرض وعندما تكون غیر محتفظ بھا للمتاجرة. یتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة.٣٢رقم 

یر األرباح والخسائر الناتجة عن ھذه الموجودات المالیة إلى األرباح أو الخسائر على اإلطالق. یتم إدراج توزیعات ال یتم إعادة تدو
األرباح كإیرادات أخرى في بیان األرباح أو الخسائر عندما ینشأ الحق في إجراء الدفعات، إال عندما تستفید المجموعة من ھذه 

األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تكون ھذه األرباح مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ال المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة 
تخضع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في القیمة.

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
دات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بیان المركز المالي الموحد بالقیمة العادلة مع إدراج یتم إدراج الموجو

صافي التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر.

ل نھائي تصنیفھا بالقیمة العادلة تتضمن ھذه الفئة استثمارات حقوق الملكیة المدرجة وغیر المدرجة التي لم تختار المجموعة بشك
من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إدراج توزیعات األرباح على استثمارات حقوق الملكیة المدرجة وغیر المدرجة ضمن إیرادات 

االستثمارات واإلیرادات األخرى في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما ینشأ حق الدفع.

لمالیةانخفاض قیمة الموجودات ا
تقوم المجموعة بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
ة أو الخسائر. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقًا للعقد وكافة التدفقات النقدی

تتوقع المجموعة استالمھا، والتي یتم خصمھا بقیمة تقریبیة لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التي
التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي ُتعتبر جزءًا ال یتجزأ من األحكام التعاقدیة.

ائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي لم ینشأ عنھا ارتفاع جوھري في مخاطر یتم إدراج خس
االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة 

شھر). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي نشأ عنھا ١٢(خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  في غضون اإلثني عشر شھرًا القادمة
ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، یتوجب تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

توقعة على مدى العمر المتوقع لألداة).(خسارة االئتمان المالمتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقیت التعثر 
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تقوم المجموعة بالنسبة للذمم التجاریة المدینة، تقوم المجموعة بتطبیق نھج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال 
بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدًال من ذلك تقوم بإدراج مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على 

في تاریخ كل تقاریر مالیة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة للمخصصات تعتمد على خبرتھا في خسائر مدى العمر المتوقع لألداة
االئتمان التاریخیة، والتي تم تعدیلھا للعوامل المستقبلیة اآلجلة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

تعتبر المجموعة أن أصل مالي في حالة تعثر عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تستلم 
یتم شطب . امل قبل أخذ أیة تحسینات ائتمانیة محتفظ بھا لدى المجموعة في االعتبارالمجموعة المبالغ التعاقدیة المستحقة بالك

.أصل مالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة

استبعاد الموجودات المالیة
لتدفقات النقدیة من األصل، أو عندما تقوم تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم ا

المجموعة بتحویل األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل إلى شركة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ 
في األصل بكافة مخاطر ومنافع الملكیة واستمرت في السیطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتھا المحتفظ بھا 

وااللتزام المرتبط بھ عن المبالغ التي قد تضطر لدفعھا. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي المحول، 
تستمر المجموعة في إدراج األصل المالي.

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة 
الصادرة عن المجموعة وفقاً لجوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة وتعریفات یتم تصنیف المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة.

أدوات حقوق الملكیة
إن أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد یثبت حصة متبقیة في موجودات شركة بعد خصم كافة مطلوباتھا. یتم إدراج أدوات حقوق 

ن المجموعة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكالیف اإلصدار المباشرة.الملكیة الصادرة ع

المطلوبات المالیة
والقیاساإلدراج المبدئي 

یتم تصنیف المطلوبات المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو كقروض 
كمشتقات مصنفة كأدوات حمایة في الحمایة الفعالة كما ھو مناسب. وسلفیات أو كذمم دائنة، أو  

والمبالغ المستحقة ألطراف إدراج كافة المطلوبات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفیات والذمم الدائنةیتم
.املة، صافي التكالیف العائدة بشكل مباشر للمعذات عالقة ومطلوبات عقود اإلیجار

تشتمل المطلوبات المالیة للمجموعة على الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والقروض.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٤٤

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة) 
القیاس الالحق

المالیة في فئتین:ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف المطلوبات 

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
(قروض وسلفیات) مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة

مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة (قروض وسلفیات)
إن ھذه الفئة ھي الفئة األكثر صلة بالمجموعة. بعد اإلدراج المبدئي، یتم الحقاً قیاس القروض والسلفیات التي تحمل فوائد بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج األرباح والخسائر في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما یتم استبعاد 

معدل الفائدة الفعلي.وكذلك من خالل عملیة إطفاء المطلوبات 

یتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أیة خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكالیف التي تعد جزءًا ال 
كتكالیف تمویل في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. معدل الفائدة الفعليیتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء

ن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى، والمبالغ المستحقة ألطراف ذات تنطبق ھذه الفئة بشكل عام على جزء معین م
والقروض.عالقة، ومطلوبات عقد اإلیجار

استبعاد المطلوبات المالیة
المطلوبات المالیة فقط عندما یتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا.تقوم المجموعة باستبعاد

مقاصة األدوات المالیة 
تتم المقاصة بین األصول المالیة والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد في حال وجود حق 

قاصة المبالغ المدرجة والنیة في التسویة على أساس الصافي، أو إلدراج األصول وتسویة المطلوبات قانوني حالي قابل للتنفیذ لم
في نفس الوقت.

الضرائب 
ضریبة الدخل الحالیة

وقوانین یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الضریبیة الحالیة بالقیمة المتوقع استردادھا أو دفعھا لسلطات الضرائب. إن معدالت 
الضرائب المستخدمة في حساب القیمة ھي تلك السائدة أو المحتملة بتاریخ التقاریر المالیة، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة 

فیھا دخًال خاضع للضریبة.

األرباح أو إن ضریبة الدخل الحالیة المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكیة تدرج ضمن حقوق الملكیة ولیس في بیان 
الخسائر الموحد. تقوم اإلدارة بتقییم المراكز المعتمدة من عائدات الضریبة بشكل دوري وفقًا للحاالت التي تكون فیھا قوانین 

الضریبة المطبقة تخضع لتفسیرات وتقوم بتكوین مخصص حیثما ینطبق. 
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(تتمة) الضرائب 
الضریبة المؤجلة

یتم إجراء مخصص الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات على جمیع الفروقات المؤقتة بتاریخ التقاریر المالیة بین األساس 
الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمتھا المدرجة ألغراض التقاریر المالیة في تاریخ التقاریر المالیة.

لضرائب المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة فیما عدا اآلتي:یتم إدراج جمیع مطلوبات ا

 ،عندما تنتج مطلوبات الضریبة المؤجلة من اإلدراج المبدئي للشھرة أو أصل أو التزام في معاملة ال تندرج تحت دمج أعمال
تاریخ المعاملة، على األرباح المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة؛ وعندوعندما ال تؤثر، 

الخاضعة للضریبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة، الشركات الزمیلة، والحصص فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة
المؤقتة وعند توقع عدم إمكانیة عكس الفروقات في شركات االئتالف وحینما یكون باإلمكان التحكم في زمن عكس الفروقات

المؤقتة في المستقبل القریب.

یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحیل ائتمان الضرائب الغیر مستخدمة 
مدى توفر الربح الخاضع للضریبة مقابل إمكانیة والخسائر الضریبیة الغیر مستخدمة. یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة  إلى

استخدام الفروقات القابلة لالستقطاع المؤقتة وترحیل ائتمان الضریبة غیر المستخدمة والخسائر الضریبیة فیما عدا:

  التزام في معاملة عندما ینشأ أصل الضریبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع من اإلدراج المبدئي ألصل أو
ال تندرج تحت دمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاریخ المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضریبیة؛ و

 فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة، یتم إدراج
المؤجلة فقط في حدود إمكانیة عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القریب وتوفر الربح الخاضع موجودات الضریبة

للضریبة مقابل استخدام الفروقات.

تتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقاریر مالیة ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي لم یعد فیھ من 
ضریبي كاف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضریبة المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضریبة المحتمل توفر ربح 

المؤجلة غیر المدرجة في تاریخ كل تقاریر مالیة ویتم إدراجھا إلى الحد الذي یصبح فیھ من المحتمل أن تسمح األرباح المستقبلیة 
الخاضعة للضریبة باسترداد أصل الضریبة المؤجلة.

یتم قیاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة بمعدالت الضریبة التي من المتوقع أن تطبق في السنة عند تحقق األصل أو 
تسویة االلتزام، بناًء على معدالت الضرائب (والقوانین الضریبیة) المعمول بھا أو المعمول بھا إلى حد كبیر في تاریخ التقاریر 

ئب المؤجلة المتعلقة بالبنود المدرجة خارج األرباح أو الخسائر خارج األرباح أو الخسائر. یتم إدراج المالیة. یتم إدراج الضرا
بنود الضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالمعاملة األساسیة إما في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة. 

إدراجھاال تفي بمعاییر اإلدراج المنفصل في ذلك التاریخ، یتم ھا األعمال، ولكنإن المنافع الضریبیة المكتسبة كجزء من دمج 
إذا تغیرت المعلومات الجدیدة حول الحقائق والظروف. یتم التعامل مع التعدیل على أنھ تخفیض في الشھرة (طالما أنھ ال اً الحق

.من األرباح أو الخسائرتم إدراجھ ضالشھرة) إذا تم تكبده خالل فترة القیاس أوقیمةیتجاوز
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(تتمة) الضرائب 
الضریبة المؤجلة (تتمة)

اً الضریبة المؤجلة إذا وفقط إذا كان لدیھا حق واجب النفاذ قانونومطلوباتالمؤجلة الضریبةموجودات بمقاصةتقوم المجموعة 
الضرائب ومطلوباتالضرائب المؤجلة موجوداتوتتعلق الحالیةالحالیة ومطلوبات الضریبة موجودات الضریبةلمقاصة 

المختلفة على المنشآتللضریبة أو ةالخاضعالمنشأةنفس على المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضھا نفس سلطة الضرائب إما 
الموجوداتصافي، أو تحقیق الالضریبة الحالیة على أساس مطلوبات وموجوداتالخاضعة للضریبة التي تعتزم إما تسویة 

مطلوبات أو مبالغ كبیرة من أن تتم تسویة أو استرداد فیھا ُیتوقعفي وقت واحد، في كل فترة مستقبلیة المطلوباتوتسویة 
لمؤجلة.الضریبة اموجودات

) VATضریبة القیمة المضافة (
:یتم إدراج المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء

 ال تكون ضریبة المبیعات المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة، في ھذه عندما
.المبیعات كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند المصاریف، كما ھو مناسبالحالة، یتم إدراج ضریبة 

إدراج الذمم المدینة والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجعندما یتم.

ا كجزء من الذمم یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من السلطة الضریبیة أو المستحق الدفع إلیھ
.المدینة أو الدائنة في بیان المركز المالي

قیاس القیمة العادلة 
قوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم التجاریة ت

المدینة والذمم المدینة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد واألرصدة البنكیة بالقیمة العادلة بتاریخ كل بیان 
مركز مالي موحد. 

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین مساھمي السوق بتاریخ 
القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما:

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
 ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام.في

یجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق منفعة.

عیر األصل أو یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تس
االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي السوق في ما یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة.

إن قیاس القیمة العادلة لألصل الغیر مالي یأخذ باالعتبار إمكانیة مساھم السوق على تولید مصالح اقتصادیة من خالل استخدام 
ي السوق الذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ. األصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو البیع إلى مساھم أخر ف

تقوم المجموعة باستخدام طرق التقییم، التي تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة والزیادة 
ملحوظة.الفي استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقاریر مالیة بتقییم ما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على انخفاض قیمة أصل. في حال وجود ھذا 

لالنخفاض في قیمة أصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة المؤشر، أو عندما یكون ھناك حاجة إلجراء اختبار سنوي 
لالسترداد. إن قیمة األصل القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد، ناقصًا تكالیف االستبعاد وقیمتھا 

على حدة، ما لم یولد األصل تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد قید االستخدام، أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لكل أصل 
كبیر عن تلك المولدة من قبل موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات األخرى. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو 

القابلة لالسترداد.للوحدة المولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة، ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ

عند تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل 
اقصًا الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة ن

تكالیف االستبعاد، تؤخذ في االعتبار معامالت السوق الحدیثة. إذا لم یتم تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم 
، أو مؤشرات  للعامةمناسب. یتم دعم ھذه الحسابات بمضاعفات التقییم أو أسعار األسھم المدرجة لألوراق المالیة المطروحة 

ى المتاحة.القیمة العادلة األخر

تعتمد المجموعة في احتساب االنخفاض في القیمة على أحدث المیزانیات والحسابات المتوقعة، والتي یتم إعدادھا بشكل منفصل 
تغطي ھذه المیزانیات والحسابات المتوقعة . لكل من الوحدات المولدة للنقد للمجموعة التي یتم تخصیص الموجودات الفردیة لھا 

یتم احتساب معدل النمو طویل األجل وتطبیقھ لتوقع التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة..خمس سنواتبشكل عام فترة  

یتم إدراج خسائر االنخفاض في قیمة العملیات المستمرة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن فئات المصاریف المتوافقة 
قیمتھ.مع وظیفة األصل الذي انخفضت 

یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقاریر مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة،  
االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً لم تعد موجودة، أو انخفضت. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ 

ترداد للموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المدرجة سابقاً فقط عند حدوث تغیر القابل لالس
في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض في القیمة. إن العكس محدود بحیث 

قیمتھ القابلة لالسترداد أو القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، صافیة من االستھالك، ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل
الخسائر وأفیما لو لم یتم إدراج خسارة انخفاض في القیمة لألصل في السنوات السابقة. یتم إدراج ھذا العكس في بیان األرباح 

.ھا، وفي ھذه الحالة یتم معاملة العكس على أنھ زیادة من إعادة التقییمما لم یكن األصل مدرجاً بقیمة ُمعاد تقییمالموحد

یتم اختبار الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویًا لالنخفاض في القیمة وعندما تشیر 
الظروف إلى احتمالیة انخفاض القیمة الدفتریة.

الشھرة من خالل تقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد (أو مجموعة من الوحدات یتم تحدید االنخفاض في قیمة 
یتم المولدة للنقد) والتي تتعلق الشھرة بھا. عندما تكون القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قیمتھا الدفتریة، عندھا 

عكس خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة.إدراج خسارة انخفاض في القیمة. ال یمكن 
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المخصصات 
یتم إدراج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن 

مطالبة بتسویة االلتزام، ویمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام.تكون المجموعة 

إن المبلغ المدرج كمخصص ھو أفضل تقدیر لالعتبار المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في نھایة فترة التقاریر المالیة مع األخذ 
استخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام في االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس المخصص ب

الحالي، تكون قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. عندما یكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع 
ؤكد أنھ سوف یتم استرداد االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص من طرف ثالث، یتم إدراج الذمم المدینة كأصل إذا كان من الم

المبالغ ویمكن قیاس مبلغ الذمم المدینة بشكل موثوق بھ. 

المدفوعات على أساس األسھم
یتلقى موظفو المجموعة (بما في ذلك كبار التنفیذیین) مكافآت على شكل مدفوعات على أساس األسھم، حیث یقدم الموظفون  

(المعامالت التي تتم تسویتھا بأسھم).خدمات كمقابل ألدوات األسھم 

المعامالت التي تتم تسویتھا بأسھم
یتم تحدید تكلفة المعامالت التي تتم تسویتھا بأسھم بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم فیھ منح المكافأة باستخدام نموذج تقییم 

مناسب. 

)، إلى جانب الزیادة المقابلة في حقوق الملكیة، خالل الفترة ٢٥ضاح یتم إدراج ھذه التكلفة ضمن مصاریف مكافآت الموظفین (إی
التي یتم فیھا استیفاء الخدمة، وعند اللزوم، شروط األداء (فترة االستحقاق). تعكس المصاریف التراكمیة المدرجة لللمعامالت 

تھاء فترة االستحقاق وأفضل تقدیرات المجموعة التي تتم تسویتھا باألسھم في تاریخ كل تقاریر مالیة حتى تاریخ االستحقاق مدى ان
لعدد أدوات األسھم التي سوف تستحق في النھایة. یمثل المصروف أو االئتمان في بیان األرباح أو الخسائر الموحد لفترة ما 

الحركة في المصاریف التراكمیة المدرجة في بدایة ونھایة تلك الفترة.

لسوقي في الحسبان عند تحدید القیمة العادلة في تاریخ المنح للمكافآت، ولكن یتم تقییم ال تؤخذ شروط الخدمة واألداء غیر ا
احتمالیة استیفاء الشروط كجزء من أفضل تقدیر للمجموعة لعدد أدوات األسھم التي سوف تستحق في النھایة. تنعكس ظروف 

رتبطة بمكافأة، ولكن بدون متطلبات خدمة مرتبطة بھا، أداء السوق في القیمة العادلة في تاریخ المنح. تعتبر أیة شروط أخرى م
شروطًا لعدم االستحقاق. تنعكس شروط عدم االستحقاق في القیمة العادلة للمكافأة وتؤدي إلى صرف فوري للمكافأة ما لم تكن 

ھناك كذلك شروط خدمة و / أو أداء. 

بسبب عدم استیفاء شروط األداء غیر السوقي و / أو شروط  ال یتم إدراج مصاریف المكافآت التي ال تستحق في نھایة المطاف
الخدمة. عندما تتضمن المكافآت شرطًا یتعلق بالسوق أو شرطًا لعدم االستحقاق، یتم التعامل مع المعامالت على أنھا مستحقة 

/ أو الخدمة األخرى.بغض النظر عما إذا كان شرط السوق أو عدم االستحقاق مستوفى، شریطة استیفاء كافة شروط األداء و

عندما یتم تعدیل شروط المكافأة التي تتم تسویتھا بأسھم، فإن الحد األدنى من المصاریف المدرجة ھو القیمة العادلة في تاریخ 
سھا المنح للمكافأة غیر المعدلة، شریطة استیفاء شروط االستحقاق األصلیة للمكافأة. یتم إدراج المصاریف اإلضافیة، التي یتم قیا 

في تاریخ التعدیل، مقابل أي تعدیل یزید من إجمالي القیمة العادلة لمعاملة الدفعات على أساس األسھم، أو یكون ذو منفعة للموظف. 
عندما یتم إلغاء المكافأة من قبل الشركة أو من قبل الطرف المقابل، یتم إدراج أي عنصر متبقي من القیمة العادلة للمكافأة على 

ل األرباح أو الخسائر. الفور من خال
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المطلوبات الطارئة 
ال یتم إدراج المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. یتم اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة ما لم تكن احتمالیة تدفق الموارد 

التي تتضمن منافع اقتصادیة بعیدة. 

قات النقدیة الداخلة محتملة.ال یتم إدراج الموجودات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة ولكن یتم اإلفصاح عنھ عندما تكون التدف

رباح األتوزیعات 
تقوم المجموعة بإدراج االلتزام بدفع توزیعات األرباح عندما ُیصرح بالتوزیع، ولم یعد التوزیع مبنیاً على تقدیر المجموعة. ُیسمح 

بالتوزیعات عندما یوافق علیھا المساھمون. یتم إدراج مبلغ مقابل مباشرًة في حقوق الملكیة.

تصنیف المتداول مقابل التصنیف غیر المتداول ال
تقوم المجموعة بعرض موجوداتھا ومطلوباتھا في بیان المركز المالي الموحد بناًء على التصنیف المتداول / غیر المتداول. 

یتم تصنیف األصل كمتداول عند:

 التشغیلیة االعتیادیة؛توقع تحقیقھ أو النیة في بیعھ أو استخدامھ ضمن نطاق الدورة
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛
 توقع تحقیقھ خالل فترة إثنى عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة، أو
 النقد أو ما یعادلھ باستثناء النقد المقید من التبادل أو المستخدم لتسویة التزام لفترة اثنى عشر شھرًا على األقل بعد فترة

التقاریر المالیة.

یتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

االلتزام كمتداول عند:یتم تصنیف

لتشغیلیة االعتیادیة؛توقع تسویتھ ضمن نطاق الدورة ا
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛
یتم تسویتھ خالل فترة اثنى عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة؛ أو
.عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة اثنى عشر شھرًا على األقل بعد فترة التقاریر المالیة

ناًء على خیار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى التسویة عن طریق إصدار أدوات حقوق ملكیة، ال إن شروط االلتزام التي یمكن، ب
تؤثر على تصنیفھا.

تقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.  

غیر متداولة.كموجودات ومطلوباتیتم تصنیف موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة 

المساھمات غیر النقدیة من المساھمین 
یتم إدراج المساھمات غیر النقدیة المستلمة من المساھمین مبدئیًا بالقیمة االسمیة. بعد اإلدراج المبدئي، یتم المحاسبة عن 

الموجودات وفقاً للسیاسة المحاسبیة المطبقة على ذلك األصل.
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غیر فعالة بعدھاالمعاییر الصادرة ولكن٤

لم یتم تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التالیة التي صدرت حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ولم 
یكون ، أثناء إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. ال تتوقع المجموعة أن  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تدخل بعد حیز التنفیذ للسنة المنتھیة في  

لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر مادي على بیاناتھا المالیة الموحدة:

 عقود التأمین ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
 تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
 ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم -اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي
 ١٦سبة الدولي رقم تعدیالت على معیار المحا -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود
 ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -تكالیف إتمام العقد -العقود الُمكِلفة
 الشركة التابعة -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

قاریر المالیة للمرة األولىكمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد الت
 المتعلق باستبعاد المطلوبات ١٠الرسوم في اختبار "الـ –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم "٪

المالیة
 الضریبة على قیاسات القیمة العادلة-الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم

لمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة المحاسبیة الھامة وااألحكام٥

إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقاریر المالیة والتي تحمل 
مخاطر جوھریة قد تسبب في إجراء تعدیالت مادیة على القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة تم 

مناقشتھا أدناه. 

، قامت إدارة المجموعة باتخاذ بعض القرارات ٣ند تطبیق السیاسات المحاسبیة كما ھو منصوص علیھ في االیضاح رقم ع
والتقدیرات واالفتراضات الجوھریة الغیر متوفرة من مصادر أخرى. تعتمد التقدیرات واإلفتراضات ذات الصلة على الخبرة 

ات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. السابقة والعوامل اآلخرى التي یتم إعتبارھا ذ

الضمنیة على أساس دوري. یتم إدراج المراجعات للتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم یتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات
فیھا مراجعة التقدیرات في حال أن التقدیرات تؤثر فقط على تلك الفترة، أو خالل فترات مستقبلیة في حال أن المراجعة تؤثر 

على كل من الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة. 
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المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) م األحكا٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة 
فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقاریر المالیة والتي 

ب في إجراء تعدیالت مادیة على القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة. تحمل مخاطر جوھریة قد تسب

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة واالستثمارات العقاریة
وجوداتھا غیر الملموسة واستثماراتھا العقاریة إلحتساب تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا وآالتھا ومعداتھا وم

االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أوعوامل اإلھالك. تقوم اإلدارة بمراجعة 
قبلیة عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار األعمار اإلنتاجیة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة السنویة ویتم تعدیل تكالیف اإلستھالك المست

اإلنتاجیة قد تختلف عن التقدیرات السابقة. 

تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
یكون ھنالك انخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو وحدة مولدة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد، وھي قیمتھا 

یعتمد حساب القیمة العادلة ناقصًا تكالیف االستبعاد على العادلة ناقصاً تكالیف االستبعاد وقیمتھا قید االستخدام، أیھما أعلى.
البیانات المتاحة من معامالت المبیعات الملزمة، التي تتم على أساس تجاري، لموجودات مماثلة أو أسعار سوقیة ملحوظة  ناقصًا 

الستبعاد األصل. یعتمد حساب القیمة قید االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. یتم استخراج التكالیف اإلضافیة 
التدفقات النقدیة من المیزانیة للسنوات الخمسة القادمة، وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو  

تعزز أداء موجودات الوحدة المولدة للنقد التي یتم اختبارھا. إن القیمة القابلة االستثمارات الجوھریة المستقبلیة التي سوف 
لالسترداد حساسة مقابل معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة 

تلك التقدیرات األكثر صلًة بالشھرة والموجودات غیر الملموسة الداخلة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر  
األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة المدرجة من قبل المجموعة. 

یتم تقییم الممتلكات المصنفة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة وموجودات حق االستخدام 
إلضافة إلى االستثمارات في شركات االئتالف والشركات الزمیلة لالنخفاض في القیمة بناًء على تقییم واالستثمارات العقاریة با 

التدفقات النقدیة على الوحدات المولدة للنقد الفردیة عند وجود مؤشر على تعرض ھذه الموجودات لخسارة انخفاض في القیمة.
یتم فحص االنخفاض في قیمة الشھرة بشكل سنوي. 

على التقییم الذي تم إجراؤه، قامت اإلدارة بإدراج صافي خسارة انخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة والممتلكات واآلالت بناًء  
دیسمبر ٣١)، على التوالي، للسنة المنتھیة في ٧ألف درھم (إیضاح ٤٫٩٣٥) و٩ألف درھم (إیضاح ٤٤٫٩٣١والمعدات بمبلغ 

: ال شيء).٢٠١٩(٢٠٢٠

األعمالدمج 
بالنسبة تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصیص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المستحوذ علیھا.
یتطلب لمعظم الموجودات والمطلوبات، یتم تخصیص سعر الشراء عن طریق إدراج األصل أو االلتزام بالقیمة العادلة المقدرة.

ت المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالبًا ما یتضمن استخدام تحدید القیمة العادلة للموجودا
تقدیرات وافتراضات جوھریة، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم 

ارة المجموعة كافة المعلومات المتاحة من أجل إجراء عملیات تستخدم إد. واألعمار اإلنتاجیة للموجودات ومضاعفات السوق
تحدید القیم العادلة. 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٥٢

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
مخصص المخزون بطيء الحركة

بتم إدراج المخزون التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق أیھما أقل. تتم التعدیالت لتخفیض تكلفة المخزون لصافي القیمة القابلة 
للتحقبق، إذا تطلب، على مستوى المنتج للزیادة المقدرة، أو التقادم أو األرصدة المنخفضة. تتضمن العوامل المؤثرة على ھذه 

ت في الطلب على البضاعة، والتغیرات التقنیة وتدھور النوعیة وأمور الجودة. قد یتطلب مراجعة مخصص التعدیالت التغیرا
المخزون بطيء الحركة إذا تبین بأن نتائج العوامل اإلرشادیة قد تختلف عن تلك التقدیرات.

تقدیر صافي القیمة القابلة للتحقیق للمخزون
لقیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یتم تقییم القیمة القابلة للتحقیق بالرجوع إلى أسعار البیع یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي ا

المتوقعة وتكالیف اإلكمال والسلفیات المستلمة وظروف السوق القائمة في نھایة فترة التقاریر المالیة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة
للذمم التجاریة المدینة. تستند معدالت المخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات الحتساب

على أیام السداد المتأخرة لتجمیع قطاعات مختلفة من العمالء التي لھا أنماط خسارة مماثلة (أي، حسب الموقع الجغرافي ونوع 
.إلى ذلك)المنتج ونوع العمیل وتقییمھ وما 

تعتمد مصفوفة المخصصات مبدئیاً على معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة للمجموعة. سوف تقوم المجموعة بضبط المصفوفة 
لتعدیل تجربة خسارة االئتمان التاریخیة مع المعلومات المستقبلیة. في تاریخ كل تقاریر مالیة، یتم تحدیث معدالت التعثر التاریخیة 

.تم تحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیةالملحوظة وی

تقدیرًا خسائر االئتمان المتوقعةتقییم العالقة بین معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة والظروف االقتصادیة المتوقعة ویعتبر 
توقعة. قد ال تشیر تجربة حساسًا للتغیرات في الظروف واألحداث االقتصادیة المجوھریاً. یعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة

.خسارة االئتمان السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیضاً إلى التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل

ألف درھم)، وبلغت  ٣٧٧٫٦٨٨: ٢٠١٩ألف درھم (٢٫١٩٥٫٢٧٣في تاریخ التقاریر المالیة، بلغ إجمالي الذمم التجاریة المدینة 
ألف درھم) مع مخصصین لخسائر االئتمان المتوقعة بقیمة ٣٧٫٧١٢: ٢٠١٩ألف درھم (١٢١٫٨٩٨العقد ما قیمتھ موجودات 
ألف درھم). یتم إدراج أي فرق ٧٫٣٧٨: ٢٠١٩ألف درھم (٧٫٣٧٨ألف درھم) و٢٩٫٩١٥: ٢٠١٩ألف درھم (١٢٢٫٠٠١

توقع استالمھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد.بین المبالغ المحصلة فعلیاً في الفترات المستقبلیة والمبالغ الم

االنخفاض في قیمة أعمال التطویر قید التنفیذ (عقارات قید التطویر)
یتم إدراج العقارات قید التطویر بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقیق سعر البیع

ناقصاً التكالیف التي سوف یتم تكبدھا لبیع العقار. تتضمن عملیة احتساب أسعار البیع المقدرة استخدام عوامل قابلة للمقارنة المقدر  
لتطویر وبیع قطع أراضي مماثلة في المواقع القریبة. یتم احتساب أسعار البیع المقدرة من قبل خبیر إدارة داخلي، باستخدام طریقة 

قارنة، وبالتالي أخذ معامالت السوق القابلة للمقارنة في االعتبار للوصول إلى أسعار البیع المقدرة. قامت اإلدارة التقییم القابلة للم
. بناًء على المراجعة، خلصت اإلدارة إلى عدم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بتقییم صافي القیمة القابلة للتحقیق لالنخفاض في القیمة كما في  

: ال شيء).٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ارات قید التطویر للسنة المنتھیة في وجود خسارة انخفاض في قیمة العق



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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٥٣

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
مطالبات العقود

ناشئ عن التأخیر و / أو تغیرات نطاق العمل. توافق المجموعة عادًة على یقدم بعض العمالء أو البائعین مطالبات بالتعویض ال
آلیة تسویة ودیة في معظم ھذه الحاالت، لكن قد یسعى بعض األطراف إلى استرداد المبالغ و / أو التعویض، وھو ما ال یتفق مع  

دیسمبر ٣١نونیة المرفوعة ضد المجموعة كما في االتفاقیات المعنیة. تقوم اإلدارة بإجراء تقدیرات لتسویة كافة المطالبات القا
. إن ھذه المطالبات، حتى لو قبلتھا المحاكم، لن یكون لھا تأثیر مادي على بیان المركز المالي الموحد، نظرًا إلى ٢٠٢٠

مطلوبات المخصصات المدرجة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى وكذلك حقیقة أنھ یتم عرض السلفیات من العمالء بالفعل ك
حتى اإلكمال أو التسویة المطلقة للمعاملة األساسیة.

تكالیف البنیة التحتیة
تقوم المجموعة بتقدیر إجمالي تكالیف التطویر والبنیة التحتیة المطلوبة إلكمال أعمال البنیة التحتیة على أراضیھا. تقوم اإلدارة 
بمراجعة تكالیف البنیة التحتیة المقدرة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة سنویة وتقوم بتعدیل أیة افتراضات أساسیة قد تكون قد 

على ناتج عن ھذه المراجعة لم یكن ھناك أي تأثیر وة، قامت اإلدارة بمراجعة تكالیف البنیة التحتیة المقدرة تغیرت. خالل السن
: ال شيء).٢٠١٩البیانات المالیة للمجموعة (

إدراج اإلیرادات على عقود العقارات
ة للوفاء بالتزام األداء أثناء المحاسبة تستخدم المجموعة طریقة المدخالت إلدراج اإلیرادات على أساس جھود أو مدخالت المنشأ 

عن عقود البناء الخاصة بھا. یتم ذلك عن طریق قیاس التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ بالنسبة إلجمالي التكالیف المتوقعة التي 
سوف یتم تكبدھا (التكالیف النھائیة المتوقعة).

ة اإلنجاز والتكالیف إلتمام عقود البناء الخاصة بھا. تتطلب ھذه في تاریخ كل تقاریر مالیة، یتوجب على المجموعة تقدیر مرحل
التقدیرات من المجموعة إجراء تقدیرات للتكالیف المستقبلیة التي سوف یتم تكبدھا، بناًء على العمل الذي سوف یتم إنجازه بعد 

بل المقاولین من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات تاریخ التقاریر المالیة. تتضمن ھذه التقدیرات كذلك تكلفة المطالبات المحتملة من ق
التعاقدیة األخرى للعمالء. تنعكس آثار أي تعدیل على ھذه التقدیرات في السنة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات. عندما یكون من 

على الفور، في أقرب وقت متوقع،  المحتمل أن یتجاوز إجمالي تكالیف العقد إجمالي إیراداتھ، یتم إدراج إجمالي الخسارة المتوقعة  
سواء بدأ العمل بھذه العقود أم لم یبدأ.

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
عندما یتعذر قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي على أساس األسعار المدرجة في 

قیمتھا العادلة باستخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالت  األسواق النشطة، یتم قیاس 
ھذه النماذج من األسواق التي یمكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكناً، یستلزم األمر وجود درجة من 

م أخذ المدخالت في االعتبارات مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. األحكام أثناء تحدید القیم العادلة. تشمل األحكا 
قد تؤثر التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

لمزید من اإلفصاحات.٣٥



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 
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٥٤

والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة  ٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
تقدیر معدل االقتراض اإلضافي-عقود اإلیجار 

اإلضافيال یمكن للمجموعة أن تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، وبالتالي، فإنھا تستخدم معدل االقتراض 
ھو معدل الفائدة الذي یتوجب على المجموعة أن تدفعھ من أجل معدل اإلقتراض اإلضافي لقیاس مطلوبات عقود اإلیجار. إن

اقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، على مدى فترة 
ما "یتوجب على المجموعة سداده"، وھو ما یتطلب تقدیرًا عند معدل اإلقتراض اإلضافي كسمماثلة، مع ضمان مماثل. لذلك یع

عدم توفر معدالت ملحوظة (مثل بالنسبة للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمویل) أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس 
اإلیجار بالعملة الوظیفیة للشركة التابعة). تقوم المجموعة  شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، عندما ال تكون عقود 

باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرھا ویتطلب منھا وضع  معدل اإلقتراض اإلضافي بتقدیر
.بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل التصنیف االئتماني المستقل للشركة التابعة)

اسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة األحكام المح
، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالیة التي لھا ٣أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة الموضحة في اإلیضاح رقم 

األثر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة.

تصنیف العقارات
ة تصنیف المشاریع خالل اإلنشاء، تستعین اإلدارة بأحكامھا لتحدید ما إذا كان ینبغي أن تكون ھذه المشاریع استثمارات أثناء عملی

عقاریة قید التطویر أو أعمال تطویر قید التنفیذ. تقوم اإلدارة الحقًا بإعادة تقییم االستخدام المقصود للعقارات والذي على أساسھ 
عقاریة أو كمخزون. تقوم المجموعة بوضع المعاییر حتى تتمكن من ممارسة ھذه األحكام بشكل ثابت یتم تصنیفھا كاستثمارات 

وفقاً لتعریفات الفئات المعنیة. عند وضع أحكامھا، أخذت اإلدارة في االعتبار المعاییر التفصیلیة واإلرشادات ذات الصلة لتصنیف 
، وعلى وجھ الخصوص، ٤٠ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ٢ة الدولي رقم  العقارات على النحو المنصوص علیھ في معیار المحاسب

االستخدام المقصود للموجودات في ذلك الوقت.

تخصیص تكالیف التطویر
یعتمد تخصیص تكالیف تطویر المشروع بین أعمال التطویر قید التنفیذ واالستثمارات العقاریة قید التطویر على تحلیل اإلدارة 

رد خالل فترة التطویر.الستخدام الموا

تغیرات العقد والمطالبات
یتم إدراج تغیرات العقد والمطالبات المتعلقة بالموجودات قید اإلنشاء كإضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ فقط عندما تعتقد 

النقدیة الخارجة بقدر معقول من الیقین. تقوم اإلدارة أنھ قد تم الوصول إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات ویمكن تقدیر التدفقات 
اإلدارة بمراجعة األحكام المتعلقة بمطالبات العقود بشكل دوري ویتم إجراء التعدیالت في الفترات المستقبلیة، إذا أشارت التقییمات 

إلى أن ھذه التعدیالت مناسبة.
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٥٥

یر المؤكدة (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غ٥

األحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة (تتمة)
تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید 

تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أیة فترات مشمولة بخیار تمدید عقد 
اإلیجار إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم  

ممارستھ.

لدى المجموعة عدة عقود إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تقوم المجموعة بتطبیق األحكام عند تقییم ما إذا كانت متأكدة إلى 
تأخذ المجموعة باالعتبار كافة الحقائق من ممارستھا أو عدم ممارستھا لخیار تمدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وبھذا، حد معقول 

والظروف ذات الصلة التي تولد حافزًا اقتصادیًا لممارسة  إما خیار التمدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة 
ھنالك حدث أو تغیر جوھري في الظروف التي تقع ضمن سیطرتھا یؤثر على قدرتھا في ممارسة تقییم مدة اإلیجار ما إذا كان 

أو عدم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء.

الموجودات المحتفظ بھا للبیع
كشركة  أنھت المجموعة اتفاقیة البیع والشراء من أجل استبعاد باراجون مولز ذ.م.م. یتم تصنیف عملیات باراجون مولز ذ.م.م 

). اعتبرت اإلدارة أن الشركة التابعة قد استوفت معاییر تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیع في ذلك ١٦٫٢تابعة محتفظ بھا للبیع (إیضاح 
التاریخ لألسباب التالیة:

تم بالفعل توقیع اتفاقیة البیع والشراء لباراجون مولز ذ.م.م مع المشتري؛-
الفوري ویمكن بیعھا للمشتري في حالتھا الحالیة؛ وتعتبر باراجون مولز ذ.م.م متاحة للبیع-
تم البدء بإجراءات إتمام البیع، بما في ذلك اإلجراءات القانونیة ومن المتوقع االنتھاء منھا في غضون عام واحد من تاریخ -

التصنیف األولي.

.١٦اإلیضاح رقم لمزید من التفاصیل حول الموجودات المحتفظ بھا للبیع، یرجى الرجوع إلى 

توحید الشركات التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت (سیطرة فعلیة)
تعتبر المجموعة أن لدیھا سیطرة فعلیة على شركة إیزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ ("إیزي لیس")، على الرغم من 

بسبب ما یلي:٪ من حقوق التصویت. یأتي ھذا ٥٠أنھا تمتلك أقل من 

 ؛٤٥٫٠٧إن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد في إیزي لیس بحصة ملكیة تبلغ٪
 وفقًا للنظام األساسي إلیزي لیس، تقع السلطة الكاملة إلدارة وتنفیذ كافة األعمال والمعامالت نیابًة عن الشركة، على عاتق

مجلس اإلدارة (بما في ذلك رئیس مجلس اإلدارة) من إجمالي مجلس اإلدارة. نظرًا إلى أن المجموعة لدیھا ثالثة ممثلین في 
خمسة، ویتم إصدار القرارات بناًء على أصوات األغلبیة، فإن المجموعة لدیھا سیطرة كاملة على عملیة صنع القرارات؛ و

 وحدھا، تفي ٪، وبالتالي فإن المجموعة إذا حضرت ٢٠إن النصاب القانوني لعقد االجتماع العام السنوي محدد بنسبة
بمتطلبات اتخاذ القرارات. وعالوة على ذلك، ال یوجد تاریخ لتعاون المساھمین اآلخرین الستخدام أصواتھم بشكل جماعي 

أو للتفوق على المجموعة من حیث األصوات.
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٥٦

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة (تتمة)األحكام 
)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 

في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. خالل السنة، كانت ھناك شكوك ١٩كوفید یستمر وباء 
لع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن حول االقتصاد الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على الس

وسوف تواصل تقییم المزید ١٩قد یؤثران على أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة كوفید  
من التأثیرات في المستقبل.

١٩على المجموعة في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفید ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید 
ولكن تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف عن كثب واحتفظت بمخصص كاف لخسائر االئتمان المتوقعة. وعالوة على ذلك، أدى تباطؤ 

غالق العام إلى انخفاض كبیر في اإلیرادات من بیع األراضي والممتلكات. ال تتوقع اإلدارة األنشطة االقتصادیة خالل فترة اإل
أي تأثیر جوھري مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة.

دمج األعمال ٦

دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة  ٦٫١

، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة الخاضعة لسیطرة مشتركة. یتم ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
"دمج ٣رقم  استبعاد عملیات االستحواذ على الشركات خالل السنة المذكورة أدناه من نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  

دمج أعمال للشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة نظرًا إلى أن الشركة والشركات المستحوذ علیھا یتم یعتبر أنھ حیثاألعمال" 
السیطرة علیھا بشكل نھائي من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب عملیات االستحواذ في البیانات المالیة الموحدة 

تجمیع الحصص، والتي تعكس الجوھر االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة توحید اإلیرادات والمصاریف باستخدام طریقة
والموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركات المستحوذ علیھا من تاریخ االستحواذ.

عملیات االستحواذ خالل السنة  (أ) ٦٫١

شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ("طموح") 
٪ من أسھم شركة طموح لالستثمار وشركاتھا التابعة ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠ینایر ١اعتبارًا من 

في تطویر العقارات، والتي تشمل وتعمل("طموح") بال مقابل. یقع مقر شركة طموح في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
حدیقة للمغامرات. باإلضافة إلىالعقارات للبیع أو اإلیجار، وإدارة الممتلكات والمرافق،  تطویر األراضي والبنیة التحتیة، وتطویر  

ألف ٥٠٫٦١٥ألف درھم و٥٤٣٫٢٩٠اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة طموح بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 
درھم على التوالي.

صیر مارین") شركة الصیر للتوریدات والمعدات البحریة ذ.م.م ("ال
٪ من أسھم شركة الصیر للتجھیزات والمعدات البحریة ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠ینایر  ١اعتبارًا من  

ذ.م.م ("الصیر مارین") بال مقابل. یقع مقر شركة الصیر مارین في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، وتشارك في استیراد 
یة، وإصالح القوارب والتجارة، وتجارة قطع غیار النقل البحري، وتجارة معدات تجھیز وصیانة وتجارة اآلالت والمعدات البحر

المصانع، والماكینات وملحقاتھا و إصالح وصیانة المعدات البحریة الخفیفة والثقیلة، وتجارة الجملة لقطع غیار السفن والقوارب، 
ائرات ومكوناتھا، وإدارة وتشغیل السفن وإدارة وتشغیل الیخوت. وبیع السفن والقوارب بالتجزئة، والبیع بالتجزئة لقطع غیار الط

ألف ٣٣٫٩٤٣ألف درھم و٥٠٧٫٠٨٨اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت الصیر مارین بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ 
درھم على التوالي.
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٥٧

دمج األعمال (تتمة) ٦

(تتمة) دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة ٦٫١

عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) (أ)  ٦٫١

اغرینف أس بي في آر أس سي ("اغرینف") 
٪ من أسھم شركة اغرینف أس بي في آر أس سي ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

٪، الھاشمیة الستصالح ٩٩٫٩٩ھي شركة استثماریة، تمتلك شركة تابعة مملوكة بنسبة  ("اغرینف") بال مقابل. إن شركة اغرینف
وحرث األراضي أس.أیھ.أي ("الھاشمیة"). تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة الھاشمیة في الزراعة واستصالح األراضي وتربیة 

في سوق اغرینف. تم تأسیسزراعة والثروة الحیوانیةجمیع أنواع الماشیة واألغنام المنتجة وتقدیم الخدمات األخرى المتعلقة بال
أبوظبي العالمي، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة اغرینف بإیرادات وخسائر 

لساھمت اغرینف ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة،٣٫٩٠٧ألف درھم و١٫٠٢٧للمجموعة بمبلغ 
ألف درھم على التوالي.٤٫٤١٢ألف درھم و١٫٠٢٧بإیرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ 

رویال تكنولوجي سولیوشنز ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة رویال تكنولوجي سولیوشنز بال  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

ولیوشنز ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات مقابل. إن شركة رویال تكنولوجي س
، وخدمات حقول الحاسب اآللي، وتجارة متطلبات معالجة البیانات، وصیانة شبكات الحاسوبالعربیة المتحدة وتشارك في تجارة  

النفط والغاز البریة والبحریة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة رویال تكنولوجي سولیوشنز بإیرادات وأرباح 
ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة ٤٫٣٠٥ألف درھم و٥٢٫٧٢٩للمجموعة تبلغ 

ألف درھم على التوالي.٥٫٢٧٧ألف درھم و٦٦٫٩٨٠بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا رویال تكنولوجي سولیوشنز 

المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

فة لالستشارات التسویقیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات ذ.م.م بال مقابل. إن شركة المضاع
في تصمیم اإلعالنات وخدمات اإلنتاج. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة المضاعفة وتعملالعربیة المتحدة 

ألف درھم على التوالي. فیما لو ٣٫٣٠١ألف درھم و١٣٫٢٦٠لالستشارات التسویقیة في إیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا  
ألف ١٥٫٧٨٤تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 

ألف درھم على التوالي.٣٫٨٠٥درھم و

ورك فورس كونكشن ذ.م.م   
٪ من أسھم شركة ورك فورس كونكشن ذ.م.م بال  ١٠٠موعة على حصة بنسبة ، استحوذت المج ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

مقابل. إن شركة ورك فورس كونكشن ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
رافق النفط والغاز البریة وتشارك في تورید العمالة عند الطلب، وتقدیم الخدمات البشریة للكوادر الطبیة وخدمات حقول وم

٣٣٠٫٩٤٣والبحریة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة ورك فورس كونكشن في إیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ 
ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة ورك فورس كونكشن بإیرادات ٩٫٩٨٧ألف درھم و
ألف درھم على التوالي.١٢٫٧٧١ألف درھم و٣٩٦٫٩٧٤وعة بقیمة وأرباح للمجم
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٥٨

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ٦٫١

عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) (أ)  ٦٫١

كوربورت سلوشنز كونسلتنسي ذ.م.م  
٪ من أسھم شركة كوربورت سلوشنز كونسلتنسي  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

ذ.م.م بال مقابل. إن شركة كوربورت سلوشنز كونسلتنسي ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات 
ة، وخدمات حقول ومرافق النفط والغاز البریة العربیة المتحدة، وتشارك في استشارات الموارد البشریة واالستشارات اإلداری

والبحریة. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة كوربورت سلوشنز كونسلتنسي في إیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا 
سلوشنز ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة كوربورت٥٫٢٥٢ألف درھم و٤٫٥٤٠

ألف درھم على التوالي.٢٫٧٥١ألف درھم و٥٫٣١٤كونسلتنسي بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا 

ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م 
٪ من أسھم شركة ملتي سیرف للطباعة ومتابعة ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 
م.م بال مقابل. إن شركة ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة المعامالت ذ.

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة وتشارك في خدمات الطباعة وتصویر المستندات ومتابعة المعامالت. اعتبارًا من تاریخ 
ألف درھم ٩٠١بعة المعامالت بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا االستحواذ، ساھمت شركة ملتي سیرف للطباعة ومتا 

ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ٥٦٨و
ألف درھم على التوالي.٣٤١ألف درھم و٩٠١بإیرادات وأرباح للمجموعة تبلغ قیمتھا 

یال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ذ.م.م  رو
٪ من أسھم شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠یولیو ١اعتبارًا من 

ذ.م.م بال مقابل. إن شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، 
رات العربیة المتحدة وتشارك في تقدیم خدمات استشارات إدارة المشاریع والتصمیم المعماري. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، اإلما 

٤٫٥٦٠ألف درھم و١٧٫٣٤١ساھمت شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع في إیرادات وأرباح للمجموعة بلغت قیمتھا 
تحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع بإیرادات وخسائر ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االس

ألف درھم على التوالي.٤٤٧ألف درھم و٢٤٫١٤٢للمجموعة بمبلغ 

رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م  
لوبمنت كومباني ذ.م.م بال  ٪ من أسھم شركة رویال دیف١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠یولیو ١اعتبارًا من 

مقابل. إن شركة رویال دیفلوبمنت كومباني ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
وتشارك في تطویر العقارات وجمیع األنشطة التي تعد جزءًا من المھام التكمیلیة، أو الضمانات، أو المھام العرضیة، أو المھام 
المرتبطة أو المتعلقة بھذا النشاط. اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت شركة رویال دیفلوبمنت كومباني في إیرادات وأرباح 

ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت  ١٫٨٦٥ألف درھم و٧٫٤٦٦للمجموعة بلغت قیمتھا 
ألف درھم على التوالي. ٢٫٠٩٧ألف درھم و٩٫٨١٠إیرادات وخسائر للمجموعة تبلغ قیمتھا  شركة رویال دیفلوبمنت كومباني في



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٥٩

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ٦٫١

عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) (أ)  ٦٫١

مبینة في الجدول أدناه.القابلة للتحدید إن المبالغ المدرجة فیما یتعلق بالموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 

اغرینفالصیر مارینالطموح
رویال تكنولوجي 

سولیوشنز

المضاعفة 
لالستشارات  

التسویقیة
ورك فورس 

كونكشن

كوربورت 
سلوشنز 

كونسلتنسي

ملتي سیرف 
للطباعة ومتابعة 

المعامالت 

رویال 
اركیتیكتس 

إلدارة المشاریع
رویال دیفلوبمنت 

اإلجماليكومباني
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
١٠٥٢٫٦٤٦١٧٦٫٠١٤--١٧٫٧٤٧٣٦٫٤٧٥١١٤٫٦٢٣١٫٢٤١٣٫١٣١٤٦الممتلكات والمعدات 

٥٧٣٦٫٩٢٧---١٨---٦٫٨٤٩الموجودات غیر الملموسة 
٨٫٩٧٣--------٨٫٩٧٣-موجودات حق االستخدام 

١٫١٩٣٫٧١٦---------١٫١٩٣٫٧١٦االستثمارات العقاریة 
االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات

٣٥٫٤٥٠-----٣٥٫٤٥٠----االئتالف 
٣٢٫٦٨٤---------٣٢٫٦٨٤االستثمار في الموجودات المالیة
٨١٢٫٧١٥---------٨١٢٫٧١٥الموجودات المحتفظ بھا للبیع

٤٧٫٦٣٢------٩٫٩٥١١٫١٢٠٤٧٣٦٫٥١٤المخزون 
٧٣١٫٠٤٢---------٧٣١٫٠٤٢أعمال التطویر قید التنفیذ

٣٫٥٩٦٦٫١٣٨١١٫٧٩٢٦١٩٨٣٨٦٫١٠٥٢٥٫٧٣٠٧٣٫٠٨٢-١٨٫٢٦٤-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
٩٫٧٢٨١٠٢٫٧٧٨١٫٢٤٧٫٥١٦-٨٢٠٫٩٥٩٢٦٦٫٢٢٥٢٥٣١٠٫٤٥٨١٤٫٣١١٢٠٫٦٥٥٢٫١٤٩الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

١٦٣٫٤٤٨١٤٥٫٦٨٠١٨٫٦٨٢٤٦٫٧٧٨٩٫٤٤٥٣٫٨٢٥٩١٣٧٧١١٧٫٠٩١١٠٫٣٦٨٤١٧٫٠٠١النقد واألرصدة البنكیة 

٣٫٧٨٩٫١١١٤٧٦٫٧٣٧١٣٣٫٦٠٥٩٨٫٥٨٧٦٨٫٤٩٣٣٦٫٣١٨٣٫٦٨١١٫٦٠٩٣٣٫٠٨٦١٤١٫٥٢٥٤٫٧٨٢٫٧٥٢



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٠

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ٦٫١

عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) (أ)  ٦٫١

اغرینفالصیر مارینالطموح
رویال تكنولوجي 

سولیوشنز

المضاعفة 
لالستشارات  

التسویقیة
ورك فورس 

كونكشن

كوربورت 
سلوشنز 

كونسلتنسي

ملتي سیرف 
للطباعة ومتابعة 

المعامالت 

رویال 
اركیتیكتس 

إلدارة المشاریع
رویال دیفلوبمنت 

اإلجماليكومباني
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

المطلوبات
١٫٤٦١٨٨٩٣٦٫٥٣٥--١٦٫٥١٤٩٫٩٢١٣١٫١٨٨٢٫٣٤٧٤٫٢١٢مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٧٨٩٫٧٧٥---------٧٨٩٫٧٧٥القروض
٩٫١٨٢--------٩٫١٨٢-مطلوبات عقود اإلیجار 

٢٫٤٦٨١٫٦٧٦٩٫٧٣٦٢٫٦٧٩٣٦٥١٫٣٢٦٤٨٫٧٠١٨٢٫٤٢٦-١٥٫٤٧٥-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
١٫٦٥٧٫٧٣١١٩٥٫٨٤٤٨٧٫٢١٣٦٣٫٧٣٥٧٫٨٣٦١٥٫٨٢٧٢٫٤٦٦٦٢٦٫٨٤٢٨٥٫٧٠٨٢٫١٢٣٫٢٦٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٢٫٤٦٤٫٠٢٠٢٣٠٫٤٢٢٨٧٫٢١٦٦٧٫٣٩١١١٫٨٥٩٢٩٫٧٧٥٥٫١٤٥٤٢٧٩٫٦٢٩١٣٥٫٢٩٨٣٫٠٤١٫١٨٢

١٫١٨٢٢٣٫٤٥٧٦٫٢٢٧١٫٧٤١٫٥٧٠) ١٫٤٦٤(١٫٣٢٥٫٠٩١٢٤٦٫٣١٥٤٦٫٣٨٩٣١٫١٩٦٥٦٫٦٣٤٦٫٥٤٣صافي الموجودات 
)٦٤٧(---------)٦٤٧(المسیطرةناقصاً: الحقوق غیر 

الحصة النسبیة من صافي الموجودات القابلة
١٫١٨٢٢٣٫٤٥٧٦٫٢٢٧١٫٧٤٠٫٩٢٣)١٫٤٦٤(١٫٣٢٤٫٤٤٤٢٤٦٫٣١٥٤٦٫٣٨٩٣١٫١٩٦٥٦٫٦٣٤٦٫٥٤٣المستحوذ علیھاللتحدید 

-----------االعتبار المدفوع 

١٫١٨٢٢٣٫٤٥٧٦٫٢٢٧١٫٧٤٠٫٩٢٣) ١٫٤٦٤(١٫٣٢٤٫٤٤٤٢٤٦٫٣١٥٤٦٫٣٨٩٣١٫١٩٦٥٦٫٦٣٤٦٫٥٤٣احتیاطي الدمج



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦١

دمج األعمال (تتمة) ٦

األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) دمج ٦٫١

(ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة ٦٫٢

("بال") بال القابضة للتبرید ذ.م.م  
من أسھم رأس المال ٪١٠٠سھماً جدیدًا وأكملت االستحواذ على  ١٫٣١١٫٤٢٨٫٥٧١، أصدرت الشركة  ٢٠١٩یونیو٣٠بتاریخ  

ذ.م.م وشركاتھا التابعة ("بال"). تم إصدار األسھم الجدیدة إلى المالك السابقین لشركة بال. الصادرة لشركة بال القابضة للتبرید 
یقع مقر شركة بال في اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل في مجال تركیب محطات التبرید والتكییف، وإصالح محطات التبرید 

ألف درھم   ١١٩٫٣١١اھمت بال بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  سمنذ تاریخ االستحواذ،  واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة.  
، كانت ٢٠١٩في حال إذا تم تنفیذ االستحواذ في بدایة .٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم على التوالي للسنة المنتھیة في ٤٥٫٤٥٩

، للسنة المنتھیة في ألف درھم، على التوالي٧١٫٠٦٨ألف درھم و ٢٠٧٫٤٠٢بقیمة للمجموعةستساھم بال بإیرادات وأرباح 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١

العجبان للدواجن ذ.م.م ("العجبان") 
یقع مقابل.بال من حصص ملكیة العجبان للدواجن ذ.م.م ("العجبان") ٪١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر١بتاریخ 

في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. تعمل العجبان في مجال تربیة وتفقیس وتعلیف الدواجن وبیع منتجات العجبانمقر شركة
ألف درھم على ١٫٨٢٩ألف درھم   ١٢٫٢٥٤بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  العجبانساھمت  من تاریخ االستحواذ،  الدواجن.
، كانت ستساھم العجبان بإیرادات وأرباح ٢٠١٩االستحواذ في بدایة فیما لو تم. ٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في التوالي

.٢٠١٩دیسمبر ٣١ھیة في ، للسنة المنتألف درھم، على التوالي١٠٫٣٨٠ألف درھم و ٧٦٫٩٥٧بقیمة للمجموعة

بالمز الریاضیة ش.م.خ ("بالمز الریاضیة") 
بال من حصص ملكیة بالمز الریاضیة ش.م.خ ("بالمز الریاضیة") ٪١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر١بتاریخ 
في اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل في مجال استثمار وإنشاء وإدارة المشاریع الریاضیة. بالمز الریاضیةیقع مقر شركة  مقابل.  

ألف درھم على ٢٠٫٧٣٥ألف درھم   ٥٤٫٦٩٤بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  بالمز الریاضیةساھمت  من تاریخ االستحواذ،  
، كانت ستساھم بالمز الریاضیة بإیرادات ٢٠١٩في بدایة تم االستحواذ ما لو. فی٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في التوالي

.٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ، ألف درھم، على التوالي٧٦٫٧٠٢ألف درھم و ٣٠٨٫٧٢٩بقیمة للمجموعةوأرباح 

مخازن زي ش.م.خ ("مخازن زي") 
یقع  مقابل. بال من حصص ملكیة مخازن زي ش.م.خ ("مخازن زي") ٪١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر١بتاریخ 

في اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل في تجارة واستیراد المواد االستھالكیة الطازجة، والمواد الغذائیة مخازن زي مقر شركة 
ألف درھم  ٤٨٫١٧٧بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة مخازن زي ساھمتمنذ تاریخ االستحواذ، المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 

، كانت ستساھم ٢٠١٩االستحواذ في بدایة تم ما لو. فی٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ألف درھم على التوالي٢٫٩٥٩
للسنة المنتھیة في ، ألف درھم، على التوالي١٨٫٦٣٦ألف درھم و ٣٠٢٫٩٩٩بقیمة للمجموعةزي بإیرادات وأرباح مخازن 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٢

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ٦٫١

(ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة (تتمة) ٦٫٢

ساین رویال سینما ذ.م.م ("ساین رویال") 
مقابل. بال  من حصص ملكیة ساین رویال سینما ذ.م.م ("ساین رویال")  ٪١٠٠، استحوذت الشركة على  ٢٠١٩نوفمبر١بتاریخ  

في اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل في تأسیس وإدارة الخدمات، وبیع المواد الغذائیة وأصناف ساین رویال یقع مقر شركة 
للمجموعة وأرباح بإیرادات ساین رویال ساھمت تاریخ االستحواذ، منذ نمائیة. یالمأكوالت والمشروبات السریعة والعروض الس

االستحواذ في بدایة تملوما . فی٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ألف درھم على التوالي٥٧٩ألف درھم  ١٣٫٨٨٨بقیمة 
، ألف درھم، على التوالي٧٫١٠١ألف درھم و ٨٨٫٠٥٩بقیمة للمجموعة، كانت ستساھم ساین رویال بإیرادات وأرباح ٢٠١٩

.٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلجماليساین رویالمخازن زيبالمز الریاضیةالعجبانبال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٨٠٫١٢٤---٨٠٫٠٠٠١٢٤الموجودات غیر الملموسة

٧٨٨٫١٥٧١٩٦٫٢٢٢١٫٠٦٤١٥٫٨٨٧٨٠٫٣٤٩١٫٠٨١٫٦٧٩الممتلكات واآلالت والمعدات
٧٥١٧٫٢٧٣٥٤٫٦٢٩٦٢٫٦٥٣--موجودات حق االستخدام

١٤٫٦١١١٫٦٥٦٥٫٢٢٤٨٤٤٢٢٫٣٣٥-المخزون
٥٫٧٠١٨٫٢٥١١٧٫٠٧٦-١٫٩٠٣١٫٢٢١المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

٣٫٨٥٣---٣٫٨٥٣-الموجودات البیولوجیة 
١٣٫٨٥٠١٠٫٤١١٢١١٫٧٨٩٥٧٫٨٥٥٤٠٫٧٦٨٣٣٤٫٦٧٣النقد واألرصدة البنكیة

٨٩٫٦٣٤٢١٫٩٢٦٧٤٫٥٠٨٩٠٫٣٥١١٢٫٨٨٨٢٨٩٫٣٠٧الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

٩٧٣٫٥٤٤٢٤٨٫٣٦٨٢٨٩٫٧٦٨١٨٢٫٢٩١١٩٧٫٧٢٩١٫٨٩١٫٧٠٠

المطلوبات
١٣١٫٤٢٨١١٫٨٥٢٥٠٫٧٤١٣٣٫٤٦٣١٧٫٥٤٦٢٤٥٫٠٣٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٣٨٣٫١٢٤----٣٨٣٫١٢٤القروض 
٢٩٫٨٧٤٤٤٫٠٣٧٣٠٤١٫٣٨٧٢٫٠٥٤٧٧٫٦٥٦المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة

٧٢٨---٧٢٨-المؤجلةاإلیرادات 
٦٥١٧٫٥٢٢٥٣٫٢٨٣٦١٫٤٥٦--مطلوبات عقود اإلیجار

٤٫٠٨٠٩٣٢٢٢٫٣٧٠٣٫٢٤٨١٫٣٦٩٣١٫٩٩٩مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٥٤٨٫٥٠٦٥٧٫٥٤٩٧٤٫٠٦٦٤٥٫٦٢٠٧٤٫٢٥٢٧٩٩٫٩٩٣

الحصة النسبیة من صافي الموجودات القابلة 
٤٢٥٫٠٣٨١٩٠٫٨١٩٢١٥٫٧٠٢١٣٦٫٦٧١١٢٣٫٤٧٧١٫٠٩١٫٧٠٧للتحدید المستحوذ علیھا

)١٫٣١١٫٤٢٩(----١٫٣١١٫٤٢٩-األسھم الصادرة لالستحواذ 
------االعتبار المدفوع 

) ٢١٩٫٧٢٢(١٩٠٫٨١٩٢١٥٫٧٠٢١٣٦٫٦٧١١٢٣٫٤٧٧) ٨٨٦٫٣٩١(احتیاطي الدمج



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٣

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(أ) عملیات االستحواذ خالل السنة ٦٫٢
باستخدام طریقة االستحواذ بموجب المعیار الدولي احتسابھا خالل السنة، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة، والتي تم 

دمج األعمال:٣إلعداد التقاریر المالیة رقم 

مجموعة شركات داشنج انترناشونال  
تتكونوعة شركات داشنغ إنترناشونال. ٪ في مجم١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠اعتبارًا من إبریل 

مجموعة شركات داشنغ إنترناشونال من أربع شركات ذات مسؤولیة محدودة ("داشنج") ، تفاصیلھا موضحة كما یلي:

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس والتشغیل  اسم الشركة  

تمثیل الشركة اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –انترناشونال جروب  داشنج
تجارة بیع مواد التجمیل بالجملة، وخدمات الرعایة الشخصیة النسائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – بداشنج بیوتي لونج 

وخدمات التزین األخرى 
تجارة بیع مواد التجمیل بالجملة، وخدمات الرعایة الشخصیة النسائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –بیوتي لونج انترناشونال لیمتد  بداشنج

وخدمات التزین األخرى 
تجمیل بالجملة، وخدمات الرعایة الشخصیة النسائیة  تجارة بیع مواد الاإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م - مركز نیبرز اند سیزرس للتدریب 

وخدمات التزین األخرى 

ألف درھم على ٥٫٨٢٨ألف درھم و٣٦٫٩٦٦بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت داشنج
٧٫٠٥٣ألف درھم و٥٠٫٥٠٢التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت داشنج بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 

ألف درھم على التوالي.

لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ ("إیزي لیس") ایزي
٪ من أسھم شركة ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ٥٥، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢٠إبریل ١اعتبارًا من 

ولیة محدودة،  ٪، ابلیفت لخدمات التوصیل ذ.م.م. إن الشركتان ھما شركتین ذات مسؤ٦٧ش.م.خ وشركتھا التابعة المملوكة بنسبة  
وتم تسجیلھما وتأسیسھما في إمارة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. تعمل شركة ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ذ.م.م في 

من تاریخ االستحواذ، ساھمت إیزي لیس بإیرادات وأرباح للمجموعة اعتبارًا تجارة وإصالح وخدمات تأجیر الدراجات الناریة.
ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت إیزي لیس بإیرادات ٢١٫٧٨٣ف درھم وأل٧٢٫٤٩٢بمبلغ  

ألف درھم على التوالي.٢٥٫١٠٨ألف درھم و٨٧٫٧١١وأرباح للمجموعة بقیمة 

.٦٫٣بعد االستحواذ، كان ھناك انخفاض في حصة ملكیة المجموعة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("آر مید") 
٪ في شركة آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م ("آر مید").  ٥٢، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢٠یولیو  ١اعتبارًا من  

نظافة إن شركة آر مید ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في إمارة دبي وتتمثل أنشطتھا الرئیسیة في شراء منتجات ال
من تاریخ االستحواذ، لم تساھم آر مید في أیة إیرادات وخسائر اعتبارًا الطبیة وتعبئتھا وتوزیعھا وبوابات عبور التعقیم اآللي.

ألف درھم ٢٫٤٠٣للمجموعة. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة آر مید بإیرادات وخسائر للمجموعة بمبلغ 
ى التوالي.ألف درھم عل١٫٧٦٩و



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٤

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(أ) عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) ٦٫٢

أبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م ("أبیكس") 
٪ من شركة أبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م  ٦٠استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ، ٢٠٢٠یولیو ١اعتبارًا من 

("أبیكس"). إن شركة أبیكس ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تم تسجیلھا وتأسیسھا في إمارة أبوظبي وتعمل في تقدیم خدمات 
٣٤٢٫٥٧٠االستحواذ، ساھمت أبیكس بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  اعتبارًا من تاریخ التموین للمؤسسات الخاصة والعامة.

ألف درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت أبیكس بإیرادات وأرباح للمجموعة ١٣٥٫٣٣٥ألف درھم و
ألف درھم على التوالي.١٤١٫٧٤٣ألف درھم و٣٦٢٫٨٤٤بقیمة 

والمطلوبات المفترضة الموجودات المستحوذ علیھا 
كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لمجموعة شركات داشنج انترناشونال، وشركة ایزي لیس لتأجیر 

الدراجات الناریة ش.م.خ، وشركة آر مید للمستلزمات الطبیة ذ.م.م، وشركة أبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م كما یلي:

اإلجماليأبیكسآر میدلیس إیزيداشنج 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
١٫٨٥٠٤٤٫٥١٤-٧٫٣٠٤٣٥٫٣٦٠الممتلكات واآلالت والمعدات 

١٠١٫٧٥١--٤٤٫٢٠٠٥٧٫٥٥١الموجودات غیر الملموسة 
١٠٫٩٩٤--٨٫٤٧٢٢٫٥٢٢موجودات حق االستخدام 

٥٤٤٥٫٨١٩-٤٫١٠٢١٫١٧٣المخزون 
٤١٧-٣٥١٦٦-المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

٣٫٨٠٩١٧٫٦٤٥٢٫٦٤٢١٤٫٩٦٩٣٩٫٠٦٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
٤٫٩٩٤٢٫٠٤٣٢٩٤٦٩٧٫٥٣٥النقد واألرصدة البنكیة 

٧٢٫٨٨١١١٦٫٦٤٥٢٫٧٣٧١٧٫٨٣٢٢١٠٫٠٩٥إجمالي الموجودات 

المطلوبات
٣٦١٫٥١٦-٨٧٣٦٠٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٩٫١٥٦--٢٢١٩٫١٣٤القروض  
١٠٫٧٦٤--٨٫١٩٢٢٫٥٧٢مطلوبات عقود اإلیجار 

٦٫٦٩٤٩٫٠٣٩٤٫٢٠٥٩٫٨٨٨٢٩٫٨٢٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٥٫٧٨١٣١٫٣٥٢٤٫٢٠٥٩٫٩٢٤٦١٫٢٦٢إجمالي المطلوبات 

إجمالي صافي الموجودات (المطلوبات) القابلة  
٧٫٩٠٨١٤٨٫٨٣٣) ١٫٤٦٨(٥٧٫١٠٠٨٥٫٢٩٣للتحدید بالقیمة العادلة 

الحصة النسبیة من صافي الموجودات (المطلوبات)  
٤٫٧٤٥١٠٧٫٩٨٢) ٧٦٣(٥٧٫١٠٠٤٦٫٩٠٠القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 

١٠٧٫٧٦٣-٣٥٫٩٠٠٧١٫١٠٠٧٦٣) ٨الشھرة الناشئة عن االستحواذ (إیضاح 
)٤٫٧٤٥()٤٫٧٤٥(---ربح من شراء صفقة  

٢١١٫٠٠٠--٩٣٫٠٠٠١١٨٫٠٠٠اعتبار الشراء 

٣٫١٦٣٤٠٫٨٥١) ٧٠٥(٣٨٫٣٩٣-الحقوق غیر المسیطرة  



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٥

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(أ) عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) ٦٫٢

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة (تتمة) 
اكتمل تقییم القیمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحدید لكافة الشركات.

ألف درھم. إن المبلغ اإلجمالي للذمم التجاریة المدینة ھو بقیمة ٣١٫٩٢٨تبلغ القیمة العادلة للذمم التجاریة المدینة ما قیمتھ 
ألف درھم ومن المتوقع أن یتم تحصیل المبالغ التعاقدیة بالكامل.٣٢٫٠٠١

قامت المجموعة بقیاس مطلوبات عقود اإلیجار المستحوذ علیھا باستخدام القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة في تاریخ 
وتم تعدیلھا لتعكس شروط عقد اإلیجار مقارنًة االستحواذ. تم قیاس موجودات حق االستخدام بمبلغ یساوي مطلوبات عقود اإلیجار

بشروط السوق، إن وجدت.

ألف درھم نتیجة لعملیات االستحواذ المذكورة أعاله، والتي تتكون إلى حد ١٠١٫٦٠٠تم إدراج موجودات غیر ملموسة بقیمة 
كبیر من عقود العمالء وعالقات العمالء والعالمات التجاریة واألسماء التجاریة.

ألف درھم والناتجة عن االستحواذ إلى حد كبیر من قیمة التعاون المتوقع الناتج عن ١٠٧٫٧٦٣ون الشھرة البالغة قیمتھا تتك
االستحواذ، والذي ال یتم إدراجھ بشكل منفصل. ال یتوقع أن یتم خصم أي من الشھرة المدرجة ألغراض ضریبة الدخل.

المدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا في السوق، والتي یشیر إلیھا المعیار الدولي إلعداد یعتمد قیاس القیمة العادلة على 
. یعتمد تقدیر القیمة العادلة على:٣"قیاس القیمة العادلة" على أنھا مدخالت المستوى ١٣التقاریر المالیة رقم 

 ١٦إلى ١٤٫٥معدل خصم مفترض من٪
والتي تم ٥٪ إلى ٤اس معدالت النمو المستدام طویلة األجل للصناعة والتي تتراوح من القیمة النھائیة، المحتسبة على أس ،٪

استخدامھا لتحدید الدخل للسنوات المقبلة



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٦

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

عملیات االستحواذ خالل السنة (تتمة) (أ) ٦٫٢

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة (تتمة) 
تحلیل التدفقات النقدیة على عملیات االستحواذ ھو كما یلي:إن

اإلجمالي أبیكسآر مید إیزي لیسداشنج
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اعتبار الشراء: 
١٩٣٫٠٠٠- - ٩٣٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠النقد المدفوع لالستحواذ  
١٨٫٠٠٠- - ١٨٫٠٠٠- التزام االعتبار الطارئ  

٢١١٫٠٠٠- - ٩٣٫٠٠٠١١٨٫٠٠٠إجمالي االعتبار 

تحلیل التدفقات النقدیة على االستحواذ: 
١٩٣٫٠٠٠- - ٩٣٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠النقد المدفوع لالستحواذ 

) ٧٫٥٣٥() ٤٦٩() ٢٩() ٢٫٠٤٣() ٤٫٩٩٤(صافي النقد المستحوذ علیھ من دمج األعمال 

صافي النقد المستخدم (المستحوذ – االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
١٨٥٫٤٦٥) ٤٦٩() ٢٩(٨٨٫٠٠٦٩٧٫٩٥٧علیھ) (المدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) 

تكالیف معاملة االستحواذ (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة من 
٣١٧٤٦٣٤٥٤٥٨٧٠األنشطة التشغیلیة) 

١٨٦٫٣٣٥) ٤٢٤(٨٨٫٣٢٣٩٨٫٤٢٠١٦صافي النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) عند االستحواذ  

ألف درھم تم تحمیلھا كمصاریف خالل الفترة وتم إدراجھا ضمن المصاریف ٨٧٠بلغت التكالیف المتعلقة باالستحواذ ما قیمتھ 
العمومیة واإلداریة.

االعتبار الطارئ 
كجزء من اتفاقیة الشراء لالستحواذ على إیزي لیس، یوجد بند لالعتبار الطارئ، حیث یتم سداد مدفوعات نقدیة إضافیة بقیمة 

ألف درھم كحد أدنى خالل للسنة المنتھیة ٢٤٫٥٠٠ألف درھم للمالك السابق، إذا حققت إیزي لیس صافي ربح قدره ١٨٫٧٠٠
ألف درھم. قامت ١٨٫٠٠٠ستحواذ، تم تقدیر القیمة العادلة لالعتبار الطارئ بمبلغ . كما في تاریخ اال٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

المجموعة مبدئیًا بإدراج االعتبار الطارئ بناًء على مؤشرات األداء الرئیسیة لشركة إیزي لیس، حیث كان من المحتمل إلى حد 
أوجھ التعاون التي تم تحقیقھا. الحقاً، حققت إیزي لیس كبیر أن یتم تحقیق الربح المستھدف نتیجة للتوسع الكبیر في األعمال و

، والذي یستوفي الحد األدنى المستھدف المحدد.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درھم للسنة المنتھیة في ٢٥٫١٠٨ربحاً بقیمة 

للمالحظة المستخدمة في یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. كانت المدخالت الھامة غیر القابلة
قیاسات القیمة العادلة، إلى جانب تحلیل الحساسیة الكمیة في تاریخ االستحواذ على النحو التالي:

حساسیة المدخالت للقیمة العادلة  المدخالت الھامة القابلة للمالحظة  أسالیب التقییم والمدخالت الرئیسیة  

الربح المعدل قبل  -االحتمالیة المفترضة  المخصومة طریقة التدفقات النقدیة 
ألف  ٢٤٫٥٠٠الضریبة إلیزي لیس بمبلغ 

درھم 

 ١٥٫٢معدل خصم بنسبة ٪

٪ في الربح المفترض المعدل حسب  ٥ینتج عن االنخفاض بأكثر من 
االحتمالیة قبل الضریبة لشركة إیزي لیس عدم وجود أي اعتبار إضافي. 

٪ في معدل الخصم زیادة (نقص)  ٥قد ینتج عن الزیادة (النقص) بنسبة 
ألف درھم. ٥٧٠في القیمة العادلة اللتزام االعتبار الطارئ بمبلغ 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٧

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة ٦٫٢

في المعیار باستخدام طریقة االستحواذ الواردةاحتسابھا ، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة، والتي تم ٢٠١٩خالل 
: دمج األعمال:٣الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

االستحواذ على ذا جومبوس كومباني ذ.م.م ("جومبوس") 
٪٥٠إلى ٪٣٠، زادت المجموعة حصة ملكیتھا في ذا جومبوس كومباني ذ.م.م ("جومبوس") من ٢٠١٩ینایر١اعتبارًا من 

ذا جومبوس كومباني ألف دوالر أمریكي). إن شركة ١٫٧٠٠ألف درھم (٦٫٢٣٩من خالل مساھمة رأسمالیة إضافیة بقیمة 
ذ.م.م ھي شركة خاصة ذات مسؤولیة محدودة مقرھا الوالیات المتحدة األمریكیة، وتعمل في تجارة وإنتاج األغذیة الحیوانیة. 

س حیث أن المجموعة تمارس سیطرتھا على جومبوس من خالل اتفاقیة تورید إستنتجت المجموعة بأنھا تسیطر على جومبو
المجموعة وجومبوس، باإلضافة إلى تمثیلھا في مجلس اإلدارة وحق تعیین عضو في مجلس إدارة جومبوس. أدرجت نوتوزیع بی

، ساھمت ٢٠١٩دیسمبر ٣١وحتى منذ تاریخ االستحواذدرھم. ١٤٫٥٦٣المجموعة حقوق غیر مسیطرة عند االستحواذ بقیمة 
ألف درھم على التوالي.١٫٥١٢ألف درھم  و١٣٠٫٨٨٣للمجموعة بقیمة وأرباح جومبوس بإیرادات 

االستحواذ على ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("ترست") 
ترست")  من حصص ملكیة ترست انترناشونال جروب ذ.م.م ("٪١٠٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٩نوفمبر  ١اعتبارًا من 

سنوات. إن ترست ھي شركة خاصة ذات مسؤولیة  ٣خالل فترة دفعات٤ملیون درھم مستحقة الدفع عن طریق ١٠٠مقابل 
محدودة مقرھا اإلمارات العربیة المتحدة، وتعمل في بیع قطع الغیار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات العسكریة. منذ تاریخ 

ألف درھم  ٢٫١٥٥ألف درھم  و٢٩٫١٤١ساھمت ترست بإیرادات وربح للمجموعة بقیمة  ،  ٢٠١٩یسمبر٣١االستحواذ وحتى  
ألف ٤٣٦٫٠٤١، كانت ستساھم ترست بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة ٢٠١٩االستحواذ في بدایة ما لو تمعلى التوالي. فی

.٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درھم، على التوالي، للسنة المنتھیة في ٢٩٫٠٩٣درھم و

فیما یتعلق بربح الصفقة عند االستحواذ،  قامت المجموعة بإعادة تقییم ما إذا قامت بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة 
المطلوبات المفترضة بشكل صحیح، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة  لقیاس المبالغ التي یتم إدراجھا في تاریخ االستحواذ. مع 

إعادة التقییم زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على إجمالي االعتبار المحول. على الرغم ذلك أظھرت نتائج  
من ذلك كانت األمور جیدة من الناحیة المالیة، ونتیجًة لطبیعتھا الخاصة واإلیعاز من عمیل ترست المھم، قرر المالكان السابقان 

التزكیز على مصالحھما التجاریة األخرى. بیع حصصھما في ترست حتى یتمكنا من 

("شعاع") (سابقاً شعاع لألوراق المالیة ذ.م.م) العالمیة لألوراق المالیة ذ.م.م االستحواذ على
من حصص ملكیة العالمیة لألوراق المالیة ذ.م.م (سابقًا شعاع ٪١٠٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٩نوفمبر١اعتبارًا من 

ھي شركة خاصة ذات مسؤولیة محدودة مقرھا اإلمارات ملیون درھم. إن شعاع٩٨٫٥لألوراق المالیة ذ.م.م) ("شعاع") مقابل 
ساھمت شعاع بإیرادات ،  ٢٠١٩یسمبر  د٣١وحتى  تاریخ االستحواذالعربیة المتحدة، وتعمل في تقدیم خدمات وساطة األسھم. منذ  

تم االستحواذ في بدایة السنة، كانت ما لوألف درھم  على التوالي. فی٢٫٧٧٦ألف درھم و٣٫٨٨٢للمجموعة بقیمة وأرباح 
٣١لسنة المنتھیة في ، لألف درھم، على التوالي٧٫٩٣٨ألف درھم و١٨٫٤٠٣ستساھم شعاع بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 

.٢٠١٩دیسمبر 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٨

دمج األعمال (تتمة) ٦

دمج األعمال (تتمة) ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة (تتمة) ٦٫٢

المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید موضحة في الجدول أدناه.إن المبالغ المدرجة فیما یتعلق بالموجودات 

اإلجمالي شعاع ترستجومبوس 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٨٫٥١٤٢٤٠٫٤٠٠٢٫٨٣١٢٥١٫٧٤٥الموجودات غیر الملموسة 

١١٫٧٤٨١٫٥٨٦١٫١٥٦١٤٫٤٩٠الممتلكات واآلالت والمعدات 
٣٧٣٧- - المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

٣٧٫٠٧٨- - ٣٧٫٠٧٨المخزون 
١١٫١٨٥- ٣٫٩٧٢٧٫٢١٣موجودات حق االستخدام 

٨٣٫٠٦٨٢٣١٫١٧٣٣١٤٫٢٤١- النقد واألرصدة البنكیة 
١٦٫٤٢٢٢٠٣٫٦٤٥٧٢٫٢٠٦٢٩٢٫٢٧٣الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

٧٧٫٧٣٤٥٣٥٫٩١٢٣٠٧٫٤٠٣٩٢١٫٠٤٩

المطلوبات 
١٩٫٨٥٨١٣٣٫٣٢٣٢٢٣٫٧٤٥٣٧٦٫٩٢٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٣٫٨٢٢٣٩٫٧٦٥- ٢٥٫٩٤٣القروض  
٩٣٠- ٩٣٠- المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

٨٫٨٦٦- ٢٫٨٠٧٦٫٠٥٩مطلوبات عقود اإلیجار 
٢٫٦٠٠١٫٠٨٢٣٫٦٨٢- مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٤٨٫٦٠٨١٤٢٫٩١٢٢٣٨٫٦٤٩٤٣٠٫١٦٩

٢٩٫١٢٦٣٩٣٫٠٠٠٦٨٫٧٥٤٤٩٠٫٨٨٠إجمالي صافي الموجودات المحددة بالقیمة العادلة 

الحصة النسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید  
١٤٫٥٦٣٣٩٣٫٠٠٠٦٨٫٧٥٤٤٧٦٫٣١٧المستحوذ علیھا 

٢٩٫٧٤٦٣٠٫٧٨١- ١٫٠٣٥) ٨الشھرة الناشئة عن االستحواذ (إیضاح  
) ٢٩٣٫٠٠٠(- ) ٢٩٣٫٠٠٠(- ربح من شراء صفقة  

١٥٫٥٩٨١٠٠٫٠٠٠٩٨٫٥٠٠٢١٤٫٠٩٨اعتبار الشراء  

إن تفاصیل اعتبار الشراء ھي كما یلي: 
القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقًا  

٩٫٣٥٩- - ٩٫٣٥٩) ١٠(إیضاح  
٦٫٢٣٩١٠٫٠٠٠٩٨٫٥٠٠١١٤٫٧٣٩اعتبار الشراء المدفوع 

٩٠٫٠٠٠- ٩٠٫٠٠٠- اعتبار الشراء المستحق الدفع * 

١٥٫٥٩٨١٠٠٫٠٠٠٩٨٫٥٠٠٢١٤٫٠٩٨

اكتمل تقییم القیمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحدید لكافة الشركات.

من قبل المساھمین السابقین لشركة ترست،  ملیون درھم٩٠اعتبار الشراء الدائن البالغة قیمتھ * خالل السنة، تم التنازل عن 
).٢٧ضمن بند إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى (إیضاح المبلغ المتنازل عنھونتیجة لذلك قامت اإلدارة بإدراج 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٦٩

دمج األعمال (تتمة) ٦

األعمال (تتمة) دمج ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٦٫٢

(ب) عملیات االستحواذ في السنة السابقة (تتمة) ٦٫٢

إن تحلیل التدفقات النقدیة على عملیات االستحواذ ھو كما یلي:

اإلجماليشعاع ترستجومبوس 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٦٫٢٣٩١٠٫٠٠٠٩٨٫٥٠٠١١٤٫٧٣٩لالستحواذ النقد المدفوع 
) ٣١٤٫٢٤١() ٢٣١٫١٧٣() ٨٣٫٠٦٨(-عند دمج األعمالصافي النقد المستحوذ علیھ 

) ١٩٩٫٥٠٢() ١٣٢٫٦٧٣() ٧٣٫٠٦٨(٦٫٢٣٩عند االستحواذ)المستحوذ علیھا(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة 

تخفیض نسبة المساھمة دون فقدان السیطرة ٦٫٣

المساھمة في بعض الشركات التابعة نتیجة للمدفوعات القائمة على األسھمتخفیض نسبة 
لموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة وكذلك بعض  للشركة ثالث شركات تابعة، تم منح أسھم عادیة في ٢٠٢٠نوفمبر ٥في 

لمجموعة في الشركات التالیة:)، مما أدى إلى تخفیض حصة ا٣٣وشركاتھا ذات العالقة (إیضاح المالكةموظفي الشركة األم 

اإلجماليمخازن زي بالمز الریاضیةإیزي لیس 

٪ ٢١٪ ٢٠٪ ٥التخفیض في حصة المساھمة (%)   

١٫٥٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠عدد األسھم الممنوحة 

١٠٫٧٢٧٦٣٫٢٩٠٣٣٫١٤٩١٠٧٫١٦٦(ألف درھم) زیادة في الحقوق غیر المسیطرة

االستبعاد الجزئي لحصة المساھمة في بعض الشركات التابعة
خالل السنة، قامت المجموعة باستبعاد جزء من حصتھا في بعض الشركات التابعة، دون فقدان السیطرة. تم استالم اعتبار نقدي 

تخفیض المساھمة. ألف درھم من االستبعاد. فیما یلي ملخص ١٠٩٫٦٠٩بقیمة 

اإلجماليمخازن زي بالمز الریاضیةإیزي لیس 

٪ ٧٫٨٢٪ ٨٫٠٢٪ ٤٫٩٣التخفیض في حصة المساھمة (%)   

١٫٤٧٨٫٠٠٠١٢٫٠٢٨٫٧١٣٧٫٨١٨٫٢٠٠٢١٫٣٢٤٫٩١٣عدد األسھم المستبعدة  

١٤٫٠٢٦٧٢٫٠٥٣٢٣٫٥٣٠١٠٩٫٦٠٩(ألف درھم) االعتبار النقدي المستلم 
)٣٦٫٢٤٠()١٢٫٦١٨()١٨٫٨٦٨()٤٫٧٥٤((ألف درھم) لحصة المساھمة المستبعدةناقصاً: القیمة الدفتریة 

٩٫٢٧٢٥٣٫١٨٥١٠٫٩١٢٧٣٫٣٦٩(ألف درھم) صافي الربح المدرج مباشرًة في األرباح المحتجزة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٧٠

واآلالت والمعدات الممتلكات ٧
األرض

مباني وتحسینات على 
سیارات وقواربأثاث وتركیبات ومعدات آالت وماكیناتالعقارات المستأجرة

أعمال رأسمالیة قید 
اإلجماليالتنفیذ

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

التكلفة:
٢١٫٦٥٩٣٨٫٥٩٠٣٫٧١٣١٥٫٣٠٨٥٧٫٦١٦١٣٦٫٨٨٦-٢٠١٩ینایر ١في 

٣١٣٫٦٦٤٩٤٧٫٧٨١٢٩٫٤٧٠١٥٫٠٩٧٨٤٫٩٩٦١٫٣٩١٫٠٠٨-)٦المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 
٣٫٧٥٣١٣٫٠٢٦١٫١٧٩٨٩٦٠٫٥١٢٧٨٫٥٥٩-إضافات خالل السنة

)٤٫٠٦٩(-)١٫٣٢٧()١٫٨٢١()٩٢١(--استبعادات خالل السنة
)٥٠٨()٥٠٨(-----شطب خالل السنة 

-)٢٩٨(-١٢٩١٦٩--تحویل من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 

٣٣٩٫٠٧٦٩٩٨٫٦٠٥٣٢٫٧١٠٢٩٫١٦٧٢٠٢٫٣١٨١٫٦٠١٫٨٧٦-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٣٩٫٠٧٦٩٩٨٫٦٠٥٣٢٫٧١٠٢٩٫١٦٧٢٠٢٫٣١٨١٫٦٠١٫٨٧٦-٢٠٢٠ینایر ١في 
١١٠٫٠٤٠١٦٤٫٠٣٥٣١٫٢٢٠٦٣٫٠٧٤٥٤٫٤٢٨٧٦٤٢٢٫٨٧٣)٦المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 

٦٫٨٥٣٤٣٫٤٨٤١٨٫٥٣٤١٩٫٧٤٦١٢٦٫٠٤٥٢١٤٫٦٦٢-إضافات خالل السنة
)١٨٫٢٣١()٥٧٢()١٠٫٦٠١()٣٫٣٢٠()٦٤٣()٣٫٠٩٥(-استبعادات خالل السنة

-٧٥-١٫٧٨١٦٤٤)٢٫٥٠٠(-إعادة تصنیف 
-)٣٨٫١٣٨(-٣٫٣٧٦٣٣٫٥٢٠١٫٢٤٢-تحویل من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 

)١٠٤()١٠٤(-----)٨محول إلى موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
٣٫٥٦٤١٫٢٥٥٣٫٠٣٤٤١١٠٥٨٥٨٫٤٨٩فروقات صرف العمالت 

٢٠٢٠١١٣٫٦٠٤٥٠٩٫٠٠٠١٫١١١٫٠٠١١١٢٫٩٢٥٩٢٫٧٥٠٢٩٠٫٢٨٥٢٫٢٢٩٫٥٦٥دیسمبر ٣١في 

المتراكمین:االستھالك واالنخفاض في القیمة 
٦٨٫٢٦٢-١٦٫٣٣٠٣٥٫٧٠٣٣٫٣٦٨١٢٫٨٦١-٢٠١٩ینایر ١في 

٢٩٤٫٨٣٩-٨٧٫٠٦٥١٧٣٫٣٣٧٢٣٫٧١٧١٠٫٧٢٠-)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 
٢٢٫٠١٤-٣٫٠٤٥١٦٫٩٣٥٧٩٨١٫٢٣٦-المحمل للسنة

)٣٫٩٠١(-)١٫٣٢٧()١٫٧١٨()٨٥٦(--المتعلق باالستبعادات 

٣٨١٫٢١٤-١٠٦٫٤٤٠٢٢٥٫١١٩٢٦٫١٦٥٢٣٫٤٩٠-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

٣٨١٫٢١٤-١٠٦٫٤٤٠٢٢٥٫١١٩٢٦٫١٦٥٢٣٫٤٩٠-٢٠٢٠ینایر ١في 
٢٠٢٫٣٤٥-١٠٩٫٧٠٥٢٤٫٦٧٧٥٢٫٠٦٢١٥٫٩٠١-)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 

٨٩٫٢٥٩-٢٣٫٨٦٤٤٣٫٢٥٨٧٫٦٤٧١٤٫٤٩٠-المحمل للسنة
---٢٥٢٥٠٤)٧٥٦(-إعادة تصنیف

٢١٫٥٥٥--١٢٫٤٢٥٩٫١٣٠--االنخفاص في القیمة للسنة  خسارة 
)١٦٫٦٢٠(---)٣٧٨()١٦٫٢٤٢(-عكس االنخفاض في القیمة

)١٦٫٥٥٨(-)٩٫٧٨٣()٣٫٢٠٨()٤٧٣()٣٫٠٩٤(-المتعلق باالستبعادات
١٫٣٨٥-٦٦٥٥٤٦٩٠٨٤-فروقات صرف العمالت

٦٦٢٫٥٨٠-٢٢٠٫٥٨٢٣٠٥٫٤٢٦٩٢٫٣٩٠٤٤٫١٨٢-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

:القیمة الدفتریة
٢٠٢٠١١٣٫٦٠٤٢٨٨٫٤١٨٨٠٥٫٥٧٥٢٠٫٥٣٥٤٨٫٥٦٨٢٩٠٫٢٨٥١٫٥٦٦٫٩٨٥دیسمبر ٣١في 

٢٣٢٫٦٣٦٧٧٣٫٤٨٦٦٫٥٤٥٥٫٦٧٧٢٠٢٫٣١٨١٫٢٢٠٫٦٦٢-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
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(تتمة) الممتلكات واآلالت والمعدات ٧

والمتعلق  : ال شيء)٢٠١٩ألف درھم (١٦٫٦٢٠للمجموعة بعكس االنخفاض في القیمة بمبلغشركة تابعةقامت خالل السنة، 
اتفاقیة تم إبرامھا خالل بناء على. نتج عكس االنخفاض في القیمة بموجودات المجموعة، والتي انخفضت قیمتھا بالكامل سابقاً 

ى الشروط التعاقدیة، سوف تولد االتفاقیة إیرادات سنویة بحد أدنى یبلغ موجودات. بناًء علالالسنة مع طرف ثالث لتشغیل وإدارة 
القیمة القابلة لالسترداد للموجودات باستخدام طریقة التدفقات النقدیة الوصول إلىسنوات. یتم ١٠ملیون درھم لمدة ٢٫٥

٪.١٠٫٥المخصومة بمعدل خصم 

یة واألثاث والتركیبات المتعلقة بقطاع الرعایة الصحیة والتي تبلغ تم تسجیل مخصص انخفاض في القیمة مقابل المعدات الطب
ألف درھم عند االستحواذ، حیث أنھ من غیر الممكن تقدیر عمرھا اإلنتاجي بشكل معقول. تم إغالق مراكز ١٨٫٦٣٩قیمتھا 

.٢٠٢٠الفحص قبل نھایة سنة 

التنفیذ بشكل أساسي على التكالیف المتكبدة إلنشاء محطة تبرید المناطق ، اشتملت األعمال الرأسمالیة قید ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
: ٢٠١٩في مجمع دبي لالستثمار، وتوسیع سعة المحطات وإنشاء مصنع جدید لمعالجة األغذیة في مجمع مدینة دبي الصناعیة (

إنشاء محطة تبرید المناطق وإنشاء مصنع جدید في مجمع دبي لالستثمار).

٢٫٤٥٩قامت المجموعة برسملة تكالیف التمویل المتعلقة بقروضھا البالغة قیمتھا ،٢٠٢٠دیسمبر ٣١منتھیة في خالل السنة ال
٪.٣ألف درھم). كان معدل الرسملة المستخدم لتحدید تكالیف التمویل ھو إیبور + ٢٫١٠٠: ٢٠١٩ألف درھم (

ألف درھم) كضمان مقابل ٥٩٢٫٢٩٦: ٢٠١٩رھم (ألف د٨١٠٫٩٦٧تم رھن ممتلكات وآالت ومعدات بقیمة دفتریة تبلغ 
).٢٠القروض (إیضاح 

تم تخصیص االستھالك المحمل للسنة واإلفصاح عنھ في البیانات المالیة الموحدة على النحو التالي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٧٤٫٠٦١١٩٫٩٩٨)٢٤تكلفة اإلیرادات (إیضاح 
١٣٫٤٢٣١٫٩٢٨)٢٥واإلداریة (إیضاح المصاریف العمومیة 

١٫٠٣٧٨٨)٢٦مصاریف البیع والتوزیع (إیضاح 
-٥٩٤الموجودات البیولوجیة 

-١٤٤)١٥أعمال التطویر قید التنفیذ (إیضاح 

٨٩٫٢٥٩٢٢٫٠١٤

یلي:تم تخصیص خسارة االنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد كما 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-١٨٫٦٣٩االنخفاض في قیمة الموجودات المتعلقة بالرعایة الصحیة 
-٢٫٩١٦االنخفاض في قیمة الموجودات األخرى 

-٢١٫٥٥٥)٢٤تكلفة اإلیرادات (إیضاح -إجمالي االنخفاض في القیمة 
-)١٦٫٦٢٠()٢٤تكلفة اإلیرادات (إیضاح –عكس خسارة االنخفاض في القیمة 

-٤٫٩٣٥صافي االنخفاض في القیمة خالل السنة
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الموجودات غیر الملموسة والشھرة ٨

اإلجمالي أخرىعقود العمیلعالقات العمیل  حقوق االمتیاز العالمة التجاریةالشھرة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٧٨٫١٩٨١٦١٫٣٨٢٨١٫٢٦٧٣٦٠٣٥١٫٩٨٨-٢٠٢٠٣٠٫٧٨١ینایر ١في 
٤٠٫٠٠٠٢٧٫١٠٠٧٫٠٧٨٢١٦٫٤٤١-١٠٧٫٧٦٣٣٤٫٥٠٠) ٦المتعلقة بدمج االعمال (إیضاح 

٦٫٩٧٥٦٫٩٧٥-----إضافات خالل السنة 
١٠٤١٠٤-----) ٧تحویل من ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 

)٦٨٫١٠٤()٥٫٠٢٠()٢٧٫٨٨٠()٢٩٫٣٤٦()٢٫١٦٢()٣٫٦٩٦(-اإلطفاء خالل السنة

٢٠٢٠١٣٨٫٥٤٤٣٠٫٨٠٤٧٦٫٠٣٦١٧٢٫٠٣٦٨٠٫٤٨٧٩٫٤٩٧٥٠٧٫٤٠٤دیسمبر ٣٠في 

-------٢٠١٩ینایر ١في 
٨٠٫٠٠٠١٦٦٫٨٩٣٨٤٫٨٠٠١٢٧٣٦٢٫٦٠١-٣٠٫٧٨١) ٦المتعلقة بدمج االعمال (إیضاح 

٣٢٢٣٢٢-----إضافات خالل السنة 
)١٠٫٩٣٥()٨٩()٣٫٥٣٣()٥٫٥١١()١٫٨٠٢(--اإلطفاء خالل السنة

٧٨٫١٩٨١٦١٫٣٨٢٨١٫٢٦٧٣٦٠٣٥١٫٩٨٨-٢٠١٩٣٠٫٧٨١دیسمبر ٣١في 
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الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى (تتمة) ٨

الشھرة
تتكون الشھرة بشكل رئیسي من نمو المبیعات والعمالء الجدد والتعاون الناتج من عملیات االستحواذ. یتم تخصیص الشھرة على 

ھنالك ضرورة إلدراج خسارة انخفاض في القیمة مقابل الشھرة في تاریخ الوحدات المولدة للنقد المعنیة. قدرت اإلدارة بأنھ لیس 
التقاریر المالیة.

عقود العمیل وعالقات العمیل 
تمثل ھذه الفئة العقود مع العمالء ذات األجل الطویل والغیر القابلة لإلنھاء والعالقات غیر التعاقدیة التي تم اكتسابھا خالل السنة 

.٣٨معاییر اإلدراج كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ) وتستوفي ٦(إیضاح 

متیازحقوق اال
، استحوذت شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م، وھي شركة تابعة للشركة، على حقوق والتزامات مرتبطة بعقد ٢٠١٨في دیسمبر 

یر جزیرة الریم، أبوظبي من مساھمھا مجموعة شركات بال ، منطقة تطو٤امتیاز تبرید المناطق المتعلق بجزء من القطاع رقم 
ذ.م.م،  للخدمات التقنیةملیون درھم (والتي استحوذت في نفس الوقت على نفس الحقوق وااللتزامات من بال ٨٠ذ.م.م مقابل 

طموح. تمت تسویة  طرف ذو عالقة بالمجموعة) لتقدیم خدمات تبرید المناطق للعمالء في منطقة االمتیاز التي طورتھا شركة 
٣٧ملیون درھم والباقي یستحق السداد عند الطلب. إن مدة العقد ھي ٥٨٫٦ملیون درھم جزئیًا بمبلغ ٨٠االعتبار البالغة قیمتھ 

سنة من تاریخ إنشاء محطة تبرید المناطق.

اسم العالمة التجاریة
أعمال مستقبلیة مرتبطة باالسم التجاري لشركة تابعة، تم االستحواذ یمثل اسم العالمة التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل 

.٣٨) وتفي بمعاییر اإلدراج كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ٦علیھا خالل السنة (إیضاح 

الموجودات بعض شھرة و، أجرت اإلدارة مراجعتھا السنویة لالنخفاض في قیمة ال٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 
غیر ملموسة، باستخدام نموذج التدفقات النقدیة المخصومة ومضاعفات التداول لطریقة الشركات المماثلة.ال

تم استخدام االفتراضات الرئیسیة التالیة أثناء مراجعة التدفقات النقدیة المخصومة:
 :٤-٢معدل النمو٪
 :١٦٫٧-٪ ١٤٫٥معدل الخصم٪

تراضات الرئیسیة التالیة أثناء مراجعة مضاعفات التداول للشركات المماثلة:تم استخدام االف
 / أضعاف؛ و٣: آخر إیرادات محققةمضاعفة قیمة األعمال
 ضعف٢٫٤اإلیرادات اآلجلة: مضاعفة / األعمالقیمة.

تم تخصیص رسوم اإلطفاء للسنة على بیان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٢٫٣٢١)٢٤تكلفة اإلیرادات (إیضاح 
٦٥٫٧٨٣١٠٫٩٣٥)٢٥المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٦٨٫١٠٤١٠٫٩٣٥
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االستثمارات العقاریة ٩

عقارات مؤجرة   أراضي 
عقارات قید  

اإلجمالي التطویر 
ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠
التكلفة: 
٦٨٫٤١٥-٦٨٫٤١٥-٢٠٢٠ینایر ١في 

١٣٥٫٢١٣١٫٣٩٤٫٢٩٨٢١١٫١٨٥١٫٧٤٠٫٦٩٦(أ)) ٦٫١مستحوذ علیھ عند دمج األعمال (إیضاح 
٢٢٢٫٨٧٥١٫٥٧٨٢٢٤٫٤٥٣-خالل السنة اتإضاف 

)٢٩٫٦١٣(-)٢٩٫٦١٣(-) ١٢تحویل إلى المخزون (إیضاح 

٢٠٢٠١٣٥٫٢١٣١٫٦٥٥٫٩٧٥٢١٢٫٧٦٣٢٫٠٠٣٫٩٥١دیسمبر ٣١في 

: ین المتراكمواالنخفاض في القیمة االستھالك 
٦٨٫٠٨٧-٦٨٫٠٨٧-٢٠٢٠ینایر ١في 

٢٩٫٨٤٩٣٠٦٫٠٧٢٢١١٫٠٥٩٥٤٦٫٩٨٠(أ)) ٦٫١مستحوذ علیھ عند دمج األعمال (إیضاح 
٥٢٫٢٩٠-٥٢٫٢٩٠-المحمل للسنة 

٤٤٫٩٣١-٧٫٠٤٢٣٧٫٨٨٩) ٢٤خسارة االنخفاض في القیمة للسنة (إیضاح 
)٢٫٠٥٨(-)٢٫٠٥٨(-) ١٢محول إلى المخزون (إیضاح 

٢٠٢٠٣٦٫٨٩١٤٦٢٫٢٨٠٢١١٫٠٥٩٧١٠٫٢٣٠دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢٠٩٨٫٣٢٢١٫١٩٣٫٦٩٥١٫٧٠٤١٫٢٩٣٫٧٢١دیسمبر ٣١في 

٢٠١٩
التكلفة: 
١٦٥٫٨٥٣-٢٠١٩٩٧٫٤٣٨٦٨٫٤١٥ینایر ١في 

)٩٧٫٤٣٨(--)٩٧٫٤٣٨(استبعادات خالل السنة 

٦٨٫٤١٥-٦٨٫٤١٥-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٦٧٫٦٧٣٦٧٫٦٧٣-٢٠١٩ینایر ١في 

٤١٤٤١٤-المحمل للسنة 

٦٨٫٠٨٧٦٨٫٠٨٧-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

الدفتریة: صافي القیمة 
٣٢٨٣٢٨-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

األرض:
: ال ٢٠١٩مالیین درھم تتعلق بقطعة أرض واحدة (٧خالل السنة، قامت المجموعة بإدراج خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ 

شيء). 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیار درھم في ٢٫٨تقارب لقطع أراضي المجموعةیشیر التقییم القائم على السوق إلى أن القیمة العادلة 
.): ال شيء٢٠١٩(

).٢٠: ال شيء) مقابل قروض (إیضاح ٢٠١٩ملیون درھم (٧٥١تم رھن أرض بقیمة 
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االستثمارات العقاریة (تتمة) ٩

المؤجرة: العقارات 
ملیون درھم). نتیجة ١٤: ٢٠١٩ملیار درھم (١٫١٩ما قیمتھ  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بلغت القیمة العادلة للعقارات المؤجرة كما في 

: ال شيء).٢٠١٩ملیون درھم خالل السنة (٣٧٫٩للتقییم، تم إدراج انخفاض في القیمة بمبلغ 

العقارات قید التطویر: 
ید التطویر مشاریع عقاریة في إمارة أبوظبي وھي في طور اإلنشاء والتطویر وبشكل رئیسي في تشمل االستثمارات العقاریة ق

جزیرة الریم.

خالل السنة، لم تكن ھناك تكالیف اقتراض مرسملة ضمن االستثمارات العقاریة قید التطویر.

من قبل اإلدارة بالرجوع إلى التقییم ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١تم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للمجموعة كما في 
الذي تم إجراؤه في التواریخ ذات الصلة من قبل متخصصین في اإلدارة الداخلیة ومقیم مستقل غیر مرتبط بالمجموعة. لدى المقیم  

في تقییم العقارات في المواقع ذات الصلة.مالئمةالمستقل مؤھالت مناسبة وخبرة 

دلة لالستثمارات العقاریة باستخدام النھج القائم على السوق ونموذج التدفقات النقدیة المخصومة.یتم تحدید القیمة العا 

یأخذ النھج القائم على السوق في االعتبار معامالت السوق األخیرة للموجودات المماثلة أو عروض األسعار / أسعار العطاءات 
لنفس الموجودات أو للموجودات المماثلة.

لتدفقات النقدیة المخصومة بعین االعتبار القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة التي سوف یتم تولیدھا من العقار، مع یأخذ نظام ا
األخذ في االعتبار معدل نمو اإلیجار المتوقع، ومعدل اإلشغال، وتكالیف حوافز اإلیجار مثل فترات اإلیجار المجانیة والتكالیف 

تأجرون. یتم خصم صافي التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر. األخرى التي ال یدفعھا المس
من بین العوامل األخرى، یأخذ تقدیر معدل الخصم في االعتبار جودة المبنى وموقعھ (رئیسي مقابل ثانوي) وعوامل شروط  

اإلیجار الخاصة بالعقارات المعنیة.

ل الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة حسب مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للسنة المنتھیة في یوضح الجدول التالي تحلی
دیسمبر:٣١

اإلجمالي٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٢٫٨٠٠٫٠٠٠١٫٩٠٠٫٠٠٠٣٫٩٩٠٫٠٠٠-التطویر) استثمارات عقاریة (باستثناء العقارات قید 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٤٫٠٠٠١٤٫٠٠٠--استثمارات عقاریة (باستثناء العقارات قید التطویر) 

خالل السنة الحالیة والسابقة.٣والمستوى ٢والمستوى ١لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى 
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العقاریة (تتمة) االستثمارات ٩

فیما یلي ملخص ألسالیب التقییم والمدخالت المستخدمة في تقییم االستثمارات العقاریة:

المدخالت الجوھریة غیر القابلة للمالحظة أسلوب التقییم العقار 
درھم / للقدم المربع؛١٣٥-١٣٠معدل المبیعات: أسعار البیعمقارنة األرض

 :؛ و٢رسوم االستحواذ٪
 :١٤معدل الخصم.٪

إن القیمة اإلیجاریة المقدرة سنویاً للعقارات المؤجرة المختلفة ھي التدفقات النقدیة المخصومة العقارات المؤجرة
كما یلي:

 :درھم للوحدة؛٢١٠٫٠٠٠-١٩٫٢٠٠العقارات السكنیة
  :درھم / ١٠٨-درھم / للقدم المربع  ٨٠العقارات التجاریة

المربع؛للقدم 
 :درھم / للقدم ١٠٨-درھم / للقدم المربع ٩٧التجزئة

المربع؛ و
 :درھم للوحدة.٥٫٤٠٠موقف للسیارات

  :درھم ٤٥٫٧٣-درھم / للقدم المربع  ١٥٫٧٢مصاریف تشغیلیة
للقدم المربع؛/

 :؛ و١٠٫٥-٪ ٩معدل الخصم٪
 :٩٫٥-٪ ٨معدل الرسملة.٪

إیجارات العقارات التي حققتھا المجموعة من استثماراتھا العقاریة، والتي یتم تأجیر جزء منھا بموجب عقود فیما یلي إیرادات 
إیجار تشغیلیة والمصاریف التشغیلیة المباشرة الناتجة عن االستثمارات العقاریة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-١٠٧٫٦٣٠إیرادات اإلیجار 
-)٨١٫٩٧٩(التشغیلیة المباشرةالمصاریف 

٢٥٫٦٥١-

ملیون درھم. نتج عن ٢٥٠لبیع قطع أراضي في منطقة المیناء، أبوظبي مقابل اعتبار قدره  ، أبرمت المجموعة إتفاقیة٢٠١٩في  
ألف درھم (إیضاح ٢٥٠٫٠٠٠ألف  درھم. قامت المجموعة بإدراج إیرادات من بیع األراضي بقیمة  ١٥٢٫٥٦٢ذلك ربح بقیمة 

التزامات األداء المنصوص علیھا في االتفاقیة قبل ) حیث تم استیفاء  ٢٤ألف درھم (إیضاح  ٩٧٫٤٣٨) وتكلفة إیرادات بقیمة  ٢٣
. ٢٠١٩دیسمبر ٣١
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االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ١٠

فیما یلي تفاصیل الشركات الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة:

حصة الملكیةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةإسم المنشأة
٢٠٢٠٢٠١٩الزمیلة:الشركات 

إستثمار وتطویر المشروعات العقاریة  أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م. 
وتأسیسھا وإدارتھا 

٪٤٧٪ ٤٧اإلمارات العربیة المتحدة 

شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة  
) ١(ذ.م.م. 

وتطویر المشروعات العقاریة  إستثمار
وتأسیسھا وإدارتھا 

٪٢٠٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

تشغیل المختبرات الطبیة وتوزیع المستلزمات  ) ٢(بیور ھیلث میدیكال سبالیز ذ.م.م 
الطبیة 

-٪ ٣١٫٥اإلمارات العربیة المتحدة 

المیاه المعدنیة والمشروبات  تعبئة وبیع  )  ٣(شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع 
الغازیة والحلیب المبخر، وكذلك تصنیع  

العبوات والحاویات البالستیكیة 

-٪ ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٥٠اإلمارات العربیة المتحدة طباعة المنشورات التجاریة )٤(شركة فیوال كومیونیكیشنز ذ.م.م 

-٪ ٤٠الوالیات المتحدة األمریكیة للحلول المتكاملة شركة )٥(نوبل انك 

شركات االئتالف: 
إستثمار وتطویر المشروعات العقاریة  )٦(الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م 

وتأسیسھا وإدارتھا 
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

إستثمار وتطویر المشروعات العقاریة  لتطویر العقارات ذ.م.م. بروجریسیف
وتأسیسھا وإدارتھا 

٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

-٪ ٣٤اإلمارات العربیة المتحدة شركة عقاریة ) ٧(ذ.م.م بنیة

شركة تفسیر للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م ("تفسیر") ) ١(
، كانت القیمة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م، وھي شركة زمیلة، قید التصفیة. كما في إن شركة تفسیر 

: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر ٣١الدفتریة لالستثمار ال شيء (

شركة بیور ھیلث میدیكال سبالیز ذ.م.م ("بیور ھیلث") ) ٢(
٪ في شركة بیور ھیلث میدیكال سبالیز ذ.م.م مقابل اعتبار ٣١٫٥خالل السنة، استحوذت المجموعة على حصة ملكیة بنسبة 

٩٤٦٫٨٩٤إجمالي یبلغ  درھم واحد. خالل السنة، بلغت قیمة الحصة من أرباح الشركة الزمیلة المستحوذ علیھا حدیثًا ما قیمتھ 
ألف درھم.٦٣٠٫٠٠٠ألف درھم وبلغت قیمة توزیعات األرباح المستلمة خالل السنة ما قیمتھ 
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االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ١٠

) شركة بیور ھیلث میدیكال سبالیز ذ.م.م ("بیور ھیلث") (تتمة) ٢(
إن المعاملة ھي عبارة عن استحواذ على شركة زمیلة خاضعة لسیطرة مشتركة نظرًا إلى أن الشركة والشركة الزمیلة یخضعان 

الطرف قبل االستحواذ وبعده. تم احتساب عملیة االستحواذ في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة في النھایة لسیطرة نفس 
تجمیع الحصص، وبناًء علیھ، قامت المجموعة بإدراج االستثمار في شركة زمیلة بناًء على قیمتھ الدفتریة في تاریخ االستحواذ 

لزیادة في القیمة الدفتریة عن االعتبار المدفوع ضمن احتیاطي الدمج. ألف درھم. قامت المجموعة بإدراج ا٥٤٫٧٥٠بمبلغ 
یوضح الجدول التالي المعلومات المالیة الملخصة الستثمار المجموعة في شركة بیور ھیلث میدیكال سبالیز ذ.م.م في تاریخ 

االستحواذ:

ألف درھم

٢٠٦٫٦٣٨الموجودات المتداولة 
٢٤٠٫٠٥٢الموجودات غیر المتداولة 

)١٠٧٫٢١٠(المطلوبات المتداولة 
)١٦٥٫٦٧٠(المطلوبات غیر المتداولة 

١٧٣٫٨١٠صافي الموجودات 

٥٤٫٧٥٠)٪٣١٫٥حصة المجموعة في حقوق الملكیة (
-االعتبار المدفوع

٥٤٫٧٥٠احتیاطي الدمج

شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع ("شركة اإلمارات للمرطبات")) ٣(
. وھي شركة مدرجة في ٪ في شركة اإلمارات للمرطبات ش.م.ع٢٠خالل السنة، استحوذت المجموعة على حصة ملكیة بنسبة 

ألف درھم، یمثل القیمة العادلة لالستثمار بناًء على سعر السوق في تاریخ ١٢٫٢١٥سوق دبي المالي، مقابل اعتبار إجمالي قدره 
االستحواذ. 

شركة فیوال كومیونیكیشنز ذ.م.م ("فیوال") ) ٤(
جموعة نتیجة لالستحواذ على شركة المضاعفة خالل السنة، أصبحت شركة فیوال كومیونیكیشنز ذ.م.م شركة زمیلة للم

(أ)). تشارك شركة فیوال كومیونیكیشنز ذ.م.م ("فیوال") في تصمیم اإلعالنات وإنتاجھا ٦٫١لالستشارات التسویقیة ذ.م.م (إیضاح  
وطباعة المنشورات التجاریة األخرى.

نوبل انك ("نوبل") ) ٥(
، مقابل سھم ممتاز١٣٫٩٣٦نوبل انك، من خالل االستحواذ على ٪ في٤٠بنسبة خالل السنة، استحوذت المجموعة على حصة 

المرتبة نفسھا من حیث حقوق التصویت والتوزیع ویحتل المرتبة األولى لغرض یأخذ السھم الممتازألف درھم. ١٨٫٣٧٥
ألف ٤٫٠٠٠ألف درھم (١٤٫٧٠٠التصفیة. وعالوة على ذلك، التزمت المجموعة باستثمار سندات قروض قابلة للتحویل بقیمة 

.٢٠٢١نوبل انك في عام دوالر أمریكي) لشركة
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االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ١٠

الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م ("الزیو") ) ٦(
العقاري ذ.م.م، وھي شركة ائتالف، تصفیة شركة االئتالف. ، اختار أعضاء مجلس إدارة شركة الزیو لإلستثمار٢٠١٨خالل 

ملیون ٠٫٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون درھم (٠٫٢، بلغت القیمة الدفتریة لالستثمارات ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
.قید التنفیذدرھم). ال تزال عملیة التصفیة 

بنیة ) ٧(
تم االستحواذ علیھا خالل السنة خاضعة لسیطرة مشتركة،ھي ائتالف تم تشكیلھ بشكل مشترك من قبل شركة تابعة بنیةإن

(أ))، وطرفین آخرین ("المؤتلفون")، لتطویر البنیة التحتیة في جزیرة الریم في إمارة أبوظبي. وفقًا لشروط اتفاقیة ٦٫١(إیضاح 
عن الخسائر المتكبدة. ونتیجة لذلك، ساھمت الشركة التابعة للمجموعة لبنیةم الدعم المالي شركة االئتالف، یلتزم المؤتلفون بتقدی

٪ من حصة الملكیة. ٣٤ألف درھم في وقت التأسیس إلى جانب االستثمار في رأس المال الذي شكل ١٨٠٫٦٠٠بمبلغ 

وظبي للتخطیط العمراني سابقًا) مسؤولیة تمویل ، تولت حكومة أبوظبي ممثلة في دائرة البلدیات والنقل (مجلس أب٢٠٠٩خالل 
.بعد ذلكبنیة. لذلك، لن یساھم المؤتلفون بأیة أموال نقدیة في عملیات بنیةعملیات 

ألف ١١١٫٦٦٩قیمتھفیما یتعلق بشركة االئتالف ما بنیة، بلغ الرصید القابل لالسترداد من شركة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
لي: درھم، على النحو التا 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-١٨٠٫٦٠٠المبلغ المساھم بھ
-)٦٨٫٩٣١(*بنیةالحساب الجاري في دفاتر 

١١١٫٦٦٩-

ألف درھم مقابل األعمال التي قامت ١٣٦٫٧٧٣بمبلغ بنیةفي دفاتر شركة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١* تم تعدیل الحساب الجاري في 
ألف درھم وھي خارج نطاق اتفاقیة شراكة االئتالف (أي مصنفة ضمن الذمم ٦٧٫٨٤٢نیابًة عن المجموعة بمبلغ بنیةبھا 

التجاریة الدائنة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة).

رھا حیث یمكن استردادھا فقط عند االنتھاء من تطویر البنیة التحتیة في جزیرة لم تقم المجموعة بإدراج أي ذمم مدینة في دفات
الریم وتخضع لتوجیھات السلطات الحكومیة ذات الصلة.

كتكلفة بنیة تحتیة تكبدتھا المجموعة لبنیةوبناًء على ذلك، تم إدراج الرصید الذي ساھمت بھ المجموعة في رأس المال العامل 
، على عكس االستثمار في شركة ائتالف.ي یجري تطویرھا (أي أعمال التطویر قید التنفیذ)على عقاراتھا الت



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٠

االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ١٠

(تتمة) بنیة) ٧(
إن الحركة في االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمدرھمألف 

٧٫٣٣١١٢٫٩٢٨ینایر١في 
-٣٥٫٤٥٠(أ))٦٫١المستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 

-٨٥٫٣٤٠االستحواذ على شركات زمیلة 
)٣٫٨٦٤(-االستبعاد خالل السنة *

٩٤٨٫٢٤٧٤٫٧٧٦حصة المجموعة من الربح للسنة
)٦٫٥٠٩()٦٣٧٫٦٣٥(توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة

٤٣٨٫٧٣٣٧٫٣٣١في نھایة السنة

* فیما یلي األرباح من حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً في شركة زمیلة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٩٫٣٥٩-(ب)) ٦٫٢القیمة العادلة لحصة الملكیة (إیضاح 
)٣٫٨٦٤(-ناقصاً: القیمة الدفتریة لحصة الملكیة

٥٫٤٩٥-)٢٧ربح القیمة العادلة على حصة الملكیة (إیضاح 

إن المعلومات المالیة الملخصة فیما یتعلق بكل شركة زمیلة وشركة ائتالف للمجموعة مبینة أدناه:



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨١

االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ١٠

بیانات المركز المالي الملخصة:
شركة اإلمارات  

اإلجمالي أخرى فیوالبیور ھیلث نوبلللمرطبات 
٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

- ١٩٫٧٧١٨٫٢٠١٣٥٤٫٠٩٨١٣٫٦٤٥٢٤٤٣٩٥٫٩٥٩الموجودات غیر المتداولة  
١٫٣٠٩٫١٥٨١١٥٫٦٥٧٢٢٫٢٨٥١٫٤٧١٫٩٤٠٢٢٫٥٩٥- ٢٤٫٨٤٠الموجودات المتداولة  

- ) ١٨٦٫٣٤٣(- ) ١٢٫٧٢٠() ١٦٥٫٥٢٥() ٦٢٨() ٧٫٤٧٠(المطلوبات غیر المتداولة  
) ٨٫٦٠٣() ٣٩٧٫٢٩٤() ١٠٫٤٦٤() ٥٠٫٧٥٢() ٣١٧٫٩٠٧(- ) ١٨٫١٧١(المطلوبات المتداولة  

١٨٫٩٧٠٧٫٥٧٣١٫١٧٩٫٨٢٤٦٥٫٨٣٠١٢٫٠٦٥١٫٢٨٤٫٢٦٢١٣٫٩٩٢) ٪١٠٠حقوق الملكیة (

٪ ٦٥-٢٠٪ ٥٠٪ ٣١٫٥٪ ٤٠٪ ٢٠نسبة المجموعة المحتفظ بھا  
٣٫٧٩٤٣٫٠٢٩٣٧١٫٦٤٥٣٢٫٩٢٢٦٫٣٤٨٤١٧٫٧٣٨٧٫٣٣١حصة المجموعة من صافي الموجودات  

١٠٫٧٧٨١٧٫٠٨٨٣٧١٫٦٤٥٣٢٫٩٢٢٦٫٣٠٠٤٣٨٫٧٣٣٧٫٣٣١القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة  

بیانات األرباح أو الخسائر الملخصة:
شركة اإلمارات  

اإلجمالي أخرى فیوالبیور ھیلث نوبلللمرطبات 
٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

٣٫٧٢٥٫٤٧٢٣٤٫٢٢٦٣٥٫٣٠٢٣٫٨١٩٫٧٥٧٣٢٫٨٧٣- ٢٤٫٧٥٧اإلیرادات  
) ١٩٫٦٦١() ٤٩٨٫٠٧٠() ٢٢٫٧٤٠() ٢٤٫٦٦٥() ٤٣٦٫٢٦٩(- ) ١٤٫٣٩٦(تكلفة المبیعات  

) ٣٫٥٤٣() ٣٠٥٫٠٧١() ٤٫٠١٥() ١٠٫٢٥٢() ٢٧٠٫٦٥٩() ٣٫٢١٨() ١٦٫٩٢٧(المصاریف التشغیلیة  
- ) ١٣٫٠١١(- ١٣٦) ١٢٫٥٣٠(- ) ٦١٧((تكلفة) إیرادات التمویل  

٨٫٥٤٧٣٫٠٠٣٫٦٠٥٩٫٦٦٩) ٥٥٥(٣٫٠٠٦٫٠١٤) ٣٫٢١٨() ٧٫١٨٣(الربح من العملیات (الخسارة) 

٪ ٦٥-٢٠٪ ٥٠٪ ٣١٫٥٪ ٤٠٪ ٢٠نسبة المجموعة المحتفظ بھا 
٤٫٣٥٥٩٤٨٫٢٤٧٤٫٧٧٦) ٢٧٨(٩٤٦٫٨٩٤) ١٫٢٨٧() ١٫٤٣٧(األرباح  (الخسائر) الحصة من  



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٢

االئتالف (تتمة) االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات ١٠

المطلوبات الطارئة وااللتزامات:

إن حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة وااللتزامات الجوھریة للشركات الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٢٥٫٩٩٣خطابات الضمان وخطابات االعتماد 

-٣٠١التزامات رأسمالیة 

االستثمار في الموجودات المالیة ١١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

١١٫١٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
-١١٫٢٦٢٢٫٥٢٥الخسائر استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  

١٫٠٦٩٫٥٨٢٤٣٫١٨٣

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر١١٫١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٣٤٫٩٢٩٤٣٫١٨٣مدرجة
-٢١٢٫١٢٨غیر مدرجة 

٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣

أدوت حقوق الملكیة ھذه غیر محتفظ بھا للمتاجرة. بدًال عن ذلك، یتم االحتفاظ بھا ألغراض استراتیجیة إن االستثمارات في 
طویلة األجل. علیھ، قامت إدارة المجموعة باختیار تحدید ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كقیمة عادلة من خالل الدخل 

قلبات القصیرة في القیمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر لن یكون الشامل اآلخر حیث أنھم على یقین بأن إدراج الت
متماشیًا مع استراتیجیة المجموعة في االحتفاظ بھذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طویل وتحقیق أدائھا المحتمل على األمد 

الطویل.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٣

االستثمار في الموجودات المالیة (تتمة) ١١

ات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة) االستثمار١١٫١

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٣٤٫٩٢٩٤٣٫١٨٣داخل اإلمارات العربیة المتحدة
-٢١٢٫١٢٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٣٥یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھي كما یلي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٣٫١٨٣٢٢٫٨٦٨ینایر ١في 
٤٤٨٫٤٥٠١٩٫٥٨٩إضافات 

-٣٢٫٦٨٤(أ))٦٫١المستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 
-)١١٨٫١٨٨(استبعادات خالل السنة 

٤٠٫٩٢٨٧٢٦التغیرات في القیمة العادلة 

٤٤٧٫٠٥٧٤٣٫١٨٣دیسمبر ٣١في 

ألف درھم مقابل قرض یتعلق بشركة تابعة مصنفة  ١٧٫٦٠٧، تم رھن أسھم بقیمة عادلة تبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
).١٦٫٢كموجودات محتفظ بھا للبیع في بیان المركز المالي الموحد (إیضاح 

ألف درھم) محتفظًا بھ ٦٠٦: ٢٠١٩ألف درھم (٨٨٤، كان االستثمار في أسھم بقیمة عادلة قدرھا ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
ة مشتركة، لصالح المجموعة.باسم طرف ذو عالقة خاضع لسیطر



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٤

االستثمار في الموجودات المالیة (تتمة) ١١

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر١١٫٢

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٦٨٫٥٧١مدرجة 
-٥٥٣٫٩٥٤غیر مدرجة 

٦٢٢٫٥٢٥-

االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة للمتاجرة بقصد إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه االستثمارات. یتم یتم 
تحدید القیم العادلة لالستثمارات المدرجة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشط.

إن التوزیع الجغرافي لالستثمارات ھو كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٧٤٫٧١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة
-٥٤٧٫٨٠٦خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٦٢٢٫٥٢٥-

الموجودات . إن حركة االستثمار في  ٣٥یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

--ینایر ١في 
-٦٤٥٫٣٢٠إضافات *

-)٣١٫٤٨٧(استبعادات خالل السنة 
-٨٫٦٩٢التغیرات في القیمة العادلة 

-٦٢٢٫٥٢٥دیسمبر ٣١في 

* ُمدرج ضمن اإلضافات، استثمار تم االستحواذ علیھ خالل السنة من طرف ذو عالقة خاضع لسیطرة مشتركة مقابل درھم 
، یتم احتساب االستحواذ على أنھ الطرفواحد. باعتبار أن الطرف ذو العالقة والمجموعة یخضعان في النھایة لسیطرة نفس 

العادلة بمبلغ بقیمتھا . وعلیھ، عند االستحواذ، تم إدراج االستثمار الشركة األم المالكةمساھمة إضافیة یتم تقدیمھا من قبل 
ألف درھم، وتم إدراج الزیادة في القیمة العادلة عن االعتبار المدفوع ضمن حقوق الملكیة في احتیاطي الدمج.٥٤٣٫٦٦٤



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٥

المخزون ١٢

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٢٦٥٫٢٨٠الطبیةاألدوات
٥٦٫٥٥٣٥٨٫٩٤٠أعالف حیوانیة

٢٧٫٤١٨٦٫٢١٣مواد غذائیة وغیر غذائیة
٢١٫٩٩١٤٤٫٣٢٨أسماك ومنتجات سمكیة 

-٥٫١١٠الممتلكات العقاریة 
٤٫٧٢٧٣٫٨٨٩منتجات دواجن

٥٫٧٣١٤٫٧٤٩بضائع جاھزة أخرى
-٤١٫٢٥٣أعمال قید التنفیذ

٢٨٫٢٨٥٩٫٠٩٣تغلیف ومواد خام 
١١٫٤٤٥٧٥١قطع غیار ومواد استھالكیة

٤٦٧٫٧٩٣١٢٧٫٩٦٣
٧٫٩٦٦١٢٫٢٩١بضائع في الطریق

)٢٫٤٣٠()٢٧٫٥٤٧(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة

٤٤٨٫٢١٢١٣٧٫٨٢٤

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٫٤٣٠٧٤٠ینایر١في 
٣٫٣٩٣١٫٤٤٤المستحوذ علیھ من دمج األعمال 

٢١٫٧٢٤٢٤٦المحمل للسنة 

٢٧٫٥٤٧٢٫٤٣٠دیسمبر ٣١في 

).٢٠) كضمان مقابل قرض (إیضاح ألف درھم٣٠٫٩٢٦: ٢٠١٩ألف درھم (٢٥٫٢٠٧تم رھن مخزون بقیمة دفتریة تبلغ 

: ال ٢٠١٩ملیون درھم من العقارات المكتملة بموجب اتفاقیة تسویة (٥٫١، تم االلتزام بمبلغ بقیمة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في
شيء) وتم إدراجھا بالقیمة القابلة للتحقیق. تقع كافة العقارات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

) إلى المخزون ١٥ألف درھم (إیضاح  ٦٥٫٩٣٠) و٩رھم (إیضاح  ألف د٢٧٫٥٥٥خالل السنة، تم تحویل عقارات مكتملة بقیمة  
بیع ھذه العقارات خالل السنة وتم : ال شيء). تم ٢٠١٩من االستثمارات العقاریة وأعمال التطویر قید التنفیذ على التوالي (

.ضمن تكالیف اإلیراداتھا إدراج 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٦

المخزون (تتمة) ١٢

الحركة للسنة إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي:تم تخصیص رسوم المخزون بطيء 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٢٠٫٨٠٣) ٢٤تكلفة اإلیرادات (إیضاح 
٩٢١٢٤٦)٢٥المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٢١٫٧٢٤٢٤٦

المدینة األخرىالذمم التجاریة المدینة والذمم ١٣

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٫١٩٥٫٢٧٣٣٧٧٫٦٨٨الذمم التجاریة المدینة
٤٤٫٧٢٥٥٧١إیرادات لم یصدر بھا فواتیر 

-)٢٧٫٩٨٦(ناقصاً: خسارة القیمة العادلة عند الخصم 
)٢٩٫٩١٥()١٢٢٫٠٠١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٫٠٩٠٫٠١١٣٤٨٫٣٤٤
١٤٧٫٢٢٣١١٫٥١١المحتجزات المدینة 

٤٢٫١٨٠٩٫٠٣٩المبالغ المدفوعة مقدماً 
٤٫٥٩٥٥٫٤٤٥مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالیة 

٢١٩٫٩١٦١١٨٫٨٦٢ذمم الھامش المدینة، صافي*
١١٤٫٥٢٠٣٠٫٣٣٤موجودات العقود من العمالء، صافي 

-٢٨٫٢٥١فوائد مستحقة مدینة 
٢٤١٫٨٤٣٣٢٫١٢٣سلفات إلى الموردین والمقاولین من الباطن 

٩١٫٧٣٦٦١٫٨٥٠ودائع وذمم مدینة أخرى 

٢٫٩٨٠٫٢٧٥٦١٧٫٥٠٨
)٥٧١()٢٦٧٫٠١١(ناقصاً: الجزء غیر المتداول

٢٫٧١٣٫٢٦٤٦١٦٫٩٣٧

تتعلق ذمم الھامش المدینة بصافي الذمم المدینة من العمالء من خدمات التداول بالھامش. یمثل التداول بالھامش التمویل المقدم *
التداول من المجموعة بنسبة من القیمة السوقیة لألوراق المالیة الممولة على الھامش، والمضمونة بضمانات متاحة في حساب 

٤٩٢٫٦٤٤، بلغت قیمة األوراق المالیة المتاحة في حساب التداول بالھامش ما قیمتھ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بالھامش كضمان. كما في  
٣١ألف درھم). تبلغ قیمة مخصص االنخفاض في قیمة ذمم الھامش التجاریة المدینة كما في ٢٥٤٫٥٩٠: ٢٠١٩ألف درھم (

: ال شيء). ٢٠١٩دیسمبر ٣١ھم (ألف در٤٣ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٧

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٣

موجودات العقود من عمالء: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٢١٫٨٩٨٣٧٫٧١٢موجودات العقود 
)٧٫٣٧٨()٧٫٣٧٨(ناقصاً: مخصص مقابل المبالغ المستحقة من العمالء عن أعمال العقود 

١١٤٫٥٢٠٣٠٫٣٣٤

یتكون الجزء غیر المتداول من ما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٧٤٫٩٤٧٥٧١الذمم التجاریة المدینة، صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
-٩٢٫٠٦٤المحتجزات المدینة 

٢٦٧٫٠١١٥٧١

. ال یتم تحمیل أیة فوائد على الذمم التجاریة المدینة ٩٠-٣٠إن معدل فترة اإلئتمان على مبیعات البضائع وتقدیم الخدمات ھو من 
القائمة. 

تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة للذمم المدینة، وموجودات العقود، والذمم المدینة األخرى بمبلغ یساوي مدى أعمار 
لمتوقعة. ویتم تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالیة وموجودات العقود باستخدام مصفوفة  خسائر االئتمان ا

مخصص تستند إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمجموعة وتحلیل للمركز المالي الحالي للمدین، یتم تعدیلھا وفق العوامل 
للمجاالت التي یعمل فیھا المدینون وتقییم كل من اتجاه األوضاع الحالیة وكذلك  الخاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة 

المتوقعة في تاریخ التقاریر المالیة بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود عند االقتضاء.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٨

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٣

الجدول التالي تفاصیل مخاطر الذمم المدینة التجاریة بناًء على مصفوفة المخصص للمجموعة:یوضح 

یومآ ٣٦٠أكثر من یومآ ٣٦٠- ١٢١یومآ ١٢٠-٦١یومآ ٦٠-٣١یومآ ٣٠أقل من غیر مستحقة الدفع اإلجمالي 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٪٢٩٫٤٪٧٫٣٪١٫٢٪٠٫٦٪٠٫٣٪٠٫٥٪٥٫٦معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

٢٫١٩٥٫٢٧٣٣١٠٫٤٨٩٦٢٩٫٦١٧٤٧١٫٩٧٦٢٤٢٫٨٤٨٢٠٩٫٠٢٦٣٣١٫٣١٧إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
١٢٢٫٠٠١١٫٦٤٣١٫٩٩٧٢٫٨٠٦٢٫٨٧٥١٥٫١٥٧٩٧٫٥٢٣خسارة االئتمان المتوقعة 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
٪ ٤٨٫٢٪ ٤٫٤٪ ٩٫٥٪ ١٢٫١٪ ٢٫٧٪ ٢٫٤٪ ٧٫٩٠معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

٣٧٧٫٦٨٨١٣٦٫٠٣٥١٠٣٫٢٥٩٤١٫٢٢١٣٩٫٥٢٦٣٧٫٧٩٢١٩٫٨٥٥إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
٢٩٫٩١٥٣٫٢٠٢٢٫٨١٩٤٫٩٧٤٧٫٧٠٩١٫٦٤٧٩٫٥٦٤خسارة االئتمان المتوقعة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٨٩

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٣

المدینة طویلة األجل خالل السنة ھي كما یلي:إن الحركة في الجزء غیر المخصوم من الذمم 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٥٢٫٤٢٥المستحوذ علیھ من دمج األعمال 
-)٢٤٫٤٣٩()٢٧عكس خصم الذمم المدینة طویلة األجل (إیضاح 

-٢٧٫٩٨٦دیسمبر ٣١الرصید في 

االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة خالل السنة ھي كما یلي:إن الحركة في مخصص خسائر 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٩٫٩١٥١٤٫٤١١ینایر١الرصید في 
٦٢٫٠٨٨٨٫٧٤٦المستحوذ علیھ من دمج األعمال

٢٩٫٩٩٨٨٫٢٦٦)٢٥المحمل للسنة (إیضاح 
)١٫٢٥٩(-معكوسات خالل السنة 

)٢٤٩(-مخصص مشطوب خالل السنة 

١٢٢٫٠٠١٢٩٫٩١٥دیسمبر ٣١الرصید في 

إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل موجودات العقود خالل السنة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٧٫٣٧٨٧٫١٦٥ینایر ١الرصید في 
٢١٣-المحمل للسنة 

٧٫٣٧٨٧٫٣٧٨دیسمبر ٣١الرصید في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٠

النقد وما یعادلھ ١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٨٫٤٨٤١٫١٦٤النقد في الصندوق 

األرصدة البنكیة: 
٣٫٣٣٠٫١٧٩١٫١٣٤٫٠٦٨الحسابات الجاریة والحسابات قید الطلب 

٣٢٥٫٧٠٤١٧٠٫٠٠٧الودائع ألجل 
-١٫٠١٧حسابات الھامش

)٥٤() ٥٠(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٣٫٦٦٥٫٣٣٤١٫٣٠٥٫١٨٥النقد واألرصدة البنكیة 
)٢٠٫٣٣٢()٢١٤٫٧٦٢(ناقصاً: ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر 

-) ٤٧()٢٠ناقصاً: السحوبات على المكشوف من البنوك (إیضاح 

٣٫٤٥٠٫٥٢٥١٫٢٨٤٫٨٥٣
زائدًا: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى شركة تابعة محتفظ بھا للبیع 

-٩٫٨٢٨)١٦٫٢(إیضاح 

٣٫٤٦٠٫٣٥٣١٫٢٨٤٫٨٥٣النقد وما یعادلھ 

بھذه الودائع بشكل أساسي بعملة الدرھم اإلماراتي وبفائدة حسب یتم االحتفاظ بالودائع ألجل لدى بنوك تجاریة. یتم اإلحتفاظ
شھر.١٢إلى ١معدالت السوق. إن ھذه الودائع ذات استحقاقات أصلیة تتراوح بین 

أعمال التطویر قید التنفیذ  ١٥

ییدھا للبیع. إن األرض الممنوحة تمثل أعمال التطویر قید التنفیذ تكالیف التطویر واإلنشاء المتكبدة على العقارات التي یتم تش
للمجموعة دون مقابل، بما في ذلك األرض والعقارات المكتملة في مدینة العین، یتم احتسابھا بالقیمة االسمیة.

إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-١٫٠٧٦٫١٩٦(أ))٦٫١مستحوذ علیھا من دمج األعمال (إیضاح 
-١٥٫٠٥٦إضافات خالل السنة 

-١٤٤)٧االستھالك المرسمل (إیضاح 
-)٦٥٫٩٣٠()١٢المحولة إلى المخزون (إیضاح 

١٫٠٢٥٫٤٦٦-
-)٣٤٥٫١٥٤(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة 

-٦٨٠٫٣١٢دیسمبر ٣١في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩١

(تتمة) أعمال التطویر قید التنفیذ ١٥

: ال شيء).٢٠١٩ال توجد تكالیف اقتراض مدرجة ضمن اإلضافات خالل السنة (

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القیمة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٣٤٥٫١٥٤(أ))٦٫١مستحوذ علیھا من دمج األعمال (إیضاح 

-٣٤٥٫١٥٤دیسمبر ٣١في 

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع١٦

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٣٧٦٫٧٣٠)١٦٫١مباني (إیضاح –موجودات محتفظ بھا للبیع 
-٥٤٠٫٣٩٩)١٦٫٢عملیات متوقفة (إیضاح 

٩١٧٫١٢٩-

-٢٤٢٫٩٨٣)١٦٫٢للبیع (إیضاح  مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بموجودات محتفظ بھا  

المباني - الموجودات المحتفظ بھا للبیع ١٦٫١

ببیع اثنین من موجوداتھا بناًء على الطموح لالستثمار ذ.م.م من قبل المجموعة، التزمت شركة علیھا قبل االستحواذ و٢٠١٩في
.٢٠١٩في بیاناتھا المالیة لسنة الموجودات كمحتفظ بھا للبیعاتفاقیات البیع والشراء. وبناًء علیھ، تم تصنیف ھذه 

بمراجعة اتفاقیة البیع والشراء ألحد الموجودات، حیث وشركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ، قام المشتري ٢٠٢٠أكتوبر ٣١في 
، تم تصنیف الشركة التابعة كعملیات سوف یتم استبعاد الشركة التابعة بأكملھا، باراجون مولز ذ.م.م، ولیس األصل فقط. وفقاً لذلك

.)١٦٫٢(إیضاح متوقفة



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٢

العملیات المتوقفة والموجودات المحتفظ بھا للبیع (تتمة) ١٦

المباني (تتمة) –الموجودات المحتفظ بھا للبیع ١٦٫١

كانت الحركة خالل السنة كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٨١٢٫٧١٥(أ))٦٫١دمج األعمال (إیضاح مستحوذ علیھا من 
-٦٧٫٥٦١إضافات خالل السنة 

-)٥٠٣٫٠٩٦()١٦٫٢تحویل إلى موجودات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع (إیضاح 
-)٤٥٠()٢٤خسارة االنخفاض في القیمة خالل السنة (إیضاح 

-٣٧٦٫٧٣٠دیسمبر ٣١في 

العملیات المتوقفة ١٦٫٢

لم ). ١٦٫١المجموعة اتفاقیة البیع والشراء لبیع الشركة التابعة، باراجون مولز ذ.م.م (إیضاح وقعت، ٢٠٢٠أكتوبر ٣١في 
في غضون عام من تاریخ التقاریر المالیة.ھا من المتوقع أن یتم االنتھاء منتكتمل عملیة البیع في نھایة السنة، و

، كانت الموجودات والمطلوبات الرئیسیة لشركة باراجون مولز ذ.م.م المصنفة كمحتفظ بھا للبیع كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  

٢٠٢٠
ألف درھم

الموجودات  
٥٠٣٫٠٩٦)١٦٫١مباني * (إیضاح –موجودات محتفظ بھا للبیع 

٢٧٫٤٧٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
٩٫٨٢٨)١٤النقد وما یعادلھ (إیضاح 

٥٤٠٫٣٩٩إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٢٤١٫٧٥٠)٢٠القروض (إیضاح 
٨٦٨سلفات من العمالء 

٣٦٥الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٢٤٢٫٩٨٣إجمالي المطلوبات 

٢٩٧٫٤١٦صافي الموجودات 

).١١(إیضاح قرضألف درھم مقابل ١٧٫٦٠٧، تم رھن أسھم بقیمة عادلة تبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١* كما في 

لم یتم فصل نتائج عملیات الشركة التابعة المتوقفة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد، حیث أن المبالغ غیر جوھریة. 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٣

رأس المال ١٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

المصرح بھ الصادر والمدفوع بالكامل 
ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم  ١٫٨٢١

١٫٨٢١٫٤٢٩١٫٨٢١٫٤٢٩ملیون سھم بقیمة درھم واحد للسھم) ١٫٨٢١: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(

مجموعة بال للتبرید سھمًا إضافیًا بقیمة درھم واحد للسھم لالستحواذ على ١٫٣١١٫٤٢٨٫٥٧١، أصدرت الشركة ٢٠١٩خالل 
(ب)).٦٫١القابضة ذ.م.م. (إیضاح 

االحتیاطي النظامي ١٨

والنظام األساسـي للشركة، قامت الشركة بتكوین ٢٠١٥) لسنة ٢وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي ٪٥٠االحتیاطي یساوي من ربح كل سنة حتى أصبح ٪١٠احتیاطي نظامي وذلك باقتطاع 

غیر قابل للتوزیع فیما عدا تلك الحاالت التي حددھا القانون.

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٩

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٩٫٥٤٤١٦٫٩٠٠ینایر١في 
٣٨٫٠٥١٣٥٫٦٨١)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 

٣٩٫٦٢٥٥٫١٢٥المحمل للسنة
)٨٫٣٣٨()١١٫٤٦٣(المدفوع خالل السنة

١٧٦)٨٦٨(تحویل (إلى) من أطراف ذات عالقة 

١١٤٫٨٨٩٤٩٫٥٤٤دیسمبر٣١في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٤

القروض  ٢٠

إن الحركة في القروض البنكیة خالل السنة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٤٤٫٨٧٢٢٨٫٦٤٤ینایر١الرصید في 
٨٢٢٫٧٠٧٤٢٢٫٨٨٩)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 

٢١١٫٣٥١٣١٫٥٢٥سحوبات خالل السنة 
)٣٨٫١٨٦()٣٠٣٫٣٢٥(سداد مبالغ خالل السنة

١٫١٧٥٫٦٠٥٤٤٤٫٨٧٢
ناقصاً: تحویل من مطلوبات متعلقة بشركة تابعة محتفظ بھا للبیع 

-)٢٤١٫٧٥٠()١٦٫٢(إیضاح 
-)٧٫٦٩٦(ناقصاً: تكلفة معاملة غیر مطفأة 

٩٢٦٫١٥٩٤٤٤٫٨٧٢

مفصح عنھا في بیان المركز المالي الموحد كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٧٤٣٫٠٥٣٣٢٦٫٩٣٧متداولجزء غیر 
١٨٣٫١٠٦١١٧٫٩٣٥جزء متداول

٩٢٦٫١٥٩٤٤٤٫٨٧٢



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٥

القروض (تتمة)٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩االستحقاقمعدالت الفائدة  الضمان  قروض من مؤسسات مالیة: 
ألف درھم  ألف درھم 

٢٠٢٥٦٠٫٩٣٧٥٥٫٠٢٢مارس ٪ ٣إیبور + مضمون ١قرض ألجل  
٢٠٢٦٤٠٫٠٢٦٥٣٫٧٧١دیسمبر ٪ ١٫٨٥إیبور + مضمون ٢قرض ألجل  
٢٠٢٤١٧٣٫٣٧٢١٩٧٫٦٥٣دیسمبر ٪ ١٫٨٥إیبور + مضمون ٣قرض ألجل  
٣٣٫٢٧٧- - ٪ ١٫٨٥إیبور + مضمون ٤قرض ألجل  
٢٠٢٩١٤٫٩٧٥٩٫٢٤٦یونیو ٪ ١٫٨٥إیبور + مضمون ٥قرض ألجل  
- ٢٠٢٧٥٣٫٩٦٠دیسمبر ٪ ١٫٨٥إیبور + مضمون ٦قرض ألجل  
- ٢٠٢٢١٩مایو ٪ ٦٫٩٠مضمون ٧قرض ألجل  
- ٢٠٢٢١٦٫٦٨٩دیسمبر ٪ ٣٫٢٥- ٪ ٣٫٠٤مضمون ٨قرض ألجل  
- ٢٠٢٣٤٫٧٩٧دیسمبر ٪ ٣٫٢٥مضمون ٩قرض ألجل  
- ٢٠٢٤٢٠١٫٥٥٣سبتمبر ٪ ٢٫٤إیبور + مضمون ١٠قرض ألجل  
- ٢٠٢٨٢٧١٫٥٩٨دیسمبر ٪ ٣إیبور + مضمون ١١قرض ألجل  
- ٢٠٢٧٢٤١٫٧٥٠دیسمبر ٪ ٤إیبور + مضمون ١٢قرض ألجل  
- ٢٠٢١١١أكتوبر ٪ ٣٫٥٠غیر مضمون ١٣قرض ألجل  
٢٠٢٤٦٫٤٣٦٤٫١١٥أغسطس ٪ ١٢-٪٥مضمون ١٤قرض ألجل  
٢٠٢٤١٧٢٣٤٤أغسطس ٪ ٨مضمون ١٥قرض ألجل  
٥٫٥٢١- - ٪ ٥مضمون ١٦قرض ألجل  
- ٢٠٢٥٣٫٢٨٨نوفمبر ٪ ٢٫٦- ٪١٫٨مضمون ١٧قرض ألجل  
- ٢٠٢١١٫٦٨٩یونیو ٪ ٣إیبور + - إیصال أمانة  

٢٠٢١٢٨٫٤٧٢٣٤٫٩٣٣مارس ٪ ٣٫٥لیبور + مضمون ١قرض قصیر األجل 
- ٢٠٢١٥٫٦٨٦یونیو ٪ ٢٫٩٥مضمون ٢قرض قصیر األجل 

- ٢٠٢١٤٧مارس إیبور + ھامش - ) ١٤سحب على المكشوف من البنوك (إیضاح 

١٫١٢٥٫٤٧٧٣٩٣٫٨٨٢

٢٠٢٠٢٠١٩االستحقاقمعدالت الفائدة  الضمان  قروض من مؤسسات غیر مالیة: 
ألف درھم  ألف درھم 

٢٠٢٦٤١٫٠٠٢٤٠٫٩٩٨دیسمبر ٪ ٥مضمون قرض من طرف ذو عالقة  
٢٠٢٣٩٫١٢٦٩٫٩٩٢إبریل بال فائدة  مضمون غیر  ١٨قرض ألجل  

٥٠٫١٢٨٥٠٫٩٩٠

١٫١٧٥٫٦٠٥٤٤٤٫٨٧٢إجمالي القروض  

١قرض ألجل 
القرض ألجل لتمویل إنشاء مصنع جدید لمعالجة األطعمة البحریة الطازجة والمجمدة. یستحق سداد القرض تم الحصول على
. بلغت تكلفة ٢٠٢٥مارس ٣١حتى ٢٠٢٠یونیو ٣٠ملیون درھم لكل منھا، اعتبارًا من ٣٫٥سنویة بقیمة على أقساط ربع 

إن القرض.ملیون درھم)٢٫٢:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم (٢٫١االقتراض المدرجة ضمن تكلفة الموجودات المؤھلة للسنة  
على المصنع قید اإلنشاء.كما أنھ مرھون للمجموعةمضمون بضمان شركات من شركة تابعة 

٢قرض ألجل 
٪ من إجمالي تكلفة مشروع محطة تبرید المناطق التابعة لشركة أبوظبي الوطنیة ٥٠لتمویل ٢على القرض ألجل تم الحصول

دیسمبر ٣١حتى ٢٠١٥دیسمبر ٣١قسط سنوي، تبدأ من ١٢للمعارض ("أدنیك") في أبوظبي. یستحق سداد القرض على 
لقرض مضمون برھن موثق على حقوق المساطحة الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق، اإن  .٢٠٢٧

المرحلة الرابعة من مشروع تبرید المناطق وقرض تابع من طرف ذو -ورھن على المعدات التي تم تركیبھا في مركز العاصمة  
عالقة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٦

القروض (تتمة) ٢٠

٣قرض ألجل 
، تمت إعادة ھیكلة القرض، حیث یستحق ٢٠١٦إنشاء محطات تبرید المناطق. في لتمویل ٣على القرض ألجل الحصولتم 

القرض إن. ٢٠٢٤دیسمبر ٣١أقساط سنویة مع سداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي في ٨سداد القرض ألجل المعاد ھیكلتھ على 
رھن على العقارات المشیدة.بضمان شخصي لطرف ذو عالقة ومضمونالمعاد ھیكلتھ 

٤قرض ألجل 
٪ من التكلفة اإلجمالیة لمشروع سرایا لتبرید المناطق في أبوظبي. كان القرض ٦٠لتمویل ٤على القرض ألجل تم الحصول

وسداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي ٢٠٢٤یونیو ٣٠حتى ٢٠١٧یونیو ٣٠قسط نصف سنوي ابتداًء من ١٦مستحق السداد على 
مقابل رھن على المحطات والماكینات وضمان شركات غیر قابل لإللغاء من شركة إن القرض مضمون. ٢٠٢٤في دیسمبر 

٪ من الرصید القائم.١٠٠تابعة. خالل السنة، قامت الشركة التابعة بتسویة 

٥قرض ألجل 
أقساط ٧كان القرض مستحق السداد على في دانات.١لتمویل محطة تبرید المناطق المرحلة ٥على القرض ألجل تم الحصول

ودفعة واحدة للمبلغ المتبقي ٢٠٢٠یونیو ٣٠حتى ٢٠١٧یونیو ٣٠ملیون درھم لكل منھا ابتداًء من ٤٫٧٥نصف سنویة بقیمة 
اطق ملیون درھم لتمویل محطة تبرید المن١٢٠. خالل السنة، جددت الشركة التابعة التسھیل بحد إجمالي قدره  ٢٠٢٠في دیسمبر  

یونیو ٣٠قسط ربع سنوي مع تاریخ استحقاق نھائي في ٣٢المرحلة الثانیة في دانات، أبوظبي، والذي یستحق سداده على 
مضمون مقابل رھن على المحطات والماكینات الخاصة بمحطة تبرید المناطق في دانات وضمان شركات إن القرض. ٢٠٢٩

التسھیالت اإلجمالیة.غیر قابل لإللغاء مقدم من طرف ذو عالقة یغطي 

٦قرض ألجل 
سداد لتمویل المرحلة األولى من محطة تبرید المناطق في شمس للتطویر، أبوظبي. یستحق ٦على القرض ألجل تم الحصول

٢٢وسداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي في ٢٠٢٧سبتمبر ٢٢حتى ٢٠٢٢یونیو ٢٢قسط ربع سنوي تبدأ من ٢٢على القرض
. إن القرض مضمون مقابل رھن على محطات وماكینات محطة تبرید المنطقة وضمان شركات غیر قابل لإللغاء ٢٠٢٧دیسمبر  
للشركة.

٧قرض ألجل 
١٠قسط شھري متساوي، اعتبارًا من ٤٨القرض على یستحق سدادمویل شراء سیارات. لت٧على القرض ألجل تم الحصول

. إن القرض مضمون برھن على السیارات المشتراة.٢٠٢٢مایو ١٠حتى ٢٠١٨یونیو 

٨قرض ألجل 
بیة المتحدة. یستحق من بنوك إسالمیة في دولة اإلمارات العرتم الحصول علیھا عددًا من التسھیالت التي٨یتضمن القرض ألجل  
. إن ھذه القروض مضمونة بضمانات شخصیة من ٢٠١٩قسط شھري متساوي، اعتبارًا من ٣٦إلى ١٢سداد القروض على 

مساھمي الشركة التابعة، وشیك محدث مسحوب على حساب العمیل لدى البنوك في حدود مبالغ التسھیالت اإلجمالیة، والتنازل 
لصالح البنوك.عن الذمم المدینة والمتحصالت 

٩قرض ألجل 
عددًا من القروض تم الحصول علیھا من بنك تجاري في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. یستحق سداد ٩یتضمن القرض ألجل 

. إن ھذه القروض مضمونة بضمانات شخصیة من ٢٠٢٠قسط شھري متساوي تبدأ من عام ٣٦إلى ١٢ھذه القروض على 
التابعة، وشیك محدث مسحوب على حساب العمیل لدى البنك التجاري إلى حد إجمالي مبلغ التسھیل، والتنازل مساھمي الشركة 

عن الذمم المدینة والمتحصالت لصالح البنك التجاري وحساب الخصم المباشر الذي سوف یتم إنشاؤه.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٧

القروض (تتمة) ٢٠

١٠قرض ألجل 
، تمت إعادة تمویل القرض ألجل حیث تم ٢٠١٨في . ملیون درھم٤٥٨بحد إجمالي قدره ١٠على القرض ألجل تم الحصول

١٣٠بحد أقصى قدره ٢-ملیون درھم والقرض ألجل ٣٤٦بحد أقصى قدره ١-تقسیم التسھیل إلى شریحتین: القرض ألجل 
.٢٠٢٠٪ اعتبارًا من مارس ٢٫٤د ملیون درھم. تم تخفیض الفائدة على القرض ألجل إلى إیبور زائ

١٤٫٤ملیون درھم، یستحق السداد على أقساط تبلغ قیمة كل منھا  ٢٠١٫٦، كان الرصید القائم للقرض  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
. إن التسھیل مضمون بالتنازل عن ٢٠٢٤سبتمبر ٣٠حتى ٢٠٢١مارس ٣١ملیون درھم یتم دفعھا على أساس ربع سنوي من 

).٩لمشروع وبرھن عقاري من الدرجة األولى على بعض عقارات الشركة التابعة الواقعة في جزیرة الریم (إیضاح  متحصالت ا

١١قرض ألجل 
تكون بشكل أساسي من تاالستخدامات ةمتعددعملیات تطویربموجب اتفاقیة إجارة لتمویل ١١على القرض ألجل تم الحصول
، تمت إعادة ھیكلة القرض وسوف یتم سداده على ٢٠٢٠ملیون درھم. خالل شھر فبرایر ٦٠٠یبلغ ، بحد إجماليشقق سكنیة

.٢٠٢٩على أن یتم سداد دفعة واحدة في ٢٠٢٠قسط تبدأ من ٣٦

ملیون درھم. ٧٫٧ملیون درھم وبلغ رصید تكلفة المعامالت غیر المطفأة  ٢٧١٫٦، بلغ الرصید القائم  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
ن التسھیل مضمون بالتنازل عن متحصالت العقارات ورھن من الدرجة األولى على العقارات واألرض التي یقع علیھا العقار.إ

١٢قرض ألجل 
ملیون ٣١٠بحد إجمالي یبلغبموجب اتفاقیة إجارة لتمویل عملیة استكمال باراجون باي مول١٢على القرض ألجل  تم الحصول

.٢٠٢٧وسداد دفعة واحدة في ٢٠٢٠قسط ربع سنوي اعتبارًا من ٣١رض على درھم. یستحق سداد الق

إن التسھیل مضمون بالتنازل عن متحصالت المشروع ورھن عقاري من الدرجة األولى على األرض التي یتم إنشاء المشروع 
شركة تابعة محتفظ بھا للبیع (إیضاح ملیون درھم كمطلوبات متعلقة ب٢٤١٫٨علیھا. تم تصنیف القرض ألجل القائم البالغة قیمتھ  

ملیون درھم بالكامل خالل السنة.٦٫٨تم صرف رصید تكالیف التمویل المؤجلة غیر المطفأة والبالغة قیمتھا ).١٦٫٢

١٣قرض ألجل 
.٢٠٢١ویستحق القسط األخیر في أكتوبر لتمویل شراء سیارة١٣على القرض ألجل تم الحصول

١٤قرض ألجل 
ھو قرض بالدوالر األمریكي ویتضمن عددًا من التسھیالت التي تم الحصول علیھا من مؤسسة مالیة في ١٤إن القرض ألجل 

٢٠٢٤الوالیات المتحدة األمریكیة لشراء المعدات. یستحق سداد ھذه القروض على أقساط شھریة مع استحقاق نھائي في أغسطس  
عة.وھي مضمونة برھن على معدات الشركة التاب

١٥قرض ألجل 
ھو قرض بالدوالر األمریكي تم الحصول علیھ من مؤسسة مالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة لشراء ١٥إن القرض ألجل 

. إن القرض مضمون برھن على معدات ٢٠٢٤المعدات. یستحق سداد القرض على أقساط ربع سنویة تستحق في أغسطس 
الشركة التابعة.
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٩٨

القروض (تتمة) ٢٠

١٦قرض ألجل 
من مؤسسة مالیة في إسبانیا. إن القرض مضمون بالممتلكات والمعدات ھو قرض بالیورو تم الحصول علیھ  ١٦إن القرض ألجل  

وضمانات الشركات من المساھمین.

١٧قرض ألجل 
علیھا من مؤسسة مالیة في تم الحصولیتضمن عددًا من التسھیالت ذات الصلة التي ھو قرض بالیورو و١٧إن القرض ألجل 

ھذه القروض إن.  ٢٠٢٥إلى نوفمبر  ٢٠٢٣إسبانیا. یستحق سداد ھذه القروض على أقساط شھریة تستحق في الفترة ما بین إبریل  
التي بدأتھا حكومة إسبانیا.١٩م كوفید مضمونة من قبل المؤسسة المالیة المملوكة للدولة في إسبانیا بموجب حملة دع

١٨قرض ألجل 
من شركة الدار العقاریة ش.م.ع، وھي شركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة، في ١٨على القرض ألجل تم الحصول

القرض األصلیة. وتم استبدالھ إلى شركة تابعة أخرى عند التأسیس، دون أیة تغییرات على شروط وأحكام اتفاقیة٢٠١٣یولیو 
ال یحمل القرض أي فائدة وقد تم إدراجھ مبدئیًا بالقیمة العادلة، والتي تساوي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة

إبریل ١أقساط سنویة تبدأ في ٨معدل الفائدة المطبق على القروض الداخلیة ویستحق السداد على مخصومة باستخدام متوسط 
. ٢٠٢٣إبریل ١وتنتھي في ٢٠١٦

إیصال أمانة 
یوم.١٨٠إلیصاالت األمانة ھذه تاریخ استحقاق لمدة 

١قرض قصیر األجل 
تم الحصول على ھذا القرض من أحد المقرضین في الوالیات المتحدة األمریكیة، وھو بالدوالر األمریكي. إن ھذا التسھیل 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١المدینة ومخزون شركة تابعة في حدود مبلغ القرض القائم في مضمون مقابل الذمم التجاریة 

٢قرض قصیر األجل 
تم الحصول على ھذا القرض من أحد المقرضین في إسبانیا لشراء المأكوالت البحریة المجمدة والمتعلقة بأعمال االستزراع 

مالك الشركة.السمكي. إن القرض ھو بالیورو كما أنھ مضمون بضمان شركات من 

قرض من طرف ذو عالقة
٪ من التكلفة اإلجمالیة لمشروع محطة ٢٠تم الحصول على ھذا القرض من طرف ذو عالقة، خاضع لسیطرة مشتركة، لتمویل 

تبرید المناطق التابعة لشركة أبوظبي الوطنیة للمعارض ("أدنیك") في أبوظبي. یستحق سداد الجزء األساسي من القرض على 
. ٢٠١٨دیسمبر  ٣١قسط سنوي تبدأ من  ١٢ویستحق سداد جزء الفائدة على  ٢٠٢٣دیسمبر  ٣١أقساط سنویة متساویة تبدأ من  ٤

إن القرض مضمون برھن موثق على حقوق المساطحة الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق، ورھن 
تبرید المناطق (یرجى الرجوع إلى المرحلة الرابعة من مشروع-) التي تم تركیبھا في مركز العاصمة ٧على المعدات (إیضاح 

).٢القرض ألجل 
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البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٩٩

القروض (تتمة) ٢٠

(تتمة)قرض من طرف ذو عالقة
إن حركة تكلفة المعاملة غیر المطفأة خالل السنة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

--ینایر ١الرصید في 
-١٣٫٧٧٦)٦علیھ من دمج األعمال (إیضاح مسحوذ

-١٫٦٥٧المدفوع خالل السنة 
-)٧٫٧٣٧()٣١المطفأ خالل السنة (إیضاح 

٧٫٦٩٦-

یوضح الجدول التالي تفاصیل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة لقروضھا. تم إعداد الجدول بناًء على التدفقات النقدیة غیر 
المخصومة للقروض القائمة على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة. 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٤٫٥٦١أشھر ٣أقل من 
١٩٥٫٦٨٢١١٨٫٠٣٩شھر ١٢أشھر ولكن أقل من ٣أكثر من 

٤٥٣٫٩٠٣٣٤١٫٥٥٤أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات 
٤٢٤٫١٩٨٩٫٦٧١أكثر من خمس سنوات 

١٫٠٧٨٫٣٤٤٤٦٩٫٢٦٤

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ٢١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٩٣٢٫٣٠٤١٤٢٫٨٩١الذمم التجاریة الدائنة
١٫٧٤٤٫٤٢١٥٣٧٫٣٠٤السلفات من العمالء

٨٠٩٫٦٣٦٢٣٩٫٥٤٦المخصصات والمستحقات والمطلوبات األخرى 
-٣٩٢٫٤٧٦اإلیرادات المؤجلة

١١٦٫٠٨٧٨٢٫٨٠٨األخرى الذمم الدائنة
٤٠٫٣٣٣٢٠٫٥٧٦المحتجزات الدائنة

٤٫٠٣٥٫٢٥٧١٫٠٢٣٫١٢٥
)١٦١٫٤١٣()٢١٩٫٨٨٢(ناقصاً: الجزء غیر المتداول 

٣٫٨١٥٫٣٧٥٨٦١٫٧١٢
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١٠٠

(تتمة) الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى٢١

یتكون الجزء غیر المتداول من ما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٤٧٫٦٥٥الذمم التجاریة الدائنة
٧٩٫٠٠١٧٨٫٦٠٥السلفات من العمالء
-٣٫٢٩٨المحتجزات الدائنة

٨٩٫٩٢٨٨٢٫٨٠٨الدائنة األخرىالذمم 

٢١٩٫٨٨٢١٦١٫٤١٣

یوم من تاریخ الفاتورة. لم یتم ٩٠إلى ٣٠لدى الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدانئة األخرى للمجموعة فترات ائتمانیة معتادة من 
تحمیل أیة فوائد على الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى.

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  ٢٢

موجودات حق االستخدام: 
القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار للمجموعة والتحركات خالل السنة:فیما یلي

أراضي 
المستودعات  

اإلجمالي السیارات وصاالت السینما 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠
٨٥٫٦٦٦-٢١٫٦١٤٦٤٫٠٥٢ینایر  ١في 

٧٫٣٦٠١١٫٧٥١٨٥٦١٩٫٩٦٧) ٦األعمال (إیضاح  مستحوذ علیھ من دمج 
٤٫٧٨٥٥٦٥٥٫٣٥٠-إضافات  

)١٨٫٠٢٥() ١٨١()١٦٫٧٠١()١٫١٤٣(مصاریف االستھالك  
) ٧٣٦(--) ٧٣٦(تعدیل*

)٣٫٧٩١() ١٣٥()٣٫٦٥٦(-استبعاد**

٢٠٢٠٢٧٫٠٩٥٦٠٫٢٣١١٫١٠٥٨٨٫٤٣١دیسمبر  ٣١في 

٢٠١٩
١٤٫١٣٩--١٤٫١٣٩ینایر  ١في 

٧٣٫٨٣٨-٨٫٠٢٥٦٥٫٨١٣) ٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح  
)٢٫٣١١(-) ١٫٧٦١() ٥٥٠(مصاریف االستھالك 

٨٥٫٦٦٦-٢١٫٦١٤٦٤٫٠٥٢
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١٠١

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار (تتمة) ٢٢

اإلیجار: مطلوبات عقود 
فیما یلي القیم الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والتحركات خالل السنة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٨٤٫٩٦١١٣٫٨٧٦ینایر ١كما في 
١٩٫٩٤٦٧٠٫٣٢٢)٦مستحوذ علیھ من دمج األعمال (إیضاح 

-٣٫٤٢٨إضافات خالل السنة 
٥٫٢٥٢١٫٥٩٢مصاریف الفائدة 

-)٦٥٢(تعدیل*
-)٣٫٨٨٥(استبعاد التزام عقد اإلیجار**

-)٢٫٥٨٤()٢٧و٢٫٣(اإلیضاحین ١٩حوافر اإلیجار المتعلقة بكوفید 
)٨٢٩()١٧٫٩٥٧(سداد مبالغ خالل السنة 

٨٨٫٥٠٩٨٤٫٩٦١دیسمبر ٣١كما في 

* یمثل ھذا البند إلغاء عقد إیجار شركة بالمز الریاضیة ش.م.خ ("المستأجر")، والذي أصبح عقد إیجار بین الشركات الشقیقة، 
بعد االستحواذ على شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م ("المؤجر").

اإلیجار. خالل السنة، تغیرت شروط  ** یتم استبعاد أصل حق االستخدام والتزام عقد اإلیجار ذو الصلة نتیجة لتعدیل اتفاقیة
اتفاقیة إیجار الشركة التابعة من مدفوعات اإلیجار الثابتة إلى مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل.

یتم اإلفصاح عن مطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٧٢٫٥٥٩٧٦٫١٣٣غیر متداولة 
١٥٫٩٥٠٨٫٨٢٨متداولة 

٨٨٫٥٠٩٨٤٫٩٦١

.٣٧اإلیضاح رقم تم اإلفصاح عن تحلیل الحساسیة لمطلوبات عقود اإلیجار ضمن 
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١٠٢

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار (تتمة) ٢٢

مطلوبات عقود اإلیجار: (تتمة) 
فیما یلي المبالغ المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-١٣٫٠٨٦)٢٤اإلیرادات) (إیضاح مصاریف االستھالك (المدرجة ضمن تكلفة 
مصاریف االستھالك (المدرجة ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة) 

٤٫٤٣٠١٫٨٠٤)٢٥(إیضاح 
مصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار (المدرجة ضمن تكلفة 

٤٫٤٦٣٨٠٢التمویل) 
-)٢٫٥٨٤()٢٧(إیضاح ١٩تعدیل امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید 

١٩٫٣٩٥٢٫٦٠٦

ألف درھم) ومصاریف ٥٠٧:  ٢٠١٩ألف درھم (٥٠٩خالل السنة، تمت رسملة استھالك موجودات حق االستخدام البالغة قیمتھا  
ألف درھم) إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ٧٩٠: ٢٠١٩ألف درھم (٧٨٩الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار البالغة قیمتھا 

ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.
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١٠٣

اإلیرادات ٢٣

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

نوع البضائع أو الخدمات  
-٢٫٩١٩٫٧٠٢مستلزمات الرعایة الصحیة والمستلزمات الطبیة األخرى 

-١٫٠٤٠٫٤٢٠إیرادات الصیانة والخدمات
٨٣٣٫٩٠٨٤٥٠٫٥٩٠بیع المنتجات الغذائیة 

٥٧٦٫٨٥٠٢٩٫١٤١بیع المعدات الصناعیة والطبیة 
٢٩١٫١٦٢٥٤٫٦٩٤خدمات التوجیھ والتدریب 

٢٠٧٫٣٧٩١٩٠٫٤٤٩إیرادات البنیة التحتیة ومقاوالت البناء 
٢١٨٫٧٠٧١١٩٫٣١١خدمات تبرید المناطق 

-٢٣٤٫٣٨٥إدارة الموجودات
١٨٨٫٦٦٤١٦١٫٠٠٥أعالف حیوانیة 
-٣٠٤٫٩٣٥إیرادات اإلیجار 

-٣٤٫١١٥بیع العقارات 
٦٢٫٣٣٧٢٥٠٫٠٠٠بیع األرض 

٤٨٫١٢٧٣٫٨٨٣اإلیرادات من خدمات الوساطة  
اإلیرادات من بیع مستحضرات التجمیل وتقدیم خدمات العنایة الشخصیة 

-٣٦٫٩٦٦ذات الصلة 
-١١٫٢٣٠واالستشاراتاإلیرادات من تقدیم خدمات التسویق 

-٣٧٫٦٨٢أخرى

٧٫٠٤٦٫٥٦٩١٫٢٥٩٫٠٧٣

توقیت إدراج اإلیرادات 
٥٫٦٥٤٫٩٢٣٨٩٧٫٥٣٣اإلیرادات في فترة زمنیة محددة

١٫٣٩١٫٦٤٦٣٦١٫٥٤٠اإلیرادات بمرور الوقت

٧٫٠٤٦٫٥٦٩١٫٢٥٩٫٠٧٣

األسواق الجغرافیة 
٦٫٧٤٣٫٩٨٨٩٦٢٫١٩٠العربیة المتحدةاإلمارات 

٣٠٢٫٥٨١٢٩٦٫٨٨٣خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٧٫٠٤٦٫٥٦٩١٫٢٥٩٫٠٧٣

تتعلق اإلیرادات المتوقع إدراجھا في المستقبل بالتزام األداء الذي لم یتم الوفاء بھ أو لم یتم استیفاؤه جزئیًا.

٢٠٢٠٢٠١٩
درھمألف ألف درھم

٨٦٫٠٤٠٣٫٩١٤في غضون سنة واحدة
٧١٫٢١١٧٫٧٨١أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

٣٧٫٥٥١٣٧٫٧٤١أكثر من خمس سنوات

١٩٤٫٨٠٢٤٩٫٤٣٦



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٠٤

یرادات تكلفة اإل٢٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-١٫٥٥٣٫٢٩١والمستلزمات الطبیة األخرىتكلفة مستلزمات الرعایة الصحیة 
٥٢١٫٨١٠٤٦٥٫٠٩٣التكلفة المتعلقة بالمنتجات الغذائیة 

١٫٠١٧٫٨٣٤١٤٧٫٣٧٣مواد ورسوم مباشرة  أخرى 
٤٤٤٫٥٦٦٩٦٫٥٧٠تكالیف التعاقد من الباطن والصیانة 

٣٦٧٫٦٤٠٧٦٫١٨٤تكالیف الموظفین 
-٢٨٩٫٥٩٤الموجوداتتكالیف إدارة 

-٢٧٫٢٥٨تكلفة العقارات المباعة 
١٢٫٨٦٥٩٧٫٤٣٨تكلفة األرض

-٨١٫٩٧٩التكلفة المتكبدة على العقارات المؤجرة
١٣٩٫٤٣٧٢٠٫٤١٢) ٢٢و٧٫٩االستھالك (اإلیضاحین رقم 

-٢٫٣٢١) ٨اإلطفاء (إیضاح 
-٥٠٫٣١٦غیر المالیة*االنخفاض في قیمة الموجودات 

-٢٠٫٨٠٣) ١٢مخصص المخزون بطيء الحركة (إیضاح 
١٢٫٧٠٤٤٫٦٦٠رسوم حقوق االمتیاز 

٧٢٫٧٤٣١٢٫٦٩٥أخرى 

٤٫٦١٥٫١٦١٩٢٠٫٤٢٥

إن تفاصیل االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

عكس خسارة االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات 
-)١٦٫٦٢٠()٧(إیضاح 

-٢١٫٥٥٥)٧خسارة االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح 
-٤٤٫٩٣١)٩خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة (إیضاح 
المباني –خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

-٤٥٠)١٦٫١(إیضاح 

٥٠٫٣١٦-



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٠٥

مصاریف العمومیة واإلداریة ال٢٥

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٥٤٫٤٠٦٥٦٫٧١١تكالیف الموظفین*
٦٫٨٠٤٦٫٢٢٠)٢٨رسوم اإلدارة (إیضاح 

٢١٫٦٢٤٦٫٦٣٠اإلیجار والمرافق واالتصاالت
٤٨٫٧٢٠١٦٫٨٣٩الرسوم الحكومیة والمصاریف المھنیة والقانونیة

٣٠٫٦٧٨٨٫٢٦٦)٢٨و١٣مخصص خسارة االئتمان المتوقعة (اإلیضاحین رقم 
١٧٫٨٥٣٣٫٧٣٢)٢٢و٧االستھالك (اإلیضاحین رقم 

٦٥٫٧٨٣١٠٫٩٣٥) ٨اإلطفاء (إیضاح 
٩٢١٢٤٦) ١٢مخصص المخزون بطيء الحركة (إیضاح 

٣٠٫٨٩٨١٠٫٠٥٦مصاریف أخرى

٤٧٧٫٦٨٧١١٩٫٦٣٥

).٣٣ألف درھم (إیضاح ٧٩٫٧٠٦تكالیف الموظفین المدفوعات على أساس األسھم البالغة قیمتھا ُمدرج ضمن* 

مصاریف البیع والتوزیع ٢٦

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٤٫٧٥٠١٤٫٠٨٣تكلفة الموظفین 
١٦٫٦٤٨١٣٫٦١٩ترویج المبیعات والتسویق 

٨٫٧٨١٣٫٩٥٧واالتصاالتاإلیجار والمرافق 
٤٫٩١٩٦٫٧٠٦مصاریف الشحن والبیع المباشر األخرى 

١٫٠٣٧٨٨)٧االستھالك (إیضاح 
٣٦٨٣٫١٨٥مصاریف أخرى 

٤٦٫٥٠٣٤١٫٦٣٨



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٠٦

إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى ٢٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٠٫٤٦٢١٥٫٤٩٢إیرادات الفوائد وتوزیعات األرباح 
-١٠٦٫٠٣٠إعادة إدراج ذمم دائنة أخرى 

-٢٤٫٤٣٩) ١٣عكس خصم الذمم المدینة طویلة األجل (إیضاح 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من 

-٨٫٦٩٢)١١خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح 
٩٫٣٠٧١٫٠٢٤إیرادات حقوق االمتیاز

٣٫٣٠٢٣٦ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  
-٢٫٥٨٤) ٢٢(إیضاح ١٩امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید

١٫٠٤٦١٫٠٧٩إیرادات العموالت 
٣٢٨٦٧٠التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة

٥٫٤٩٥-)١٠ربح قیمة عادلة من إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً (إیضاح 
٣٠٫٢٢١٢١٫٢١١أخرى

٢١٦٫٤١١٤٥٫٠٠٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  ٢٨

تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعریف الطرف ذو العالقة كما ھو وارد في معیار 
قة، مثل  . تتمثل ھذه المعامالت في المعامالت مع األطراف ذات العال، إفصاحات األطراف ذات العالقة٢٤المحاسبة الدولي رقم 

المساھمین، والشركات الزمیلة، والشركات التابعة، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین والمنشآت المسیطر علیھا 
من قبل تلك األطراف أو تلك التي یمارسون علیھا تأثیرًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وشروط التسعیر لتلك المعامالت من قبل 

إدارة المجموعة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٠٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٨

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم طبیعة العالقة  

متداولة
-١٢٨٫٥٣٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة العقاریة ذ.م.م ھیدرا

١١٣٫٩٤٧٦٫٤٦٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مینا القابضة ذ.م.م 
-٨١٫٦٣٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

٤٩٫٤٢٢٣٤٫٣٠٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 
-٢٨٫١٠٦شركة زمیلة للمقاوالت والصیانة العامة ذ.م.م تفسیر 

-٢٢٫٢٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م
-٢٥٫٠٢٩شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

٢٢٫٨١٥٢٥٫٧٥٢طرف ذو عالقة آخر مینا باالس 
١٣٫١٥٠١٥٫١٧٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بروكریمنت آر أس سي لیمتد رویال جروب 

-١٠٫٦٢٤شركة زمیلة میدیكال سبالیز ذ.م.م بیور ھیلث
-٦٫٢٢٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ریم اإلمارات لأللومنیوم ذ.م.م 
-٦٫٠١٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة موقھ للتكنولوجیا ذ.م.م 

-٤٫١٢٤شركة ائتالف للمشاریع ذ.م.م بنیة 
٣٫٧٠٢٢١٫٧٦٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م 

٨٫١١٠-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انترناشونال جولدن كومبني ذ.م.م 
١٫٣٥٦٤٫٥٤٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة .م.م الیاسات للوازم التموین والمطاعم ذ

٣٫٤٦٣-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة إلدارة العقارات  ٦٠ثري 
٣٫٣٠٦-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة شركات بال

١٫٥٨٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مكتب الشركة -رویال جروب 
١٫١٦٩-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ** باراجون مولز ذ.م.م 

٨١٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ** المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م 
٧٧٤-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تي اس ال العقاریة ذ.م.م **

٥٨٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة للطاقة الشمسة **٤بال 
١١٤٫٢٤٢٧٤٫٣٥٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى

٦٣١٫١٧١٢٠٢٫١٥٣
) ١٫٣٠٥() ٢٨٦٫٤٣٣(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

٣٤٤٫٧٣٨٢٠٠٫٨٤٨
غیر متداولة 

-٤٫٧٠٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب لإلدارة ذ.م.م * 

٣٤٩٫٤٤٤٢٠٠٫٨٤٨إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي 

یتعلق الجزء غیر المتداول من األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة بمحتجزات مدینة على عقود موقعة مع أطراف ذات عالقة. *

٪ في ھذه الشركات، مما أدى إلى استبعاد ھذه األرصدة كما في  ١٠٠مساھمة بنسبة حصص خالل السنة، استحوذت المجموعة على **
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٠٨

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٨

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (تتمة) 
إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٫٣٠٥٨٤٢ینایر ١الرصید في 
٢٨٤٫٤٤٨١٫٤٦٢المستحوذ علیھ من دمج األعمال 

)٩٩٩(٦٨٠)٢٥المحمل (المعكوس) للسنة (إیضاح 

٢٨٦٫٤٣٣١٫٣٠٥دیسمبر ٣١الرصید في 

قرض لطرف ذو عالقة 
ملیون درھم) وھو قرض غیر ١٫٢: ٢٠١٩درھم (ملیون ١٫٢منحت المجموعة قرضًا ألحد موظفي اإلدارة الرئیسیین بقیمة 

.٢٠٢٢نوفمبر ٣مضمون وال یحمل فائدة ویستحق في 

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم 

:متداولة
١٨٧٫٧٦٥٢٧٫٤١٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

-١٥٢٫٠٢١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة لالستثمار ذ.م.م شمیرا
-٦٨٫٧٠٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انفینیتي تي في المنطقة الحرة ذ.م.م 

-٣١٫٥٥٨شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
-٥١٫٤٥٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة انترناشونال جولدن كومبني ذ.م.م 

-٣٨٫٨٥٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة إلدارة الشركات ذ.م.ممجموعة باور ھاوس 
١٫٣١١٩٫٧٤٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م 

١٢٫٥٥٦٢٫٦١١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب لإلدارة ذ.م.م 
٦٫٨٤٨١٠٫٠٤٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

-٤٫٢٩٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
٦٫٥١٢٦٫٥١٢شركة خاضعة لسیطرة مشتركة المھا للصناعات النموذجیة ذ.م.م
١٥٫٦٧٣-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م *

٢٫٢٩٠١٫٤٧٨لسیطرة مشتركة شركة خاضعة رویال جروب بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
٤٫٥٨٢١٫١٢١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة 

٧٥٢-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م * 
٦٣٥٥٦٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تیك كونكریت بروجیكتس ذ.م.م – ھاي 
٨٧٫٢٩٢١٠٣٫٢٢٦مشتركة شركة خاضعة لسیطرة أخرى

٦٥٦٫٦٧٣١٧٩٫١٣٩



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١٠٩

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٨

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (تتمة) 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھم 

: غیر متداولة
-٦٩٫٠٢١مشتركة شركة خاضعة لسیطرة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

-٣٠٫٤٨٤شركة ائتالف بنیة للمشاریع ذ.م.م 
-٢٢٫٤٤٤شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الوطنیة للمشاریع والتعمیر. ذ.م.م 

-٢٫٥٢٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
-٦١٣شركة خاضعة لسیطرة مشتركة اتش تو او للتصمیم الداخلي ذ.م.م 

١٢٥٫٠٨٢-

٧٨١٫٧٥٥١٧٩٫١٣٩إجمالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

٪ في ھذه الشركات، مما أدى إلى استبعاد ھذه األرصدة كما في  ١٠٠مساھمة بنسبة ص خالل السنة، استحوذت المجموعة على حص*
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١

خالل السنة، أبرمت المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

اإلیرادات 
٨٤٤٫٢٦٥١١٥٫٦٣٥شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-٥٫٠٨٧أطراف ذات عالقة أخرى 

٨٤٩٫٣٥٢١١٥٫٦٣٥

تكلفة اإلیرادات 
١٫٠٢٧٫٢١٠٣٢٫٦٢٢شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

-٩٣٫٣١٢أطراف ذات عالقة أخرى 

١٫١٢٠٫٥٢٢٣٢٫٦٢٢

المصاریف العمومیة واإلداریة 
٣١٫٨٩٩٢٫٢٤١شركات خاضعة لسیطرة مشتركة

إیرادات الفوائد 
٦٣٦-شركات خاضعة لسیطرة مشتركة

والموجودات لشركات التابعة والشركات الزمیلةعملیات االستحواذ على ال١١و١٠و٦یرجى الرجوع إلى اإلیضاحات رقم 
لسیطرة مشتركة.التي تندرج ضمن الشركات الخاضعة، على التوالي، المالیة



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٠

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٨

المعامالت واألرصدة مع مؤسسة مالیة (طرف آخر ذو عالقة) 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٫٣٣٧٫٥٥٨٦٣٦٫٣٧٨األرصدة مع مؤسسة مالیة 

٢٩٦٫٥٢٣٣٤٩٫١٠٢القروض 

٢١٫٥١٣١٩٫٣٧٢مصاریف الفائدة للسنة 

١٫٧٤١٥٫٢١٠إیرادات الفائدة 

٨٦٫٩٩٥٢٦٫٣٧٨السحوبات 

١٣٠٫٠٢٢٥٨٫٢١٨سداد قروض 

تم الدخول في معامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق علیھا مع اإلدارة.

تعویضات اإلدارة الرئیسیة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٣٫٤٣٣٨٫٧٢٩قصیرة األجل –الرواتب والمكافآت األخرى 
٧٣٩١٥٩طویلة األجل –مكافآت نھایة الخدمة 

-٢٧٫٦٣٢الدفعات القائمة على األسھم 
٦٫٨٠٤٦٫٢٢٠)٢٥رسوم اإلدارة (إیضاح 

العوائد األساسیة للسھم ٢٩

یتم احتساب العائد األساسي للسھم بقسمة الربح للسنة العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة خالل 
السنة كما یلي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٫٨٦٨٫٩٣٦٥٠٥٫٥٦٠الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

١٫٨٢١٫٤٢٩١٫١٦٥٫٧١٥األسھم (ألف سھم) المتوسط المرجح لعدد 

١٫٥٨٠٫٤٣العوائد األساسیة للسھم للسنة (درھم) 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١١

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٦٨١٫٧٦٩١٧٣٫٣٧٦خطابات ضمان

١٢٣٫٢٢٥٥٥٫٢٥٤خطابات اعتماد

٣٥١٫١٤٨٢٠٥٫٢٦٨رأسمالیةالتزامات نفقات 

تشمل التزامات النفقات الرأسمالیة االلتزامات المتعلقة بأعمال التطویر الجاریة للمجموعة واالستثمارات العقاریة قید التطویر كما 
سنوات. تحتوي  ٥: ال شيء)، والموزعة على فترة تمتد حتى ٢٠١٩ملیون درھم (١٣٦، البالغة قیمتھا ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

كافة االتفاقیات األساسیة على بنود تسمح للمجموعة بإلغاء االلتزام إذا لزم األمر، والذي یمكن ممارستھ وفقاً لظروف السوق.

. ١٠تم اإلفصاح عن حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة والتزامات الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ضمن اإلیضاح 

یل تكالیف التمو ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٠٫٥٨٠١٣٫٣٢٢الفائدة على القروض البنكیة 
٤٫٤٦٣٥٦٠الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار 

-١٧٫٢٦٩عكس خصم الذمم الدائنة طویلة األجل 
-٧٫٧٣٧إطفاء تكالیف المعامالت 

-٧٠٠(أ))٦٫٢إعادة قیاس االعتبار الطارئ (إیضاح 
٨٧٨٧٦أخرى 

٦١٫٦٢٧١٣٫٩٥٨



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٢

الضرائب ٣٢

إن الشركات التابعة للمجموعة في الوالیات المتحدة األمریكیة وإسبانیا وجمھوریة مصر العربیة خاضعة للضریبة. یتم تكوین 
مخصص لضریبة الدخل للسنة الحالیة على أساس الدخل الخاضع للضریبة المقدر والمحسوب من قبل المجموعة من خالل 

بشكل جوھري في تاریخ التقاریر المالیة، معمول بھا في تلك البلدان التي استخدام معدالت ضریبیة، مفروضة أو تم فرضھا
تمارس فیھا الشركات التابعة أنشطتھا، وأي تعدیل على الضریبة فیما یتعلق بالسنوات السابقة. إن المجموعة غیر خاضعة لضریبة 

بي الموحد مضاعفاً بالمعدالت الضریبیة المطبقة لیس الدخل في اإلمارات العربیة المتحدة. وبالتالي فإن تقدیم منتج الربح المحاس
لھ مغزى. تم تسویة الربح المحاسبي الموحد إلى الربح المحاسبي العائد إلى الضریبة والتسویة بین مصاریف الضریبة و منتج 

كما یلي:دیسمبر٣١الربح المحاسبي العائد إلى الضریبة مضاعفاً بمعدل ضریبة الدخل الفعلي للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٫٠١٤٫٩٩٤٥٠٦٫٢٠٠الربح المحاسبي قبل الضریبة
)٥٠٥٫٤٦٧()٣٫٠٢١٫٩٢٤(الدخل غیر الخاضع للضریبة

٧٣٣)٦٫٩٣٠((الخسارة) الربح المحاسبي الخاضع للضریبة

١١٩)٥٨٧()٪١٦: ٢٠١٩(٪٨بمعدل ضریبي فعلي بنسبة 
٩٦٦٣٥٤فروقات مؤقتة

١٠٢-أخرى

٣٧٩٥٧٥رسوم ضریبة الدخل المدرجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد

إن المكونات الجوھریة لمصاریف ضریبة الدخل ھي كما یلي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

ضریبة الدخل الحالیة:
١١٩)٥٨٧(السنة الحالیة–(منافع) رسوم ضریبة الدخل الحالیة 

ضریبة الدخل المؤجلة:
٩٦٦٤٥٦السنة الحالیة–فروقات في التوقیت

٣٧٩٥٧٥مصاریف ضریبة الدخل المدرجة في بیان الدخل الشامل

: نفس الشيء).٢٠١٩ضریبیة غیر مؤكدة (، لم یكن لدى المجموعة مراكز ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٣

الضرائب (تتمة) ٣٢

إن المبالغ المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٨١٫١٤٣موجودات ضریبة مؤجلة
)١٫٥٩٩()٧٩٥(مطلوبات ضریبة مؤجلة

)٤٥٦()٧٥٧(

مخصص ضریبة الدخل (المدرج ضمن الذمم التجاریة الدائنة والذمم  
٩٢٩١١٩الدائنة األخرى)

٪ على التوالي.٢٢٫٥٪ و٢٥٪ و٢١إن معدل ضریبة الشركات المطبق في الوالیات المتحدة األمریكیة وإسبانیا ومصر ھو 

المدفوعات على أساس األسھم٣٣

، وكذلك بعض موظفي المجموعةموظفي بعض شركات تابعة للشركة لثالث، تم منح أسھم عادیة في ٢٠٢٠نوفمبر ٥في 
ذات العالقة. لم یكن لمنح األسھم أیة شروط خدمة أو أداء ("شرط االستحقاق")، وبالتالي، یتم اوشركاتھالشركة األم المالكة

ل األسھم الممنوحة ھي على النحو التالي:منحھا على الفور في تاریخ المنح. إن تفاصی

عدد أسھم الشركات 
التابعة 

٤١٫٣٣٨٫٠٣٠المجموعةموظفي بعض منح األسھم ل
١١٫١٦١٫٩٧٠ذات العالقةوشركاتھا الشركة األم المالكةموظفي بعض منح األسھم ل

٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠

درھم ٧٫١٥إلى درھم لكل سھم٢٫١١ودرھم لكل سھم١٫٥٨بقیمةتم تقدیر القیم العادلة في تاریخ المنح (وھو تاریخ القیاس) 
لكل سھم مع األخذ في االعتبار الشروط واألحكام التي تم بموجبھا منح األسھم. بلغ إجمالي القیمة العادلة لتوزیعات األسھم ما 

. الحقوق غیر المسیطرةألف درھم وتم إدراجھا على النحو التالي، مع زیادة مقابلة في ١٠٧٫١٦٦قیمتھ 

٢٠٢٠
ألف درھمعدد األسھم  

٤١٫٣٣٨٫٠٣٠٧٩٫٧٠٦المحمل على المصاریف اإلداریة والعمومیة (تكالیف الموظفین) 
١١٫١٦١٫٩٧٠٢٧٫٤٦٠المحمل على األرباح المحتجزة 

٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠١٠٧٫١٦٦



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٤

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي ٣٤

المالیة للشركات التابعة التي لدیھا حقوق غیر مسیطرة جوھریة مبینة أدناه:إن المعلومات 

نسبة حصة الملكیة المملوكة من قبل الحقوق غیر المسیطرة:

٢٠٢٠٢٠١٩بلد التأسیس والتشغیل  االسم

-٪٤٠اإلمارات العربیة المتحدةابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 
-٪٢٠اإلمارات العربیة المتحدةماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م

-٪٢٠اإلمارات العربیة المتحدةكوانت لیس الب ذ.م.م  
-٪٢٨اإلمارات العربیة المتحدةبالمز الریاضیة ش.م.خ
-٪٢٨٫٨اإلمارات العربیة المتحدةمخازن زي ش.م.خ

-٪٥٤٫٩اإلمارات العربیة المتحدةلیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خایزي

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

األرصدة المتراكمة للحقوق غیر المسیطرة الجوھریة: 
-٥٧٫٢٩٧ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م
-٤١٫٤٠٥ماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م 

-٣٨٫١٦٣لیس الب ذ.م.م  كوانت
-٨٤٫٦٦١بالمز الریاضیة ش.م.خ
-٤٤٫٩١٩مخازن زي ش.م.خ

-٦٤٫٣٢٨ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ

األرباح المخصصة للحقوق غیر المسیطرة الجوھریة: 
-٥٤٫١٣٤ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م
-٤١٫٣٤٥ماتریكس انترناشونال سلوشنز ذ.م.م 

-٣٨٫١٠٣كوانت لیس الب ذ.م.م  
-٢٫٥٠٢بالمز الریاضیة ش.م.خ
-)٨٤٨(مخازن زي ش.م.خ

-١٠٫٤٥٥ایزي لیس لتأجیر الدراجات الناریة ش.م.خ

إن المعلومات المالیة الملخصة لھذه الشركات التابعة مبینة أدناه. تستند ھذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات بین الشركات.

ایزي لیس زيبالمزكوانت لیسماتریكس أبیكس 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٤٢٫٥٧٠٤٣٨٫٨٣٢٢٣٨٫٦٨١٢٩١٫١٦٢٢٨٩٫٠٢٩٧٢٫٤٩٢اإلیرادات 
)٤٣٫٤٤٥()٢٥٧٫٠٠٨()١٨١٫٩٦٠()٤٣٫٩٧٦()٢٢٩٫٩٦٤()٢٠١٫٠٣٦(تكلفة المبیعات 

)١٣٫١٩٣()١٩٫٨٢٥()٢٩٫٧١٢()٤٫١٨٩()٢٫١٧٦()٦٫٢١٧(المصاریف العمومیة واإلداریة 
)٨٥١()٤٧٨()١٫٠٠٦(---تكلفة التمویل 

٤٫٥٥٠٥٧٧٦٫٧٨٠-١٨٣٥إیرادات أخرى 

١٣٥٫٣٣٥٢٠٦٫٧٢٧١٩٠٫٥١٦٨٣٫٠٣٤١٢٫٢٩٥٢١٫٧٨٣الربح للسنة 

١٠٫٤٥٥) ٨٤٨(٥٤٫١٣٤٤١٫٣٤٥٣٨٫١٠٣٢٫٥٠٢العائد إلى الحقوق غیر المسیطرة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٥

(تتمة) الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي  ٣٤

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملخص بیان المركز المالي كما في 

ایزي لیس زيبالمزكوانت لیسماتریكس أبیكس 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٣٠٣٢٦٫٧٩٠١٦٣٫٩٣٩-٥٫٩٨٣٦٫٠٨٦الحقوق غیر المسیطرة 
٢٧٤٫٥٨٠٢٦٩٫١٧٩٢٤١٫٦١١٢٨٠٫٣٨٨٢٨٣٫٦٦٣٣٦٫٣٤٢الموجودات المتداولة 

٢٦٫٤٩٩١١٫١٩٢١٠٫٥١٩--١٤٢المطلوبات غیر المتداولة 
١٣٧٫١٧٨٦٨٫٢٣٩٥٠٫٧٩٥١٩٫٨٩٨١٣٧٫٨٦٠٢٢٫١٧٥المطلوبات المتداولة 

١٤٣٫٢٤٣٢٠٧٫٠٢٦١٩٠٫٨١٦٢٣٥٫٢٩٤١٦١٫٤٠١١٦٧٫٥٨٧)٪١٠٠حقوق الملكیة (

العائدة إلى:
٨٥٫٩٤٥١٦٥٫٦٢١١٥٢٫٦٥٣١٥٠٫٦٣٣١١٦٫٤٨٢١٠٣٫٢٥٩حاملي أسھم الشركة األم 

٥٧٫٢٩٧٤١٫٤٠٥٣٨٫١٦٣٨٤٫٦٦١٤٤٫٩١٩٦٤٫٣٢٨الحقوق غیر المسیطرة 

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١النقدیة للسنة المنتھیة في ملخص معلومات التدفقات 

ایزي لیس زيبالمزكوانت لیسماتریكس أبیكس 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٠٫٨٢٨٢٢١٫٣٩٤١٨٫٦٣٩٩٫٧٠٥٢٥٫١٥٨٢٥٫٠٧٣تشغیلیة 
)١٥٫١٧٣()٦٫٣٤٥(٦٤٫٤٩٣)١٨٫٦٣٩()٨٫٦٢٨()٧٫٧٦٢(استثماریة 

)١٫٠٢٤(٧٩٫٧١٦)٣٤٫١٠٠(---تمویلیة 

٤٠٫٠٩٨٩٨٫٥٢٩٨٫٨٧٦-٣٫٠٦٦٢١٢٫٧٦٦صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ

قیاس القیمة العادلة ٣٥

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما یلي:

  العادلة لموجودات مالیة ومطلوبات مالیة مرتبطة بشروط معینة ویتم تداولھا في أسواق مالیة نشطة بناء على یتم تحدید القیم
أسعار التداول بالسوق في ختام األعمال بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.

  المقبولة بشكل عام بناًء على تحلیل یتم تحدید القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى وفقاً لنماذج األسعار
التدفق النقدي المخصوم باستخدام األسعار من معامالت السوق المتداولة القابلة للمالحظة واألسعار المتداولة ألدوات مماثلة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 

البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٦

قیاس القیمة العادلة (تتمة) ٣٥

القیمة العادلة لموجودات المجموعة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر  
یتم قیاس بعض الموجودات المالیة والموجودات البیولوجیة للمجموعة بالقیمة العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة. یظھر 

استنادًا ٣إلى ١حقاً لإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات من الجدول التالي تحلیًال لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا ال
إلى الحد الذي تكون فیھ القیمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة.

  (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من أسعار مدرجة- ١المستوى
مطابقة.

 التي یمكن ١قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن المستوى -٢المستوى
مالحظتھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غیر مباشر (مشتقة من األسعار).

قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من تقنیات التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تقوم -٣وى المست
على أساس بیانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت ال یمكن مالحظتھا).

یوضح الجدول التالي المعلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لموجودات المجموعة: 

القیمة العادلة كما في

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

التسلسل الھرمي 
للقیمة العادلة 

أسالیب التقییم والمدخالت 
الرئیسیة

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر 
القابلة للمالحظة 

بالقیمة العادلة 
ألف درھمألف درھمالموجودات المالیة 

استثمارات –استثمارات في أسھم مدرجة 
١المستوى ٣٠٣٫٥٠٠٢٫١٢٧في موجودات مالیة

أسعار متداولة في سوق 
ال ینطبقال یوجدنشط.

–استثمارات في أسھم غیر مدرجة 
٢المستوى ٧٦٦٫٠٨٢٤١٫٠٥٦استثمارات في موجودات مالیة

أسعار المعامالت المدفوعة 
مقابل أداة مماثلة أو مشابھة 

ال ینطبقال یوجدلجھة مستثمر فیھا.
الموجودات األخرى 

٢المستوى ١٫١٦٤١٫٢٠٦الموجودات البیولوجیة*
مدخالت ھامة قابلة 

ال ینطبقال یوجدللمالحظة.

مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي لم یتم لم یكن ھناك أیة تحویالت بین المستویات خالل السنة. ال یوجد أیة 
إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله.

، تشمل الموجودات البیولوجیة على نباتات المشتل المدرجة التي یتم إدراجھا ٢٠١٩دیسمبر  ٣١و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١*اعتبارًا من  
ھا بالقیة العادلة. یتم تحدید القیمة العادلة لنباتات المشتل بناًء على األسعار السوقیة بالقیمة العادلة وتربیة الدواجن التي یتم إدراج 

الحالیة لنوع مماثل من الموجودات. لیس ھنالك أسعار سوقیة مدرجة بالنسبة لتربیة الدواجن في مجلس التعاون الخلیجي، ویتم 
قابلة للتحقیق. بناًء علیھ، تتضمن تكلفة الدجاج البًیاض المحددة على تحدید بدائل لقیاس القیمة العادلة من قبل اإلدارة لتكون غیر

أساس معدل نفقات شھریة، سعر شراء دجاج بعمر یوم وكافة المصاریف المتكبدة في جلب دجاج بعمر یوم إلى المزرعة من 
لدجاج حتى بدایة عملیة إنتاج خارج القطر، إلى جانب تكالیف مثل تكالیف العلف، المتكبدة في تربیة والمحافظة على سرب ا

البیض.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. 
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٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٧

التحلیل القطاعي ٣٦

ألغراض تشغیلیة، تعمل المجموعة من خالل قطاعات األعمال على النحو التالي:

یتضمن تركیب محطات التبرید والتكییف، إصالح محطات التبرید واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة.قطاع المرافق:

تتضمن خدمات فنیة وتجاریة ومقاوالت، وخصوصاً مقاوالت األعمال البحریة، وتصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة، قطاع العقارات:
وإدارة سكن العمال وبیع العقارات.

وأصناف یتضمن تقدیم خدمات تتعلق بخدمات استثمار وتأسیس وإدارة المشاریع الریاضیة، وبیع األطعمة قمي: القطاع الر
. المأكوالت والمشروبات السریعة والعروض السنمائیة

یتضمن بیع قطع الغیار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات العسكریة وبیع المعدات واللوازم الطبیة.القطاع الصناعي: 

الخاص بالشركة العالمیة القابضة تجمید األسماك واألغذیة البحریة، تجھیز وتغلیف منتجات األغذیة قطاع األغذیةتضمنی
أیضًا تورید وتصنیع وبیع البحریة، تربیة وتجارة األسماك واألغذیة البحریة والتجارة العامة في المواد الغذائیة. كما تضمن

والدواجن.عام من صناعة األلبان، واللحوم لتأمین الطأعالف وأطعمة حیوانیة 

الخاص بالشركة العالمیة القابضة على خدمات الوساطة المقدمة فیما یتعلق باألوراق المالیة.قطاع األموال یشمل 

.تشمل مصاریف المكتب الرئیسي غیر المخصصة ألي قطاعقطاعات أخرى (غیر مخصصة)
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١١٨

التحلیل القطاعي (تتمة) ٣٦

اإلجماليقطاعات أخرىقطاع األموالقطاع األغذیةصناعيالالقطاع القطاع الرقميالعقاراتقطاعالمرافققطاع 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٫٠٤٦٫٥٦٩١٫٢٥٩٫٠٧٣--٢١٨٫٧٠٧١١٩٫٣١١٦٥٩٫٣٥٦٤٤٠٫٤٤٩٤٥٥٫٩٤٢٦٨٫٥٨٢٤٫١٢٢٫١٦٤٢٩٫١٤١١٫١٧٨٫٦٣٢٥٩٧٫٧٠٨٤١١٫٧٦٨٣٫٨٨٢راداتیاإل

)٩٢٠٫٤٢٥() ٤٫٦١٥٫١٦١(---) ٢٢٥٫٣٢٨()٥٢٦٫٣٩٢() ٩٤٨٫٥٩٢()٢٤٫٠٢٧() ٢٫٤٠٧٫٨٠٥()٤٢٫٨٢٢() ٤٢١٫١٤٩()٢٦١٫٥٠١() ٥٢٦٫٩٢٦()٦٥٫٦٨٣() ٨٥٫٣٦١(تكلفة المبیعات

٢٫٤٣١٫٤٠٨٣٣٨٫٦٤٨--١٣٣٫٣٤٦٥٣٫٦٢٨١٣٢٫٤٣٠١٧٨٫٩٤٨٣٤٫٧٩٣٢٥٫٧٦٠١٫٧١٤٫٣٥٩٥٫١١٤٢٣٠٫٠٤٠٧١٫٣١٦١٨٦٫٤٤٠٣٫٨٨٢إجمالي الربح

)٤١٫٦٣٨() ٤٦٫٥٠٣(----)٤١٫٦٣٨() ٤٤٫٥٥٥(-----) ١٫٩٤٨(--مصاریف البیع والتوزیع 

)١١٩٫٦٣٥() ٤٧٧٫٦٨٧()٢٨٫٨١٠() ٣٦٫٢٨٨()٢٫٢٣٣() ١٠٢٫٣١٠()٤٣٫٨٧٤() ٨٨٫٧٢٤()٤٫١٢٠() ١٠٥٫٢٠٠()٨٫١٤٦() ٣١٫٩٤٩()٢٦٫٦٥٣() ٩١٫٩٢٩()٥٫٧٩٩() ٢١٫٢٨٧(العمومیة واإلداریة المصاریف 

١٫٩٠٧٫٢١٨١٧٧٫٣٧٥)٢٨٫٨١٠() ٣٦٫٢٨٨(٨٤٫١٣٠١٫٦٤٩)١٤٫١٩٦(١١٢٫٠٥٩٤٧٫٨٢٩٣٨٫٥٥٣١٥٢٫٢٩٥٢٫٨٤٤١٧٫٦١٤١٫٦٠٩٫١٥٩٩٩٤٩٦٫٧٦١الربح (الخسارة) التشغیلیة

١٫٢٣٨٦٫٩٧٥٥٩٫١٩٥١٦٫١١٨٥٫٨٥٢٤٫٣٤٦٩٫٢٥٧١٫٢١٥١٣٫٢٦٩١٤٫٢٩٣٣٠٫٩٤٦١٫٤٦٩٩٦٫٦٥٤٥٩١٢١٦٫٤١١٤٥٫٠٠٧واإلیرادات األخرى إیرادات االستثمار

الحصة من ربح استثمار في شركات 

٩٤٨٫٢٤٧٤٫٧٧٦---٩٤٥٫٤٥٨---) ١٫٢٨٧(-) ٢٧٨(٤٫٣٥٤٤٫٧٧٦--زمیلة وشركات ائتالف 

٢٩٣٫٠٠٠٤٫٧٤٥٢٩٣٫٠٠٠----٤٫٧٤٥--------ربح من االستحواذ على شركة تابعة 

)١٣٫٩٥٨() ٦١٫٦٢٧() ١٣٢() ١٠٠() ٣٤٢() ١٠٣()٢٫٦٤٠() ٣٫٥١٣() ٥٣() ٦٦٥() ٦٤٦() ٣٫٠٨١() ٧٩٨() ٤٢٫٦٣٧()٩٫٣٤٧() ١١٫٥٢٨(تكالیف التمویل 

) ٥٧٥() ٣٧٩(----) ٥٧٥() ٣٧٩(--------مصاریف ضریبة الدخل

١٫٠٦٠٫٤٣١٢٫٧٧٦٦٠٫٢٦٦٢٦٤٫٦٤٩٣٫٠١٤٫٦١٥٥٠٥٫٦٢٥)٣٫١١٨(١٠١٫٧٦٩٤٥٫٤٥٧٥٩٫٤٦٥١٧٢٫٣٩١٥٫٣٣٧٢١٫٣١٤١٫٦١٦٫٤٦٤٢٫١٥٦١١٠٫٨٨٣الربح (الخسارة) للسنة

٢٩٫٢٣٦١٥٫٠٤١٦٤٫٧٢١١٫٧٨٩٢٧٫٣٣٨١٫٦٨١٦١٫٧٧٤١٦٢٣٠٫٠٠٥٨٫٨١٢١٩٫٢٩٦١٣٩١٥٧٫٧٧٢٢٣٢٫٣٨٥٣٥٫٣٩٦زائدًا: استھالك وإطفاء 

١١٫٥٢٨٩٫٣٤٧٤٢٫٦٣٧٧٩٨٣٫٠٨١٦٤٦٦٦٥٥٣٣٫٥١٣٢٫٦٤٠١٠٣٣٤٢١٠٠١٣٢٦١٫٦٢٧١٣٫٩٥٨زائدًا: تكالیف تمویل 

٣٧٩٥٧٥----٣٧٩٥٧٥--------زائدًا: مصاریف ضریبة دخل

ناقصاً: ربح من االستحواذ على 

)٢٩٣٫٠٠٠() ٤٫٧٤٥()٢٩٣٫٠٠٠(----) ٤٫٧٤٥(--------شركة  تابعة

الربح قبل الفائدة والضریبة
٣٫٣٠٤٫٢٦١٢٦٢٫٥٥٤)٢٠٫٤٤٧(١٤٢٫٥٣٣٦٩٫٨٤٥١٦٦٫٨٢٣١٧٤٫٩٧٨٣٥٫٧٥٦٢٣٫٦٤١١٫٦٧٨٫٩٠٣٢٫٣٧١١٤٠٫٠٣٥٨٫٩٠٩١٫٠٧٩٫٨٣٠٣٫٢٥٧٦٠٫٣٨١واالستھالك واإلطفاء

١٫٠٩٣٫٤٤٠٩٦٤٫٠٤٣٤٫٢١٨٫٠٥٠٥٦١٫٥٣٤٥٦١٫٠٢٣٣٩٧٫٦٦٥٣٫١٦١٫٣٢٢٢٠٦٫٠٣٥١٫٤٠٩٫١٠٠٨٤٨٫١٣١٣٫٤٥٥٫٦٢٤٦٨٤٫٤٣٥١١٣٫٧٢١٣١٦٫٣٠٦١٤٫٠١٢٫٢٨٠٣٫٩٧٨٫١٤٩موجودات القطاع

٤٧١٫٥٦٥٤٩٣٫٥٤٧٢٫٥٧٨٫٩٤٦١٠٣٫٠١٩٢١٥٫٢٤٢١٣٨٫٤٣٤١٫١٤٣٫٨٢٦٥٣٫٣٧٠٥٧٣٫٧٠٧٣٤٣٫٦٥١١٫١٩٩٫٦١٦٥٤٨٫٧٠٤٧٫٤٤٥١٠٢٫٥١٥٦٫١٩٠٫٣٤٧١٫٧٨٣٫٢٤٠مطلوبات القطاع
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٢٠٢٠ديسمبر ٣١

١١٩

إدارة المخاطر المالیة ٣٧

إدارة مخاطر رأس المال 
إن ھدف المجموعة من إدارة رأس المال ھو حمایة مقدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ اإلستمراریة بھدف تقدیم عوائد 

للمساھمین ومنافع للشركاء وكذلك االحتفاظ بھكیل رأس المال بخفض تكلفة رأس المال.

بتعدیل قیمة مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین والعوائد الرأسمالیة وبھدف االحتفاظ أو تعدیل ھیكل المال، قد تقوم المجموعة  
للمساھمین وإصدار أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لخفض الدیون.

لم یكن ھنالك تغییرات على منھج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم أحتساب نسبة المدیونیة  وبما یتوافق مع األخرین في الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس
كصافي الدین مقسومًا على إجمالي القروض ناقصًا النقد والودائع القصیرة األجل. یتم إحتساب إجمالي "حقوق الملكیة" كما ھو  

معروض في بیان المركز المالي زائد صافي الدین.

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٩٢٦٫١٥٩٤٤٤٫٨٧٢قروض بنكیة
٨٨٫٥٠٩٨٤٫٩٦١مطلوبات عقود إیجار

--قرض من طرف ذو عالقة
)١٫٣٠٥٫١٨٥()٣٫٦٦٥٫٣٣٤(نقد وأرصدة بنكیة 

)٧٧٥٫٣٥٢()٢٫٦٥٠٫٦٦٦(صافي الدین

٧٫٤٦٨٫٨٤٧٢٫١٧٢٫٤٨١حقوق الملكیة

--نسبة المدیونیة / حقوق الملكیة

أھداف إدارة المخاطر المالیة 
مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر تحویل العمالت األجنبیة -تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة المتعلقة باألدوات المالیة 

ومخاطر األسعار ومخاطر التدفقات النقدیة ومخاطر معدالت الفائدة على القیمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. 
مركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى الحد من التأثیرات السلبیة یت

المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

إدارة مخاطر السوق 
مخاطر تحویل العمالت األجنبیة

نبیة حیث أن معظم موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة سائدة بالدرھم لیس لدى المجموعة أي تعرض جوھري لمخاطر العمالت األج 
اإلماراتي أو بالدوالر األمریكي، حیث أن الدوالر األمریكي ثابت مقابل الدرھم اإلماراتي.
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٣٧

إدارة مخاطر السوق (تتمة) 
مخاطر األسعار

التي تحتفظ بھا. بلغت محفظة المتداولةأسعار األوراق المالیة المتداولة بسبب االستثماراتتتعرض المجموعة إلى مخاطر 
ألف درھم). في تاریخ التقاریر المالیة، إذا ٤٣٫١٨٣: ٢٠١٩ألف درھم (٣٠٣٫٥٠٠ما قیمتھ المتداولةالمجموعة استثمارات 

وربحھا یرات، إلرتفعت/إنخفضت حقوق ملكیة المجموعةمع ثبات كافة المتغ٪٥كانت أسعار االستثمارات أعلى/أقل بنسبة 
كما یلي:وخسارتھا 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٣٫٤٢٩التأثیر على ربح المجموعة للسنة (زیادة / نقص)

١١٫٧٤٦٢٫١٥٩التأثیر على الدخل الشامل اآلخر للمجموعة للسنة (زیادة / نقص)

معدالت الفائدةمخاطر 
یتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في معدالت الفائدة السوقیة بشكل رئیسي بقروض المجموعة ذات معدالت الفائدة 

نقطة أساس مع بقاء كافة المتغیرات ١٠٠، فیما لو كانت معدالت الفائدة على القروض أقل/أعلى بـ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١العائمة. في  
ألف درھم).٣٫٨٣٩: ٢٠١٩ألف درھم (١٠٫٨٨٤الرتفع / انخفض الربح للسنة بمبلغ ثابتة، 

إدارة مخاطر االئتمان 
یتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، بإستثناء مخاطر االئتمان التي تتعلق بأرصدة الذمم المدینة. تكون كل  شركة  

لكل من عمالئھم الجدد قبل عرض شروط وأحكام الدفع االعتیادیة وأحكام محلیة مسؤولة عن إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان 
التوصیل. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یعادلھ والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة باإلضافة إلى تعرضات االئتمان 

ة على حدة. یتم مراقبة استخدام حدود االئتمان للعمالء، ویشمل ذلك المدینون القائمة والمعامالت الملتزم بھا. على أساس كل حال
بشكل دوري. إن سیاسة المجموعة ھي إیداع النقد وما یعادلھ والودائع القصیرة األجل لدى بنوك ومؤسسات مالیة ذات سمعة  

طیبة.

جوھریة لمخاطر االئتمان ضمن المجموعة. توجد سیاسات مطبقة بھدف ضمان تقدیم الخدمات إلى العمالء لیس ھناك تركزات
ذو تاریخ ائتماني مقبول. ینشأ تعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان من فشل الطرف المقابل، بأقصى تعرض مساوي للقیم 

المدرجة لھذه األدوات.
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ة) إدارة المخاطر المالیة (تتم٣٧

إدارة مخاطر السیولة 
إن مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم مقدرة المجموعة من الوفاء بمتطلبات التمویل. یتم مراقبة قائمة استحقاق المطلوبات المالیة 

من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بسیولة مناسبة.

م تجمیعھا من قبل اإلدارة المالیة للمجموعة. تقوم اإلدارة یتم إعداد توقعات التدفقات النقدیة في الشركات التشغیلیة للمجموعة ویت
المالیة للمجموعة بمتابعة التوقعات المتداولة لمتطلبات سیولة المجموعة بھدف ضمان توفر نقد كافي السیتفاء االحتیاجات التشغیلیة 

وقات بھدف عدم انتھاك المجموعة مع االحتفاظ بسقف كافي على تسھیالت االقتراض الملتزم بھا الغیر مسحوبة في كافة األ
لحدود أو مواثیق االقتراض على أي من تسھیالت قروضھا. تأخذ ھذه التوقعات في االحتساب خطة تمویل دیون المجموعة 

واالمتثال بالمواثیق واالمتثال باألھداف المالیة الداخلیة في بیان المركز المالي الموحد.

المطلوبات المالیة للمجموعة ضمن مجموعات استحقاق ذات صلة بناًء على الفترة المتبقیة بتاریخ التقاریر یحلل الجدول التالي 
المالیة لتواریخ االستحقاق التعاقدیة. إن القیم المفصح عنھا في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة:

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١شھر١٢إلى ٣أشھر٣أقل من عند الطلب
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
٤٫٥٦١١٩٥٫٦٨٢٤٥٣٫٩٠٣٤٢٤٫١٩٨١٫٠٧٨٫٣٤٤-القروض

١٥٫٩٥٠٥٨٫٩٠٠٤٥٫٤٥٩١٢٠٫٣٠٩--مطلوبات عقود اإلیجار
٧٨٧٫٥٦٢-١٦٢٫٦٢٠٢١٣٫٦٣٥٢٨٠٫٤١٨١٣٠٫٨٨٩المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

١٫٩١٣٫١٤٨-١٩٫٦٨١١٫٢٥٧٫٦١٧٤٨٠٫١٨٠١٥٥٫٦٧٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٨٢٫٣٠١١٫٤٧٥٫٨١٣٩٧٢٫٢٣٠٧٩٩٫٣٦٢٤٦٩٫٦٥٧٣٫٨٩٩٫٣٦٣اإلجمالي

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
١١٨٫٠٣٩٣٤١٫٥٥٤٩٫٦٧١٤٦٩٫٢٦٤--القروض 

٩٣٫٠٢٧-٨٫٨٢٨٨٤٫١٩٩--مطلوبات عقود اإلیجار
١٧٩٫١٣٩---١٧٩٫١٣٩-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

٩٠٩٫٣٨٢-٥٨٫٦٠٠٣٨٨٫٦١٣٣٩٤٫٧٤٦٦٧٫٤٢٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٥٨٫٦٠٠٥٦٧٫٧٥٢٥٢١٫٦١٣٤٩٣٫١٧٦٩٫٦٧١١٫٦٥٠٫٨١٢اإلجمالي

توزیعات أرباح ٣٨

. لم یتم ٢٠١٩ألف درھم في عام ٣٫٧٨٠تم اإلعالن عن توزیعات أرباح عائدة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة والبالغة قیمتھا 
اإلعالن عن مثل ھذه التوزیعات خالل العام الحالي.
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الالحقةاألحداث ٣٩

بعد نھایة السنة، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة:

٪٦٠حصة ملكیة بنسبة –األفق الملكي القابضة ذ.م.م ) ١(
٪٦٠حصة ملكیة بنسبة –شركة أفكار لالستثمارات المالیة والعقاریة ذ.م.م ) ٢(

وعالوة على ذلك، بعد نھایة السنة، قرر مجلس إدارة المجموعة دمج ما یلي:

طاع أعمال جدید، وھو "آي اتش سي للتعیلم القابضة ذ.م.م"، بغرض االستثمار في قطاع التعلیم؛ق) ١(
؛٪١٠٠شركة سي اتش آرتیلیجینس ذ.م.م، بحصة ملكیة تبلغ نسبتھا ) ٢(
؛٪٧٥شركة فوج فیر فایتینج سیرفیسیز ذ.م.م، بحصة ملكیة تبلغ نسبتھا ) ٣(
؛ و٪٥١ة تبلغ نسبتھا میدي كیو ھیلث كیر اند كلینیك ذ.م.م، بحصة ملكی) ٤(
.٪٦٠أبیكس القابضة ذ.م.م، بحصة ملكیة تبلغ نسبتھا ) ٥(


