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 المركز المالي الموحد بيان 
 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح 
     صول األ

 202,560  52,640 5 النقد وأرصدة لدى البنوك 
 81,391  13,690 6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 14,905  11,496 7 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 97  1,476 20 من أطراف ذات عالقة   ةالمستحقالمبالغ 
 92,150  60,681 8 استثمارات في شركات زميلة 
 20,739  - 9 استثمار في ائتالف مشترك 

 109,267  122,290 10 استثمارات عقارية 
 997  993  غير ملموسة  أصول 

 199,615  191,721 11 ممتلكات وتركيبات ومعدات 
 31,248  26,632 12 أخرى  أصول 

   752,969  481,619  صول إجمالي األ 

     
     حقوق الملكية و  لتزاماتاال
     لتزامات اال

 32,370  30,487 13 قروض ألجل 
 31,923  24,127 14 أخرى  التزامات
  24  102 20 ألطراف ذات عالقة  ةالمستحقالمبالغ 

   64,317  54,716  لتزامات إجمالي اال 

     
     الملكيةحقوق 

 577,500  377,500 15 رأس المال 
 59,042  59,042 16 االحتياطي القانوني 

 50,619  619 17 االختياري االحتياطي 
 (57,071)  ( 61,544)  احتياطي القيمة العادلة 

 6,360  ( 727)  محتجزةالاألرباح /  )الخسائر المتراكمة(

 الشركة األم ملكية المنسوبة لمساهمي  الحقوق 
 

374,890 
 

636,450 
     

   52,202  52,013 18 الحصص غير المسيطرة 

   688,652  426,903  إجمالي حقوق الملكية 

     
 752,969  481,619  وحقوق الملكية  لتزامات إجمالي اال 

     
 

وتم التوقيع باإلنابة عنه   2021مارس  29اإلدارة بتاريخ تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس 
 من قبل: 

 
 

 
 ________________________       ________________________  

 أرجيت نانديالسيد/         السيد/ سعيد محمد المسعود  
 الرئيس التنفيذي         رئيس مجلس اإلدارة  
 
 
 
 
 

 
 

ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  33إلى   1 منتشكل اإليضاحات   جزء 

 



 شركة المستثمر الوطني ش.م.خ 

10 

  الموحد بيان األرباح أو الخسائر 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم إيضاح 
     

 84,350  70,525 22 أتعاب وإيرادات الخدمات
 صافي إيرادات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 329 23 األرباح أو الخسائر   
  

14,235 
 إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات بالقيمة 

 163  الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل   
  

373 
 530  2,152 8 الحصة من أرباح الشركات الزميلة

 ( 922)  -  االئتالف المشتركالحصة من خسائر 
 ( 1,187)  ( 3,093) 10 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

 4,774  948 24 إيرادات الفائدة 
 3,792  1,141  إيرادات أخرى 

     
  72,165  105,945 

     
 ( 15,355)  ( 11,087)  المصروفات التشغيلية
 ( 22,064)  ( 16,873) 25 واإلدارية المصروفات العمومية 

 ( 56,359)  ( 40,122) 26 مصروفات متعلقة بالموظفين 
 ( 8,654)  ( 9,404)  االستهالك 

 ( 2,104)  ( 1,523) 27 مصروفات الفائدة
 ( 1,117)  ( 76) 12 المدينة  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية

     
  (79,085 )  (105,653) 

     
 292  ( 6,920)  السنةربح ( / ة )خسار

     
     

     منسوبة إلى: 
 925  ( 7,087)    األم الشركةمساهمي 

 (633)  167 18 الحصص غير المسيطرة

     
  (6,920 )  292 

     
 0,002  ( 0.019) 28 ربحية السهم األساسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ا ال يتجزأ من هذه  33إلى   1 من تشكل اإليضاحات  البيانات المالية الموحدة. جزء 
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 الموحد األخر الشامل دخلال بيان
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم  
     
     

 292  ( 6,920)  ربح السنة( / ة )خسار
     

     :الدخل الشامل اآلخر
     

 البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى 
   األرباح أو الخسائر   

 
 

 المالية بالقيمة العادلة   صول خسائر القيمة العادلة لأل
 ( 2,528) 7  الدخل الشامل اآلخر من خالل     

 
(10,500 ) 

 (37)  ( 1,945)  الدخل الشامل األخرى من شركة زميلة حركة  من حصة ال

     
 ( 10,537)  ( 4,473)  الشاملة األخرى ةإجمالي الخسار

     

 ( 10,245)  ( 11,393)  الشاملة  ةإجمالي الخسار

     
     منسوبة إلى: 

 ( 9,612)  ( 11,560)    األم الشركة مساهمي
 ( 633)  167  الحقوق غير المسيطرة

     
  (11,393 )  (10,245 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  33إلى   1 منتشكل اإليضاحات   جزء 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 

 رأس 
 المال 

 

 االحتياطي 
 القانوني 

 

 االحتياطي 
 االختياري

 

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

الخسائر   
المتراكمة /  

رباح  األ
 محتجزة ال

 

حقوق الملكية  
الخاصة بمساهمي  

 الشركة األم 

 

الحصص غير  
 المسيطرة 

 

 
 اإلجمالي 

 

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

                

                

 701,011  54,949  646,062  5,621  (46,534)  50,526  58,949   577,500 2019يناير  1الرصيد في 
 292  (633)  925  925  -  -  -  - أرباح السنة 

 ( 10,537)  -  (10,537)  -  (10,537)  -  -  - الشاملة األخرى  ةالخسار
 -  -  -  ( 93)  -  -  93  - ( 16المحول إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 

 -  -  -  ( 93)  -  93  -  - (17)إيضاح  االختياريالمحول إلى االحتياطي 
 ( 2,114)  (2,114)  -  -  -  -  -  - التغير في الحصص غير المسيطرة 

 688,652  52,202  636,450  6,360  (57,071)  50,619  59,042  577,500  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
               

 688,652  52,202  636,450  6,360  ( 57,071)  50,619  59,042  577,500 2020يناير  1الرصيد في 
 ( 6,920)  167  ( 7,087)  ( 7,087)  -  -  -  - السنة  خسارة
 ( 4,473)  -  ( 4,473)  -  ( 4,473)  -  -  - الشاملة األخرى  ةالخسار

 ( 200,000)  -  ( 200,000)  -  -  -  -  ( 200,000) (15إيضاح المردود من رأس المال )
 ( 50,000)  -  ( 50,000)  -  -  ( 50,000)  -  - (17توزيعات أرباح خاصة )إيضاح 

 ( 356)  ( 356)  -  -  -  -  -  - التغير في الحصص غير المسيطرة 

 426,903  52,013  374,890  ( 727)  ( 61,544)  619  59,042  377,500 2020ديسمبر  31الرصيد في 

                
 
 
 
 
 
 

 
 

ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.   33إلى  1 منشكل اإليضاحات  جزء 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

  2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم  إيضاح  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 292  ( 6,920)  )خسارة( / ربح السنة 

 
    

     تسويات لـ: 
 8,654  8,622 11 ممتلكات وتركيبات ومعدات استهالك 

 -  782  حق استخدام األصول انخفاض قيمة 
 59  4  غير ملموسة  أصولإطفاء  

 ( 530)  ( 2,152) 8 الحصة من أرباح شركات زميلة 
 922  -  الحصة من خسائر ائتالف مشترك 

 1,187  3,093 10 صافي خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية
 ستثمارات بالقيمة العادلة من لال  تغير في القيمة العادلة

 ( 1,831)  566 6 خالل األرباح أو الخسائر  
 1,117  76 12 المدينة   خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية

 ( 4,774)  ( 948) 24 إيرادات الفائدة 
 2,104  1,523 27 مصرفات الفائدة 

                               3,260  1,542 14 للموظفين مخصص تعويضات نهاية الخدمة 
 إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة  

 ( 373)  ( 163)  الدخل الشامل اآلخر من خالل  

  6,025  10,087 
     التغيرات في: 

 40  ( 1,379)  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
 1,956  1,678  األخرى   صولاأل
 2,174  ( 4,372)  األخرى  لتزاماتاال

 8   4,701  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
 ( 2,114)  ( 356)  الحصص غير المسيطرة 

 ( 2,582)  ( 5,370) 14 تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 9,569  927  من األنشطة التشغيلية  يةالنقد  التدفقات  صافي
 

    
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 1,769)  ( 753) 11 شراء ممتلكات وتركيبات ومعدات، صافي

 متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة  
 102,268  67,135  من خالل األرباح أو الخسائر  

 ( 86,076)  - 6 شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 متحصالت من استرداد جزئي الستثمارات بالقيمة العادلة  

 2,500  881 7 الدخل الشامل اآلخر من خالل  
  60  25,338  متحصالت من استرداد جزئي الستثمار في شركة زميلة 

 4,131  6,100  توزيع أرباح االستثمار في شركة زميلة متحصالت من 
 33,019  13,396  ودائع ألجل 

 4,025  3,028  إيرادات الفائدة المستلمة 
 إيرادات توزيعات األرباح المقبوضة من استثمارات بالقيمة العادلة 

 373  163   الدخل الشامل اآلخرمن خالل   

 58,531  115,288  من األنشطة االستثمارية  يةالنقد  التدفقات  صافي
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 -  ( 200,000)    ردود من رأس المال لحاملي أسهم الشركة األمالم

 -  ( 50,000)  لحاملي أسهم الشركة األم  توزيعات األرباح المدفوعة
 (3,316)    (1,883)  سداد قروض ألجل 
 (2,134)    (856)  الفائدة المدفوعة 

 (5,450)    (252,739)  في األنشطة التمويلية  ةالمستخدم  التدفقات النقديةصافي  
 

 
   

 62,650  ( 136,524)  وما في حكمه الزيادة في النقد   )النقص( / صافي
 122,929  185,579  يناير   1في  كما النقد وما في حكمه

 
    

 185,579  49,055 5 ديسمبر  31في كما   حكمهالنقد وما في  
     

 * معاملة غير نقدية 
 ٪. 100 لتصبح أطراف ذات عالقة نقل األسهم من عملية من خالل  " ليمتد الجيون  "   فيزيادة حصتها ب  المجموعة قامت ،   سنةخالل ال

 

ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  33إلى  1تشكل اإليضاحات من   الموحدة.جزء 
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 القانوني واألنشطة الرئيسية   الوضع 1
 

إن شركة المستثمر الوطني ش.م.خ )"الشركة"( مسجلة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق  
المالية كشركة مساهمة خاصة منذ   بشأن    2015( لسنة  2. تخضع  الشركة للقانون االتحادي رقم )2014أبوظبي لألوراق 

في عام    لوزارة االقتصاد و المتعلق بالشركات المساهمة الخاصة.  2017لعام   539و للقرار الوزاري رقم  الشركات التجارية
االستث  2001 أعمال  لممارسة  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  الشركة على موافقة مصرف  المالي كشركة حصلت  مار 

رقم   المركزي  المصرف  إدارة  لقرار مجلس  وفقا   الخاصة    1995ابريل    18المؤرخ    8/94/ 164استثمار  التنظيمات  بشأن 
والسلع   المالية  األوراق  هيئة  لتنظيمات  الشركة  تخضع  والمصرفية.  االستثمارية  االستشارات  وشركات  االستثمار  بشركات 

 . 2018منذ اإلدارة ط اونش 2017ط إدارة االستثمار منذ اونش 2012المالية منذ  ط االستشاراتاومرخصة لمزاولة نش
 

بشأن الموافقة على اإللغاء الطوعي    2020أر تي/  22، أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع قرارها رقم    2020مايو    6في  

 بشركة المستثمر الوطني.لرخصة التحليل المالي الخاصة 
 

 . بالموافقة على اإللغاء الطوعي لرخصة اإلدارة، أصدرت هيئة األوراق المالية والسلع ،  2020مايو  8في 
 

 تتم إدارة الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة"( كشركة خدمات استثمارية ومالية متكاملة.
 

االستثمار   هي  للمجموعة  الرئيسية  األنشطة  و  واألعمالإن  األصول  المصرفية  الخاصة إدارة  الملكية  استثمارات و  وحقوق 
 ستشارية. االخدمات الوتقديم  أخرىألطراف  يةالعقار واالستثمارات الضيافةوالصناديق واألسهم 

 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.    47435إن المكتب الرئيسي للشركة المسجل هو ص.ب: 

 
 . 2021مارس   29بتاريخ  من قبل مجلس اإلدارة والتصريح بإصدارهاللمجموعة  البيانات المالية الموحدةهذه تم اعتماد 
 

 أساس اإلعداد  2
 

 بيان التوافق 
 

” الصادرة عن المجلس الدولي  IFRSالموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “تم إعداد البيانات المالية 
 . 2015لسنة   2( والمتطلبات المعنية من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم IASBللمعايير المحاسبية )

 
 أساس القياس 

 
وحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية واالستثمارات العقارية التي  تم إعداد هذه البيانات المالية الم

 يتم قياسها بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المالية أدناه.
 

 العملة التشغيلية وعملة التقرير
 

و عملة    )"الدرهم اإلماراتي"( وهو العملة التشغيليةيتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  
 للمجموعة. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح بألف درهم، ما لم يُذكر خالف ذلك. العرض
 
 العمالواستمرارية ا 19-كوفيدتأثير 

 
والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من انتشار الوباء بشكل كبير على المجموعة. وقد تطلبت   19-كوفيد لقد أثر تفشي وباء

و  هيئة األوراق المالية والسلع ،  في    اإلدارة والتحليل المالي    الشركة و المتعلق    هذه اإلجراءات من المجموعة إلغاء ترخيص
الخدمات االستشارية وإيرادات اإليجار. وقد أثر ذلك سلب ا على األداء    حيث تحقق المجموعة بشكل كبير إيراداتها من دخل رسوم

 المالي للمجموعة للسنة وعلى مركز السيولة لديها. 
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 )تابع(   أساس اإلعداد 2
 

 واستمرارية االعمال 19-كوفيدتأثير 
 

بلغ صافي أصول المجموعة  و  ألف درهم.      6,920بمبلغ    المجموعة  صافي خسارة  بلغت،    2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
النقد   و المتمثلة فيألف درهم من الموارد      99,023ألف درهم. لدى المجموعة    426,903مبلغ    2020ديسمبر    31في    كما
 المتاح في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية.وأخرى عالية السيولة وخط ائتمان غير مستخدم  أصولو وما في حكمهو
 

ال تزال هناك درجة معينة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير الوباء على أعمال المجموعة في الفترات المستقبلية. لذلك ، قامت 
ا من تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة. أخذ التقييم في االعتبار   12التأثير مع األخذ في االعتبار فترة    بتقييماإلدارة   شهر 

وقع من متطلبات السوق للفندق واستجابة اإلدارة. كما أخذ التقييم في االعتبار فائدة اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة  المستوى المت
فيروس كوفيد الناجمة عن  السلبيات  ، وإلغاء ترخيص    19-للتخفيف من  ، وتصفية االستثمارات  المال  ، مثل تخفيض رأس 

وفائض الموظفين ، واحتماالت بيع بعض ممتلكاتها و حصة في األسهم في مسار  التشغيل مع هيئة األوراق المالية والسلع ،  
 األعمال األطول. 

 
بناء  على مركز السيولة للمجموعة كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة ، تتوقع اإلدارة تمويال  إضافي ا في الوقت 

 بشأن ترتيبات التمويل اإلضافية. بنوكال. تجري المجموعة حالي ا مناقشات مع المناسب
 

ا ، استدعى الوضع الناتج من إدارة المجموعة مراجعة أحكامها الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطرق    أيض 
  . في 2020ديسمبر    31الحساب والمصادر الرئيسية للتقدير المطبقة على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  

ا لألثر على عمليات   حين أن ذلك يمثل تحدي ا اآلن ، للتنبؤ بالنطاق الكامل ومدة تأثير األعمال واالقتصاد ، أجرت اإلدارة تقييم 
تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة ، ال يلزم إجراء تغييرات  كما في  وجوانب األعمال وخلصت إلى أنه ككل المجموعة

ديرات الرئيسية. ومع ذلك ، وبالنظر إلى حالة عدم التأكد الحالية ، فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات  جوهرية لألحكام والتق
الفترات   في  المتأثر  االلتزام  أو  الدفترية لألصل  القيمة  تعديل جوهري على  تتطلب  قد  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات 

ليقين في المستقبل ، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء  على التطورات المستقبلية. بما أن الوضع يتطور بسرعة مع عدم ا
 المحتملة.
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المالية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة "المجموعة"(. فيما   البياناتعلى    المرفقةحدة  المو  المالية  البياناتتشتمل  
 يلي تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية: 

 

  نسبة الملكية ٪   
بلد   

 التأسيس 
 ديمسبر 31 ديمسبر 31

 2019 2020  النشاط الرئيسي 
     

     العاملة الشركات 
 االستثمار في العقارات 67 67 اإلمارات الند مانجمنت ذ.م.م   ماين

إدارة العقارات وخدمات    100 100 اإلمارات م.م.فالكون انفستمنت ذ
االستشارات والوساطة 

 في االستثمارات 
 شركة    -المستثمر الوطني إلدارة العقارات ذ.م.م 

 م .م.انفستمنت ذتابعة لفالكون   
االستشارات والخدمات  100 100 اإلمارات

 االستشارية
 روبرت فالناجان أريبيان لالستشارات اإلدارية   

 م.م.انفستمنت ذشركة تابعة لفالكون  –ذ.م.م   
خدمات االستشارات   51 51 اإلمارات

 اإلدارية 
 شركة تابعة  -ذ.م.م.  شركة العقاريون المهنيون 

 لفالكون انفستمنت ذ.م.م  
 العقارات واالستشارات  80 80 السعودية

 االستثمارات العقارية  100 100 اإلمارات أب تاون مانجمنت ذ.م.م 
 االستثمارات العقارية  100 100 اإلمارات أب تاون انفستمنت ذ.م.م

 االستثمارات العقارية  100 100 اإلمارات ذ.م.م.انفسمنت الند  اينم
 نياشركة تابعة لم –ميلينيوم سنترال مفرقفندق 
 ذ.م.م. انفسمنت الند 

 خدمات الضيافة  100 100 اإلمارات

 شركة تابعة   - م.م.سوليوشن للعقارات ذمينا 
 م.م.انفستمنت ذلفالكون   

 العقارات واالستشارات  100 100 اإلمارات

   – كوليرز انترناشيونال للخدمات العقارية ذ.م.م 
 م .م.انفستمنت ذشركة تابعة لفالكون   

الخدمات االستشارية    100 100 قطر 
 والعقارية

كوليرز انترناشيونال لالستشارات العقارية ذ.م.م  
 م .م.انفستمنت ذشركة تابعة لفالكون     –

الخدمات االستشارية  100 100 مصر
 والعقارية

 و االستثمارات العقارية 47 100 اإلمارات ليمتدالجيون 
االستثمار في أسهم 

 الشركات العامة
     

     الشركات ألغراض خاصة 
 إدارة األصول  100 100 اإلمارات م . م.شركة الشخص الواحد ذ –يونايتيد كابيتال 

تي انفست )مملوكة لشركة المستثمرالوطني يفيدل
 (م. م.شركة الشخص الواحد ذ –ش.م.خ. 

 إدارة األصول  100 100 اإلمارات

 األصول إدارة  100 100 اإلمارات م .م.شركة الشخص الواحد ذ – الظفرة كابيتال

 رجز تي ان آي كابيتال بارتنرز ليمتد 
 كايمان 

صناديق حقوق ملكية   100 100
 خاصة 

 رجز تي ان آي جنرال بارتنرز ليمتد
 كايمان 

صناديق حقوق ملكية   100 100
 خاصة 

 إدارة األصول  100 100 اإلمارات م . م.شركة الشخص الواحد ذ –بلوتشب كابيتال 
 

ــتها فيالمجموعة   قامت* خالل العام الحالي ،  ــترك "  بزيادة حصــ ــروع المشــ   ٪100٪ إلى  47" من  ليمتدالجيون  في المشــ
 . (9)إيضاح 
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. يتم تحقيق الســيطرة 2020ديســمبر    31تتكون البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشــركة وشــركاتها التابعة كما في 
ــتثمر فيها ولديها المقدرة  ــاركتها مع الجهة المسـ ــة، أو لديها الحق في العوائد المتفاوتة، من مشـ عندما تكون المجموعة معرضـ

 من خالل سيطرتها على الجهة المستثمر فيها. على التأثير على هذه العوائد

 
 وبشكل خاص تسيطر المجموعة على شركة تابعة في حال وفقط في حال أن للمجموعة:

 

سيطرة على الجهة المستثمر فيها )على سبيل المثال، وجود حقوق تعطيها المقدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة   •

 ؛ المستثمر فيها(

 في العوائد المتغيرة الناتجة عن تعاملها مع الجهة المستثمر فيها؛ و  التعرض، أو الحقوق •

 المقدرة على استخدام السيطرة على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  •

 

بشـكل عام ، هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصـويت تؤدي إلى السـيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة 
غلبية حقوق التـصويت أو حقوق مماثلة للـشركة المـستثمر فيها ، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف أقل من أ

 ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها ، بما في ذلك:

 
 الترتيبات التعاقدية مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها  •

 لحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى ا •

 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة •

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم في حال سـيطرتها أو عدم سـيطرتها على جهة مسـتثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشـير إلى 
الثالثة. يبدأ توحيد شـركة تابعة عندما تحصـل المجموعة على سـيطرة وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصـر السـيطرة  

ــول وإلتزامات وإيرادات  ــركة التابعة. يتم إدراج أصـ ــيطرة على الشـ ــركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السـ على الشـ
لموحد وبيان الدخل الشــامل ومصــروفات  الشــركة التابعة المســتحوذ عليها أو المســتبعدة خالل الســنة في بيان المركز المالي ا

ــيطرة على   ــيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن الســ ــل فيه المجموعة على الســ الموحد منذ التاريخ الذي تحصــ
 الشركة التابعة.

 

ير ينـسب الربح أو الخـسارة وكافة مكونات الدخل الـشامل اآلخر إلى حاملي حقوق ملكية الـشركة األم للمجموعة وإلى الحقوق غ
المســيطرة، حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصــيد الحقوق غير المســيطرة. عند الضــرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات 
اتها المحاـسبية تتوافق مع الـسياـسات المحاـسبية للمجموعة. يتم اـستبعاد كافة األصـول   المالية للـشركات التابعة بهدف جعل ـسياـس

داخل المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضـــــاء   ادات والمصـــــروفاتواإللتزامات وحقوق الملكـية واإلير
 المجموعة بالكامل عند التوحيد. 

 
 يتم احتساب التغير في نسبة الملكية لشركة تابعة، بدون فقدان القدرة على التحكم، على أنها معامالت حقوق الملكية. 

 

 كم بالشركة التابعة فإنها:في حال فقدت المجموعة القدرة على التح

 

 تستبعد األصول )بما في ذلك الشهرة( واإللتزامات الخاصة بالشركة التابعة •

 تستبعد القيمة الدفترية ألي من الحقوق الغير مسيطرة  •

 تستبعد فروق تحويل العملة المتراكمة، المدرجة في حقوق الملكية  •

 تدرج القيمة العادلة لالعتبارات المستلمة •

 القيمة العادلة ألي استثمارات تم االحتفاظ بها تدرج  •

 تدرج أي فائض أو عجز في األرباح والخسائر •

للمكونات المدرجة سابقا  في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر أو األرباح   الشركة الرئيسيةتعيد تصنيف حصص   •

 الغير موزعة كما هو مناسب، كما هو مطلوب لو استبعدت المجموعة األصول واإللتزامات المتعلقة.  
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 دمج األعمال والشهرة
 

ــاب دمج األعمال  ــاس إجمالي المقابل المحول ، والذي يتم يتم احتس ــراء. يتم قياس تكلفة الحيازة على أس ــتخدام طريقة الش باس
قياـسه بالقيمة العادلة في تاريخ االـستحواذ ، ومبلغ أي حصـص غير مـسيطرة في الـشركة المـشتراة. لكل اندماج أعمال ، تختار 

المقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصــة المتناســبة من صــافي  المجموعة ما إذا كانت ســتقيس الحصــص غير المســيطرة في الحصــة  
األصــول المحددة للشــركة المقتناة. يتم احتســاب التكاليف المتعلقة باالســتحواذ كمصــروفات عند تكبدها وتدرج في المصــاريف  

 اإلدارية.
 

ــطة واألصــول التي تم  ــركة عندما تتضــمن مجموعة األنش ــتحوذت على ش الحصــول عليها مدخال  تقرر المجموعة أنها قد اس
وعملية جوهرية تسـاهم مع ا بشـكل كبير في القدرة على إنشـاء المخرجات. تعتبر العملية المكتسـبة جوهرية إذا كانت ضـرورية  
للقدرة على االســـتمرار في إنتاج المخرجات ، وتشـــمل المدخالت المكتســـبة قوة عاملة منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو 

ا أو   الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية أو تـساهم بـشكل كبير في القدرة على االـستمرار في إنتاج المخرجات ويعتبر فريد ا أو نادر 
 ال يمكن استبداله دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات.

 
المالية المفترضة من أجل التصنيف والتخصيص  لتزاماتواال  ولصعندما تستحوذ المجموعة على أعمال ، فإنها تقوم بتقييم األ

المناسـبين وفق ا للشـروط التعاقدية والظروف االقتصـادية والشـروط ذات الصـلة كما في تاريخ االسـتحواذ. يتضـمن ذلك فصـل  
 المشتقات المتضمنة في العقود األصلية من قبل الشركة المشتراة.

 
ــيتم االعتراف بأي مقابل محتمل ي ــتحواذ. ال يعاد قياس المقابل ســ ــتري بالقيمة العادلة في تاريخ االســ تم تحويله من قبل المشــ

المحتمل المصـنف كحقوق ملكية ويتم المحاسـبة عن تسـويته الالحقة ضـمن حقوق الملكية. يتم قياس المقابل المحتمل المصـنف 
األدوات المالية ، بالقيمة العادلة مع االعتراف  9المالية  كأصــل أو التزام يمثل أداة مالية وضــمن نطاق المعيار الدولي للتقارير 

. يتم قـياس المـقاـبل اـلذي ال يقع 9ـبالتغييرات في القيـمة الـعادـلة في بـيان الربح أو الخســـــارة وفقـ ا للمعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية  
مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في  بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير  9ضـمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  

 الربح أو الخسارة.
 

ــيطرة وأي  ــهرة مبدئي ا بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحقوق غير المســ يتم قياس الشــ
المتكبدة(. إذا كانت القيمة العادلة لصـافي   لتزاماتالمحددة المسـتحوذ عليها واال  صـولحصـة سـابقة محتفظ بها على صـافي األ

ــحيح جميع  ــكل صـ ــول المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل المحول ، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشـ األصـ
لقياس المبالغ التي سـيتم المعترف بها في تاريخ  األصـول المقتناة وجميع االلتزامات المتحملة ومراجعة اإلجراءات المسـتخدمة

االـستحواذ. إذا كان ال يزال ينتج عن إعادة التقييم زيادة في القيمة العادلة لصـافي األصـول المقتناة على إجمالي المقابل المحول 
 ، يتم االعتراف بالمكاسب في الربح أو الخسارة.

 
ا أي خـسائر انخفاض متراكمة في القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة ، بعد التحقق المبدئي ، يتم قياس الـشهرة بالتكل فة ناقصـ 

يتم تخصـيص الـشهرة المكتـسبة من اندماج األعمال ، من تاريخ االـستحواذ ، لكل وحدة من وحدات توليد النقد للمجموعة والتي 
امات األخرى للشــركة المشــتراة المخصــصــة  من المتوقع أن تســتفيد من الدمج ، بغض النظر عما إذا كانت األصــول أو االلتز

 لتلك الوحدات.
 

ــهرة لوحدة توليد النقد ) ــيص الشـ ــمين CGUعندما يتم تخصـ ( ويتم التخلص من جزء من العملية داخل تلك الوحدة ، يتم تضـ

ــارة عند  ــتبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسـ ــهرة المرتبطة بالعملية المسـ ــهرة الشـ البيع . يتم قياس الشـ
 المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

 
 األجنبية  العمالت

 
ـــ  غيلية عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل جميع معامالت شـــركات المجموعة التي تتم بعمالت غير العملة التش

ــائدة في تواريخ المعامالت. في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود  ــرف السـ ــعار الصـ )بالعمالت األجنبية( وفقا  ألسـ
المالية المقومة بعمالت أجنبية وفقا  ألـسعار الـصرف الـسائدة في ذلك التاريخ. بالنـسبة للبنود غير المالية المدرجة بالقيمة العادلة  

ــائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل والتي تتم ب ــعار الصــرف الس عمالت أجنبية، يتم إعادة تحويلها وفقا  ألس
 البنود غير المالية الُمقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية.
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 خاصة  أغراضذات  منشآت
 

بشـركات يتم إنشـاؤها ألغراض خاصـة ومحددة تماما  مثل توريق األصـول أو تنفيذ معامالت  تتمثل المنشـآت ألغراض خاصـة  
ــتنادا  إلى تقييم  ــأة، اس ــيطرة على تلك المنش ــآت ألغراض خاصــة إذا رأت المجموعة أن لها س تمويل خاصــة. يتم توحيد المنش

 لخاص.جوهر عالقتها مع المجموعة ومخاطر وامتيازات المنشأة المعنية ذات الغرض ا
 

 األمانة  أنشطة
 

ن أو بـصفة أخرى بما ينتج عنه االحتفاظ أو إيداع  بـصفة األمانة بالنيابة عن الـصناديق أو    أـصولتعمل المجموعة بـصفتها مؤتمن
ــ   صــولالمؤســســات األخرى. ال يتم إدراج هذه األ   ت واإليرادات الناتجة عنها ضــمن البيانات المالية الموحدة نظرا  ألنها ليس

 موعة.المج أصول

 
 االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

 

ــاركة في  ــأة التي تمارس المجموعة تأثيرا  هاما  عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشــ ــركة الزميلة في المنشــ تتمثل الشــ
في الشـركة المسـتثمر فيها ولكنه ال يمثل سـيطرة أو سـيطرة مشـتركة على تلك السـياسـات.  والتشـغيليةقرارات السـياسـة المالية  

ــتركة على الترتيب حقوقا  في صــافي  يتمثل االئتالف المشــترك في تر تيب مشــترك حيث يكون للجهات التي لديها ســيطرة مش
الترتيب المشــترك. إن الســيطرة المشــتركة هي المشــاركة المتفق عليها تعاقديا  للســيطرة على الترتيب التي تظهر فقط   أصــول

 لسيطرة باإلجماع.عندما تستلزم القرارات حول األنشطة ذات صلة موافقة الجهات التي تتشارك ا
 

عند االسـتحواذ على اسـتثمار في شـركة زميلة أو ائتالف مشـترك، فإن أي فائض لتكلفة االسـتثمار على حصـة المجموعة من 
ــافي القيمة   ــوللأل  العادلةصـ ــتركة   لتزاماتواال  صـ ــركات الزميلة أو االئتالفات المشـ وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد للشـ

ريخ االســـتحواذ يتم االعتراف به كشـــهرة تجارية، التي يتم إدراجها ضـــمن القيمة الدفترية لالســـتثمار. يتم المعترف بها في تا
وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد  لتزاماتواال  صـولاالعتراف بأي فائض في حصـة المجموعة من صـافي القيمة العادلة لأل

 في بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل فترة االستحواذ على االستثمار.على تكلفة االستحواذ، بعد إعادة التقييم، مباشرة 
 

الـشركات الزميلة أو االئتالفات المـشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة باـستخدام طريقة  التزاماتو  أصـوليتم إدراج نتائج و
أو ائتالف مـشترك. وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم حقوق الملكية للمحاـسبة من التاريخ الذي أـصبح فيه االـستثمار ـشركة زميلة 

 تكلفة ذلك  في  بما ،االعتراف مبدئيا  باالســـتثمار في شـــركة زميلة أو ائتالف مشـــترك في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة
ــائر و  المعاملة، ــامل اآلخرويتم تعديله الحقا  لالعتراف بحصــة المجموعة في األرباح أو الخس ــركات الزميلة أو   الدخل الش للش

 االئتالفات المشتركة.
 

عندما تزيد حصــة المجموعة في الخســائر عن حصــتها في الشــركة الزميلة أو االئتالف المشــترك )التي تتضــمن أية حصــص 
ــترك( تتوقف  األجلطويلة  ــركة زميلة أو ائتالف مش ــتثمار المجموعة في ش ــافي اس ــكل جزءا  من ص ، التي وفقا  لطبيعتها، تش

ائر اإلضـافية فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى   ائر إضـافية. يتم االعتراف بالخـس المجموعة عن االعتراف بحصـتها في أية خـس
 المجموعة التزامات قانونية أو ضمنية متكبدة أو تكون قدمت دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك.

 

يتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتحديد فيما إذا كان من الضــروري االعتراف بأي خســائر انخفاض 
القيمة فيما يتعلق باســتثمار المجموعة في شــركة زميلة أو ائتالف مشــترك. عندما يكون ذلك ضــروريا ، يتم اختبار إجمالي في  

ــتثمار )ب ــهرةما في ذلك  القيمة الدفترية لالسـ ــل فردي وذلك من خالل الشـ ( للتحقق من إذا كان هناك انخفاض في القيمة كأصـ
مقارنة المبلغ القابل للتحصــيل )القيمة من االســتخدام والقيمة العادلة ناقصــا  تكاليف البيع أيهما أعلى( مع القيمة الدفترية له. إن  

ائر معترف بها النخفاض  كل جزءا  من الالأية خـس تثمارقيمة تـش ائر  قيمة الدفترية لالـس . ويتم تحميلها على بيان األرباح أو الخـس
 الذي يزيد فيه المبلغ القابل للتحصيل لالستثمار الحقا .إلى المدى يتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة 

 

ــتخدام طريقة حقوق الملكية عندما  ــتثمار في  يتوقف االعتراف بتتوقف المجموعة عن اســ ئتالف اال أوزميلة الركة شــــ الاالســ
  أصـولمشـترك. عندما تحتفظ المجموعة بحصـتها في شـركة زميلة أو ائتالف مشـترك سـابق وتكون هذه الحصـة عبارة عن  ال

مالـية، تقوم المجموعة بقـياس الحصـــــة المحتفظ بـها بالقيـمة الـعادلة في ذلك الـتاريخ ويتم اعتـبار القيـمة الـعادلة هي قيمتـها الـعادلة  
ــترك في التاريخ الذي تم فيه إيقاف طريقة عند االعت ــركة الزميلة أو االئتالف المشـ راف المبدئي. الفرق بين القيمة العادلة للشـ

فظ بها أو أي متحـصالت من اـستبعاد جزء من الحـصة في ـشركة زميلة أو ائتالف تحقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حـصة مح
 الخسائر من استبعاد شركة زميلة أو ائتالف مشترك.مشترك يتم إدراجها عند تحديد األرباح أو 
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 )تابع(مشتركة االستثمار في شركات زميلة وائتالفات 
 

تسـتمر المجموعة في اسـتخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصـبح االسـتثمار في شـركة زميلة اسـتثمارا  في ائتالف مشـترك أو 
االسـتثمار في ائتالف مشـترك اسـتثمارا  في شـركة زميلة. ال يتم إعادة قياس القيمة العادلة عند حدوث تلك التغيرات في يصـبح 

 حصص الملكية.
 

تركة  ركات زميلة أو ائتالفات مـش تبعاد ـش ببعند اـس ركات الزميلة  فقد  في  يتـس االئتالفات والمجموعة للتأثير الهام على تلك الـش
تثمار محتفظ به، أي  المـشتركة ابقا  في  اـس امل . باإلضـافة لذلك، تقوم المجموعة باحتـساب كافة المبالغ المعترف بها ـس الدخل الـش
فيما يتعلق بتلك الشـركات الزميلة أو االئتالفات المشـتركة على نفس األسـاس الذي قد يكون الزما  فيما إذا قد تم اسـتبعاد   اآلخر

ذات العالقة. بناء  على ذلك، في حال كان ســيتم إعادة تصــنيف األرباح أو  لتزاماتأو اال صــولتلك الشــركة مباشــرة من األ
ــابقا  في   ــائر المعترف بها س ــامل اآلخرالخس ــتركة في األرباح أو  الدخل الش ــركات الزميلة أو االئتالفات المش من قبل تلك الش

تبعاد األ ائر من اـس ائر من حقوق الملكية المجموعة بإعاد تقومذات صـلة،    لتزاماتأو اال  صـولالخـس ة تصـنيف األرباح أو الخـس
 على تلك الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة.  الهامإلى األرباح أو الخسائر )كتعديل إلعادة التصنيف( عندما يتم فقد التأثير  

 
يتم االعتراف باألرباح   عندما تقوم أحد ـشركات المجموعة بإجراء معامالت مع أحد الـشركات الزميلة أو االئتالفات المـشتركة،

والخســائر الناتج عن المعامالت مع الشــركة الزميلة أو االئتالف المشــترك ضــمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى  
 مدى الحصص في الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك الذي ال يتعلق بالمجموعة.

 

 السياسات المحاسبية واإلفصاحات السياسات المحاسبية الهامة والتغيرات في       4
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

إن الســياســات المحاســبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية الموحدة متوافقة مع تلك المســتخدمة في الســنة المالية الســابقة، 
. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر  2020يناير  1المعايير والتفســيرات والتعديالت الجديدة الفعلالة اعتبارا  من باســتثناء تطبيق  

 ألي معيار آخر أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولم يصبح فعاال  بعد.

 

 تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية •

 في ما يتعلق بتعريف  األعمال    3لمعيار الدولي للتقارير المالية  تعديل على ا •

 في ما يتعلق بإصالح معدل معيار الفائدة. -39و رقم  9، رقم   7تعديل على  المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  •

 همية النسبية  في ما يتعلق بتعريف األ 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي   •

-Covidحول إمتياز اإليجار ذو الصلة بفيروس كورونا )   16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •

19  .) 

االستثمار في الشركات الزميلة وشركات  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم   10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 أو المساهمة باألصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة االئتالف )تعديالت( البيع  -االئتالف 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة والتغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات      4
 

 )تابع(  التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 

 والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعدالمعايير والتعديالت 
 

المعايير / التعديالت الجديدة التالية على المعايير التي تم إصــدارها حتى تاريخ إصــدار هذه البيانات المالية الموحدة   وفيما يلي
ال تتوقع  نات المالية الموحدة.أثناء إعداد هذه البيا  2020ديســـمبر   31والتي لم تصـــبح ســـارية المفعول للســـنة المنتهية في 

 المجموعة أن تطبيق هذه المعايير / التعديالت سيكون له تأثير مادي على بياناتها المالية الموحدة:
 

 السريان  تاريخ
  تطبيقها  يتم ولم بعد المفعول سارية  غير المعدلة المالية للتقارير الدولية والمعايير الجديدة المعايير

 المجموعة قبل من مبكر وقت في

على أنها متداولة أو غير متداولة    لتزاماتلمعالجة تصنيف اال  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   2023يناير  1
ا أكثر عمومية بناء  على الترتيبات التعاقدية المعمول بها في تاريخ التقرير.  ، مما يوفر نهج 

 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" فيما يتعلق بعائدات   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   2022يناير  1
ا على العمل بالطريقة   الموادبيع   المنتجة أثناء جلب األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادر 

 التي حددتها اإلدارة. 
 

الدولي   2022يناير  1 المحاسبة  معيار  على  على    37التعديالت  يجب  التي  بالتكاليف  المتعلق  المعيار  يعدل  الذي 
 الشركة تضمينها كتكلفة الوفاء بالعقد عند تقييم ما إذا كان العقد مرهق ا أم ال. 

 

ا في    دمج"   3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   2022يناير  1 لث مرجع ا قديم  األعمال" التي تُحد 
 .دون تغيير متطلباته بشكل كبير 3المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 . 2020 –  2018  التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  2020يناير  1
 

تم تأجيل تاريخ 
السريان إلى أجل  

غير مسمى. ال يزال 
 يسمح بالتطبيق. 

رقم   المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  ومعيار   10تعديالت  الموحدة"  المالية  "البيانات 
الدولي رقم   المشتركة )  28المحاسبة  الزميلة والمشاريع  (" فيما 2011"االستثمارات في الشركات 

 . لمشتركمن المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع ا صولاأل يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة 

 

 حالي ا يتم. إلزامي بـشكل  ـسارية تصـبح  عندما األولية الفترة  في المالية المعلومات في التعديالت هذه  اعتماد  يتم  أن  اإلدارة  تتوقع
 .اإلدارة قبل من  والتعديالت المعايير هذه  تأثير  تقييم

 
 السياسات المحاسبية الهامة ملخص 

 
 والمصروفات باإليرادات االعتراف

 

، ويكون من المرجح اســترداد الثمن العميليتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الهامة للملكية إلى  
المـستحق ويمكن تقدير التكاليف ذات الـصلة واحتمالية إعادة البـضائع بصورة موثوقة، ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بشأن 

 ا يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. البضائع وعندم
 

 إيرادات الرسوم والخدمات
 الخدمات  تقديم  يتم  عندما  االستحقاق  أساس  على  الفترة  خالل  المجموعة  قبل  من  المقدمة  بإيرادات الرسوم والخدمات  االعتراف  يتم

  أنها   على  هامة  أعمال  تنفيذ  من   المكتسبة  باألتعاب  االعتراف  يتم.  المستحق  الثمن  استرداد  حول  جوهرية  شكوك  وجود  وعدم
 .األعمال  إنجاز يتم عندما إيرادات

 
 الفائدة  ومصروفات إيرادات
الموحد    األرباح أو الخسائرإيرادات الفائدة من إيرادات حسابات ودائع ألجل وتحت الطلب ويتم االعتراف بها في بيان    تتألف

الفائدة من تكاليف االقتراض ويتم االعتراف بها في بيان   مصروفاتعند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تتألف 
بتكلفة تأهيل  صول خدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تتم رسملة تكاليف االقتراض عند تأهيل األباست الموحد األرباح أو الخسائر

 األصل. 
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 األرباح توزيعات إيرادات
 األرباح عند ثبوت حق المجموعة في استالم مبلغ. ات رادات توزيعياالعتراف بإ يتم
 

 إيرادات أخرى
 تتكون اإليرادات األخرى من إيرادات اإليجار ومكاسب صرف العمالت األجنبية وإيرادات متنوعة أخرى. 

 
  العقارات االستثمارية

 
االستثمارية    تتمثل اإلنشاء   رأسمالية   عوائد أو/و  إيجارات  لتحقيق  بها محتفظبعقارات  العقارات  قيد  العقارات  ذلك  في  )بما 

 مبدئيا بالتكلفة، ويتم قياسها الحقا على أساس القيمة العادلة، مع   ات االستثماريةالعقار قياس يتم األغراض(.    لتلكالمحتفظ بها  
   القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. التي تطرأ علىالتغيرات االعتراف ب

 
عند استبعادها أو سحبها بشكٍل نهائي من االستخدام وعندما ال يكون من المتوقع   بالعقارات االستثماريةيتم إيقاف االعتراف  

االستثمارات العقارية ب  االعتراف  إيقافيق منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن  تحق
في    موحد( في بيان األرباح أو الخسائر اللألصل)المحتسبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  

عندما، وفقط عندما، يكون    العقارات االستثماريةإجراء تحويالت إلى بند    يتم.  بالعقارات  قاف االعترافيتم خاللها إي  التيفترة  ال
هناك تغيير في االستخدام ويستدل على ذلك من خالل إنهاء شغل المالك للعقار أو بدء عقد إيجار تشغيلي إلى طرف آخر أو  

 االنتهاء من اإلنشاء أو التطوير. 
 

تخدام ويستدل على ذلك من  عندما، وفقط عندما، يكون هناك تغيير في االس  العقارات االستثماريةيتم إجراء تحويالت من بند  
 شغل المالك للعقار أو البدء بالتطوير بغرض البيع. خالل بدء

 
      المعداتالتركيبات والممتلكات و

 
 ، االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة   بعد تنزيلوالمعدات بالتكلفة التاريخية    والتركيبات الممتلكات   بيانيتم  
. يتم إدراج التكاليف الالحقة في  صولاألعلى المصروفات المنسوبة مباشرة إلى حيازة    التاريخية. تشتمل التكلفة  وجدت  إن

أن    المرجحكون من  أصل منفصل، حسبما يكون مالئما ، فقط عندما ي  أنها  على   بها  االعتراف  يتمالقيمة الدفترية لألصل أو  
. يتم ةموثوق  بصورة  البند  ةويكون باإلمكان قياس تكلف   المجموعةالبند إلى    هذامرتبطة بالمستقبلية  القتصادية  اال  المنافعتتدفق  

 فيها.  تكبدهااألرباح والخسائر خالل الفترة التي يتم   على األخرى الصيانةعمليات اإلصالح و مصروفاتتحميل كافة 
 

 كما طريقة القسط الثابت    باستخدام  صولمدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لأل  على شطب التكلفة،    بغرضستهالك  اال  تحميليتم  
 : يلي
 

 سنوات 4 – 3 مستأجرة عقارات على  تحسينات
 سنة 30 المباني

 سنوات 7 – 3 ركيباتتالثاث واأل
 سنوات 10 – 2 المكتبية المعدات

 سنوات 5 – 3 سياراتال
 
  وطرق   المتبقية  والقيمة  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مراجعة  تتم.  حر  تملك  المملوكة  األراضي  على  استهالك  احتساب  يتم  ال

 . مستقبلي بأثر المحتسبة التقديرات في التغيرات تأثير احتساب مع سنة، كل نهاية في االستهالك
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لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في   التركيبات والمعداتتتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات و
الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل وحيث تتجاوز القيم الدفترية  

ا تكاليف البيع    ةقيمالاد وهي  المبلغ المقدر الممكن استرداده ، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترد   ة قيمالوأالعادلة ناقص 
 . أعلىأيهما  قيد االستخدام

 
تتم  منفصل  عنها بشكل  المحاسبة  يتم  التي  والمعدات  والتركيبات  الممتلكات  بنود  المتكبدة الستبدال عنصر من  المصروفات 

التي تم استبدالها. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع   عناصررسملتها ويتم شطب القيمة الدفترية لل
المصروفات األخرى في بيان  الممتلكات والتركيبات والمعدات ذات الصلة. يتم االعتراف بجميع  لبند  المستقبلية  االقتصادية 

 الدخل الشامل الموحد عند تكبد المصروفات.
 

ائر الناتجة عن استبعاد أو تقاعد األصل كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية يتم تحديد األرباح أو الخس
 لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل الشامل الموحد عند استبعاد األصل. 

 
والتطوير واإلنشاء    يتم إدراج األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة وتمثل التكاليف المبنية على المدفوعات التعاقدية لعمليات التصميم

والتشغيل الخاصة بالمجموعة والتكاليف األخرى المتكبدة خالل مرحلة التطوير والتي تعود بشكل مباشر إلى عملية اإلنشاء 
للمجموعة. يتم تحويل األصول قيد اإلنشاء إلى فئة األصول المناسبة ويتم استهالكها وفقا  لسياسات المجموعة عند االنتهاء من 

 صل وتشغيله.إنشاء األ
 

   لدى البنوك النقد وأرصدة
 

 األجل.  ةوودائع قصير الصندوقفي بيان المركز المالي من النقد لدى البنوك والنقد في  النقد وأرصدة لدى البنوك يتألف
 

ودائع  المصرفية والمن النقد في الصندوق واألرصدة  األرصدة المصرفية  يتألف النقد ولغرض بيان التدفقات النقدية الموحد،  
 قصيرة األجل ذات استحقاق أصلي ثالثة أشهر أو أقل. 

 
 المالية   لتزاماتواال المالية صولاأل
 

 المبدئي والقياس االعتراف
 

المالية األخرى  لتزاماتالمالية واال صولعند نشأتها. يتم مبدئيا  االعتراف بكافة األ المدينة يتم مبدئيا  االعتراف بالذمم التجارية
 طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة.  المجموعةعندما تصبح 

 
يتم مبدئيا  قياس األصل المالي )ما لم يكن ذمه مدينة تجارية ال تتضمن عنصر تمويل هام( أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة  
زائدا ، لبند ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ عليه أو  

 إصداره.  يتم مبدئيا  تصنيف الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصر تمويل هام بسعر المعاملة. 
  



 شركة المستثمر الوطني ش.م.خ 
 

   )تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

24 

 )تابع( والتغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالسياسات المحاسبية الهامة       4
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةملخص 
 
 )تابع( المالية  لتزاماتواال المالية صولاأل
 

 التصنيف والقياس الالحق 
 
 المالية صولاأل

الدخل الشامل  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف أصل مالي ما على أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة؛ القيمة العادلة من خالل  
استثمارات ملكية؛ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح   –  الدخل الشامل اآلخراستثمارات الدين؛ القيمة العادلة من خالل    –  اآلخر

 أو الخسائر. 
 

بتغيير نموذج األعمال الخاص بها   المجموعةالمالية بعد االعتراف المبدئي بها إال إذا قامت    صولعادة تصنيف األال تتم إ
المالية المتأثرة في أول يوم من فترة التقارير األولى   صولالمالية، في هذه الحالة تتم إعادة تصنيف كافة األ   صولإلدارة األ

 التي تلي تغيير نموذج األعمال.
 

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غير محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
 أو الخسائر: 

 
 من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و   صوليهدف إلى االحتفاظ باألن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال أ -
 

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي   -
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 
في حالة تحقق كال الشرطين التاليين وتكون غير محدد   الدخل الشامل اآلخريتم قياس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل  

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 
 
من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية   صولباألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باأل  االحتفاظأن يتم   -

 المالية؛ و   صولوبيع األ
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي   -

 ئم.األصلي القا المبلغوالفائدة على 
 

بشكل نهائي عرض    المجموعةعند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار  
 . يتم هذا االختيار وفقا  لكل استثمار على حدة. الدخل الشامل اآلخرالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن 

 
  الدخل الشامل اآلخرية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  المال  صولفيما يتعلق بكافة األ

 المجموعة كما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر  
  الدخل الشامل اآلخرالقياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل    بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات

على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي 
 الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك. 
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 تقييم نموذج األعمال –المالية  صولاأل
 

بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن هذا   المجموعةتقوم  
 يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. تتضمن تلك المعلومات ما يلي:

 
إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. ويشمل ذلك ما   -

المالية مع فترة أي التزامات ذات صلة أو    صولإيرادات الفوائد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، مطابقة فترة األ
 ؛ صولتدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع األ

 ؛ المجموعةتقييم أداء المحفظة ورفع تقارير إلى إدارة  كيفية -
المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه    صول التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واأل  المخاطر -

 المخاطر؛
المدارة    صوللة لأل على سبيل المثال، سواء كان التعويض يرتكز على أساس القيمة العاد  -تعويض مديري األعمال    كيفية -

 أو التدفقات النقدية التعاقدية المجمعة؛ و
المالية في فترات سابقة، أسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في   صولتواتر وحجم وتوقيت مبيعات األ -

 المستقبل.
 

تعتبر مبيعات لهذا الغرض، بما  المالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال صولإن تحويالت األ
 .  المجموعةمن قبل  صوليتوافق مع االعتراف المستمر باأل

 
المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة    صولفيما يتعلق باأل

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

 العقود أصولالمالية و األدوات
 

 باالعتراف بمخصصات للخسائر فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة من: المجموعةتقوم 
 

 ؛والمبالغ المدفوعة مقدما  التجارية  المدينة الذمم •

 ؛ و لضمانات األسواق المالية  ودائع •

 . من أسواق األوراق المالية واألرصدة المصرفية المستحق •

 
 البنود  باستثناء  اإلنتاجي،  العمر  مدى   على   المتوقعة  االئتمان  خسائر  تعادل   بقيمة  الخسائر  مخصصات  بقياس  المجموعة  تقوم
 : شهر 12 لمدة المتوقعة االئتمان خسائر تعادل بقيمة الخسائر مخصصات قياس يتم حيث التالية

 

 و التقرير، تاريخ في منخفضة ائتمان مخاطر ذات الدين سندات في االستثمارات •

الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف   سندات •

 المبدئي بها )أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(.  

 
دل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر  العقود بقيمة تعا  أصوليتم دائما  قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية و

 األداة المالية.  
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ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر االئتمان    االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر  
المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد والتي تشمل    المجموعةأخذ  تالمتوقعة،   المعقولة والداعمة  المعلومات  باالعتبار 
 ة والنوعية بناْء  على الخبرة السابقة للصندوق وتقييم الجدارة االئتمانية والمعلومات االستشرافية.الكمي والمعلوماتالتحليالت 

 
  30جوهرية إذا كان متأخر السداد ألكثر من    قد زادت بصورةباألصل المالي  المجموعة أن مخاطر االئتمان المتعلقة    تفترض
 يوما . 
 
 : أن األصل المالي متعثر السداد عندما المجموعة عتبرت

التخاذ إجراءات    المجموعةدون لجوء    المجموعةيكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه   •

 أومثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛ 

 يوما .  90يكون األصل المالي متأخر السداد لمدة تزيد عن   •

 
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر تتمثل خسائر  

شهرا  في الجزء من خسائر االئتمان   12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة    المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
شهرا  بعد تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر    12لمحتمل حدوثها خالل  تنتج عن أحداث التعثر ا  التيالمتوقعة  

 شهرا (.  12المتوقع لألداة أقل من 
 

تعرض تتتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي  
 لمخاطر االئتمان.  المجموعة خاللها

   

 إيقاف االعتراف
 

 صولالمالية عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األ  صولتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باأل
ا لم تقم المجموعة  المالية وكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصفة فعلية إلى جهة أخرى. إذ   صولالمالية أو عندما تقوم بنقل األ

األ فعلية وتستمر سيطرتها على  الملكية بصورة  بكافة مخاطر وامتيازات  أو باالحتفاظ  المجموعة   صولبنقل  تقوم  المنقولة، 
ذات الصلة المتعلقة بالمبالغ التي قد تدفعها. في حالة احتفاظ المجموعة    لتزاماتواال  صولباالعتراف بحصتها المحتفظ بها في األ

المالية وتقوم   صولالمالية المنقولة بصورة فعلية، تستمر المجموعة في االعتراف باأل  صولطر وامتيازات ملكية األبكافة مخا
 أيضا باالعتراف بالمتحصالت المقبوضة من التمويل المضمون.

 
االعتراف المبدئي ألصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وإجمالي  إيقاف    عند

 .الموحدالثمن المقبوض أو المستحق القبض في بيان األرباح أو الخسائر  
 

إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر ، ال يتم  الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل    بالقيمة  مقاس  مالي   بأصل   االعتراف   إيقافعند  
ولكن    الموحداألرباح أو الخسائر    بيانالمتراكمة التي تم بيان قيمتها المتراكمة سابقا  في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى  

 إلى األرباح المحتجزة في حقوق الملكية.  تحويلهايتم 
 

 المقاصة
 

المالية ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي الموحد عندما، وفقط عندما، يكون    لتزامات واال  صولتتم مقاصة األ
المبلغ أو   المعامالت على أساس صافي  الرغبة إما في تسوية  لديها  المبالغ وتكون  لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة هذه 

 بصورة متزامنة. لتزاماتوتسوية اال صولتحصيل األ
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 )تابع( المالية  لتزاماتواال المالية صولاأل
 

 )تابع(  المقاصة
 

بيان اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تجيز ذلك المعايير المحاسبية أو بالنسبة لألرباح والخسائر   يتم
. إن المجموعة طرف في عدة ترتيبات، من  المجموعةالناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة كأنشطة المتاجرة التي تزاولها  

المالية ولكن عندما ال يكون   لتزاماتالمالية واال  صولمجموعة الحق في مقاصة األضمنها اتفاقيات تسوية رئيسية التي تكفل لل
 صول بصورة متزامنة وعليه يتم بيان األ  لتزاماتوتسوية اال  صوللديها الرغبة إما في تسوية صافي المبلغ أو تحصيل األ

 ذات الصلة على أساس إجمالي.  لتزاماتواال
 
 المالية لتزاماتاال
 

  قياسها المالية، بما في ذلك القروض، بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة. ويتم    لتزاماتئية قياس االيتم بصورة مبد 
  باستثناء   ،المعترف بها على أساس العائد الفعلي  ةالحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصروفات الفائد

 .  مادي غير بالفائدة االعتراف يكون  عندما األجل قصيرة لتزاماتاال
 

المالية باإلضافة إلى توزيع مصروفات الفائدة على    لتزاماتيمثل معدل الفائدة الفعلي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألحد اال
الفترة ذات الصلة. يتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي يتم بموجبه عادة  تخفيض الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة من  

 المالية أو حيثما يكون مناسبا  على مدى فترة أقل.  لتزاماتالمتوقعة لال الفتراتخالل 
 

 عتراف  إيقاف اال
 

باال االعتراف  بإيقاف  المجموعة  أو    لتزاماتتقوم  الغاؤها  يتم  أو  الشركة  بالتزامات  الوفاء  يتم  عندما،  وفقط  عندما،  المالية 
 انتهاؤها.  
 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط  -المالية  صولاأل
 

"المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف   تعريف ألغراض هذا التقييم، يتم  
"الفائدة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية 

 ل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح. اإلقراض األساسية األخرى )مث وتكاليفمحددة ومخاطر 
 

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط 
قدي يمكن أن يغير توقيت أو قيمة التدفقات  ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي ينطوي على شرط تعا  يشمل .  لألداةالتعاقدية  

 النقدية التعاقدية في حال عدم استوفاء هذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تراعي المجموعة األمور التالية: 
 
 من شأنها أن تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛ محتملةأحداث  -
 ي، بما في ذلك شروط السعر المتغير؛ الشروط التي قد يترتب عنها تغيير سعر الفائدة التعاقد -
 الدفع المسبق ومد فترة التمويل؛ و  شروط -
 (.المحددة )على سبيل المثال، شروط عدم الرجوع  صولالتي تحول دون مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من األ   الشروط -
 

كانت قيمة الدفعات المسبقة تمثل بشكل جوهري  تتوافق شروط الدفع المسبق مع مبدأ دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط إذا  
المبالغ غير المسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والذي قد يشتمل على تعويض إضافي معقول 

لأل  بالنسبة  ُمبكر. عالوة على ذلك،  العقد بشكل  أو عالوة عل  صولإلنهاء  يتم االستحواذ عليها بخصم  التي  القيمة  المالية  ى 
 التعاقدية االسمية، فإن الشرط الذي يُجيز أو يتطلب الدفع المسبق بقيمة تمثل فعليا  القيمة التعاقدية االسمية باإلضافة إلى الفائدة 
التعاقدية )ولكن غير المدفوعة( المستحقة )والتي قد تتضمن أيضا  تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر( يتم التعامل معه 

 متوافق مع هذا المبدأ إذا كانت القيمة العادلة لشرط الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف المبدئي. على أنه 
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 القياس الالحق واألرباح والخسائر  –المالية  صولاأل

 
األ بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالية  صولاأل هذه  قياس  العادلة.  الحقا     صوليتم  يتم بالقيمة 

بصافي األرباح والخسائر، متضمنة إيرادات االعتراف  
األرباح،   توزيعات  وإيرادات  أو الفائدة  األرباح  ضمن 

 الخسائر.
المطفأة باستخدام   صول يتم قياس هذه األ المالية بالتكلفة المطفأة صولاأل الحقا  بالتكلفة 

طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر 
م االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح  انخفاض القيمة. يت

القيمة  وانخفاض  األجنبية  العمالت  صرف  وخسائر 
ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بأي أرباح أو 
 خسائر من إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر. 

 

 القطاعات  عن التقرير
 

منتجات يقوم بتقديم  القطاع أحد المكونات المميزة بالمجموعة حيث يقوم بتقديم إما منتجات أو خدمات )قطاع األعمال( أو    يمثل
أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )القطاع الجغرافي( ويتعرض لمخاطر وامتيازات تختلف من قطاع آلخر. تتضمن إيرادات 

 . األعمال قطاعات عن  التقرير  حول 29 اإليضاح راجع. األعمال طاعاتق بيان تحويالتومصروفات وأداء القطاع 
 

 المخصصات 
 

( يمكن تقديره  ضمنييتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة، نتيجة لحدٍث سابق، التزام حالي )قانوني أو  
 .االلتزام  قيمة  عن  موثوق  تقدير  إجراء  ويمكن  ،االلتزامبصورة موثوقة، ويكون من المرجح أن تكون المجموعة ملتزمة بتسوية  

 
يعتبر المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للثمن الالزم لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير مع األخذ بعين 
االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام  

لاللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. عندما يكون المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع    الحالي فإن القيمة الدفترية
االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، يتم االعتراف بالمبلغ مستحق القبض كأصل عندما يكون هناك تأكيد 

ته بصورة موثوقة. يتم االعتراف بااللتزامات الحالية المترتبة على العقود فعلي باسترداد هذا المبلغ ويكون من الممكن تقدير قيم 
عقد تزيد   المجموعةالمثقلة بااللتزامات ويتم قياسها كمخصصات. يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل بااللتزامات عندما يكون لدى 

 .فع االقتـصادية المتوقع الحصول عليها من العقدفيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات التعاقدية عن المنا
 

 للموظفين الخدمة نهاية تعويضات
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
في برنامج المعاشات الذي تتم إدارته من قبل الهيئة   المجموعةيتم قيد مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة العاملين لدى  

. ويتم احتساب مكافآت نهاية اتاعية. تُحتسب المساهمات المدفوعة لهذا البرنامج كمصروفالعامة للمعاشات والتأمينات االجتم
من غير مواطني الدولة على أساس فترة الخدمة المتراكمة حتى تاريخ التقرير ووفقا  للوائح الداخلية    الشركة الخدمة لموظفي  

 مع قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  تتوافقالتي  للشركة
 

 امتيازات الموظفين قصيرة األجل
، ويتم احتسابها كمصروف عند تقديم الخدمة  على أساس غير مخصوم  الموظفين قصيرة األجل  امتيازاتالتزامات    احتسابيتم  

  الشركة فعه بموجب الحوافز النقدية قصيرة األجل إذا ترتب على االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع داالعتراف بذات الصلة. يتم 
 بصورةالتزام قانوني أو ضمني بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قُدمت من قبل الموظف، وكان باإلمكان تقدير االلتزام  

 .موثوقة
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 عقود االيجار 
 
 كمستأجر 

 
بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار    المجموعةفي بداية العقد أو عند إعادة تقييم عقد ما يتضمن عنصر إيجار، تقوم  

عدم فصل البنود   المجموعة بشأنهاالتي قررت  العقارات  فيما يتعلق بعقود ايجار  أساس أسعارها المستقلة ذات الصلة.  على  
 غير االيجارية واحتسابها البنود االيجارية وغير االيجارية كعنصر ايجار واحد. 

 
االستخدام مبدئيا  حق    أصولخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس  حق االست  أصولب  المجموعةتعترف  

تاريخ بدء  بالتكلفة، والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزامات اإليجار المعدلة وفقا  لمدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل  
ية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزالة األصل ذات الصلة أو  عقد اإليجار، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئ

 استعادة األصل ذات الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه، ناقصا  أي حوافز إيجار مستلمة.  
 

اإليجار،   حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء العقد إلى نهاية فترة صوليتم الحقا  احتساب استهالك األ
 صولما لم يتم بموجب عقد اإليجار نقل ملكية األصل ذات الصلة إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن توضح تكلفة األ

حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سيتم احتساب استهالك أصل حق االستخدام على  
الصلة، والذي يتم تحديده وفقا  لنفس األساس المستخدم للممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى    مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذات

ذلك، يتم بشكل دوري تخفيض األصل حق االستخدام من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها في ضوء بعض 
 اإليجار. اللتزامعمليات إعادة القياس 

 
بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم خصمها باستخدام   يتم مبدئيا  قياس التزام اإليجار

الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم الخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض  معدل  
 معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.   للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعةاإلضافي  

 
تقوم المجموعة بتحديد معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على معدل الفائدة من مصادر تمويل خارجية  

المدرجة في قياس تشتمل دفعات اإليجار  مختلفة وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.
 التزام اإليجار ما يلي:  

 

 الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛ •

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، يتم قياسها مبدئيا  باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ   •

 بدء العقد؛

 يمة المتبقية؛ والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان الق •

سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بشكل معقول من قبل المجموعة، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد   •

اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على  

 اء في وقت مبكر. معقول بعدم اإلنهيقين 

 
يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات  

عه المستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفاإليجار  
القيمة المتبقية، في حال قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو بموجب ضمان 

 أو إذا كان هناك دفعات ايجار ثابتة أساسية ُمعدلة.  اإلنهاء
 

يمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على الق
 تسجيله ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةملخص 
 

 )تابع(  عقود االيجار
 
 )تابع(  كمستأجر

 

بعرض   المجموعة  االستخدام    أصولتقوم  ضمحق  االستثمارية  العقارات  بتعريف  تفي  ال  " التي    التركيبات وممتلكات  الن 
 بيان المركز المالي.  "القروض والسلفيات" في التزامات االيجار ضمنعرض معدات" في حين يتم وال
 

 ذات القيمة المنخفضة صولقصيرة األجل وعقود إيجار األعقود اإليجار 
 

ذات القيمة المنخفضة وعقود    صولاأل حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود ايجار أصولعدم االعتراف ب  المجموعةقررت 
بدفعات اإليجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات   المجموعة تعترف  ، بما في ذلك معدات تقنية المعلومات.  قصيرة األجل  االيجار

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 19-كوفيد امتيازات اإليجار المتعلقة ب
 

. تطبق المجموعة 16تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    -  19-كوفيدبـطبقت المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة  
هي   19-كوفيدالوسيلة العملية التي تسمح لها بعدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المؤهلة التي هي نتيجة مباشرة لوباء  

العقود ذات الخصائص المماثلة وفي الظروف    . تطبق المجموعة الطريقة العملية بشكل ثابت علىاإليجارتعديالت على عقود  
. فيما يتعلق بامتيازات اإليجار في عقود اإليجار التي تختار المجموعة عدم تطبيق الوسيلة العملية عليها ، أو التي ال  المماثلة

 تتأهل للحصول على المنفعة العملية ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك تعديل على عقد اإليجار
 
  مؤجرك
 

من  في بداية أو عند تعديل عقد ايجار يتضمن عنصر ايجاري، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد إلى كل عنصر  
 على أساس أسعارها المستقلة ذات الصلة. عناصر االيجار 

 
تمويلي أو عقد إيجار  ار مؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيج  المجموعةعندما تكون  
 تشغيلي. 

 
بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة   المجموعةلتصنيف كل عقد من عقود اإليجار، تقوم  

 وامتيازات ملكية األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، يعتبر عقد اإليجار بمثابة عقد ايجار تمويلي؛ وإذا لم يكن مخاطر  
باالعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار هو    المجموعةإيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تأخذ  كذلك، فهو عقد  

 االقتصادي لألصل.  للجزء األكبر من العمر 
 

مؤجر وسيط، فإنها تقوم باحتساب حصصها في عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن بشكل منفصل.   المجموعةعندما تكون 
بتقييم تصنيف عقد اإليجار ألحد العقود من الباطن استنادا  إلى الحق في استخدام األصل الناتج عن عقد اإليجار   المجموعةتقوم  

  المجموعة ل كان عقد اإليجار الرئيسي بمثابة عقد قصير األجل تقوم  الرئيسي، وليس استنادا  إلى األصل ذات الصلة. في حا 
 عليه بتطبيق اإلعفاء الموضح أعاله، فإنها تقوم بتصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.

 

ايير الدولية إلعداد  من المع  15بتطبيق المعيار رقم    المجموعةإذا كان الترتيب يتضمن عناصر إيجاريه وغير إيجاريه، تقوم  
 المالية بغرض تخصيص الثمن الوارد في العقد.  التقارير 

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير    9تقوم المجموعة بتطبيق إيقاف االعتراف ومتطلبات انخفاض القيمة الواردة في المعيار رقم  
م المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة القيم المتبقية غير المالية على صافي االستثمار في عقد االيجار. عالوة على ذلك، تقو

 المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي االستثمار في عقد االيجار.
 

باالعتراف بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيراد على أساس القسط الثابت على مدى    المجموعةتقوم  
 يرادات أخرى". فترة اإليجار كجزء من "إ
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 مة الها المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام
 

 التقديرات واالفتراضات 
 

 الزميلة والشركات التابعة الشركات في االستثمارات تصنيف
 قناعة على اإلدارة إن .زميلة وشركات تابعة شركات  تعد التي الشركات على النفوذ أو السيطرة مدى بتقييم اإلدارة قامت

 لهذه والمالية  التشغيلية  السياسات على  المجموعة تأثير أو سيطرة باالعتبار األخذ بعد مناسب بشكل  االستثمارات بتصنيف
 .الشركات

 

 زميلة شركات في االستثمارات قيمة  انخفاض
  في   االنخفاض  على مؤشرات    هناك   كان  إذا   لتحديد ما  الزميلة  الشركاتاإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة استثمارها في    تقوم
القيمة يتطلب    تقد تعرض  زميلة  شركات  في  االستثمارات  كان  إذا  ما  تحديد  إن.  القيمة   قدرة   تقييم  إلدارةا  منالنخفاض في 

الشركة المستثمر بها على تحقيق أرباح والسيولة المتوفرة لديها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تحقيق تدفقات 
القابلة لالسترداد والقيمة المقدرة  المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة    وفيمن تاريخ االستحواذ    تشغيليةنقدية  

 كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر.  الدفترية لالستثمار 
 

 عالقة ذات أطراف من والمستحق واألخرى التجارية  المدينة الذمم قيمة  انخفاض
الذمم للتحصيل من  القابلة  القيمة  عندما ال يكون من    والمستحق من أطراف ذات عالقة  المدينة واألخرى  التجارية  يتم تقدير 

المرجح استرداد كامل القيمة. لتحديد ما إذا كانت الذمم المدينة قد تعرضت النخفاض القيمة، يتعين على اإلدارة تقييم المركز  
الشؤون    إدارة  مناقشة  االئتماني ومركز السيولة للعمالء واألطراف ذات العالقة ومعدالت االسترداد السابقة لهم، بما في ذلك

الحاليةنية  القانو االقتصادية  البيئة  المتوقعة  مراجعة  االئتمان    كافي   المرصود  المخصص  أن  اإلدارة  ترى.  واحتساب خسائر 
  .المتوقعة الخسائر لتغطية

 
  درهم  مليون 28.4 عالقة ذات أطراف من المستحقة والمبالغ المدينة التجارية الذمم إجمالي بلغ المالي، المركز بيان تاريخ في
وبلغ مخصص الديون المشكوك في  درهم(    ألف  97و   درهم  مليون  29.9:  2019ديسمبر    31) درهم على التوالي    ألف1.48 و

الفعلية المحصلة في   المبالغيتم االعتراف بالفرق بين . (درهم  مليون  10.4: 2019 ديسمبر 31)مليون درهم  10.3تحصيلها 
 .  األرباح أو الخسائر الموحد بيانضمن فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع استردادها 

 
 المدرجة غير األسهم استثمارات تقييم
العادلة من خالل    استثمارات تقييم إن بالقيمة  المدرجة  اآلخر األسهم غير  الشامل    خالل  من   العادلة بالقيمة والمسجلة  الدخل 

أو القيم العادلة    االعتيادية  السوق  لشروط  وفقا    السوق  في  مؤخرا    أجريت  التي  المعامالتعادة  على    يرتكز  الخسائر  أو  األرباح
  مماثلة   واتألد  الحالية  تمعدالبالبعد خصمها    االستثمارات  تلكالمتوقعة من    النقدية لتدفقات  ل  وفقا  أو    كبير  لحدمماثلة    أخرىألداة  

ترى اإلدارة أنه تم بيان استثمارات األسهم غير المدرجة بصورة مناسبة بالقيمة العادلة كما في    ذج تقييم أخرى.أو بناء على نما
 . 2020ديسمبر  31
 

 االستثمارية للعقارات العادلة القيمة
اإلدارة أن القيمة   ترىتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية، تحصل المجموعة على خدمات شركات تقييم مهني.    بغرض

للعقارات    العادلةإجمالي القيمة    بلغالتي تم تقديرها تعكس القيمة العادلة الصحيحة للعقارات في ظل األوضاع االقتصادية الراهنة.  
 (.درهم مليون  109.3:  2019ديسمبر  31) درهم مليون 122.3ما قيمته  2020ديسمبر  31االستثمارية في 

 
 غير المالية صولانخفاض قيمة األ

عند تقييم االنخفاض في القيمة ، تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل أو وحدة توليد النقد بناء  على التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة وتستخدم معدل الفائدة لخصمها. تتعلق عدم التأكد في التقدير باالفتراضات المتعلقة بنتائج التشغيل 

ها أصول، لم تعترف المجموعة بخسارة انخفاض في قيمة    2020ديسمبر    31حديد معدل الخصم المناسب. كما في  المستقبلية وت
 . غير المالية
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 مة الها المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام

 

 التقديرات واالفتراضات 
 

 المجموعة كمستأجر -تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد  

ارسته ، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ، إذا من المؤكد  اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم مم
 بشكل معقول عدم ممارسته. 

 
لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من  

يجار أم ال. أي أنه يأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي  المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإل
ا اقتصادي ا لها لممارسة التجديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء ، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك  تخلق حافز 

ارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو  حدث مهم أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على مم
 اإلنهاء )على سبيل المثال ، بناء عقد إيجار كبير تحسينات أو تفويض هام لألصل المؤجر(.

 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإليجار 

تستخدم معدل االقتراض اإلضافي  ال يمكن للمجموعة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ، وبالتالي ، فإنها  
(IBR  .لقياس التزامات اإليجار )IBR   ، هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة

وبضمان مماثل ، األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في اقتصاد مماثل. بيئة. وعليه ،  
ا في حالة عدم توفر أسعار يمكن مالحظتها    يعكس معدل البنك الدولي ما يجب على المجموعة أن تدفعه ، األمر الذي يتطلب تقدير 

شروط عقد اإليجار )على )مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويلية( أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس أحكام و
 .يجار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة(سبيل المثال ، عندما ال تكون عقود اإل

 

باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة   IBRتقدر المجموعة معدل  

 لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة )مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة التابعة(. 

 
 وأرصدة لدى البنوك النقد  5
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 95  186 النقد في الصندوق
 65,268  35,787 حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك

 137,197  16,667 ودائع ألجل

    
 202,560  52,640 النقد وأرصدة لدى البنوك

 (16,981)  ( 3,585) ثالثة أشهرناقصا : الودائع المصرفية ذات استحقاق أكثر من 

    
 185,579  49,055 النقد وما في حكمه

 
 ٪( سنويا .3. 9٪ إلى 0. 6: 2019ديسمبر 31)  2.5إلى ٪ 0.87فائدة بمعدل يتراوح من ٪ البنكيةالودائع  تحمل
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  6
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 67,643  - سندات ملكية مدرجة
 13,748  13,690 استثمارات في صكوك

    
 13,690  81,391 

 
 إن الحركة في استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي كما يلي: 

    
 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 95,752  81,391 الرصيد في بداية السنة 
 86,076  - إضافات خالل السنة 

 (102,268)  ( 67,643) استبعادات خالل السنة 
 1,831  ( 58) التغير في القيمة العادلة خالل السنة

    
 81,391  13,690 الرصيد في نهاية السنة

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7
 

 2020  2019 
 ألف درهم   درهمألف  
    

 5,411  4,566 سندات ملكية مدرجة
 9,494  6,930 االستثمار في صناديق حقوق الملكية

    
 11,496  14,905 

 
 الحركة في استثمارات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:إن 
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 27,905  14,905 بداية السنة الرصيد في 
 (2,500)  - استثمارات في صكوك/ أوراق تجارية مستحقة خالل السنة 

 -  ( 881) استبعادات خالل السنة 
 (10,500)  ( 2,528) التغير في القيمة العادلة خالل السنة

    
 14,905  11,496 الرصيد في نهاية السنة
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 ستثمار في شركات زميلةا 8
 
 لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة محتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية.يوجد 

 
 النشاط الرئيسي  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس  اسم الشركة 

   2020 2019  
      

 الخدمات الترفيهية ٪40 ٪40  اإلمارات لترفيه ذ.م.م  الشركة  الوطنية ل
 إدارة األصول  ٪48.19 ٪0  اإلمارات صندوق بلوتشب* 

 إدارة األصول  ٪35.71 ٪35.71  جزر كايمان صندوق جروث كابيتال 
خدمات التموين  ٪10 ٪10  اإلمارات الشركة الوطنية للتموين ذ.م.م 

 وإدارة المنشآت
 

صندوق المستثمر الوطني لألسهم  " ، قامت المجموعة بحل جميع حصتها في  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في خالل  *
 . " القيادية بدولة االمارات العربية المتحدة

 
 إن المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة مبينة أدناه.

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    بيان المركز المالي للشركات الزميلة
 742,817  646,277 صولاأل
 (319,728)  ( 284,841) لتزامات اال

    

 423,089  361,436 صولصافي األ

 92,150  60,681 صول حصة المجموعة من صافي األ 

 92,150  60,681 القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة

    :إيرادات وأرباح الشركات الزميلة
 818,416  761,129 اإليرادات

 51,118  30,673 أرباح السنة 

 530  2,152 حصة المجموعة من أرباح السنة

 
( والشركة  NCC، كان للمجموعة توزيعات أرباح من الشركة الوطنية للتموين )  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

 مليون درهم على التوالي.  3.6مليون درهم و  2.5بقيمة  للترفيه الوطنية
 

. جميع الشركات الزميلة هي شركات خاصة ؛ لذلك ال توجد أسعار سوق مدرجة ألسهمها  
 

، بلغت حصة المجموعة من االلتزامات الطارئة للشركات الزميلة )ضمانات تجارية( ما قيمته ال  2020ديسمبر    31كما في  
 : ال شيء(.2019ديسمبر 31شيء )

 
 استثمار في ائتالف مشترك    9

 

 . 2019ديسمبر    31المجموعة االستثمار التالي في المشروع المشترك الذي تم احتسابه باستخدام طريقة الملكية كما في    لدىكان  
 

 النشاط الرئيسي  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس 
 2019ديسمبر 31  2020ديسمبر 31   
      

 ٪47  ٪100  اإلمارات الجيون ليمتد
 

" من ليمتدالجيون    في المشروع المشترك "  بزيادة حصتها فيالمجموعة    قامت،    2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في 
 ٪ 100٪ إلى  47
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   عقارات االستثماريةال 10
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 110,454  109,267 الرصيد االفتتاحي 
 -  16,116 تحويالت 

 (1,187)  ( 3,093) إعادة التقييم صافي خسائر 

    
 122,290  109,267 

 
. كعقارات استثمارية، وعليه تم تصنيف هذه األراضي  امعقارات استثمارية عليهإنشاء    وتعتزمأرض    تيتمتلك المجموعة قطع

 .كعقار استثماريكما تمتلك المجموعة طابق للمكاتب في برج تجاري محتفظ بها لتحقيق عائدات إيجارية، ومن ثم، تم تصنيفه 
 

ا، نتيجة لالستحواذ على المشروع المشترك "الجيون   ألف درهم    16,116" ، تم تصنيف قطعة األرض التي تبلغ قيمتها  لمتدأيض 
 ر استثماري.في دفاتر المشروع المشترك كعقا

 
بالقيمة العادلة التي تم تحديدها بالرجوع إلى التقييم الذي تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة العقارات االستثمارية  يتم بيان  

عن المجموعة. تم إجراء التقييم، الذي يتوافق مع معايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين مع األخذ في 
 عتبار طريقة القيمة المتبقية وطريقة مقارنة المبيعات المباشرة لتقييم كل قطعة أرض وطابق المكتب على التوالي. اال
 

 المسجلة بالقيمة العادلة حسب المستوى المدرجة به في النظام المتدرج: العقارات االستثمارية فيما يلي تحليل 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي   تاريخ التقييم  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          2020ديسمبر   31

 88,400  -  -  88,400  2021يناير  3 قطع أراضي   -عقارات استثمارية  
 17,774  -  -  17,774  2021يناير  3 وحدات مكاتب   -عقارات استثمارية  
 16,116  -  -  16,116  2020نوفمبر  1 أرض مساطحة  –  عقارات استثمارية

          
          2019ديسمبر  31

 89,800  -  -  89,800  2020يناير  7 قطع أراضي  – عقارات استثمارية 
 19,467  -  -  19,467  2020يناير  9 وحدات مكاتب  – عقارات استثمارية 

 
٪ بناء  على  100بنسبة    ملوكقيمة األرض المتعلقة بالمشروع المشترك الم بالمجموعة    اعترفت،    2020ديسمبر    31كما في  *   

درهم إماراتي. تمت المصادقة على    16,115,750وهي    2019نوفمبر    14  بتاريخالقيمة الظاهرة في اتفاقية البيع والشراء  
نوفمبر   1بتاريخ    2020/    581960ل بلدية أبوظبي تحت رقم سجل  عقد أرض المساطحة المتضمن هذا الرصيد من قب

2020 . 
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 )تابع(  عقارات االستثماريةال 10
 

 وصف لطرق التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:
 

   
 

 النطاق 

 طريقة التقييم  عقار استثماري 
المعطيات الجوهرية غير  

 الملحوظة 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31

     

  – C 13قطعة أرض رقم 
 سكني

القيمة   طريقة 
 المتبقية 

 ٪6 ٪6 تكاليف التمويل

 شهرا   24  شهرا   24  اإلطار الزمني لإلنشاء   
قدم    280,906 التطوير  مساحة  إجمالي  

 مربع
قدم  280,906

 مربع 
  55,000ستوديو  إيجار  

 / درهم
 60,000ستوديو
 / درهم

   غرفة 1 شقة   
 / درهم 75,000

   غرفة 1 شقة
 /درهم 80,000

شقة غرفتين     
 / درهم   100,000

شقة غرفتين 
 /درهم 110,000

غرف   3  شقة   
  درهم   130,000

غرف   3  شقة
  درهم 130,000

     
  –  C 7قطعة أرض رقم 

 تجاري 
 طريقة القيمة

 المتبقية 
 ٪6 ٪6 تكاليف التمويل

 شهرا   24  شهرا   24  الزمني لإلنشاء اإلطار   
قدم  299,000  التطوير  مساحة  إجمالي  

 مربع
قدم 299,000 

 مربع 
القابلة   صافي المساحة  

 للتأجير
قدم  239,200 

 مربع
قدم 239,200 

 مربع 
     
قدم   /درهم 110  األيجار  

 مربع
قدم   /درهم 110 
 مربع 

     
طريقة مقارنة   وحدات مكاتب 

المبيعات 
 المباشرة

قدم    /درهم  1,200 معدل المبيعات 
 مربع 

  /درهم  1,350
 قدم مربع 

     
طريقة مقارنة   سكني  -  F01bقطعة 

المبيعات 
 المباشرة

متر   /درهم  1,750 معدل المبيعات 
 مربع 

- 

 
المقبولة من قبل معهد المساحين الملكيين لتقييم التطويرات والمشاريع التي  إن طريقة تقييم القيمة المتبقية هي طريقة التقييم  

المفترض بدفعه   المشتري  الذي سيقوم  السعر  افتراض أن  المتبقية على  القيمة  الوقت لإلنجاز. يعتمد منهج  تتطلب فترة من 
والشر اإلنشاء  تكاليف  بعد  المتبقي  الفائض  هو  تطويره،  يتم  الذي  المشروع  أو  التمويل لألرض  وتكاليف  البيع  وتكاليف  اء 

ومخصص األرباح المتطلب لتنفيذ المشروع الذي يتم خصمه من سعر مبيعات التطويرات المكتملة.
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 ممتلكات وتركيبات ومعدات  11
 

 
أرض مملوكة  

 تملك حر 

تحسينات على  
عقارات  
 مستأجرة 

 
 المباني

 األثاث
 والتركيبات 

 المعدات  
 المكتبية

 
 السيارات

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        التكلفة 

   304,051  1,663  26,818  10,146   201,264  2,654  61,506  2020 يناير 1في 
 753 233 454 27 - 39 - إضافات  

 ( 218) ( 146) ( 72) - - - - استبعادات  

 304,586 1,750 27,200 10,173 201,264 2,693 61,506 2020ديسمبر  31في 

        
        االستهالك المتراكم 

  95,601  1,331  20,786  8,540  63,082  1,862 -  2020يناير  1في 
 8,622 137 1,682 762 6,030 11 - المحمل للسنة 
 ( 193) ( 147) ( 46) - - - - استبعادات  

 104,030 1,321 22,422 9,302 69,112 1,873 - 2020ديسمبر  31في 

        
        صافي القيمة الدفترية قبل انخفاض القيمة

 200,556 429 4,778 871 132,152 820 61,506 2020ديسمبر  31في 

        
        انخفاض القيمة

 8,835 - 116 - 5,064 - 3,655 2020ديسمبر  31في 

        
        صافي القيمة الدفترية بعد انخفاض القيمة

 191,721 429 4,662 871 127,088 820 57,851 2020ديسمبر  31في 
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 )تابع(  ممتلكات وتركيبات ومعدات 11
 
 
 

مملوكة   أرض 
 تملك حر 

تحسينات على 
 عقارات مستأجرة 

 
 المباني

 األثاث
 والتركيبات

 المعدات 
 المكتبية

 
 السيارات 

األعمال الرأسمالية 
 قيد اإلنجاز 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         التكلفة 
  301,341 52  1,351  25,092  9,547 201,264  2,529 61,506 2019يناير  1في 

 2,893 4  455  1,693 616 -  125 - إضافات  
 - (43) -  43 - -   -  - تحويالت 

 (177) (13) (143) (4) (17) -   -  - استبعادات  
 (6) -   -  (6)   -  -   -  - مشطوبات 

 304,051 - 1,663 26,818 10,146 201,264 2,654 61,506 2019ديسمبر  31في 
         

         االستهالك المتراكم 
 87,105 - 1,322 19,190 7,882  57,053  1,658 - 2019يناير  1في 

  8,654 -  152  1,602  667  6,029  204 - المحمل للسنة 
 (152) - (143)  - (9)   -    -  - استبعادات  
 (6) -   -  (6)   -    -    -  - مشطوبات 

 95,601 - 1,331 20,786 8,540  63,082 1,862 - 2019ديسمبر  31في 
         

         صافي القيمة الدفترية قبل انخفاض القيمة
 208,450 - 332 6,032 1,606 138,182 792 61,506 2019ديسمبر  31في 
         

         انخفاض القيمة 
 8,835 - - 116 - 5,064 -  3,655 2019ديسمبر  31في 
         

         انخفاض القيمةصافي القيمة الدفترية بعد 
 199,615 - 332  5,916 1,606 133,118  792 57,851 2019ديسمبر  31في 
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 األخرى صولاأل 12
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

   29,945   28,424  الذمم التجارية المدينة 
   4,741   3,421  مصروفات مدفوعة مقدما  

   2,742   1,426  إيرادات مستحقة
   791   260  المستحق من الموظفين

   3,112   2,329  حق االستخدام  أصول
    356   1,107  أخرى 

 36,967  41,687 
    

 (10,439)  ( 10,335) الخسائر االئتمانية المتوقعةناقصا : مخصص 

    

 26,632  31,248 

 
    :الخسائر االئتمانية المتوقعةفيما يلي الحركة في مخصص 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 9,708   10,439 الرصيد في بداية السنة  
 1,117  76 المحمل للسنة  

 (386)  ( 180) المبالغ المشطوبة خالل السنة  

    
 10,439  10,335 الرصيد في نهاية السنة 

 

النخفاض القيمة مبينة على النحو  لم تتعرض  المدينة التي  التجارية  فترات استحقاق الذمم  إن  ،  2020  ديسمبر  31كما في  
 التالي: 
 

 متأخرة السداد لكن لم تتعرض النخفاض القيمة   

 

 اإلجمالي

غير متأخرة  
ولم  السداد
 تتعرض 

 النخفاض القيمة
 أقل من
 يوما 30

   31من 
 60إلى 
 يوما  

   61من 
 90إلى 
 يوما  

 أكثر من
 يوما   90

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

 16,088 1,930 2,920 1,660 5,826 28,424 2020ديسمبر  31
       
 16,619 1,354 2,592 954 8,426 29,945 2019ديسمبر  31

 

  



 شركة المستثمر الوطني ش.م.خ 
 

   )تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

40 

 ض ألجل قرو 13
 

 2020  2019 
 درهم ألف   ألف درهم 
    

 4,733  4,733 (  20)إيضاح 1قرض ألجل 
 27,637  25,754 2قرض ألجل 

    

 30,487   32,370 

 
  26التمويل ش.م.ع، طرف ذي عالقة، بتاريخ    دار: أبرمت ماين الند مانجمنت اتفاقية قرض مؤقت مع شركة  1قرض ألجل  

مانجمنت،  ، تم تحويل المبلغ القائم إلى مساهمة رأسمالية إضافية في ماين الند  2014مليون درهم. خالل    17بقيمة    2007مارس  
: فائدة 2019ديسمبر  31٪ سنويا  )4مليون درهم إلى ماين الند مانجمنت. يتم تحميل فائدة بمعدل   4 .7وتم الحقا  إقراض مبلغ  

حركة على الرصيد األساسي  توجد      أقساط ثابتة. ال  ءا علىليس بناو  فقط  عند الطلب  القرض  سداد  يتم  ٪ سنويا (.4بمعدل  
 الفائدة المستحقة فقط.يتم احتساب  ولكن للقرض خالل السنة الحالية وكذلك السنة السابقة

 
موعة على قرضين من "البنك العربي لالستثمار والتجارة الخارجية" ، حصلت المج  2018خالل شهر مايو  :  2قرض ألجل  

٪ سنوي ا أيهما أعلى. هذه القروض مستحقة السداد  5٪ سنوي ا أو  3المصرف(. معدل الفائدة لكال القرضين هو إيبور +    بنك)
حيث تم تأجيل اثنين ، تمت إعادة جدولة هذه القروض    2020. في مايو  2018أغسطس    2قسط ربع سنوي تبدأ في   32على 
الشهور. استمرت الفائدة في التراكم    6سنوات و    8سنوات إلى    8ربع السنوية لكال القرضين وزادت المدة من    الدفعاتمن  

 خالل فترة التأجيل. 
 

برهن بسند إذني واجب الدفع عند الطلب وضمان تجاري للمجموعة بما يغطي المبلغ المتبقي من التسهيل وإن التسهيل مضمون  
 بنى فندق المفرق. من الدرجة األولى على أرض وم

 
 األخرى  لتزاماتاال 14

 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 5,557  4,361 الذمم التجارية الدائنة  
 4,067   31 مبالغ مستحقة للموظفين
 13,241   9,413 تعويضات نهاية الخدمة  
 6,178  7,863 المصروفات المستحقة 

 2,880  2,459 التزام االيجار  

    

 24,127  31,923 

 

 فيما يلي الحركة في تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:
 
 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 12,563  13,241 الرصيد في بداية السنة 
 3,260  1,542 المخصص المرصود خالل السنة 

 ( 2,582)  ( 5,370) المدفوع خالل السنة 

    
 13,241   9,413 ةالرصيد في نهاية السن
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 رأس المال  15
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    المصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل 
ألف   577,500:  2019ديسمبر   31ألف سهم ) 377,500
 577,500  377,500 درهم للسهم   1سهم( بواقع 

 

 مليون درهم إماراتي.  200المال المدفوع بمقدار ، وافق المساهمون على تخفيض رأس  2020يناير  21في 

 
 االحتياطي القانوني  16

 
لشركة وشركاتها التابعة، يجب  والنظام األساسي ل  2015لسنة  (  2وفقا  للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

السنة،  10تحويل   إيقاف هذه   لكل شركة على حدة،٪ من أرباح  التابعة  القانوني. قد تقرر الشركة وشركاتها  إلى االحتياطي 
 . ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع50االحتياطي رصيد هذا التحويالت عندما يبلغ 

 
: تم إجراء  2019ديسمبر    31ويل إلى االحتياطي القانوني في السنة الحالية حيث تكبدت المجموعة خسائر )لم يتم إجراء تح
 ألف درهم إلى هذا االحتياطي(. 93تحويل بمبلغ 

 
 االختيارياالحتياطي   17

 
تقرر الشركة والشركات التابعة لها ٪ من ربح السنة إلى االحتياطي االختياري. قد  10وفق ا للنظام األساسي للشركة ، يتم تحويل  

 ٪ من رأس المال. 50وقف هذه التحويالت عندما يساوي االحتياطي االختياري 

 
مليون درهم كأرباح خاصة يتم توزيعها من "االحتياطي  50، وافق المساهمون على قرار خاص بتوزيع  2020يناير  21في 

 االختياري". 
 

: تم إجراء  2019ديسمبر    31ختياري في السنة الحالية حيث تكبدت المجموعة خسائر )لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي اال
 (.ألف درهم إلى هذا االحتياطي 93تحويل بمبلغ 

 

  الحصص غير المسيطرة 18
 

 فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص مادية غير مسيطرة:
 

 من قبل الحصص غير المسيطرة: الحصة في حقوق الملكية المحتفظ بها 
 

 2020  2019 
    

 ٪33  ٪33 ماين الند مانجمنت ذ.م.م 
 شركة تابعة  -ذ.م.م.  شركة العقاريون المهنيون 

 ٪20  ٪20 لفالكون انفستمنت ذ.م.م  
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 )تابع( الحصص غير المسيطرة 18
 

 المبالغ المتراكمة للحصة غير المسيطرة
 

 2020  2019 
 ألف درهم   درهمألف  

    
 49,780                  49,489 ماين الند مانجمنت ذ.م.م 
 شركة تابعة  -ذ.م.م.  شركة العقاريون المهنيون 

 2,422  2,524 لفالكون انفستمنت ذ.م.م  

    
 52,013  52,202 

 
 الخسائر الموزعة على الحصص المادية غير المسيطرة

 
 2020  2019 
 ألف درهم   درهمألف  

    
 (1,271)  ( 266) ماين الند مانجمنت ذ.م.م 
 شركة تابعة  -ذ.م.م.  شركة العقاريون المهنيون 

 638  433 لفالكون انفستمنت ذ.م.م  

    
 167  (633 ) 

 
 يوضح الجدول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشركة التابعة التي لها حصة غير مسيطرة: 

 

 الند مانجمنت ذ.م.مماين 
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 182,575  182,574 صول إجمالي األ
 33,236  34,106 لتزاماتإجمالي اال

 149,339  148,468 إجمالي حقوق الملكية
 (3,813)  ( 22) خسائر السنة

 

 انفستمنت ذ.م.مشركة تابعة لفالكون  -شركة العقاريون المهنيون ذ.م.م.  
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

   17,680   17,007 صول إجمالي األ
   9,250   7,551 لتزاماتإجمالي اال

   8,430   9,456 إجمالي حقوق الملكية
   4,438  2,643 خسائر السنة
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 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 19
 

 2020  2019 
 درهم ألف   ألف درهم 
    

 29,276  27,258 ضمانات تجارية 
 35,702  35,409 ضمانات مصرفية

    
 62,667  64,978 

 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة  20

 
الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  المشتركة والمساهمين  الزميلة واالئتالفات  تمثل األطراف ذات العالقة الشركات 

ير هام  تأثأو التي يمكن لهذه األطراف ممارسة التي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة  الرئيسين للمجموعة والشركاتاإلدارة 
 عليها. يتم اعتماد سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 
 في نهاية السنة مبينة على النحو التالي:   إن األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد

 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 74  800 الشركات الزميلة 

 23  676 صناديق تخضع لإلدارة 

    
 1476  97 

    
    المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 24  102  أخرى 

    
  102  24 

    
    

 4,733  4,733 ( 13المساهم )إيضاح    -قرض تم الحصول عليه من دار التمويل  

 
 

 فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل السنة: 
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 1,953  423 األتعاب المكتسبة من أطراف ذات عالقة 

    
 64,978  62,667 ضمانات مصدرة بالنيابة عن الشركة

    
 امتيازات قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين )رواتب  

 10,080   5,738 وامتيازات ومنح(   

    
 192  577 مصروفات الفائدة على القرض من دار التمويل
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 أنشطة األمانة  21
 

 التالية:  صولتحتفظ المجموعة على سبيل األمانة باأل
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 817  235 أسهم )بالقيمة السوقية(

    
 3,514  1,417 لدى البنوك أرصدة 

 
 الواردة أعاله في هذه البيانات المالية الموحدة. صولاأل إدراجتم لم ي
 

 إيرادات الرسوم والخدمات  22
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 54,459  45,210 إيرادات االستشارات والخدمات األخرى
 28,076  24,682 إيرادات من الخدمات الفندقية 

 263  210 بنكي رسوم االستثمار ال
 1,552  423 إدارة األصول أتعاب 

    
 70,525  84,350 

 
 فصل إيرادات الرسوم والخدمات  (أ)
 

العقود مع العمالء حسب نوع الخدمة الرئيسي والتي ينطبق عليها    منيتم في الجدول التالي فصل إيرادات الرسوم والخدمات  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. كما يتضمن الجدول التالي مطابقة إيرادات العمولة المفصولة مع    15المعيار رقم  

 القطاعات التشغيلية لدى المجموعة: 
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

    نوع الخدمة الرئيسي
 54,459  45,210 إيرادات االستشارات والخدمات األخرى

 28,076  24,682 إيرادات من الخدمات الفندقية 
 263  210 بنكي الرسوم االستثمار 

 1,552  423 أتعاب إدارة األصول 

    
 70,525  84,350 

 
المالية غير المقاسة    لتزاماتواال  صولالمبينة في هذا اإليضاح على اإليرادات المتعلقة باأل  الرسوم والخدماتتشتمل إيرادات  *   

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ال تتضمن هذه المبالغ القيم المدرجة عند تحديد معدل الفائدة الفعلية عند إعداد  
 التقرير المالي الحالي. 
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 ع()تاب  ماتإيرادات الرسوم والخد 22
 
 العقود أرصدة  ( ب)
 

 متعلقة بالخدمات المقدمة.تعاقدية  التزاماتأو  أصول ، لم يكن لدى المجموعة أي 2020ديسمبر  31كما في 
 

 
 اإليرادات من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر صافي  23
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 

    
 7,127  ( 508) المحققة عند االستبعاد، )صافي( األرباح/  )الخسائر(
 1,831  ( 58) إعادة التقييم غير المحققة، )صافي( األرباح/  )الخسائر(

 1,139  895 إيرادات الفائدة من الصكوك
 4,138  - إيرادات توزيعات األرباح 

    
 329  14,235 

 
 إيرادات الفائدة   24

 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 4,618  817 ودائع ألجل
 156  131 حسابات تحت الطلب 

    
 984  4,774 

 
 

 

  المصروفات العمومية واإلدارية 25 
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 4,769  3,236 تطوير األعمال 
 3,925  2,439 مرافق

 2,456  1,624 أتعاب مهنية 
 2,231  2,148 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 1,496  1,092 مصروفات إيجار
 851  847 التأمين
 533  439 بنكية رسوم 
 5,803  5,048 أخرى 

    
 16,873  22,064 
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 تكاليف الموظفين  26
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 12,324  7,973 الشركة -تكاليف الموظفين 
 44,035  32,149 الشركات التابعة -تكاليف الموظفين 

    
 40,122  56,359 

 

 
 مصروفات الفائدة  27

 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 1,672  1,331 قروض ألجل 
 432  192 أخرى 

    
 1,523  2,104 

 
   األساسيةربحية السهم   28
 

على عدد األسهم  مساهمي المجموعة  السنة المنسوبة إلى    )خسائر(  أرباح /  من خالل تقسيم  األساسية  يتم احتساب ربحية السهم
 القائمة خالل السنة.  

 
 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 925  ( 7,087) سنةلل األرباح/  )الخسائر(
 577,500  377,500 االعتياديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.002  ( 0.019) ربحية السهم
 

المخففة هي    السهم  ربحية  فإن   وبالتالي،  2019ديسمبر  31  أو  2020  ديسمبر  31  في  كماتوجد أسهم ذات ربحية مخففة    ال
 .نفس ربحية السهم األساسية

 
 معلومات عن القطاعات  29
 

والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبل كبار   المجموعةيتم تحديد القطاعات التشغيلية استنادا  إلى التقارير الداخلية عن مكونات  
لكبار  المقدمة  المعلومات  ترتكز  أدائها.  ولتقييم  للقطاعات  الموارد  للمجموعة بغرض تخصيص  التشغيلية  القرارات  متخذي 

 لثالثة قطاعات الرئيسية التالية: متخذي القرارات التشغيلية على ا 
 

تتمثل بإدارة المحافظ والصناديق االستثمارية في األسهم اإلقليمية وطرح منافذ للمستثمرين األجانب واإلقليميين   –  إدارة األصول
 لالستثمار في أسواق األسهم الخليجية والعربية.
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 )تابع( معلومات عن القطاعات 29
 

التجارية   المصرفية  لسندات    –األعمال  العام  والطرح  الخاصة  واإليداعات  التجاري  التمويل  بشأن  استشارات  بتقديم  تتمثل 
 الملكية والدين وأعمال الدمج واالستحواذ.

 
وجميع    -  األساسيةاالستثمارات   المجموعة  لدى  النقد  كافة  ومراقبة  بإدارة  االستثمارية  تتمثل  ذلك  العقارات  في  بما  لديها 

الخسائر ومن خالل   أو  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة  االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة واالستثمارات 
 .والعقارات االستثمارية الدخل الشامل اآلخر

 
اإلدارة   المتعلقة تقوم  المناسبة  القرارات  اتخاذ  التشغيلية بصورة منفصلة بغرض  للقطاعات  التشغيلية  النتائج  بمتابعة صافي 

 بتخصيص الموارد وتقييم األداء. 
 

 : 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنةفيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال 
 

 قطاعات األعمال
 

   االستثمارات   األعمال   إدارة  
 اإلجمالي  الرأسمالية  المصرفية التجارية   األصول  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         
         2020ديسمبر  31

  72,165  71,532   210  423   اإليرادات التشغيلية

         
 ( 7,538)  ( 7,538)  -  -  صافي نتائج القطاع

         
 481,619  481,619  -  -  القطاع أصول

         
 54,716  54,716  -  -  القطاع التزامات

         
         2019ديسمبر  31

 105,945  104,129  263  1,553  اإليرادات التشغيلية

         

 292  8,974  (  5,463)  (  3,219)  صافي نتائج القطاع

         

 752,969  752,969  -  -  القطاع أصول

         

 64,317  62,284  1,879  154  القطاع التزامات
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 )تابع( معلومات عن القطاعات 29
 

 جغرافية قطاعات 
 

 اإلجمالي  أخرى   السعودية    اإلمارات  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         
         2020ديسمبر  31

 72,165  756  18,224  53,185   اإليرادات التشغيلية

         
 ( 7,538)  ( 646)  2,643  ( 9,535)  صافي نتائج القطاع

         
 481,619  1,247  18,519  461,853  القطاع أصول

         
 54,716  497  9,424  44,795  القطاع التزامات

         
         2019ديسمبر  31

 105,945  1,111  21,170  83,664  اإليرادات التشغيلية

         

 292  (  1,137)  4,480  (  3,051)  صافي نتائج القطاع

         

 752,969  1,261  17,681  734,027  القطاع أصول

         

 64,317  285  9,209  54,823  القطاع التزامات

 
 إدارة المخاطر  30
 

 مقدمة 
 

تكمن المخاطر في أنشطة المجموعة، ولكن يتم إدارتها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة، وتخضع لحدود المخاطر  
مسؤول عن تعرض   أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هامة الستمرار ربحية المجموعة ويعد كل فرد في المجموعة  وضوابط

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق التي تتكون من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر   ا يتعلق بمسؤولياته.المجموعة للمخاطر فيم
 .يةمخاطر التشغيلالالعملة ومخاطر أسعار األسهم. عالوة على ذلك ، تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة و

 
 إطار إدارة المخاطر 

العامة إلدارة   المسؤولية  المجموعة تقع  إدارة مخاطر  المجموعة   واإلشراف على إطار  على مجلس اإلدارة. تم إعداد سياسة 
ومتابعتها وااللتزام  وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة وذلك لوضع حدود المخاطر والرقابة، إلدارة المخاطر بهدف تحديد

 عكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تلبشكل دوري  بهذه الحدود. يتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر
 

 مجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة بتقديم التوجيهات، والخطط  يعتبر مجلس اإلدارة الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر بشكل عام للمجموعة.

  األنشطة من خالل لجان مختلفة. االستراتيجية واإلشراف على جميع
 

  لجنة التدقيق
تتحمل لجنة التدقيق المسؤولة الكاملة عن تقييم نتائج  مستقلين يمثلون مجلس إدارة المجموعة.  عضوين جنة التدقيق من  تتكون ل

في إطار  بشأن تنفيذ التوصيات التدقيقية وكذلك اإلشراف على أنشطة التدقيق الداخلي التي يتم تنفيذها التدقيق الداخلي والتوجيه
 مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق محددة ضمن ميثاق رسمي. للمتطلبات التشريعية للمجموعة. إن  الداخلية واالمتثالبيئة الرقابة 
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 )تابع(  إدارة المخاطر 30
 

 )تابع(  إطار إدارة المخاطر
 

 لجنة اإلدارة
 إن لجنة اإلدارة مسؤولة عن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر الناتجة من مختلف أنشطة المجموعة.  

 
 التدقيق الداخلي 

يتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر المجموعة بشكل سنوي من قبل إدارة التدقيق الداخلي، وتشمل فحص كل من كفاية اإلجراءات  
بتقديم   وتقومإلجراءات. تناقش إدارة التدقيق الداخلي نتائج تقييماتها مع اإلدارة  الها بهذه  المتبعة من قبل المجموعة ومدى امتثا

تقرير إلى لجنة التدقيق حول نتائج التقييم والتوصيات المترتبة عليها. بهدف ضمان استقاللية وموضوعية جميع عمليات تدقيق  
التدقيق لضمان االستقاللية والموضوعية في جميع ارتباطات التدقيق  المجموعة، يقوم التدقيق الداخلي بالتقرير المباشر للجنة  

   التي يتم إجراؤها داخل المجموعة.
 

  أنظمة قياس المخاطر وإعداد التقارير
يتم متابعة وإدارة المخاطر بصفة رئيسية على أساس الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود استراتيجية  

التي تعمل فيها المجموعة فضال  عن مستوى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها المجموعة، مع التركيز على    العمل وبيئة السوق
بإجمالي   يتعلق  فيما  المخاطر  الكلية على تحمل  القدرة  المجموعة بمراقبة وقياس  تقوم  إلى ذلك،  مجاالت محددة. وباإلضافة 

 التعرض للمخاطر في جميع أنواع المخاطر واألنشطة. 
 
إطالع  تم إعداد تقارير عن المخاطر على جميع المستويات في المجموعة، والتي يتم تصميمها خصيصا  وتوزيعها بهدف ضمان  ي

 المعلومات الضرورية الشاملة والحديثة.  كافة األقسام على
 

 مخاطر السوق 
 

السوق مثل متغيرات  لتقلبتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تقلب القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة 
 أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات    تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار
 المالية. 

 
 ها التي تحمل فائدة.التزاماتها وأصولإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على 

 
للتغييرات المعقولة والممكنة على أسعار الفائدة، مع بقاء جميع    الموحد  األرباح أو الخسائريوضح الجدول التالي حساسية بيان  

 . للسنةالمتغيرات األخرى ثابتة لنتائج المجموعة 
 

هي تأثير التغييرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة لسنة واحدة،   الموحد  األرباح أو الخسائرحساسية بيان  
 . 2020ديسمبر   31المالية المحتفظ بها كما في  لتزاماتواال صولبناء  على معدالت متغيرة لأل

 
 التأثير على األرباح 
 ألف درهم  

  2020ديسمبر 
 167 نقطة أساس 100زيادة بمقدار + 
 ( 167) نقطة أساس 100 -انخفاض بمقدار 

  
  2019ديسمبر 

 1,372 نقطة أساس 100زيادة بمقدار + 
 (1,372) أساسنقطة  100 -انخفاض بمقدار 
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 )تابع(  إدارة المخاطر 30
 

 )تابع(  مخاطر السوق
 

 مخاطر العمالت األجنبية
 مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 
األمريكي.    والدوالرها المالية بالدرهم  التزاماتوها  أصولمخاطر العمالت األجنبية محدودة حيث أن معظم معامالت المجموعة و

 وبما أن سعر صرف الدرهم ثابت مقابل الدوالر، فإن األرصدة بالدوالر ال تشكل مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.
 

   مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة للتغييرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم 

 الفردية. ينشأ التعرض لمخاطر أسعار األسهم من محفظة استثمارات المجموعة.  
 

المعقول في أسواق األسهم على بيان   التغير  التالي تقديرا  لحساسية  الجدول  للمجموعة. إن    الموحدة  األرباح أو الخسائريقدم 
هي تأثير التغيير المفترض لمؤشرات األسهم على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة    الموحدة  األرباح أو الخسائرحساسية بيان  

 األرباح والخسائر.  بالقيمة العادلة من خالل
 

  

مستوى تغير  
األسهم 

  المفترض
 التأثير على صافي الدخل

   2020 ديسمبر 31
 التأثير على صافي الدخل 

 2019 ديسمبر 31
 ألف درهم   ألف درهم  %  

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر

      

 557  -  ٪5  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
 633  -  ٪5  مؤشر سوق دبي المالي

 2,880  685  ٪5  أسواق أخرى 
 

الدخل  )نتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل    حقوق الملكيةإن التأثير على  
( نظرا  للتغير المعقول والمحتمل في مؤشرات األسهم، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى 2020ديسمبر    31كما في    الشامل اآلخر

 ثابتة، هو كما يلي: 
 

  

مستوى تغير  
األسهم 

  المفترض

تأثير على حقوق  ال
 ديسمبر 31الملكية 
2020   

 حقوق الملكية التأثير على 
 2019 ديسمبر 31

 ألف درهم   ألف درهم  %  
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
 

     
 271  228  ٪5  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

 475  347  ٪5  مؤشر سوق دبي المالي
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 )تابع(  إدارة المخاطر 30
 

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر عجز أحد األطراف في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  في  مخاطر االئتمان  تتمثل  
خسائر مالية. تسعي المجموعة للحد من مخاطر االئتمان من خالل متابعة التعرض لمخاطر االئتمان والحد من التعامل مع  

 بصفة مستمرة.  أطراف مقابلة محددة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة
 

  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
 يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بيان المركز المالي. 

 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 202,560  52,640 األرصدة لدى البنوك
 97  1,476 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 13,748  13,690 استثمارات في الصكوك
 37,954  31,217 أخرى  أصول

    
 99,023  254,359 

 
 مخاطر السيولة وإدارة التمويل 

 

السيولة من تدني درجة   التمويلية. قد تنتج مخاطر  السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلباتها  إن مخاطر 
االئتماني أو حدوث اضطرابات في األسواق مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل بشكل فوري. لتجنب  التصنيف  

مع أخذ السيولة في االعتبار واالحتفاظ برصيد جيد للنقد   صولهذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة األ
   الرائجة.واألوراق المالية  وما في حكمه

 

  وفقا  لالستحقاقات التعاقدية المتبقية لتزاماتواال صولتحليل األ
األ استحقاق  لبيان  ملخصا   أدناه  الجدول  في    لتزاماتواال  صوليقدم  كما  للمجموعة  على    2020  ديسمبر  31المالية  بناء  

 االستحقاقات التعاقدية
 

 
  3أقل من 
  أشهر

  3من 
إلى  أشهر
  سنة

 من سنة
 5إلى 

  سنوات
  5 أكثر من
 اإلجمالي  سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          صولاأل

 52,640  -  -  3,585  49,055 لدى البنوكالنقد وأرصدة 
 1,476  -  -  800  676 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

االستثمارات، متضمنة الشركات 
 85,867  -  -  72,177  13,690 الزميلة  
 20,883  -  -  5,753  15,130 أخرى  أصول

 78,551  82,315  -  -  160,866 
 320,753  184,939  132,394  3,420  - المالية  غير صولاأل

 481,619  184,939  132,394  85,735  78,551 صولإجمالي األ
          

          لتزاماتاال
 30,487  6,254  20,983  2,527  723 قروض ألجل 

 24,127  -  9,413  31  14,683 األخرى لتزاماتاال
 102  -  -  -  102 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 54,716  6,254  30,396  2,558  15,508 لتزاماتإجمالي اال
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 )تابع(  إدارة المخاطر 30
 

 )تابع(   مخاطر السيولة وإدارة التمويل
 

 )تابع( وفقا  لالستحقاقات التعاقدية المتبقية  لتزاماتواال صولتحليل األ
 

 بناء  على االستحقاقات التعاقدية.  2019ديسمبر  31المالية للمجموعة كما في   لتزاماتواال صولبيان استحقاق األ
 
 

من     3أقل 
  أشهر

  أشهر  3من 
  إلى سنة 

 من سنة
  5إلى 

  سنوات 
من   5 أكثر 
 اإلجمالي  سنوات 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
          صولاأل

 202,560  -  -  16,981  185,579 النقد وأرصدة لدى البنوك
ذات  أطراف  من  المستحقة  المبالغ 

 97  -  -  -  97 عالقة 
االستثمارات، متضمنة الشركات 

 209,185  -  -  127,794  81,391 الزميلة  واالئتالف المشترك
 27,516  -  -  6,180  21,336 أخرى  أصول

 288,403  150,955  -  -  439,358 
 313,611  197,000  111,871  4,740  - المالية  غير صولاأل

 752,969  197,000  111,871  155,695  288,403 صولإجمالي األ

          
          لتزاماتاال

 32,369  8,137  20,983  2,527  723 قروض ألجل 
 31,923  -  13,241  4,067  14,615 األخرى لتزاماتاال

 25  -  -  -  25 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 64,317  8,137  34,224  6,594  15,362 لتزاماتإجمالي اال

 

 التشغيلية المخاطر 
 

مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو    في تتمثل المخاطر التشغيلية  
األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المهام المطلوبة، يمكن أن 

مالية.   خسارة  عليها  يترتب   قدون لها تبعات قانونية أو تنظيمية أو  أو قد يك  المجموعةتسبب المخاطر التشغيلية ضررا  لسمعة  
خالل وضع نظام رقابي    من  المخاطر  تلك  إدارة  يمكنها  ولكنالقضاء على كافة المخاطر التشغيلية،    المجموعةال يمكن أن تتوقع  

ضمن النظم الرقابية كيفية الفصل  إدارة تلك المخاطر. تت  للمجموعةبحيث يمكن    ،ومراقبة ومواجهة المخاطر المحتملة  محكم
الفعال بين المهام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم 

 المالئم. تتم مراجعة العمليات بشكل مستمر. 
 

 المال رأس إدارة
 

هو ضمان    المجموعةرأس المال على األسهم المنسوبة إلى حاملي أسهم المجموعة. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال    يشتمل
بإدارة هيكل رأس المال    مجموعةالقيمة للمساهمين. تقوم ال  زيادةالحفاظ على معدالت رأسمالية جيدة بغرض دعم أعمالها و

لتي تطرأ على األوضاع االقتصادية. لتعديل أو الحصول على رأس المال، قد  ووضع األحكام الخاصة به في ضوء التغيرات ا
أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي    إصدار دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو العائد على رأس المال أو    بتعديل  مجموعةتقوم ال

  2020ديسمبر    31المنتهية في    السنةل  تعديالت على األهداف أو السياسات أو العمليات الخاصة باالحتفاظ برأس المال خال
 . 2019ديسمبر  31و
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  31
 

   .المالية  لتزاماتواال المالية صولاأل من المالية األدوات تتألف
 

 خالل من  العادلة بالقيمة واالستثمارات  الدخل الشامل اآلخر خالل  من  العادلة بالقيمة االستثمارات من  المالية صولاأل تتكون
 تتكون.  األخرى صولاأل وبعض  والنقد لدى البنوك واألرصدة  عالقة ذات أطراف من المستحقة والمبالغ  والخسائر  األرباح

  .األخرى لتزاماتاال وبعض عالقة ذات ألطراف المستحقة والمبالغ ألجل القروض من المالية لتزاماتاال
 

 البيانات في  العادلة  بالقيمة  المدرجةغير    المالية لتزاماتواال صول لأل العادلة  والقيم المقدرة الدفترية  القيم إن اإلدارة، ترى
 إعادة يتم أو األجل قصيرة طبيعة ذات إما لتزاماتواال  صولاأل أن حيث جوهري،  بشكل قيمها  تختلف ال الموحدة المالية

 . دوري أساس على تسعيرها
 

  المنتهية   للسنة  العادلة  للقيمة  المتدرج  النظام  في  المستوى  حسب العادلة بالقيمة المدرجة المالية األدوات تحليل التالي الجدول يبين
 : 2020 ديسمبر 31 في
 

 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى    
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
         المالية  صول األ
         

         بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
         أسهم ملكية مدرجة 

 13,690  10,000  3,690  -  استثمارات في صكوك

         
  -  3,690  10,000  13,690 

         
         خر الشامل اآل دخل بالقيمة العادلة من خالل ال

 4,566  -  -  4,566  أسهم ملكية مدرجة 
 6,930  6,092  838  -  أسهم غير مدرجة 

         

  4,566  838  6,092  11,496 

 

  31  في   المنتهية  للسنة   العادلة   للقيمة  المتدرج  النظام   في  المستوى  حسب العادلة  بالقيمة المالية  األدوات تحليل التالي  الجدول  يبين
 2019ديسمبر 

 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
         المالية صولاأل
         

         بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 67,643  -  -  67,643  أسهم ملكية مدرجة

 13,748  10,000  3,748  -  استثمارات في صكوك

         
  67,643  3,748  10,000  81,391 

         
         بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 5,411  -  -  5,411  أسهم ملكية مدرجة
 9,494  7,707  1,787  -  أسهم غير مدرجة 

         
  5,411  1,787  7,707  14,905 
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 )تابع(  القيمة العادلة لألدوات المالية  31
 

 المستويات التحويالت بين 
 

والمستوى   1، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  2019ديسمبر   31و  2020  ديسمبر  31ير المنتهية في  رالتق  سنةخالل  
 لقياسات القيمة العادلة 3ولم يكن هناك أي تحويالت من أو الى المستوى  لقياسات القيمة العادلة. 2
 

 3 بالمستوى المالية لألدوات العادلة ةمالقي قياسات تسوية
 

  ضمن  المصنفة  الدخل الشامل اآلخر  خالل   من  العادلة   بالقيمة  مالية  أصول كغير المدرجة    الملكية  سندات  قيدب  المجموعة  تقوم
 . العادلة للقيمة المتدرج النظام من 3 المستوى

 
 إن التسوية بين الرصيد االفتتاحي والختامي متضمنا الحركة هي ما يلي:  

 

 ديسمبر 31  ديسمبر  31 
 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 20,133  17,707 الرصيد في بداية السنة 
 (2,500)  - عكس إعادة التقييم خالل السنة 

 74  ( 1,615) تصنيفه خالل السنةمعاد 

    
 16,092  17,707 

 
 أرقام المقارنة   32
 

لسنة الحالية  العرض المتبع لمع    لتتوافقتم إعادة تصنيف بعض البنود من البيانات المالية الموحدة للسنة السابقة للمجموعة  
المالي    ولتعزيز المركز  البنود في بيان  الشامل اآلخر  الموحد  الموحد وبيان األرباح أو الخسائر  شفافية بعض  الدخل  وبيان 
 الموحد واإليضاحات حول البيانات المالية. وبيان التغيرات في حقوق الملكية  الموحد

 
 أحداث الحقة 33
 

المملوكة    و تابعة  و هي شركة  ذ.م.م )المشتري( ،     انفسمنت بعد تاريخ التقرير ، أبرمت المجموعة ، من خالل شركة فالكون
ذ.م.م.    شركة العقاريون المهنيون٪ من حصص األسهم في  20بالكامل لها ، اتفاقية مع إيمان أنيس بدر )البائع( لالستحواذ على  

مملوكة   شركةيمتلك البائع حالي ا حصة غير مسيطرة في الكيان الذي تم االستحواذ عليه وبعد هذا االستحواذ سوف تصبح ال
ذ.م.م. و    شركة العقاريون المهنيون. يبلغ صافي ربح  2020يناير    1بالكامل للمجموعة. سيكون التاريخ الفعلي لالستحواذ هو  

 لاير سعودي.  2,698,824 مبلغ 2020ذ م م لعام  تمنتالمستحق لشركة فالكون انفس
 

)المشتري(   مينا سوليوشن للعقارات ذ.م.مبعد تاريخ التقرير ، أبرمت المجموعة ، من خالل شركتها التابعة و المملوكة بالكامل  
شركة حلول المنشأت لالستشارات المهنية  ٪ من حصص الملكية في  75، اتفاقية مع إيمان أنيس بدر )البائع( لالستحواذ على  

٪ من حقوق الملكية في الكيان المستحوذ   100المملكة العربية السعودية. يمتلك البائع حالي ا    في )كيان مستحوذ عليه(    م .م.ذ
 م .م.شركة حلول المنشأت لالستشارات المهنية ذ. ويبلغ صافي ربح  2019نوفمبر    30التاريخ الفعلي لالستحواذ هو    إنعليه.  
 لاير سعودي.  2,974,470 مبلغ 2020لعام   مينا سوليوشن للعقارات ذ.م.ملشركة 

 


