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 مقدمة 

كما    ،"املجموعة"(  ،"الشركة"( وشركاتها التابعة )مًعا. )املرفقة لشركة تيكوم لالستثمارات ذ.م.م  املرحلية املوجزة املقتطعةلقد قمنا بمراجعة امليزانية العمومية  

املرحلي املوجز  التغيرات في حقوق امللكية  املرحلي املوجز املقتطع وبيان    الشامل  الدخل بيان  و   ، ذي الصلة  املرحلي املوجز املقتطع وبيان الدخل    2022مارس    31في  

النقدية  بيان  و   املقتطع الثالثة أشهر    املرحلي املوجز املقتطع التدفقات  اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  . إن  2021و    2022مارس    31في  املنتهية  لفترة 

وفًقا املرحلية  املالية  املحاسبية    املعلومات  اإليضاح  املبينةللسياسات  هذه    من  2  رقم  في  بشأن  استنتاج  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن  املرحلية.  املالية  املعلومات 

 املعلومات املالية املرحلية بناًء على مراجعتنا. 

 

 نطاق املراجعة 

للمنشأة".    الحسابات املستقلمدقق    يجريها"مراجعة املعلومات املالية املرحلية التي    ،2410لقد أجرينا مراجعتنا وفًقا للمعيار الدولي بشأن عمليات املراجعة رقم  

وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات    ،من املسؤولين عن األمور املالية واملحاسبية  باألساس   ،إجراء استفسارات  علىمراجعة املعلومات املالية املرحلية    وتشتمل

ال تمكننا من الحصول  فإنها ،وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق ُتنفذاملراجعة التي  عن إجراءاتنطاقها  جوهرًيا في تقلراجعة املوحيث أن إجراءات مراجعة أخرى. 

 .البيانات املاليةا حول وفقا لذلك، فإننا ال نبدي رأيً و عملية التدقيق. سياق التي يمكن تحديدها في   الجوهريةعلى تأكيد بأننا سنكون على دراية بجميع األمور 
 

 أساس اإلعداد - أحد األمور التأكيد على 

تم إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة  ، حيث  أساس املحاسبة  تبينوالتي    ،املقتطعة  املوجزة البيانات املالية املرحلية    من  2و    1  يننلفت االنتباه إلى اإليضاح

قد ال تكون البيانات املالية    ،نتيجة لذلكو التقارير املالية املتعلقة بإدراج أسهم املجموعة في سوق دبي املالي.    ملساعدة املجموعة على االمتثال ألحكاماملقتطعة  

 .أخرى ض اغر ية أمناسبة أل املقتطعة املرحلية املوجزة 
 

 االستنتـاج 

وفًقا   ،الجوهريةمن جميع النواحي    ،املرفقة لم يتم إعدادهااملقتطعة    املوجزة أن البيانات املالية املرحلية    ما يدعونا لالعتقادلم يلفت انتباهنا    ،بناًء على مراجعتنا

 املرحلية املوجزة املقتطعة.  من البيانات املالية 2للسياسات املحاسبية املوضحة في إيضاح 
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  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (3) البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةال يتجزأ من هذه جزء  46إلى  7من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 املقتطع املرحلي املوجز بيان الدخل 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 مارس  31فترة الثالثـة أشهر املنتهية في   

  

 إيضاح 

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( مراجعة()  

    

 428,904 485,111 19 اإليرادات 

 ( 162,403) ( 188,290)  تكاليف مباشرة

 266,501 296,821  إجمالي الربح 

 13,766 11,705  إيرادات تشغيلية أخرى  

  308,526 280,267 

    املصاريف 

 ( 71,277) ( 54,255)  عمومية وإدارية 

   (6,518) ( 6,843)  التسويق والبيع 

  (61,098 ) (77,795 ) 

 202,472 247,428  الربح التشغيلي 

 5,169 60,950  إيرادات تمويل 

 ( 63,344) ( 118,116)  تكاليف تمويل 

 ( 58,175) ( 57,166)  صافي  -تكاليف تمويل

 144,297 190,262  الربح للفترة 

 

 ربحية السهم العائدة إلى مالكي الشركة 

   

 481   0.003 20 األساس ي واملخفض 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (4) البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةال يتجزأ من هذه جزء  46إلى  7من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 املقتطع املرحلي املوجز بيان الدخل الشامل 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 مارس  31فترة الثالثـة أشهر املنتهية في   

 

 إيضاح

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة(  

 144,297 190,262  الربح للفترة

    الدخل الشامل اآلخر 

 يعاد تصنيفه الحًقا إلى الربح او الخسارة قد البند الذي

 90,853 110,149 7 القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية خسارة 
    

 90,853 110,149  اآلخر للفترة الدخل الشامل 

 235,150 300,411  الشامل للفترةمجموع الدخل 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (5)      املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات املالية ال يتجزأ من هذه جزء  46إلى  7من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 املقتطع  املرحلي املوجز حقوق امللكية التغيرات في بيان 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 العائد إلى مالكي الشركة   

 إيضاح  

 رأس املال 

 ألف درهم 

 قانوني  احتياطي

 ألف درهم 

 تحوط  احتياطي

 ألف درهم 

 أرباح مستبقاة 

 ألف درهم 

 مجموع حقوق امللكية 

 ألف درهم 

 5,613,262 5,434,003 7,441 171,518   300  )غير مدقق(  2022يناير  1في 

       الدخل الشامل:

  190,262  190,262 - - -  الربح للفترة 

       الدخل الشامل اآلخر: 

 110,149 - 110,149 - -  القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية  ربح

 300,411 190,262 110,149 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة

       معامالت مع املالكين 

 ( 53,997) ( 53,997) - - - 18 توزيعات أرباح معلنة 

 - ( 499,700) - - 499,700 12 الزيادة في رأس املال 

 404,293 404,293 - - - )د( 10 رأس املال 

  499,700 - - (149,404 ) 350,296 

 6,263,969 5,474,861 117,590 171,518 500,000  )مراجعة(  2022مارس   31في 
 

 6,168,299 6,105,043 ( 108,562) 171,518   300   )مدققة(  2021يناير  1في 
       

 الدخل الشامل:
      

 الربح للفترة 
 

- - - 144,297 144,297   

 الدخل الشامل اآلخر: 
      

 90,853 - 90,853 - -  القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية  ربـح

 235,150 144,297 90,853 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة

 املالكين معامالت مع 
 

     

 90,445 90,445 - - - 2-2 زيادة نتيجة االقتطاع 

    - - - 90,445 90,445 

 6,493,894 6,339,785 ( 17,709) 171,518 300   )مراجعة(  2021مارس   31في 
 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (6) البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةال يتجزأ من هذه جزء  46إلى  7من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 املقتطع  املرحلي املوجز بيان التدفقات النقدية 

  2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  
 

 مارس  31فترة الثـالثة أشهر املنتهية في   

    2022 2021 

 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 )مراجعة( )مراجعة(

 239,161 329,211 21 الناتج من العمليات  النقد

 ( 233) -  األخرى  واملصاريفللموظفين واملطلوبات  املدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 

 238,928 329,211  من األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج 

 
   

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 309) ( 9,275) 5 شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 108,625) ( 294,895)  دائنة  محتجزات و  استثمارات عقارية مدفوعة، مخصوًما منها ذمم مشاريع دائنة

 ( 4,244) -  شراء موجودات غير ملموسة

 463,286 256,087  ألكثر من ثالثة أشهر الحركة في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق  

 5,169 1,537  فوائد مستلمة

 355,277 ( 46,546)  الناتج من األنشطة االستثمارية  )املستخدم في( / صافي النقد

 
   

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 117,293 77,116  من القروض عائدات صافي ال

 ( 63,344) ( 128,972)  فوائد مدفوعة 

 - ( 53,997)  توزيعات أرباح مدفوعة

 90,445 -  مساهمة في رأس املال 

 ( 600,000) ( 150,000)  الشركة األم أموال محولة إلى 

 ( 455,606)   (255,853)  األنشطة التمويلية  صافي النقد املستخدم في

 
   

 138,599 26,812  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

 570,255 768,183 11 النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 708,854 794,995  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

 

 تشمل املعامالت غير النقدية الهامة خالل الفترة ما يلي: 

 إلى رأس مال للشركة. األرباح املرحلةدرهم من  499.700.000قامت املجموعة برسملة ، 2022مارس  31خالل الفترة املنتهية في  •

املرحلي املوجز  درهم من خالل بيان الدخل  59.413.000، قامت املجموعة بإعادة تدوير احتياطي التحوط البالغ 2022مارس  31خالل الفترة املنتهية في  •

 . املقتطع
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 (7) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 الوضع القانوني واألنشطة . 1

دبي  "(متيكو "  أو)"الشركة"  ذ.م.م.  تيكوم لالستثمارات   إمارة  في  تأسست  ذات مسؤولية محدودة  )"اإلمارات   ،هي شركة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

 اإلمارات العربية املتحدة. ،دبي ،73000ب ص.العنوان املسجل للشركة هو إن . 2005يوليو  19العربية املتحدة"( في 
 

هي الشركة األم  ذ.م.م.  )"الشركة األم"(. دبي القابضة  ذ.م.م.  ش.  األصول دبي القابضة إلدارة  الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة    إن 

هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )"املساهم النهائي"(. يشار إلى الشركة    إن أكبر مساهمي الشركة "(.  النهائيةاملطلقة )"الشركة األم  

 والشركات التابعة لها مجتمعين باسم املجموعة )"املجموعة"(.
 

اكتتاب أولي )"اكتتاب عام  من أسهمها في الشركة من خالل    نسبة  طرحعن نيتها    2021ديسمبر    31املنتهية في  سنة  خالل الأعلنت الشركة األم النهائية  

سيتم تحويل الوضع  و   ،االكتتاب العام املقترح  عملية   "(. كجزء من البورصة  ”" أوسوق دبي املالي( وإدراج الشركة الحًقا في سوق دبي املالي )"”أوليعام  

وذلك    ش.م.ع تيكوم لالستثمارات  ( وستعرف باسم  ”ش.م.ع.شركة مساهمة عامة )"( إلى  ذ.م.م. القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة )

 من وزارة االقتصاد.  ات الالزمةاملوافق الحصول علىفور 
 

تنقل الشركة العمليات املتعلقة بقسم مبيعات العقارات وقسم    بحيثوافقت الشركة األم النهائية على إعادة تنظيم املجموعة    ،إلعالن وبموجب ا

 .سيطرة مشتركةل خاضعةمنشآت االستثمارات في األسهم )"األقسام"( إلى 
 

املجموعة،    هيكلةإعادة  وعلى إثر    .2022يناير    1  هواالقتصادية    املنافعلتحويل  التاريخ الفعلي    حيث كان  2022لألقسام خالل أبريل    النقل   عمليةتم تنفيذ  

وخدمات تأشيرات والتأسيس )العمليات والتأجير وإدارة املرافق وخدمات إدارة املمتلكات    التطوير العقاري   2022يناير    1في  تيكوم  عمليات  ستشمل  

 املشمولة ضمن االكتتاب العام(. 

 

 ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 بيان االمتثال  2-1

، وذلك  "التقارير املالية املرحلية"  34املالية املقتطعة املرحلية املختصرة للمجموعة وفًقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم  تم إعداد البيانات  

ية في  املقتطعة للفترة املقارنة املنتهاملرحلية املوجزة  البيانات املالية    من  1باستثناء نقل األنشطة التشغيلية لألقسام كما هو موضح في إيضاح رقم  

 . 2021دون تغيير املعلومات املقارنة لعام  2022يناير  1. كان من املفترض أن يتم املحاسبة عن هذا التحويل كتحويل في 2021مارس  31
 

 أساس اإلعداد   2-2

املقتطعة للمجموعة على أساس مقتطع من خالل املوجزة  في البيانات املالية    2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  األرقام املقارنة  تم إعداد  

تعديالت تنشأ  ويتم عرض أية  .  1  مبين في اإليضاح رقماالكتتاب العام كما هو    حيث ال تعكس سوى نطاقاستبعاد األنشطة التشغيلية لألقسام  

لم يكن هذا التعديل مطلوًبا   .البيانات املالية املقتطعةومية ضمن حقوق امللكية في  عن التحويل من األقسام املوجودة في بيان الدخل وامليزانية العم

 .2022يناير  1حيث تم تنفيذ التحويل بشكل قانوني اعتباًرا من  2022مارس  31للفترة املنتهية في 
 

 

واملركز املالي والتدفقات   نتيجة العملياتإلى األداء املستقبلي للمجموعة وال تعكس بالضرورة  املرحلية املوجزة املقتطعةقد ال تشير البيانات املالية 

 تم تحويل األقسام فعلًيا في السنوات السابقة.املقتطعة في حال  النقدية
 

( وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض  بدولة اإلمارات العربية املتحدة )الدرهم اإلماراتي املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات تم عرض 

 للمجموعة. تم تقريب جميع املبالغ إلى أقرب ألف درهم، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

بالقيمة العادلة في   املقاسةعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم األدوات املالية  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات تم إعداد 

 والخدمات. نهاية كل فترة تقرير واألدوات املالية املشتقة. تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل املقدم مقابل السلع 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 )تتمة(  أساس اإلعداد   2-2

عرف  
ُ
معاملة منظمة بين املشاركين في    في إطار  أحد املطلوباتأو دفعه لتحويل    أحد املوجوداتلبيع    تحصيلهالسعر الذي سيتم  بالقيمة العادلة  ت

بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته أو تقديره بشكل مباشر باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير    ،السوق في تاريخ القياس

ن في السوق سيأخذون هذه الخصائص  تأخذ املجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا كان املشاركو   ،القيمة العادلة لألصل أو املطلوب

املالية املرحلية  البيانات  في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في هذه  

والقياسات التي   ،16باستثناء معامالت التأجير التي تقع ضمن نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم    ،على هذا األساس  املوجزة املقتطعة

 . 36 رقم مثل القيمة املستخدمة في معيار املحاسبة الدولي ،قيمة عادلةمع القيمة العادلة ولكنها ليست  تتماثل بشكل أو بأخر
 

كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها  الجوهري،  استخدام بعض التقديرات املحاسبية    حلية املوجزة املقتطعةاملالية املر البيانات  إعداد    ويقض ي 

أو    ،تم اإلفصاح عن املجاالت التي تنطوي على درجة عالية من الحكم أو التعقيدلقد  عملية تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة.  سياق  في  

 .4 رقم في إيضاح املرحلية املوجزة املقتطعةبيانات املالية ت والتقديرات جوهرية للاملجاالت التي تكون فيها االفتراضا
 

مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل    املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات  إن السياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة في إعداد هذه  

 املعروضة.  الفتراتثابت على جميع 
 

عدد من التعديالت على معايير وتفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة    باعتمادديسمبر    31لسنة املنتهية في  في اقامت املجموعة  

أي تأثير  املعايير والتفسيرات    اعتمادولم يترتب على  .  2021يناير    1عن مجلس معايير املحاسبة الدولية والتي تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  

 :املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات في هذه  ردةالواأو املبالغ  على اإلفصاحات جوهري 

 

 2022يناير  1للفترات التي تبدأ في أو بعد   الساريةجديدة التفسيرات العايير و امل )أ(

في الفترة الحالية عدًدا من التعديالت على معايير وتفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير اعتمدت املجموعة  

درجة  أو املبالغ املالواردة  . لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات  2022يناير    1املحاسبة الدولية والتي تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  

 للمجموعة. املقتطعة في البيانات املالية املرحلية املوجزة 

 

 بعد  أو مطبقة بشكل مبكراملفعول  ولكنها غير ساريةاملعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة  )ب(

للبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة ولم يتم تطبيقها    التي ال تعد إلزاميةاملحاسبية الجديدة  والتفسيرات  بعض املعايير    إصدارتم  

 املقتطعة للمجموعة.  املوجزةبشكل مبكر من قبل املجموعة. ال يتوقع أن يكون ألي من هذه العوامل تأثير جوهري على البيانات املالية املرحلية 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 مبادئ التوحيد 2-3

 الشركات التابعة        )أ( 

 املجموعة استثمارات في الشركات التابعة الرئيسية التالية:  تمتلك
 

 \\نسبة امللكية %  طبيعة العمل اسم املنشأة

   2021 2020 

     الشركات التابعة

 100 100  وتأجيرها  التطوير العقاري  . .م.ملالستثمارات منطقة حرة ذتيكوم 

 100 100  وتأجيرها  التطوير العقاري  . .م.ممدينة دبي الصناعية ذ

 100 100  وتأجيرها  التطوير العقاري  . .م.محي دبي للتصميم منطقة حرة ذ

 100 100  هندسة إدارة املشاريع ودراسات الجدوى  ذ.م.م. تمدين 

داخل دبي والخدمات   التطوير العقاري تأجير األراض ي و  ..م.مدبي للتصميم للضيافة منطقة حرة ذحي 

 العقارية ذات القيمة املضافة
 100 100 

 100 100  التأسيس والخدمات املتعلقة بالتأشيرات خدمات  .م.م. ذ-اكسيس منطقة حرة 

 100 100  شركة قابضة  .ذ.م.م. ستثمارات شتيكوم لال 

 100 100  الخدمات العقارية .س ي بترفالي بيلدنج منطقة حرة ذم مدي إم 

 100 100  الخدمات العقارية .م.م. مجمع االبتكار منطقة حرة ذ

 100 100  للخدمات العقارية  ةاإلقليمي اتاملقر  ذ.م.م.  –  إن فايف منطقة حرة 

 100 100  والخدمات العقارية  التطوير العقاري  ذ.م.م.منطقة حرة   1دي اي س ي 

 100 100  والخدمات العقارية  التطوير العقاري  ذ.م.م.منطقة حرة   2دي اي س ي 

 100 100  والخدمات العقارية  التطوير العقاري  .م.م. ذ –منطقة حرة   1دي كي في 

 100 100  الخدمات العقارية .م.م.مجمع االبتكار املرحلة االولى منطقة حرة ذ

 100 100  الخدمات العقارية .م.م. ذ  –منطقة حرة  1املشروع الرئيس ي 
 

 في هذه الشركات التابعة. امللكية في ملكية االنتفاع الخاصة باملجموعةنسبة  تتمثل* 
 

عندما   خاضعة لسيطرة املجموعةوتعد أي منشأة  املجموعة.    تخضع لسيطرة)بما في ذلك الشركات املهيكلة( التي  نشآت  الشركات التابعة هي جميع امل 

توجيه    قدرتها علىلديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل  يكون  و نشأة  املب  ارتباطهاحقوق في عوائد متغيرة من    تمتلك تتعرض املجموعة أو  

 .املنشأةأنشطة 
 

 م فصلها من تاريخ توقف تلك السيطرة.يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى املجموعة. يتو 
 

وجودات دمج األعمال بغض النظر عما إذا كان قد تم االستحواذ على أدوات حقوق امللكية أو امل  الحتساب عمليةتطبق املجموعة طريقة االستحواذ  

تكبدة للمالكين السابقين للشركة املشتراة وحقوق  املقابل املحول لشراء شركة تابعة القيم العادلة للموجودات املحولة واملطلوبات امليمثل  األخرى.  

والقيمة العادلة ألي   محتملي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب مقابل  القيمة العادلة أل امللكية الصادرة عن املجموعة. يشمل املقابل املحول أيًضا  

دمج األعمال   عملية   املوجودات واملطلوبات القابلة للتحديد واملطلوبات الطارئة املفترضة في  وتقاسحصة ملكية موجودة مسبًقا في الشركة التابعة.  

 ، على أساس كل عملية شراء على حدة  ستحوذ عليهااملجموعة أي حصة غير مسيطرة في الشركة امل  وتقيدمبدئًيا بقيمها العادلة في تاريخ االستحواذ.  

 . ستحوذ عليهااملحددة للشركة امل وجودات إما بالقيمة العادلة أو على أساس الحصة النسبية للحصة غير املسيطرة في صافي امل
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 التكاليف املتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها.  قيديتم 
 

والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة    ستحوذ عليهاالزيادة في املقابل املحول ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في الشركة املب  ويتم االعتراف

كشهرة. إذا كانت هذه املبالغ أقل من القيمة العادلة    ستحوذ عليهاملكية سابقة في الشركة املشتراة على القيمة العادلة لصافي املوجودات املحددة امل

 . املرحلي املوجز املقتطعتراف بالفرق مباشرة في بيان الدخل في حالة صفقة الشراء، يتم االع ستحوذ عليهالصافي موجودات الشركة التابعة امل
 

تتضمن   التي  األعمال  تندرج عمليات دمج  املاليةمنشآت  ال  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار   عمليات دمج  ”3  رقم  خاضعة لسيطرة مشتركة ضمن 

األعمال   نقل  يتم احتساب  املشتركة  ل  الخاضعةاألعمال".  توحيد  وفق  لسيطرة  الطريقة،بموجب  و .  الحصصطريقة  للقيمة    تلك  يوجد شرط  ال 

 تظل األرصدة بالقيمة الدفترية.  إذ املحولة وبالتالي ال يتم إنشاء شهرة نشآت مطلوبات اململوجودات و العادلة 
 

يتم خصم املبالغ املستحقة الدفع في املستقبل إلى قيمتها الحالية  ،عليهاستحوذ القابلة للتحديد املوجودات تأجيل تسوية أي جزء من صافي امل عند

وهو املعدل الذي يمكن به الحصول على قروض مماثلة   ،معدل االقتراض املتزايد للمنشأةفي معدل الخصم املستخدم يتمثل كما في تاريخ التبادل. 

 من ممول مستقل بموجب أحكام وشروط قابلة للمقارنة.
 

التزام مالي.  يتم تصني أو  العادلة مع االعتراف  ويعاد قياس  ف املقابل املحتمل إما كحقوق ملكية  املبالغ املصنفة كمطلوبات مالية الحًقا بالقيمة 

 بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
 

حصة ملكية املشتري املحتفظ بها سابًقا في الشركة املشتراة  فإن القيمة الدفترية في تاريخ االستحواذ ل  ،إذا تم تحقيق اندماج األعمال على مراحل

 .املرحلي املوجز املقتطعيتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل  ، و قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ  يعاد
 

 املحذوفات عند التوحيد  )ب( 

الخسائر  تم حذف املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات بين الشركات الشقيقة على املعامالت بين شركات املجموعة. يتم أيًضا حذف األرباح و 

رة لضمان  . تم تغيير السياسات املحاسبية للشركات التابعة عند الضرو املوجوداتالناتجة عن املعامالت بين الشركات والتي يتم االعتراف بها في  

 توافقها مع السياسات املتبعة من قبل املجموعة.
 

بيان الدخل  و   ،املرحلي املوجز املقتطعيتم عرض الحقوق غير املسيطرة في النتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في بيان الدخل  

 . املرحلية املوجزة املقتطعةوامليزانية العمومية  ،املرحلي املوجز املقتطعبيان التغيرات في حقوق امللكية و  ،املرحلي املوجز املقتطعالشامل 
 

 التغييرات في حصص امللكية في الشركات التابعة دون تغيير في السيطرة  )ج(

مع املالكين بصفتهم مالكين.    معامالتأي ك  -حقوق ملكية    معامالتاملعامالت مع الحقوق غير املسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كتحتسب  

من القيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة في    ستحوذ عليهاالفرق بين القيمة العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة ذات الصلة امل  قيديتم  و 

 تبعاد الحقوق غير املسيطرة في حقوق امللكية. األرباح أو الخسائر الناتجة عن اسب االعتراف يتم أيًضا  . كماحقوق امللكية
 

 استبعاد الشركات التابعة )د( 

مع عندما تتوقف املجموعة عن السيطرة، يتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة بقيمتها العادلة في التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة، 

. القيمة العادلة هي القيمة الدفترية األولية ألغراض املحاسبة الالحقة للحصة املحتفظ بها  االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة

الشركة  كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ معترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك

املبالغ املعترف  هذا  قد يعني أن  ، وهو ما  مت باستبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة بشكل مباشركما لو أن املجموعة قد قا  احتسابهايتم  

 بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
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 مالت األجنبيةالع تحويل 2-4

 العملة الوظيفية وعملة العرض )أ( 

شركات املجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها  ل املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات البنود املدرجة في  تقاس

 وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.  ،بالدرهم املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات الشركة )"العملة الوظيفية"(. تم عرض 
 

 املعامالت واألرصدة )ب( 

إعادة    يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت أو التقييم حيث يتم

نهاية  قياس البنود. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية مثل هذه املعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في  

باستثناء عندما يتم تأجيلها في الدخل الشامل    ،املرحلي املوجز املقتطعللموجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في بيان الدخل    الفترة

 اآلخر واملتراكمة في حقوق امللكية كتحوطات مؤهلة للتدفقات النقدية وتحوطات صافي االستثمار املؤهلة. 
 

سعر الصرف من الدرهم اإلماراتي    إن "( إلى عملة العرض بسعر ثابت حيث  الدوالر األمريكياملعامالت املقومة بالدوالر األمريكي )"تم تحويل األرصدة و 

 . 1981إلى الدوالر األمريكي ثابت منذ عام 
 

عرض
ُ
الدخل  أرباح    ت بيان  في  بالقروض  املتعلقة  األجنبية  العمالت  املوجزوخسائر صرف   كاليف"ت  أو التمويل"  إيرادات    ضمناملقتطع    املرحلي 

". تشغيلية أخرى  مصاريف" ضمناملقتطع   املرحلي املوجزالتمويل". يتم عرض جميع أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية األخرى في بيان الدخل 

 تحويلالتغيرات في القيمة العادلة لألوراق املالية بالعمالت األجنبية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بين فروق اليتم تحليل  

املتعلقة   تحويلالق  الناتجة عن التغيرات في التكلفة املطفأة لألوراق املالية والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية لألوراق املالية. يتم االعتراف بفرو 

ويتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة الدفترية في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بفروق   ،بالتغيرات في التكلفة املطفأة في الربح أو الخسارة

خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة التحويل للموجودات واملطلوبات املالية غير النقدية مثل حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من  

املالية غير النقدية مثل األسهم املصنفة بالقيمة العادلة من  وجودات  فروق التحويل في امل  إدراجأو خسارة القيمة العادلة. يتم  أرباح  كجزء من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 تلكات واملعداتاملم  2-5

 االستهالك املتراكم. تكلفة املمتلكات واملعدات هي تكلفة شرائها مع أي تكاليف عرضية للشرا
ً
  إدراجء. يتم  تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا

تكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من املحتمل أن تتدفق املنافع ال

القيمة الدفترية للجزء استبدالها البند بشكل موثوق. يتم شطب  تكلفة  إلى املجموعة ويمكن قياس  بالبند  . يتم االقتصادية املستقبلية املرتبطة 

 خالل الفترة املالية التي تم تكبدها فيها.املقتطع  املرحلي املوجزالدخل  بيان تحميل كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في 
 

األرض استهالك  يتم  و ال  بمعدالت محسوبة  ،  الثابت،  القسط  باستخدام طريقة  األخرى  املوجودات  على  االستهالك  احتساب  تكلفة   لخفضيتم 

 املوجودات إلى قيمتها املتبقية املقدرة على مدى عمرها اإلنتاجي املتوقع، على النحو التالي:
 

 واتالسن    نوع األصل

     

 50 – 20    مباني

 10 – 3    تحسينات املباني الداخلية واألثاث والتجهيزات 

 5 – 3    أجزاء الكمبيوتر 

  5    السيارات

   5 – 3    موجودات أخرى 
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في تاريخ كل ميزانية عمومية. يتم تخفيض القيمة الدفترية    ، حسب االقتضاءوتعديلها    ،تتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات

 (. 8-2املمكن استرداده )إيضاح املقدر لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من املبلغ 
 

في   "الدخل / املصروفات التشغيلية األخرى ضمن "تم االعتراف بها  يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية. ي

 . املرحلي املوجز املقتطعبيان الدخل 

 

 االستثمارات العقارية 2-6

ويتم إدراجه بالتكلفة ناقًصا االستهالك املتراكم   ،املمتلكات املحتفظ بها لزيادة رأس املال أو عوائد اإليجار أو كليهمايشتمل االستثمار العقاري على  

القيمة انخفاض  تطويرها    ،وخسائر  أو  إنشاؤها  يتم  التي  الصلة  ذات  واملمتلكات  التحتية  البنية  أيًضا  العقاري  االستثمار  يشمل  وجدت.  إن 

وال يتم   عقاري   استثمارك يتم تصنيف األراض ي املحتفظ بها لالستخدام غير املحدد    ،. باإلضافة إلى ذلككاستثمار عقاري تقبل  الستخدامها في املس

 االستهالك املتراكم واالنخفاض في القيمة.    االستثمارات العقاريةاستهالكها. تظهر  
ً
تستعين املجموعة بمقيمين خارجيين مؤهلين مهنًيا  بالتكلفة ناقصا

يتم تحديث القيم العادلة لجميع السنوات األخرى من قبل اإلدارة  و واحدة على األقل كل ثالث سنوات لتحديد القيم العادلة ألغراض اإلفصاح.  مرة  

 . باستخدام نماذج وأسس مماثلة للمقيمين الخارجيين 
 

وفي ذلك الوقت يتم تحويله إلى   ، التطوير  االنتهاء من يتم تصنيفه ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى    ،االستثمار العقاري عند بدء تطوير  

 على النحو التالي: ،ويتم استهالكه بطريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفته على قيمه املتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي املقدر ، الفئة املعنية

 

 السنوات    نوع األصل

     

 50 – 20    املباني والبنية التحتية 
 

أو مواصفات مقبولة كإصالحات وصيانة ويتم تحميلها كمصروفات في الفترة التي يتم    ألساسأي نفقات تؤدي إلى صيانة املمتلكات وفًقا  تحتسب  

 تكبدها فيها.
 

 يتضح من بدء التطوير بهدف البيع أو يصبح    ،لتغيير في االستخدام  االستثمار العقاري عندما يخضع  
ً

العقار إلى    يتم تحويل  ،بمعرفة املالك  مأهوال

 ومعدات على التوالي.  ممتلكاتعقار محتفظ به لغرض التطوير أو 
 

 يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بالرجوع إلى قيمتها الدفترية وتؤخذ في االعتبار عند تحديد أرباح التشغيل.  ،االستثمارات العقاريةعند بيع 
 

وتسجل بالتكلفة ناقًصا  ،قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التوريد أو األغراض اإلداريةموجودات األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ممتلكات أو تمثل 

العقار بما في ذلك تكاليف املوظفين ذات    االستحواذ علىأي خسارة انخفاض معترف بها. تتضمن التكلفة جميع التكاليف املباشرة املنسوبة إلى  

جاهزة لالستخدام  وجودات  ليف االقتراض املرسملة وفًقا للسياسة املحاسبية للمجموعة. عندما تكون املتكا  ، وبالنسبة للموجودات املؤهلة  ،الصلة

 وفًقا لسياسات املجموعة.  احتسابهايتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة املمتلكات واآلالت واملعدات املناسبة ويتم  ،املقصود
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 غير امللموسةوجودات امل  2-7

 برامج الكمبيوتر  )أ(  

املجموعة. تتم رسملة تراخيص برامج الكمبيوتر منشآت  لمجموعة من البرامج التي تم الحصول عليها أو البرامج التي طورتها  لالكمبيوتر    تتكون برامج

 املرتبطة بصيانة برامج الكمبيوتر كمصروفات عند تكبدها.   ويتم قيد التكاليفاملكتسبة على أساس التكاليف املتكبدة الستخدام البرامج املحددة.  
 

واملميزة التي تسيطر عليها املجموعة كموجودات   الحصريةيتم االعتراف بتكاليف التطوير التي تنسب مباشرة إلى تصميم واختبار منتجات البرامج  

 غير ملموسة عند استيفاء املعايير التالية: 

 ؛ال البرنامج بحيث يكون متاًحا لالستخدامإكم الفنيةأن يمكن من الناحية  .1

 ؛تعتزم اإلدارة إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعهأن  .2

 ؛ستخدام البرنامج أو بيعهال إمكانية وجود  .3

 ؛البرنامج منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تحقيقطريقة توضيح  أن يمكن .4

 و  ؛املوارد الفنية واملالية وغيرها من املوارد الكافية إلكمال التطوير واستخدام البرنامج أو بيعه أن توفر .5

 قياس النفقات املنسوبة إلى البرنامج أثناء تطويره بشكل موثوق.  أن يمكن .6
 

رامج وجزًءا مناسًبا من النفقات العامة  تتضمن التكاليف املنسوبة مباشرة والتي تتم رسملتها كجزء من منتج البرنامج تكاليف موظف تطوير الب

 سنوات.  5- 3 على مدارذات الصلة. يتم إطفاء هذه التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة 
 

  تكاليف التطوير  وال يتم االعتراف بيتم االعتراف بمصروفات التطوير األخرى التي ال تستوفي هذه املعايير كمصروفات عند تكبدها.  
ً
املعترف بها سابقا

 كمصروف بها كأصل في فترة الحقة.
 

تكون    يتم عرض عندما  بها.  معترف  انخفاض  خسارة  أية   
ً
ناقصا بالتكلفة  التطوير  قيد  امللموسة  غير  لالستخدام   املوجوداتاملوجودات  جاهزة 

 وفًقا لسياسات املجموعة.  ويتم احتسابهاناسبة املقصود، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة العقارات االستثمارية امل

 

 التراخيص )ب( 

الحًقا بالتكلفة ناقًصا    وتقيدعمر إنتاجي محدد    ، وتكون ذاتةيتم عرض تراخيص البرامج التي تم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة التاريخي

 اإلطفاء املتراكم وخسائر انخفاض القيمة. 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (14 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 املاليةغير وجودات انخفاض قيمة امل 2-8

القيم الدفترية ملمتلكاتها ومعداتها وممتلكاتها االستثمارية واملوجودات غير امللموسة لتحديد ما إذا  على  مراجعة    في تاريخ كل تقريرتجري املجموعة  

تلك امل في حالة وجود مثل هذا املؤشروجودات  كان هناك أي مؤشر على أن  القيمة.  في  القابل   ، قد تعرضت لخسارة انخفاض  يتم تقدير املبلغ 

تقوم    ،األخرى وجودات  لالسترداد لألصل لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة )إن وجدت(. عندما ال ينتج األصل تدفقات نقدية مستقلة عن امل

يتم أيًضا    ، ول وثابت للتخصيصاملجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس معق

أو بخالف ذلك يتم تخصيصها ألصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن    ،الشركة لوحدات توليد النقد الفرديةموجودات  تخصيص  

 تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.
 

انخفاض وكذلك متى وجد أي مؤشر على  القيمة على األقل سنوًيا    يتم اختبار املوجودات غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي غير املحدد لالنخفاض في

 . النخفاض القيمةاألصل تعرض في نهاية فترة التقرير على  القيمة
 

م  يت  ،أيهما أعلى. عند تقدير القيمة في االستخدام  ،القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام تمثل  

قيمة  خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية لل

التي   للنقود واملخاطر الخاصة باألصل  يتم تعديلالزمنية  النقدية املستقبلية    لم  التدفقات  و تقدير  لها.  القيمة  وفًقا  ناقًصا  عند تحديد  العادلة 

نموذج تقييم مناسب.  ب االستعانةيتم ، تحديد مثل هذه املعامالت تعذريتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار. في حالة  ،تكاليف االستبعاد

صل لكل مجموعة من التي يتم إعدادها بشكل منف توقعة وهيوالحسابات املتستند املجموعة في احتساب انخفاض القيمة على ميزانيات تفصيلية 

 الفردية لها. وجودات الوحدات املنتجة للنقد والتي يتم تخصيص امل
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد    ،الدفترية  اإذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته

م االعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة. عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في  النقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يت

ولكن بحيث ال تتجاوز القيمة   ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى التقدير املعدل لقيمته القابلة لالسترداد ،القيمة الحًقا

مة الدفترية التي كان من املمكن تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة لألصل )أو وحدة توليد النقد( في الدفترية املتزايدة القي

إلى استبعاد خسا إلى الحد الذي يؤدي فيه  الربح أو الخسارة  في  القيمة مباشرة  في  يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض  رة السنوات السابقة. 

 يمة التي تم االعتراف بها لألصل في السنوات السابقة.االنخفاض في الق
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 التصنيف  1- 2-9

 تصنف املجموعة موجوداتها املالية في فئات القياس التالية: 

 التي سيتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(؛ و املوجودات املالية •

 التي سيتم قياسها بالتكلفة املطفأة. املوجودات املالية •
 

 ة.يعتمد التصنيف على نموذج أعمال املجموعة إلدارة املوجودات املالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدي
 

بالنسبة لالستثمارات في أما  إما في بيان الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.    بالقيمة العادلة  املقاسةللموجودات  تقيد األرباح أو الخسائر  

  الحتساب راف املبدئي  في وقت االعتنهائي  أدوات حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتاجرة، سيعتمد ذلك على ما إذا كانت املجموعة قد قامت باختيار  

نموذج  االستثمار في حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم املجموعة بإعادة تصنيف أدوات الدين فقط عندما يتغير  

 . املوجودات أعمالها إلدارة تلك 
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 االعتراف واالستبعاد   2- 2-9

املجموعة االعتراف باألصل املالي فقط   وتلغيفيه املجموعة بشراء أو بيع األصل.    تتعهدمشتريات ومبيعات املوجودات املالية في التاريخ الذي  ُتقيد  

. عند رى منشأة أخاألصل املالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى    عند تحويلأو    ،عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل

 في الربح أو الخسارة.  والذمم املدينةبين القيمة الدفترية لألصل ومجموع املقابل املستلم  ُيقيد الفرق  ،استبعاد األصل املالي املقاس بالتكلفة املطفأة
 

 القياس   3- 2-9

 
ً
في حالة ي وذلك  املعاملة املنسوبة مباشرة إلى اقتناء األصل املالتكاليف    عند االعتراف املبدئي، تقيس املجموعة األصل املالي بقيمته العادلة زائدا

 . األصل املالي غير املدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 .املرحلي املوجز املقتطعتكاليف املعامالت للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات في بيان الدخل    ُتحمل
 

 أدوات الدين

ثالث هناك  النقدية لألصل.  التدفقات  األصل وخصائص  املجموعة إلدارة  أعمال  نموذج  الدين على  الالحق ألدوات  القياس  قياس    يعتمد  فئات 

 تصنف املجموعة إليها أدوات دينها: 
 

 التكلفة املطفأة 

تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات أصل    ، بحيثاملوجودات املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  تقاس بالتكلفة املطفأة تلك

التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف   إيرادات. يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية في  ةالفائدو املبلغ فقط  

 أخرى".  تشغيلية/ مصروفات  "إيرادات فيويتم عرضه املقتطع  املرحلي املوجزبأي ربح أو خسارة ناتجة عن االستبعاد مباشرة في بيان الدخل 
 

 . املرحلي املوجز املقتطععمومية وإدارية" في بيان الدخل  فمصاري ”ضمنيتم عرض خسائر انخفاض القيمة 
 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

املوجودات املالية،  يتم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قياس املوجودات املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع  

 .حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط مدفوعات أصل املبلغ والفوائد
 

أرباح أو خسائر انخفاض القيمة، وإيرادات الفوائد، وأرباح   قيدالحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء    قيديتم  

 .املرحلي املوجز املقتطعوخسائر صرف العمالت األجنبية التي يتم االعتراف بها في بيان الدخل 
 

من حقوق امللكية إلى بيان   عند استبعاد األصل املالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة املعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر

". يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية مصروفات تشغيلية أخرى   /إيرادات  “في  ويتم االعتراف به  املقتطع    املرحلي املوجزالدخل  

"  تشغيلية أخرى مصاريف    /يرادات  إ“في  التمويل" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم عرض أرباح وخسائر أسعار الصرف  إيرادات  “ضمن  

 . املرحلي املوجز املقتطعمصاريف عمومية وإدارية" في بيان الدخل " ويتم عرض مصاريف انخفاض القيمة ضمن
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أوتقاس   الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  أو  املطفأة  التكلفة  معايير  تستوفي  التي ال   املوجودات 

ملرحلي ادخل  الخسارة. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر استثمار الدين الذي يتم قياسه الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان ال

 " في الفترة التي تنشأ فيها.مصروفات تشغيلية أخرى  /إيرادات “ضمن املقتطع  املوجز
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 )تتمة(  االستثمارات واملوجودات املالية األخرى    2-9

 )تتمة( القياس   3- 2-9

 أدوات حقوق امللكية

ستثمارات املجموعة الحًقا جميع االستثمارات في حقوق امللكية بالقيمة العادلة. اختارت إدارة املجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة على ا  تقيس

  ويتواصل اد االستثمار.  إعادة تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة بعد استبع  يتم الحًقاحقوق امللكية في الدخل الشامل اآلخر، وال  

 االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عند ثبوت حق املجموعة في استالم املدفوعات. 
 

"  مصروفات تشغيلية أخرى  /إيرادات “في يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

حسب االقتضاء. ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( على استثمارات  املقتطع    املرحلي املوجزفي بيان الدخل  

 القيمة العادلة. حقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في 
 

مخصص لخسائر االئتمان املتوقعة لجميع القروض واملوجودات املالية للديون   قيـدمن املجموعة    9  الدولي إلعداد التقارير املالية رقماملعيار    يقض ي 

الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية  األخرى غير املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تستند الخسائر االئتمانية املتوقعة على  

 لسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل.   بالتقريباملستحقة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها. ثم يتم خصم النقص  
 

 انخفاض قيمة املوجودات املالية    4- 2-9

والذمم املدينة األخرى، طبقت املجموعة النهج املبسط للمعيار واحتسبت الخسائر    غير املفوترةوالذمم املدينة  التجارية املدينة  بالنسبة للذمم  

. أنشأت املجموعة مصفوفة مخصص تستند إلى الخبرة التاريخية مدى العمر الزمني االئتمانية املتوقعة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على  

وتقييم كل من االتجاه الحالي  موعة في الخسائر االئتمانية، مع تعديلها وفًقا للعوامل املستقبلية الخاصة بالظروف االقتصادية العامة للمدين  للمج

 . بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء ،وكذلك االتجاه املتوقع للظروف في يوم التقرير
 

في مخاطر االئتمان  جوهرية  زيادة  عند وجود    األدوات املالية األخرى   لجميع  مدى العمر الزمني نية املتوقعة على  تعترف املجموعة بالخسائر االئتما

املالية    االعترافمنذ   األداة  على  االئتمان  مخاطر  زيادة  عدم  حالة  في  ذلك،  ومع  ملحوظاملبدئي.  املبدئيمنذ    بشكل  املجموعة  االعتراف  تقيس   ،

 شهًرا.  12مخصص الخسارة لتلك األداة املالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
 

السداد املحتملة على    تعثر في عن جميع أحداث ال  ستشنأ خسائر االئتمان املتوقعة التي    زمني مدى العمر التمثل الخسائر االئتمانية املتوقعة على  

مدى  شهًرا الجزء من الخسائر االئتمانية املتوقعة على    12املتوقع لألداة املالية. في املقابل، تمثل الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة    مدى العمر الزمني 

 شهًرا بعد تاريخ التقرير.  12خالل    أي من األدوات املالية والتي قد تتم السداد على تعثر فيالمحتملة بشأن ج عن أحداث املتوقع أن ينت العمر الزمني 
 

 في مخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية (1)

السداد    تعثر في، تقارن املجموعة مخاطر الاالعتراف املبدئيمنذ    شهدت زيادة جوهريةعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد  

ال مخاطر  مع  التقرير  تاريخ  في  املالية  فيلألداة  تقعالسداد    تعثر  قد  تاريخ    التي  في  املالية  املبدئي. و لألداة  إجراء  االعتراف  تأخذ  عند  التقييم،  هذا 

ة املتاحة دون تكلفة ستقبلي، بما في ذلك الخبرة التاريخية واملعلومات املإثباتها املجموعة في االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املعقولة والتي يمكن  

ملجموعة، والتي تم الحصول عليها من ا  ي مدين  ملجاالت أعمالة التي تم النظر فيها اآلفاق املستقبلية  ستقبلي. تتضمن املعلومات املغير مبرر أو جهد  

  النظر في املماثلة، باإلضافة إلى  طراف  األ تقارير الخبراء االقتصاديين، واملحللين املاليين، والهيئات الحكومية، ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من  

 لفة للمصادر الفعلية وتوقع املعلومات االقتصادية التي تتعلق بالعمليات األساسية للمجموعة. املصادر الخارجية املخت
 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (17 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 )تتمة(  انخفاض قيمة املوجودات املالية   4- 2-9

 )تتمة( الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان   (1)

 :االعتراف املبدئيمنذ  شهدت زيادة جوهريةاملعلومات التالية عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد  مراعاةعلى وجه الخصوص، يتم 

 التصنيف االئتماني الخارجي )إن وجد( أو الداخلي لألداة املاليةتدهور جوهري فعلي أو متوقع في  •

االئتمان، أو    توزيعاتفي    زيادة جوهريةفي مؤشرات السوق الخارجية ملخاطر االئتمان ألداة مالية معينة، على سبيل املثال    جوهري تدهور   •

 لذي وصلت إليه القيمة العادلة لألصل املالي أقل من التكلفة املطفأة السداد للمدين، أو طول الفترة الزمنية أو املدى ا  تعثر فيأسعار مبادلة ال

في قدرة املدين   انخفاض جوهري أن تتسبب في  يتوقعفي األعمال أو الظروف املالية أو االقتصادية التي القائمة أو املتوقعة التغيرات املعاكسة  •

 على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بالديون 

 لي أو املتوقع في النتائج التشغيلية للمدينالتدهور الجوهري الفع •

 في مخاطر االئتمان على األدوات املالية األخرى لنفس املدين امللحوظةالزيادات  •
 

في قدرة    جوهري انخفاض  حدوث  في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية للمدين  السلبي الجوهري الفعلي أو املتوقع  تغيير  يترتب على الو 

ملالي قد املدين على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بالديون. بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله، تفترض املجموعة أن مخاطر االئتمان على األصل ا

يوًما، ما لم يكن لدى املجموعة معلومات    30املدفوعات التعاقدية أكثر من    يتخطى استحقاقندما  ع  االعتراف املبدئيمنذ    شهدت زيادة جوهرية

 معقولة وداعمة توضح خالف ذلك. 
 

إذا تم تحديد أن    االعتراف املبدئيمنذ    تشهد أي زيادة جوهريةبالرغم مما سبق ذكره، تفترض املجموعة أن مخاطر االئتمان على أداة مالية لم  و 

 : عندمايتم تحديد أن األداة املالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة و املالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. األداة 

 السداد تعثر فيال بشأن مخاطر منخفضة  علىاألداة املالية تنطوي  •

 التعاقدية على املدى القريب قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بالتدفقات النقدية بملدين يتمتع ا •

تؤدي التغييرات العكسية في الظروف االقتصادية والتجارية على املدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة املقترض على    أن   يحتمل •

 الوفاء بالتزاماته املتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية 
 

"درجة االستثمار" وفًقا للتعريف عند    مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي  ذاتتعتبر املجموعة أن األصل املالي  

الي قوي األداء أن الطرف املقابل لديه مركز مويعني أداء". " املتعارف عليه عاملًيا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي، يكون لألصل تصنيف داخلي

لتحديد   املستخدمة  املعايير  فعالية  بانتظام  املجموعة  تراقب  السداد.  متأخرة  مبالغ  توجد  جوهرية  وجودوال  وتقوم    زيادة  االئتمان  مخاطر  في 

 . متخطًيا الستحقاقهبمراجعتها حسب االقتضاء للتأكد من أن املعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح املبلغ 
 

 السداد تعثر فيتعريف ال ( 2)

ال ا من حاالت 
ً
يلي يشكل حدث فيتعتبر املجموعة أن ما  إلى أن    تعثر  التاريخية  السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة 

 املوجودات املالية التي تفي بأي من املعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام: 
 

 خرق للتعهدات املالية من قبل املدين  وجود عند •

التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير املرجح أن يدفع املدين لدائنيه، تشير املعلومات التي تم تطويرها داخلًيا أو  عندما   •

 بما في ذلك املجموعة، بالكامل )دون األخذ في االعتبار أي ضمانات تحتفظ بها املجموعة( 
 

يوًما من تاريخ استحقاقه   90الية أكثر من  املوجودات امل  أي منعند تخطي    وجود تعثر في السداداملجموعة    ترى بصرف النظر عن التحليل أعاله،  

 السداد أكثر مالءمة.  تعثر فيإلثبات أن معيار ال يمكن تأييدهاما لم يكن لدى املجموعة معلومات معقولة 
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 منخفضة القيمة االئتمانية املوجودات املالية  (3)

عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لذلك   القيمة االئتمانية  امنخفضً يعد األصل املالي  

 األحداث التالية: ب رصدها تتعلقبيانات يمكن  منخفض القيمة االئتمانية الدليل على أن األصل املالي يتضمن األصل املالي. 

صدر أو املقترض صعوبات مالية بالغة •
ُ
 مواجهة امل

 ( أعاله(2)انظر ) تخطي االستحقاقأو حاالت التعثر ، مثل وقات تعاقديةخر دوث ح •

•  
ُ
م يكن بحسبان  ( املقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة املالية للمقترض، امتياًزا )امتيازات( لاملقرضون قرض )أن يمنح امل

قرض )املقرضون( 
ُ
 في غير تلك الحالة؛امل

 أي إعادة هيكلة مالية أخرى  البدء في فالس أولل املقترض  إشهار احتمالية •

 املالية املشاكل اختفاء سوق نشط لذلك األصل املالي بسبب  •
 

 سياسة الشطب (4)

صعوبة مالية   وجود  املعلومات التي تشير إلى،  على سبيل املثال ال الحصرتتضمن،  عوامل مختلفة    مع مراعاة عدةتقوم املجموعة بشطب أصل مالي  

املالية املشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد    املوجوداتقد تظل  و .  لتعافيهحادة للمدين وعدم وجود احتمالية واقعية  

 أي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.  ويتم قيداملشورة القانونية عند االقتضاء.   بالحسبان مع األخذ  ،للمجموعة
 

 واالعتراف بها  املتوقعة االئتمانيةالخسائر قياس  (5)

التعثر )أي حجم الخسارة في حالة وجود تعثر( والتعرض    عندعلى احتمالية التعثر، والخسارة    أحد الدالالتقياس خسائر االئتمان املتوقعة    يعد

ة  ستقبليالتعثر في السداد على البيانات التاريخية املعدلة بواسطة املعلومات امل عندالسداد والخسارة  تعثر فيعند التعثر. يعتمد تقييم احتمالية ال

الية، يتم تمثيل ذلك من خالل إجمالي القيمة الدفترية للموجودات في كما هو موضح أعاله. بالنسبة للتعرض عند التعثر، بالنسبة للموجودات امل

تاريخ التقرير، باإلضافة إلى أي مبالغ إضافية مضمونة  ب  املسحوبتاريخ التقرير؛ بالنسبة لعقود الضمان املالي، يشمل التعرض مبلغ الدين املضمون  

امل التعثر  تاريخ  املستقبل حسب  في  املقترض  يسحبها  أن  على  يتوقع  بناًء  التاريخيحدد  املستقبلية  االتجاه  التمويلية  لالحتياجات  املجموعة  فهم   ،

 األخرى ذات الصلة.  املستقبليةاملعلومات غيرها من املحددة للمدينين و 
 

على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة وفًقا للعقد    للموجودات املاليةيتم تقدير خسارة االئتمان املتوقعة  

فإن   املدين،  اإليجار  لعقد  بالنسبة  األصلي.  الفعلي  الفائدة  بسعر  مخصومة  عليها،  الحصول  املجموعة  تتوقع  التي  النقدية  التدفقات  وجميع 

ا االئتمان  لتحديد خسائر  املستخدمة  النقدية  اإليجار وفًقا  التدفقات  قياس مستحقات  في  املستخدمة  النقدية  التدفقات  مع  ملتوقعة متوافقة 

تعثر املجموعة مطالبة بسداد املدفوعات فقط في حالة ال  عندما تكون . بالنسبة لعقد الضمان املالي،  16 الدولي إلعداد التقارير املالية رقمللمعيار  

املضمونة، فإن مخصص الخسارة املتوقع هو املدفوعات املتوقعة لتعويض املالك عن خسارة االئتمان  السداد من قبل املدين وفًقا لشروط األداة    في

 أو املدين أو أي طرف آخر.  صاحب عقد الضمان من  تحصيلهاالتي تكبدها ناقًصا أي مبالغ تتوقع املجموعة 
 

في فترة التقرير   مدى العمر الزمني الخسائر االئتمانية املتوقعة على    يعادلمخصص الخسارة ألداة مالية بمبلغ    قامت بقياسإذا كانت املجموعة قد  

لم تعد مستوفاة، تقيس املجموعة   مدى العمر الزمني السابق، ولكنها قررت في تاريخ التقرير الحالي أن شروط الخسائر االئتمانية املتوقعة على  

شهًرا في تاريخ التقرير الحالي، باستثناء املوجودات التي تم استخدام النهج   12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  يعادلمخصص الخسارة عند مبلغ 

فترية من  املبسط لها. تعترف املجموعة بأرباح أو خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة لجميع األدوات املالية مع تعديل مماثل لقيمتها الد 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي يتم االعتراف    املقاسةب مخصص الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين  خالل حسا

ض القيمة الدفترية لألصل املالي في  يخفتم تفي احتياطي إعادة تقييم االستثمار، وال ي  ويتراكمالدخل الشامل اآلخر  في    بمخصص الخسارةبشأنها  

 . يزانية العمومية امل
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 املطلوبات املالية وحقوق امللكية  2-10

 ملكية حقوق  أو كدين  التصنيف

 .امللكية  حقوق   وأداة  املالي  املطلوب  وتعريف  التعاقدية  الترتيبات  ملضمون   وفًقا  ملكية  حقوق   أو  مالية  كمطلوبات  إما  امللكية  وحقوق   الدين  أدوات  تصنف
 

 امللكية حقوق  أدوات

عرف  
ُ
 امللكية  حقوق   أدواتب  االعتراف  يتم.  االتزاماته  جميع  خصم  بعدمنشأة    موجودات أي  في  متبقية  منفعة  وجود  يثبت  عقد  أيب  امللكية  حقوق   أداةت

 . املباشرة اإلصدار تكاليف خصم بعد املستلمة بقيمة املبالغ املحصلة املجموعة عن الصادرة
 

 أو  الربح  في  خسارة  أو  بأرباح  االعتراف  يتم  ال.  امللكية  حقوق   في  مباشرة  وخصمها  بالشركة  الخاصة   امللكية  حقوق   أدوات  شراء  بإعادة  االعتراف  يتمو 

 . بالشركة الخاصة امللكية حقوق  أدوات إلغاء  أو إصدار أو بيع أو شراء من الخسارة
 

 اليةامل املطلوبات

 .الخسارة أو الربح في العادلة بالقيمة أو الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام املطفأة بالتكلفة الحًقا املالية املطلوبات جميع قياس يتم

   مالي  أصل  تحويل  يكون   ال  عندما  تنشأ  التي   املالية  املطلوبات  فإن   ،ذلك  ومع
ً

  ، املستمرة  املشاركة  نهج  ينطبق  عندما  أو  الدفاتر  من  لالستبعاد  مؤهال

 . أدناه املوضحة املحددة املحاسبية للسياسات وفًقا قياسها يتم ،املجموعة عن الصادرة املالي الضمان وعقود

  القيمة   في  التغيرات  عن   ناشئة  خسائر  أو   أرباح  أية   إثبات   مع  ، العادلة  بالقيمة  الخسارة  أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية   املطلوبات  تقاس

  أو   الربح  صافي  يتضمن(.  التحوط  محاسبة   سياسة  راجع)   محددة  تحوط  عالقة  من   جزًءا  فيه  تكون   ال  الذي  الحد  إلى  الخسارة  أو  الربح  في  العادلة

 .الخسارة أو الربح في" األخرى  ألرباح والخسائرد "ابن في هإدراج ويتم املالي االلتزام على مدفوعة فائدة أي الخسارة أو الربح في به املعترف الخسارة
 

 املطفأة بالتكلفة الحًقا املقاسة املالية املطلوبات

  أو   الربح  في  العادلة  بالقيمة  مصنفة  (3أو )  ،للتداول   بها  محتفظ(  2، أو )األعمال  اندماج  في   ملشتري   محتمل  ( 1ال تمثل )  التي   املالية  املطلوباتإن  

 . الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام املطفأة بالتكلفة الحًقا قياسها يتم ،الخسارة
 

عرف  
ُ
. الصلة  ذات  الفترة  على  الفائدة  مصروفات  وتخصيص  ألي من املطلوبات املالية  املطفأة  التكلفة  احتساب  طريقةب  الفعلي  الفائدة  معدل  طريقةت

  أو   املدفوعة  والنقاط  الرسوم  جميع  ذلك  في  بما)  املقدرة  املستقبلية  النقدية  املدفوعات  بالضبط  يخصم  الذي  املعدل  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  إن 

ألي من    املتوقع   العمر  خالل   من(  األخرى   الخصومات  أو  واألقساط  املعامالت  وتكاليف  الفعلي  الفائدة  معدل  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تشكل  والتي   املستلمة

 . ألي من املطلوبات املالية املطفأة للتكلفة أقصر فترة(  االقتضاء عند) أو ،املطلوبات املالية
 

 املالية باملطلوبات االعتراف إلغاء

 الدفترية  القيمة   بينقيد الفرق    يتمو .  سريانها   انتهاء  أو   إلغائها   أو   املجموعة  بالتزامات  الوفاء إال عند    املالية   باملطلوبات  االعتراف   املجموعةال تلغي  

 .الخسارة أو الربح في السداد واملستحق املسدد واملقابل به املعترف غير املالي للمطلوب
 

 مقاصة األدوات املالية  2-11

حق واجب النفاذ قانوًنا   عند وجود  املرحلية املوجزة املقتطعةتتم تسوية املوجودات واملطلوبات املالية ويتم تسجيل صافي املبلغ في امليزانية العمومية  

كون الحق واجب النفاذ  ملقاصة املبالغ املعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام الوقت ذاته. يجب أال ي

 للتنفيذ في سياق األعمال العادية وفي حالة التقصير أو اإلفالس أو إفال 
ً
س املجموعة أو  قانوًنا متوقًفا على األحداث املستقبلية ويجب أن يكون قابال

 الطرف املقابل.
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 الذمم التجارية املدينة   2-12

يتم  . و هي املبالغ املستحقة من العمالء مقابل األراض ي واملمتلكات املباعة أو الخدمات املقدمة في سياق األعمال العاديالتجارية املدينة  الذمم  إن  

املدينةالذمم  قيد   العادلة    التجارية  بالقيمة  تقاسمبدئًيا  ناقًصا مخصص   كما  الفعلي  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  املطفأة  بالتكلفة  الحًقا 

 الخسارة.
 

 النقد وما يعادله   2-13

ملدة   استحقاق أصلي تاريخ  ب  األجلةالنقد في الصندوق، واألرصدة في الحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب والودائع  النقد وما يعادله  يشمل  

 مقابل ضمانات. والتعهدات النقدية   التغيرات في القيمة   ملحوظة بشأن ثالثة أشهر أو أقل مع عدم وجود قيود على السحب والتي تخضع ملخاطر غير  
 

 تجارية دائنةذمم   2-14

 عتيادية. الذمم التجارية الدائنة هي التزامات بالدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها من املوردين في سياق األعمال اال إن 
 

 معدل الفائدة الفعلي. مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة  بالذمم التجارية الدائنةيتم االعتراف 
 

 القروض   2-15

تكاليف املعاملة املتكبدةال تقيد   العادلة بعد خصم  بالقيمة  بالتكلفة املطفأتقاس  ، و قروض مبدئًيا   
ً
بين  ة. ويت الحقا بأي فرق   العوائد م االعتراف 

 على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.املقتطع   املرحلي املوجز)صافية من تكاليف املعاملة( ومبلغ االسترداد في بيان الدخل 
 

ت.  يتم االعتراف بالرسوم املدفوعة عند إنشاء تسهيالت القرض كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي يحتمل فيه سحب بعض أو كل التسهيال 

السحب. تتم رسملة الرسوم كدفعة مسبقة لخدمات السيولة ويتم استهالكها على مدى فترة   إتمام عمليةفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم حتى  

 .سحب بعض أو كل التسهيالت على احتماليةإلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل ذات الصلة وذلك التسهيالت 
 

لعمومية عند إبراء الذمة من االلتزام املحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة  القروض من امليزانية ا  ويتم حذف

مطلوبات الدفترية للمطلوبات املالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر واملقابل املدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو  

 .املرحلي املوجز املقتطعبيان الدخل ، في متكبدة
 

أي أصل مؤهل خالل الفترة الزمنية املطلوبة إلكمال وإعداد األصل لالستخدام املقصود. يتم تسجيل    إلنشاءتتم رسملة تكاليف االقتراض املتكبدة  

غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام   ما لم يكن للمجموعة حق  شهًرا  12كمستحقة خالل  يتم تصنيف القروض  كما  تكاليف االقتراض األخرى.  

 شهًرا على األقل بعد تاريخ امليزانية العمومية.  12ملدة 

 

 املخصصات   2-16

أن يكون التدفق   ، وعند وجود احتمالية التزام قانوني أو استداللي نتيجة أحداث سابقةتكون املجموعة ملتزمة ب  يتم االعتراف باملخصصات عندما 

مخصصات  ب يتم االعترافتقدير املبلغ بشكل موثوق. ال  ويكون قد تم إجراءالخارج للموارد املتضمنة للمنافع االقتصادية مطلوًبا لتسوية االلتزام؛  

 خسائر التشغيل املستقبلية.
 

ككل. يتم    املطلوباتفئة    مراجعةمطلوًبا للتسوية من خالل املماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج    املطلوباتعدد من    وعند وجود

.
ً
 االعتراف باملخصص حتى لو كان احتمال حدوث تدفق خارج فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات قد يكون ضئيال

 

عدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات املخصصات بالقيمة الحالية للمصروفات املتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية االلتزام باستخدام م تقاس

الزمنية   للقيمة  الحالية  املحددة    للنقدالسوق  الزيادة  .  للمطلوباتواملخاطر  يتم  تقيد  فوائد.  كمصروفات  الوقت  مرور  بسبب  املخصصات  في 

 بخسارة أن هناك  الناشئة بموجب عقود مثقلة بخسائر وقياسها كمخصصات. يعتبر املتداولةاالعتراف بااللتزامات 
ً

عندما يكون لدى   عقًدا محمال

 بموجبه.  تحصيلهااملجموعة عقد تتجاوز بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب العقد املنافع االقتصادية املتوقع 
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 املوظفين منافع  2-17

 مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدةمكافأة نهاية الخدمة لغير  )أ(  

نهاية   ملكافأة  تكوين مخصص  يتم  يتم  العمومية.  امليزانية  تاريخ  حتى  خدمتهم  لفترات  اإلماراتي  العمل  لقانون  وفًقا  للموظفين  املستحقة  الخدمة 

املوظفين"   "منافع  19تكلفة الوحدة املتوقعة" وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم  "  احتساب املخصص على أنه القيمة الحالية لاللتزامات وفًقا لطريقة

العمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة. بموجب هذه الطريقة، يتم إجراء تقييم ملدة الخدمة املتوقعة للموظف مع املجموعة    مع مراعاة قوانين

 والراتب األساس ي املتوقع في تاريخ ترك الخدمة.
 

 

 سياسة املعاشات والتأمينات االجتماعية داخل الدولة )ب( 

املوظفين    ااملجموعة عضوً تعد   تقديم مساهمات  يتم  االجتماعية.  والتأمينات  للمعاشات  العامة  االتحادية  الهيئة  تديره  الذي  التقاعد  نظام  في 

املتعلق بقانون املعاشات    1999لعام    7، وفًقا ألحكام القانون االتحادي رقم  املرحلي املوجز املقتطعاإلماراتيين املؤهلين وتحمل على بيان الدخل  

 املساهمات.  سدادأخرى بمجرد  سدادت االجتماعية. ال يوجد على املجموعة التزامات والتأمينا

 

 األدوات املالية املشتقة وأنشطة التحوط   2-18

األرباح أو املشتقات مبدئًيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد املشتقات ويتم الحًقا إعادة قياسها بقيمتها العادلة. تعتمد طريقة االعتراف بتقيد  

 طبيعة البند الذي يتم التحوط منه.  فوفقالخسائر الناتجة على ما إذا كانت األداة املشتقة قد تم تصنيفها كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، 
 

طر  تصنف املجموعة مشتقات معينة إما كتحوطات للقيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املعترف بها )تحوط القيمة العادلة( أو تحوطات ملخا

 ية(. )تحوط التدفقات النقد إلى حد بعيدمعينة مرتبطة بأصل أو التزام معترف به أو معاملة متوقعة محتملة 
 

توقع أن  عند بداية عالقة التحوط، تقوم املجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين أدوات التحوط والبنود املحوطة، بما في ذلك ما إذا كان من امل 

ا إدارة  هدف  املجموعة  توثق  التحوط.  لبنود  النقدية  التدفقات  في  التغيرات  التحوط  ألدوات  النقدية  التدفقات  في  التغيرات  ملخاطر  تعوض 

  واستراتيجيتها إلجراء معامالت التحوط. تستخدم املجموعة املشتقات فقط ألغراض التحوط االقتصادي وليس كاستثمارات مضاربة. ومع ذلك، في 

تداول" وذلك  للبها    على أنها "محتفظحالة عدم استيفاء املشتقات ملعايير التحوط بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، يتم تصنيفها  

. تم اإلفصاح عن التحركات 10لألغراض املحاسبية فقط. تم اإلفصاح عن القيم العادلة ملختلف األدوات املشتقة املستخدمة للتحوط في إيضاح  

كموجودات  لتحوط  . يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة ملشتقات ااملرحلي املوجز املقتطعبيان التغيرات في حقوق امللكية  في احتياطي التحوط في  

املتحوط    أو مطلوبات غير متداولة  للبند  املتبقي  تاريخ االستحقاق  يكون  أو مطلوبات  شهًرا  12أكثر من  منه  عندما  ويتم تصنيفها كموجودات   ،

املشتقات املتداولة كموجودات أو مطلوبات متداولة  . يتم تصنيف  شهًرا  12أقل من  املتحوط منه  عندما يكون االستحقاق املتبقي للبند  متداولة  

 يتم تصنيفها على أنها غير متداولة.  وإالشهًرا؛  12  خاللعند توقع تسويتها 
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  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( السياسات املحاسبيةملخص ألهم   2

 )تتمة(  األدوات املالية املشتقة وأنشطة التحوط  2-18

تستخدم املجموعة مقايضات أسعار الفائدة للتحوط، وهي التزامات ملبادلة مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. ينتج عن املقايضات تبادل  

لسعر متغير(. ال يتم تبادل رأس املال. تمثل مخاطر االئتمان للمجموعة التكلفة املحتملة  اقتصادي ألسعار الفائدة )على سبيل املثال، سعر ثابت  

رجوع إلى الستبدال عقود مقايضة أسعار الفائدة في حالة فشل األطراف املقابلة في أداء التزاماتها. تتم مراقبة هذه املخاطر على أساس مستمر بال

 النظري للعقود وسيولة السوق.القيمة العادلة الحالية ونسبة من املبلغ 
 

 املؤهلة ملحاسبة التحوط  التدفقات النقديةتحوطات  )أ(  

ر. يتم  يتم االعتراف بالجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املخصصة واملؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخ

 مويل".تكاليف الت /"إيرادات ضمناملقتطع  املرحلي املوجزاالعتراف باألرباح أو الخسائر املتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل 
 

في الفترات التي يؤثر فيها البند املغطى على الربح أو الخسارة )على  املقتطع    املرحلي املوجزاملبالغ املتراكمة في حقوق امللكية في بيان الدخل  يعاد تدوير  

لجزء الفعال من مقايضات أسعار الفائدة سبيل املثال عندما يحدث البيع املتوقع الذي تم التحوط له(. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر املتعلقة با

تكاليف التمويل". ومع ذلك، عندما تؤدي املعاملة "  ضمناملقتطع    املرحلي املوجزللتحوط من القروض ذات معدالت الفائدة املتغيرة في بيان الدخل  

إلى االعتراف بأصل غير مالي )على سبيل املثال املخزون أو املوجودات الثابتة(، يتم تحويل األرباح والخسائر املسجلة    لهااملتوقعة التي تم التحوط  

 املبالغ املؤجلة في النهاية في التكاليف املباشرة. تسجيل يتم و سابًقا في حقوق امللكية من حقوق امللكية وإدراجها في القياس األولي لتكلفة األصل. 
 

ليف  نتهاء صالحية أداة التحوط، أو بيعها أو إنهاؤها، أو عندما ال تفي التحوط بمعايير محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة تراكمية وتكاعند ا

لي مامؤجلة للتحوط املوجود في حقوق امللكية في ذلك الوقت تظل في حقوق امللكية حتى تحدث املعاملة املتوقعة، يؤدي إلى االعتراف بأصل غير  

. عندما ال يكون من املرحلي املوجز املقتطع)مثل املخزون( ويتم االعتراف به عندما يتم االعتراف باملعاملة املتوقعة في نهاية املطاف في بيان الدخل  

املرحلي إلى بيان الدخل    في حقوق امللكية على الفور   االعتراف بهااملتوقع حدوث معاملة متوقعة، يتم تحويل األرباح أو الخسائر املتراكمة التي تم  

 تكاليف التمويل". /إيرادات “ضمن املقتطع  املوجز
 

 التحوطاملشتقات غير املؤهلة ملحاسبة  )ب( 

في بيان بعض األدوات املشتقة غير مؤهلة ملحاسبة التحوط. يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة ألي من هذه األدوات املشتقة على الفور 

 تكاليف التمويل". /إيرادات “ضمن املقتطع  املرحلي املوجزالدخل 
 

املشتقات  ال   املجموعة  مضاربة.    إال تستخدم  كاستثمارات  وليس  االقتصادي  التحوط  من  ألغراض  الرغم  فوعلى  استيفاء  فذلك،  عدم  حالة  ي 

" لألغراض املحاسبية فقط.  للتداول املشتقات ملعايير التحوط بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، يتم تصنيفها على أنها "محتفظ بها  

 . 8رقم ملختلف األدوات املشتقة املستخدمة للتحوط في إيضاح  تم اإلفصاح عن القيم العادلةلقد 
 

 االعتراف باإليرادات  2-19

 :15 الدولي إلعداد التقارير املالية رقماملعيار  يوضح نموذج من خمس خطوات كما  وفقمع العمالء املبرمة تعترف املجموعة باإليرادات من العقود 

ا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد املعايير لكل من هذه تحديد العقد مع    1الخطوة 
ً
العميل: ُيعّرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينش ئ حقوق

 الحقوق وااللتزامات. 

 بتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل. تعهدتحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء في العقد هو   2الخطوة 

والخدمات املتعهد بها إلى  السلععر املعاملة: سعر املعاملة هو مبلغ املقابل الذي تتوقع املجموعة استحقاقه مقابل تحويل تحديد س 3الخطوة 

 . الغيرالعميل، باستثناء املبالغ املحصلة نيابة عن 

ام أداء، ستقوم املجموعة بتخصيص سعر  أكثر من التز   يتضمنتخصيص سعر املعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي    4الخطوة 

 مقابل الوفاء بكل التزام أداء. استحقاقهاملعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح املقابل الذي تتوقع املجموعة 

 : االعتراف باإليراد عندما تفي املجموعة بالتزام األداء.  5الخطوة 
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  املقتطعةاملالية املرحلية املوجزة البيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 االعتراف باإليرادات )تتمة(  2-19

 تعترف املجموعة باإليرادات بمرور الوقت إذا تم استيفاء أي من املعايير التالية: 

 املزايا التي يوفرها أداء املجموعة أثناء أداء املجموعة؛ أو يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت أن  •

 العميل أثناء إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو تخضع لسيطرةيؤدي أداء املجموعة إلى إنشاء أو تحسين أحد املوجودات التي أن  •

موعة في السداد مقابل التزام األداء للمجحق واجب النفاذ  مع وجود    استخدام بديل للمجموعةبأصل  وجود  أداء املجموعة    يترتب علىال  أ •

 املكتمل حتى تاريخه.
 

 ه.بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط املذكورة أعال  الوفاء بالتزام األداءتقيد اإليرادات عند 
 

بناًء على   العقد  على  قائًما   
ً

تنش ئ أصال فإنها  بها،  املتعهد  الخدمات  أو  البضائع  تسليم  األداء من خالل  بالتزام  املجموعة  تفي  املقابل املعندما  بلغ 

 الذمم املدينة غير املسددة.  -املكتسب من خالل األداء 
 

 مدفوعات مقدمة من العمالء. - تعاقديبه، فإن هذا يؤدي إلى التزام  عندما يتجاوز مبلغ املقابل املستلم من العميل مبلغ اإليراد املعترف
 

املتفق عليها باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم    التعاقدية  السدداإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق، مع مراعاة شروط    تقاس

إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل   بتقييم ترتيبات  أنها تعمل    بصفة موكل املجموعة  إلى  في جميع   موكل أو وكيل وخلصت 

 ترتيبات إيراداتها. 
 

مع وجود  بالقدر الذي يحتمل معه تدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة    املوجزة املقتطعةاملالية املرحلية  البيانات  يتم االعتراف باإليرادات في  

 . بشكل موثوق متى كان ذلك ممكًنا قياس اإليرادات والتكاليفل إمكانية
 

 ات رسوم الخدم )أ( 

مؤجر في اتفاقيات  بصفة  املجموعة  ، تتعاقد  التشغيليةمن اإليجارات  إيرادات    لتحقيقبالنسبة للعقارات االستثمارية املحتفظ بها بشكل أساس ي  

التي   املالية    تستوفياإليجار  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  )أي  16نطاق  للمستأجرين  املقدمة  الخدمات  بعض  اإليجار  اتفاقيات  بعض  تتضمن   .

رافق( باإلضافة إلى خدمات الدعم األخرى )على سبيل املثال،  العمالء( بما في ذلك خدمات املنطقة املشتركة )مثل الضمان، التنظيف، الصيانة، امل

إيرادات اإليجارات  خدمة العمالء واإلدارة( يشمل املقابل املحمل على املستأجرين مقابل هذه الخدمات الرسوم املفروضة على أساس نسبة مئوية من  

 يات اإليجار وفواتير منفصلة. تم تحديد هذه الخدمات في اتفاق املتكبدة.وسداد بعض النفقات  التشغيلية
 

 قررت املجموعة أن هذه الخدمات تشكل مكونات مميزة غير إيجارية )يتم تحويلها بشكل منفصل عن الحق في استخدام األصل األساس ي( وتقع ضمن

 عقود املجموعة األسعار املستقلة للخدمات.  توضح. 15 رقم نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
 

يتعلق   اليومية    ببنودفيما  الخدمات  من  سلسلة  الخدمات  هذه  تمثل  يتلقون املستوفاة  اإليرادات،  املستأجرين  ألن  الوقت  بمرور  فردي  بشكل 

 لقياس التقدم. املنقض ي تطبق املجموعة طريقة الوقت و ويستهلكون في نفس الوقت املزايا التي تقدمها املجموعة. 
 

التكلفة املعاد تحميلها للمستأجرين في الفترة التي يمكن فيها استرداد التكلفة تعاقدًيا. تقوم املجموعة بترتيب األطراف    يتم االعتراف بالدخل الناتج من

الخدمات تسيطر على  فيما يتعلق بهذه الخدمات ألنها    بصفة موكل الثالثة لتقديم بعض هذه الخدمات ملستأجريها. وخلصت املجموعة إلى أنها تعمل  

 .نقلها إلى العميل. لذلك، تسجل املجموعة اإليرادات على أساس إجمالي املحددة قبل
 

 اتالخدم إيرادات ( ب)

التأسيس والخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات ذات الصلة.    بخصوصاملقدمة إلى سلطة حكومية    بالخدمات الخارجيةتتعلق إيرادات الخدمات  

 عند تقديم الخدمات  على مدار الوقتيتم االعتراف باإليراد 
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  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 )تتمة( السياسات املحاسبيةملخص ألهم   2

 اإليجارعقود   2-20

 )أ( املجموعة كمستأجر 

ينقل    عند بداية العقد، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي عليه. العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد

استخدام السيطرة على  الحق في    يحول مقابل. لتقييم ما إذا كان العقد    نظيـرالحق في التحكم في استخدام أصل محدد للمجموعة لفترة زمنية  

 األصل املحدد، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان: 

 أو ضمنًيا، ويجب أن يكون مميًزا  -يتضمن استخدام أصل محدد  العقد  • 
ً
ا أو يمثل بشكل جوهري كل قدرة  جوهريقد يتم تحديد ذلك صراحة

 ا. إذا كان للمورد حق استبدال جوهري، فلن يتم تحديد األصل؛جوهرياألصل املميز 

 تخدام األصل طوال فترة االستخدام. و يحق للمجموعة الحصول بشكل جوهري على جميع املنافع االقتصادية من اس • 

بهذا الحق عندما   •  تتمتع املجموعة  للمجموعة توجيه استخدام األصل.  لهايحق  القرار    يحق  بتغيير  ال  وثيقاتخاذ   والغرض من  طريقةصلة 

التي يكون فيها  استخدام األصل.   النادرة  للمجموعة توجيه  القرار بشأن كيفية وغرض استخدام األصل محدًدا مسبًق وفي الحاالت  ا، يحق 

 استخدام األصل إذا: 

 تشغيل األصل؛ أوالحق في للمجموعة كان  -

 وألي غرض سيتم استخدامه.  طريقةصممت املجموعة األصل بطريقة تحدد مسبًقا  -
 

على أساس أسعارها   مكون إيجاري ، تخصص املجموعة املقابل في العقد لكل  يتضمن مكون إيجاري أو عند إعادة تقييم العقد الذي    بداية العقدعند  

 للفصل إلى مكون  
ً
، فقد اختارت املجموعة عدم فصل املكونات غير إيجاري وغير إيجاري املستقلة النسبية. ومع ذلك، عندما ال يكون العقد قابال

 واحد. ي جار إي كمكون وغير اإليجارية  املكونات اإليجارية واحتساباإليجارية 
 

في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، والتي  االلتزامات اإليجارية  تعترف املجموعة بأصل حق االستخدام و 

وإزالة األصل    تفكيكتكاليف    تمت في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى تقدير  يةاللتزام اإليجار املعدل ألي مدفوعات إيجار   املبدئيتشتمل على املبلغ  

 األساس ي أو االستعادة األصل األساس ي أو املوقع الذي يوجد فيه، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة.
 

نهاية  يتم الحًقا استهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو  

واملعدات. باإلضافة   يجار، أيهما أقرب. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية املقدرة ملوجودات حق االستخدام على نفس األسس املتبعة في املمتلكاتمدة اإل 

إلى ذلك، يتم تخفيض حق االستخدام لألصل بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديله لبعض عمليات إعادة قياس  

اإليجارية قياس  االلتزامات  يتم  اإليجارية.  ل  االلتزامات  الحالية  بالقيمة  املسددةمبدئًيا  غير  اإليجارية  تاريخ    لدفعات  العقدفي  مخصومة بدء   ،

 .ةمعدل االقتراض املتزايد للمجموعة، إذا كان هذا املعدل ال يمكن تحديده بسهول باستخدام معدل الفائدة املتضمن في عقد اإليجار أو
 

 مما يلي:  االلتزامات اإليجاريةاملدرجة في قياس الدفعات اإليجارية تتكون 

 املدفوعات الثابتة، بما في ذلك املدفوعات الثابتة الجوهرية؛ ▪

 املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئًيا باستخدام املؤشر أو السعر كما في تاريخ البدء؛ الدفعات اإليجارية  ▪

 بموجب ضمان القيمة املتبقية؛ و  سدادهااملبالغ املتوقع  ▪

سعر املمارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون املجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا   ▪

بكر لعقد اإليجار ما لم تكن املجموعة متأكدة  على اإلنهاء امل   والغراماتكانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار التمديد،  

 . اإلنهاء املبكربشكل معقول من عدم 
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  دفعات اإليجاريةتغيير في    عند وجودبالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة قياسها  االلتزامات اإليجارية  يتم قياس  

بموجب ضمان    السداداملستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير املجموعة للمبلغ املتوقع أن يكون مستحق  

كانت املجموعة   إذا  أو  املتبقية،  قياس  تالقيمة  إعادة  يتم  اإلنهاء. عندما  أو  التمديد  أو  الشراء  خيار  كان سيمارس  إذا  ملا  تقييمه  اللتزامات  اغير 

بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مماثل على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيله في الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة  اإليجارية  

 الدفترية ألصل حق االستخدام تم تخفيضه إلى الصفر.
 

 تحديد مدة اإليجار

حافًزا اقتصادًيا ملمارسة خيار التمديد، أو عدم    ترتب وجودعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي  

عقول أنه سيتم خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان من املؤكد بشكل م  إدراجممارسة خيار اإلنهاء. يتم  

 تمديد عقد اإليجار )أو لم يتم إنهاؤه(. 
 

 دفعات اإليجاريةخصم 

)"  دفعات اإليجاريةيتم خصم   للمجموعة  معدل  لقياس  اتخذت املجموعة  قد  "(. لمعدل االقتراض اإلضافي  باستخدام معدل االقتراض اإلضافي 

 موعة ومخاطر املدى ومخاطر املوجودات األساسية. معايير مناسبة بعد تعديل املخاطر املحددة للمجاالقتراض اإلضافي 
 

 )ب( املجموعة كمؤجر

. يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون املجموعة مؤجًرا لها كعقود  باستثماراتها العقاريةمؤجر فيما يتعلق تعاقدات إيجارية بصفة املجموعة  تبرم

جميع مخاطر ومزايا امللكية إلى املستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه   بشكل جوهري شروط عقد اإليجار  تحول . عندما ةأو تشغيلية إيجار تمويلي

 . إيجار تشغيليةعقد إيجار تمويلي. يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى عقود 
 

   إيرادات اإليجارات التشغيلية

بملكية   املتعلقة  واملكافآت  املخاطر  جميع  جوهري  بشكل  تنقل  ال  التي  التشغيلي  اإليجار  عقود  في  كمؤجر  العمل  من  إيرادات  املجموعة  تحقق 

العقاري  ذلك  باإلضافة.  االستثمار  العقارات    ،إلى  بتأجير  املجموعة  الباطن    االستثماراتتقوم  عليهامن  رئيسية   املستحوذ  إيجار  عقود  بموجب 

صل حق االستخدام الناش ئ عن  أل  وفًقاإيجار تمويلي أو تشغيلي كعقد شهًرا عند البدء. تصنف عقود اإليجار من الباطن  12وط إيجار تتجاوز بشر 

 . األساس ي. يتم تصنيف جميع عقود اإليجار من الباطن للمجموعة كعقود إيجار تشغيلي  االستثمار العقاري وليس بالرجوع إلى    ،عقد اإليجار الرئيس ي 
 

على العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار   ةعقود اإليجار التشغيليمن    إيرادات اإليجارات التشغيليةيتم احتساب  

التشغيليةوُتدرج   طبيعته  بسبب  الخسائر  أو  األرباح  في  اإليرادات  التشغيلية باستثناء    ،في  اإليجارات  عند    ةالطارئ  إيرادات  وتقيد تحقيقها.  املثبتة 

 نفس أساس إيرادات اإليجار.بكمصروفات على مدى فترة عقد اإليجار    وإبرامهالتكاليف األولية املباشرة املتكبدة في التفاوض على عقد إيجار تشغيلي  

تخفيض في إيرادات اإليجار على أساس  اإليجارية كتقيد الحوافز    ،. وفًقا لذلكدفعات اإليجاريةللمستأجر من  سددة  حوافز اإليجار امل  وتخصم

فيها خيار القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. مدة عقد اإليجار هي الفترة غير القابلة لللغاء من عقد اإليجار مع أي مدة أخرى يكون للمستأجر 

في  اإليجار  االستمرار  يقين،    ،عقد  كانت املجموعة على  اإليجافي حال  بداية عقد  الخيار  ممارسة من    ،رفي  و املستأجر هذا  باملبالغ  .  يتم االعتراف 

 في الربح أو الخسارة عندما ينشأ الحق في الحصول عليها. إصالح أوجه التدهور املستلمة من املستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن 
 

التمويلي كذم باملبالغ من عقود اإليجار بموجب عقود اإليجار  يتم توزيع يتم االعتراف  في عقود اإليجار.  م مدينة بمبلغ صافي استثمار املجموعة 

بعقو  يتعلق  فيما  القائم  املجموعة  استثمار  ثابت على صافي  تعكس معدل عائد دوري  بحيث  املحاسبية  الفترات  التمويلي على  التأجير  د إيرادات 

لتخصيص املقابل بموجب    15  رقم  ملجموعة املعيار الدولي للتقارير املاليةتطبق ا  ،إيجارية وغير إيجاريةاإليجار. عندما يشتمل العقد على مكونات  

 العقد لكل مكون.
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 ة عقود اإليجار التمويلي

جميع املخاطر واملكافآت املتعلقة بملكية   بشكل جوهري   يحول لتصنيف كل عقد إيجار، تقوم املجموعة بإجراء تقييم شامل ملا إذا كان عقد اإليجار  

كجزء من هذا  و عقد إيجار تشغيلي.    وإال فإن عقد اإليجار يمثلعقد إيجار تمويلي؛    يمثلفإن عقد اإليجار    وفي هذه الحالة،املوجودات األساسية.  

 من العمر االقتصادي لألصل.  جوهري ء جزيتعلق بالتقييم، تأخذ املجموعة في االعتبار بعض املؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإليجار 
 

الحق في استخدام األصل األساس ي خالل فترة اإليجار، بما في ذلك    بشأن املستأجر إلى املؤجر    التي يسددهااملدفوعات  تمثل املدفوعات اإليجارية  

من ممارسة هذا الخيار؛    على يقين املتغيرة سعر املمارسة لخيار الشراء إذا كان املستأجر    دفعات اإليجاريةالدفعات الثابتة، ناقًصا أي حوافز إيجار؛  

ا،  غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعك  وسداد
ً
س ممارسة املستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار. عندما تكون املجموعة مؤجًرا وسيط

تقييم تصنيف اإليجار لعقد إيجار من الباطن  ويتمحصتها في عقد اإليجار الرئيس ي وعقد اإليجار من الباطن بشكل منفصل.   باحتسابفإنها تقوم 

الرئيس ي، وليس بالرجوع إلى األصل األساس ي. إذا كان عقد اإليجار الرئيس ي هو عقد إيجار    بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناش ئ عن عقد اإليجار

 قصير األجل تطبق عليه املجموعة اإلعفاء املوضح أعاله، فإنها تصنف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.
 

 توزيع األرباح   2-21

ت في  وزيع األرباح على مساهمي الشركة كالتتقيد  يتم فيها اعتماد توزيعات    املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات  زام  التي  الفترة  في  للمجموعة 

 . املساهمين األرباح من 
 

 تقارير القطاعات   2-22

الرئيس التنفيذي بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية املقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيس ي. تم تحديد    التي يتعين اإلبالغ عنهاتقارير القطاعات    ُتدرج

 القرارات اإلستراتيجية.لكونه املخول باتخاذ القطاعات، املسؤول عن تخصيص املوارد وتقييم أداء و صانع القرار التشغيلي الرئيس ي بصفته  للمجموعة
 

 السهم ربحية   2-23

نسوبة تعرض املجموعة بيانات ربحية السهم األساسية واملخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة امل

ففة بتعديل الربح  إلى املساهمين العاديين للمجموعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم املخ

 املخففة.أو الخسارة املنسوبة إلى املساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية املحتملة 
 

 إيرادات الفوائد  2-24

على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. عندما  املقتطع    املرحلي املوجزيتم االعتراف بإيرادات الفوائد في بيان الدخل  

قيمة   و التنخفض  النقدية   ،دينةاملذمم  القرض  التدفقات  تمثل  والتي  لالسترداد،  القابلة  قيمتها  إلى  الدفترية  القيمة  بتخفيض  املجموعة  تقوم 

إيرادات الفوائد على القروض  تقيد  تستمر في إلغاء الخصم كإيرادات فوائد.  ة، و املستقبلية املقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألدا

 .باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصليمنخفضة القيمة  والذمم املدينة
 

 توزيعات األرباح  2-25

 يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالمها. 
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 املالية إدارة املخاطر    -3

 عوامل املخاطر املالية 3-1

ومخاطر أسعار    العمالت،ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر    تتعرض املجموعة من وراء عملياتها وقروضها

 ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  (،ومخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار العادلة،الفائدة بالقيمة 
 

 دارة املخاطر املالية املطلوبة في البيانات املالية السنوية املوحدة.إل ال تتضمن البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة كافة املعلومات واإلفصاحات  

 

 مخاطر السيـولة 3-2

أوراق مالية قابلة للتداول، وتوافر التمويل من خالل مبلغ كاٍف من التسهيالت االئتمانية  تعني اإلدارة الحكيمة ملخاطر السيولة االحتفاظ بنقد كاٍف و 

طوط االئتمان  امللتزم بها. نظًرا للطبيعة الديناميكية لألعمال األساسية، تهدف املجموعة إلى الحفاظ على املرونة في التمويل من خالل الحفاظ على خ

 منتظمةفقات النقدية على فترات املتاحة. تقوم اإلدارة بمراجعة التد
 

 تقدير القيمة العادلة   3-3

 يحلل الجدول أدناه األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد املستويات املختلفة على النحو التالي:

 (.1مماثلة )املستوى األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات  •

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر )أي، كأسعار( أو بشكل غير    1املدخالت بخالف األسعار املدرجة ضمن املستوى   •

 (.2مباشر )أي مشتقة من األسعار( )املستوى 

 (.3ظتها )أي املدخالت غير القابلة للرصد( )املستوى مدخالت األصل أو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالح •
 

 

 .2022مارس  31بالقيمة العادلة في  املقاسةيعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات املجموعة 
 

  2املستوى 

  ألف درهم 

 املوجودات 

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات    137,980

  

 املطلوبات  

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  44,336

 للتداول املشتقات املحتفظ بها  -
 

 .2021ديسمبر  31بالقيمة العادلة في  املقاسةيعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات املجموعة 
 

  2املستوى 

  ألف درهم 

 املوجودات 

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  73,116

  

 املطلوبات  

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  65,676

 للتداول املشتقات املحتفظ بها  23,944
 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (28 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 املحاسبية الهامةالتقديرات واألحكام  .  4

التقديرات واألحكامدوًما  يتم   أنها ، حيث  تقييم  يعتقد  التي  املستقبلية  توقعات األحداث  في ذلك  بما  التاريخية وعوامل أخرى،  الخبرة  إلى  تستند 

هري على القيم الدفترية تعديل جو   جوهرية قد يترتب عليها إجراءمخاطر    تنطوي علىالتقديرات واألحكام التي    فيما يليمعقولة في ظل الظروف.  

 للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية. 
 

 للتقديرات غير املؤكدةاملصادر الرئيسية 

جوهرية قد  مخاطر    تتضمنواملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير املؤكدة في فترة التقرير والتي قد    املستقبليةاالفتراضات الرئيسية    فميا يلي

 تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية. يترتب عليها إجراء 
 

 19-جائحة كوفيدتأثير  )أ(  

جائحة )"  املستجد  "( حالة طوارئ صحية عاملية بسبب تفش ي فيروس كورونامنظمة الصحة العامليةاملية )"، أعلنت منظمة الصحة الع2020في يناير  

-كوفيد، تفش ي  2020واإلصابات في جميع أنحاء العالم، صنفت منظمة الصحة العاملية، في مارس   لعدوى الوتيرة املتسارعة ل"(. بناًء على  19-كوفيد

السفر وعمليات اإلغالق في معظم دول العالم بما في ذلك عاملية على  قيود    فرض  استدعت الطبيعة الوبائية لهذا املرضلقد  على أنه جائحة.    19

 واألنشطة االقتصادية. التجارية عاملي لألعمال  تباطؤاإلمارات العربية املتحدة، مما تسبب في دولة 
 

 القيمةفي حساب    19-كوفيدتراقب املجموعة املوقف عن كثب إلدارة التأثير على عملياتها وأدائها املالي. أخذت املجموعة في االعتبار تأثير جائحة  

 لالسترداد للموجودات غير املالية والخسائر االئتمانية املقدرة للموجودات املالية.  ةالقابل
 

املتعلقة بتطوره ومدته وتأثيره على االقتصاد بشكل عام وأعمال املجموعة بشكل خاص،   الشكوك البالغة للوباء، ودرجة    املستحدثة تتطلب الطبيعة  

 ، عند الضرورة. الجوهريةها وتقديراتها تعديل أحكامو املجموعة في مراقبة الوضع  مواصلة

 

 إيرادات اإليجارات 

إلى مستأجريها خالل جائحة   الدعم  التزام املجموعة بتقديم  اإليجار والحوافز   لخفض  اختيارية، قدمت املجموعة ترتيبات  19-كوفيدكجزء من 

 .: عقود اإليجار16ر املالية رقم املعيار الدولي إلعداد التقاريوفًقا ملتطلبات  احتسابهاللمستأجرين، والتي يتم 
 

ترى املجموعة أنه من األنسب االعتراف ، حيث  بشأن إمكانية تحصيل املستحقات  الشكوكالوباء زيادة    فقد ترتب على تفش ي باإلضافة إلى ذلك،  

 للتحصيل.  
ً
إمكانية تحصيل الشكوك حول  يعكس هذا النهج  و فقط باإليرادات والذمم املدينة املقابلة إلى الحد الذي يعتبر فيه دخل اإليجار قابال

 ا. ويعالج مخاوف االعتراف بالدخل عندما يكون التحصيل غير مؤكًد املدفوعات اإليجارية 
 

 التي اتخذتها املجموعة.   19-كوفيد    إلجراءات املتعلقة بتفش ي جائحةانتيجة    املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات  هناك تأثير جوهري على  لم يكن  
 

 الخسارة  مخصصحساب  )ب( 

املتوقعة االئتمان  خسارة  نموذج  على  بناًء  املالية  موجوداتها  قيمة  انخفاض  بتقييم  املجموعة  املتوقعة،    ،تقوم  االئتمان  نموذج خسارة  بموجب 

في مخاطر   تحتسب املجموعة الخسائر االئتمانية املتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية املتوقعة في نهاية كل فترة تقرير لتعكس التغيرات

مدى العمر الخسائر االئتمانية املتوقعة على    عادليللموجودات املالية. تقيس املجموعة مخصص الخسارة بمبلغ    االعتراف املبدئياالئتمان منذ  

 ألدواتها املالية.  الزمني 
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  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 
 

 )تتمة(  التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة .  4

 )تتمة(للتقديرات غير املؤكدة املصادر الرئيسية 

 )تتمة( الخسارة مخصصحساب  )ب( 

املتوقعة االئتمانية  الخسائر  قياس  معلومات    ،عند  املجموعة  للثباتمعقولة    مستقبليةتستخدم  للحركة   ،وقابلة  افتراضات  إلى  تستند  والتي 

تقدير  هي  السداد  التخلف عن  الناتجة عن  الخسارة  البعض.  بعضها  على  املحركات  هذه  مختلفة وكيف ستؤثر  اقتصادية  ملحركات  املستقبلية 

التي يتوقع املقرض الحصول للخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك  

 في قياس الخسائر    وتمثل احتمالية التعثر مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية املتكاملة.    ،عليها
ً
 رئيسيا

ً
مدخال

املتوقعة.   التعثراالئتمانية  احتمالية  تقدير الحتمال    إن  في  هي  ز التعثر  فترة  مدى  على  معينةالسداد  التاريخية    ، منية  البيانات  ويتضمن حسابها 

  التباطؤ بشكل أساس ي    19-جائحة كوفيدواالفتراضات والتوقعات للظروف املستقبلية. تمت إعادة تقييم نموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة لتأثير  

الذي   في الظروف االقتصادية املحتملة  ،املستأجرون   يواجهالتشغيلي  إلى ذلك والتي قد تؤدي على    وحاالت  ،والتقلبات  التخلف عن السداد وما 

 9  رقم  بما يتماش ى مع املتطلبات من املعيار الدولي للتقارير املالية  التجارية املدينةاألرجح إلى زيادة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة للذمم  

ر التخلف عن السداد( للمستأجرين والعمالء. ستواصل املجموعة  إلى زيادة مخاطر الطرف املقابل )مخاط  باألساس ذلك    ويعزى األدوات املالية.  

 مراقبة املوقف وتأثيره على الخسائر االئتمانية املتوقعة وإجراء التعديالت الالزمة عند االقتضاء. 
 

 البنية التحتية  مخصص تكاليف )ج( 

تحديد  لجوهرية  قديرات وأحكام  مستقلين، وهو ما يقض ي باستخدام تتعترف املجموعة بمخصصات البنية التحتية بناًء على تقييمات متخصصين 

سيتم  و إلى املطور الرئيس ي    يمكن إعادة تحميلهاالجزء املتوقع من التكاليف التي  و   ،نشائهاإلوالتكاليف والوقت الالزم    ، كمية البنية التحتية املطلوبة

 بعدها بناًء على  إلى املجموعة  ثمالبنية التحتية املطورة أو قيد التطوير من قبل أطراف ثالثة أو سلطات حكومية إلى املطور الرئيس ي    تحميلإعادة  

 . ةاملخطط املجمعات الرئيسيةدمة تشمل املكونات الهامة للبنية التحتية إنشاء أعمال الطرق ومحطات الطاقة لخو حصتها في هذه التكاليف. 

 

إلى أفضل تقدير للدارة للتكاليف املستقبلية إلنشاء مرافق البنية التحتية ذات الصلة وسيتم تحديد    مخصص تكاليف البنية التحتيةتستند  و 

وبناًء على في كل تاريخ مستقبلي.    املعمول بهاإجمالي التكاليف التي سيتم تكبدها فعلًيا بناًء على املدخالت من السلطات املختصة وهياكل التكلفة  

 . ملشورة املختصين املستقلين للبنية التحتية للمجموعة قد تختلف جوهرًيا عن التقديرات الحالية وفًقا فإن التكلفة الفعلية  ،ذلك

 

 التغيير في التقدير املحاسبي 

إلى انخفاض في القيمة   مستقلين لتقديرات تكلفة البنية التحتية في الفترة الحالية باستخدام متخصصين    لقد ترتب على التقييم الدوري للمجموعة

 . درهم 1,262,622,000بمبلغ  2022يناير  1 كما فيلدفترية للعقار االستثماري ومخصص تكلفة البنية التحتية ا

 

التوقيت املتوقع لتحمل تكلفة البنية التحتية أحد املتغيرات    ويمثلاالفتراضات واملدخالت الرئيسية في تغيير التقديرات.  على    أسهمت التعديالتلقد  

وتتمثل سنة بطريقة مرحلية.    15إلى    10تقدر اإلدارة التكلفة التي سيتم تكبدها على مدى فترة من    ،اإلطارفي هذا  و.  التي جرى تعديلهاالرئيسية  

املستخدمة   الرئيسية  الطرق   بشأن املتغيرات  بأعمال  املتعلقة  التحتية  البنية  التي   مستمدة  معلومات في    تقديرات  املرور  تأثير حركة  من دراسات 

فإن املتغيرات الرئيسية املستخدمة هي    ،. بالنسبة لتقديرات البنية التحتية املتعلقة بمحطات الطاقةمستقلةمتخصصون تابعون لجهات    يجريها

 املخطط لها التي تتعلق بها تكاليف البنية التحتية.  الرئيسية اتمعبنية تحتية مماثلة ومرحلة تطوير املج  اتموجودالتكاليف التاريخية إلنشاء 
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  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(  الهامةالتقديرات واألحكام املحاسبية  .  4

 )تتمة(للتقديرات غير املؤكدة املصادر الرئيسية 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة (  د)

وفًقا   سنويةرير  تقوم اإلدارة بمراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة في نهاية كل فترة تق

الدولي رقم   املحاسبة  الدولي  16ملعيار  املحاسبة  اإلدارة  38  رقم  ومعيار  التقديرات  و الحالية    الفترةتوقعات  بين    عدم وجود اختالف. وقد قررت 

 . عملية املراجعةالسابقة بناًء على 
 

 تقييم االستثمارات العقارية )هـ(  

 إدارة الشؤون املالية للمجموعة.  تجريهمستقل أو التقييم الداخلي الذي  معتمدالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مثمن  ُتحدد

مليات تم تحديد القيم العادلة من خالل األخذ في االعتبار املقارنة في السوق و / أو التدفقات النقدية املخصومة عندما يكون لدى املجموعة ع

يمكن    للمجموعة، والتي يتم إبرامها على أسس تجارية بحتة والتي القائمة    تم مراعاة التعاقدات اإليجاريةوعقود إيجار مستمرة. في هذا الصدد،  

 . مقارنتها مع تلك املتعلقة بالعقارات املماثلة في نفس املوقع

، مع األخذ في االعتبار معامالت السوق األخيرة للعقارات  إن أمكنعدم وجود أي ترتيبات إيجار مستمرة للمجموعة، يتم تحديد القيم العادلة،  عند

 السمات الرئيسية مثل حجم املمتلكات.  عند اختالفيتم تعديل هذه القيم للمجموعة.  االستثمارات العقاريةاملماثلة في نفس املوقع مثل 
 

 يلي: مااالفتراضات الرئيسية التي استندت إليها اإلدارة في بناء توقعاتها للتدفقات النقدية عند تحديد القيمة العادلة للموجودات تمثل 

 املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال للمجموعة مع عالوة مخاطر تعكس املخاطر النسبية في األسواق التي تعمل فيها الشركات.   وفقمعدل الخصم   •

 معدل النمو على أساس معدل النمو طويل األجل.  •
 

امل  استعرضت هذه االفتراضات ويرون أن  ،  مختص داخلي  و/أو  عتمدإدارة املجموعة االفتراضات واملنهجية املستخدمة من قبل املثمن املستقل 

 التوقعات االقتصادية والعقارية الحالية في دولة اإلمارات. مراعاةمعقولة كما في تاريخ التقرير املالي مع  تعدواملنهجية 
 

 املاليةغير انخفاض قيمة املوجودات  )و(  

من    للموجوداتوتتطلب تقييم ما إذا كان يمكن دعم القيمة الدفترية    ،حكم اإلدارة  تتضمن  أحد الجوانب التي املوجودات  قابلية استرداد  تمثل  

هذه   من  املشتقة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الصافية  الحالية  القيمة  أعلى  ،املوجوداتخالل  النقدية   ،أيهما  التدفقات  توقعات  باستخدام 

 ناقًصا تكاليف البيع. للموجوداتدلة )"القيمة املستخدمة"( والقيمة العا بسعر مناسب املخصومة
 

تحديد مخصص انخفاض القيمة على أنه الفرق بين  وقد تممخصص انخفاض القيمة مقابل املمتلكات واملعدات واالستثمارات العقارية.  يقيدلم 

 "القيمة املستخدمة".   وفق  بلة لالستردادالقيمة القا. تم تحديد  والقيمة القابلة لالسترداد القيمة الدفترية لألصول )قبل مخصص انخفاض القيمة(  
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  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعة

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 )تتمة(  التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة .  4

 تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة  األحكام الجوهرية املتخذة في سياق

عملية تطبيق    سياق  اتخذتها اإلدارة فيالتي    بشكل منفصل أدناه(،والتي تم عرضها  التي تتضمن تقديرات )، بخالف تلك  فيما يلي األحكام الجوهرية

 . املرحلية املوجزة املقتطعة التأثير األكثر أهمية على املبالغ املعترف بها في البيانات املالية تتضمن السياسات املحاسبية للمجموعة والتي 

 

 تحديد وحدة توليد النقد  (  أ)

النقد  تمثل توليد  من    وحدة  محددة  مجموعة  مستقلة    املوجوداتأصغر  داخلة  نقدية  تدفقات  تولد  بعيدالتي  حد  النقدية   إلى  التدفقات  عن 

. تحدد املجموعة املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد )"وحدة توليد النقد "( التي املوجوداتاألخرى أو مجموعات    املوجوداتة من  يالداخل

النقد لألصل(.   توليد  إليها األصل )وحدة  إمكانيةينتمي  للتخصيص  عند  الشركة    موجوداتص  تخصي  كذلكيتم    ،تحديد أساس معقول وثابت 

أساس  تحديد    بموجبهايمكن  ألصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي    ُتخصص، وإال  )تكاليف البنية التحتية( لوحدات توليد النقد الفردية

 .متسق ومعقول 
 

 

 

 الداخلية عن التدفقات النقدية    بعيد ( مستقلة إلى حد  املوجوداتعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة من أصل )أو مجموعة من  و 

أو اتخاذ  ومنهاالعديد من العوامل    تراعي املجموعة  ،(املوجوداتاألخرى )أو مجموعات    املوجوداتمن    كيفية مراقبة اإلدارة لعمليات املجموعة 

 . ها وعمليات املجموعة  موجودات  استبعادأو   املتعلقة باالستمراريةاإلدارة للقرارات 
 

 

 

تدر إيرادات  بل  التي تم تطويرها لتعزيز النظام البيئي للمجتمعات الرئيسية املخطط لها ال تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة  املوجودات  بعض  إن  

.  املوجوداتفال يمكن تحديد املبلغ القابل لالسترداد لهذه    ،إلى حد بعيد  تدفقات نقدية منفصلةتولد  ال    املوجوداتنظًرا ألن هذه  و عرضية فقط.  

لذلك،  و  و نتيجة  على    ودجعند  القيمةمؤشر  النخفاض  املوجودات  هذه  أو ف،  تعرض  للنقد  املولدة  للوحدة  لالسترداد  القابل  املبلغ  تحديد  يتم 

وحدة أو مجموعة من وحدات توليد  -املوجوداتيمة الدفترية لهذه ومقارنتها بالقاملوجودات، مجموعة الوحدات املولدة للنقد التي تنتمي إليها هذه 

 النقد.

 

 لعمليات موسمية ا ( ب)

. ومع ذلك فإن النتائج  2021مارس  31املقتطعة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  املرحلية املوجزةفي املعلومات املالية  موسمي لم يتم تسجيل أي دخل 

 بأكمله. املالية للمجموعة ألي فترة ال تشير بالضرورة إلى النتائج املتوقعة للعام 

 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (32 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 ممتلكات ومعدات  .  5
 

2022 

 

 املباني

 ألف درهم 

تحسينات املباني الداخلية  

 واألثاث والتجهيزات  

 ألف درهم 

 برامج كمبيوتر 

 ألف درهم 

 سيارات

 ألف درهم 

 موجودات أخرى 

 ألف درهم 

أعمال رأسمالية قيد  

 التنفيذ 

 ألف درهم 

 املجموع 

 ألف درهم 

        التكلفة

 325,515 5,926 10,824 1,379 44,625 127,705 135,056 2022يناير  1في 

 9,275 8,242 - - 374 659 - إضافات 

 334,790 14,168 10,824 1,379 44,999 128,364 135,056 2022مارس   31في 

        

        االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة 

 217,219 - 8,521 469 41,834 119,764 46,631 2022يناير  1في 
 10 1 432 1,192 675 مصاريف االستهالك للسنة 

 

- 2,310 

 219,529 - 8,531 470 42,266 120,956 47,306 2022مارس   31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 115,261 14,168 2,293 909 2,733 7,408 87,750 2022مارس   31في 

 

2021 

 التكلفة

       

 316,661 - 10,824 1,379 43,319 126,083 135,056 2021يناير  1في 

 8,854 5,926 - - 1,306 1,622 - إضافات 

 325,515 5,926 10,824 1,379 44,625 127,705 135,056 2021ديسمبر  31في 

        
        االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة 

 206,550 - 8,297 462 39,763 114,302 43,726 2021يناير  1في 
 10,669 - 224 7 2,071 5,462 2,905 مصاريف االستهالك للسنة 

 217,219 - 8,521 469 41,834 119,764 46,631 2021ديسمبر  31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 108,296 5,926 2,303 910 2,791 7,941 88,425 2021ديسمبر  31في 

 

 

 درهم(. 2,953,000: 2021)درهم  2,310,000للفترة ضمن املصاريف العمومية واإلدارية البالغة  االستهالكيتم االعتراف بمصروفات 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (33 ) 

   املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة( 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 عقارية  استثمارات .  6
 

 إيضاحات  2022

 أراض ي

 ألف درهم 

 مباني 

 ألف درهم 

 البنية التحتية 

 ألف درهم 

 أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ 

 ألف درهم 

 املجموع 

 ألف درهم 

 التكلفة

 2022يناير  1في 

 

3,941,421 9,635,273 4,686,963 4,365,430 22,629,087 

 289,050 100,591 598 187,861 -  إضافات 

 ( 1,262,622) ( 1,262,622) - - -  تعديالت على التكلفة*

 ( 1,163,532) 1,008,506 ( 1,918,085) - ( 253,953)  أطراف ذات عالقة  إلىتحويالت 

 - ( 417,917) ( 7,053) 424,970 -  تحويالت 

 20,491,983 3,793,988 2,762,423 10,248,104 3,687,468  2022مارس   31في 

       

       االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة 

 9,260,926 1,986,588 1,321,753 4,006,241 1,946,344  2022يناير  1في 

 93,733 - 21,170 72,563 -  مصاريف االستهالك للسنة 

 ( 793,697) ( 460,860) ( 332,837) - -  أطراف ذات عالقة  إلىتحويالت 

 8,560,962 1,525,728 1,010,086 4,078,804 1,946,344  2022مارس   31في 

       

       صافي القيمة الدفترية 

 11,931,021 2,268,260 1,752,337 6,169,300 1,741,124  2022مارس   31في 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (34 ) 

   املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31املنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 

 )تتمة(ة عقاري ات  استثمار  . 6
 

 إيضاحات 2021

 أراض ي 

 ألف درهم 

 مباني

 ألف درهم 

 البنية التحتية 

 ألف درهم 

 أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ

 ألف درهم 

 املجموع 

 ألف درهم 

 التكلفة

 2021يناير  1في 

 

3,940,983  9,380,275  4,422,476  4,353,727  22,097,461   

 ( 15,178) ( 12,822) - - ( 2,356)  منح حكومية معادة

 540,284 482,051 - 58,233 -  إضافات 

 6,520 - 3,726 - 2,794  تحويالت من أطراف ذات عالقة

 - ( 457,526) 260,761 196,765 -  تحويالت

 22,629,087 4,365,430 4,686,963 9,635,273 3,941,421  2021ديسمبر  31في 

       

       االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة

 8,909,240  2,027,974 1,236,298 3,698,624 1,946,344  2021يناير  1في 

 351,687 - 85,455 266,232 -  مصاريف االستهالك للسنة 

 - ( 41,386) - 41,386 -  تحويالت

 9,260,927 1,986,588 1,321,753 4,006,242 1,946,344  2021ديسمبر  31في 

       

       صافي القيمة الدفترية 

   13,368,160  2,378,842  3,365,210  5,629,031  1,995,077  2021ديسمبر  31في 
 

 درهم.  1,262,622,000ستثماري بمبلغ قامت املجموعة بمراجعة مخصصاتها التقديرية لتكلفة البنية التحتية. أدى التغيير في التقديرات إلى انخفاض القيمة الدفترية للعقار اال  ،2022يناير  1* اعتباًرا من 
 

 تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مباني وأرض وبنية تحتية قيد اإلنشاء للعقارات االستثمارية.
 

 بند "التكاليف املباشرة". ضمنللفترة  االستهالكيتم االعتراف برسوم 
 

 ذ.( في أعمال رأسمالية قيد التنفيدرهم: ال ش يء 2021مارس  31) درهمتمت رسملة تكاليف االقتراض البالغة ال ش يء  ،خالل الفترة و 

 

 ( 19.132.000.000: 2021درهم ) 19.321.000.000االستثمارية للمجموعة لغت القيمة العادلة لتقديرات العقارات ، ب2022مارس  31كما في 

 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (35 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( ات عقارية  استثمار  .  6
 :العقارية باالستثماراتفيما يتعلق املقتطع  املرحلي املوجزتم االعتراف باملبالغ التالية في بيان الدخل 

 

 

 

 2022مارس  31

 ألف درهم 

 2021مارس  31

 ألف درهم 

    

 391,802 435,040  (19إيرادات إيجارية تشغيلية )إيضاح 

الناتجة عن االستثمارات العقارية التي  تكاليف مباشرة )بما في ذلك االستهالك( 

 حققت إيرادات إيجارية تشغيلية 
 

159,066 143,958 

 

 أدوات مالية مشتقة .  7
 املطلوبات املوجودات  القيمة اإلسمية  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2022    

    املشتقات 

 - - - عقود مقايضة أسعار الفائدة 

    للتدفقات النقدية مصنفة كتحوطات 

 44,336 137,980 6,242,957 عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 44,336 137,980 6,242,957 املجموع 
    

2021    

    املشتقات 

 23,944 - 545,000 عقود مقايضة أسعار الفائدة 

    مصنفة كتحوطات للتدفقات النقدية 

 65,676 73,116 5,793,837 عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 89,620 73,116 6,338,837 املجموع 
 

  ، وعلى الرغم من ذلكألغراض التحوط االقتصادي وليس كاستثمارات مضاربة.  إالتستخدم املجموعة املشتقات ال  ،18-2إيضاح يبين كما 

"  للتداول يتم تصنيفها على أنها "محتفظ بها    ، في حالة عدم استيفاء املشتقات ملعايير التحوط بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

تستخدم املجموعة مقايضات   ،على وجه الخصوص و املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.  ملقتض ى متطلبات  لألغراض املحاسبية وفًقا  

ي، العقود التي أبرمتها املجموعة مقومة بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتإن    أسعار الفائدة لتقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على قروضها. 

سات املالية  بالرجوع إلى التقييمات من قبل املؤس  وتحدد  املرحلية املوجزة املقتطعةالقيمة العادلة لهذه العقود في امليزانية العمومية    وتقيد

 . جيدةسمعة  التي لهاالخارجية 
 

أخرى. تؤدي املقايضات إلى تبادل اقتصادي  مقابل مجموعة مقايضات أسعار الفائدة التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية تعد 

املبالغ املستمدة من فروق أسعار الفائدة    معامالت املقايضة هذه تخول املجموعة الستالم أو دفعإن  ألسعار الفائدة، وال يتم تبادل رأس املال.  

 فائدة. من فترات البين معدل فائدة ثابت متفق عليه وسعر متغير قابل للتطبيق السائد في بداية كل فترة 
 

األسعار املتغيرة  سنوًيا(. ترتبط  ٪  4.32٪ إلى  0.57:  2021٪ سنوًيا )4.32٪ إلى  1.47، تتراوح معدالت الفائدة الثابتة من  2021  مارس  31في  

 الرئيسية بالسعر املعروض بين البنوك في لندن )"ليبور"( والسعر املعروض بين بنوك اإلمارات )"إيبور"(. 
 

 

 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (36 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .  7

كتحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي التحوط    واملصنفةفي القيمة السوقية العادلة ملقايضات أسعار الفائدة التي تعتبر فعالة    يتم قيد التغيرات

لم يكن  في الدخل الشامل اآلخر. يتم إعادة تصنيف املبالغ إلى الربح أو الخسارة عندما تؤثر معاملة التحوط ذات الصلة على الربح أو الخسارة.  

ال القيمة  في  التغير  بلغ  النقدية.  التدفقات  تحوطات  من  تسجيلها  ليتم  فاعلية  عدم  كتحوطات    ملقايضاتعادلة  هناك  املصنفة  الفائدة  أسعار 

 درهم(.90,853,000  بمبلغ ربح: 2021مارس  31) درهم 110,149,000 ربح بمبلغ 2022مارس  31املنتهية في  للفترةللتدفقات النقدية 
 

تمت تسوية بعض املشتقات املصنفة كأدوات تحوط، وبالتالي يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي على هذه البنود. تم إعادة  ،  خالل الفترة

 .املوجزةدرهم متراكم في احتياطي التحوط من خالل الربح أو الخسارة املرحلية  59,413,000تدوير مبلغ 
 

لتدفقات  يتم تسجيل التغييرات في القيم السوقية العادلة ملقايضات أسعار الفائدة األخرى التي لم يتم تخصيصها والتي ال تعتبر مؤهلة كتحوطات ل

بها في "إيرادت خسارة  بلغ. خالل الفترة الحالية،  املرحلي املوجز املقتطعالنقدية في بيان الدخل   ات / تكاليف  القيمة العادلة للمشتقات املعترف 

 .(درهم 4,887,000 :2021مارس  31) ال ش يءالتمويل" 
 

 ا الذمم التجارية املدينة والسلف املدفوعة مقدم   .  8
 

 

 

 2022مارس  31

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

    

 355,551 317,442  الذمم التجارية املدينة

   (153,353) ( 170,826)  ناقص: مخصص الخسارة 

  146,616 202,198   

 - -  شهًرا  12ناقص: ذمم مدينة بعد 

ا  12ذمم مدينة خالل     202,198 146,616  شهر 

    

   985,408 1,020,874  عقود إيجار تشغيلية –ذمم مدينة غير مفوترة 

   (261,805) ( 271,438)  ناقص: مخصص خسارة 

  749,436 723,603 

 ( 723,603) ( 749,436)  شهًرا  12مدينة بعد ناقص: ذمم 

ا  12ذمم مدينة خالل   - -  شهر 
 

    ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة غير مفوترة

 202,198 146,616  شهًرا  12ذمم مدينة خالل 

 723,603 749,436  شهًرا  12ذمم مدينة بعد 

  896,052 925,801 
 

 قيمتها الدفترية. والذمم املدينة غير املفوترةالقيم العادلة للذمم التجارية املدينة  تقارب
 

 .2021و  2022مارس  31في  التجارية املدينةمن العمالء مع عدم وجود تركيز ملخاطر االئتمان ضمن الذمم  واسعةلدى املجموعة قاعدة 
 

 الذمم املدينة.فئات  لكل فئة من املدرجةالحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة كان 
 

 . التعثر في السداد  بالغة بشأن عمالء محددين يعتبرون لديهم احتمالية  لمخصص خسارة    لم تتخط استحقاقهايعكس املخصص مقابل ذمم مدينة  
 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (37 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 ا )تتمة( الذمم التجارية املدينة والسلف املدفوعة مقدم   .  8
 

 :والذمم املدينة غير املفوترة املدينة التجارية فيما يلي الحركة في مخصص خسارة املجموعة على الذمم

 

 

 2022مارس  31

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

    

 145,427 153,353  يناير 1في 

  7,926 922  مخصص خسارة 

 - 16,551  تحويل 

  170,826 153,353 

 

  يتم شطب   املصاريف العمومية واإلدارية.   ضمناملقتطع    املرحلي املوجزإنشاء وتحرير مخصص الخسارة على الذمم املدينة في بيان الدخل    إدراج تم  

الذمم التجارية املدينة والذمم    معظماملبالغ املحملة على حساب املخصصات بشكل عام عندما ال يكون هناك توقع باسترداد نقود إضافية. إن  

 للمجموعة مقومة بالدرهم اإلماراتي. غير املفوترةاملدينة 
 

 :فوترةغير امل التجارية الحركة في مخصص خسارة املجموعة على الذمم املدينةفيما يلي 

 

 

 2022مارس  31

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

    

 227,283 261,805  يناير 1في 

   54,873 9,633  مخصص خسارة 

 ( 20,351) -  ذمم مدينة مشطوبة

  271,438 261,805 

 

 الذمم املدينة األخرى  .  9
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 درهم ألف 

   
 28,180 37,665 مقدمات للمقاولين 

 13,206 14,877 دفعات مقدًما 

 15,486 67,591 ذمم مدينة أخرى 

 24,111 23,771 ذمم عقود إيجار مدينة 

 143,904 80,983 

 

 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (38 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

   ذات عالقةأطراف أرصدة ومعامالت مع  .  10

  يسيطر عليهااملساهمين والشركة األم النهائية والشركة األم والشركاء وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي  من  ذات العالقة  طراف  األ مل  تتش

 بشكل مباشر.  املساهمين أو موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

 ذات عالقة من: أطراف )أ( يتكون املستحق من 
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021 ديسمبر  31

 ألف درهم 
   

 108,080 127,990 شركات تابعة أخرى للشركة األم 

 254,086 - الشركة األم 

 78,192 150,000 الشركة األم الوسيطة 

 86,696   102,880 أطراف ذات عالقة أخرى 

 380,870 527,054 
 

في  يستحق املطلوب   العالقة كما  العمومية  من  شهًرا    12خالل    2021ديسمبر    31و    2022مارس    31من األطراف ذات  املرحلية املوجزة  امليزانية 

الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ التقرير القيمة العادلة ويمثل  الذمم املدينة غير مضمونة بطبيعتها وال تحمل أي فائدة.  إن  املقتطعة.  

 الشركة األم الوسيطة هي مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية. إن لكل مبلغ مستحق من األطراف ذات العالقة. 
 

 (. 18إيضاح ( مقابل الرصيد املستحق من الشركة األم )درهم 400,000,000: 2021مارس  31) ال ش يء بمبلغتوزيعات أرباح  تسوية، تم الفترةخالل و 

 

 .2021 ديسمبر 31و   2022مارس   31في  ذات العالقة تقارب قيمها الدفترية وتعمل بالكامل طراف األ القيم العادلة للمستحق من إن 
 

املرحلية املوجزة املبلغ الصافي في امليزانية العمومية    قيدويتم    له، واألرصدة املستحقة    طرف ذي عالقة   بين املبالغ املستحقة من   تسوية يتم إجراء  

من األرصدة    أو االعتراف باملستحق  نية للتسوية على أساس الصافي  مع وجوداملبالغ املعترف بها    لتسويةحق واجب النفاذ قانوًنا    عند وجود   املقتطعة

 في نفس الوقت.  لها واملستحقة

 

 ذات عالقة أطراف  إلى( مستحق ب)
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021 ديسمبر  31

 ألف درهم 
   

  146,757  147,751 الشركة األم النهائية 

  948,239  - شركات تابعة أخرى للشركة األم 

   35    50,078 أطراف أخرى ذات عالقة 
 197,829 1,095,031 
 

 ذات العالقة بشكل رئيس ي من معامالت الشراء وال تحمل فائدة.طراف لأل تنشأ الذمم الدائنة 
 

 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (39 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

   )تتمة(ذات عالقة أطراف أرصدة ومعامالت مع  .  10

 طرف ذو عالقة معامالت مع ( ج)

 : االعتيادية ألعمالاذات العالقة في سياق طراف األ املعامالت الهامة األخرى مع تفاصيل فيما يلي 
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021مارس  31

 ألف درهم 
   

   املعامالت املبرمة بين األطراف ذات العالقة: 

 13,802 369,835 تحويل عقار استثماري إلى الشركة األم

 - 20,481 تحويل ذمم تجارية مدينة من عمالء )بالصافي من املخصصات(

 - 404,293 تسوية األرصدة نتيجة إعادة الهيكلة 

 - 53,997 توزيعات أرباح معلنة للشركة األم 

 848,606 13,802 
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021مارس  31

 ألف درهم 
   

   املقدمة إلى األطراف ذات العالقة املدرجة في اإليرادات: الخدمات 

 7,595 3,986 إيرادات إيجارية تشغيلية من الشركات التابعة والزميلة األخرى 

 2,255 - إيرادات الخدمات من الشركة األم والشركات التابعة الزميلة

 3,986 9,850 
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021 مارس 31

 ألف درهم 

   :املصاريفب  واملتضمنةالخدمات املقدمة من قبل األطراف ذات العالقة 

 23,542 25,183 تكاليف التشغيل والصيانة  -التكاليف املباشرة 

 2,171 - املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة

 8,800 6,438 الشركة االم 
   األطراف األخرى ذات العالقة

   

   تكلفة معاد تحميلها  -وإدارية مصاريف عمومية 
 13,802 - األطراف األخرى ذات العالقة

 7,599 8,606 النهائية الشركة األم 
 40,227 42,112 
 

 . املرتبطة بها  ذات العالقةطراف األ إلى  تحميلهاتكبدت املجموعة تكاليف تتعلق بالخدمات املشتركة وتم إعادة 
 

 مساهمة رأسمالية )د( 

في  تمثل   الفترة املنتهية  الرأسمالية خالل  نطاق  خارج    منشآتدرهم توزيعات أرباح معلنة من    404,293,000والبالغة    2022مارس    31املساهمة 

 .العالقةلألطراف ذات ذمم األرصدة الدائنة االكتتاب العام ويتم تعديلها مقابل 



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (40 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

    نقد وأرصدة لدى البنوك .  11

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021 ديسمبر  31

 ألف درهم 
   

 871 1,000 نقد في الصندوق 

   نقد لدى البنوك

 686,829 793,995 حسابات جارية -

 558,699 222,128 ودائع ألجل -

 1,017,123 1,246,399 
 

 :املرحلي املوجز املقتطع ما يلي ألغراض بيان التدفقات النقديةوما يعادله مل النقد تيش
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021مارس  31

 ألف درهم 

   
 1,246,399 1,017,123 نقد وأرصدة لدى البنوك

 (478,216) (222,128) أشهر  3ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق ألكثر من 

 794,995 768,183 
 

٪  1.25٪ إلى  0.85  تتراوح منيتم االحتفاظ بالحسابات املصرفية لدى البنوك املؤسسة محلًيا وفروع البنوك الدولية. تحمل الودائع الثابتة فائدة  

 ٪( سنوًيا. 1.25٪ إلى  0.30: 2021)
 

    رأس املال .  12

:  2021درهم ) 0.1سهم( بقيمة  300: 2021) سهم 5,000,000,000، تمت زيادة إجمالي رأس مال الشركة املصرح به واملصدر إلى  2022مارس   31في 

  499.700.000هذه الزيادة من خالل رسملة األرباح املحتجزة للشركة بمبلغ    وقد اكتملتجميع األسهم بالكامل.    سداددرهم( للسهم. تم    1.000

 : ال ش يء(. 2021هم )در 

 

    احتياطي قانوني .  13

في كل شركة مسجلة ذات مسؤولية محدودة في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى احتياطي   الربح للفترة٪ من  10وفًقا للنظام األساس ي، يتم تحويل  

٪ على األقل من رأس املال املدفوع للشركات املعنية. وفًقا 50  إلى أن يعادلإجراء التحويالت إلى هذا االحتياطي    يتطلبقانوني غير قابل للتوزيع.  

لالحتياطي القانوني   املتراكمالفردية داخل املجموعة. وبالتالي، فإن الرصيد    املنشآتلذلك، تم إجراء التحويالت إلى االحتياطي القانوني من قبل  

 ٪ من رأس مال الشركة املدفوع. 50يتجاوز 
 

  



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (41 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 ض قرو ال .  14
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

   
 4,022,884 4,100,000 قروض بنكية 

 ( 57,764) ( 68,620) تكاليف إصدار غير مطفأة 

 3,965,120 4,031,380 القيمة املدرجة 

 ( 302,015) - شهًرا  12ذمم دائنة خالل 

ا  12ذمم دائنة بعد   3,663,105 4,031,380 شهر 
 

 .مشروعتمويل  فيالغرض من القرض  درهم، ويتمثل  140.000.000تسهيل قرض بمبلغ اتفاقية  2014فبراير  6في أبرمت املجموعة 
 

 

  606,000,000تسهيالت تقليدية وتسهيالت إجارة مع مجموعة من البنوك مقابل تسهيل قرض بقيمة    اتفاقيةاملجموعة    أبرمت  ،2019يناير    31في  و

 االتفاقية.  وفق٪ من إجمالي تكلفة البناء 75سيغطي القرض حوالي و تمويل أربعة مشاريع للمجموعة. منه في الغرض ، يتمثل درهم
 

 

 

بقيمة   اتفاقيةاملجموعة    أبرمت  ،2019فبراير    27في  و قرض  تسهيل  مقابل  البنوك  من  مجموعة  مع  إجارة  وتسهيالت  تقليدية  تسهيالت 

 .تمويل أحد املشاريع  فيالغرض من القرض درهم، ويتمثل  7,000,000,000
 

درهم    7.600.000.000قامت املجموعة بإعادة تمويل وتوحيد تسهيالتها املصرفية الحالية من خالل تسهيل جديد يبلغ إجمالي    ،2022مارس    30  وفي

  القائم ألغت املجموعة االعتراف بااللتزام    ،، مقابل تسوية االلتزامات الحالية املشار إليها أعاله. على حساب التسويةبنوكبشرائح متعددة من اتحاد  

املتكبدة على  تكاليف اإلصدار غير املطفأةدرهم من تكلفة التمويل. يتم إطفاء  57.764.000بمبلغ  تكاليف اإلصدار غير املطفأة صرفى إلى مما أد

 درهم على مدى فترة التسهيل الجديد. 68.620.000التسهيل الجديد والبالغة 
 

سداد التسهيالت الحالية وألغراض عامة للشركة. يتم سداد التسهيل الجديد على قسطين في عامي   فيالغرض من تسهيل القرض الجديد  ويتمثل  

 . 2027و  2026
 

ديسمبر   31درهم من التسهيل أعاله ) 3.500.000.000لدى املجموعة قروض بسعر فائدة متغير غير مسحوب بمبلغ ، كان 2022مارس  31كما في 

 درهم من التسهيالت املذكورة أعاله(. 3.500.000.000: 2021
 

من االمتثال للتعهدات الخاصة بقروضها الحالية ورأس املال العامل الكافي وتسهيالت التمويل غير املسحوبة  يمكنها   يتمتلك املجموعة احتياطي كاف

 .2021ديسمبر  31و   2022مارس  31لخدمة أنشطتها التشغيلية واالستثمارات الجارية كما في 
 

 فيما يلي التعهدات املالية الرئيسية التي تتطلبها شروط التسهيالت: 

 اتفاقية التسهيالتوفق املبين في  نسب محددةلكل  الرافعة املالية أال تتخطى (1

 . 1: 1.20أال تقل نسبة تغطية خدمة الدين عن  (2

 ؛ و درهم )أو ما يعادله بأي عملة أخرى( 3,673,000,000يقل الحد األدنى من صافي القيمة فيما يتعلق بأي فترة ذات صلة عن  أال (3

 األدنى للرصيد في الحساب املصرفي للمجموعة املحتفظ به ألغراض التسهيل. لحفاظ على الحد أن يتم ا (4
 

أصل املبلغ    تتخلف املجموعة عن سداد في كل فترة تقرير. لم    القروضالتزمت املجموعة بجميع التعهدات بما يتماش ى مع اتفاقيات تسهيالت  لقد  

٪  4.00٪ إلى  2.81تراوحت أسعار الفائدة على القروض املصرفية املذكورة أعاله من  لقد  أو الفائدة أو مبالغ االسترداد خالل فترات األموال املقترضة.  

 سنوًيا.( ٪3.39٪ إلى 2.27من : 2021ديسمبر  31)
 

 

 

القروض  تخضع   )  4,100,000,000  بمبلغإجمالي  امليزانية  درهم  3,965,120,000:  2021درهم  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  في غضون  التسعير  ( إلعادة 

 املرحلي املوجز املقتطع.  العمومية



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (42 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 دائنة وذمم دائنة أخرى تجارية ذمم  .  15
 

 2022مارس  31  

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

   1,118,389 1,136,692  تشغيلية مقدمات إيجارية

   1,032,088 1,038,326  ذمم مشاريع دائنة

   40,823 41,400  مقدمات العقود 

   149,977 137,894  ذمم دائنة محتجزة 

   409,284 412,997  املصاريف املستحقة 

   199,482 203,915  القابلة لالسترداد الودائع 

   112,848 118,160  الذمم التجارية الدائنة 

   39,046 48,300  ذمم دائنة أخرى 

  3,137,684 3,101,937 

   (1,591,578) ( 1,594,428)  شهًرا 12ذمم دائنة خالل ناقص: 

ا 12ذمم دائنة خالل   1,510,359 1,543,256  شهر 

 

 األخرى  واملصاريفمخصص املطلوبات  .  16

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021 مارس 31

 ألف درهم 

   2,404,953  881,124 )ج(( 4)إيضاح  مخصص تكلفة البنية التحتية

  22,213  22,212 واملطالبات القانونية إنهاء عقود اإليجارمخصص 

 903,336 2,427,166 

 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت  .  17

االنتهاء من  حيث من املتوقع  . و نقل األقسام  وذلك في إطار ذي الصلة(    ومخصص مكافآت نهاية الخدمةاملجموعة بصدد نقل بعض املوظفين )إن  

ستنخفض   املرحلية املوجزة املقتطعةفإن املخصصات املتعلقة باملوظفين املفصح عنها في هذه البيانات املالية  ،  اإلدراج  قبل عمليةعملية النقل  

 املذكورة. نقل املوظفين  عملية الحًقا لتعكس

 

 توزيعات أرباح  .  18

  1.400.000.000:  2021ديسمبر    31درهم )  53.997.000بمبلغ    2022مارس    31وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح عن الفترة املنتهية في  

مقابل الرصيد    2021لسنة    املدينة  ذمم األرباحدرهم(. تم تعديل توزيعات    4،709،407:  2021درهم(. بلغت حصة األرباح املوزعة ال ش يء درهم )

 (. 10ستحق للشركة األم )إيضاح امل
 

  



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (43 ) 

  إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعة

 )تتمة(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 اإليرادات .  19
 

 

 

 2022مارس  31

 ألف درهم 

 2021مارس  31

 ألف درهم 

 391,802 435,040  ( 6إيرادات إيجارية تشغيلية )إيضاح 

 37,102 50,071  إيرادات الخدمات 

  485,111 428,904 
 

 .ةتمويلي جوهري  تتضمن أي بنودمقدًما وال إيرادات الخدماتمدفوعات  تحصيليتم 
 

: 2021) درهم 41,400,273مبلغ  2021 مارس 31جزئًيا كما في  غير املستوفاة / املستوفاةبلغ املبلغ اإلجمالي لسعر البيع املخصص اللتزامات األداء 

 على مدى سنتين.  املستوفاةدرهم(. تتوقع املجموعة االعتراف باإليرادات من التزامات األداء غير  36,813,000

 

 العائد للسهم .  20

  األسهم   لعدد  املرجحالعادية للشركة األم على املتوسط    حاملي األسهمإلى    العائد  الربح للفترةيتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بتقسيم  

 .الفترة خالل القائمة العادية
 

  العائدة احتساب ربحية السهم األساسية واملخففة  يستندنظًرا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية واملخففة متطابقة. 

 إلى مالكي الشركة على البيانات التالية:
 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021مارس  31

 ألف درهم 

   العائدات:

 إلى مالكي الشركة(  العائد الربح للفترة لغرض الربح األساس ي واملخفف للسهم ) عائدات

 144,297 190,262 ألف درهمأقرب مقربة إلى 
 

   األسهم  لعدد املرجحاملتوسط 

 300 55,555,852 واملخففة   األساسية السهم ربحية لغرض العادية األسهم لعدد املرجحاملتوسط 
 

 481  0.003 مقربة إلى أقرب ألف درهم  إلى مالكي الشركةالعائدة لسهم ل العائدات األساسية واملخفضة
 

  



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (44 ) 

   البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 النقد الناتج من التشغيل  .  21
 

 مارس  31الفترة املنتهية في   

 

 

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 144,297   190,262  الربح للفترة قبل ضريبة الدخل 
 

    تعديالت لـ: 

 2,953 2,310  (5استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 85,080 93,733  (6استهالك استثمارات عقارية )إيضاح 

 2,831  5,964  إطفاء موجودات غير ملموسة

 29,404 27,106  (8مخصص خسارة على ذمم تجارية مدينة وأخرى )إيضاح 

 1,068 -  تحرير منح حكومية  

 1,665 -  مطلوبات ومصاريف أخرى  مخصص

 ( 4,887) -  ربح القيمة العادلة على املشتقات  

 63,344 107,260  تكاليف تمويل 

 - 10,856  تكاليف اإلصدارإطفاء 

 ( 5,169) ( 60,950)  إيرادات تمويل 

    التغيرات في رأس املال العامل 

 ( 89,232) ( 867)  واملحذوفاتذمم تجارية مدينة وأخرى قبل املخصص  

 ( 40,993)    296,241  مستحق من أطراف ذات عالقة  

 43,096 41,592  ذمم تجارية دائنة وأخرى باستثناء ذمم مشروع دائنة  

 5,704   (384,296)  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  

 239,161 329,211  األنشطة التشغيلية منالنقد الناتج 

 

 التزامات .  22

 مالية رأس التزامات)أ( 

 2022مارس  31 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 2,319 3,943 ومعدات  ممتلكات

 8,416 8,336 غير امللموسة املوجودات

 291,037 266,249 العقارات االستثمارية
 

 كمؤجر املجموعة - التشغيلية اإليجار  عقود ترتيبات( ب)

ــــغيلية اإليجار عقود تتعلق ـــ ــــتثمارات لللغاء  القابلة  غير التشــ ـــ ــــروط املجموعة  قبل  من  ةاململوك  العقارية باالســ ـــ ــــنوات  5  إلى 1 بين  حو تترا إيجار  بشــ ـــ   ســ

 .األراض ي  إيجار لعقود سنة 50 إلى 20 بين   وما املباني إيجار لعقود
 

  



  تيكوم لالستثمارات ذ.م.م. وشركاتها التابعة 

 (45 ) 

  املالية املرحلية املوجزة املقتطعةالبيانات إيضاحات حول 
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 التزامات )تتمة( .  22

 )تتمة( كمؤجر  املجموعة - التشغيلية اإليجار  عقود ترتيبات( ب)

 :يلي  كماهي  ديسمبر 31 في كما لللغاء القابلة غير التشغيلية اإليجار عقود بموجب املستقبلية اإليجارات لذمم عقود األدنى الحدإن  
 

 2022مارس  31 
 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31
 ألف درهم 

 11,877,427 12,852,176 سنوات 5بعد 
 2,596,967 2,762,319 سنوات 5أكثر من سنة وال تزيد عن 

 816,312 906,753 سنة  1في موعد ال يتجاوز 
 16,521,248 15,290,706 

 

 ( خطابات االعتماد )ج

 . تكاليف إنشاء بنية تحتية معينةالصادرة مقابل درهم(  41.265.000: 2021درهم ) 28,680,000بمبلغ  دتم إصدار خطابات االعتما
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ا  أدنــاه  مبينــة  لمجموعــةل  بــالقطــاعــات التي يتعين اإلبالغ عنهــا  املتعلقــة  املعلومــات  إن  ـــــغيــل  قطــاعــات  8  رقم  املــاليــة للتقــارير  الــدولي  للمعيــار  وفقــً ـــ ـــ . التشــ
ـــــغيـل  قطـاعـات  تحـديـد 8 رقم  املـاليـة  للتقـارير  الـدولي  املعيـار يتطلـب ـــ ـــ ـــــاس على التشــ ـــ ـــ   مراجعتهـا  تتم التي   املجموعـة  مكونـات حول   الـداخليـة التقـارير  أســ
ـــفته ،الرئيس التنفيذي للمجموعة قبل من  بانتظام ـــ ـــ ـــانع  بصــ ـــ ـــ ـــغيلي القرار صــ ـــ ـــ ـــ ي،  التشــ ـــ ـــ ـــيص  أجل من الرئيســ ـــ ـــ إن .  أدائه وتقييم للقطاع املوارد  تخصــ

 قطـــاعـــات  من  قطـــاع  لكـــل  املـــالي  األداء  على  تركز  القطـــاعـــات  أداء  وتقييم  املوارد  توزيع  لغرض  الرئيس التنفيـــذي للمجموعـــة  إلى  املقـــدمـــة  املعلومـــات
 .الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى القطاعات ومطلوبات موجودات تتضمن معلومات أي عن تقديم تقارير  يتم ال. فقط األعمال

 

 فيما.  وغيرها  الخدمات(  4)  و األراض ي   تأجير(  3)  الصناعي، التأجير( 2)  التجاري، التأجير( 1: )قطاعات يتعين اإلبالغ عنها  أربع في املجموعة تنظيم تم
 :املالية القطاعات من قطاع كل  ضمن تقع التي  الخدمات أو املنتجات أو العقارات  ألنواع بيان  يلي

 

ـــــب  ومبنى   للتـأجير  مبني   من  التجـاري   يتكون التـأجير • ـــ ـــ    تطويرهـا  يتم التي   التجـاريـة  عقـاراتنـا  هي  للتـأجير  املبنيـة إن العقـارات.  العقـارات  لينـاســ
ً
 عـادة

ـــــتــأجرين  من للعــديــد ـــ ـــ ـــــمــل  للعمالء،  تــأجيرهــا  ويتم  املســ ـــ ـــ ــــــاحــات]  و  املكــاتــب  وتشــ ـــ ـــ  تمثــل(.  للتــأجير  تم بنــاؤهــا)  األعمــال  ومراكز[  بــالتجزئــة  البيع مســ
ــــــب  املبنية  العقارات   التجارية عقارتنا  لتناســ

ً
ــــــص  عقار  بناء  أجل من العقار تطوير  قبل ءالعمال  تحديد من  تمكنا حيث عادة ــــــتأجر مخصــ  للمســ

ـــفات  يلبي  الفردي ـــ ـــب تم بناؤها)  املماثلة  العقارات أو  االنتهاء عند لهم  ذلك  بعد تأجيرها يتم والتي  العميل، مواصــ ـــ ـــمن(.  لتناســ ـــ   التأجير  قطاع ضــ
 .مركزية غير أعمال  منطقة عقارات أو  مركزية أعمال  كمنطقة عقاراتنا تصنيف يتم  بنا، الخاص التجاري 

 

 (.عمالها الستيعاب الستخدامها للشركات  مساكن)  للموظفين  ومساكن  مستودعات من الصناعي  التأجير يتكون  •
 

 أو  بالفعل لديها التي  التجارية  مناطقنا داخل املتاحة  األراضــ ي  لدينا  األراضــ ي  إيجار عقود تمثل.  األراضــ ي  إيجار عقود  من  األراضــ ي  تأجير يتكون  •
ـــلة  الطرق  مثل)  الالزمة  التحتية البنية تطور   أن  املتوقع من ـــ ـــرف والكهرباء  واملياه املوصــ ـــ ـــحي والصــ ـــ ـــمح التي (  الصــ ـــ ـــتئجار لنا تســ ـــ   لقد. األرض باســ

ــة،  احتياجاتهم  مع يتناســــب  بما  للعمالء تأجيرها من  نتمكن حتى   األرض  بهذه عمًدا احتفظنا ــنيع مثل  الخاصــ  بالتجزئة البيع أو التجارة  أو التصــ

 .األكاديمية أو  السكنية  األغراض أو
 

خدمات إدارة األماكن، إدارة ،  AXSتم إنشـــاؤها من ]منصـــة  الخدمات التي ، بما في ذلك نوفرهاتتكون الخدمات من الرســـوم من الخدمات التي  •
 بنا[. الخاصة in5العقارات واتفاقيات التأجير ومنصة  

ــــكل فردي أو  • ـــ ــــتوفي املعايير بشــ ـــ ــــركات التي ال تســ ـــ ــــمل القطاعات األخرى الشــ ـــ ــــمن هذا أي من القطاعات التي ينبغي اإلبالغ عنهاتشــ ـــ  القطاع. يتضــ
 العمليات ووظائف الدعم.

 

يرادات ملجموعة بشـــــكل رئيســـــ ي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبالتالي لم يتم تقديم أي تحليل جغرافي إضـــــافي لليرادات واألرباح. تمثل اإل تعمل ا
 .لم تكن هناك مبيعات بين القطاعاتو  القطاعية املبلغ عنها اإليرادات الناتجة من العمالء

 

ــــبية إن   ـــ ــــات املحاســ ـــ ــــياســ ـــ ــــأنها تم  للقطاعات التي الســ ـــ ــــبية للمجموعة هي تلك    إعداد تقرير بشــ ـــ ــــات املحاســ ـــ ــــياســ ـــ ــــاح   املبينةالســ ـــ تمثل نتائج و . 2في إيضــ
ـــــتهالك واإلطفــاء.    النــاتجــةالقطــاعــات األربــاح   ـــ ـــ ـــأنــههــذا هو اإلجراء الــذي يتم  ويعــد  من قبــل كــل قطــاع قبــل الفوائــد واالســ ـــ ـــ ـــ إلى الرئيس    رفع تقرير بشــ

خصيص املوارد وتقييم أداء القطاع.التنفيذي للمجموعة لغرض ت
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 املعلومات املتعلقة بهذه القطاعات:فيما يلي 
 

 املجموع 

 ألف درهم 

 الخدمات وغيرها

 ألف درهم 

 تأجير األراض ي 

 ألف درهم 

 التأجير الصناعي

 ألف درهم 

 التأجير التجاري 

  ألف درهم 

 2022مارس  31     

 اإليرادات  252,734 112,175 63,036 57,166 485,111

 التكلفة املباشرة  ( 68,730)     - ( 10,832) ( 14,995) ( 94,557)

 إيرادات تشغيلية أخرى  8,867 231 75 2,532 11,705

 مصاريف أخرى  ( 17,989) ( 19,032) ( 13,436) ( 2,367) ( 52,824)

 نتائج القطاع قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء 174,882 93,374 38,843 42,336 349,435
      

 االستهالك واإلطفاء  ( 81,324) - ( 19,662) ( 1,021) ( 102,007)

 املخصصة صافي تكلفة التمويل غير  - - - - ( 57,166)

 الربح للفترة  93,558 93,934 19,181 41,315 190,262

      

 2021مارس  31     

 اإليرادات    222,728   108,312   55,102   42,762 428,904

 التكلفة املباشرة  ( 85,664) - ( 8,779) ( 9,880) ( 77,323)

 إيرادات تشغيلية أخرى  13,384 303 59 20 13,766

 مصاريف أخرى  ( 40,698) ( 17,826) ( 6,371) ( 7,116) ( 72,011)

      

 نتائج القطاع قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء 136,750 90,789 40,011 25,786   293,336
      

 االستهالك واإلطفاء  ( 68,003) - ( 21,181) ( 1,680) ( 90,864)

 املخصصة صافي تكلفة التمويل غير  - - - -   ( 58,175)

 الربح للفترة  68,747 90,789 18,830 24,106 144,297
 

 

 لذلك، يتم اإلفصاح عن صافي تكلفة التمويل غير املخصصة.و إجمالي دخل التمويل وتكلفة التمويل في إدارة جميع القطاعات وال يتم تخصيصها للقطاعات. ، وليس على تعتمد اإلدارة بشكل أساس ي على صافي تكلفة التمويل 
 

 أو أكثر في إيرادات املجموعة.% 10 أي عميل قد بلغت نسبة مساهمته ال يوجد
 


