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٢٠٢١دیسمبر ٣١

السادة المساھمین، 
المدققة   الموحدة  المالیة  وبیاناتنا  السنوي  تقریرنا  أقدم  أن  یسعدني  ("المجلس")،  اإلدارة  مجلس  عن  ش.م.ع بالنیابة  ملتیبالي  لمجموعة 

.٢٠٢١دیسمبر ٣١("الشركة") وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") للسنة المنتھیة في 

، ومنذ ذلك الحین جمعت بین بیئات عمل متنوعة من خالل شركاتھا العاملة ٢٠٢١تأسست مجموعة ملتیبالي خالل النصف الثاني من عام  
.والجمال، واإلعالم واالتصاالت، والمرافق، واالقتصاد الرقمي والسیاراتلرعایةاقطاعات عمل: ٥عبر 

سعیاً جاھزة للتحول الرقمي  كما أنھا  ا، إال أن مجموعة شركاتنا تتمتع بعقلیة مشتركة تركز على التكنولوجیا  ن على الرغم من تنوع أنشطت
.مبھرةتحقیق نتائج بھدف توسیع نطاق أعمالھا وزیادة األداء التشغیلي ل

اإلستراتیجیة 
مجموعة ملتیبالي توازناً بین الشركات الثابتة التي تولد إیرادات مستمرة وتقدم أعمال سریعة النمو. تنقسم إستراتیجیة النمو تحقق محفظة
:لدینا إلى شقین

دعم شركات محفظتنا لتنمو وترتقي إلى إمكانات السوق الكاملة، معتمدًة على أوجھ التعاون في  : سوف نستمر في إضافة قیمة وعضوي
.والتحول الرقمي إلثبات أعمالھا في المستقبل وتحسین كفاءتھا التشغیلیة

تتمثل استراتیجیتنا في مواصلة السعي لتحقیق النمو المربح من خالل االستثمار في األعمال التجاریة سریعة النمو والمدفوعة غیر عضوي:
الكلیة  بالتكنولوجیا والقابلة للتطویر في االقتصاد الرقمي. وعالوة على ذلك، فإننا نعتمد استراتیجیة استثمار مختلطة لالستفادة من التحركات 

.، وتوظیف رأس المال تدریجیاً لالستثمار في سوق المشترینالحالیة

:٢٠٢٢تطلعاتنا لعام 
لدى المجموعة میزانیة عمومیة غیر ممولة من القروض حیث تمتلك أرصدة  ملتیبالي.عاماً محوریًا لمجموعة٢٠٢٢نتوقع أن یكون عام  

على الموجودات المستھدفة. أطل قت الشركة كذلك خطة تحول رقمي عبر محفظتھا بالتعاون مع خبراء  نقدیة كبیرة یتم توظیفھا تدریجیاً 
.من تسریع تبني التكنولوجیا وخلق أوجھ تعاون قیّمة عبر أنظمة شركاتھا لمجموعة ملتیباليعالمیین لتمكین الشركات التابعة

مًال من العملیات، مما یوفر للسوق القدرة على  ، سوف تّدون غالبیة شركاتنا التابعة في دفاترھا عاماً كا ٢٠٢٢وعالوة على ذلك، في عام  
.تحدید قیمتھا الجوھریة الحقیقیة وإظھار قوتھا التشغیلیة الكاملة

:٢٠٢١أبرز األحداث في عام 
قطاعات أعمال جدیدة، وسلسلة عملیات االستحواذ واالستثمار التي قامت بھا وإدراجھا في سوق  ٥أدى تنوع أنشطة المجموعة المتمثلة في  

.٢٠٢١ملیار درھم في عام ١١٫٦إلى ٢٠٢٠ملیون درھم في عام ٩٨توسیع قاعدة موجوداتھا من أبوظبي لألوراق المالیة، إلى 

سائلة التي ستحقق عوائد صحیة ومستدامة لمساھمینا ومجموعتنا في عام  ال نا متین في وقت قیاسي، من خالل موجوداتلقد قمنا ببناء أساس
.األعوام التالیةفي  و٢٠٢٢



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

تقریر أعضاء مجلس اإلدارة 
(تتمة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١

الئحة البیانات 
ألف درھم ) ٢٠٢١دیسمبر ٣١(السنة المالیة المنتھیة في 

٢٫٠٥٧٫٣٤٤الموجودات غیر المتداولة 
٣٫٥٤٢٫٣٢٦النقد واألرصدة البنكیة 

٥٫٤٣٣٫٤٠٤االستثمارات  
٥٧٠٫٦٨٨الموجودات المتداولة األخرى  

١١٫٦٠٣٫٧٦٢إجمالي الموجودات 
١٠٫١٥٠٫٥٠١حقوق المساھمین (المالك) 

٥٧٥٫٥٢٩حقوق المساھمین (الحقوق غیر المسیطرة) 
٥٥١٫٤٢٩المطلوبات غیر المتداولة  

٣٢٦٫٣٠٣المطلوبات المتداولة  
٢٢٥٫١٩٦الربح للسنة 

تحدیات غیر مسبوقة، وعلى الرغم من ذلك، مضینا قدماً في رحلة التحول وسجلنا سنة مالیة استثنائیة في عام  ١٩لقد خلق فیروس كوفید 
ملیون  ٢٢٥اناتھا المالیة، حیث قمنا بإدراج صافي ربح للمجموعة بقیمة  تتجلى سرعة استجابة المجموعة ومرونتھا في بی.  ٢٠٢١

.ملیون درھم٣٧٢درھم وإیرادات بقیمة 

ملیار  ١٫٠١مبدئي، كانت ستكون إیرادات المجموعة  بشكل ھذا ال یعني أن المجموعة واصلت زخمھا في االستحواذ في أواخر العام.  
.، فیما لو افترضنا أن احتساب اإلیرادات كان للعام بأكملھ ٢٠٢١درھم في عام 

أبرز نقاط بیان األرباح أو الخسائر  
ألف درھم ) ٢٠٢١دیسمبر ٣١(السنة المالیة المنتھیة في 

٣٧١٫٩١٢اإلیرادات
) ١٦١٫٢٩٤(تكلفة المبیعات  
٢١٠٫٦١٨إجمالي الربح  
)١٠٣٫٥٥٧مار واإلیرادات األخرى  ثإیرادات االست

)٩٠٣(حصة من (خسارة) ربح استثمار في شركة زمیلة 
) ٨٢٫٣٧٤(المصاریف العمومیة واإلداریة 

)٥٫٧٠٢(تكلفة التمویل  
٢٢٥٫١٩٦صافي الربح / الخسارة  

٠٫٠٦العوائد للسھم الواحد  
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:، تضمنت المعامالت الرئیسیة للمجموعة ما یلي ٢٠٢١خالل عام  

:("بال") استحوذت المجموعة من خالل قطاع المرافق العامة على ٢٠٢١یولیو  ١اعتبارًا من  شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م ،
إن بال ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة أسھم شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م وشركاتھا التابعة بدون مقابل.٪ من١٠٠حصة بنسبة  

معدات تبرید المناطق وتكییف الھواء وإصالح معدات تبرید تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في تركیب  
المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة.

("قیادة") ش.م.ع  السیارات  قیادة  لتعلیم  اإلمارات  من  : شركة  قطاع ٢٠٢١یونیو  ٣٠اعتبارًا  خالل  من  المجموعة  استحوذت   ،
بال مقابل، من خالل التابعةش.م.ع وشركاتھا ارات لتعلیم قیادة السیارات٪ من أسھم شركة اإلم٤٨٫٠١مشاریعھا على حصة بنسبة 

ملكیة فردیة ذ.م.م، وھي شركة تحتفظ بأسھم شركة -٪ في شركة سبرانزا لالستثمار التجاري  ١٠٠استحواذھا على حصة ملیكة بنسبة  
قیادة. إن شركة قیادة ھي شركة مساھمة عامة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في إدارة وتطویر أنشطة 

دریب على قیادة السیارات وإدارة االستثمارات العقاریة.  الت

  :("بداشنج") استحوذت المجموعة من خالل قطاع الرعایة على ٢٠٢١سبتمبر  ٢٨اعتبارًا من  بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م ،
صاالت وصالونات تجمیل ، وتدیر حالیاً ٢٠٠٨بداشنج في عام  ٪ من أسھم بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م. تأسست١٠٠حصة بنسبة  

في كافة أنحاء أبوظبي ودبي ورأس الخیمة والعین. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الشركة منتجات مستحضرات التجمیل بالتجزئة ولدیھا 
تمتلك على مستوى عالمي، والمدربین  شخص من المصممین وخبراء التجمیل والمعالجین٢٠٠أكثر من یضمنموذج أعمال متكامل 

.على أحدث طرازداخلیةتدریبأكادیمیة

:("فیوال") استحوذت المجموعة من خالل قطاع االتصاالت الخاص بھا على ٢٠٢١یولیو  ١اعتبارًا من  فیوال لالتصاالت ذ.م.م ،
٪ وحصلت على السیطرة. تتمثل أنشطة١٠٠٪. ونتیجًة لذلك، رفعت المجموعة حصة ملكیتھا في فیوال إلى ٥٠الحصة المتبقیة بنسبة  

.فیوال في مجال اإلعالن والتصمیم واإلنتاج وطباعة المنشورات التجاریة األخرى

:("أومورفیا") ذ.م.م أومورفیا  بنسبة  مجموعة  ملكیة  حصة  لھا على  الرعایة التابع  قطاع  خالل  من  المجموعة  في ٥١تسیطر   ٪
من شركتین للعنایة الشخصیة والتجمیل، قت الراھنفي الوكما استحوذت على أعمالھا األساسیة. تتكون مجموعة أومورفیا أومورفیا 

كما ،  سریعتتمحور حول المستھلك وتتمیز بنمو  خدماتتقدم الشركتانومجموعة بن سھیل.  ھولدینج كومبانيوھما شركة بداشینج  
.قوة شرائیة عالیةبوتتمتع، للركود االقتصاديمقاومة أنھا 

االستحواذ على فروع -بداشینج ھولدینج كومباني ) ١(
الفروع عملیات ھذهتشغیل  وقامت بتحویل مھمةفروع من أطراف ثالثة  ٤على  ، استحوذت بداشینج ھولدینج كومباني٢٠٢١نوفمبر  ١في  

.ذ.م.م، وھي شركة تابعةسبا ونجبداشنج بیوتي اللشركة 

مجموعة بن سھیل) ٢(
مقرھا في دبي وتقدم خدمات العنایة بالرجل والمرأة  یقع  ، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة  ٢٠٠٥تأسست مجموعة بن سھیل في عام  

:الثالثةشركاتھا ماركات التجمیل المعروفة. تعمل المجموعة من خالل من إلى جانب توزیع منتجات 

تیبس اند توز  
ومراكز  تیبس أند توز واحدة من أكبر وأنجح سالسل الصالونات  تعتبر  المملكة العربیة السعودیة،  في  فروع منتشرة في أربع إمارات وب

الشرق األوسط. منالسبا  موھوبینھا توظیفخاللفي  أكادیمیات التدریب عبرةالمستمرتقدیم الدورات التدریبیةإلى  لفنیین ومعالجین 
.خمس نجوم بأسعار في متناول الجمیعال من فئةوعالجات سبا ت ا بتقدیم خدمتیبس اند توز، تلتزملدیھا الداخلیة 
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جاز الونج سبا
وصالون للعنایة الشخصیة  سبا مركز  لتلبیة احتیاجات الرجل العصري الیوم، وھو عبارة عن  ٢٠١٤في عام  جاز الونج سبا تم افتتاح
العالج بالتدلیك وعالجات الوجھ إلى العنایة  تمتد منوعروض خدمات  ممتازةعالجات  یقدماإلمارات العربیة المتحدة  دولةفيبالرجل

.باألظافر والشعر

.م.مبن سھیل للتوزیع ذ
لمجوھرات ا في تجارة) وكذلك  من الماركاتتوزیع المنتجات (مجالفيبن سھیلالتجمیل؛ تعملقطاعمن الخبرة في  اً عام١٧كثر من  أل

.الصابون والعنایة بالشعرو-العنایة الشخصیة المقلدة والعطور ومستحضرات التجمیل ومستلزمات التجمیل و

استثمارات أخرى
نورم كشركة ذات  مشاریعھا بتأسیس شركةقطاع  قامت المجموعة من خالل  :  ("نورم") ملكیة فردیة ذ.م.م–نورم لالستثمار التجاري  

في حسابھا  كذلك أرصدة نقدیةاإلمارات العربیة المتحدة. تمتلك الشركة  دولةخاصة لالستثمار في العدید من الشركات المدرجة فيأغراض
.السمسرةحساب المصرفي و

مستوى الشارع تربط الجماھیر بوسائط  إن فایر فالي ھي  فایر فالي انك:  وسائط رقمیة على  سیارات  فيدینامیكیةعبارة عن منصة 
میعتمد على المشغالت القائمة على الموقع والتي تدعدینامیكيالنقل المشتركة. تقدم الشاشات المملوكة للشركة محتوى  ووسائلاألجرة  

.٢٠٢١٪ في الربع الثالث من عام ٧٫٣إلى فایر فالية ملتیبالي حصتھا فيزادت مجموعاالرتباط الالسلكي باإلنترنت (واي فاي).

في البیانات ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تم عرض المركز المالي والنتائج المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة في  المركز المالي والنتائج المالیة: 
.المالیة الموحدة المرفقة

:٢٠٢١دیسمبر ٣١أعضاء مجلس إدارة المجموعة للسنة المنتھیة في فیما یليأعضاء مجلس اإلدارة: 

رئیس مجلس اإلدارة -أندریھ صایغ /السید
نائب رئیس مجلس االدارة -حمد خلفان الشامسي السید /
عضو مجلس اإلدارة –ریك جیرسون /السید 
عضو مجلس اإلدارة -منصور المنصوري /السید
عضو مجلس اإلدارة -سامیة بوعزة /السیدة

.٢٠٢١دیسمبر ٣١ألسھم القائمة كما في لالمتوسط المرجحبناًء علىدرھم ٠٫٠٦العوائد للسھم الواحدتعادل

.یلتزم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بمبادئ الحوكمة الرشیدةحوكمة الشركة:مدونة قواعد

. یتم إجراء ١٩رقمیضاحاإلفي العالقةتفصح البیانات المالیة الموحدة عن المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات  األطراف ذات العالقة:
.وبما یتفق مع القوانین واللوائح المعمول بھا االعتیادیةسیاق األعمال ضمنالمعامالت كافة

ن شركة . إ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة فيبالي ش.م.ع  مجموعة ملتیلكمدققي حسابات  إرنست ویونغ  : تم تعیین مدققي الحسابات
.لالستمرار في العملعن استعدادھا توقد أعربتعیینھا مؤھلة إلعادة إرنست ویونغ 





ش.م.عمجموعة ملتیبالي 
م") .م .(سابقاً: "شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ

البیانات المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١



إرنست ویونغ العالمیة المحدودة  إحدى الشركات األعضاء في

الشرق األوسط یونغ إرنست و
(فرع أبوظبي)
١٣٦صندوق برید 

٢یشن تاور ا، ن٢٧الطابق 
كورنیش أبوظبي

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة

+٩٧١ ٢ ٤١٧ ٤٤٠٠ھاتف: 
+٩٧١ ٢ ٦٢٧ ٣٣٨٣فاكس: 

abudhabi@ae.ey.com
ey.com

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
مجموعة ملتیبالي ش.م.ع (سابقاً: "شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م") 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

الرأي 
("الشركة")،    (سابقاً: "شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م") لمجموعة ملتیبالي ش.م.ع  البیانات المالیة الموحدة    قمنا بتدقیقلقد  

وبیان األرباح    ،٢٠٢١دیسمبر    ٣١بـ "المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي الموحد كما في    معاً وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا  
ھیة أو الخسائر الموحد وبیان الدخل الشامل الموحد وبیان التغیرات في حقوق المساھمین الموحد وبیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنت

انات المالیة الموحدة، ویشمل ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.في ذلك التاریخ، واإلیضاحات حول البی

بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في    تعرضفي رأینا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة  
لسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة لو،  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١

المالیة. 

أساس إبداء الرأي 
مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق  لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا في فقرة 

المھني للمحاسبین القانونیین (بما في ذلك معاییر  لقواعد السلوك  ذا التقریر. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً  من ھ  البیانات المالیة الموحدة
إلى جانب متطلبات السلوك المھني ذات الصلة بتدقیقنا  ("قواعد المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین")    االستقاللیة الدولیة)

الموحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا المھنیة وفقاً لھذه المتطلبات ومتطلبات السلوك المھني للبیانات المالیة  
ومناسبة لتوفر لنا كافیة  إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا  وباعتقادنا  السلوك المھني للمحاسبین.  عن المجلس الدولي لمعاییر    الصادرة 

ء رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. األساس إلبدا

أخرى  مسائل
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأیاً غیر متحفظًا    ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

.٢٠٢١مارس  ١بتاریخ الموحدة حول تلك البیانات المالیة 

أمور التدقیق الھامة 
ة. وقد تم أمور التدقیق الھامة ھي تلك األمور التي، في رأینا المھني، كان لھا أكبر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للفترة الحالیإن  

ل ھذه التعامل مع تلك األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة بشكل عام وعند تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیًا منفصًال حو
األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكیفیة التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقیقنا موضح في ھذا 

السیاق. 
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(تتمة)   التسویقیة ذ.م.م")مجموعة ملتیبالي ش.م.ع (سابقًا: "شركة المضاعفة لالستشارات 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

(تتمة) أمور التدقیق الھامة
من تقریرنا، بما في ذلك ما یتعلق مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة  لقد قمنا بتنفیذ مسؤولیاتنا الموضحة في فقرة  

لمالیة  بھذه األمور. وبناًء علیھ، فقد تضمن تدقیقنا تنفیذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقییمنا لمخاطر األخطاء المادیة في البیانات ا
إلبداء الموحدة. توفر لنا نتائج إجراءات التد قیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساساً 

رأینا حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة المرفقة. 

إدراج االیرادات
اإلیرادات المرتبطة بالمجموعة والتي یتم تولیدھا من عدة مواقع تشغیلیة   لتعدد مصادرتعتبر عملیة إدراج اإلیرادات أمر تدقیق ھام نظرًا 

ذلك، ھنالك عدد من أنظمة تقنیة المعلومات والتطبیقات المختلفة المستخدمة في إدراج معامالت اإلیرادات. لدى إلى ال مركزیة. باإلضافة 
إلى  وأحكام دقیقة لتحدید عملیة إدراج اإلیرادات المناسبة. إضافًة    عنایة خاصةمجموعة عقود عمالء مختلفة واتفاقیات إیرادات تتطلب  ال

، بلغ إجمالي إیرادات المجموعة ما ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ذلك، تعتبر اإلیرادات مؤشرًا رئیسیاً على أداء المجموعة. خالل السنة المنتھیة في 
).  ٢٤ألف درھم) (إیضاح   ١٥٫٧٨٤: ٢٠٢٠ألف درھم ( ٣٧١٫٩١٢قیمتھ 

المالیة.   لقد قمنا بمراجعة سیاسات إدراج اإلیرادات المطبقة من قبل المجموعة لتقییم مدى التزامھا بمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر
یشكل مصدر  جراءات تدقیق جوھریة لكل موقع تشغیلي جوھريلقد قمنا بتنفیذ أو إشراك مدققي حسابات الشركات التابعة من أجل تنفیذ إ 

المجموعة إلیرادات  على رئیسي  اختبارات  بإجراء  وقمنا  التابعة  والشركة  المجموعة  مستوى  على  تحلیلیة  إجراءات  تضمنت  والتي   ،
المحاسبیة الصحیحة. المعامالت في نھایة السنة لتقییم ما إذا كان قد تم إدراج اإلیرادات في الفترة  

  ٣نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  الواقعة ضمن عملیات دمج األعمال
 ،حول البیانات المالیة الموحدة  ٦٫٢أعمال كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح رقم    ثمانیةالمجموعة على السیطرة على    استحوذتخالل السنة،  

وتحدید  و الشراء  سعر  تخصیص  عملیة  إلجراء  المجموعة  قبل  من  مستقلین  خارجیین  تقییم  خبراء  تعیین  ل تم  العادلة  لموجودات القیمة 
  والمطلوبات المستحوذ علیھا. یمثل االستحواذ على األعمال أمر تدقیق ھام باعتبار أنھا معامالت جوھریة خالل السنة تتطلب أحكام جوھریة

ر الشراء للموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا وإجراء تعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة للموجودات / األعمال  تتعلق بتخصیص سع
المستحوذ علیھا متوافقة مع تلك المعتمدة لدى المجموعة.

ا بإشراك خبراء التقییم  لقد حصلنا على تقاریر تخصیص سعر الشراء المعدة من قبل مقیمین مستقلین تم تعیینھم من قبل المجموعة. قمن
مع اإلدارة، والنظر في مدى المعقولیة الشاملة لالفتراضات   نقاشات. تضمنت المراجعة  الجوھریة  الداخلیین لدینا في عملیة مراجعة التقاریر

زة على اإلیرادات واألرباح  فتراضات الرئیسیة بما في ذلك التدفقات النقدیة المرتك والتقییمات بما یتماشى مع توقعاتنا. كما قمنا بتقییم اال 
مع األخذ في االعتبار مخاطر التحیز اإلداري.، قبل الفوائد والضرائب ومدى مالءمة معدالت الخصم والنمو
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تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

المعلومات األخرى 
تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة والتقریر السنوي بخالف البیانات المالیة الموحدة وتقریر  

تاریخ تقریر تدقیقنا، ونتوقع أن نحصل على التقریر السنوي بعد تاریخ مدقق الحسابات. لقد حصلنا على تقریر أعضاء مجلس اإلدارة قبل 
تقریر مدقق الحسابات الخاص بنا. تتحمل اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى.

نبدي أي استنتاج تدقیق حولھا.  والإن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى 

ى غیر  فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، والتحقق مما إذا كانت المعلومات األخر
ت المالیة الموحدة أو المعرفة التي حصلنا علیھا أثناء التدقیق أو التي قد یبدوا أنھا تتضمن أخطاًء جوھریة. متسقة بشكٍل جوھري مع البیانا 

 وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء على أعمال التدقیق التي قمنا بھا، بوجود أخطاًء مادیة في تلك المعلومات األخرى، فإنھ یتطلب منا
س لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.اإلبالغ عن تلك الحقیقة. ولی

عن البیانات المالیة الموحدة  ومجلس اإلدارةمسؤولیة اإلدارة 
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ووفقاً   لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً 

،  )وتعدیالتھ(  ٢٠١٥) لسنة  ٢التأسیس والنظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (المعنیة من عقد  
 الحتیال  وعن نظام الرقابة الداخلیة التي تعتبره اإلدارة ضروریاً إلعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجةً 

  .أو خطأ 

صاح،  عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعن اإلف 
مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس محاسبي، إال إذا كانت نیة اإلدارة تصفیة بكما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة  

لمجموعة أو إیقاف أعمالھا أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سوى القیام بذلك. ا

مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة الموحدة للمجموعة. مجلس اإلدارةیتحمل 
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تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة
أو إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة الموحدة، ككل، خالیة من األخطاء المادیة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال  

من   عاليخطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. إن التأكید المعقول ھو عبارة عن مستوى  
تنشأ   كید، لكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف یكتشف دائماً األخطاء المادیة عند وجودھا. قدالتأ 

األخطاء نتیجة الحتیال أو خطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادیة 
لمستخدمین والتي تم اتخاذھا بناًء على تلك البیانات المالیة الموحدة.ل

لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على الشك المھني خالل عمل یة كجزء من عملیة التدقیق التي تتم وفقاً 
التدقیق. كما نقوم بما یلي: 

یة في البیانات المالیة الموحدة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الماد
 التدقیق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

عن االحتیال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتیال قد یتضمن   إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج
التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

بة للظروف، ولیس الحصول على فھم حول نظام الرقابة الداخلیة المعني بتدقیق البیانات المالیة الموحدة لتصمیم إجراءات تدقیق مناس
بھدف إبداء رأي حول فعالیة نظم الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

 .تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة
تمراریة المحاسبي وتقییم، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االس

علیھا، ما إذا كان ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على 
علینا أن نلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن ھناك حالة جوھریة من عدم التأكد، فإنھ یتعین 

إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تعتمد استنتاجاتنا على 
حداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ إصدار تقریر مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األ

في توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. 
تقییم العرض العام ومحتوى البیانات المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمثل المعامالت 

للبیانات المالیة الموحدة. واألحداث بشكل یحقق العرض العادل 
 الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بخصوص المعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة بغرض إبداء

المسؤولیة واإلشراف على عملیة التدقیق للمجموعة. ونتحمل    ،وإنجازرأي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن توجیھ  
عن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة. 

بخصوص، من بین أمور أخرى، نطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التدقیق الھامة، والتي تتضمن   مجلس اإلدارة أعضاء  نقوم بالتواصل مع  
نقاط الضعف الجوھریة في نظام الرقابة الداخلیة التي نحددھا خالل عملیة التدقیق. 

بتزوید مسؤولي الحوكمة بما یفید التزامنا بمتطلبات السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة، ویتم إبالغھم بكافة العالقات واألمور كما نقوم  
للحد من المخاطر أو الضوابط   اتخاذھا حیثما أمكن، واإلجراءات التي تم  األخرى التي تظھر أنھا قد تؤثر بشكل معقول على استقاللیتنا،  

.ا المعمول بھ
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تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة) 

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة)
  تلك األمور التي یتم التواصل بھا مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحدید األمور التي نرى أنھا كانت أكثر أھمیة في تدقیق البیانات المالیة ومن  

و الموحدة للفترة الحالیة، والتي تمثل أمور التدقیق الھامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدقق الحسابات، إال إذا كانت القوانین أ
شریعات تمنع اإلفصاح عن ھذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة جدًا، نرى أنھ یجب عدم اإلفصاح عن ھذا األمر في تقریرنا ألن  الت

العواقب السلبیة المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنھ.

تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
دیسمبر   ٣١وتعدیالتھ) للسنة المنتھیة في  (  ٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (  لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  وفقاً لمتطلبات القانون االتحاديكما نشیر،  

، إلى ما یلي: ٢٠٢١

لقد حصلنا على جمیع المعلومات واالیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا؛ )١
دولة اإلمارات العربیة لن كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لألحكام المعنیة من القانون االتحادي  لقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة، م)٢

النظام األساسي للشركة؛و )وتعدیالتھ( ٢٠١٥) لسنة ٢رقم (المتحدة 
تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبیة منتظمة؛)٣
اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبیة للمجموعة؛تتفق المعلومات المالیة الموحدة الواردة في تقریر مجلس )٤
الموحدة    ١٣و  ١٢و  ١١و  ٦اإلیضاحات رقم    تبین)٥ المالیة  تتضمن، حول البیانات  والتي  المالیة  واألوراق  األسھم  في   االستثمارات 

؛ ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المشتریات واالستثمارات التي قامت بھا المجموعة خالل السنة المنتھیة في 
مع األطراف ذات العالقة والشروط   الجوھریة  حول البیانات المالیة الموحدة اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت  ١٩ضاح رقم  یبین اإلی)٦

التي اعتمدت علیھا؛ 
تھیة استنادًا إلى المعلومات التي تم توفیرھا لنا، لم یسترع انتباھنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المالیة المن)٧

 )وتعدیالتھ(  ٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ل، أي من األحكام المعنیة من القانون االتحادي  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١في  
؛ و ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لنظام األساسي للشركة على وجھ قد یكون لھ تأثیر مادي على أنشطتھا أو مركزھا المالي الموحد كما في أو ا

خالل السنة، لم تقم المجموعة بتقدیم أیة مساھمات اجتماعیة. )٨

بتوقیع:
رائد أحمد
شریك

إرنست ویونغ 
٨١١رقم القید 

٢٠٢٢فبرایر   ١٠
أبوظبي 





م") .م.لالستشارات التسویقیة ذشركة المضاعفة  "سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

. جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٨

الموحداألرباح أو الخسائربیان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

٢٤٣٧١٫٩١٢١٥٫٧٨٤اإلیرادات 
)٩٫٦١٤()١٦١٫٢٩٤(٢٥تكلفة اإلیرادات  

٢١٠٫٦١٨٦٫١٧٠إجمالي الربح 

٢٧١٠٣٫٥٥٧٨٢٩إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى  
٢٫٢٨٩)٩٠٣(١١حصة من (خسارة) ربح استثمار في شركة زمیلة 

)٥٫٤٩٠()٨٢٫٣٧٤(٢٦مصاریف عمومیة وإداریة 
-)٥٫٧٠٢(تكلفة التمویل  

٢٢٥٫١٩٦٣٫٧٩٨للسنةالربح  

العائد إلى: 
١٨٤٫٩١٥٣٫٧٩٨مالكي الشركة

-٤٠٫٢٨١الحقوق غیر المسیطرة 

٢٢٥٫١٩٦٣٫٧٩٨

٢٨٠٫٠٦١٢٫٦٦األساسیة للسھم الواحد (درھم) العوائد



م") .م.لالستشارات التسویقیة ذشركة المضاعفة  "سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

. جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٩

الموحداآلخربیان الدخل الشامل
٢٠٢١دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاح 

٢٢٥٫١٩٦٣٫٧٩٨الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر: 

األرباح أو الخسائربیان یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى لنالبنود التي 
:الموحد

التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
-١٢١٫٣٨٤خالل الدخل الشامل اآلخر 

-١٫٣٨٤الشامل اآلخر إجمالي الدخل 

٢٢٦٫٥٨٠٣٫٧٩٨إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 
١٨٦٫٢٩٩٣٫٧٩٨مالكي الشركة

-٤٠٫٢٨١الحقوق غیر المسیطرة 

٢٢٦٫٥٨٠٣٫٧٩٨



م") .م.لالستشارات التسویقیة ذشركة المضاعفة  "سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

. جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
١٠

الموحدبیان التغیرات في حقوق المساھمین 
٢٠٢١دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة

العائد إلى حاملي أسھم الشركة 

مساھمة رأسمالیة احتیاطي نظامي عالوة إصدار  رأس المال
تغیرات متراكمة من  
إعادة تقییم استثمارات 

الدمج  احتیاطي 
الحقوق غیر المسیطرة اإلجمالي أرباح محتجزة واالستحواذ

إجمالي حقوق  
المساھمین  

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم

٣٧٫٦٤٥-٣٤٫٠٤٨٣٧٫٦٤٥--١٥٠٣٫١٤٧-٢٠٢٠٣٠٠ینایر ١الرصید في 
٣٫٧٩٨-٣٫٧٩٨٣٫٧٩٨------للسنة وإجمالي الدخل الشاملالربح

٣٠٫٠٠٠-٣٠٫٠٠٠---٣٠٫٠٠٠---) ١٩٫٢(إیضاح رأس مال إضافي مساھم بھ 
٢٠٫٤٨٤-٢٠٫٤٨٤٢٠٫٤٨٤------التنازل عن رصید مستحق ألطراف ذات عالقة  

) ٢٫٠٠٠(-) ٢٫٠٠٠() ٢٫٠٠٠(------) ١٧(إیضاح توزیعات أرباح معلن عنھا ومدفوعة 

٨٩٫٩٢٧-٥٦٫٣٣٠٨٩٫٩٢٧--١٥٠٣٣٫١٤٧-٢٠٢٠٣٠٠دیسمبر  ٣١الرصید في 

٨٩٫٩٢٧-٥٦٫٣٣٠٨٩٫٩٢٧--١٥٠٣٣٫١٤٧-٢٠٢١٣٠٠ینایر ١الرصید في 
١٨٤٫٩١٥١٨٤٫٩١٥٤٠٫٢٨١٢٢٥٫١٩٦------الربح للسنة  

١٫٣٨٤-١٫٣٨٤--١٫٣٨٤----الدخل الشامل اآلخر للسنة  

١٨٤٫٩١٥١٨٦٫٢٩٩٤٠٫٢٨١٢٢٦٫٥٨٠-١٫٣٨٤----إجمالي الدخل الشامل للسنة  
---)١٨٫٤٩٢(---١٨٫٤٩٢--تحویل إلى االحتیاطي النظامي  

١٫٠٧٥٫٧٢١٣٧٥٫٩١٣١٫٤٥١٫٦٣٤-١٫٠٧٥٫٧٢١-----) ٦٫١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح  
٨١٫٥٩٠٨١٫٥٩٠--------)٦٫٢تابعة (إیضاح ةاالستحواذ على شرك

٢٨٫٧٥٩٢٨٫٧٥٩٥١٫٩٤٧٨٠٫٧٠٦------) ٦٫٢استبعاد حصة جزئیة في شركات تابعة (إیضاح 
٧٣٫٠٠٠-٧٣٫٠٠٠-٧٣٫٠٠٠-----)٦٫٢من قبل الشركة األم (إیضاح دفعھ اعتبار تم

٦٩٫٠٩٥-٦٩٫٠٩٥---٦٩٫٠٩٥---) ١٩٫٢رأس مال إضافي مساھم بھ (إیضاح 
٢٥٫٧٩٨٢٥٫٧٩٨--------ضخ رأس مال من قبل الحقوق غیر المسیطرة 

٨٫٦٢٧٫٧٠٠-٨٫٦٢٧٫٧٠٠-) ٧٧٣٫٣٦٨(-) ١٠٢٫٢٤٢(-٢٫٧٩٩٫٧٠٠٦٫٧٠٣٫٦١٠)  ١٧الزیادة في رأس المال (إیضاح 

١٫٣٨٤٣٧٥٫٣٥٣٢٥١٫٥١٢١٠٫١٥٠٫٥٠١٥٧٥٫٥٢٩١٠٫٧٢٦٫٠٣٠-٢٠٢١٢٫٨٠٠٫٠٠٠٦٫٧٠٣٫٦١٠١٨٫٦٤٢دیسمبر  ٣١الرصید في 
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  الموحدبيان التدفقات النقدية 

 2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
    

    التشغيليةاألنشطة 
 3.798 225.196  للسنة الربح 

    تعديالت للبنود التالية:  
 396 25.763 7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات    
 - 3.944 10 استهالك موجودات حق االستخدام    
 - 2.568 8 استهالك استثمار عقاري    
 2 6.343 9 إطفاء موجودات غير ملموسة   
 (2.289) 903 11 الحصة من خسارة )ربح( استثمار في شركة زميلة    
 التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   

 - ( 56.740) 13 أو الخسائر     
 - ( 40.988) 27و  6.2 ربح من إعادة تقييم حصة حقوق ملكية محتفظ بها سابقاً   
 - ( 702) 27 ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   
 369 3.641 21 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    
 - 5.702  تكاليف التمويل    
 - ( 209) 27 إيرادات الفائدة    
 237 ( 3.132) 14 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  )عكس(    
    

 2.513 172.289  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

    التغيرات في رأس المال العامل: 
 - ( 318)  المخزون  
 (1.535) ( 289.461)  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
 2.092 92.272  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى   
 ( 190) ( 7.529)  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  
 (2.128) 2.802  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  
    

 752 ( 29.945)  من العمليات   )المستخدم في(النقد 
 - ( 3.885)  تكاليف التمويل المدفوعة  

 (14) ( 1.344) 21 الخدمة للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية 
    

 738 ( 35.174)  من األنشطة التشغيلية  )المستخدم في(  صافي النقد 
    

    األنشطة االستثمارية 
 ( 416) ( 94.156) 7 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 - ( 100.000)  ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلية ألكثر من ثالثة أشهر 
 - ( 640) 9 موجودات غير ملموسة   شراء

 - 703  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
 5.250 - 11 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

 - ( 1.656.742) 13 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ة مدرج ات شراء استثمار
 (29.400) - 12 الدخل الشامل اآلخر شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 - 4.034  متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 - 376.216 6.1 دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

 - 209  مبالغ مستلمة من إيرادات الفوائد 
 - ( 88.061) 6.2 االستحواذ على شركة تابعة  من خاللالنقد المستحوذ عليه  

    
 (24.566) ( 1.558.437)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

    
    األنشطة التمويلية

 - 4.942.100 17 ضخ نقد عند زيادة رأس المال 
 30.000 69.095  ، صافي رأس مال مساهم به

 - 17.579  صافي المتحصالت من القروض 
 - ( 25.000) 19.1 سداد قرض من طرف ذو عالقة  

 - ( 3.965) 10 سداد مطلوبات عقود اإليجار 
 - 25.798  من قبل الحقوق غير المسيطرة مساهم به رأس مال 

    
 30.000 5.025.607  من األنشطة التمويلية المولد  صافي النقد 

    
 6.172 3.431.996  السنةصافي الزيادة في النقد وما يعادله خالل 

    
 4.158 10.330  السنة النقد وما يعادله في بداية 

    
 10.330 3.442.326 16 السنةالنقد وما يعادله في نهاية 

    

 16تم اإلفصاح عن المعامالت غير النقدية الهامة في اإليضاح رقم 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٢

معلومات عامة ١

الشركة") شركة مساھمة عامة بموجب  ((سابقاً: "شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م")تعد مجموعة ملتیبالي ش.م.ع  
المسجل للشركة ھو ص.ب  إن العنوان(بصیغتھ المعدلة).  ٢٠١٥) لسنة  ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٣٤٤٩١

، وافق المساھمون على تغییر اسم الشركة من "شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ.م.م" إلى "مجموعة  ٢٠٢١أبریل  ١في  
، قرر المساھمون تغییر الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى ٢٠٢١أكتوبر  ٢٧". في  ذ.م.مملتیبالي  

٥بتاریخ).  ١٧رقمیضاحیرجى الرجوع إلى اإلدرھم (٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠وزیادة رأس مال الشركة إلى  عامةشركة مساھمة  
لسوق أبوظبي لألوراق المالیة. ة، أدرجت الشركة أسھمھا العادیة في السوق الرئیسی٢٠٢١دیسمبر 

لنھائیة. تعتبر الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ھي الشركة األم بینما تعتبر المجموعة الملكیة القابضة ذ.م.م ھي الشركة األم ا

. نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة")البیانات المالیة الموحدةتتضمن ھذه  
الجدوى االقتصادیة،   واستشارات ودراسات  وإنتاجھا،  اإلعالنات  خدمات تصمیم  تقدیم  تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في 
وإدارتھا، واستشارات العالقات العامة، وتنظیم وإدارة الفعالیات وإعداد إعالنات الصحف، وإدارة وتطویر   وتنظیم المعارض 

وإدارة االستثمارات العقاریة وتركیب أنظمة تبرید وتكییف الھواء وإصالح معدات تبرید  أعمال التدریب على قیادة السیارات  
بالجملة، والعنایة الشخصیة للنساء والرجال  والتزیینوتجارة مستحضرات التجمیل  ،المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة

. بالعنایة الشخصیةاألخرى ذات الصلةخدماتالو

. ٢٠٢٢فبرایر ١٠بتاریخ ٢٠٢١دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  داراعتماد إصتم 

أساس اإلعداد٢٫١

االلتزام بیان 
المجلس الدولي للمعاییر  ") الصادرة عن  IFRSللمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("اً تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفق

والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة  النظام األساسي للشركةمن") وبما یتوافق مع األحكام المعمول بھا  IASB("المحاسبیة
،  ٢٠٢١لسنة٣٢صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم  ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠بتاریخ  .  (بصیغتھ المعدلة)٢٠١٥) لسنة  ٢المتحدة. رقم (

مفعولھ  یسري  حیث  (بصیغتھ المعدلة) بشأن الشركات التجاریة،  ٢٠١٥لسنة٢الذي یلغي ویحل محل القانون االتحادي رقم  و
مراجعة القانون الجدید وتطبیق متطلباتھ في موعد أقصاه سنة واحدة من صددالمجموعة في  إن  .  ٢٠٢٢ینایر  ٢من  اعتباراً 

تاریخ دخول المرسوم حیز التنفیذ. 

القیاس أساس 
التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  وفقاً لمبدأ  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة  

بالقیمة العادلة. یتم إدراجھا والتي األرباح أو الخسائراآلخر واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

یفیة وعملة العرض العملة الوظ
وھو عملة العرض للمجموعة والعملة الوظیفیة ،)" درھم"بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (البیانات المالیة الموحدةتم عرض  
.تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) إال إذا أشیر إلى خالف ذلك.للشركة



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٣

أساس التوحید ٢٫٢

.للمجموعة من المعلومات المالیة للشركة وشركاتھا التابعةالبیانات المالیة الموحدةتتكون 

:للشركةیتم تحقیق السیطرة عندما یكون 

 فیھا؛ سیطرة على الجھة المستثمر
التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ و
 المقدرة على استخدام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا .

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

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

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

 رین؛ المجموعة لحقوق التصویت بالنظر إلى حجم وتوزیع أسھم أصحاب األصوات اآلخ حجم امتالك
 حقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرین أو أطراف أخرى؛
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و
إضافیة تشیر إلى أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة في أیة حقائق وظروف

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

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

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

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

.الملكیة غیر المسیطرة

السیاسات  عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع
.المحاسبیة للمجموعة

التغییر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. احتسابیتم 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

احتسابھا كالفرق عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ویتم 
) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات ٢) إجمالي القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (١بین (

یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر  .ومطلوبات الشركة التابعة وأٍي من الحقوق غیر المسیطرة
متعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر  وال

ھو محدد/مسموح بھ في   كما  حقوق الملكیة  فئة أخرى ضمن  األرباح أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى  تصنیفھا إلى  (یتم إعادة 
یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة سابقًا  .یر المالیة القابلة للتطبیق)المعاییر الدولیة إلعداد التقار

في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
. اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف، كما ھو مناسب، والتكلفة عند ٩

یتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین  
.أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید

ھي كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١إن تفاصیل الشركات التابعة كما في 

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

- ٪٤٨٫٠١. السالمة على الطریق تدریب السائقین وتعلیم اإلمارات العربیة المتحدة ش.م.ع شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات 
العنایة الشخصیة للنساء والرجال والخدمات األخرى  اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة أومورفیا ذ.م.م 

شراء   ذلك  في  بما  الشخصیة،  بالعنایة  الصلة  ذات 
. منتجات ومعدات التجمیل

٥١٪ -

- ٪١٠٠. خدمات االتصاالت والتسویق واإلعالم والفعالیات المتحدة اإلمارات العربیة م . م. فیوال لالتصاالت ذ
- ٪١٠٠. تبرید المناطق وتكییف الھواءاإلمارات العربیة المتحدة م  .م .بال القابضة للتبرید ذ 

- ٪١٠٠. شركة استثمارات قابضة اإلمارات العربیة المتحدة م .م .ملكیة فردیة ذ – نورم لالستثمار التجاري 
شركة الشخص - ملتیبالي الدارة الشركات 

الواحد ذ م م 
- ٪١٠٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة اإلمارات العربیة المتحدة 

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي كومیونیكیشنز القابضة ذ م م  التكنولوجیة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

االستثمار في مشروعات الخدمات الصحیة وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي ویلنس القابضة ذ م م 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي دیجیتال القابضة ذ م م  التكنولوجیة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي یوتلتیز القابضة ذ م م  التحتیة  البنیة  مشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة ام جي فینتشرز القابضة ذ م م  التجاریة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

شركة الشخص - سبرانزا لالستثمار التجاري 
الواحد ذ م م 

وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة  التجاریة  المشروعات  في  االستثمار 
دارتھا إو

١٠٠٪ -

: ش.م.عالسیاراتقیادة لتعلیم اإلمارات لشركة فیما یلي الشركات التابعة 
العقاریة تابعة فردیة– لالستثمارات  ملكیة 

ذ.م.م  
- ٪١٠٠ستثمارات العقاریة. االإدارة  اإلمارات العربیة المتحدة 
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األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 

نسبة حصة الملكیة  
وحقوق التصویت  

المحتفظ بھا 
٢٠٢١٢٠٢٠

: م .م .ذ أومورفیا مجموعةل فیما یلي الشركات التابعة 
بالجملة، والتزیینالتجمیلمستحضراتتجارة اإلمارات العربیة المتحدة  م .م .ذ كومباني ھولدینج بداشنج شركة 

التزیین وخدماتالنسائیةالشخصیة الرعایة وخدمات 
. األخرى

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠تمثیل شركة. اإلمارات العربیة المتحدة فردیة ذ.م.م ملكیة –داشنج انترناشونال جروب  
الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م  – بداشنج بیوتي لونج  وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 

الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 
١٠٠٪ -

الرعایة  اإلمارات العربیة المتحدة بداشنج بیوتي لونج انترناشونال لیمتد   وخدمات  بالجملة،  التجمیل  مواد  بیع  تجارة 
الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى. 

١٠٠٪ -

الشخصیة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة  - صالون دازلینج للتجمیل  وتصفیفالعنایة  للمرأة  وقص والتجمیل 
. شعر السیدات

١٠٠٪ -

شرقي  اإلمارات العربیة المتحدة مركز جروفي لتجمیل السیدات  وحمام  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
وقص وتصفیف الشعر للسیدات ومركز تدلیك نسائي. 

١٠٠٪ -

وتصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة -جالم آند جلو بیوتي الونج   وقص  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
شعر السیدات وتجارة مستحضرات التجمیل بالجملة. 

١٠٠٪ -

وتصفیف  اإلمارات العربیة المتحدة مركز ستیال بیوتي الونج  وقص  للمرأة  والتجمیل  الشخصیة  العنایة 
التجمیل بالتجزئة. شعر السیدات وبیع مستحضرات 

١٠٠٪ -

ملكیة فردیة  -مركز نیبرز اند سیزرس للتدریب  
ذ.م.م  

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

١٠٠٪ -

وصالونللسیدات، شخصیة وعنایةتجمیل كز مرالمتحدة العربیةاإلماراتللتجمیل والسبا ذ.م.م توز اند تیبس مركز 
. للسیداتسباوناديللسیدات،شرقيوحمامنسائي،

١٠٠٪ -

وعنایة شخصیة  جمیلتمركز للرجال،شرقي مام حالمتحدة العربیةاإلماراتذ.م.م سبا الونج جاز 
العطورتجارةشعر،تصفیف مركز ،بالرجال

وتصفیفحالقةصالون التجمیل،ومستحضرات
. للرجال شعر 

١٠٠٪ -

معداتتجارةالتجمیل،ومستحضراتالعطورجارة تالمتحدة العربیةاإلماراتذ.م.م للتوزیع سھیلبن
المجوھراتتجارة الشخصیة، والعنایةالتجمیل
بالشعر،العنایةومنتجات الصابون تجارةالمقلدة،
. الشخصیةوالعنایة التجمیل مستلزمات تجارة 

١٠٠٪ -

: .م م .ذ لالتصاالت فیوال لشركة  مجموعةل فیما یلي الشركات التابعة 
- ٪١٠٠. التجاریةالمنشوراتطباعةاإلمارات العربیة المتحدة  بیربل للطباعة ذ.م.م 

: لشركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م فیما یلي الشركات التابعة 
تبرید  اإلمارات العربیة المتحدة بال لخدمات التبرید ذ.م.م   وإصالح  والتكییف،  المناطق  تبرید  تركیب 

المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. 
١٠٠٪ -

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

١٠٠٪ -

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

١٠٠٪ -

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

١٠٠٪ -

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

١٠٠٪ -

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

١٠٠٪ -

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

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠الطاقة البدیلة. تركیب وصیانة معدات اإلمارات العربیة المتحدة للطاقة الشمسیة ذ.م.م  ٤بال 

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

١٠٠٪ -
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التغیرات في السیاسات المحاسبیة  ٢٫٣

التي التالیةالجدیدةوالتعدیالتالتفسیرباستثناءالسابقة،المالیةالمتبعة في السنةتلكمعمتوافقةالمعتمدةالمحاسبیةالسیاساتإن  
ھ غیر  ولكنإصدارهتمآخرتعدیلأوتفسیرأومعیارأيبتطبیقالمجموعةتقملم.  ٢٠٢١ینایر١منیسري مفعولھا اعتباراً 

فعال بعد.

  معیار ومعیار المحاسبة  ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  :  ٢المرحلة  -الفائدة  معدلإصالح 
والمعیار الدولي  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩الدولي رقم  

١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم 

التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:تشمل 

تغییرات  - أو  تعاقدیة  تغییرات  تتطلب  عملیة  مباشرةً علىوسیلة  اإلصالح  یتطلبھا  التي  یتم ،  التدفقات النقدیة  سوف  والتي 
الفائدة في السوق؛معدلالفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في معدلعلىالتعامل معھا على أنھا تغییرات 

دون على تصنیفات التحوط وتوثیق التحوطوالتي سوف یتم إجراؤھا معدل إیبورصاریح التي یتطلبھا إصالح  تغییرات الت-
وقف عالقة التحوط؛ و

بمعدل  المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة  استیفاءلزومإعفاء مؤقت للمنشآت من  تقدیم-
. ركتحوط لمكون المخاطخاٍل من المخاطر

 ٢٠٢١یونیو ٣٠بعد ١٩: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

استخدام الوسائل العملیة  النیة في  المجموعة  لدى.للمجموعةالبیانات المالیة الموحدةعلى  جوھري  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر  
.الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیقفي 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

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

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

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

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

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

نوعھا أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات. 
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(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تتمة) دمج األعمال والشھرة
بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة لغرض التصنیف والتعیین عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم  

المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد علیھا والظروف االقتصادیة والظروف المتعلقة بھا كما في تاریخ االستحواذ. یتضمن ھذا فصل  
فة من قبل الجھة المستحوذ علیھا. ا المشتقات الضمنیة في العقود المض 

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

  یتم إدراج موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات مكافآت الموظفین ویتم
مكافآت الموظفین على التوالي. ١٩ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٢لدولي رقم  قیاسھا وفقاً لمعیار المحاسبة ا

  یتم قیاس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة بترتیبات الدفع على أساس األسھم للشركة المستحوذ علیھا وفقاً للمعیار
ألسھم في تاریخ االستحواذ؛ والدفعات على أساس ا٢الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر  موجودات  یتم قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة ك محتفظ بھا للبیع وفقاً 
الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة، وفقاً لذلك المعیار. ٥المالیة رقم 

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

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

بالقیمة العادلة في  ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  . یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق٩
. الموحداألرباح أو الخسائربیان تاریخ التقاریر المالیة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة ضمن  

یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة، (وھي الزیادة في إجمالي االعتبار المحول والقیمة المدرجة للحقوق غیر المسیطرة وأیة حصص  
صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید). في حال أن القیمة العادلة لصافي  عنسابقة محتفظ بھا  

لیھا تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا قامت بتحدید كافة الموجودات الموجودات المستحوذ ع
المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سوف یتم إدراجھا  

إلى تجاوز القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على  تشیرم ال تزال  عند تاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقیی
إجمالي االعتبار المحول، یتم عندھا إدراج الربح في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 

یمكن قیاس الحقوق غیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة والتي تخول أصحابھا الحصول على حصة متناسبة من صافي  
موجودات المنشأة في حالة التصفیة، مبدئیاً إما بالقیمة العادلة أو على أساس الحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة من المبالغ 

كل معاملة على حدة. یتم قیاس  لة للتحدید للجھة المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس  المدرجة من صافي الموجودات القابل
األنواع األخرى من الحقوق غیر المسیطرة بالقیمة العادلة أو، كما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیار آخر من المعاییر الدولیة 

إلعداد التقاریر المالیة. 

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

تم تخصیص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات. إذا عما من المتوقع ان تستفید من الدمج، بغض النظر 
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دمج األعمال والشھرة (تتمة) 

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

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

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

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

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

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

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

ویتم احتسابھا  األرباح أو الخسائر الموحدعندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر في بیان  
) بین  القیمة١كالفرق  إجمالي   () و  بھا  محتفظ  حصة  ألیة  العادلة  والقیمة  المستلم  الدفتریة السابقة  ٢العادلة لالعتبار  القیمة   (

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

الصلة للشركة التابعة مباشرًة.

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

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

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

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

. یتم إضافة مكونات حقوق الملكیة للشركات المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن المحولةكة  سابقاً في سجالت حسابات الشر
المجموعة. یتم إدراج أي تكالیف معامالت مدفوعة مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكیة. 
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االستثمار في الشركات الزمیلة  
إن الشركة الزمیلة ھي الشركة التي یكون للمجموعة تأثیرًا جوھریاً علیھا وھي لیست شركة تابعة أو حصة في شركة ائتالف.  

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

تتم المعالجة  االعتبارات التي یتم دفعھا عند تحدید النفوذ الجوھري مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة.  إن  
الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.الشركةفي  المحاسبیة الستثمار المجموعة 

یتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، باستثناء  
د التقاریر المالیة  عندما یتم تصنیف االستثمار كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة یتم المحاسبة عنھ بموجب المعیار الدولي إلعدا

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إدراج االستثمار في  ٥رقم  
موجودات  المجموعة من صافي  حصة  إلدراج التغیرات في  یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار  بالتكلفة.  مبدئیاً  شركة زمیلة 

فحصھاالزمیلة منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم الشركة 
لالنخفاض في القیمة بشكل منفصل. 

شامل  یعكس بیان األرباح أو الخسائر الموحد حصة المجموعة من نتائج عملیات الشركة الزمیلة. یتم عرض أي تغییر في الدخل ال
لجھات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون ھناك تغییر مدرج مباشرًة ل اآلخر  

حقوق  اللزوم، في بیان التغیرات في  حصتھا من أیة تغییرات، عند  بإدراج  حقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة  في 
رباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة إلى مدى الحصة في  الملكیة. یتم استبعاد األ

الشركة الزمیلة. 

یتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزمیلة في صدارة بیان األرباح أو الخسائر الموحد خارج األرباح  
عد الضرائب والحقوق غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة.التشغیلیة ویمثل الربح أو الخسارة ب

یتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة لنفس الفترة المالیة للمجموعة. عند اللزوم، یتم إجراء تعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة 
متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة. 

خسارة انخفاض في قیمة استثماراتھا في  بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة كان من الضروري إدراج  ما إذا  ، تحدد المجموعة 
شركتھا الزمیلة. في تاریخ كل تقاریر مالیة، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض في قیمة االستثمار  

باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة كالفرق بین المبلغ القابل  في الشركة الزمیلة. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة
في بیان  "حصة من أرباح استثمار في شركات زمیلةاللالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ومن ثم إدراج الخسارة ضمن "

.الموحداألرباح أو الخسائر

وعة بقیاس وإدراج أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إدراج  ، تقوم المجمالشركة الزمیلةعند فقدان النفوذ الجوھري على  
بھا ومتحصالت   أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان النفوذ الجوھري والقیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ 

االستبعاد ضمن األرباح أو الخسائر. 
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إدراج اإلیرادات 
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق، وتمثل المبالغ المستحقة للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، 

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

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

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

األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة  إن التزامامات األداء في العقد:  تحدید التز٢الخطوة رقم 
للعمیل. 

تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو ٣الخطوة رقم 
باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، 

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

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

: والتسویقاإلعالمخدمات 
إدراج  یتم.  الخارجیةواإلعالناتات اإلعالمیةواإلعالن الفعالیاتوإدارةواإلنتاجالعامةوالعالقاتالدعایةخدمات  المجموعةتقدم

الفعالیة عقدیتمعندما أوالخدماتتقدیمفیھا یتمالتيالمحاسبیةالفترةفيبمرور الوقتالخدماتھذهمثلتقدیممناإلیرادات
.معینوقتفي

: خدمات تبرید المناطق
اإلیرادات من الخدمات 

عتیادیة بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق. یتم  األعمال االیتم قیاس اإلیرادات من خدمات تبرید المناطق في أنشطة  
متعارف علیھ، عادًة في شكل اتفاقیة مبیعات منفذة، وعند تحویل مخاطر ومنافع الملكیة الجوھریة إدراج اإلیرادات عند وجود دلیل  

، وعند إمكانیة قیاس التكالیف المرتبطة بشكل موثوق،  إلى العمیل، وتقدیم الخدمة للعمیل، وعندما یكون استرداد االعتبار محتمالً 
وعند عدم وجود مشاركة إداریة مستمرة مع الخدمة، وعند إمكانیة قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل موثوق. إذا كان من المحتمل منح 

المبیعات. الخصومات وإمكانیة قیاس المبلغ بشكل موثوق، عندھا یتم إدراج الخصم كنقص في اإلیرادات عند إدراج

التوصیل رسوم 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود العمیل ما لم تمثل خدمة قابلة للتحدید بشكل منفصل، التوصیلیتم إدراج رسوم  

وتستوفي المعاییر األخرى لإلدراج المبدئي في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.
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إدراج اإلیرادات (تتمة) 

: الصلةذات الشخصیة العنایةوخدمات التجمیلمستحضرات بیع
البضائعبیع

بالعمالء مع المجموعةعقودتتضمن تلكعنبالمحاسبةالمجموعةتقوم.  واحدأداءالتزامعامبشكلالبضائعبیعالخاصة 
.البضائعتسلیمعندعامبشكلالعمیل،إلى األصلعلىالسیطرةتحویلفیھیتمالذيالوقتفياإلیرادات

الخدمات تقدیم
یتم أداءالتزامك بشكل عامالخدماتإدراج ھذهیتم.  والرجالللنساءوالجمال  الشخصیةبالعنایةتتعلقخدماتالمجموعةتقدم

. العمیلإلىالخدمةتقدیمفیھیتمالذيالوقتفياستیفاؤه

االمتیاز أعمالترتیباتمناإلیرادات
إدراج  االمتیازحقوقأصحابمعامتیازاتفاقیاتالمجموعةأبرمت یتم  ضمن التسویقورسوماالمتیازحقإیراداتحیث 

. الوقتبمرورإدراجھا یتموالتياالمتیازاتفاقیاتفيعلیھا المتفقالمئویةالنسببناًء علىاإلیرادات

: والتوجیھ التدریب خدمات 
خالل العمالءعلىالمحملةالرسوماإلیراداتتمثل.  السیاراتقیادةعلى التدریبأنشطة  وتطویرإدارةفيالمجموعةتعمل
الرسومتأجیلیتم.  للعمالءالخدماتتقدیمعندزمنيالتناسب الأساسعلىالدوراتفترةمدىعلىإدراجھا یتموالتيالسنة،

. الصلةذاتالخدماتتقدیمعنداإلیراداتإلىتحریرھا ویتمالتدریببخدماتالمتعلقةاً مقدمالمدفوعة

: اإلیجارات مناإلیرادات 
فیھایعتبرالتيالحاالتإال فيالفترةمدىعلىالثابتالقسطأساس علىةالتشغیلیاإلیجارعقودمناإلیجارإدراج إیراداتیتم

. الضمنياألصلاستخداممنالمنفعةفیھتتضاءلالذيالزمنيللنمطتمثیالً أكثرآخرمنتظمأساسأي 

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

الموظفین المؤھلین حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. 

كما یتم تكوین مخصص لكامل مبلغ مكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً لسیاسة المجموعة والذي یساوي على األقل  
المستحقة وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عن فترة خدمتھم حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. یتم المكافآت
باإلجازة السنویة وتذاكر السفر كالتزام متداول، في حین یتم تصنیف المخصص المتعلق بمكافآت  ةالمتعلقالمبالغ المستحقةتصنیف  

نھایة الخدمة كالتزام غیر متداول. 

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

والتأمینات االجتماعیة. 
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الممتلكات واآلالت والمعدات 
اإلدراج والقیاس 
االستھالك المتراكم. تتضمن التكلفة المصاریف العائدة  یتم إدراج بنود   ناقصاً  بالتكلفة التاریخیة  الممتلكات واآلالت والمعدات 

بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل. تشمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتیاً ما یلي: 

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

سابقاً؛ وتكالیف االقتراض المرسملة.إعادة الموقع الذي تقع علیھ إلى الحالة التي كان علیھا والبنود 

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

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

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

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

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

سنة ٣٠-٥المباني والتحسینات على العقارات المستأجرة 
سنة ٣٥-٣٠اآلالت والماكینات 

سنوات ١٠-٣األثاث والتركیبات  و المكتبیة المعدات 
سنوات ١٥-٤السیارات والقوارب 

سنة، مع احتساب تأثیر أیة تغییرات في  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك في نھایة كل  
التقدیرات على أساس مستقبلي. 

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ 
یتم إدراج الموجودات قید اإلنشاء ("األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ") بالتكلفة بعد خصم خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، 

التكالیف العائدة بشكل مباشر إلى إیصال األصل إلى الموقع والحالة الالزمة الستخدامھ بالطریقة وال یتم استھالكھا. یتم إدراج كافة  
التي تقصدھا اإلدارة ضمن تكلفة اإلنشاء، بما في ذلك تكالیف الموظفین ذات الصلة، وبالنسبة إلى الموجودات المؤھلة، تتم رسملة 

للمجموع المحاسبیة  للسیاسة  وفقاً  االقتراض  تحویل تكالیف  یتم  منھا،  المقصود  لالستخدام  جاھزة  الموجودات  تكون  عندما  ة. 
ات  األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات أو االستثمارات العقاریة المناسبة ویتم استھالكھا وفقاً لسیاس

المجموعة.

االستبعاد 
اد أو تقاعد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات كالفرق بین متحصالت البیع  یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبع

والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.
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الموجودات غیر الملموسة
الملموسة   غیر  الموجودات  قیاس  غیر  یتم  الموجودات  تكلفة  إن  بالتكلفة.  المبدئي  اإلدراج  عند  منفصل  بشكل  علیھا  المستحوذ 

الملموسة المستحوذ علیھا عند دمج األعمال ھي قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. بعد اإلدراج المبدئي، یتم إدراج الموجودات 
خفاض في القیمة متراكمة. ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة  غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأیة خسائر ان

المولدة داخلیاً، باستثناء تكالیف التطویر المرسملة، ویتم عكس النفقات المتعلقة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي 
یتم فیھا تكبد النفقات. 

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

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

المحددة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.  

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

جي من غیر محدد إلى محدد بأثر مستقبلي. غیر المحدد سیستمر لیكون قابل للدعم. في حال لم یكن، یتم إجراء تغیر العمر اإلنتا 

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

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

االمتیاز حقوق 
على التكلفة المتكبدة للحصول على حقوق امتیاز معینة ویتم إطفاءھا على أساس القسط الثابت فیي بیان  االمتیازتشمل حقوق  

سنة من تاریخ إنشاء محطة تبرید المناطق. ٣٧األرباح أو الخسائر الموحد على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة وتبلغ 

العمیلمععالقةال
شكل أعمال تجاریة مستقبلیة مع العمیل وتتجاوز حدود المبلغ   تمثل عالقة العمیل المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تكون في 
المضمون بموجب أي اتفاقیات تعاقدیة حالیة. یتم اكتساب عالقة العمیل عند دمج األعمال الذي ال ینشأ عنھ عقد وقد یكون قابل  

السنة قابلة للفصل. تتمثل تلك العالقات بشكل أساسي في العالقات غیر التعاقدیة التي تم اكتسابھا خالل للتحدید بسبب أن العالقة
. لدى عالقات العمیل  ٣٨) والتي استوفت معاییر اإلدراج كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  ٦(إیضاح  

اً اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة  أعمار إنتاجیة محددة ویتم إدراجھا بالتكلفة ناقص 
سنوات. ٥القسط الثابت لتخصیص التكلفة على أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة التي تمتد إلى 

العالمة التجاریة 
العناصر المستخدمة في إنشاء  إن العالمة التجاریة ھي عبارة عن تصمیم فرید أو عالمة أو رمز أو كلمات أو مزیج من ھذه

صورة تعطي تعریف عن منتج وتمیزه عن منافسیھ. یمثل اسم العالمة التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل أعمال مستقبلیة  
إنتاجي ). لدى العالمة التجاریة عمر٦التي تم االستحواذ علیھا خالل السنة (اإلیضاح  للشركات التابعةمرتبطة بالعالمة التجاریة  

اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت  ناقصاً  بالتكلفة  محدد ویتم إدراجھ 
. سنة٢٠إلى ٧لتوزیع التكلفة على عمرھا اإلنتاجي المقدر بـ 

سنوات باستخدام طریقة القسط الثابت.٨إلى ٢یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى على مدى فترة من  
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تكالیف االقتراض 
وھي الموجودات التي  باالستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة،  المتعلقة مباشرًة  یتم إضافة تكالیف االقتراض 

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

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

یتم تكبدھا فیھا. 

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

. استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار

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

القیمة منخفضة  حق  .الموجودات  وموجودات  عقود اإلیجار  مدفوعات  لسداد  عقود اإلیجار  مطلوبات  بإدراج  المجموعة  تقوم 
. االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة

موجودات حق االستخدام)١
لضمني متاحًا  تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل ا

یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم تعدیلھا .لالستخدام)
تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج،  .لمطلوبات عقود اإلیجارمسبقألیة عملیة قیاس

.والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة

مدى فیتم   حق االستخدام على أساس القسط الثابت على  ترة اإلیجار والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، استھالك موجودات 
أیھما أقصر على النحو التالي: 

سنوات  ٤–٣المساحات المكتبیة 
سنوات  ٧–٢محالت الصالونات 

سنة٣٢األرض 
سنوات ٤-٣السیارات

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

لتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ أم ال وتقوم باحتساب  ٣٦تطبق المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم 
. موضح في سیاسة "الممتلكات واآلالت والمعدات"خسارة االنخفاض في القیمة المحددة كما ھو 
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مطلوبات عقود اإلیجار )٢
لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة  

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

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

یتم إدراج  .ؤشر أو معدل في قیاس التزام عقد اإلیجار وأصل حق االستخدامال یتم إدراج اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على م
تلك المدفوعات ویتم إدراجھا  كمصاریف في الفترة التي تقع فیھا األحداث أو الظروف التي أدت إلى  المدفوعات ذات الصلة 

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

للمستأجر بعدم فصل المكونات غیر المؤجرة، وبدًال من ١٦سمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  وكوسیلة عملیة، ی
.ذلك یقوم بالمحاسبة عن أي عقد إیجار والمكونات غیر اإلیجاریة المرتبطة بھ كترتیب واحد

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

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

.لشراء األصل الضمني

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

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

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

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

.بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل

نخفضة القیمةعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات م)٣
تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات 

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

یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف  .القیمة
. على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار
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. تدخل المجموعة في اتفاقیات إیجار كمؤجر فیما یتعلق ببعض استثماراتھا العقاریة

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

. األخرى كعقود إیجار تشغیلیة

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

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

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

. اإلیجار

لتخصیص  ١٥عندما یتضمن العقد مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، تطبق المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
.االعتبار بموجب العقد لكل مكون

ثمارات العقاریة االست
إن االستثمارات العقاریة ھي عقارات محتفظ بھا لتحصیل إیجارات و / أو لزیادة رأس المال أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في  

یتم إدراج االستثمارات العقاریة  .سیاق األعمال االعتیادیة، أو الستخدامھا في إنتاج أو تورید سلع أو خدمات أو ألغراض إداریة
. ناقصاً االستھالك المتراكمبالتكلفة

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

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

البنود وإعادة الموقع الذي تقع علیھ إلى الحالة التي كان علیھا سابقاً؛ و
تكالیف االقتراض المرسملة.

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

یتم شطب االستثمارات العقاریة إما عندما یتم استبعادھا (أي في تاریخ حصول المشتري على السیطرة) أو عندما یتم سحبھا 
منفعة اقتصاد وال یتوقع أیة  من االستخدام  استبعادھا نھائیاً  من  مستقبلیة  متحصالت االستبعاد  .یة  صافي  الفرق بین  یتم إدراج 

عند تحدید مبلغ االعتبار من استبعاد االستثمار .والقیمة الدفتریة لألصل في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في فترة االستبعاد
عنصر تمویل جوھري، واالعتبار غیر النقدي، واالعتبار  العقاري، تأخذ المجموعة في االعتبار تأثیرات االعتبار المتغیر، ووجود

.المستحق الدفع للمشتري (إن وجد)
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(تتمة) االستثمارات العقاریة
والمعدات والمخزون أو أعمال  عندما یتغیر استخدام االستثمار العقاري بحیث یتم إعادة تصنیفھ من أو إلى الممتلكات واآلالت  

. التطویر قید التنفیذ، تصبح عندھا قیمتھ الدفتریة في تاریخ إعادة التصنیف ھي تكلفتھ ألغراض المحاسبة الالحقة

٣٠یتم احتساب استھالك االستثمارات العقاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة والتي تبلغ  
. سنة

المخزون 
أساس المتوسط المرجح للتكلفة،  .یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل تحدید التكلفة على  یتم 

وتتكون من التكلفة، والضرائب، ورسوم الشحن، والمصاریف األخرى ذات الصلة التي یتم تكبدھا إلیصال المخزون إلى موقعھ 
منھ التكالیف  .وحالتھ الحالیین سیاق األعمال االعتیادیة مطروحاً  سعر البیع المقدر ضمن  ھو  إن صافي القیمة القابلة للتحقیق 

. تتضمن تكالیف البیع التكالیف العائدة بشكل مباشر للتسویق والتوزیع.المقدرة لإلكمال والبیع

األجنبیة العمالت 
النقدیة والمطلوباتالموجوداتتحویلإعادةیتم.  المعاملةتاریخفي  السائدبالمعدلاألجنبیةبالعمالتالمعامالتإدراجیتم

المالیةالسائدةالصرفبمعدالتاألجنبیةبالعمالت التقاریر  تاریخ  كافة.  في  إدراج  الخسائر  بیانفيالفروقیتم  أو  األرباح 
تاریخ فيالصرفمعدلباستخدامأجنبیةبعملةالتاریخیةلتكلفةاحیثمنقیاسھا یتمالتيالنقدیةغیرالبنودیتم تحویل  .  الموحد
.المعاملة

الموجودات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس 

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

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

الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

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

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

.تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما 
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الموجودات المالیة (تتمة) 
القیاس الالحق 

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

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

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

: لدى المجموعة الموجودات المالیة التالیة

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

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

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

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

عة من جزء محدد من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة،  المطفأة للمجمو
والنقد واألرصدة البنكیة.  

النقد والودائع قصیرة األجل 
والودائع قصیر والودائع قصیرة األجل في بیان المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق  ة األجل عالیة  یتكون النقد 

السیولة التي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع لمخاطر غیر جوھریة 
للتغیرات في القیمة.

موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة)
كأدوات حقوق لإللغاءمكن أن تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل  عند اإلدراج المبدئي، ی

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 
بھا للمتاجرة. یتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة. األدوات المالیة: العرض وعندما تكون غیر محتفظ٣٢رقم 

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

المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تكون ھذه األرباح مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ال 
لقیمة.تخضع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في ا 
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الموجودات المالیة (تتمة) 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

إدراج یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بیان المركز المالي الموحد بالقیمة العادلة مع  
صافي التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر. 

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

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

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
بالقیمة العادلة من خالل األرباح  تقوم المجموعة بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا 

ة  أو الخسائر. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقًا للعقد وكافة التدفقات النقدی
تدفقات النقدیة المتوقعة التي تتوقع المجموعة استالمھا، والتي یتم خصمھا بقیمة تقریبیة لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن ال

التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي ُتعتبر جزءًا ال یتجزأ من األحكام التعاقدیة. 

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

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

(خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة). المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقیت التعثر 

ھج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال تقوم المجموعة بالنسبة للذمم التجاریة المدینة، تقوم المجموعة بتطبیق ن
بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدًال من ذلك تقوم بإدراج مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على  

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

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

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

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

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

وااللتزام المرتبط بھ عن المبالغ التي قد تضطر لدفعھا. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي المحول، 
تستمر المجموعة في إدراج األصل المالي. 
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المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة 
یتم تصنیف المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة وفقاً لجوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة وتعریفات 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة. 

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

الملكیة الصادرة عن المجموعة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكالیف اإلصدار المباشرة. 

المطلوبات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس 

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

المبالغ المستحقة ألطراف  وإدراج كافة المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفیات والذمم الدائنةیتم
.، صافي التكالیف العائدة بشكل مباشر للمعاملةذات عالقة ومطلوبات عقود اإلیجار

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

القیاس الالحق 
المطلوبات المالیة في فئتین: ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف 

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

مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة (قروض وسلفیات)
قیاس القروض والسلفیات التي تحمل فوائد بالتكلفة إن ھذه الفئة ھي الفئة األكثر صلة بالمجموعة. بعد اإلدراج المبدئي، یتم الحقاً 

المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج األرباح والخسائر في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما یتم استبعاد  
معدل الفائدة الفعلي.المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء 

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

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

استبعاد المطلوبات المالیة 
.تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالیة فقط عندما یتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا 
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مقاصة األدوات المالیة 
تتم المقاصة بین األصول المالیة والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد في حال وجود حق  

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

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

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

إدراج الذمم المدینة والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجعندما یتم.

المض مبلغ ضریبة القیمة  كجزء من الذمم  یتم إدراج صافي  افة القابل لالسترداد من السلطة الضریبیة أو المستحق الدفع إلیھا 
الموحد.المدینة أو الدائنة في بیان المركز المالي

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

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

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

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

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

استخدامھا عند تسعیر األصل أو یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق ب
یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة.فیما االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي السوق 

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

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

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

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

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

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

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

لقیمة العادلة األخرى المتاحة.ا

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

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

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

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

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

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

لم یكن األصل مدرجاً بقیمة ُمعاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة یتم معاملة العكس على أنھ زیادة من إعادة التقییم.الموحد ما 

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

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

إدراج خسارة انخفاض في القیمة. ال یمكن عكس خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة. 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المخصصات 
ابق، ومن المحتمل أن  یتم إدراج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث س

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

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

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

المبالغ ویمكن قیاس مبلغ الذمم المدینة بشكل موثوق بھ. 

المطلوبات الطارئة 
ال یتم إدراج المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. یتم اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة ما لم تكن احتمالیة تدفق الموارد  

التي تتضمن منافع اقتصادیة بعیدة. 

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

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

یتم تصنیف األصل كمتداول عند:

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

التقاریر المالیة. 

یتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

االلتزام كمتداول عند: یتم تصنیف

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

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

تقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.
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المساھمات غیر النقدیة من المساھمین 
یتم   المبدئي،  اإلدراج  بعد  االسمیة.  بالقیمة  مبدئیاً  المساھمین  من  المستلمة  النقدیة  غیر  المساھمات  إدراج  عن  یتم  المحاسبة 

الموجودات وفقاً للسیاسة المحاسبیة المطبقة على ذلك األصل. 

المعاییر الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد٤

المالیة البیاناتإصدارتاریخحتىھا لم تدخل بعد حیز التنفیذولكنإصدارھا تمالتيوالمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییرإن
في حال إمكانیة  والمعدلة،الجدیدةوالتفسیراتالمعاییرھذهتطبیقالنیة في المجموعةلدى.  مفصح عنھا أدناهللمجموعةالموحدة
.المفعولساریةتصبحعندما ،التطبیق

 ؛عقود التأمین١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
  الشركة التابعة -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

؛ كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى
 ؛ لیة٪" المتعلق باستبعاد المطلوبات الما ١٠الرسوم في اختبار "الـ –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
 ؛ الضریبة على قیاسات القیمة العادلة-الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 ؛: تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 ؛اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي: ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
؛ المتحصالت قبل االستخدام المقصود-الممتلكات واآلالت والمعدات:١٦ت على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیال
 د؛تكالیف إتمام العق-العقود الُمكِلفة : ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 تعریف التقدیرات المحاسبیة؛ و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
المحاسبة الدولي رقم  تعدیالت معیار  ال١على  ممارسة المعاییر  عن  ٢رقمولیة إلعداد التقاریر المالیةدوبیان  : اإلفصاح 

السیاسات المحاسبیة.

. ال تتوقع المجموعة أن یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر مادي على بیاناتھا المالیة الموحدة

حاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة األحكام الم٥

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

مناقشتھا أدناه. 

ھو منصوص علیھ في االیضاح رقم   كما  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  القرارات ٣عند  بعض  باتخاذ  المجموعة  إدارة  قامت   ،
فتراضات ذات الصلة على الخبرة  متوفرة من مصادر أخرى. تعتمد التقدیرات واالالوالتقدیرات واالفتراضات الجوھریة غیر  

ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  عتبارھا اخرى التي یتم  السابقة والعوامل األ 

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

على كل من الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.  



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٥

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

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

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

ثمارات العقاریة األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة واالست
وموجوداتھا غیر الملموسة واستثماراتھا العقاریة ال  وآالتھا ومعداتھا  حتساب تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لممتلكاتھا 

تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أوواإلطفاءاالستھالك تقوم  .  والتلفعوامل اإلھالك. یتم 
المستقبلیة عندما  اإلطفاء/ستھالكاإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة السنویة ویتم تعدیل تكالیف اال

تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة قد تختلف عن التقدیرات السابقة. 

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

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

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

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

الداخلة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر تلك التقدیرات األكثر صلًة بالشھرة المدرجة من قبل المجموعة. 

وموجو الملموسة  غیر  والموجودات  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  ضمن  المصنفة  الممتلكات  تقییم  االستخدام یتم  حق  دات 
واالستثمارات العقاریة لالنخفاض في القیمة بناًء على تقییم التدفقات النقدیة على الوحدات المولدة للنقد الفردیة عند وجود مؤشر 

یتم فحص االنخفاض في قیمة الشھرة بشكل سنوي. على تعرض ھذه الموجودات لخسارة انخفاض في القیمة.

خسارة انخفاض في القیمة للسنة المنتھیة في  إجراؤه،  بناًء على التقییم الذي تم : ال  ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر  ٣١لم یتم إدراج 
شيء). 

دمج األعمال 
بالنسبة  تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصیص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المستحوذ علیھا.

یتطلب  تخصیص سعر الشراء عن طریق إدراج األصل أو االلتزام بالقیمة العادلة المقدرة.لمعظم الموجودات والمطلوبات، یتم  
ما یتضمن استخدام   تحدید القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالباً 

فقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم تقدیرات وافتراضات جوھریة، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالتد
ومضاعفات السوق كافة المعلومات المتاحة من أجل إجراء عملیات .  واألعمار اإلنتاجیة للموجودات  تستخدم إدارة المجموعة 

تحدید القیم العادلة.  
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ة (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكد٥

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

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

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

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

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

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

ویعتبر   المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  الملحوظة  التاریخیة  التعثر  معدالت  بین  العالقة  المتوقعةتقییم  االئتمان  تقدیرًا  خسائر 
حساساً للتغیرات في الظروف واألحداث االقتصادیة المتوقعة. قد ال تشیر تجربة  عتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعةجوھریاً. ی

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

ألف درھم)، مع مخصص  ٥٫٦١٣: ٢٠٢٠ألف درھم (١٥٩٫٨١٩التجاریة المدینة في تاریخ التقاریر المالیة، بلغ إجمالي الذمم 
ألف درھم). یتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحصلة فعلیًا  ١٫٧٥٧:  ٢٠٢٠ألف درھم (٢١٫٥٥٥لخسائر االئتمان المتوقعة بقیمة  

موحد. في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان الربح أو الخسارة ال

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
عندما یتعذر قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي على أساس األسعار المدرجة في  
األسواق النشطة، یتم قیاس قیمتھا العادلة باستخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالت  

سواق التي یمكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكناً، یستلزم األمر وجود درجة من  ھذه النماذج من األ
األحكام أثناء تحدید القیم العادلة. تشمل األحكام أخذ المدخالت في االعتبارات مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

٣١بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  قد تؤثر التغیرات في االفتراضات المتعلقة
فصاحات. لمزید من اال
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األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٥

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

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

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

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

ئدة في السوق) عند توفرھا ویتطلب منھا وضع  باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفا قتراض اإلضافي  معدل االبتقدیر
.بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل التصنیف االئتماني المستقل للشركة التابعة)

)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
حول االقتصاد  في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك شكوك١٩كوفید  یستمر وباء  

الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على  
وسوف تواصل تقییم المزید من  ١٩ا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة كوفید ھا النقدیة ووضعھ وتدفقاتالمجموعةأرباح

التأثیرات في المستقبل.

١٩على المجموعة في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفید ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید 
العواملھذهلم تؤثرذلك،ومعولكن تقوم اإلدارة بمراقبة الموقف عن كثب واحتفظت بمخصص كاف لخسائر االئتمان المتوقعة.  

ال .لمجموعةالتي تقوم بھا االمتنوعةاألعمالبسبب،٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةالمجموعةنتائجعلىكبیربشكل
تتوقع اإلدارة أي تأثیر جوھري مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة. 

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

األثر الجوھري األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة.

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

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

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

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

عدم ممارسة خیار التمدید أو اإلنھاء.أو
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(تتمة)األحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة
فعلیة)توحید الشركات التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت (سیطرة 

")، على الرغم من أنھا تمتلك  قیادة("اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع تعتبر المجموعة أن لدیھا سیطرة فعلیة على شركة 
٪ من حقوق التصویت. یأتي ھذا بسبب ما یلي: ٥٠أقل من 

مساھم،٤٦١بینموزعة٪  ٥١٫٩٩حیث إن الحصة المتبقیة بنسبة  ٪  ٤٨٫٠١بنسبة إن المجموعة ھي أكبر مساھم منفرد  -
والتصویت؛وقحقمن٪ ٥منأكثربشكل فرديالبقیةمتلكیوال٪ ١٤٫١٠مساھم واحد منھمیمتلك

ال یوجد تاریخ لتعاون المساھمین اآلخرین الستخدام أصواتھم بشكل جماعي أو للتفوق على المجموعة من حیث األصوات. -

دمج األعمال ٦

مشتركة لسیطرةخاضعةأعمال دمج٦٫١

، استحوذت المجموعة على الشركات التي الخاضعة لسیطرة مشتركة. یتم استبعاد  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنة المنتھیة في  خالل  
دمج لألعمال  عملیات"دمج األعمال" باعتبارھا٣عملیات االستحواذ ھذه من نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

بین شركات خاضعة لسیطرة مشتركة نظرًا ألن الشركة والشركات المستحوذ علیھا یتم السیطرة علیھا بشكل نھائي من قبل نفس 
الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب عملیات االستحواذ في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة تجمیع الحصص، والتي  

ومطلوبات الشركات المستحوذ تعكس الجوھر االقت وموجودات  ومصاریف  صادي للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إیرادات 
. علیھا منذ تاریخ االستحواذ

("قیادة") شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع 
اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ٪ من أسھم شركة ٤٨٫٠١، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢١یونیو ٣٠اعتبارًا من  
من أسھم شركة سبرانزا لالستثمار  ٪١٠٠مقابل، من خالل االستحواذ على حصة بنسبة وشركتھا التابعة بالقیادة") "ش.م.ع. (
ملكیة فردیة ذ.م.م، وھي شركة تحتفظ بأسھم شركة قیادة. إن شركة قیادة ھي شركة مساھمة عامة تأسست في دولة  -التجاري  

مارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في إدارة وتطویر أنشطة التدریب على قیادة السیارات وإدارة االستثمارات العقاریة.  اإل
ألف درھم على  ٧٧٫٤٧٤وألف درھم ١٣٦٫٨٥٩اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت قیادة بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة 

ألف  ٢٦٠٫٠٩٠تحواذ في بدایة السنة، لساھمت شركة قیادة بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  التوالي. فیما لو تمت عملیة االس
ألف درھم على التوالي. ١٦٨٫٠٠٣ودرھم 

("بال") شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م 
ذ.م.م ("بال")  ٪ من أسھم شركة بال القابضة للتبرید  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١یولیو  ١اعتبارًا من  

بال مقابل. إن شركة بال ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في تركیب 
معدات تبرید المناطق وتكییف الھواء وإصالح معدات تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة. اعتبارًا من تاریخ 

ألف درھم على التوالي. فیما لو تم  ٦٤٫٨٢٥وألف درھم ١٤٤٫٣٧٧ھمت بال بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ االستحواذ، سا 
ألف درھم على  ١٣٢٫٢٦٦وألف درھم  ٣٨٤٫٩٧٨االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت بال بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  

التوالي. 
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(تتمة) مشتركةلسیطرةخاضعةأعمال دمج٦٫١

("بداشنج") بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م 
من   بنسبة  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٨اعتبارًا  حصة  على  المجموعة  استحوذت  ذ.م.م  ١٠٠،  كومباني  ھولدینج  بداشنج  أسھم  من   ٪

("بداشنج") بال مقابل. إن بداشنج ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا 
اعتبارًا من  ، وخدمات الرعایة الشخصیة النسائیة وخدمات التزیین األخرى.  في تجارة مستحضرات التجمیل والتزیین بالجملة

فیما  .ألف درھم على التوالي١٫٦٩٧وألف درھم  ٢٥٫٩٦٩بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ  بداشنجتاریخ االستحواذ، ساھمت  
ألف درھم  ٨٫٨٣٥وألف درھم  ٧٤٫٧٠٣لو تم االستحواذ في بدایة السنة، لساھمت بداشنج بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة

على التوالي.

. أدناهالجدولفيمبینھوكما ھي المفترضةوالمطلوباتبالموجودات المستحوذ علیھا یتعلقفیما المدرجةالمبالغإن

اإلجمالي بداشنجبالقیادة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
٢٠٠٫٣٨٥٩٣٤٫٨٤١١٨٫٩١٦١٫١٥٤٫١٤٢الممتلكات واآلالت والمعدات  

٣٥٫٩٠٠٣٥٫٩٠٠--الشھرة  
٣٫٦٣٤٧٤٫٩٥٥٣٣٫٨٩٧١١٢٫٤٨٦الموجودات غیر الملموسة  
١٣٫٦٩٥٥٣٫٨٨٨-٤٠٫١٩٣موجودات حق االستخدام  

١٣٤٫٢٥٠--١٣٤٫٢٥٠ة عقاریات استثمار
االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

٣٨٫١١٩--٣٨٫١١٩الشامل اآلخر  
األرباح خاللمن العادلةبالقیمة المدرجة االستثمارات

٣٨٫٣٥٦--٣٨٫٣٥٦أو الخسائر 
٤٫٢٩٠٧٫٤٦٠-٣٫١٧٠المخزون  

٥٧٫٣٣٢١٥٦٫٢٦٦٥٫٥٧٤٢١٩٫١٧٢ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى  
٢٣٫٥٦٧-٣٠٠٢٣٫٢٦٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

٢٨٩٫٥١٠٧٠٫٠٨٠١٦٫٦٢٦٣٧٦٫٢١٦نقد وأرصدة بنكیة 

٨٠٥٫٢٤٩١٫٢٥٩٫٤٠٩١٢٨٫٨٩٨٢٫١٩٣٫٥٥٦

المطلوبات
٥٫٢٢٢٤٫٣١٠١٫٠٥٨١٠٫٥٩٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٥٠٫٠٠٠-٥٠٫٠٠٠-قرض من طرف ذو عالقة  
٣٩٠٫٣٥٢-٣٩٠٫٣٥٢-قروض 

١٣٫٣٥٢٥٤٫٤٨٦-٤١٫١٣٤مطلوبات عقود اإلیجار  
١٧٫٤٥٠٧٥١٧٫٥٢٥-مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

٣٥٫٥٤٤١٧٥٫٥٨١٧٫٨٤٤٢١٨٫٩٦٩ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

٨١٫٩٠٠٦٣٧٫٦٩٣٢٢٫٣٢٩٧٤١٫٩٢٢

٧٢٣٫٣٤٩٦٢١٫٧١٦١٠٦٫٥٦٩١٫٤٥١٫٦٣٤صافي الموجودات 
) ٣٧٥٫٩١٣(--) ٣٧٥٫٩١٣(الحقوق غیر المسیطرة  ناقصاً:  

للتحدیدالقابلة الموجوداتصافيمنالنسبیةالحصة
٣٤٧٫٤٣٦٦٢١٫٧١٦١٠٦٫٥٦٩١٫٠٧٥٫٧٢١علیھا المستحوذ

----االعتبار المدفوع  

٣٤٧٫٤٣٦٦٢١٫٧١٦١٠٦٫٥٦٩١٫٠٧٥٫٧٢١احتیاطي الدمج 
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٤٠

دمج األعمال (تتمة) ٦

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

التالیة، والتي تم احتسابھا باستخدام طریقة االستحواذ الواردة ضمن المعیار  ات، استحوذت المجموعة على الشركالسنةخالل  
دمج األعمال ٣الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال") 
فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال")،  في٪ ٥٠المتبقیة بنسبة الملكیة ، استحوذت المجموعة على حصة ٢٠٢١یولیو ١اعتبارًا من 

إلى  ٧٣٫٠٠٠مقابل   فیوال  المجموعة في  ملكیة  حصة  ونتیجة لذلك، ارتفعت  درھم.  تم  ١٠٠ألف  السیطرة.  وحصلت على   ٪
كشركة ز سابقاً  وتأسیسھا في إمارة احتساب االستثمار في فیوال  محدودة، تم تسجیلھا  مسؤولیة  میلة. إن فیوال ھي شركة ذات 

االستحواذ،   تاریخ  وطباعة المنشورات التجاریة األخرى. اعتبارًا من  مجال اإلعالنات والتصمیم واإلنتاج  وتعمل في  أبوظبي 
ھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في  ألف در٦٫٠٣٧وألف درھم  ٥١٫٦٠٧ساھمت فیوال بإیرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ 

ألف درھم على التوالي. ٤٫١٩٩وألف درھم ٨٠٫١٠٠للمجموعة بمبلغ وأرباحبدایة السنة، لساھمت فیوال بإیرادات 

("بنبن سھیل للتوزیع ذ.م.مومركز تیبس اند توز للتجمیل والسبا ذ.م.م ("تیبس اند توز")، جاز الونج سبا ذ.م.م ("جاز")،  
سھیل") 
بناًء  مجموعة أومورفیا ذ.م.م ("أومورفیا").  ، أبرمت المجموعة اتفاقیة مع طرف ثالث لتأسیس  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١من  اً اعتبار

تدفع للطرف الثالث سوف  تساھم المجموعة بشركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م ("بداشنج") ووف  على الشروط التعاقدیة، س
بقیمة س١٥٦٫٣٤٨اعتبارًا نقدیاً  لالتفاقیة، اً جاز وبن سھیل. وفقوتیبس اند توز  بیساھم الطرف الثالث  وف  ألف درھم، بینما 

بنسبة  أومورفیا تكون  وف  س للمجموعة  و٥١مملوكة  بنسبة٪  الثالث  للطرف  استحوذت  ٤٩مملوكة  الجوھر،  حیث  من   .٪
ألف درھم ١٥٦٫٣٤٨بقیمةنقدي  اعتباریل مقابل  ند توز وجاز وبن سھا٪ في تیبس  ٥١حصة مسیطرة بنسبةالمجموعة على 

إلى الطرف الثالث.بداشنج٪ في ٤٩للحصة البالغة نسبتھا القیمة العادلة تم تحویل و

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیلاسم الشركة 
م .م.ذوالسبا للتجمیلتوزاندتیبس مركز 

("تیبس اند توز") 
وصالون للسیدات،شخصیة وعنایة تجمیلمركز العربیة المتحدة اإلمارات  

. للسیدات سباوناديللسیدات،شرقيوحمامنسائي،
شخصیة وعنایةتجمیلمركز للرجال،شرقي حماماإلمارات العربیة المتحدة ("جاز") ذ.م.م سبا الونججاز

العطور تجارةشعر،تصفیفمركزبالرجال،
وتصفیف حالقةصالون التجمیل،ومستحضرات 

الصابون تجارة للرجال،سبا نادي ،  للرجالشعر 
واسترخاء تدلیكومركز بالشعر،العنایة ومنتجات 
. للرجال

معدات تجارةالتجمیل،ومستحضرات العطور تجارة اإلمارات العربیة المتحدة ("بن سھیل") م .م.ذللتوزیع سھیلبن
المجوھرات تجارةالشخصیة،والعنایةالتجمیل
بالشعر، العنایة ومنتجات الصابون تجارةالمقلدة، 
. الشخصیةوالعنایةالتجمیلمستلزمات تجارة 

ألف ١٩٦٫١٠٩بمبلغللمجموعةوأرباحإیراداتبسھیلوبنوجازتوزأندتیبسلساھمت،السنةبدایةفياالستحواذتمفیما لو
. التواليعلىدرھمألف٢٦٫٦٦٨ودرھم
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤١

دمج األعمال (تتمة) ٦

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

") دازلینج("فردیةملكیة-للتجمیلدازلینجصالون 
فردیةملكیة-للتجمیلدازلینجصالونفي٪  ١٠٠حصة ملكیة بنسبةعلىبداشنجاستحوذت،٢٠٢١أكتوبر٣١مناً اعتبار

فياألصولحسبومسجلةقائمةإن دازلینج ھو مؤسسة ذات ملكیة فردیة.  درھمألف٣٫٥٠٠اعتبار بقیمة  مقابل")  دازلینج("
تاریخ اعتبارًا من.  شعر السیداتوقص  وتصفیفللمرأةوالتجمیلالشخصیةالعنایةمجالفيوتتمثل أنشطتھا الخیمةرأسإمارة

لو.  التواليعلىدرھمألف٣١٣ودرھمألف٧٥٠بمبلغللمجموعةوأرباحبإیراداتدازلینجساھمتاالستحواذ، تم فیما 
. التواليعلىدرھمألف٧٥٤ودرھمألف٣٫٦٥٦بقیمةللمجموعةوأرباحبإیراداتلساھمت دازلینج،السنةبدایةفياالستحواذ

") جروفي("السیدات لتجمیل جروفيمركز
") جروفي("السیداتلتجمیلجروفيمركز٪ في  ١٠٠، استحوذت بداشنج على حصة ملكیة بنسبة  ٢٠٢١أكتوبر  ٣١اعتبارًا من  

وتتمثل  أبوظبيإمارةفياألصولحسبومسجلةقائمةفردیةمؤسسةھيجروفي إن  . درھمألف١٦٫٠٠٠اعتبار بقیمة مقابل
.  نسائيتدلیكومركزللسیداتالشعروتصفیفوقصللمرأةالشرقيوالحمامللمرأةوالتجمیل  الشخصیةالعنایةمجالفيأنشطتھا 
درھم ألف٣٥٥ودرھمألف١٫٩٨٤قیمتھا  بلغتللمجموعةوأرباحبإیراداتجروفيساھمتاالستحواذ،تاریخمناعتبارًا  
درھم ألف١٠٫٩٤٠بقیمةللمجموعةوأرباح بإیراداتجروفيلساھمت،السنةبدایةفياالستحواذتملوفیما  .  التواليعلى
. التواليعلىدرھمألف٢٫١١٠و

") جلوآندجالم("فردیةملكیة -الونجبیوتيجلوآندجالم
فردیة ملكیة-الونجبیوتيجلوآندجالم٪ في  ١٠٠، استحوذت بداشنج على حصة ملكیة بنسبة  ٢٠٢١أكتوبر  ٣١اعتبارًا من  

األصولحسبومسجلةقائمةفردیةمؤسسةو  ھجلوآندجالمإن  .  درھمألف٧٫٥٠٠اعتبار بلغت قیمتھمقابل")جلوآندجالم("
وتجارة السیداتشعروتصفیفوقصللمرأةوالتجمیل  الشخصیةالعنایةمجال فيأنشطتھا وتتمثل  أبوظبي،إمارةفي

٦٨٦بقیمةللمجموعةوأرباحإیراداتفيجلو  آندجالمساھمتاالستحواذ،تاریخ مناعتبارًا  .  بالجملةالتجمیل مستحضرات
للمجموعةوأرباحبإیراداتجلو  آندجالملساھمت،السنةبدایةفياالستحواذتمفیما لو.  التواليعلىدرھمألف١٦٦ودرھمألف
. التواليعلىدرھمألف١٫٠٣٠ودرھمألف٤٫٢٥١بقیمة

") ستیال ("الونجبیوتي ستیالمركز
فردیةملكیة-الونجبیوتيستیالمركز٪ في  ١٠٠، استحوذت بداشنج على حصة ملكیة بنسبة  ٢٠٢١أكتوبر  ٣١اعتبارًا من  

أبوظبي، إمارةفياألصولحسبومسجلةقائمةفردیةمؤسسةھيستیالإن . درھمألف٩٫٠٠٠اعتبار بقیمةمقابل") ستیال("
.  بالتجزئةالتجمیلمستحضراتوبیعوتصفیف شعر السیداتوقص للمرأةوالتجمیلالشخصیةالعنایةمجالوتتمثل أنشطتھا في

.  التواليعلىدرھمألف٢٤٧ودرھمألف٩٥٥بقیمةللمجموعةوأرباحبإیراداتستیالساھمتاالستحواذ،تاریخمناعتبارًا  
على درھمألف٩٤١ودرھمألف٥٫١١٩بمبلغللمجموعةوأرباحبإیراداتستیاللساھمت،السنةبدایةفياالستحواذتمفیما لو
. التوالي



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٢

دمج األعمال (تتمة) ٦

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

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ كما یلي: كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشركة 

م .م .ذأومورفیامجموعة 
اإلجمالي فیوال *دازلینج*جلوآند جالم*ستیال*جروفياإلجمالي *بن سھیلتوز اند تیبس*جاز

درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الموجودات 

٤٫٠٤٦٢٧٫٨٠٢٤٥٤٣٢٫٣٠٢١٫٣١٩٣٢١٢٢٥٨٨٩٨٥٣٥٫٣٤٨ممتلكات وآالت ومعدات  
٧٫٥٠٧٨٣٫٠٤٤١٫٠٠٢٩١٫٥٥٣١٫٤٤٩٥٨٨٩٩٦٣٤٤٥٢٫٨٧٠١٤٧٫٨٠٠موجودات غیر ملموسة  

٦٫٥٢٢٣٨٫٥١٤----٣١٫٩٩٢-٣٫٥١٥٢٨٫٤٧٧موجودات حق االستخدام  
٥٨١٫٠٦٢١٢٫٦١٣-٣٤٦٧٫٧٣٠٢٫٨٦٥١٠٫٩٤١٤٦٤٨٨مخزون 

٣٧١٢١٫٧٦٣----٢١١٩٫٩١٩١٫٤٥٢٢١٫٣٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
٥٣١٨٫٣٩١٢٫٩٨١١١٫٩٠٣٦٠٠٦٥١٤٢٢٣٠٩٤٨٫٩٨١٦٢٫٨٦٦ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

٤٨٫٣٩٢١٠٤٫٢٨٧----٤٠٥٥٤٫٧٨٠٧١٠٥٥٫٨٩٥نقد وأرصدة لدى البنوك  

١٦٫٣٧١٢٣٠٫١٤٣٩٫٤٦٤٢٥٥٫٩٧٨٣٫٨٣٢١٫٣٥٩١٫٥٤٠١٫٢٩٩١٥٩٫١٨٣٤٢٣٫١٩١إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٧٨٦١٢٫٠٩١٣٧٣١٣٫٢٥٠٩٦٨٩٦٩٤٦٨٫٣٢٠٢١٫٨٧٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٦٫٤٢٣٣٧٫٤٦٦----٣١٫٠٤٣-٣٫٥٩٠٢٧٫٤٥٣مطلوبات عقود اإلیجار  
٢٫٣٥٥١٦٫٩٢٨----٦٫٨٤١٥٫٧٩٦١٫٩٣٦١٤٫٥٧٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  
١٫٨٦٧٢٥٫٨٣١٢٫٩٠٤٣٠٫٦٠٢٣٥٢٤٥١١٧٠٣٠٧٢٥٫٣٣٠٥٧٫٢١٢ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

١٣٫٠٨٤٧١٫١٧١٥٫٢١٣٨٩٫٤٦٨٤٤٨٥٤٠٢٣٩٣٥٣٤٢٫٤٢٨١٣٣٫٤٧٦إجمالي المطلوبات 

بالقیمةللتحدید القابلةالموجودات صافيإجمالي
١٦٦٫٥١٠٣٫٣٨٤٨١٩١٫٣٠١٩٤٦١١٦٫٧٥٥٢٨٩٫٧١٥العادلة

القابلة الموجوداتصافي منالنسبیةالحصة
٨٤٫٩٢٠٣٫٣٨٤٨١٩١٫٣٠١٩٤٦١١٦٫٧٥٥٢٠٨٫١٢٥علیھا المستحوذللتحدید
١٥٢٫١٣٤١٢٫٦١٦٨٫١٨١٦٫١٩٩٢٫٥٥٤٢٩٫٢٤٥٢١٠٫٩٢٩االستحواذ عنالناشئةالشھرة

٢٣٧٫٠٥٤١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠١٤٦٫٠٠٠٤١٩٫٠٥٤إجمالي اعتبار الشراء

٨١٫٥٩٠-----٨١٫٥٩٠الحقوق غیر المسیطرة  



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٣

دمج األعمال (تتمة) ٦

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

(تتمة) الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة
عملیات المجموعةوف تستكملتقییم مؤقت لقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ. سعلىالموجودات المدرجةصافي  یعتمد*  

.من تواریخ االستحواذ ذات الصلةسنة واحدةخاللتخصیص سعر الشراء لعملیات االستحواذ ھذه 

حد إلىتتكونوالتيأعاله،المذكورةاالستحواذلعملیاتنتیجةدرھمألف١٤٦٫٧٤٦بمبلغالملموسةغیرإدراج الموجوداتمت
في السابق  صالونات تجمیل كانتأربعالمتعلقة باالستحواذ على المستردة الحقوق والعمالءوعالقاتالتجاریةاألسماءمنكبیر

. لشركة بداشنجبموجب اتفاقیات امتیاز 

ة الناتج ةالمتوقعأوجھ التعاونقیمةمنكبیرحدإلىاالستحواذعنالناشئةدرھمألف٢١٠٫٩٢٩قیمتھا البالغةالشھرةتتكون  
. الدخلضریبةألغراضمدرجةشھرةةأیخصمیتمأنمن غیر المتوقع. منفصلبشكلإدراجھا یتم لموالتياالستحواذ،عن

إلعداد الدوليالمعیارإلیھا یشیروالتيالسوق،فيمالحظتھا یمكنالالتيالھامةالمدخالتعلىالعادلةالقیمةقیاسیعتمد
: علىالعادلةالقیمةتقدیریعتمد . ٣المستوىمدخالتأنھا على" العادلةالقیمةقیاس"١٣رقمالمالیةالتقاریر

١٦٫٢إلى٪ ١٤٫١بنسبةمفترضخصممعدل ٪
٢إلى٪  ١منتتراوحوالتيلقطاع الصناعةاألجلطویلةالمستدامالنمومعدالتأساسعلىالمحتسبةنھائیة،القیمةال ٪ ،

المقبلةللسنواتالدخللتحدیداستخدامھا تموالتي



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٤

دمج األعمال (تتمة) ٦

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

: الشراءاعتبارتفاصیلفیما یلي

اإلجمالي فیوالدازلینج جلو آندجالمستیالجروفي أمورفیا  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٩٢٫٣٤٨-١٥٦٫٣٤٨١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠النقد المدفوع لالستحواذ  
٨٠٫٧٠٦-----٨٠٫٧٠٦* القیمة العادلة للحصة في بداشنج

٧٣٫٠٠٠٧٣٫٠٠٠-----االعتبار الذي تمت تسویتھ من قبل الشركة األم** 
٧٣٫٠٠٠٧٣٫٠٠٠-----) ١ة الملكیة المحتفظ بھا سابقًا(صالقیمة العادلة لح 

٢٣٧٫٠٥٤١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠١٤٦٫٠٠٠٤١٩٫٠٥٤

ة الملكیة المحتفظ بھا ص الدفتریة لح) القیمة ١(
) ١١سابقًا (إیضاح  

٣٢٫٠١٢

٤٠٫٩٨٨) ٢٧ربح القیمة العادلة (إیضاح 

٧٣٫٠٠٠القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاً 

. تم إدراج الفرق بین القیمة العادلة  أومورفیا للطرف الثالث كجزء من اتفاقیة تأسیستم منحھا ٪ في شركة بداشنج ھولدینج كومباني ذ.م.م التي  ٤٩بنسبةالقیمة العادلة لحصة ملكیةیمثل ھذا البند*  
رباح المحتجزة.ألف درھم في األ ٢٨٫٧٥٩وبقیمة ألف درھم ٥١٫٩٤٧بقیمة الدفتریة وقیمتھا لبداشنج

لت الشركة األم إلى البائع األسھم التي  عن المجموعة. حوّ ٪ في شركة فیوال لالتصاالت ذ.م.م من قبل الشركة األم نیابةً ٥٠الحصة المتبقیة بنسبةعلى  االعتبار المدفوع لالستحواذ** تمت تسویة 
ألف ٧٣٫٠٠٠تسویتھ من قبل الشركة األم بمبلغ  تالذي تمبإدراج االعتبارالمجموعة  قامت).  ٢٠٢١دیسمبر  ٥شركة (أي  ألف درھم في تاریخ إدراج ال٧٣٫٠٠٠تملكھا في الشركة بما یعادل  

واالستحواذ في حقوق الملكیة. الدمجدرھم ضمن احتیاطي 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٥

دمج األعمال (تتمة) ٦

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

: النقدیة عند االستحواذت تحلیل التدفقافیما یلي

اإلجمالي فیوالدازلینج جلو آندجالمستیالجروفي أمورفیا  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٩٢٫٣٤٨-١٥٦٫٣٤٨١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠النقد المدفوع لالستحواذ  
) ١٠٤٫٢٨٧()٤٨٫٣٩٢(----)٥٥٫٨٩٥(صافي النقد المستحوذ علیھ عند دمج األعمال  

صافي النقد  – االستحواذ على أعمال تشغیلیة 
المستخدم (المستحوذ علیھ) (المدرج ضمن  
٨٨٫٠٦١) ٤٨٫٣٩٢(١٠٠٫٤٥٣١٦٫٠٠٠٩٫٠٠٠٧٫٥٠٠٣٫٥٠٠التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)  

تكالیف معاملة االستحواذ (المدرجة ضمن  
٩٧٣٠٣٠٣٠٣٠٦٠٢٧٧التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) 

النقد المستخدم (المستحوذ علیھ) من  صافي
٨٨٫٣٣٨) ٤٨٫٣٣٢(١٠٠٫٥٥٠١٦٫٠٣٠٩٫٠٣٠٧٫٥٣٠٣٫٥٣٠االستحواذ 

وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.السنةألف درھم خالل ٢٧٧تم تكبد التكالیف المتعلقة باالستحواذ البالغة قیمتھا 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٦

معدات وممتلكات وآالت ٧
مباني وتحسینات على  

آالت وماكینات العقارات المستأجرة 
معدات مكتبیة وأثاث

سیارات  وتركیبات  
أعمال رأسمالیة قید  

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

٢٠٢١
التكلفة: 
٧٫٤٠٧-١٫٩٤٣٢٠٤-٢٠٢١٥٫٢٦٠ینایر ١في 

٢٨٨٫٤٥٨٨٦٤٫٥٣٨١٥٤٫٩٩٨٤٢٫٩٣١٢٦٣٫٣٧٧١٫٦١٤٫٣٠٢) ٦دمج األعمال (إیضاح من خالل المستحوذ علیھ  
١٫١٣٢٥٧٤٫٤١٣٤٫٢١٤٨٤٫٣٤٠٩٤٫١٥٦إضافات 
-)٤٫٧٠٧(-١٫١٠٨-٣٫٥٩٩تحویل

)٢٫٩٤٩(-)٢٫٨٠٦() ١٤٣(--ت ستبعاداا

٢٠٢١٢٩٨٫٤٤٩٨٦٤٫٥٩٥١٦٢٫٣١٩٤٤٫٥٤٣٣٤٣٫٠١٠١٫٧١٢٫٩١٦دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٤٫٣٤٢-١٫٦١٣١٣٠-٢٠٢١٢٫٥٩٩ینایر ١في 

٤٢٤٫٨١٢-١٠٥٫٥١٨١٧٩٫٧٨٣١١٤٫٦٥٢٢٤٫٨٥٩) ٦دمج األعمال (إیضاح من خالل المستحوذ علیھ  
٢٥٫٧٦٣-٧٫٦٥٨١٣٫٨٥٢٢٫٤٠٧١٫٨٤٦المحمل للسنة 

)٢٫٩٤٨(-)٢٫٨٠٥() ١٤٣(--المتعلق باالستبعادات  

٤٥١٫٩٦٩-٢٠٢١١١٥٫٧٧٥١٩٣٫٦٣٥١١٨٫٥٢٩٢٤٫٠٣٠دیسمبر ٣١في 

القیمة الدفتریة: صافي 
٢٠٢١١٨٢٫٦٧٤٦٧٠٫٩٦٠٤٣٫٧٩٠٢٠٫٥١٣٣٤٣٫٠١٠١٫٢٦٠٫٩٤٧دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠
التكلفة: 
٦٫٩٩١-١٫٦١٦١١٥-٢٠٢٠٥٫٢٦٠ینایر ١في 

٤١٦-٣٢٧٨٩--إضافات  

٧٫٤٠٧-١٫٩٤٣٢٠٤-٢٠٢٠٥٫٢٦٠دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٣٫٩٤٦-١٫٥٣٢١١٥-٢٠٢٠٢٫٢٩٩ینایر ١في 

٣٩٦-٨١١٥-٣٠٠المحمل للسنة 

٤٫٣٤٢-١٫٦١٣١٣٠-٢٠٢٠٢٫٥٩٩دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٣٫٠٦٥-٣٣٠٧٤-٢٠٢٠٢٫٦٦١دیسمبر ٣١في 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٧

(تتمة) ممتلكات وآالت ومعدات ٧

محطات تبرید المناطق  إلنشاءاألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بشكل أساسي التكالیف المتكبدة  اشتملت،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
. ٢٠٢٢في السنة المنتھیةوتوسیع سعة المحطات الموجودة في أبوظبي والتي من المتوقع أن تكتمل خالل 

٢٫١٦٣البالغة قیمتھا ة متعلقة بقروضھا  ، كانت تكلفة التمویل المرسملة للمجموع٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
٪. ٣إیبور + ھو معدل الرسملة المستخدم لتحدید تكالیف التمویل كان ألف درھم. 

).٢٢(إیضاح قروضألف درھم كضمان مقابل ٥٥٠٫٧٢٦دفتریة بقیمةتم رھن الممتلكات واآلالت والمعدات 

الموحد على النحو التالي: أو الخسائر بیان األرباح  في ا اإلفصاح عنھتم للسنة ورسوم االستھالك تم تخصیص 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-١٩٫٢١٦) ٢٥تكلفة اإلیرادات (إیضاح  
٦٫٥٤٧٣٩٦)٢٦المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٢٥٫٧٦٣٣٩٦

عقاري استثمار ٨

٢٠٢١
ألف درھم

التكلفة: 
-ینایر  ١في 

١٧٦٫٠٠٠) ٦٫١خالل دمج األعمال (إیضاح من المستحوذ علیھ 
-إضافات خالل السنة 

٢٠٢١١٧٦٫٠٠٠دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٤١٫٧٥٠) ٦٫١خالل دمج األعمال (إیضاح من المستحوذ علیھ 
٢٫٥٦٨المحمل للسنة  

٤٤٫٣١٨دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة:
١٣١٫٦٨٢دیسمبر ٣١في 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٨

االستثمار العقاري (تتمة) ٨

جزیرة السعدیات، تم االستحواذ علیھ في   من قبل شركة اإلمارات  ٢٠١٧أغسطس  ٢٨یمثل االستثمار العقاري مبنى یقع في 
. السنةلتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع، وھي شركة تابعة استحوذت علیھا المجموعة خالل 

بالرجوع  ألف درھم  ١٣٦٫٧٠٠البالغة قیمتھ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للمجموعة كما في  لالستثمار العقاريتم تحدید القیمة العادلة  
والخبرة الحدیثة  الالزمةن المؤھالت  ون المستقلوالمقیملدى  مستقلین ال عالقة لھم بالمجموعة.  مقیمینإلى تقییم تم إجراؤه من قبل  

في تقییم العقارات في الموقع ذي الصلة. 

السوقبیاناتباستخدامالمقیمونقامالدخل، حیث  وطریقةالسوق  طریقةباستخدام  لالستثمار العقاريیتم تحدید القیمة العادلة
استخدام التدفقات  قاموا بلوحدات داخل المبنى وامنطقة بیعأسعار البیع على  متوسط  وقاموا بتطبیق عقارات مماثلة،  لالقابلة للمقارنة

ثالثة مقیمین مستقلین للوصول إلى القیمة العادلة البالغة ، استخدمت اإلدارة متوسط  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١النقدیة المخصومة. كما في  
في التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.٣المستوى ضمنیندرج قیاس القیمة العادلة ألف درھم.١٣٦٫٧٠٠

: االستثماريالعقار المستخدمة في تقییم الجوھریةا یلي ملخص للمدخالت فیم

)؛٪٢٫٢-المرجح٪ (المتوسط ٢٫٥-٪ ٢بنسبةالنمو المتوقع في إیجارات السوق:-
؛) ٪٩٤٫٥-المرجح٪ (المتوسط ٩٦-٪ ٩٣بنسبة معدل اإلشغال: -
و ؛)٪٨٫٥-المرجح ٪ (المتوسط ٩-٪ ٨بنسبةمعدل الخصم المعدل للمخاطر-
ألف درھم.٦٨بمبلغ االستثمار العقاريتتأثر قیمة وف درھم لكل قدم مربع، سواحد في مقابل تغییر  -

حققتھا المجموعة من استثمارھا العقاري،   ، ةبموجب عقود إیجار تشغیلیوالذي تم تأجیرهفیما یلي إیرادات إیجار العقار التي 
: االستثمار العقاريالمباشرة الناشئة عن یةمصاریف التشغیلالو

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف ألف درھم

-٤٫٣٣٤إیرادات اإلیجار  
-)٣٫٩٦٥(المصاریف التشغیلیة المباشرة (بما في ذلك االستھالك)

٣٦٩-



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٩

ملموسة وشھرةغیر موجودات ٩

اإلجمالي أخرى عالقات العمیل حقوق االمتیاز  االسم التجاري الشھرة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٦١٦----٢٠٢١ینایر  ١في 
٢٤٦٫٨٢٩١٦٠٫٧٥٩٧٤٫٩٥٥٨٫٨٢٩١٥٫٧٤٣٥٠٧٫١١٥)٦المتعلقة بدمج االعمال (إیضاح 

٦٤٠٦٤٠----إضافات خالل السنة
)٦٫٣٤٣()٢٫١٣٥()٨٤٣()١٫٠٨١()٢٫٢٨٤(-اإلطفاء خالل السنة 

٢٠٢١٢٤٦٫٨٢٩١٥٨٫٤٧٥٧٣٫٨٧٤٧٫٩٨٦١٤٫٢٦٤٥٠١٫٤٢٨دیسمبر  ٣١في 

١٨١٨----٢٠٢٠ینایر  ١في 
)٢()٢(----اإلطفاء خالل السنة 

١٦١٦----٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 

الشھرة
الناتج من عملیات االستحواذ. یتم تخصیص الشھرة على  تتكون الشھرة بشكل رئیسي من نمو المبیعات والعمالء الجدد والتعاون 

الوحدات المولدة للنقد المعنیة. قدرت اإلدارة بأنھ لیس ھنالك ضرورة إلدراج خسارة انخفاض في القیمة مقابل الشھرة في تاریخ 
التقاریر المالیة. 

عالقات العمیل  
الطویل والغیر القابلة لإلنھاء والعالقات غیر التعاقدیة التي تم اكتسابھا خالل السنة  تمثل ھذه الفئة العقود مع العمالء ذات األجل  

. ٣٨) وتستوفي معاییر اإلدراج كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ٦(إیضاح 

حقوق االمتیاز 
تابعة للشركة، على حقوق والتزامات مرتبطة بعقد ، استحوذت شركة بال القابضة للتبرید ذ.م.م، وھي شركة ٢٠١٨في دیسمبر 

، منطقة تطویر جزیرة الریم، أبوظبي من مساھمھا مجموعة شركات بال ٤امتیاز تبرید المناطق المتعلق بجزء من القطاع رقم  
نیة ذ.م.م،  ملیون درھم (والتي استحوذت في نفس الوقت على نفس الحقوق وااللتزامات من بال للخدمات التق ٨٠ذ.م.م مقابل  

طرف ذو عالقة بالمجموعة) لتقدیم خدمات تبرید المناطق للعمالء في منطقة االمتیاز التي طورتھا شركة طموح. تمت تسویة  
٣٧ملیون درھم والباقي یستحق السداد عند الطلب. إن مدة العقد ھي  ٥٨٫٦ملیون درھم جزئیاً بمبلغ  ٨٠االعتبار البالغة قیمتھ  
محطة تبرید المناطق. سنة من تاریخ إنشاء

اسم العالمة التجاریة 
للشركات التابعة المستحوذیمثل اسم العالمة التجاریة منافع اقتصادیة مستقبلیة في شكل أعمال مستقبلیة مرتبطة باالسم التجاري 

.٣٨) وتفي بمعاییر اإلدراج كموجودات غیر ملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ٦علیھا (إیضاح 

في   مراجعتھا السنویة لالنخفاض في قیمة الشھرة، باستخدام نموذج  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة  ، أجرت اإلدارة 
التدفقات النقدیة المخصومة ومضاعفات التداول لطریقة الشركات المماثلة. 

تم استخدام االفتراضات الرئیسیة التالیة أثناء مراجعة التدفقات النقدیة المخصومة:
 :٢معدل النمو٪
 :١٥معدل الخصم ٪



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٠

ملموسة وشھرة (تتمة) غیر موجودات ٩

بیان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي: فيتم تخصیص رسوم اإلطفاء للسنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-١٫٠٨١) ٢٥تكلفة اإلیرادات (إیضاح  
٥٫٢٦٢٢)٢٦المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٦٫٣٤٣٢

ومطلوبات عقود اإلیجار  موجودات حق االستخدام ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٣١
موجودات حق  

االستخدام
مطلوبات عقود 

اإلیجار 
ألف درھمألف درھم

٩٢٫٤٠٢٩١٫٩٥٢)٦خالل دمج األعمال (إیضاح  من مستحوذ علیھ 
٥٫٩٢٦٥٫٩٢٦إضافة خالل السنة 

-)٣٫٩٤٤(مصاریف االستھالك 
١٫٨١٧-مصاریف الفائدة  

)٣٫٩٦٥(-مدفوعات 
٩٤٫٣٨٤٩٥٫٧٣٠

تم تحلیل مطلوبات عقود اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٢٠٫٣٢١متداولة 
-٧٥٫٤٠٩غیر متداولة  

٩٥٫٧٣٠-



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥١

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار (تتمة) ١٠

بیان األرباح أو الخسائر الموحد كما یلي:فيتم تخصیص رسوم اإلطفاء للسنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-١٫٧١١) ٢٥(إیضاح  تكلفة اإلیرادات 
٢٫٢٣٣٢)٢٦المصاریف العمومیة واإلداریة (إیضاح 

٣٫٩٤٤٢

ة زمیلة استثمار في شرك١١

فیما یلي تفاصیل الشركة الزمیلة للمجموعة:

الملكیةحصةوالتشغیل التأسیسبلد األنشطة الرئیسیة اسم الشركة 
٢٠٢١٢٠٢٠

لالتصاالت ذ.م.م فیوال 
االتصاالت والتسویق واإلعالم  

٪٥٠-اإلمارات العربیة المتحدة والفعالیات  

٪ في شركة فیوال لالتصاالت ذ.م.م ("فیوال")، مما أدى إلى  ٥٠، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة  السنةخالل  
عة.٪. نتیجة لذلك، أصبحت فیوال شركة تاب١٠٠ملكیتھا إلى حصةزیادة 

فیما یلي الحركة في االستثمار في شركة زمیلة:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٢٫٩١٥٣٢٫٨٧٦ینایر  ١في 
٢٫٢٨٩)٩٠٣(حصة من (الخسارة) الربح للسنة 

-)٣٢٫٠١٢()٦٫٢المحول إلى االستثمار في شركات تابعة (إیضاح  
)٢٫٢٥٠(-توزیعات األرباح المستلمة خالل السنة 

٣٢٫٩١٥-دیسمبر  ٣١في 



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٢

استثمار في شركة زمیلة (تتمة) ١١

بالشركة الزمیلة للمجموعة:المتعلقةفیما یلي ملخص المعلومات المالیة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١١٥٫٦٥٧-الموجودات غیر المتداولة 
١٣٫٦٤٥-الموجودات المتداولة 

٥٠٫٧٥٢(-المطلوبات غیر المتداولة  
) ١٢٫٧٢٠(-المطلوبات المتداولة  

٦٥٫٨٣٠-صافي الموجودات 

٣٢٫٩١٥-)٪٥٠حصة المجموعة من صافي الموجودات (حصة ملكیة بنسبة 

٧١٫٨٢٧-اإلیرادات 

٤٫٥٧٨-الربح للسنة  

٢٫٢٨٩-) ٪٥٠(حصة ملكیة بنسبة الربححصة المجموعة من 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣٨٫١١٩متداولة 
٣٠٫٧٨٤٢٩٫٤٠٠غیر متداولة  

٦٨٫٩٠٣٢٩٫٤٠٠

فیما یلي التوزیع الجغرافي لالستثمارات:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣٨٫١١٩داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
٣٠٫٧٨٤٢٩٫٤٠٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٦٨٫٩٠٣٢٩٫٤٠٠



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٣

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة) استثمارات ١٢

االستثمار في  فيحركةإن ال. ٣٠رقمیضاحاإلالتقییم كما ھو موضح في  أسالیباالستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام  إدراجیتم  
كما یلي: ھي المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٢٩٫٤٠٠ینایر  ١في 
-٣٨٫١١٩)٦٫١خالل دمج األعمال (إیضاح من المستحوذ علیھ 

٢٩٫٤٠٠-إضافات خالل السنة
-١٫٣٨٤التغیر في القیمة العادلة  

٦٨٫٩٠٣٢٩٫٤٠٠دیسمبر  ٣١في 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٥٫٣٥٠٫٢٩٤متداولة 
-٨٣٫١١٠غیر متداولة  

٥٫٤٣٣٫٤٠٤-

التوزیع الجغرافي لالستثمارات:فیما یلي 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٥٫٣٥٠٫٢٩٤داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
-٨٣٫١١٠خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

٥٫٤٣٣٫٤٠٤-



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٤

الخسائر (تتمة) استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ١٣

االستثمار في  فيحركةإن ال. ٣٢رقمیضاحاإلالتقییم كما ھو موضح في  أسالیباالستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام  إدراجیتم  
كما یلي:ھي األرباح أو الخسائرالمالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الموجودات

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

--ینایر  ١في 
-٣٨٫٣٥٦)٦٫١خالل دمج األعمال (إیضاح من المستحوذ علیھ 

-٥٫٣٤٢٫٣٤٢إضافات* 
-٥٦٫٧٤٠التغیر في القیمة العادلة  

-)٤٫٠٣٤(استبعادات 

-٥٫٤٣٣٫٤٠٤دیسمبر  ٣١في 

.)١٧ألف درھم ساھم بھ مساھم جدید للمجموعة (إیضاح ٣٫٦٨٥٫٦٠٠بقیمةاإلضافات خالل السنة استثمار مدرج ضمن* 

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى ١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٥٩٫٨١٩٥٫٦١٣ذمم تجاریة مدینة 
)١٫٧٥٧()٢١٫٥٥٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٣٨٫٢٦٤٣٫٨٥٦
-٢٤٫٥١٤سلفات للموردین  
-١٧٫٦٤٧موجودات العقود 

١٥٫٠٧٧١٫٢٨٩مصاریف مدفوعة مقدماً 
٨٫٩٩٠-توزیعات أرباح مدینة 

-١١٫٥٣١ذمم مدینة أخرى 

٢٠٧٫٠٣٣١٤٫١٣٥
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٥٥

(تتمة) ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى ١٤

االئتمان المتوقعة مقابل الذمم التجاریة المدینة خالل السنة كما یلي: كانت الحركة في مخصص خسائر 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٧٥٧١٫٥٢٠ینایر  ١الرصید في 
-٢٢٫٩٣٠دمج األعمال  من خالل المستحوذ علیھ 

٢٣٧)٣٫١٣٢(للسنةالمحمل (العكس) 

٢١٫٥٥٥١٫٧٥٧دیسمبر ٣١الرصید في 

تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة للذمم المدینة، بمبلغ یساوي مدى أعمار خسائر االئتمان المتوقعة. ویتم تقدیر خسائر  
عن السداد  مخصص تستند إلى تجربة التعثر  وموجودات العقود باستخدام مصفوفة  االئتمان المتوقعة على الموجودات المالیة 

الي الحالي للمدین، یتم تعدیلھا وفق العوامل الخاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة  السابقة للمجموعة وتحلیل للمركز الم
للمجاالت التي یعمل فیھا المدینون وتقییم كل من اتجاه األوضاع الحالیة وكذلك المتوقعة في تاریخ التقاریر المالیة بما في ذلك  

. كما ھو مناسبالقیمة الزمنیة للنقود 

معلومات حول تعرض الذمم التجاریة المدینة للمجموعة لمخاطر االئتمان: فیما یلي 

اإلجمالي 
غیر مستحقة

اً یوم٣٦٠أكثر من اً یوم٣٦٠-١٢١اً یوم١٢٠- ٦١یوماً ٦٠- ٣١یوماً ٣٠أكثر من الدفع 
درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٪ ٣٠٫٧٣٪ ١٣٫٤٥٪ ١٣٫٣٪ ٧٫٤٦٪ ٨٫٢٢٪ ٠٫٠٦معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند 
١٥٩٫٨١٩٣٫٤٥٩١٧٫٩٨٥٤٣٫٩٩١١٢٫٦١٨٥٧٫٧٥٩٢٤٫٠٠٧التعثر

على مدى خسارة االئتمان المتوقعة
٢١٫٥٥٥٢١٫٤٧٩٣٫٢٨٣١٫٦٤٤٧٫٧٧٠٧٫٣٧٧العمر المتوقع لألداة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
٪ ٣٨٫٣٥٪ ١٩٫٩٦٪ ٣٧٫٧٨٪ ٢٣٫٥٣٪ ١٥٫٨٧٪ ١٠٫٨٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند 
٥٫٦١٣٨٦٨٢٠٨٨٥١٫٠٧٢٤٩٦٢٫٨٨٤التعثر

على مدى خسارة االئتمان المتوقعة
١٫٧٥٧٩٤٣٣٢٠٤٠٥٩٩١٫١٠٦العمر المتوقع لألداة
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 مخزون  15

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - 19.422 جاهزة  بضائع
 - 2.816 قطع الغيار والمواد االستهالكية 

 - 737 المواد الخام  
   
 22.975 - 

 - (2.584) ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة 
   
 20.391 - 
   

 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:  

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 - - يناير   1في 

 - 2.584 دمج األعمال   من خاللالمستحوذ عليه 
 - - المحمل للسنة  

   
 - 2.584 ديسمبر   31في 

   

 

 لدى البنوك نقد وأرصدة  16

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 15 2.526 النقد في الصندوق 
 10.317 3.439.859 النقد لدى البنوك 

 - 100.620 الودائع ألجل  

 (2) (679) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
   

 10.330 3.542.326  لدى البنوكالنقد واألرصدة 
 - (100.000) ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر ناقصاً: 

   
 10.330 3.442.326 النقد وما يعادله  

   

 

 ٪ 2.25إلى  ٪0.5يتراوح من يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك تجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتحمل فائدة بمعدل  

 سنوياً.

 

المعامالت غير النقدية الهامة المستبعدة من بيان التدفقات النقدية  الموحد هي كما يلي:

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - 3.685.600 ( 13ساهم بها أحد المساهمين )إيضاح     
   

 من قبل الشركة األم عند االستحواذ على  سداد 

 - 73.000 ( 6.2شركة تابعة )إيضاح   
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٥٧

رأس المال  ١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل 
دیسمبر٣١درھم للسھم الواحد (٠٫٢٥سھم بقیمة ١١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٨٠٠٫٠٠٠٣٠٠درھم للسھم الواحد) ١٫٠٠٠سھم بقیمة ٣٠٠: ٢٠٢٠

ألف درھم، مع تخفیض ١٠٠٫٠٠٠ألف درھم إلى  ٣٠٠من  الشركة، وافق المساھمون على زیادة رأس مال ٢٠٢١أبریل ١في  
سھم جدید.٩٩٫٩٩٩٫٧٠٠درھم إلى درھم واحد وإصدار ١٫٠٠٠القیمة االسمیة للسھم الواحد من 

ألف درھم من خالل إصدار  ٢٫١٠٠٫٠٠٠ألف درھم إلى ١٠٠٫٠٠٠، تمت زیادة رأس مال الشركة من ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 
ألف درھم مما نتج عنھ ٥٫٥١٩٫٧٠٠ألف سھم منھا لمساھم جدید بقیمة  ١٫٢٢٤٫٠٩٠د، تم إصدار  ألف سھم جدی٢٫٠٠٠٫٠٠٠

بقیمة ألف درھم واستثمارات  ١٫٨٣٤٫١٠٠ألف درھم. ساھم المساھم الجدید بنقد تبلغ قیمتھ  ٤٫٢٩٥٫٦١٠عالوة إصدار بقیمة  
).١٣ألف درھم (إیضاح ٣٫٦٨٥٫٦٠٠عادلة تبلغ

ألف  ٢٫٨٠٠٫٠٠٠ألف درھم إلى  ٢٫١٠٠٫٠٠٠، وافق المساھمون على زیادة رأس مال الشركة من  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٧في  
سھم جدید. تم إصدار ٢٫٨٠٠٫٠٠٠درھم وإصدار  ٠٫٢٥إلى  درھم واحددرھم، مع تخفیض القیمة االسمیة للسھم من   ألف 

٣٫١٠٨٫٠٠٠مقابل مبلغ بقیمة،  ٢٠٢١دیسمبر٥من خالل الطرح العام الذي تم إجراؤه في  ،  األسھم الجدیدة لمساھمین جدد
ألف درھم.٢٫٤٠٨٫٠٠٠، مما نتج عنھ عالوة إصدار بقیمة اً نقدتمت المساھمة بھألف درھم

: توزیعات األرباح
ألف درھم).٢٫٠٠٠: ٢٠٢٠، لم تعلن المجموعة عن توزیعات أرباح (السنةخالل 

نظامي ال حتیاطي اال١٨

اً الشركة احتیاطی كونتوالنظام األساسي للشركة،  ٢٠١٥) لسنة  ٢للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (اً وفق
ھذا االحتیاطي غیر إن  ٪ من رأس المال.  ٥٠حتى یساوي االحتیاطي  سنة٪ من األرباح لكل  ١٠عن طریق تخصیص  نظامیاً 
نص علیھ القانون. یللتوزیع باستثناء ما متاح

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٩

ھو وارد في المعیار   كما  ذو العالقة  مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعریف الطرف  معامالت  بإبرام  تقوم المجموعة 
إفصاحات األطراف ذات عالقة. ،  ٢٤المحاسبي الدولي رقم 

ألطراف ذات العالقة مساھمي المجموعة الرئیسیین، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسیطر علیھا من قبلھم ومن تتضمن ا
قبل عائالتھم أو تلك التي یمارسون تأثیرًا ملموساً فیھا على القرارات المالیة والتشغیلیة باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین.
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٥٨

(تتمة) طراف ذات العالقةاألرصدة والمعامالت مع األ١٩

األرصدة١٩٫١

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف درھم ألف طبیعة العالقة االسم 

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: 
٣١٣٫٤٥٥شركة خاضعة لسیطرة مشتركة الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م  

-٦٫٧٥٣طرف ذو عالقة آخر علي الیبھوني  فارس سھیل 
-٦٫٤٢٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بال للخدمات التقنیة ذ.م.م 

-٦٫٠٧١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة ذ.م.م العطاء لالستثمار 
-٣٫٥٨١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة العقاریة ذ.م.م تي اس إل 

-٣٫٣٠٨شركة خاضعة لسیطرة مشتركة مجموعة شركات بال ذ.م.م 
٧٨١١٫٠٥٥الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
٢٣٢١٫٠٤٧شركة خاضعة لسیطرة مشتركة تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

٣٫٦٧٥-شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي بروكیورمینت ار اس سي لیمتد  
/ أطراف  شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى 

ذات عالقة أخرى 
٣٫١٢٩٣٫١٣١

٣٤٣٫٧٣٦٨٫٩٠٨
) ٤٣٥() ٤٧٢(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  

٣٤٣٫٢٦٤٨٫٤٧٣

ألطراف ذات عالقة: مبالغ مستحقة 
-١٤٫٧٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شمیرا لالستثمار ذ.م.م 

-٣٫٩٨٦شركة خاضعة لسیطرة مشتركة شركة الطموح لالستثمار ذ.م.م
-٢٫٩٠٠شركة خاضعة لسیطرة مشتركة آر جي بروكیورمینت ار اس سي لیمتد 

-٢٫٠٩٤الشركة األم  الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
-١٫٧٦١شركة خاضعة لسیطرة مشتركة بدوار للتصمیم الداخلي ذ.م.م 

أطراف  / شركة خاضعة لسیطرة مشتركة أخرى 
ذات عالقة أخرى 

٣٫٠٥٣١٫٥٧٠

٢٨٫٤٩٤١٫٥٧٠

األطراف ذات العالقة ھي كما یلي: إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحقة من 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٣٥٤٤٩ینایر  ١الرصید في 
-٥٠المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال  

)١٤() ١٣(المعكوس خالل السنة 

٤٧٢٤٣٥دیسمبر ٣١الرصید في 
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 )تتمة(   العالقةاألرصدة والمعامالت مع األطراف ذات  19

 

 )تتمة(  األرصدة  19.1
 

  2021 2020 

 درهم ألف  درهم ألف  طبيعة العالقة  االسم 

 - 4.203.760 شركة خاضعة لسيطرة مشتركة  مار في األصول المالية االستث  

 

 عالقة:  وقرض من طرف ذ

، قامت السنةألف درهم. خالل   50.000قرض من الشركة األم بمبلغ  شركة تابعة تم االستحواذ عليها خالل السنة على حصلت

 . 2022فبراير  28 بتاريخسداد الرصيد المتبقي دفعة واحدة  على أن يتمألف درهم،  25.000المجموعة بسداد 

 

 تبلغ قيمته  سيطرة مشتركة برصيدخاضع لعالقة    وعالوة على ذلك، حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من طرف ذو

 (. 22)إيضاح  2021ديسمبر  31ألف درهم كما في   41.001

 

 المعامالت  19.2

 

 المجموعة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:، أبرمت السنةخالل  

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 10.493 128.811 )شركات خاضعة لسيطرة مشتركة( اإليرادات 
   

 34 52.563 )شركات خاضعة لسيطرة مشتركة( تكلفة اإليرادات 
   

 - 4.029 )شركات خاضعة لسيطرة مشتركة(المصاريف العمومية واإلدارية 
   

 

استحواذ المجموعة   عملية  ألف درهم( لتمويل  30.000:  2020ألف درهم )  69.095خالل السنة، ساهمت الشركة األم بمبلغ  

 المالية(.  الموجوداتبعض االستثمارات في  االستحواذ على: 2020المالية ) الموجوداتعلى بعض االستثمارات في  

 

 معامالت واألرصدة مع مؤسسة مالية )طرف ذو عالقة آخر( ال

 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 10.317 3.054.807 أرصدة لدى مؤسسة مالية  
   

 - 205.088 قروض
   

 - 2.604 مصاريف الفائدة للسنة 
   

 - 22.547 سحوبات 
   

 - 61.952 سداد قروض 
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٦٠

(تتمة) األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة١٩

تعویضات اإلدارة العلیا ١٩٫٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٫٨٩٦٥٥٦الرواتب ومكافآت الموظفین  
٣٢٦٦٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٤٫٢٢٢٦٢١

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي ٢٠

إن المعلومات المالیة للشركات التابعة التي لدیھا حقوق غیر مسیطرة جوھریة مبینة أدناه: 

نسبة حصة الملكیة المملوكة من قبل الحقوق غیر المسیطرة: 

٢٠٢١٢٠٢٠والتشغیل التأسیسبلد اسم الشركة

-٪ ٥١٫٩٩اإلمارات العربیة المتحدة شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع 
-٪٤٩اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة أمورفیا ذ.م.م 

٢٠٢١
ألف درھم

األرصدة المتراكمة للحقوق غیر المسیطرة الجوھریة: 
٤١٦٫١٩٤شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع 

١٥٩٫٣٣٥مجموعة أمورفیا ذ.م.م 
٥٧٥٫٥٢٩

األرباح المخصصة للحقوق غیر المسیطرة الجوھریة: 
٤٠٫٢٨١شركة اإلمارات لتعلیم قیادة السیارات ش.م.ع 

-مجموعة أمورفیا ذ.م.م 

٤٠٫٢٨١



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦١

(تتمة) الشركات التابعة الجوھریة المملوكة بشكل جزئي٢٠

إن المعلومات المالیة الملخصة لھذه الشركات التابعة مبینة أدناه.  

أومورفیاقیادة  
ألف درھم ألف درھم 

-١٣٦٫٨٥٩اإلیرادات 
-) ٢٤٫٤٨٥(تكلفة المبیعات  

-١٣٫٥٣٤خرى  األیرادات اإل
-) ٤٦٫٩٣٨(العمومیة واإلداریةالمصاریف 

-)١٫٤٩٦(تكلفة التمویل  

-٧٧٫٤٧٤الربح للسنة  

-٤٠٫٢٨١العائد إلى الحقوق غیر المسیطرة  

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملخص بیان المركز المالي كما في 

أومورفیاقیادة 
ألف درھم ألف درھم 

٤١٢٫٢٣٣٢٩٥٫١٥٤الحقوق غیر المسیطرة  
٤٩٥٫١٨٨١٣٣٫٦٧٢الموجودات المتداولة 

٤٥٫٦٦٩٤٣٫٤٩٩المطلوبات غیر المتداولة  
٦١٫٢٢٩٦٠٫١٥٣المطلوبات المتداولة  

٨٠٠٫٥٢٣٣٢٥٫١٧٤) ٪١٠٠حقوق الملكیة (

العائدة إلى: 
٣٨٤٫٣٢٩١٦٥٫٨٣٩حاملي أسھم الشركة األم  

٤١٦٫١٩٤١٥٩٫٣٣٥الحقوق غیر المسیطرة  

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملخص معلومات التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في 

أومورفیاقیادة  
ألف درھم ألف درھم 

-١٨٧٫٨١٢تشغیلیة 
٤٠٫٤١٨) ١٠٤٫٥٥٩(استثماریة  

٥٢٫٦٥٠) ٩٣٫٤٣٠(تمویلیة 

٩٣٫٠٦٨) ١٠٫١٧٧(الزیادة في النقد وما یعادلھ (النقص) صافي 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٢

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٫٦٢٦٢٫٢٧١ینایر  ١في 
-٣٢٫٤٦٠) ٦دمج األعمال (إیضاح من خاللالمستحوذ علیھ 
٣٫٦٤١٣٦٩المحمل للسنة  

)١٤()١٫٣٤٤(المدفوع خالل السنة 

٣٧٫٣٨٣٢٫٦٢٦دیسمبر  ٣١في 

القروض ٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم االستحقاق  معدالت الفائدة  الضمان القروض: 

- ٢٠٢٧٢٥٫٤٣١دیسمبر ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ١قرض ألجل  
- ٢٠٢٤١٣٧٫٤٨١دیسمبر ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ٢قرض ألجل  
- ٢٠٢٩٤١٫٦٠٧یونیو ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ٣قرض ألجل  
- ٢٠٢٧١٥٤٫٧٨٨دیسمبر ٪ ١٫٨٥ایبور + مضمون  ٤قرض ألجل  
- ٢٠٢٦٤١٫٠٠١دیسمبر ٪ ٥مضمون  ٥قرض ألجل  
- ٢٠٢٣٧٫٦٢٣إبریل بدون فوائد غیر مضمون  ٦قرض ألجل  

٤٠٧٫٩٣١ -

٪ من إجمالي تكلفة مشروع محطة تبرید مناطق في أبوظبي. یستحق سداد  ٥٠لتمویل  ١تم الحصول على القرض ألجل  )١(
مضمون برھن موثق على  القرض  إن  .٢٠٢٧دیسمبر  ٣١حتى ٢٠١٥دیسمبر ٣١قسط سنوي، تبدأ من ١٢القرض على  

حقوق المساطحة الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق، ورھن على المعدات التي تم تركیبھا في  
المرحلة الرابعة من مشروع تبرید المناطق وقرض تابع من طرف ذو عالقة.-مركز العاصمة 

، تمت إعادة ھیكلة القرض، حیث یستحق  ٢٠١٦محطات تبرید المناطق. في  لتمویل إنشاء  ٢تم الحصول على القرض ألجل  )٢(
ھیكلتھ على   المعاد  واحدة للمبلغ المتبقي في  ٨سداد القرض ألجل  مع سداد دفعة  إن ٢٠٢٤دیسمبر  ٣١أقساط سنویة   .

القرض المعاد ھیكلتھ مضمون بضمان شخصي لطرف ذو عالقة ورھن على العقارات المشیدة.

أقساط نصف سنویة بقیمة  ٧لتمویل محطة تبرید مناطق. كان القرض مستحق السداد على  ٣الحصول على القرض ألجل  تم  )٣(
ودفعة واحدة للمبلغ المتبقي في دیسمبر ٢٠٢٠یونیو  ٣٠حتى  ٢٠١٧یونیو  ٣٠ملیون درھم لكل منھا ابتداًء من  ٤٫٧٥
ملیون درھم لتمویل المرحلة الثانیة من محطة ١٢٠مالي قدره  ، جددت الشركة التابعة التسھیل بحد إج ٢٠٢٠. خالل  ٢٠٢٠

. إن القرض  ٢٠٢٩یونیو ٣٠قسط ربع سنوي مع تاریخ استحقاق نھائي في  ٣٢تبرید المناطق، والذي یستحق سداده على  
دم من  مضمون مقابل رھن على المحطات والماكینات الخاصة بمحطة تبرید المناطق وضمان شركات غیر قابل لإللغاء مق

طرف ذو عالقة یغطي التسھیالت اإلجمالیة. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٣

القروض (تتمة) ٢٢

٢٢قسط ربع سنوي تبدأ من ٢٢لتمویل محطة تبرید مناطق. یستحق سداد القرض على ٤تم الحصول على القرض ألجل )٤(
لقرض مضمون مقابل  . إن ا٢٠٢٧دیسمبر ٢٢وسداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي في ٢٠٢٧سبتمبر ٢٢حتى ٢٠٢٢یونیو 

رھن على محطات وماكینات محطة تبرید المنطقة وضمان شركات غیر قابل لإللغاء.

٪ من التكلفة اإلجمالیة لمشروع محطة تبرید مناطق ٢٠، خاضع لسیطرة مشتركة، لتمویل  ٥تم الحصول على القرض ألجل  )٥(
ویستحق  ٢٠٢٣دیسمبر  ٣١نویة متساویة تبدأ من  أقساط س٤في أبوظبي. یستحق سداد الجزء األساسي من القرض على  

. إن القرض مضمون برھن موثق على حقوق المساطحة  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١قسط سنوي تبدأ من  ١٢سداد جزء الفائدة على 
-الممنوحة للشركة التابعة فیما یتعلق بقطعة أرض تبرید المناطق، ورھن على المعدات التي تم تركیبھا في مركز العاصمة 

).١مرحلة الرابعة من مشروع تبرید المناطق (یرجى الرجوع إلى القرض ألجل  ال

وتم تحویلھ إلى إحدى  ٢٠١٣من شركة الدار العقاریة ش.م.ع في یولیو  ٦حصل طرف ذو عالقة على القرض اآلخر رقم )   ٦(
ألصلیة. ال یحمل القرض أیة فائدة شركات التبرید التابعة لشركة بال دون أیة تغییرات على شروط وأحكام اتفاقیة القرض ا

. ٢٠٢٣أبریل  ١وتنتھي في ٢٠١٦أبریل ١أقساط سنویة تبدأ في ٨ویستحق السداد على 

إن الحركة في القروض خالل السنة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

--ینایر  ١في 
-٣٩٠٫٣٥٢)٦٫١دمج األعمال (إیضاح من خاللالمستحوذ علیھ 

-٦٩٫٠٧٧سحوبات 
-٩٥إطفاء تكلفة معاملة 

-٥٫٥٦٢تكلفة التمویل* 
-)٥٧٫١٥٥(سداد مبالغ 

-٤٠٧٫٩٣١دیسمبر  ٣١في 

واآلالت والمعدات، مع تحمیل : ال شيء) ضمن الممتلكات  ٢٠٢٠ألف درھم (٢٫١٦٣قیمتھاتكلفة التمویل البالغةتمت رسملة*  
.الموحداألرباح أو الخسائربیان فيتكلفة التمویل إلىألف درھم ٣٫٣٩٩المبلغ المتبقي بقیمة

تم اإلفصاح عنھا في بیان المركز المالي الموحد كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣١٤٫٨٦١الجزء غیر المتداول 
-٩٣٫٠٧٠المتداول الجزء 

٤٠٧٫٩٣١-
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٤

ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى ٢٣
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم

٤٤٫٣٥١١٫٠٤١ذمم تجاریة دائنة  
٥٦٫٤٥٥١١٧سلفات من عمالء
-٥٨٫٢٣٢إیرادات مؤجلة

٩٠٫٣٧٩٣٫٠٥٤مستحقات وذمم دائنة أخرى 
-٢٤٫٦٣٩ضمان ودائع

-٧٩٤ضریبة القیمة المضافة الدائنة، صافي  
-٨٫٣٤٤محتجزات دائنة 

٢٨٣٫١٩٤٤٫٢١٢
-)١٠٨٫٣٠٣(ناقصاً: الجزء غیر المتداول  

١٧٤٫٨٩١٤٫٢١٢

یتكون الجزء غیر المتداول مما یلي: 

-٤٩٫٢٣١إیرادات مؤجلة 
-٣٤٫٤٣٣سلفات من عمالء  

-٢٤٫٦٣٩ودائع ضمان 

١٠٨٫٣٠٣-

اإلیرادات ٢٤
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم
نوع البضائع والخدمات 

-١٤٤٫٣٧٧اإلیرادات من خدمات تبرید المناطق  
-١٣٦٫٨٥٩اإلیرادات من خدمات االستشارات والتدریب والتوجیھ   

٦٠٫٣٧٣١٥٫٧٨٤اإلیرادات من خدمات اإلعالم والتسویق 
اإلیرادات من بیع المنتجات التجمیلیة وتقدیم خدمات الرعایة الشخصیة  

-٢٥٫٩٦٩ذات الصلة 
-٤٫٣٣٤اإلیجارات اإلیرادات من 

٣٧١٫٩١٢١٥٫٧٨٤

توقیت إدراج اإلیرادات  
٢٦٣٫٣١٤٩٫٩٨٨اإلیرادات في فترة زمنیة محددة  

١٠٨٫٥٩٨٥٫٧٩٦اإلیرادات بمرور الوقت  

٣٧١٫٩١٢١٥٫٧٨٤

األسواق الجغرافیة 
٣٧١٫٩١٢١٥٫٧٨٤اإلمارات العربیة المتحدة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٥

تكلفة اإلیرادات ٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٢٫٨٢٥٧٫٧٩٣تكلفة الموظفین  
-٣٩٫٣٩٨رسوم الكھرباء والمیاه  

٢٧٫٧٥٧١٫٨٢١المواد والمنتجات االستھالكیة 
-١٩٫٢١٦)٧استھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 

-٧٫٣٢١رسوم االمتیاز من تبرید المناطق  
-٢٫٥٦٨) ٨استھالك استثمار عقاري (إیضاح 

-١٫٨١٠اإلصالح والصیانة  
-١٫٧١١)١٠استھالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 

-١٫٣٩٧لمتكبدة من العقارات المؤجرة  االتكلفة 
-١٫٠٨١)٩إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

-٦٫٢١٠أخرى 

١٦١٫٢٩٤٩٫٦١٤

المصاریف العمومیة واإلداریة  ٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٤٫٤٨٠٢٫٧٢٢تكلفة الموظفین  
١٠٫١١٦٧٢٢الرسوم القانونیة والمھنیة

٨٫٨١٧١٩٩تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة  
٨٫١٢٦٢٩٦اإلیجار والمرافق واالتصاالت  

٦٫٥٤٧٣٩٦)٧استھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
٥٫٢٦٢٢)٩إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

٢٫٢٣٣٢)١٠استھالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
-١٫٠٣١اإلعالن والرعایة 

٥٫٧٦٢١٫١٥١أخرى  

٨٢٫٣٧٤٥٫٤٩٠



م") .م.شركة المضاعفة لالستشارات التسویقیة ذ"سابقاً:  (ش.م.عمجموعة ملتیبالي 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٦٦

إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى  ٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  لالستثماراتالتغیر في القیمة العادلة 
-٥٦٫٧٤٠)١٣األرباح أو الخسائر (إیضاح 

-٤٠٫٩٨٨) ٦٫٢ربح من إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقاً (إیضاح 
-٧٠٢ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

-٢٠٩إیرادات الفائدة 
٤٫٩١٨٨٢٩أخرى  

١٠٣٫٥٥٧٨٢٩

العوائد األساسیة للسھم الواحد ٢٨

العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة خالل  للسنةیتم احتساب العوائد األساسیة للسھم بتقسیم الربح  
الفترة كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠

١٨٤٫٩١٥٣٫٧٩٨الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

٣٫٢٦٧٫٤١٨٣٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم) 

٠٫٠٦١٢٫٦٦العوائد األساسیة للسھم للفترة (درھم) 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٢٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٠٫٠٣٨٩٧٠خطابات الضمان  

-١٫٢٦٠خطابات االعتماد  

-١٤٥٫٣١٨التزام بنفقات رأسمالیة  

تم إصدار الضمانات البنكیة أعاله ضمن سیاق األعمال االعتیادیة. 
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٦٧

التحلیل القطاعي  ٣٠

ألغراض تشغیلیة، تم تنظیم المجموعة ضمن قطاعات أعمال على النحو التالي: 

خدمات تصمیم وإنتاج اإلعالنات وخدمات طباعة المنشورات التجاریة.قطاع االتصاالت یتضمن 

تركیب معدات تبرید المناطق وتكییف الھواء وإصالح معدات تبرید المناطق واالستثمار في مشاریع البنیة قطاع المرافقیتضمن  
التحتیة.

ة المركبات. إدارة وتطویر أنشطة التدریب على قیادعلى القیادةقطاع التدریب یتضمن 

الرعایةیتضمن   والخدمات  قطاع  للمرأة  الشخصیة  والعنایة  بالجملة،  والتزیین  التجمیل  مستحضرات  وبیع  الصحیة  الخدمات 
األخرى ذات الصلة بالعنایة الشخصیة. 
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٦٨

(تتمة) التحلیل القطاعي ٣٠

اإلجمالي قطاع الرعایة التدریب على القیادة قطاع قطاع المرافق  قطاع االتصاالت  
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٣٧١٫٩١٢١٥٫٧٨٤-٢٥٫٩٦٩-١٤١٫١٩٣-٦٠٫٣٧٣١٥٫٧٨٤١٤٤٫٣٧٧اإلیرادات
)٩٫٦١٤()١٦١٫٢٩٤(-)١٩٫٨٣٣(-)٢٨٫٤٥٠(-)٧٠٫٠٣٧()٩٫٦١٤()٤٢٫٩٧٤(تكلفة اإلیرادات 

٢١٠٫٦١٨٦٫١٧٠-٦٫١٣٦-١١٢٫٧٤٣-١٧٫٣٩٩٦٫١٧٠٧٤٫٣٤٠إجمالي الربح  

١٠٣٫٥٥٧٨٢٩---٤٩٫١٢٠-٥٣٫١٤٤٨٢٩١٫٢٩٣إیرادات استثمار وإیرادات أخرى 
٢٫٢٨٩)٩٠٣(------٢٫٢٨٩)٩٠٣(استثمار في شركة زمیلة  ربح )خسارة(حصة من 

-)٥٫٧٠٢(-)٣٠١(-)١٫٤٩٦(-)٣٫٧٨٩(-)١١٦(تكالیف التمویل 
)٥٫٤٩٠()٨٢٫٣٧٤(-)٦٫٣٩١(-)٤٤٫٣٧٠(-)٥٫٧٢٦()٥٫٤٩٠()٢٥٫٨٨٧(مصاریف عمومیة وإداریة 

٢٢٥٫١٩٦٣٫٧٩٨-)٥٥٦(-١١٥٫٩٩٧-٤٣٫٦٣٧٣٫٧٩٨٦٦٫١١٨للسنة الربح (الخسارة) 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١١٫٦٠٣٫٧٦٢٩٨٫٣٣٤-٥٨١٫٢٦٠-٦٫٤٦٥٫٧٥٥-٣٫١٣٩٫٢٥٢٩٨٫٣٣٤١٫٤١٧٫٤٩٥موجودات القطاع  

٨٧٧٫٧٣٢٨٫٤٠٧-١٠٣٫٠٥٢-١٠٦٫١٠٧-٥١٫٨١٢٨٫٤٠٧٦١٦٫٧٦١مطلوبات القطاع  
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٦٩

المخاطر المالیة إدارة ٣١

إدارة مخاطر رأس المال 
ستمراریة بھدف تقدیم عوائد  إن ھدف المجموعة من إدارة رأس المال ھو حمایة مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ اال

رأس المال بخفض تكلفة رأس المال. بھیكلللمساھمین ومنافع للشركاء وكذلك االحتفاظ  

یل ھیكل المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل قیمة مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین والعوائد الرأسمالیة وبھدف االحتفاظ أو تعد
للمساھمین وإصدار أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لخفض الدیون.

لم یكن ھنالك تغییرات على منھج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

حتساب نسبة المدیونیة  اصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم  وبما یتوافق مع األخرین في ال
حتساب إجمالي "حقوق الملكیة" كما ھو معروض  ا . یتم  واألرصدة البنكیةكصافي الدین مقسوماً على إجمالي القروض ناقصاً النقد  

زائد صافي الدین. الموحدفي بیان المركز المالي

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٤٠٧٫٩٣١)٢١(إیضاح قروض بنكیة
-٩٥٫٧٣٠) ١٠(إیضاح مطلوبات عقود إیجار

-٢٥٫٠٠٠)١٩٫١(إیضاح قرض من طرف ذو عالقة
) ١٠٫٣٣٠()٣٫٥٤٢٫٣٢٦() ١٦(إیضاح نقد وأرصدة بنكیة 

) ١٠٫٣٣٠()٣٫٠١٣٫٦٦٥(صافي الدین 

١٠٫١٥٠٫٩٠٥٨٩٫٩٢٧الملكیة حقوق 

--نسبة المدیونیة / حقوق الملكیة

أھداف إدارة المخاطر المالیة 
المالیة   باألدوات  تحویل العمالت األجنبیة -تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة المتعلقة  مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر 

ومخاطر التدفقات   ومخاطر السیولة. ومخاطر األسعار  ومخاطر االئتمان  القیمة العادلة)  معدالت الفائدة على  ومخاطر  النقدیة 
یتمركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى الحد من التأثیرات السلبیة  

المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 

مخاطر السوق إدارة 
مخاطر تحویل العمالت األجنبیة 

لیس لدى المجموعة أي تعرض جوھري لمخاطر العمالت األجنبیة حیث أن معظم موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة سائدة بالدرھم 
اإلماراتي أو بالدوالر األمریكي، حیث أن الدوالر األمریكي ثابت مقابل الدرھم اإلماراتي. 
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المخاطر المالیة (تتمة) إدارة ٣١

إدارة مخاطر السوق (تتمة) 
مخاطر األسعار 

محفظة   بلغت  بھا.  تحتفظ  التي  المتداولة  االستثمارات  بسبب  المتداولة  المالیة  األوراق  أسعار  مخاطر  إلى  المجموعة  تتعرض 
تاریخ التقاریر المالیة، إذا كانت أسعار  ). في ال شيء:  ٢٠٢٠ألف درھم (٥٫٣٨٨٫٤١٣استثمارات المجموعة المتداولة ما قیمتھ  

نخفضت حقوق ملكیة المجموعة وربحھا وخسارتھا كما  ارتفعت/مع ثبات كافة المتغیرات، ال ٪٥االستثمارات أعلى/أقل بنسبة  
یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٢٦٧٫٥١٥التأثیر على ربح المجموعة للسنة (زیادة / نقص)

-١٫٩٠٦التأثیر على الدخل الشامل اآلخر للمجموعة للسنة (زیادة / نقص) 

مخاطر معدالت الفائدة 
یتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في معدالت الفائدة السوقیة بشكل رئیسي بقروض المجموعة ذات معدالت الفائدة 

نقطة أساس مع بقاء كافة المتغیرات ١٠٠، فیما لو كانت معدالت الفائدة على القروض أقل/أعلى بـ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١العائمة. في  
).ال شيء: ٢٠٢٠ألف درھم (٣٫٥٩٣بمبلغ ثابتة، الرتفع / انخفض الربح للسنة

إدارة مخاطر االئتمان 
ستثناء مخاطر االئتمان التي تتعلق بأرصدة الذمم المدینة. تكون كل شركة  ا یتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، ب

وتحلیل مخاطر االئتمان لكل من عمالئھم الجدد قبل عرض   مسؤولة عن إدارة  وأحكام  محلیة  وأحكام الدفع االعتیادیة  شروط 
التوصیل. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یعادلھ والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة باإلضافة إلى تعرضات االئتمان  

حدود االئتمان  للعمالء، ویشمل ذلك المدینون القائمة والمعامالت الملتزم بھا. على أساس كل حالة على حدة. یتم مراقبة استخدام
بشكل دوري. إن سیاسة المجموعة ھي إیداع النقد وما یعادلھ والودائع القصیرة األجل لدى بنوك ومؤسسات مالیة ذات سمعة  

طیبة.

لیس ھناك تركزات جوھریة لمخاطر االئتمان ضمن المجموعة. توجد سیاسات مطبقة بھدف ضمان تقدیم الخدمات إلى العمالء 
مقبول. ینشأ تعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان من فشل الطرف المقابل، بأقصى تعرض مساوي للقیم ذو تاریخ ائتماني

المدرجة لھذه األدوات. 

إدارة مخاطر السیولة 
. المرتبطة بمطلوباتھا المالیة عند استحقاقھا المدفوعاتمخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزامات  إن  

إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السیولة  بوضعتقع المسؤولیة النھائیة عن إدارة مخاطر السیولة على عاتق اإلدارة التي قامت 
المجمیھدف إلى   تمویل  مخاطر إدارة  المجموعة  تدیر  إدارة السیولة.  ومتطلبات  والطویل  والمتوسط  القصیر  المدى  على  وعة 

من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة  و،  العالقةوتمویل من األطراف ذات  كافیةالسیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات
. وبات المالیةالمتوقعة والفعلیة ومطابقة تواریخ استحقاق الموجودات والمطل
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٣١

(تتمة) إدارة مخاطر السیولة
الدفع  ٣١استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة في  تواریخیلخص الجدول أدناه   دیسمبر، بناًء على تواریخ 

الفائدة الحالیة في السوق.ومعدالتالتعاقدیة 

اإلجمالي سنوات٥أكثر من وات سن٥إلى  سنةشھر ١٢إلى  ٣شھور ٣أقل من عند الطلب 
درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٤٫٠٨٧٩٣٫١٤٣٢٧٩٫٠٣٧٧٣٫٧٠٠٤٤٩٫٩٦٧-القروض 

٢٥٫٠٠٠---٢٥٫٠٠٠-قرض من طرف ذو عالقة  
٩٫٤١٧١٥٫٤٥٤٥٤٫٩٣٢٧٨٫٥١٢١٥٨٫٣١٥-مطلوبات عقود اإلیجار 

٢٨٫٤٩٤----٢٨٫٤٩٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
٥٢٫٦٩٥---٥٢٫٦٩٥-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

٢٨٫٤٩٤٩١٫١٩٩١٠٨٫٥٩٧٣٣٣٫٩٦٩١٥٢٫٢١٢٧١٤٫٤٧١اإلجمالي 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 
١٫٥٧٠----١٫٥٧٠مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

١٫٦٩٦---١٫٦٩٦-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

٣٫٢٦٦---١٫٥٧٠١٫٦٩٦اإلجمالي 

القیم العادلة ٣٢

األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون

ستثمارات االمن أطراف ذات عالقة ووالمبالغ المستحقةمدینة  التجاریة الذمم  الرصدة لدى البنوك واأل تتكون الموجودات المالیة من  
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبعض الستثمارات  االمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال

ألطراف ذات عالقة وبعض  ةمستحقالمبالغ الدائنة، والتجاریةالذمم  الالمتداولة األخرى. تتكون المطلوبات المالیة من  الموجودات
المطلوبات المتداولة األخرى.

ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة. 

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
التقییم: حسب أسلوبودات والمطلوبات تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للموج 

األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :١المستوى 
، سواء بشكل مباشر المدرجةعلى القیمة العادلة  جوھريأخرى یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا التي لھا تأثیر  أسالیب:٢المستوى  

أو غیر مباشر.
والتي ال تستند إلى بیانات السوق  المدرجةعلى القیمة العادلة  جوھريالتي تستخدم المدخالت التي لھا تأثیر  األسالیب:  ٣المستوى  

التي یمكن مالحظتھا. 
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(تتمة) القیم العادلة٣٢

(تتمة) العادلةالتسلسل الھرمي للقیمة 
المجموعة. لموجوداتیقدم الجدول التالي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة 

القیمة العادلة كما في 

الموجودات المالیة  
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
التسلسل الھرمي  

أسالیب التقییم  للقیمة العادلة 
ألف درھم ألف درھم 

استثمارات في  – استثمارات في أسھم مدرجة
أسعار متداولة في سوق نشطة المستوى األول - ٥٫٣٨٨٫٤١٣موجودات مالیة 

استثمارات في  –استثمارات في أسھم غیر مدرجة 
طریقة السوق  المستوى الثالث ١١٣٫٨٩٤٢٩٫٤٠٠موجودات مالیة 

. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة، السنةالمستویات خالل كل مستوى من لم تكن ھناك أیة تحویالت بین 
وبالتالي لم یتم إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله. 

األحداث الالحقة٣٣

التالیة:ةالشركعلى ذكانت المجموعة في صدد االستحوا، السنةبعد نھایة 

.٪٦٥حصة ملكیة بنسبة –٣٦مجموعة سي ) ١(
.)الطبیة باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الطبیة المتخصصةالخبراتمن اً فریداً مزیج (تقدم المجموعة 


