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 مساهمي إلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 ستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م.

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي

التابمة )يشتتتتتتتتتتتاة بلي ا رما  بت  وشتتتتتتتتتتت  ا  ا"( الشتتتتتتتتتتت  ة)"  ستتتتتتتتتتتتاليونل ااراةات الم.اة ة       لقمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  
 الدخمو الخستتتتتتتتتاةة أو   ال بح، و م رن بياا 2019ديستتتتتتتتتمب    31"المجموعة"( والتي  شتتتتتتتتتمم بياا الم  ل المالي الموحد  ما  ي  

، اة خ الموحد وبياا التد .ات الن.دية الموحد للستتتتتتتتتتتتتتنة المنت ية ب ل  الت  الملكيةالموحد وبياا التغي ات  ي ح.وق  اآلخ   الشتتتتتتتتتتتتتتارم
   والتي  شمم رلخص للسياسات المحاسبية ال ارة الموحدة واايضاحات حول البيانات المالية

 
الم  ل المتتالي الموحتتد  ، ي ةأينتتا، با البيتتانتتات المتتاليتتة الموحتتدة الم  .تتة  ة   ب تتتتتتتتتتتتتتوةة عتتادلتتة، رن  مي  النواحي الجو   تتة

 د .ا  ا الن.دية الموحدة للستنة المنت ية ب ل  التاة خ و .ا  للممايي  وأدائ ا المالي الموحد و   2019ديستمب    31للمجموعة  ما  ي  
  الدولية للت.اة   المالية

 الـــــرأي أساس

 رستتتتاولية ردقق الحستتتتاباتل.د قمنا بتدقي.نا و .ا  للممايي  الدولية للتدقيق  با رستتتتاوليا نا بمو ك  ل  الممايي  روفتتتتحة  ي  . ة 
حول  دقيق البيانات المالية الموحدة رن  .   نا   ما أننا رست.لوا عن المجموعة و ق رمايي  السلوك الدولية لمجلس المحاسبين 

 نبا بلى  نك ر  رتطلبات الستتتتتتتتلوك اخخىقي اخخ ة  ي دولة ااراةات الم بية المتحدة  بين الم نيينقواعد الستتتتتتتتلوك للمحاستتتتتتتت 
ل.واعد و  للمجموعة    ا، وقد التلرنا بمستتتتاوليا نا اخخىقية اخخ ة و .ا ل  م المتطلبات المتمل.ة بتدقي.نا للبيانات المالية الموحدة

  ونمت.د بأا بّينات التدقيق الثبو ية التي رجلس الممايي  اخخىقية الدولية للمحاستتبين  الستتلوك للمحاستتبين الم نيين ال تتادةة عن
 ح لنا علي ا  افية ورىئمة لتو   أساسا ل أينا 

 معلومات أخرى 

رجلس ااداةة ال ي ح تتتتتتتتتتتلنا علي  قبم   .   عن المملورات اخخ ة   تكوا المملورات اخخ ة رن   ةالمستتتتتتتتتتتاول ي با ااداةة 
 حول ا   دقي.ناالحسابات  با المملورات اخخ ة ال  تضمن البيانات المالية الموحدة و .     ردقق اة خ  .    

 
 المملورات اخخ ة، وال نمب  بأي شكم عن  أكيد أو استنتاج بشأن ا  يشممبا ةأينا حول البيانات المالية الموحدة ال 

 
 ي االطىع على المملورات اخخ ة، و ي ستتتتتتتتبيم  ل  ن.و  الموحدة  تمثم رستتتتتتتتاوليتنا بالنستتتتتتتتبة خعمال  دقي.نا للبيانات المالية  

رات اخخ ة غي  رتوا .ة  و    ا ر  البيانات المالية الموحدة أو المملورات التي ح تتلنا علي ا  ا  انت   م المملو بفيما بتحديد 
 بط  .ة أخ ة أن ا  تضمن أخطاء رادية   ب ا ا ضحأثناء قيارنا بأعمال التدقيق، أو 

 
بلى اخعمال التي قمنا  ستتنادا  اب ا استتنتجنا و ود أي أخطاء رادية  ي المملورات اخخ ة،  نن  يتمين علينا اا  تاع عن  ل ،  

 ب ا فيما يتملق ب  م المملورات اخخ ة التي ح لنا علي ا قبم  اة خ   ا الت.     ليس لدينا را ُنفِ ح عن   ي   ا الشأا  
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 في إعداد البيانات المالية الموحدة  وأعضاء مجلس اإلدارة اإلدارةمسؤوليات 

 وطب.ا   رستتتتتتاولة عن بعداد   م البيانات المالية الموحدة وع فتتتتتت ا ب تتتتتتوةة عادلة و .ا  للممايي  الدولية للت.اة   الماليةااداةة با  
ن ع ، و  ل  2015( لستنة  2الستاة ة لل.انوا اال حادي لدولة ااراةات الم بية المتحدة ةق  )واخحكا     للمجموعةللنةا  اخستاستي 

فتتتتتتتتت وة ة لتمكن ا رن بعداد البيانات المالية الموحدة ب تتتتتتتتتوةة عادلة خالية رن  ااداةةوفتتتتتتتتت  نةا  ال قابة الداخلية التي  جد ا 
 أخطاء  و   ة، سواء  انت ناشئة عن احتيال أو خطأ 

 
رستتتم ة واا  تتاع رتى   منشتتأةرستتاولة عن  .يي  قدةة المجموعة على االستتتم اة  ااداةة با ،عند بعداد البيانات المالية الموحدة

  فية المجموعة أو ااداةة ، عن المسائم المتمل.ة باالستم اة تتتتتتة واعتماد ربتتتتتتتتدأ االستم اة تتتتتتتتتتة المحاسبي، را ل   نوي رناسبا  كاا 
 القيا  ب ل   بالليا  ا، أو ال يو د لدي ا بديم واقمي وقف عم

 
 .على رساة بعداد الت.اة   المالية للمجموعة ااش افرساولين عن  أعضاء رجلس ااداةةيمتب  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

با غايتنا  تمثم بالح تتتتتتتتول على  أكيد رم.ول فيما ب ا  انت البيانات المالية الموحدة خالية ب تتتتتتتتوةة عارة رن أخطاء  و   ة، 
التأكيد المم.ول  و رستتتتوة عالن رن   باستتتواء  انت ناشتتتئة عن احتيال أو عن خطأ، وتقتتتداة  .    المدقق ال ي يشتتتمم ةأينا  

ق التي  ّمت و .ا للممايي  الدولية للتدقيق ستتتتتتتتوف  كشتتتتتتتتف دائم ا أي خطأ  و  ي  ي حال التأكيد، وال يضتتتتتتتتمن أا عملية التدقي
فيما ب ا  اا رن المتوق   أثي  ا   ُرجم و ودم  وقد  نشتتتتتأ اخخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، و متب   و   ة بشتتتتتكم   دي أو 

 البيانات المالية الموحدة المستخدرين بناء  على   م قبم على ال. اةات االقت ادية المتخ ة رن 
 

 تتنننتتا نمتتاةد الت.تتدي  الم ني ونحتتا   على الشتتتتتتتتتتتتتتت  الم ني طوال  ت ة  التتدوليتتة، كجلء رن عمليتتة التتتدقيق و .تتا لممتتايي  التتتدقيق 
 التدقيق   ما ن.و  أيضا:

 
احتيال أو عن خطأ، بالت مي  بتحديد و .يي  رخاط  اخخطاء الجو   ة  ي البيانات المالية الموحدة، سواء  انت ناشئة عن   •

والقيا  بن  اءات التدقيق بما ينسج  ر   ل  المخاط  والح ول على أدلة  دقيق  افية ورناسبة  و   أساسا ل أينا  اا رخاط   
عد  اكتشاف خطأ  و  ي نا ج عن االحتيال  فوق  ل  النا جة عن الخطأ، حيث يشمم االحتيال التواطا، التلو  ، الح ف  

 ،  ، سوء التمثيم أو  جاوز نةا  ال قابة الداخليالمتممد
 
باالطىع على نةا  ال قابة الداخلي  ات ال لة بالتدقيق رن أ م   مي  ب  اءات  دقيق رناسبة حسك الة وف، ولكن   •

   ، ليس بغ ض ببداء ةأي حول  مالية ال قابة الداخلية 
 
 ، ورم.ولية الت.دي ات المحاسبية واايضاحات المتمل.ة ب ا الممدة رن قبم ااداةةبت.يي  رىءرة السياسات المحاسبية المتبمة  •

 
لمبدأ االستم اة ة المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي    الح ول علي ا،  ي  ااداةة باستنتاج ردة رىءرة استخدا   •

شكو ا  و   ة حول قدةة المجموعة على   حال و ود حالة  و   ة رن عد  الي.ين رتمل.ة بأحداث أو ظتتت وف قد  ثي 
االستم اة  و ي حال االستنتاج بو ود حالة  و   ة رن عد  التي.ن، يتو ك علينا لفت االنتبام  ي  .   نا بلى اايضاحات 

نا   ات ال لة الواةدة  ي البيانات المالية الموحدة، أو،  ي حال  انت   م اايضاحات غي   افية يتو ك علينا  مديم ةأي
أو  اخحداث  ا ونمتمد  ي استنتا ا نا على أدلة التدقيق التي    الح ول علي ا حتى  اة خ  .   نا  ور   ل ، قد  ادي 

 ،الة وف المست.بلية بالمجموعة بلى  وقف أعمال المجموعة على أساد ربدأ االستم اة ة
 



 

  

 

   مساهميإلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
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 )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

، بما  ي  ل  اايضاحات، وفيما ب ا  انت الم ض الشارم للبيانات المالية الموحدة وهيكل ا والبيانات المتضمنة  ي ا ت.يي ب •
 ، و  ات المىقة بط  .ة  ح.ق الم ض المادل واخحداثالبيانات المالية الموحدة  ة   الممليات 

 
المالية رن المنشآت أو اخنشطة التجاة ة داخم المجموعة  الح ول على أدلة  دقيق  افية ورناسبة فيما يتملق بالمملورات  •

ابداء ال أي حول البيانات المالية الموحدة  بننا رساولوا عن التو ي  وااش اف والقيا  بأعمال التدقيق على قميد المجموعة  
 ونتحمم  ارم المساولية عن ةأينا حول التدقيق   

 
على ستتتبيم المثال ال الح تتت  بنطاق و وقيت ونتائج التدقيق ال ارة، بما  ي  ل  أي خلم فيما يتملق  ااداةةن.و  بالتواقتتتم ر  

  و  ي  ي نةا  ال قابة الداخلي يتبين لنا رن خىل  دقي.نا 

 األخرى  تنظيميةالقانونية و المتطلبات الإفصاح حول 

 :بما يلي، نفيد 2015سنة ( ل2و .ا  لمتطلبات ال.انوا اال حادي لدولة ااراةات الم بية المتحدة ةق  )
 
 أننا قد ح لنا على  ا ة المملورات التي ةأينا ا ف وة ة خغ اض  دقي.نا؛ •
   بعداد البيانات المالية الموحدة، رن  مي   وانب ا الجو   ة بما يتطابق ر  اخحكا  الستتتاة ة لل.انوا اال حادي لدولة أن    •

 ؛2015( لسنة 2ااراةات الم بية المتحدة ةق  )
 قد احتفةت بد ا   رحاسبية نةارية؛ المجموعةأا  •
 ق ر  الد ا   الحسابية للمجموعة؛أا المملورات المالية الواةدة بت.    رجلس ااداةة  توا  •
ستتت   خىل الستتتنة المالية اخ  يالمجموعة   رشتتتت  ات أو استتتتثماةاتحول البيانات المالية الموحدة،   8ية   اايضتتتاع ةق    •

 ؛2019ديسمب   31المنت ية  ي 
لمىقة ر  الشتتتتت و  ر  اخط اف  ات اواخةقتتتتتدة  حول البيانات المالية الموحدة أ   الممارىت   11ية   اايضتتتتتاع ةق    •

 والتي قد    بمو ب ا بب ا   ل  الممارىت؛ 
خىل الستتتتتتتتنة المالية  اة كبتقد   المجموعةأي أر  يجملنا نمت.د أا   انتبا ناأن ، طب.ا  للمملورات التي  و  ت لنا، ل  يلفت  •

( 2أي رخالفات لألحكا  الستتتتاة ة لل.انوا اال حادي لدولة ااراةات الم بية المتحدة ةق  )  2019ديستتتتمب    31المنت ية  ي  
ديستتتتتمب    31رما قد ياث   و   ا  على أنشتتتتتطت ا أو ر  ل ا المالي  ما  ي    للنةا  اخستتتتتاستتتتتي للمجموعةأو   2015لستتتتتنة  
2019  

 
  ديلو ت آند  وش )الش ق اخوسط(

  
  
  

  رحمد خميس التح
  717ةق  ال.يد 

  2020 ب اي   16
 أبوظبي

 ااراةات الم بية المتحدة
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5  
 يان المركز المالي الموحدب

 2019 ديسمبر 31في كما 
 

   2019  2018 
 در ا  ألف  درهمألف   إيضاحات 
      

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 2,522  1,984  5 وماداممةللكام 
 98,179  327  6 عقاري   اسلثةارام
 9,064  7,331  7 مشلر"  ومشاريم زمنل  شر"  في اسلثةار

 القتة  الاادل  من ةفر الدة   يمالت   م ج دام
 8 الشام  اآلةر  

 
42,577 

  
22,432       

      
       132,197  52,219   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      الموجودات المتداولة

 761  750  9 مخاون 
 1,504  1,206  10 الًضاا    –م ج دام بن ل جت  

 65,973  126,481  11 من ج ام مام عفع    مسلًق
 -  12,000  11 دفا  مقدم  لج   مو عفع   

 95,491  89,085  12 تجاري  وأةرب مما مد ي  
       266,352  329,142  13 الاي ل لدب وأرادةاقد 
      

       430,081  558,664   مجموع الموجودات المتداولة 
      

       562,278  610,883   مجموع الموجودات
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 الموحد  والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخسارة

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
   2019  2018 
 در ا  ألف  درهمألف   إيضاحات 
      

 200,921  440,449  20 إ رادام 
             167,861) ) 261,501) ) 21 تكلف  إ رادام 
 33,060  178,948   إجمالي الربح 

      
 28,803) ) 26,653) ) 22 مواريف عة مت  ودداري   

 14,415  14,022  23 إ رادام اسلثةار 
 982  670  10 تغنر في القتة  الاادل  لةج دام بن ل جت  

 10,844  6,202  24 إ رادام أةرب  
             538) ) 798) )  تكالتف تة ي 

 29,960  172,391   ربح للسنة 
      
      

      العائد إلى: 
 27,832  172,091   مالكي الشر"   

             2,128  300   حق ق الةلكت  غنر الةستيرة 
   172,391  29,960       
      

      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى:
      

 إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح لن يتمالبنود التي 
 أو الخسارة:  

     
      

 سلثةارام في أدوام حق ق     القتة  الاادل   ةر ا)ةس /مكست
 الةلكت  الةويف  يالقتة  الاادل  من ةفر الدة    
 8 الشام  اآلةر  

 

556 ( 828               
   828 ) 556   الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

            
 29,132  172,947   مجموع الدخل الشامل للسنة

      
      

      العائد إلى: 
 27,004  172,647   مالكي الشر"   

 2,128  300   حق ق الةلكت  غنر الةستيرة 
            

       29,132  172,947   مجموع الدخل الشامل للسنة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 رأس 
  المـال 

 إحتياطي 
  قانوني 

احتياطي إعادة تقييم 
  استثمار

حساب المساهم 
  مستبقاةأرباح   الجاري 

حقوق الملكية العائدة 
  إلى مالكي الشركة

حقوق الملكية غير 
 المجموع  المسيطرة

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

 407,186  6,034  401,152  302,461  87,254  8,712  2,575  150   2018 يا ر  1الراند في 
 29,960  2,128  27,832  27,832  -  -  -  -  ربح للسي 

تقنتا اسلثةارام يالقتة  الاادل  إعادة 
 828) ) -  828) ) -  -    828 ) -  -  من ةفر الدة  الشام  اآلةر

                 
                 

 299,132  2,128  27,004  27,832  -    828 ) -  -  مجة ع الدة  الشام  للسي 
 اافي الًر"  في حساب 

 9,681  -  9,681  -  9,681  -  -  -  الةسا ا الجارم   
   4,000 )   4,000 ) -  -  -  -  -  -  أاوو  أرباع 

                 
                 

 441,999  4,162  437,837  330,293  96,935  7,884  2,575  150  2019 يا ر  1الراند في 
 172,391  300  172,091  172,091  -  -  -  -  ربح للسي 

إعادة تقنتا اسلثةارام يالقتة  الاادل  
 -  من ةفر الدة  الشام  اآلةر

 
-  556  -  -  556  -  556 

                 
                 

 172,947  300  172,647  172,091  -  556  -  -  مجة ع الدة  الشام  للسي 
 اافي الًر"  في حساب 

   96,935 ) -    96,935 ) -    96,935 ) -  -  -  الةسا ا الجارم   
   3,780 )   3,780 ) -  -  -  -  -  -  أاوو  أرباع 

                 
                 

 514,231  682  513,549  502,384  -  8,440  2,575  150   2019ديسمبر  31في الرصيد 
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9  
 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 
 درهم ألف

 2018 
 در ا  ألف

     األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقدية 
 29,960  172,391  للسي   ربح

     تاد فم لن:
 1,756  1,375  اسل فل مةللكام ومادام 

 340) ) 36) ) مةللكام ومادام  اسلوااد مكست
 414  414  اسلثةارام عقاري   اسل فل
 -  152,562) ) اسلوااد اسلثةارام عقاري   مكست
 6,684) ) 4,776) )  مشلر"  ومشاريم زمنل   شر"  من الربح حو 
 982) ) 670) ) في القتة  الاادل  لة ج دام بن ل جت   تغنر

 1,846  1,920  مكافآم ا اي  الخدم  للة ظفنن الةًةل  
 2,132  4,404  ةسارة م ج دام مالت   مخوص

 -  687) ) مالت  م ج دام ةسارة مخوص عكس
 7,731) ) 9,246) ) وأاوو  أرباع    فالدة

           538  798  تكالتف تة ي  
  13,325  20,909 

     : العامل المال رأس في الحركة
 97  11  في مخاون   اقص
 3,903) ) 1,734  )زيادة  في مما مد ي  تجاري  وأةرب   /اقص
 10,298) ) 60,432) ) من ج ام مام عفع     مسلًق في زيادة
 -  12,000) ) مو عفع      ج    إلىفي دفا  مقدم    زيادة
 55) ) 968  بن ل جت     م ج دام)زيادة  في  /اقص

 38,013  14,852) ) )اقص / زيادة في مما دالي  تجاري  وأةرب 
           4,992  6,461) ) مسلًق إلى ج ام مام عفع    في)اقص / زيادة 

 49,755  77,707) ) الناتج من العملياتالنقد )المستخدم في(/ 
 1,150) ) 2,065) )  للة ظفننمكافآم ا اي  ةدم  الةدف ع  

           538) ) 798) ) تة ي  مدف ع    تكالتف
      48,067  (80,570 ) صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

     االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 
 537) ) 837) )  ومادام مةللكام لشراو دفاام
 609  36  من بتم مةللكام ومادام  عالدام
 -  250,000  من بتم اسلثةارام عقاري    عالدام
 6,435  6,509  أرباع مسللة  من شر"  زمنل  ومشاريم مشلر"   أاوو 
 -  19,589) ) مسلً م علتت ةفر السي    اسلثةار

 6,404  10,201  وأاوو  أرباع مسللة    فالدة
           77,364) ) 174,991  أش ر ثفث  من ألكثر اسلًقاق بل اريخ ثابل  ودالم في)اقص   /زيادة

        64,453 ) 421,311  )المستخدم( في األنشطة االستثمارية  /من الناتجصافي النقد 
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10  
 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 
 درهمألف 

 2018 
 در ا ألف 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 2,880) ) 3,145) )   تسد دام عرض من ج   مو عفع  
 4,000) ) 2,880) ) أاوو  أرباع مدف ع  لًق ق ملكت  غنر مستيرة 

 9,681  96,935) ) اافي الًر"  في حساب الةسا ةنن الجارم 
           496) ) -  تة يلت اافي اليقص في اللاامام ية جت عق د إيجار 

           2,305  (102,960 ) األنشطة التمويلية (/ الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 
 14,081) ) 237,781  ومرادفات النقدفي النقد الزيادة/ )النقص( صافي 

     
 85,157  71,029  السي في بداي  ومرادفام اليقد اليقد 

     
           47) ) -  الًر"  في مخوص ةسارة مقاب  اقد وأرادة لدب الاي ل

      71,029  308,810  ( 13)إيضاح  السنةفي نهاية  النقد ومرادفاتالنقد 
     

     معاملة غير نقدية: 
 اافي تً ي  مخوص مكافآم ا اي  ةدم  الة ظفنن من ج   مو 

   17عفع  )إيضاع    
 

76  -      
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  الموحدة المالية بالبياناتات تتعلق إيضاح

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 

اللايا  )يشنننار إلن ا ماال بننننننننننننننننن "الةجة ع "  "شنننر"  مام  وشنننر"ات ا  " الشنننر" )"أب ظاي  –سنننلالن اا اإلمارام الاقاري  م.م.م.  تأسنننسنننت 
 والج  الشنننننر"  األم الي الت  للشنننننر"   إن  أب ظاي.   -عن دالرة الليةت  ا علونننننادي    ةانننننادر   تجاري  رةوننننن مسنننننؤولت  مًدودة ية جت 

اإلمارام الاربت  الةلًدة.  -، و ي شنر"  مسنا ة  عام  مسنجل  في أب  ظاي الشنر"  الاالةت  القايضن  ش.م.ع.الةسنتير علن ا  ي  
  .3/3إيضاع ) اللايا وشر"ل ا سلالن اا اإلمارام الةًدودة م.م.م. الةجة ع  من  تلك ن 

  
 .ارام الاربت  الةلًدة، أب ظاي، اإلم32619.ب. ص    للشر" الةسج   الةكلت إن عي ان

 
أداو  ،إدارة وتأجنر الاقارام وتي ير الاقارام ،شنننننننراو وبتم وتقسنننننننتا عيم األرا ننننننني والاقارامإن األاشننننننني  الرلتسنننننننت  للةجة ع   ي 

ًند ندال األعةنار الوًرين  والةقناو م الانامن  واألعةنار األةرب الةرتوين  ب نا اللقيتن الخندمنام  وتيفنن   توننننننننننننننةتا  ،واللجنارين  والةقناو م، ت
  الةياظر الياتعت  وأعةار الرم وتجارة الة اد الاراعت  وأعةار تس ي  األرا ي والة اعم.

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية   2/1
 

ياد  تا تيانق الةاا نر الدولت  لللقارير الةالت  الجد دة والةادل  اللالت ، اللي أاننوًت سنناري  الةفا ر للفلرام السنني ي  اللي تادأ في أو
لا يكن لليانق  ن ه الةانا نر الندولتن  لللقنارير الةنالتن  الةاندلن  أم تنأثنر ج  رم على   .الة حندة في  ن ه الاتناانام الةنالتن   2019 ينا ر  1

 الةوالغ الةدرج  للسي ام الًالت  والسايق  ولكن عد تؤثر على مًاسو  الةاامفم أو اللرتنوام الةسلقالت .
 

 
 

  ة الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالي
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عق د اإليجار  16 الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا
 

 2019 يا ر  1 

 جد دة أو مادل  فتةا  لالق يةًاسو  مليلوام 16 يقدم الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا
الةسلأجر من ةفر إزال  اللةننا بنن  مًاسو  اإليجارام. و    دة  تغننرام  ام  على 

 امواللاام الة ج دام ًق اسلخداميا علراف  ويليلت واللة يلت   اللشغنلت اإليجارعق د 
ر، ياسلثياو عق د اإليجار  يجار في بداي  عق د اإليجار ياليسو  لجةتم عق د اإليجا عق د اإل

مًاسو  من  الاكسميخفض  القتة . وعلى  الة ج دامالقونرة األج  وعق د إيجار 
 إلى حد "انر. الةؤجرين يقنت بدون تغننرالةسلأجر، فنن مليلوام مًاسو  

  

   
ةوالص اللسد د الةوكر مم اللا يضام   9تاد فم على الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا  

 السلات  وتاد   الةيل بام الةالت  
 

أات ألغراض تقنتا ما إما "اات مناة   9ت  ح اللاد فم على الةعتار الدولي لللقارير الةالت   
ط، يج ز لليرف ال م يةارس الختار  الدفم مقدمال تفي يشرل مدف عام أا  الد ن والفالدة فق

أن يق م يالدفم أو الًو ر على تا يض ماق ر عن الدفم الةقدم يغض اليظر عن سات 
مدف عام   تلقالتال الدفم الةقدم. يةايى آةر،   تفش  مناام الدفم الةساق مم اللا يض السلاي  

 أا  الد ن والفالدة فقط. 

 2019 يا ر  1 

   
، مم السةاع  2019 يا ر  1اللاد   على الفلرام السي ي  اللي تادأ في أو ياد  لا تيانق 

 . 9األولى، فتةا  لالق يالليانق الةادلي للةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا يالليانق الةوكر. ت جد  يال أحكام االقالت  مًددة بياول على تاريخ تيانق اللاد فم للةرة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
  الموحدة )يتبع( المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات الماليةالمعايير الدولية للتقارير   2/1
 

 

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
 9ت  ننننننننننننننح  ن ه اللاند فم ينأن الةيشننننننننننننننأة تق م بليانق الةعتنار الندولي لللقنارير الةنالتن  رعا  

على الًونننننننص ط يل  األج  في شنننننننر"  زمنل  أو مشنننننننروع مشنننننننلرل واللي   األدوام الةالت 
تشننننك  جاوال من اننننافي ا سننننلثةار في الشننننر"  الامنل  أو الةشننننروع الةشننننلرل ولكن    لا  

 علن ا.  تيانق طريق  حق ق الةلكت 

  

   
الةاا نر الدولت  لللقارير الةالت  اللي تلضننةن على    2017-2015دورة اللًسنننيام السنني ي   

والةعتننار النندولي  إانندمنناج األعةننار 3اللانند فم على الةعتننار النندولي لللقننارير الةننالتنن  رعا 
 نننننننرالت  12والةعتار الةًاسننننننناي الدولي رعا   اللرتنوام الةشنننننننلر"   11لللقارير الةالت  رعا 

 تكالتف اإلعلراض 23والةعتار الةًاساي الدولي رعا  الدة 

 2019 يا ر  1 

   
      على أربا  ماا نر اللًسنيام السي ي تلضةن 

    2019 يا ر  1   ريو  الدة  12الةعتار الةًاساي الدولي رعا 
الةيشننننننننأة ا علراف ياليلالج الةلرتو  على  ننننننننريو  الدة  على ت  ننننننننح اللاد فم أات على  

أاونننو  األرباع في الربح أو الخسنننارة أو الدة  الشنننام  اآلةر أو حق ق الةلكت  وفقلا للةكان 
ال م اعلرفت فتت الةيشنننننننأة أسننننننناسنننننننال يالةاامفم اللي ولدم األرباع القابل  للل زيم.   ا    

 م الضنننننننننريو  الةخللف  تيياق على األرباع الة زع  الًار يغض اليظر عةا إما "اات ماد
 وغنر الة زع .

  

   
    2019 يا ر  1  تكالتف اإلعلراض 23الةعتار الةًاساي الدولي رعا 

ت  نننح اللاد فم أات في حار أم اعلراض مًدد    اار مسنننلًقال ياد أن يك ن األاننن  مو 
الاتم، يوننننننوح مل  ا علراض جاو من األم ار اللي الافع  جا اال لفسننننننلخدام الةقونننننن د أو 

 تقلر  ا الةيشأة يشك  عام عيد احلساب مادر الرسةل  على ا علراض الاام.

  

   
    2019 يا ر  1  اادماج األعةار 3الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا 

عيدما تًوننننننن  الةيشنننننننأة أات   3ت  نننننننح اللاد فم على الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا  
على السننننتيرة على األعةار اللي  ي عةلت  مشننننلر" ، تق م الةيشننننأة بليانق مليلوام دمج 
األعةار الةًقق  على مراح ، يةا في مل  إعادة قتاس حونننننننننننننل ا الةًلفظ ب ا سنننننننننننننايقال في 

أم الاةلت  الةشنننلر"  يالقتة  الاادل . تشنننلة  الًوننن  الةًلفظ ب ا سنننايقال اللي يااد قتاسننن ا 
 م ج دام وميل بام وش رة غنر مالرف ب ا والةلالق  يالاةلت  الةشلر" .

  

   
    2019 يا ر  1  اللرتنوام الةشلر"  11الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا 

أات عيدما يًوننننننن  اليرف   11ت  نننننننح اللاد فم على الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا  
الاةلت  الةشنننننننننلر" ، ولكن   يةلل  سنننننننننتيرة مشنننننننننلر"  علن ا، إن الاةلت  ال م يشنننننننننارل في 

الةشننلر"  واللي  ي أعةار ملًونن  من ةفل ا على سننتيرة مشننلر"  على مث    ه الاةلت  
 الةشلر" ، فنن الةيشأة   تقا ينعادة قتاس الًو  الةًلفظ ب ا سايقال في الاةلت  الةشلر" .
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 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
  الموحدة )يتبع( تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات الماليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم   2/1
 

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر  2/2
 

 بليانق الةاا نر الدولت  لللقارير الةالت  الجد دة والةادل  الةودرة اللالت  واللي لا يًن م عد تياتق ا ياد. الةجة ع لا تقا 
 

 
 
 

 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ميننافم الة ظفنن الةلالق بلانند فم،   19تانند فم على الةعتننار الةًنناسنننننننننننننناي النندولي رعا 

 .تس ي  الخي تقلتص أو 
 2019 يا ر  1 

   
"ميافم الة ظفنن" الةًاسنننننننننو   19ت  نننننننننح اللاد فم على الةعتار الةًاسننننننننناي الدولي رعا  

 الخاا  بلاد فم ةي  الةيافم الةًددة، وتقلتو ا وتس يل ا.
  

   
عدم التقنن ح ر   23تفسنر لجي  تفسنرام الةاا نر الدولت  إلعداد اللقارير الةالت  رعا 

 ماالجام  ريو  الدة  
 2019 يا ر  1 

   
 لياور اللفسنر تًد د الربح/ )الخسارة  الخا ا  للضريو ، أسس الضريو ، ةسالر الضريو  

وماد م الضنريو ، عيدما يك ن  يال غنر الةسنلخدم ، إعفاوام الضنريو  غنر الةسنلخدم  
. وعلى وجت 12عدم يقنن ح ر ماالجام الضننننننريو  ية جت الةعتار الةًاسنننننناي الدولي رعا  

 اللًد د يأة  يا علوار:
 

  

 إما "ان  يوغي اعلوار ماالجام الضريو  يشك  جةاعي؛ •
 ا فلرا ام الةلالق  ياةلوارام السليام الضريات ؛ •
)الخسننننارة  الخا ننننا  للضننننريو ، أسننننس الضننننريو ، ةسننننالر الضننننريو  غنر تًد د الربح/   •

 الةسلخدم ، إعفاوام الضريو  غنر الةسلخدم  وماد م الضريو ؛ و
 أثر اللغنرام في الًقالق والظروف. •

  

  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
  عرض الاتااام الةالت   1تاد فم على الةعتار الةًاساي الدولي رعا  - تاريف الةادي 

 الةًاسات اللغننرام في اللقد رام واألةياو  8والةعتار الةًاساي الدولي رعا 
 2020 يا ر  1 

   
   ح اللاريف الجد د يأن تك ن "الةال مام  ي ج  ري  إما "ان اإل ةار أو الخيأ أو  
اللالتا علن ا عد  ؤثر يشك  ماق ر على القرارام اللي  لخ  ا الةسلخدم ن األساسن ن 

الاتااام الةالت  الة حدة، للاتااام الةالت  الة حدة مام األغراض الاام  على أساس تل  
 واللي تقدم مال مام مالت  عن ميشأة مًددة."

  

   
والةعتار الدولي لللقارير   األدوام الةالت : اإلفونناحام 7الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا  

 األدوام الةالت  - 9الةالت  رعا 
 2020 يا ر  1 

   
   ا سلادار في ستاق إعادة تشكن  ا ا راللاد فم الةلالق  يةسال  ما عا  
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 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر  2/2

 )يتبع(
 

 
"ةا في أو عيدما   الة حدة للةجة ع   ااام الةالت تل عم اإلدارة أن   ه الةاا نر الجد دة واللفسنننننننرام واللاد فم سنننننننلا تياتق ا في الات

الة حدة  لا تياتق ا، وان تيانق   ه الةاا نر الجد دة واللفسنرام واللاد فم، عد    ننننننننننك ن ل ا تأثنر ج  رم على الانننننننننننااام الةالت   
 في فلنرة الليانق الةادلي. للةجة ع 

 
 
 
 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2020 يا ر  1  إادماج ا عةار  3على الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا تاد فم  -تاريف األعةار 

ت  ح اللاد فم أات لكي  لا اعلوار األاشي  "أعةار تجاري ، يجت أن تلضةن مجة ع  
ملكامل  من األاشي  واألا ر، "ًد أداى، مدةفم وعةلت  ج  ري  تسا ا مالا يشك  
ا أن   كانر في القدرة على إاشاو مخرجام.    ح مجلس ماا نر الةًاسو  الدولت  أيضل
األعةار يةكن أن ت جد بدون إدراج جةتم الةدةفم والاةلتام الفزم  للك ين الةخرجام.  
أم أن الةدةفم والاةلتام الةيوق  على   ه الةدةفم يجت أن يك ن ل ا "القدرة على 

 خرجام" بد ل من "القدرة على تك ين الةخرجام".الةسا ة  في تك ين الة

  

   
    2020 يا ر  1  تاد فم على الةراجم ح ر اإلطار الةفاهتةي في الةاا نر الدولت  لللقارير الةالت  

تلالق اللاند فم على الةراجم ح ر اإلطنار الةفناهتةي في الةانا نر الندولتن  لللقنارير الةنالت  
والةاا نر الةًاسننننات  الدولت  أرعام   14، 6،  3،2الدولي لللقارير الةالت  أرعام  على الةعتار 

وتفسنننننننننرام لجي  تفسنننننننننرام الةاا نر الدولت  لللقارير الةالت  أرعام   38و   37،  34،   8،  1
ًند نث تلن  األحكنام فتةنا  لالق ينالةراجم إلى  32، واللفسنننننننننننننننر رعا 22و  20،  19،12 لل

شنننننننننارة إلى مل  عيدما  لا اإلشنننننننننارة إلى إاننننننننندار مخللف من واإلعلواس من اإلطار أو لإل
 اإلطار الةفاهتةي

  

   
 2022 يا ر  1  عرض الاتااام الةالت  1الةعتار الةًاساي الدولي رعا 

   
الةعتار  ةلداول  أو غنر ملداول  )تاد فم على  "إن اللاد فم في توننننننننننننننيتف الةيل بام 

 على عرض الةيل بام في بتان الةر"ا الةالي.  تؤثر فقط 1الةًاساي الدولي رعا 
  

   
    2022 يا ر  1  عق د اللأمنن: 17الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا 

قتنناس اللاامننام اللننأمنن يننالقتةنن  الًننالتنن   17 ليلننت الةعتننار النندولي لللقننارير الةننالتنن  رعا 
لل فناو يناإلللاامنام، وي فر ا جنال أكثر ت حنندال للقتناس والارض لجةتم عق د اللنأمنن. ت ندف 
ًن   ًناسنننننننننننننناي ملسننننننننننننننق لاق د اللنأمنن. ي  ن ه الةليلونام إلى تًقنق  ندف عنالا على ماندأ م

عق د  4مًنن  الةعتننار النندولي لللقننارير الةننالتنن   17للقننارير الةننالتنن  رعا الةعتننار النندولي ل
 .2022 يا ر  1اللأمنن اعلوارا من 

  

   
والةعتنار  الاتناانام الةنالتن  الة حندة 10تاند فم على الةعتنار الندولي لللقنارير الةنالتن  رعا 

  2011) مشنننننننلر" اسنننننننلثةارام في شنننننننر"ام زمنل  ومشننننننناريم  28الةًاسننننننناي الدولي رعا  
الةلالق  يةاالج  بتم أو الةسنننننننننا ة  في األاننننننننن ر بنن الةسنننننننننلثةر والشنننننننننر"ام الامنل  أو 

 الةشاريم الةشلر" .

تأجن  سننننننننريان الليانق إلى أج   
غنر مسننننننننننننننةى.    اار الليانق  

 مسة ع يت.
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 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان االلتزام 3/1

 تا إعداد الاتااام الةالت  الة حدة بياول على الةاا نر الدولت  لللقارير الةالت . 

 اإلعدادأساس  3/2

  الةةللكام والة ج دام الان ل جت  واألدوام الةالت  تا إعداد الاتااام الةالت  الة حدة بياول على مادأ اللكلف  اللاريخت ، ياسلثياو ياض 
القتة  الاادل    على اللكلف  اللاريخت  يوف  عام    تسليد. "ةا    م  ح في الستاسام الةًاسات  أدااه  اللي تا قتاس ا يالقتة  الاادل

 الةقدم مقاب  توادر الة ج دام. للادر
 

لا اسننننننلفمت لاتم أحد الة ج دام، أو دفات للً ي  أم من الةيل بام  ننننننةن ماامفم  ف  سنننننن   ال م السننننننارإن القتة  الاادل   ي 
مواشر أو  لا تقد ره عاب  للةفحظ  يشك  السار    ا بنن الةلااملنن يالسننننننن ق في تننننننناريخ القتاس، يغض اليظر عةا إما "انميلظة  

ةونننننننننننالص ا علوار   فيعيد تقد ر القتة  الاادل  ألم من الة ج دام أو الةيل بام، تأة  الةجة ع    ياسنننننننننننلخدام تقيت  تقنتا أةرب.
أو الةيل بنام في تناريخ   الةلاناملنن ينالسنننننننننننننن ق تلن  الا امن  في ا علونار عيند تسننننننننننننننانر الة ج دام  الة ج دام أو الةيل بنام إما أةن 

القتاس.  لا تًد د القتة  الاادل  ألغراض القتاس و/ أو اإلفوننننننننناع في   ه الاتااام الةالت  الة حدة على   ا األسننننننننناس، ياسنننننننننلثياو 
، وماامفم اللأجنر اللي تقم  ننةن 2تار الدولي لللقارير الةالت  رعا ماامفم الدفم على أسنناس األسنن ا اللي تقم  ننةن اياق الةع

قتة  عادل ، ما  ، والقتاسام اللي ل ا ياض أوجت اللشايت مم القتة  الاادل  ولكي ا لتست 16اياق الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا  
 .36و القتة  في اإلسلخدام في الةعتار الةًاسو  الدولي رعا أ 2في الةعتار الةًاساي الدولي رعا  القابل  لللًققمث  اافي القتة  

 
اسليادال إلى درج  ما   3أو   2،  1ياإل اف  إلى مل ، ألغراض إعداد اللقارير الةالت ،  لا تويتف قتاسام القتة  الاادل  في الةسل ب 

ةفم لقتاس القتة  الاادل  يونننن رة شننننامل ، اللي تا ، وأ ةت  الةدعابل  للةفحظ إما "اات   ه الةدةفم إلى قتاسننننام القتة  الاادل   
 ت  تً ا "ةا  لي:

 
مدةفم ألسنننناار مدرج  )غنر مادل   في أسنننن اق اشنننني  لة ج دام أو ميل بام ملةاثل  اللي يةكن للةيشننننأة  -1المســـتوى  •

 تلوا ا بلاريخ القتاس؛
واللي يةكن مفحظل ا في الة ج دام أو الةيل بام،  1مدةفم من غنر األسنننناار الةدرج   ننننةن الةسننننل ب   -2المســـتوى  •

 أو يشك  غنر مواشر؛ و  يشك  مواشر إما
 مفحظ  للة ج دام أو الةيل بام.عابل  مدةفم غنر  -3المستوى  •

 
، مم اللةننا على أسناس الل عاام الةلالق  يا سنلرداد  يشنك  عام بلرتنت حسنت السنن لالةالي الة حد  الةر"االةجة ع  بتان  تارض

ةلداور ، الةقدم  الياد تاريخ اللقرير )غنر   ش رال   وأكثر من اثيي عشر  الةلداورياد تاريخ اللقرير ) ش رال اثيي عشر    ةفرأو اللس ي   
 .اإليضاحامفي 
 

 . ما لا  لا اإلشارة إلى غنر مل  لا تقريت الةوالغ ال اردة في الاتااام الةالت  الة حدة إلى أعرب ألف )"ألف در ا"  
 

 .إن أ ا الستاسام الةًاسات  الةلوا  مدرج  أدااه
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 ت ا اللايا . اإن الاتااام الةالت  الة حدة تلضةن الاتااام الةالت  للشر"  وشر"
 

 تلًقق الستيرة عيدما يك ن لدب الشر" :
 

 السلي  على الج   الةسلثةر فن ا؛ •
 اللارض للا الد الةلغنرة الياتج  من الشراك  مم الج   الةسلثةر ب ا أو الًق ق فن ا؛ و •
 القدرة على اسلخدام سليل ا على الج   الةسلثةر ب ا لللأثنر على ع الد ا. •

 
إلى وج د   ال عالم والظروف ا أم   في حار أشننننننننارم تق م الشننننننننر"  ينعادة تقنتا فتةا إما "ان لد  ا سننننننننتيرة على الج   الةسننننننننلثةر ب

 تغنرام في واحد أو أكثر من عياار الستيرة الثفث الةدرج  أعفه. 
 

عيدما يك ن لدب الشننننر"  أع  من غالات  حق ق اللونننن يت في الج   الةسننننلثةر ب ا، فنا ا تةلل  السننننتيرة على الج   الةسننننلثةر ب ا 
 عيدما تك ن حق ق اللو يت "افت  لةيً ا القدرة الاةلت  لل جتت األاشي  مام الول  للج   الةسلثةر ب ا يشك  ميفرد. 

 
مام الونننل  للقنتا فتةا إما "اات حق ق توننن يت الشنننر"  في الج   الةسنننلثةر ب ا  عالم والظروف  التأة  الشنننر"  في ا علوار جةتم 

 كافت  أم   لةيً ا الستيرة، يةا في مل : 
 

 حجا املفل الشر"  لًق ق اللو يت ياليظر إلى حجا وت زيم أس ا أاًاب األا ام اآلةرين؛ •
 م من مالكي األا ام اآلةرين أو أطراف أةرب؛حق ق اللو يت الةًلةل  اللي تةللك ا الشر" ، أو أ •
 الًق ق الياشئ  من اللرتنوام اللااعدي  األةرب؛ و •
أي  حقالق وظروف إ نافت  تشننر إلى أن الشنر"  تةلل ، أو   تةلل ، القدرة الًالت  لل جتت األاشني  مام الونل  في ال عت  •

 في اجلةاعام الةسا ةنن السايق .ال م ييلت فتت إادار عرارام، ياإل اف  إلى أاةال اللو يت 
 

السنننننتيرة على الشنننننر"  اللايا  وييل ي عيدما تفقد الشنننننر"  السنننننتيرة على على  لشنننننر"   ا تًوننننن  فتت ادأ ت حند الشنننننر"  اللايا  عيدما 
وموناريف الشنر"  اللايا  الةسنلً مة أو الةسنلوادة ةفر السني  في بتان الربح  إ رادامالشنر"  اللايا . وعلى وجت اللًد د،  لا إدراج 

  على السننننتيرة وحلى اللاريخ ال م تفقد فتت الشننننر"  أو الخسننننارة والدة  الشننننام  اآلةر الة حد مي  اللاريخ ال م تًونننن  فتت الشننننر"
 الستيرة على الشر"  اللايا .

 
مجة ع  يا دالشنننر"  وحق ق الةلكت  غنر الةسنننتيرة.  مالكيإن الربح أو الخسنننارة و"  بيد من الدة  الشنننام  اآلةر تك ن عالدة إلى  

غنر الةسننننتيرة حلى ودن الج عن مل  راننننند عجا في حق ق   الشننننر"  ودلى حق ق الةلكت  مالكيالدة  الشننننام  للشننننر"  اللايا  إلى  
 الةلكت  غنر الةستيرة. 

 
للشننننننر"ام اللايا  للل افق مم السننننننتاسننننننام الةًاسننننننات    الة حدةعيدما يك ن مل   ننننننروريال،  لا إجراو اللاد فم على الاتااام الةالت   

 للةجة ع .
 

، الةونناريف واللدفقام اليقدي  الةلالق  يالةاامفم ما بنن أعضنناو  راداماإل لا ح ف جةتم الة ج دام والةيل بام، حق ق الةلكت ،  
 الةجة ع  يالكام  عيد ت حند ا.
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 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( أساس التوحيد 3/3

أو ةسننارة في الربح أو الخسننارة ويلا احلسنناب ا "الفرق   مكسننتعيدما تفقد الةجة ع  السننتيرة على الشننر"  اللايا ،  لا ا علراف يأم 
ل بام   القتة  الةدرج  سننننايقال لة ج دام ومي2  مجة ع القتة  الاادل  للةالغ الةسننننللا والقتة  الاادل  ألي  حونننن  مسننننلوقاة و)1بنن )

الشنر"  اللايا  وأي  حق ق ملكت  غنر مسنتيرة.  لا الةًاسنو  على جةتم الةوالغ الةالرف ب ا سنايقال في الدة  الشنام  اآلةر الةلالق  
إعادة يةايى آةر،  )الةجة ع  عامت ياسنننننننننلوااد م ج دام أو ميل بام الشنننننننننر"  اللايا  مواشنننننننننرة "ةا ل  "اات بلل  الشنننننننننر"  اللايا  

وفقال للةاا نر الدولت    مسنننننننة ع يت  /"ةا    مًدد إلى تونننننننيتف آةر في حق ق الةلكت أو اللً ي    الخسنننننننارةأو   الربحاللونننننننيتف إلى  
. إن القتة  الاادل  ألم اسننننننننلثةار مًلفظ يت في الشننننننننر"  اللايا  السننننننننايق  بلاريخ فقدان السننننننننتيرة  لا اعلواره "القتة  لللقارير الةالت  

ًناسننننننننننننننون  الفحقن  وفقنال الانادلن  عين  ًناسنننننننننننننناي الندولي رعا د ا علراف الةاندلي وملن  في الة اللكلفن  عيند عيندمنا  يياق، ، 39للةعتنار الة
 ا علراف الةادلي ياسلثةار في شر"  زمنل  أو مشروع مشلرل.

 
 اللايا  للةجة ع   ي "ةا  لي: امتفاان  الشر"

 
 نسبة حصص الملكية  

 اسم الشركة التابعة  والعمليات  بلد التأسيس ة الرئيسي األنشطة وحق التصويت  
    2018و 2019

    

100% 
ةدمام تقيت  وتجاري  ومقاو م،  

 م.م.م. أب ظاي  اد للةقاو م الاام    اإلمارام الاربت  الةلًدة  وةاا ل مقاو م األعةار الوًري .  
 

 م.م.:شر"  أب ظاي  اد للةقاو م الاام  م.تستير الشر"  على الشر"ام اللايا  اللالت  من ةفر 
 

 اسم الشركة التابعة  نسبة الملكية  بلد التأسيس والعمليات  األنشطة الرئيسية  
  2018 2019  
     

توةتا وتيفن  الةياظر الياتعت  وأعةار  
 شر"  تفر الخلتج للوةتا الةياظر   %100 %100 اإلمارام الاربت  الةلًدة  . الة اد الاراعت وتجارة الرم 

 الياتعت  والخدمام الاراعت  م.م.م.   
     

 سيشرم إلدارة الاقارام م.م.م.  %82 %82 اإلمارام الاربت  الةلًدة  إدارة الاقارام 

 اندماج األعمال 3/4

الادر الةً ر  نننننةن اادماج األعةار يالقتة  الاادل ،   لا قتاس لا احلسننننناب ا سنننننلً ام على األعةار ياسنننننلخدام طريق  ا سنننننلً ام.  
الةلكادة من اللي  لا احلسنننننننناب ا ياعلوار ا مجة ع القتا الاادل  بلاريخ ا سننننننننلً ام للة ج دام الةً ل  من عا  الةجة ع ، الةيل بام 

الةجة ع  إلى الةالكنن السنايقنن للشنر"  الةسنلً م علن ا وحق ق الةلكت  الونادرة من عا  الةجة ع  مقاب  السنتيرة على الشنر"  عا  
 في الربح أو الخسارة عيد تًقق ا.  يشك  عامالةسلً م علن ا.  لا ا علراف ياللكالتف الةلالق  يا سلً ام 

 
 .يقتة ا الاادل  الةقا ل ا علراف يالة ج دام الةسلً مة القابل  لللًد د والةيل بام بلاريخ ا سلً ام،  لا 

 
 لا قتاس الشننننن رة ياعلوار ا الفالض إلجةالي الادر الةً ر، قتة  حق ق الةلكت  غنر الةسنننننتيرة في الشنننننر"  الةشنننننلراة والقتة  الاادل  

في الشنر"  الةشنلراه )إن وجدم  على انافي موالغ الة ج دام الةسنلً مة لًون  حق ق الةلكت  الةًلفظ ب ا سنايقال من عا  الةشنلرم 
بل  القابل  لللًد د والةيل بام الةقا ل  بلاريخ اإلسنلً ام. في حال  أات، ياد إعادة اللقنتا، "ان انافي موالغ الة ج دام الةسنلً مة القا

ر الةً ر، وقتة  حق ق الةلكت  غنر الةسنتيرة في الشنر"  الةشنلراة لللًد د والةيل بام الةقا ل  بلاريخ ا سنلً ام  لجاوز إجةالي الاد
والقتة  الاادل  لًوننن  الةشنننلرم الةًلفظ ب ا سنننايقال في الشنننر"  الةشنننلراه )إن وجدم ،  لا ا علراف يالفالض "ةكسنننت شنننراو ف رال في 

 الربح أو الخسارة.
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إن حق ق الةلكت  غنر الةسننتيرة اللي تةث  حوننص ملكت  حالت  وتؤ   مالكن ا للًونن ر على حونن  تياسننات  في اننافي م ج دام 
الةيشننننأة في حال  اللوننننفت  عد  لا قتاسنننن ا مادلتال إما يالقتة  الاادل  أو يالًونننن  اللياسننننات  لًق ق الةلكت  غنر الةسننننتيرة من الةوالغ 
الةالرف ب ا لونننننافي م ج دام الشنننننر"  الةشنننننلراه القابل  لللًد د.  لا اةلتار أسننننناس القتاس على أسننننناس "  ماامل  على حدة. ويلا 

ًندد في معتنار دولي آةر قتناس أا اع حق ق ا لةلكتن  غنر الةسننننننننننننننتيرة األةرب ينالقتةن  الانادلن  أو، حنثةنا  يياق، على األسنننننننننننننناس الة
 لللقارير الةالت .

 
بدر طارئ،  لا على م ج دام أو ميل بام ااتج  عن ترتنت   عيدما  لضةن الادر الةً ر من عا  الةجة ع   ةن اادماج األعةار

 لا تاد   اللغنرام في  يقتةلت الاادل  بلاريخ ا سننننلً ام وددراجت "جاو من الادر الةً ر  ننننةن اادماج األعةار.قتاس الادر اليارئ 
القتةن  الانادلن  للاندر الينارئ الةؤ ن  "لاند فم لفلرة القتناس ينأثر رجاي، مم اللاند فم الةةناثلن  مقنابن  الشنننننننننننننن رة. إن تاند فم فلرة 

الةال مام ا  نافت  اللي تا الًون ر علن ا ةفر "فلرة القتاس" )اللي   يةكن أن تلجاوز سني  القتاس  ي اللاد فم اللي تيشنأ من 
 واحدة من تاريخ ا سلً ام  ح ر ال عالم والظروف اللي ت فرم بلاريخ ا سلً ام.

 
اس على "تفت  تونننننننننننننيتف الادر تالةد الةًاسنننننننننننننو  الفحق  لللغنرام في القتة  الاادل  للادر اليارئ غنر الةؤ   "لاد فم لفلرة القت

   لا قتاس الادر اليارئ الةونننننننيف "ًق ق ملكت  بل اريخ اللقارير الفحق  ويلا احلسننننننناب تسننننننن يلت الفحق   نننننننةن حق ق  اليارئ.
 رعا  وليالد يالةًاسننا للةعتار  وفقال الةلكت .  لا إعادة قتاس الادر اليارئ الةوننيف "أانن  أو اللاام في ت اريخ إعداد اللقارير الفحق   

، مم ا علراف ةا يك ن مفلةال ، حسنننننننننواليارل  والةيل بام والة ج دامالةخونننننننننونننننننننام   37 رعا  الدولي يةعتار الةًاسننننننننناالأو   39
 يالةكاست أو الخسالر الةقابل  في الربح أو الخسارة.

 
اادماج األعةار على مراح ،  لا إعادة قتاس حوننن  حق ق الةلكت  الةًلفظ ب ا سنننايقال من عا  الةجة ع  في الج   ما  لا تًقنق عيد

الةجة ع  على الستيرة  ويلا ا علراف يالربح اللاريخ ال م تًو  فتت  الةسلً م علن ا إلى القتة  الاادل  بلاريخ ا سلً ام )يةايى، 
.  لا إعادة تونيتف الةوالغ الياتج  من الًونص في الج   الةسنلً م علن ا عا  الربح او الخسنارةي أو الخسنارة الياتج ، إن وجدم، ف

حنث تك ن   ه الةاامل  مفلة  فتةا ل   الربح او الخسننارةتاريخ ا سننلً ام اللي تا ا علراف ب ا سننايقال في الدة  الشننام  اآلةر إلى  
 تا اسلوااد   ه الًو .

 
  األولت   ادماج األعةار في ا اي  فلرة اللقرير عيد حدوث ا ادماج، تق م الةجة ع  يندراج موالغ مادلت  للاي د إما لا تكلة  الةًاسو

، أو  لا ا علراف ية ج دام أو ميل بام  )أاظر أعفه   اللي لا تكلة  مًاسننننننننننال ا.  لا تاد   تل  الةوالغ الةادلت  ةفر فلرة القتاس
جد دة اللي تا الًون ر علن ا ح ر ال عالم والظروف القالة  بلاريخ ا سنلً ام، اللي ل  "اات ماروف ، ا نافت ، للاكس الةال مام ال

 ألثرم على الةوالغ الةالرف ب ا في مل  اللاريخ.

 االعتراف باإليراد   3/5

 عق د الةقاو م 
 

ل ل   لا ا علراف ياإل رادام   الاق د عا  بدو تقديا الخدمام. لا إبرام مث    ه   مم الاةفو. الةقاو مبلقديا ةدمام   الةجة ع تق م 
مم مرور ال عنت ييريقن  اللكلفن  إلى اللكلفن  بيناول على اسننننننننننننننون  تكنالتف الاقند الةلكاندة للاةن  الةيجا حلى تناريخنت   الةقناو ممن عق د 

مقتاس مياسنت لإلاجاز اً  ال فاو اللام ياللاامام    مقارا  مم إجةالي تكالتف الاقد الةقدرة. وتالقد اإلدارة أن طريق  اإلدةار   ه  ي
 . 15األداو ية جت الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا 

 
الًونننننننن ر   الةجة ع تقد ر التج  عق د الةقاو م يشننننننننك  م ث ق،  لا قتاس اإل رادام اسننننننننليادال إلى الادر ال م تل عم    يةكنعيدما 

ثيي الةونالغ الةًوننننننننننننننلن  اتناين  عن أطراف ثنالثن .  لا إطفناو تكنالتف الاقند الةلكاندة ةفر فلرة  مم الاةنن  وتسننننننننننننننلالةارم علتنت في الاقند 
 الخدم . 
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 عق د الةقاو م ) لوم 
 

وعيدما يك ن من الةًلة  أن تايد اللكالتف الكلنننننننننننننننن  للاقد عن اإل راد الكلي للاقد  لا ا علراف يالخسارة الةل عا  وعند ا "ةوروف 
 ف را.

 
، ياإل اف  إلى ةانننندام وتكالتف مقاول  الواطنالةةللكام و السل فل اة اد و الاننننةال  و للتشة  تننننكالتف الاق د جةتم اللكالتف الةواشرة 

عق د الةقاو م عند الليفن  ةفر على    م زع من الةونننننناريف الاام  للةقاو م والةونننننناريف الاة مت  واإلداري  للسنننننني    اسننننننو  مفلة 
لقتة  الاة  الةيجا على "  عقد.  لا تًةن  أم مالغ اسنننننننلرداد في ا اي  السننننننني  الةالت  إلى الربح أو الخسنننننننارة ابت السننننننني  يةادر ث

 كةواريف عام  غنر م زع .
 

ةرب،  ي اننننننننافي مالغ اللكالتف الةلكادة ياإل نننننننناف  إلى األرباع األلجاري  و الةد ي  ال ما  الإن م ج دام الاق د الةوننننننننيف   ننننننننةن  
ميروحال مي ا الخسننننننننننننالر الةالرف ب ا والف اتنر الةرحلت  الوننننننننننننادرة، فتةا  لالق يجةتم الاق د عند الليفن  واللي تلجاوز   الةالرف ب ا؛

ا مي ا الخسالر الةالرف ب ا  عن الف اتنر الةرحلت  الوادرة.  اللكالتف الةلكادة ياإل اف  إلى األرباع الةالرف ب ا )ميروحل

 
،  ي انافي مالغ اللكالتف الةلكادة ياإل ناف  إلى األرباع الةالرف اللجاري  واألةر  دالي ال ما  الن  إن ميل بام الاق د الةونيف   نة

ب ا؛ ميروحال مي ا الخسننننننننننننالر الةالرف ب ا والف اتنر الةرحلت  الوننننننننننننادرة، فتةا  لالق يجةتم الاق د عند الليفن  واللي تلجاوز اللكالتف  
 مي ا الخسالر الةالرف ب ا . ميروحال الةالرف ب ا )الةلكادة ياإل اف  إلى األرباع 

 
 لا اسلخدام تأثنر اللغننر في تقد رام إ رادام الاقد أو تكالتف الاقد أو التج  الاقد، يةا في مل  الياتننننننننننننننج  عن أحكام غرامام الاقد 

و الخسارة في الفلرة اللي يًو  فن ا اللغننر وتس يام الاقد الي الت ، في تًد ننننننننند مالغ ا  نننننننننرادام واللكالتف الةالرف ب ا في الربح أ
 وفي الفلنرام الفحق .

 
 اإليجارإ رادام 

 
.  لا ا علراف ين رادام اإليجار من عق د اإليجار اللشنغنلي على أسناس  سنلثةار ا الاقارم تدة  الةجة ع  في عق د إيجار تشنغنلت  

يجار اإلالةواشنننرة الةلكادة في اللفاوض وترتنت عقد  الةادلت القسنننط الثابت على مدب فلرة اإليجار مام الونننل .  لا إ ننناف  اللكالتف 
 .لقسط الثابت على مدب فلرة اإليجارلألا  الةؤجر ويلا ا علراف ب ا على أساس ا الةدرج لشغنلي إلى القتة  ال

 ةدمام الوتاا  

  ي على أساس القسط الثابت ةفر فلرة الخدم . لا ا علراف ياإل رادام الةلالق  يالخدمام يةرور ال عت. إن سار الةاامل  
 

 أاوو  األرباعإ رادام 
 

 األرباع. أاوو  اسلفم للةجة ع  في األرباع في الربح أو الخسارة عيدما  يشأ حق أاوو  لا ا علراف ين رادام 
 

 إ رادام الف الد
 

 لا اسننننننننلًقاق إ رادام الف الد على أسنننننننناس الفلرام الاميت ، يالرج ع إلى أانننننننن  الد ن الةسننننننننلًق ومادر الفالدة الفالي الةياق، و   
ةسنننلقالت  الةقدرة من ةفر الاةر الةل عم لألاننن  الةالي إلى انننافي القتة  الةدرج  الةادر ال م يخونننا تةامال الةقا  نننام اليقدي  ال

 لألا .
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   2019 يا ر  1الستاس  الةًاسات  الةيوق  من )
 الةجة ع  "ةسلأجر

 
أو يًل م على عقد إيجار، عيد بدو الاقد. تالرف الةجة ع  يًق اسلخدام الة ج دام    تق م الةجة ع  بلقنتا ما إما "ان الاقد 

الةسلأجر، ياسلثياو عق د اإليجار  ي ك ن فن ا توميل بام عق د اإليجار الةقابل  فتةا  لالق يجةتم ترتنوام عق د اإليجار اللي 
 د اإليجار لة ج دام ميخفض  القتة . ياليسو  ل  ه الاق د، ش رال أو أع   وعق 12عونرة األج  )تارف يأا ا عق د إيجار مدت ا 

تالرف الةجة ع  يةدف عام عق د اإليجار "ةوروفام تشغنلت  على أساس القسط الثابت على مدب فلرة عقد اإليجار ما لا يكن  يال 
 األا ر الةؤجرة.أساس مي جي آةر أكثر تةثنُف لليةط الاميي ال م  لا فتت اسل فل الف الد ا علوادي  من  

 
  لا قتاس ميل بام عق د اإليجار مادلتال يالقتة  الًالت  لةدف عام عق د اإليجار اللي لا  لا سداد ا في تاريخ الادو، وتخوا ياسلخدام 

 .الةلاا د ا علراضالسار الضةيي في عقد اإليجار. إما "ان   ا السار   يةكن تًد ده ف رال، فنن الةجة ع  تسلخدم سار 
 

 تشة  مدف عام عق د اإليجار الةدرج  في قتاس ميل بام عق د اإليجار ما  لي:
 

 الةدف عام الثابل  األةرب ، ااعوال أم ح افا عق د إيجار؛ مدف عام عق د اإليجار الثابل  )يةا في مل  •
ياسننننننلخدام الةؤشننننننر أو الةادر في مدف عام عق د اإليجار الةلغنرة اللي تالةد على مؤشننننننر أو مادر، تقاس يشننننننك  مادلي  •

 تاريخ الادو؛
 الةالغ الةل عم أن  دفات الةسلأجر ية جت  ةااام القتة  الةلوقت ؛ •
 سار مةارس  ةتارام الشراو، إما "ان الةسلأجر على يقنن ماق ر من مةارس  الختارام؛ و •
 قد اإليجار.دفاام لغرامام إا او الاقد، إما "ان عقد اإليجار ياكس مةارس  ةتار إا او ع •

 
 ميل بام عقد اإليجار "ايد ميفو  في بتان الةر"ا الةالي الة حد.  عرض لا 
 

 لا قتاس ميل بام عقد اإليجار  حقال من ةفر زيادة القتة  الةدرج  للاكس الفالدة على ميل بام عقد اإليجار )ياسلخدام طريق  
  عام عقد اإليجار اللي تا إجراؤ ا. الفالدة الفالت   ومن ةفر ةوا القتة  الةدرج  للاكس مدف

 
 عيدما:    ودجراو تاد   مةاث  لًق اسلخدام الة ج دام مم الافع )تق م الةجة ع  ينعادة قتاس ميل بام عقد اإليجار 

 
تا تغننر فلرة عقد اإليجار أو  يال تغننر في تق  م مةارسنننننننن  ةتار الشننننننننراو، وفي ع ه الًال   لا إعادة قتاس ميل بام عقد  •

 يجار من ةفر ةوا مدف عام عقد اإليجار الةادل  ياسلخدام مادر الخوا الةادر. اإل
تلغنر مدف عام عقد اإليجار يسننننننننات اللغننرام في مؤشننننننننر أو مادر أو تغننر في الةدف عام الةل عا  ية جت قتة  ملوقت    •

ًنا م  لا إعنادة قتناس ميل بنام عقند اإليجنار من ةفر ةوننننننننننننننا مندف   عنام عقند اإليجنار الةاندر مضننننننننننننننة ان ، وفي  ن ه ال
ةادلي )ما لا تلغنر مدف عام عقد اإليجار يسنات اللغننر في سنار الفالدة الاالا، وفي   ه الًال  الياسنلخدام مادر الخونا  

  لا اسلخدام مادر الخوا الةادر .
لا إعادة قتاس ميل بام   لا تاد   عقد اإليجار و   لا احلسنناب تاد   عقد اإليجار "اقد إيجار ميفونن ، وفي   ه الًال    •

 عقد اإليجار من ةفر ةوا مدف عام عقد اإليجار الةادر ياسلخدام مادر الخوا الةادر.
 

 لا تقا الةجة ع  يأم من   ه اللاد فم ةفر الفلرام اللي تا عر  ا.
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   ) لوم 2019 يا ر  1الستاس  الةًاسات  الةيوق  من )
 ) لوم  الةجة ع  "ةسلأجر

 
اإليجار والاةر اإلالاجي لألا  األساسي. إما "ان عقد عور من مدة عقد األفلرة ال لا اسل فل حق اسلخدام الة ج دام ةفر 

اإليجار  يق  ملكت  األا  األساسي أو تكلف  حق اسلخدام الة ج دام، فنن مل  ياكس أن الةجة ع  تل عم مةارس  ةتار الشراو، 
 سل فل في تاريخ بدو عقد اإلالاجي لألا  األساسي.  ادأ ا رويلا اسل فل حق اسلخدام الة ج دام مام الافع  من ةفر الاة

 اإليجار.
 

 "ايد ميفو  في بتان الةر"ا الةالي الة حد.  الة ج دام لا عرض حق اسلخدام  
 

ةسارة ااخفاض   ويلا تسجن للًد د ما إما "ان حق اسلخدام الة ج دام عد ااخفض    36تياق الةجة ع  الةعتار الةًاساي الدولي رعا  
 اس  الةةللكام والةادام.القتة  الةًددة "ةا    م  ح في ست

 
   لا إدراج اإليجارام الةلغنرة اللي   تالةد على مؤشر أو مادر في قتاس ميل بام عقد اإليجار وحق اسلخدام الة ج دام.  لا 

راج ا اإلعلراف يالةدف عام مام الافع  "ةوروف في الفلرة اللي  لا فن ا الًدث أو الشرل ال م  ؤدم إلى   ه الةدف عام ويلا إد
 في بتان الربح أو الخسارة الة حد.  "أةرب  ةن "مواريف 

 
للةسلأجر يادم فو  الةك اام غنر الةؤجرة، وبد ل من مل   لا احلساب   16ك سنل  عةلت ، يسةح الةعتار الدولي لللقارير الةالت  رعا  

 ه ال سنل  الاةلت .أم عقد إيجار ومك اام غنر مؤجرة مرتوي  يت "لرتنت واحد. لا تسلخدم الةجة ع    

 الةجة ع  "ةؤجر 
 

 لا تويتف عق د اإليجار واللي تك ن الةجة ع  مؤجرال ل ا "اق د إيجار تة يلت  أو تشغنلت . عيدما تيق  الشرول لاقد اإليجار "   
اإليجار األةرب "اق د إيجار مخاطر وماايا الةلكت  إلى الةسلأجر،  لا تويتف الاقد "اقد إيجار تة يلي.  لا تويتف جةتم عق د 

 تشغنلت .
 

عقد اإليجار الرلتسننننني والاقد من الواطن "اقد ن ميفونننننلنن.  لا تونننننيتف عقد  تًلسنننننتمؤجرال وسنننننتيال، فنا ا   الةجة ع عيدما تك ن 
 يجار الرلتسي.اإليجار من الواطن "اقد إيجار تة يلي أو عقد إيجار تشغنلي يالرج ع إلى حق إسلخدام الة ج دام الياتج عن عقد اإل

 
 لا ا علراف ين رادام اللأجنر من عق د اإليجار اللشنننننغنلت  على أسننننناس القسنننننط الثابت على مدب فلرة عقد اإليجار مم الونننننل .  لا  
إ نننننننناف  اللكالتف الةواشننننننننرة الةادلت  الةلكادة في اللفاوض وترتنت عقد اإليجار اللشننننننننغنلي إلى القتة  الةدرج  لألانننننننن  الةؤجر ويلا 

 راف ب ا على أساس القسط الثابت على مدب فلرة اإليجار.ا عل
 

في   الةجة ع " ما مد ي  يةالغ اننننننافي اسننننننلثةار   د اإليجار اللة يلت  عق الةسننننننلأجرين ية جت  لا اإلعلراف يالةوالغ الةسننننننلًق  من
د دورم ثابت على انننننننننافي اسنننننننننلثةار  للفلرام الةًاسنننننننننات  للاكس مادر عال  عق د اإليجار.  لا ت زيم إ رادام عق د اللأجنر اللة يلت

 القالا فتةا  لالق ياق د اإليجار.  الةجة ع 
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    2019 يا ر  1  عا الستاس  الةًاسات  الةيوق  )
يشنننننننننك    عيدما تيق  شنننننننننرول اإليجار جةتم مخاطر وماايا الةلكت  إلى الةسنننننننننلأجر   لا تونننننننننيتف عق د اإليجار "اق د إيجار تة يلت

 اق د إيجار تشغنلت ."ج  رم.  لا تويتف جةتم عق د اإليجار األةرب 

 الةجة ع  "ةؤجر

ين رادام اللأجنر من عق د اإليجار اللشنننننننننننغنلت  على أسننننننننننناس القسنننننننننننط الثابت على مدب فلرة عقد اإليجار مم الافع .  لا ا علراف 
تضننننننناف اللكالتف الةواشنننننننرة الةادلت  الةلكادة في اللفاوض وترتنت عقد اإليجار اللشنننننننغنلي إلى القتة  الةدرج  لألاننننننن  الةؤجر ويلا 

 ى مدب فلرة اإليجار.ا علراف ب ا على أساس القسط الثابت عل

 الةجة ع  "ةسلأجر

 لا ا علراف ماندلتنال ينالة ج دام الةًلفظ ب نا  ننننننننننننننةن عق د اإليجنار اللة يلتن  "ة ج دام للةجة عن  يقتةل نا الانادلن  عيند بندو عقند 
ينالقتةن  الًنالتن  للًند األداى لةندف عنام عقند اإليجنار.  لا إدراج ا للاام الةقنابن  للةؤجر في بتنان الةر"ا إما "ناانت أعن ، اإليجنار أو، 

 .تة يلي "ةيل بام عقد إيجارالةالي الة حد 

 
 لا ت زيم مدف عام عقد اإليجار بنن مواريف اللة ي  وتخفتض ميل بام عقد اإليجار ومل  للًقنق مادر فالدة ثابت على الراند 

الةؤ ل ، الةلوقي من ا للاام.  لا ا علراف يةونننناريف اللة ي  ف رال في الربح أو الخسننننارة، ما لا تا د يشننننك  مواشننننر إلى الة ج دام  
 وفي   ه الًال   لا رسةلل ا وفقال لستاس  الةجة ع  الاام  ح ر تكالتف ا علراض. 

 
على الربح أو الخسننارة على أسنناس القسننط الثابت على مدب فلرة   ية جت عق د اإليجار اللشننغنلت  عق د اإليجار الةسننلًق  لا تًةن  

على أسنناس القسننط الثابت عق د إيجار تشننغنلت  والةسننلًق  "ًافا للدة ر في   ت زيم الةيافم الةسننللة  أيضننال اإليجار مام الوننل .  لا 
 على مدب فلرة اإليجار.

 جنبية األعمالت ال 3/7

الةجة ع  ياةل  الانئ  ا علوادي  األساست  اللي تاة  فن ا الةيشأة )عةلل ا   ميشآممن    ميشأة لا عرض الاتااام الةالت  الفردي  لك   
الةجة ع  يالدر ا اإلماراتي  ميشآممن  ميشأةاليلالج والةر"ا الةالي لك   عرضال ظتفت  . لغرض الاتااام الةالت  الة حدة،  لا 

 لةالت  الة حدة." ، و ي الاةل  ال ظتفت  للةجة ع  وعةل  الارض للاتااام االدر ا)"
  

اةفم ال)  الةجة ع ،  لا تسجن  الةاامفم ياةفم ةفف الاةل  الةسلخدم  في الة حدة للةجة ع  عيد إعداد الاتااام الةالت 
م جيات   على أساس أساار الورف السالدة بلاريخ تل  الةاامفم. بلاريخ "  تقرير،  لا إعادة تً ي  الاي د الةالت  الةدرج  يالاةفاأل

األجيات  على أساس أساار الورف السالدة ب ل  اللاريخ.  لا إعادة تً ي  الاي د غنر اليقدي  يالاةفم األجيات  واللي تظ ر يقتةل ا 
الاادل  على أساس أساار الورف السالدة عيد تاريخ تًد د القتة  الاادل  ل ا.    لا إعادة تً ي  الاي د الةالت  على أساس اللكلف  

 يخت  الةدرج  يالاةفم األجيات .اللار 
 

  لا إدراج فروعام أساار الورف  ةن الربح أو الخسارة ةفر الفلرة اللي اشأم فن ا تل  الفروعام.
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 الممتلكات والمعدات 3/8

إن تكلف   ةسنننننننننالر ااخفاض في القتة  الةلراكة .أم  لا إدراج الةةللكام والةادام ياللكلف  اللاريخت  ااعونننننننننال ا سنننننننننل فل الةلراكا و 
 . ي تكلف  الشراو، ياإل اف  على أي  مواريف اسلً امالةةللكام والةادام 

 
اللكالتف الفحق  في القتة  الةدرج  لألانننننن  أو إدراج ا "أانننننن  ميفونننننن ، "ةا    مياسننننننت، فقط عيد إمكاات  تدفق ف الد  لا إدراج 

اعلونننننادي  مسنننننلقالت  مرتوي  يالايد الةايي إلى الةجة ع  ودمكاات  قتاس اللكلف  يشنننننك  م ث ق.  لا إدراج "اف  موننننناريف اإلانننننفع 
 في الفلرة اللي  لا تكاد ا. دالة ح والوتاا  األةرب في بتان الدة 

 
أعةار ا اإلالاجت    مدب فلرةعلى  يخفف األعةار الرأسننةالت  عند الليفن ،  لا احلسنناب ا سننل فل يًنث  لا شننيت تكلف  الة ج دام، 

في ا اي  "  سي ، ويلا  لا مراجا  األعةار اإلالاجت  الةقدرة والقتا الةلوقت  وطرق ا سل فل   .الةقّدرة ياسلخدام طريق  القسط الثابت
 احلساب تأثنر أم تغننرام في القتا الةقدرة على أساس مسلقالي.

 
 الةاتاام ع الدعلى أسنننننناس الفرق بنن  أحد بي د الةةللكام والةادام لا تًد د الةكاسننننننت أو الخسننننننالر الياتج  عن بتم أو اسننننننلوااد 

 الربح أو الخسارة.القتة  الةدرج  للل  الة ج دام، ويلا اإلعلراف ب ا في و 
 

 "ةا  لي:اإلالاجت   رعلى أساس األعةا لا احلساب ا سل فل للة ج دام 
 

 سنوات 
  

 15 – 5 موااي
 5  - 3 ومادام مكالن

 5  - 3 أثاث وتج ناام ومادام مكلات  
 5  - 4 مر"وام 

 الليفن األعةار الرأسةالت  عند 

 لا على أسننننناس اليسنننننو  الةئ ي  الةيجاة في تاريخ اللقرير. ياللكلف ، والةادام  الةةللكام األعةار الرأسنننننةالت  عند الليفن  في   لا إدراج 
لسنننتاسنننام الةجة ع  عيد اكلةار إاشننناو األاننن   وفقال تً ي  األعةار الرأسنننةالت  عند الليفن  إلى فئ  األاننن  الةياسنننو  ويلا اسنننل فك ا 

 سلخدام.وتشغنلت ودتاحلت لف

 عقاريةالستثمارات اال 3/9

 ا سننننننننلثةارام الاقاري اإليجارام و / أو لايادة رأس الةار. تظ ر   للًونننننننن ر على ي عقارام مًلفظ ب ا   ا سننننننننلثةارام الاقاري   إن
ا سنل فل ييريق  القسنط الثابت بياول على الاةر اإلالاجي الةل عم  احلسنابياللكلف  ااعونال ا سنل فل الةلراكا في تاريخ اللقرير.  لا 

 أو مدة عقد اإليجار أ  ةا أعرب.
 

سنننلخدام و   ل عم أم ميافم  يشنننك  دالا من ا  ا سنننلثةارام الاقاري عيد الاتم أو عيدما  لا سنننًت   ا سنننلثةارام الاقاري  لا اسنننلوااد 
أم مكسننت أو ةسننارة ااتج  عن اسننلوااد الاقار ) لا احلسننايت على أات الفرق بنن اننافي عالدام الاتم  إدراجاعلوننادي  مسننلقالت .  لا 

 لألا   في الربح أو الخسارة في الفلرة اللي تا فن ا اسلوااد الاقار.  الةدرج والقتة  
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شننننيت تكلف  الةةللكام على مدب عةر ا اإلالاجي الةقدر، ياسننننلخدام طريق  القسننننط الثابت على  يًنث  لا  لا احلسنننناب ا سننننل فل
 سي ام. 8مدب فلرة 

 
تلا مراجا  األعةار اإلالاجت  الةقدرة والقتا الةلوقت  وطريق  ا سننننننننننننل فل في ا اي  "  سنننننننننننني ، مم احلسنننننننننننناب تأثنر أم تغننرام في 

 اللقد رام على أساس مسلقالي.

 مشتركة المشاريع الزميلة و الشركات الفي  ستثماراتاإل 3/10

الشننننر"  الامنل   ي الةيشننننأة اللي تةارس الةجة ع  تأثنرال  امال علن ا. إن اللأثنر ال ام    القدرة على الةشننننار"  في عرارام السننننتاسنننن  
  "  على تل  الستاسام. الةالت  واللشغنلت  في الشر"  الةسلثةر فن ا ولكن لتس الستيرة أو الستيرة الةشلر 

 
الةشنروع الةشنلرل    ترتنت مشنلرل حنث يك ن للج ام اللي لد  ا سنتيرة مشنلر"  على اللرتنت حق عال في انافي م ج دام اللرتنت  

ح ر  الةشنلرل. إن السنتيرة الةشنلر"   ي الةشنار"  الةلفق علن ا تااعديال للسنتيرة على اللرتنت اللي تظ ر فقط عيدما تسنللام القرارام
 من الج ام اللي تلشارل الستيرة. إجةاعتتاألاشي  مام الافع  م افق  

 
إن الالج وم ج دام وميل بام الشننر"ام الامنل  أو الةشنناريم الةشننلر"   لا إدراج ا في   ه الاتااام الةالت  الة حدة ياسننلخدام طريق  
حق ق الةلكت  الةًاسننننات . وفقال ليريق  حق ق الةلكت ،  لا ا علراف يا سننننلثةار في شننننر"  زمنل  أو مشننننروع مشننننلرل مادلتال في بتان  

الة حد ياللكلف  ويلا تاد ل ا  حقال لفعلراف يًونننننن  الةجة ع  في الربح أو الخسننننننارة والدة  الشننننننام  اآلةر للشننننننر"    الةر"ا الةالي
الامنل  أو الةشننروع الةشننلرل، فنن عيدما تايد حونن  الةجة ع  في الخسننالر عن حوننل ا في الشننر"  الامنل  أو الةشننروع الةشننلرل. 

لةشنروع الةشنلرل )اللي تلضنةن أي  حونص ط يل  األج ، اللي وفقال لياتال ا، تشنك  جاوال في الشنر"  الامنل  أو االةجة ع   حون   
، تل عف الةجة ع  عن اإلعلراف يًونننل ا يأي  ةسنننالر إ نننافت  من انننافي اسنننلثةار الةجة ع  في شنننر"  زمنل  أو مشنننروع مشنننلرل 

مل عا  أو عدمت  اسننننننننلد لت ة ع  اللاامام عاا ات  أو إلى الًد ال م يك ن فتت لدب الةج  لا اإلعلراف يالخسننننننننالر اإل ننننننننافت   أةرب.
 دفاام ياليتاي  عن الشر"  الامنل  أو الةشروع الةشلرل.

 
 لا احلسنناب ا سننلثةار في الشننر"  الامنل  أو الةشننروع الةشننلرل ياسننلخدام طريق  حق ق الةلكت  من اللاريخ ال م أاننوًت فتت الج   

عيد ا سنلً ام على تق م الةجة ع  بليانق مل  فقط فتةا  لالق يا سنلثةار الةادلي. مشنلرل. الةسنلثةر فن ا شنر"  زمنل  أو مشنروع 
اسننننلثةار في شننننر"  زمنل  أو مشننننروع مشننننلرل،  لا ا علراف يأم فالض للكلف  ا سننننلثةار على حونننن  الةجة ع  من اننننافي القتة  

"شنننننننننن رة، اللي  لا إ ننننننننننافل ا في الةالغ الةدرج لفسننننننننننلثةار.  لا الاادل  لة ج دام وميل بام الج   الةسننننننننننلثةر فن ا القابل  لللًد د  
ا علراف يأم فالض لًوننن  الةجة ع  على انننافي القتة  الاادل  للة ج دام والةيل بام القابل  لللًد د على تكلف  ا سنننلثةار، ياد 

 في فلرة ا سلً ام على ا سلثةار. الدة  الة حد بتان إعادة اللقنتا، مواشرة في
 

للًد د فتةا إما "ان من الضرورم ا علراف يأم ةسارة  اخفاض القتة  فتةا   36 لا تيانق مليلوام الةعتار الةًاساي الدولي رعا  
 لالق ياسلثةار الةجة ع  في شر"  زمنل  أو مشروع مشلرل. عيدما يك ن مل   روريال،  لا اةلوار إجةالي الةالغ الةدرج لفسلثةار 

"أاننننننن  فردم   ااخفاض قتة  الة ج دام  36ة  فتةا  لالق يااخفاض القتة  وفقال للةعتار الةًاسننننننناي الدولي رعا )يةا في مل  الشننننننن ر 
ومل  من ةفر مقارا  الةالغ الةةكن تًونننننلت لت )قتة  ا سننننلخدام والقتة  الاادل  ااعوننننال تكالتف ا سننننلوااد أ  ةا أعلى  مم الةالغ 

اخفاض قتة  تشنننننننك  جاوال من الةالغ الةدرج لفسنننننننلثةار.  لا ا علراف يأم عكس لخسنننننننارة  الةدرج لت. إن أي  ةسنننننننارة مالرف ب ا  
  ةن اليياق ال م  ايد فتت الةالغ القاب  لللًون  لفسلثةار  حقال.  36ااخفاض القتة  وفقال للةعتار الةًاساي الدولي رعا 
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. ا سنلثةار عن " ات شنر"  زمنل  أو مشنروع مشنلرلتل عف الةجة ع  عن اسنلخدام طريق  حق ق الةلكت  من اللاريخ ال م  ل عف فتت 
عيدما تًلفظ الةجة ع  يًونننن  في الشننننر"  الامنل  أو الةشننننروع الةشننننلرل السننننابق و"اات الًونننن  الةسننننلوقاة  ي أانننن  مالي، تق م 

دل  عيد ا علراف الةادلي الةجة ع  يقتاس الًوننننن  الةسنننننلوقاة يالقتة  الاادل  في مل  اللاريخ ويلا اعلوار القتة  الاادل  "قتةل ا الاا
للشنننننر"  الامنل  أو الةشنننننروع الةشنننننلرل في تاريخ إيقاف   الةدرج الفرق بنن القتة   إدراج لا .  39رعا    الةًاسننننناي الدوليوفقال للةعتار 

شنروع طريق  حق ق الةلكت ، والقتة  الاادل  ألم حون  مًلفظ ب ا وأم ملًونفم من اسنلوااد جاو من حون  الشنر"  الامنل  أو الة
 الةشلرل في تًد د الربح أو الخسارة من اسلوااد الشر"  الامنل  أو الةشروع الةشلرل.

 
في الدة  الشام  اآلةر من عا  تل  الشر"  الامنل  أو سايقال الةوالغ الةالرف ب ا ياحلساب "اف   ياإل اف  إلى مل ، تق م الةجة ع   

ل ل ، إما تا   ربح أو الخسننارة عيد اسننلوااد الة ج دام أو الةيل بام مام الوننل .الةشننروع الةشننلرل واللي سنننلا إعادة توننيتف ا إلى ال
في الدة  الشنننام  اآلةر من عا  تل  الشنننر"  الامنل  أو الةشنننروع الةشنننلرل إلى سنننايقال إعادة تونننيتف الربح أو الخسنننارة الةالرف يت 

الوننننل ، تق م الةجة ع  ينعادة توننننيتف الربح أو الخسننننارة من حق ق الربح أو الخسننننارة عيد اسننننلوااد الة ج دام أو الةيل بام مام  
  الةلكت  إلى الربح أو الخسارة )كلاد   إعادة تويتف  عيدما  لا إيقاف طريق  حق ق الةلكت .

 
و عيدما تسنلةر الةجة ع  ياسنلخدام طريق  حق ق الةلكت  عيدما  لً ر ا سنلثةار في شنر"  زمنل  إلى ا سنلثةار في مشنروع مشنلرل أ

  ه اللغننرام   حدوث     جد إعادة قتاس للقتة  الاادل  عيد لً ر ا سنننلثةار في مشنننروع مشنننلرل إلى ا سنننلثةار في شنننر"  زمنل .  
 في حق ق الةلكت .

 
عيدما تق م الةجة ع  بلخفتض حونن  ملكنل ا في شننر"  زمنل  أو مشننروع مشننلرل ولكن الةجة ع  تسننلةر في اسننلخدام طريق  حق ق 

في الدة  اللي تا ا علراف ب ا سنننننايقال أو الخسنننننارة  الةكسنننننتاسنننننو  إلى الربح أو الخسنننننارة لونننننيتف التق م الةجة ع  ينعادة   ،لكت الة
أو الخسنارة إلى الربح أو الخسنارة عيد  الةكسنتفي حال  إعادة تونيتف   ا   في حق ق الةلكت الةلالق  ب ل  ا اخفاض الشنام  اآلةر 

 .الافع الةيل بام مام الة ج دام أو  اسلوااد
 

عيدما تق م إحدب ميشنآم الةجة ع  ياللاام  مم شنر"  زمنل  أو مشنروع مشنلرل لدب الةجة ع ، فنن األرباع أو الخسنالر الياتج  من 
الشننننر"  الةاامفم مم الةشننننروع الةشننننلرل  لا ا علراف ب ا في الاتااام الةالت  الة حدة للةجة ع  فقط  ننننةن اياق الًوننننص في  

 الامنل  أو الةشروع الةشلرل غنر الةرتوي  يالةجة ع .

 المخزون  3/11

، أ  ةا أع . تشننننننننننننة  اللكلف  جةتم اللكالتف الةلكادة في القابل  لللًققيظ ر الةخاون يةل سننننننننننننط اللكلف  الةرجح أو اننننننننننننافي القتة  
الةخاون إلى حاللت وم عات الًالننن. يةث  انافي القتة  القابل  لللًقق سنار الاتم الةقدر ااعونال "اف  اللكالتف الةقدرة اللي   إحضنار

 للاتم واللس يق.في  سنلا تكاد ا

 الموجودات البيولوجية 3/12

اللكنالتف الةقندرة للاتم.  لا   اناعوننننننننننننننال ةن  الانادلن    لا قتناس الة ج دام الان ل جتن  عيند ا علراف الةاندلي وفي ا ناين  "ن  فلرة تقرير ينالقت
 . تشة  تكالتف الاتم الاة ل  لل سياو واللجار.الة ج دامتًد د القتا الاادل  بياول على أساار الس ق الًالت  لي ع مةاث  من 

 
اللكالتف الةقدرة للاتم ومن اللغنر  ااعونننال يالقتة  الاادل    الان ل جت للة ج دام الةادلي ا علراف   ديعأو الخسنننارة  إدراج الةكسنننت لا 

 في الربح أو الخسارة في الفلرة اللي اشأم فن ا. الة ج دام الان ل جت اللكالتف الةقدرة لاتم  ااعوال في القتة  الاادل  
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في ا اي  فلرة "  تقرير على مراجا  القتا الةدرج  لة ج دات ا الةلة س  ومل  للًد د إن "ان  يال ما يشنر إلى أن   الةجة ع تاة  
  ه الة ج دام عد تار نت إلى ةسنالر ااخفاض القتة . إما وجد ما يشننر إلى مل ،  لا تقد ر القتة  القابل  لفسنلرداد لألان  ومل  

 الةجة ع ن وجدم . في حار عدم اللةكن من تقد ر القتة  القابل  لفسننننننلرداد ألانننننن  مًدد، تق م للًد د ةسننننننالر ااخفاض القتة  )إ
بلقد ر القتة  القابل  لفسننلرداد لل حدة الةيلج  لليقد اللي يا د إلن ا األانن  افسننت. عيدما يك ن من الةةكن تًد د أسننس ت زيم ماق ل  

الةيلج  لليقد الفردي ، أو  لا ت زيا ا إلى أانننننننغر مجة ع  من ال حدام الةيلج    وثابل ،  لا ت زيم األاننننننن ر الةشنننننننلر"  إلى ال حدام
 لليقد اللي يةكن تًد د أسس ت زيم ماق ل  وثابل  ل ا.

 
م، إن القتة  القابل  لفسننلرداد  ي القتة  الاادل  لألانن  ااعوننال تكلف  الاتم أو قتة  ا سننلخدام، أ  ةا أعلى. عيد تقنتا قتة  ا سننلخدا

ا ةوننننا اللدفقام اليقدي  الةسننننلقالت  الةقدرة إلى قتة ا الًالت  ياسننننلخدام مادر ةوننننا ياكس تقنتةام السنننن ق الًالت  للقتة  الاميت   ل
 لألم ار والةخاطر الخاا  ياألا . 

 
الةدرج ،  لا تخفتض القتة  الةدرج  في حار تا تقد ر القتة  القابل  لإلسنننننننلرداد ألاننننننن  )أو ال حدة ميلج  لليقد  يةا يق  عن القتة  

 لألانن  )أو ال حدة الةيلج  لليقد  إلى القتة  القابل  لإلسننلرداد.  لا اإلعلراف يخسننالر ا اخفاض مواشننرةل في األرباع أو الخسننالر، إ 
 إما "ان األا  مااد تقنتةت فنلا عيد ا تسجن  ةسالر ا اخفاض "لياي  من مخوص إعادة اللقنتا.

 
اسننننننننننلرجاع ةسننننننننننالر ااخفاض القتة  تلا زيادة القتة  الةدرج  لألانننننننننن  )أو ال حدة الةيلج  لليقد  إلى القتة  الةادل  القابل    في حال 

لإلسلرداد، يًنث   تايد القتة  الةدرج  الةادل  عن القتة  الةدرج  لألا  )أو ال حدة الةيلج  لليقد  فتةا ل  لا  لا احلساب ةسالر 
لسننننني ام السنننننايق .  لا تسنننننجن  اسنننننلرجاع ةسنننننالر ااخفاض القتة  مواشنننننرةل في األرباع أو الخسنننننالر، إ  إما "ان ااخفاض القتة  في ا

 األا  مدرج يالقتة  الةااد تقنتة ا ففي   ه الًال   لا تسجن  اسلرجاع ةسالر ااخفاض القتة  "ايادة في مخوص إعادة اللقنتا.

 مزايا الموظفين 3/14

 ر السفراإلجازام السي ي  وت اك
 

 لا تك ين اسننننلًقاق لفللاامام الةقّدرة  سننننلًقاعام الة ظفنن الةلالق  ياإلجازام السنننني ي  وت اكر السننننفر بياول على الخدمام الةقدم  
 من عا  الة ظفنن الةؤ لنن حلى ا اي  السي .

 
 مكافآم ا اي  الخدم  للة ظفنن

 
م  الةسننلًق  للة ظفنن من غنر م اطيي دول  اإلمارام الاربت  الةلًدة وفقال مخوننص لكاف  موالغ مكافأة ا اي  الخد تك ين لا أيضننال 

  .تاريخ اللقريرلقاا ن الاة  في دول  اإلمارام الاربت  الةلًدة عن فلرام ةدمل ا حلى 
 

خوننص الةلالق يةكافأة   لا إدراج ا سننلًقاق الةلالق ياإلجازة السنني ي  وت اكر السننفر تًت بيد ميل بام ملداول ، بنيةا  لا إدراج الة
 ا اي  الخدم  تًت بيد ميل بام غنر ملداول .
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  ااتج عن أحداث سنننايق  واللي يك ن اسنننلد ليحالي )عاا اي أو  اللاام لا اإلعلراف يالةخونننونننام عيدما يك ن على الةجة ع  أم 
 يشك  م ث ق.  ا للاامويةكن تقد ر مالغ  ا للااممن الةًلة  أن تك ن الةجة ع  ملام  للسد د 

 
"ةا بي اي  فلرة اللقرير ياد   ا للاامعاام للادر الةيل ب لةقابل  حسنننننننت أفضننننننن  الل    احلسنننننننايتإن الةالغ الةالرف يت "ةخونننننننص  لا 

. عيدما  لا قتاس الةخوننص ياسننلخدام اللدفقام اليقدي  الةقّدرة يا للااميانن ا علوار الةخاطر واألم ر غنر الةؤ"دة الةًتي   األة 
 .ج  ريال لليق د )حنث يك ن تأثنر القتة  الامني   فقام اليقدي لسداد ا للاام الًالي، فنن قتةلت الةدرج   ي القتة  الًالت  للل  اللد

 
عيدما يك ن جاو أو "اف  الةيافم ا علونننننننادي  الةيل ب  لسنننننننداد الةخونننننننص مل عم اسنننننننلرداد ا من طرف ثالث،  لا ا علراف يال م  

  ث ق. الةد ي  "أا  في حال  " ن اسلفم واسلاا   الةالغ مؤ"دة ودمكاات  قتاس الةالغ يشك  م

 األدوات المالية 3/16

عيندمنا توننننننننننننننوح الةجة عن  طرفنا في األحكنام للةجة عن   الة حندةفي الاتناانام الةنالتن   لا اإلعلراف ينالة ج دام والةيل بنام الةنالتن  
 اللااعدي  لألداة.

 
الةاامفم اللي تا د مواشنننرةل إلى شنننراو أو  لا قتاس الة ج دام الةالت  والةيل بام الةالت  مادلتال يالقتة  الاادل .  لا إ ننناف  تكالتف 

إانندار م ج دام مالت  وميل بام مالت  )ياسننلثياو الة ج دام الةالت  والةيل بام الةالت  يالقتة  الاادل  من ةفر الربح أو الخسننارة  
الةادلي.  لا ا علراف بلكالتف أو ةونننننة ا من القتة  الاادل  للة ج دام الةالت  أو الةيل بام الةالت ، أ  ةا أاسنننننت، عيد ا علراف 

الةاامل  الاالدة مواشننننننننرة إلى اعلياو م ج دام مالت  أو ميل بام مالت  يالقتة  الاادل  من ةفر الربح أو الخسننننننننارة مواشننننننننرة في بتان 
 الربح أو الخسارة الة حد.

 
على توننننننننننننننيتف  اعلةننادال ة أو يننالقتةنن  الاننادلنن ، الةننالتنن  الةالرف ب ننا يننالكننامنن  إمننا ينناللكلفنن  الةيفننأ الة ج دامقتنناس جةتم   حقننال  لا 

 الة ج دام الةالت .
 

 تويتف الة ج دام الةالت  
 
   أدوام الد ن الةويف  ياللكلف  الةيفأة1)
 

  لا قتاس أدوام الد ن اللي تسل في الشرول اللالت   حقال ياللكلف  الةيفأة: 

يًلفظ ياألانننننننننننن  الةالي  ننننننننننننةن اة مج األعةار ال م   دف إلى ا حلفاص يالة ج دام الةالت  للًوننننننننننننن  اللدفقام اليقدي   •
 اللااعدي ؛ و

ددة تك ن  ي فقط مدف عام أان  الد ن والفالدة على الشنرول اللااعدي  لألان  الةالي  يلج عي ا تدفقام اقدي  في ت اريخ مً •
 الةالغ األالي القالا.

 
 يشك  افلرا ي،  لا قتاس جةتم الة ج دام الةالت  األةرب  حقال يالقتة  الاادل  من ةفر الربح أو الخسارة. 
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 ) لوم تويتف الة ج دام الةالت  

 اللكلف  الةيفأة وطريق  مادر الفالدة الفالي

الةالي  ي القتة  اللي  لا من ةفل ا قتاس األاننننننننننننن  الةالي عيد ا علراف الةادلي ااعونننننننننننننال الدفاام إن اللكلف  الةيفأة لألاننننننننننننن   
 ا  الرلتسننت ، ياإل نناف  إلى اإلطفاو الةلراكا ياسننلخدام طريق  الفالدة الفالت  ألم فرق بنن الةالغ الةادلي ومالغ ا سننلًقاق، ويلا تاد ل

 ألم مخوص ةسارة.
 

 لت   ي طريق   حلساب اللكلف  الةيفأة ألداة الد ن وت زيم إ رادام الف الد ةفر الفلرة الةايت . إن طريقت الفالدة الفا
 
 الة ج دام الةالت  يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشام  اآلةر   2)
 

عيد اإلعلراف الةادلي، يًق للةجة ع  أن تق م بلًد د أانننننننننننن  مالي يشننننننننننننك  ا الي )على أسنننننننننننناس "  أداة على حدة  للوننننننننننننيتف 
ا سنننلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشنننام  اآلةر.   ُيسنننةح ياللونننيتف يالقتة  الاادل  من ةفر 

ثةار في حق ق الةلكت  مًلفظ يت للةلاجرة أو إما "ان الادر الةًلة  مالرف يت من عا  الةسلً م الدة  الشام  اآلةر إما "ان ا سل
 علتت في اادماج األعةار. 

 
  لا ا حلفاص يالة ج دام الةالت  لغرض الةلاجرة إما:

 
 تا اعليال ا يشك  مادلي ب دف بتا ا في الةسلقا  القريت؛ أو  •
ًنددة تند ر نا الةجة عن  مانال ولند  نا دلنن  فالي ليةط أداة منالتن    • عيند اإلعلراف الةاندلي، تةثن  جاو من مًفظن  أدوام منالتن  م

 تًقق أرباع على الةدب القونر؛ أو
 و أداة تً ل مًددة وفاال  .كاات مشلق  )ياسلثياو الةشلقام اللي ل ا عقد  ةان مالي أ •
 

 لا قتاس ا سنننننلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشنننننام  اآلةر مادلتال يالقتة  الاادل  ياإل ننننناف  إلى 
الاادل  في الدة  تكالتف الةاامل . ويلا قتاسننننننننننن ا  حقال يالقتة  الاادل  ويلا إدراج الةكاسنننننننننننت والخسنننننننننننالر الياتج  من تغنرام القتة   

الشننننننام  اآلةر ويلا تراكة ا في إحلتاطي إعادة تقنتا ا سننننننلثةارام وعيدما  لا اسننننننلوااد   ه ا سننننننلثةارام فنن الةكاسننننننت والخسننننننالر 
 ة.الةلراكة   ةن إحلتاطي إعادة تقنتا ا سلثةارام    لا إعادة تويتف ا في الربح أو الخسارة ب   لا تً يل ا إلى األرباع الةسلوقا

 ااخفاض قتة  الة ج دام الةالت 
 

تالرف الةجة ع  يشنننننك  دالا يخسنننننارة ا للةان الةل عا  على مدب الاةر الاميي لل ما الةد ي  اللجاري  وم ج دام الاق د.  لا تقد ر 
ق  في مجار ةسنننننننالر ا للةان الةل عا  على   ه الة ج دام الةالت  ياسنننننننلخدام مخونننننننص ماتريكس بياول على ةارة الةجة ع  السننننننناي

ةسننننننننننارة ا للةان، وتاد ل ا وفقلا للا ام  الخاانننننننننن  يالةد ينن، والظروف ا علوننننننننننادي  الاام ، وتقنتا "  من ا تجاه الًالي والةل عم 
 للظروف في تاريخ اللقرير، يةا في مل  القتة  الاميت  لألم ار حسوةا يك ن مفلةال. 

 
الاةر الاميي ةسنننننننالر ا للةان الةل عا  اللي تيلج عن جةتم أحداث اللخلف عن السنننننننداد ةسنننننننارة ا للةان الةل عا  على مدب  تةث 

 الةًلةل  على مدب الاةر الةل عم ألداة مالت .
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 )يتبع( السياسات المحاسبيةملخص بأهم  3
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 ) لوم  ااخفاض قتة  الة ج دام الةالت 
 
   الايادة الج  ري  في مخاطر ا للةان1)
 

عيد تقنتا ما إما "اات مخاطر ا للةان على األداة الةالت  عد ارتفات يشننننننننننننك  ج  رم مي  ا علراف الةادلي، تق م الةجة ع  يةقارا   
مخاطر حدوث اللخلف عن السنننداد على األداة الةالت  في تاريخ اللقرير مم ةير اللخلف عن سنننداد األداة الةالت  في تاريخ ا علراف 

للدعا، يةا في او   ا اللقنتا، تأة  الةجة ع  يا علوار " م من الةال مام الكةت  والي عت  اللي تك ن ماق ل  وعابل   الةادلي. عيد إجر 
تلضننةن الةال مام الةسننلقالت  اللي تا أة  ا يا علوار مل  الخارة اللاريخت  والةال مام الةسننلقالت  الةلاح  دون تكلف  أو ج د "انر. 

ةجا م اللي ياة  فن ا مد ي ن الةجة ع ، ويلا الًوننننننننننن ر علن ا من تقارير الخاراو ا علوننننننننننناد نن والةًللنن اآلفاق الةسنننننننننننلقالت  لل
الةننالننن وال نئننام الًك متنن  والةيظةننام الةةنناثلنن  األةرب، و"نن لنن  األةنن  في ا علوننار الةونننننننننننننننادر الخننارجتنن  الةخللفنن  والةال مننام 

 ساست  للةجة ع .ا علوادي  الةل عا  اللي تلالق يالاةلتام األ
 

ًند ند، تؤةن  الةال منام اللنالتن  في ا علونار عيند تقنتا منا إما "ناانت مخناطر ا للةنان عند زادم يشننننننننننننننكن   نام مين  ا علراف  على وجنت الل
 الةادلي: 

 
 تد  ر ج  رم فالي أو مل عم في األدوام الةالت  الخارجت  )إن وجدم  أو اللويتف ا للةااي الداةلي؛ •
ج  رم في مؤشنرام األسن اق الخارجت  لةخاطر ا للةان الخاان  يأداة مالت  ماني ، على سنان  الةثار، زيادة حدوث تد  ر  •

 ام  في  امش ا للةان، أسناار مقايضن  اللخلف عن سنداد ا للةان ياليسنو  للةد ن، أو ط ر الفلرة الاميت  أو الةدب ال م 
 ف  الةيفأة؛تك ن فتت القتة  الاادل  ألا  مالي أع  من اللكل

اللغنرام السنننننننننلات  القالة  أو الةل عا  في األعةار أو األو ننننننننناع الةالت  أو ا علونننننننننادي  اللي من الةل عم أن تلسنننننننننات في  •
 ااخفاض  ام في عدرة الةد ن على ال فاو ياللاامام د  ات؛

 تد  ر ج  رم فالي أو مل عم في اليلالج اللشغنلت  للةد ن؛ •
 ر ا للةان على األدوام الةالت  األةرب ليفس الةد ن؛الايادام الج  ري  في مخاط  •
حدوث تغنر سننلاي فالي أو مل عم ج  رم في الانئ  الليظتةت  وا علوننادي  أو اللكي ل جت  للةد ن، مةا  ؤدم إلى ااخفاض  •

  ام في عدرة الةد ن على ال فاو ياللاامام د  ات.
 

ع  أن مخاطر ا للةان على أا  مالي عد زادم يشك  ج  رم مي  ا علراف يغض اليظر عن التج  اللقنتا السابق، تفلرض الةجة  
   مال، ما لا يكن لدب الةجة ع  مال مام ماق ل  وعابل  للدعا تثات ةفف مل .  90الةادلي عيدما تلجاوز مدف عام الاقد أكثر من  

 
الةادلي  ا علراف   تاريخ  الي الي ا للاامفي   رفال طياليسنننننننننو  لاق د الضنننننننننةااام الةالت ، يالار اللاريخ ال م تونننننننننوح فتت الةجة ع   

في مخناطر ا للةنان مين  ا علراف الةاندلي  "انرةعيند تقنتا منا إما "ناانت  ينال زينادة . القتةن   اخفناضالةنالتن   األداة تقنتا  ألغراض
 عن السداد ية جت الاقد. خلف أن الةد ن الةًدد س ف  ل الخير   الةجة ع  اللغنرام في  تالار، لاق د الضةااام الةالت 

 
ًند ند الةسننننننننننننننلخندمن  الةانا نر يةراقون  فانالتن  يشننننننننننننننكن  ميلظا  الةجة عن  تق م   ا للةنان مخناطر في ج  رين  زينادة  ينال "ناانت إما منا لل

 الةالغ  لجاوز  أن عا  ا للةان مخاطر  في  الايادة الج  ري  تًد د  على عادرة الةاا نر  أن  من لللأكد حسنننننننننننوةا يك ن مفلةا ومراجال ا
 فلرة اسلًقاعت. 
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 تاريف اللخلف عن السداد  2)
 

يسنننننداد اللاامت ا للةااي يشنننننك  "ام ، دون   إما "ان من غنر الةًلة  أن ع م الةد ن  تخلف عن السنننننداد  حال   وج د  الةجة ع تالار 
 لج و الةجة ع  إلى إجراوام مث  تًقنق الضةان )إما "ان مًلفظال يت . 

 
األانن  الةالي  تاريخ اسننلًقاق  لجاوزعد حدث عيدما    اللخلف عن السنندادأن    الةجة ع  تالقداليظر عن اللًلن  ال ارد أعفه،  يغض

 .للخلف عن السداد    األاستل آةر إلثوام أن معتار وعابل  للدعامال مام ماق ل   ةجة ع اللا يكن لدب   مال ما  90أكثر من 
 
   الة ج دام الةالت  مام القتة  ا للةاات  الةيخفض 3)
 

الةسننننننلقالت  الةقدرة يالار األانننننن  الةالي مام قتة  اللةاات  ميخفضنننننن  عيد وع ع حدث أو أكثر لت تأثنر  ننننننار على اللدفقام اليقدي  
 لألا  الةالي. تشة  األدل  على ا اخفاض في القتة  ا للةاات  بتااام يةكن مفحظل ا ح ر األحداث اللالت :

 
  اا بام مالت   ام    اج ا الةقلرض أو الةودر؛ •
   أعفه ؛ 2إةفر في الاقد، على سان  الةثار الاجا أو اللأةنر في اللسد د )راجم ) •
، التج  لوننا بام مالت  ألسننواب اعلوننادي  أو تااعدي    اج ا الةقلرض، يةيح الةقلرض للةقلرض أن يق م الدالن )الدالينن  •

 ، يخفف مل ؛ املتاز )املتازام  واللي لا يكن لتأة  ا الدالن )الدالينن  يا علوار
 يووح من الةًلة  أن  دة  الةقلرض في حال  إففس أو أم إعادة تيظتا مالي أةر؛ أو •
 س ق اشط ل  ا األا  الةالي يسات الوا بام الةالت .  عدم وج د •

 
   ستاس  الشيت4)
 

و   شنننننند دةياااي من اننننننا بام مالت     الةد نعيدما تك ن  يال مال مام تشنننننننر إلى أن   يشننننننيت الة ج دام الةالت تق م الةجة ع   
يك ن الةد ن عد و نننننننننننننم تًت اللونننننننننننننفت  أو دة  في إجراوام لللاافي، على سنننننننننننننان  الةثار، عيدما  يال أم احلةار واعاي     جد

 توقى الة ج دامعد ًقاق ألكثر من سننيلنن، أ  ةا أعرب.  اإلففس، أو في حال  ال ما الةد ي  اللجاري ، عيدما تلجاوز الةوالغ فلرة اسننل
.  لا حسنوةا يك ن مياسنوال ية جت إجراوام اسنلرداد الةجة ع ، مم مراعاة الةشن رة القاا ات   اإلافامالةالت  الةشني ب  ةا نا  ألاشني  

 يأم موالغ مسلردة في الربح أو الخسارة. ا علراف
 
   القتاس وا علراف يخسالر ا للةان الةل عا  5)
 

يالار قتاس ةسنننارة ا للةان الةل عا  دلنفل  حلةالت  اللخلف عن السنننداد، والخسنننارة يافلراض اللخلف عن السنننداد )أم حجا الخسنننارة 
سننداد والخسننارة في حال  اللخلف في حال  وج د تخلف عن السننداد  واللارض لللخلف عن السننداد. يسننليد تقنتا احلةالت  اللخلف عن ال

عن السننننداد على الاتااام اللاريخت  الةادل  بياول على مال مام مسننننلقالت  "ةا    م  ننننح أعفه.  لا تقد ر ةسننننارة ا للةان الةل عا  
ا للاقند وجةتم اللندفقنام اليقندين  ال لي تل عم الةجة عن  على أا نا الفرق بنن جةتم اللندفقنام اليقندين  اللاناعندين  الةسننننننننننننننلًقن  للةجة عن  وفقنل

 الًو ر علن ا ، مخو م  يسار الفالدة الفالي األالي.
 

 الةدرج تالرف الةجة ع  يةكاسننننت أو ةسننننارة ااخفاض القتة  في الربح أو الخسننننارة لجةتم األدوام الةالت  مم تاد   مةاث  لقتةل ا 
 من ةفر حساب مخوص الخسارة.
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 يالة ج دام الةالت  إلغاو اإلعلراف

تق م الةجة ع  ينلغاو ا علراف ياألانننننن  الةالي فقط عيد اال او اننننننفحت  الًق ق اللااعدي  لللدفقام اليقدي  من األانننننن ؛ أو قتام ا 
بلً ي  األانن  الةالي وجةتم مخاطر وماايا ملكت  األانن  الرلتسننت  لةيشننأة أةرب.  في حار لا تقا الةجة ع  ياللً ي  أو ا حلفاص 

األانن  الةً ر، تق م الةجة ع  يا علراف يًوننل ا الةًلفظ  يالسننتيرة على  مخاطر وماايا الةلكت  واسننلةرار ا  يونن رة رلتسننت  يجةتم
الةجة ع  يوننن رة رلتسنننت  يجةتم مخاطر وماايا  احلفظتب ا في األاننن  وا للاام الةرتوط يت للةوالغ اللي عد  ل جت دفا ا. في حار 

ع  في ا علراف ياألاننننن  الةالي وتالرف أيضنننننال يا علراض الةضنننننة ن مقاب  الا الد ملكت  األاننننن  الةالي الةً ر، تسنننننلةر الةجة  
 الةسللة .

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية  3/17

 حق ق ملكت  أواللويتف "د ن 

 ااعدم. لا تويتف أدوام الد ن وأدوام حق ق الةلكت  "ةيل بام مالت  أو حق ق ملكت  يةا  لةاشى مم ج  ر اللرتنت الل

 أدوام حق ق الةلكت 

إن أداة حق ق الةلكت   ي أم عقد  ار ن حونننننننن  ملوقت  في م ج دام ميشننننننننأة ياد طرع "اف  ميل بات ا.  لا تسننننننننجن  أدوام الةلكت  
 يالةوالغ الةسللة  ياد تياي  مواريف اإلادار الةواشرة.

 الةيل بام الةالت  

"كةيل بام مالت " ويلا قتاسن ا مادلتال يالقتة  الاادل ،  والةسنلًق إلى الج ام مام الافع  لا تونيتف ال ما الدالي  اللجاري  واألةرب 
 ياد ةوننا تكالتف الةاامل ، ويلا قتاسنن ا  حقال ياللكلف  الةيفأة ياسننلخدام طريق  الفالدة الفاال  ويلا ا علراف يةونناريف الف الد على

 س الاالد الفالي، ياسلثياو الةيل بام عونرة األج  واللي يك ن ا علراف يالفالدة علن ا غنر مادم.أسا
 

إن طريق  الفالدة الفالت   ي طريق   حلسنناب اللكلف  الةيفأة للةيل بام الةالت  وت زيم مونناريف الف الد على مدب الفلرة الةايت . إن 
وننا تةامال الدفاام اليقدي  الةسننلقالت  الةل عا  في إطار الاةر الاميي الةل عم لفللاام الةالي مادر الفالدة الفالي    الةادر ال م يخ

 أو فلرة أعور، إما "ان مل  مياسوال.

 إلغاو ا علراف يالةيل بام الةالت 

 أو إلغالت أو اال او مدتت.ينلغاو ا علراف يالةيل بام الةالت  عيدما وفقط عيدما  لا اسلتفاو ا للاام اللااعدم  الةجة ع تق م 

 المقاصة 3/18

عيدما وفقط عيدما يك ن  الة حد   لا مقااننن  الة ج دام الةالت  والةيل بام الةالت  ويلا عرض انننافي الةالغ في بتان الةر"ا الةالي
 .الوافيوتي م تس يل ا على أساس الةالرف ب ا حق عاا اي لةقاا  الةوالغ  للةجة ع 
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

،  ليلت من اإلدارة القتام يأحكام وتقد رام وافلرا نام 3في ط ر تيانق السنتاسنام الةًاسنات  للةجة ع  والة  نً  في إيضناع رعا 
ح ر القتا الةدرج  للة ج دام والةيل بام اللي  ي لتسننننننت جلت  ال  نننننن ع من موننننننادر أةرب. تالةد اللقد رام وا فلرا ننننننام على 

 تالار مام عفع . عد تخللف اليلالج الفالت  عن   ه اللقد رام. الخارة اللاريخت  وع ام  أةرب 

 
ا ا علراف يةراجاام اللقد رام الةًاسنننننات  في الفلرة اللي  لا فن ا تاد     ل  لا مراجا    ه اللقد رام وا فلرا نننننام يشنننننك  مسنننننلةر.

الةراجا  والفلرام الةسننننلقالت  إما "ان اللاد    ؤثر على إما "ان اللاد    ؤثر فقط على تل  الفلرة، أو في فلرة   ومل  في حال  اللقد ر
عد تسنننننننات تاد فم  ج  ري واللي لد  ا مخاطر ال ام  اللي اتخ ت ا اإلدارة فتةا  لي األحكام واللقد رام  الفلرام الًالت  والةسنننننننلقالت .

 القادم .لة ج دام والةيل بام ةفر السي  الةالت  القتة  الةدرج  لج  ري  على 

 الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  األحكام 4/1

، واللي عامت اإلدارة ياتخام ا ةفر عةلت  تيانق  4/2)أاظر إيضنننناع  فتةا  لي األحكام الًسنننناسنننن ، عدا تل  اللي تلضننننةن تقد رام
 في الاتااام الةالت  الة حدة. الستاسام الةًاسات  للةجة ع  واللي ل ا اللأثنر األكثر أ ةت  على الةوالغ الةالرف ب ا

 
 اإلعلراف ياإل رادام

 
ا علراف ود  سنننننننننننننن ف  لا تنأةن  اإلدارة ينا علونار ا علراف يناإل رادام مم مرور ال عنت، في حنار تا اسننننننننننننننلتفناو أحند الةانا نر اللنالتن ،  

 ياإل رادام في وعت مًدد:
 

 ياألداو؛ الةجة ع أثياو قتام  لةجة ع ايسللا ويسل ل  الاةن  في وعت واحد الف الد اللي يقدم ا أداو  •
  األا  ال م يستير علتت الاةن  عيد إاشاو أو تًسنن األا ؛ أو الةجة ع  يشئ أو يًسن أداو  •
أا  مم اسلخدام بد   للةيشأة، ولدب الةيشأة حق عاب  للليفن  في الدفم مقاب  األداو الةيجا حلى   الةجة ع    يشئ أداو   •

 تاريخت.   
 

 لاقد تغنرام ا

 
 لا ا علراف بلغنرام الاقد "ن رادام فقط إلى الًد ال م   يًلة  أن  يلج عك سننننننننننننننام ج  ري  لإل رادام في الفلرام الفحق . تأة  

 اإلدارة يانن ا علوار الخارة السايق ، تيانق شرول الاقد والافع  مم الاةفو عيد إادار أحكام ا. 
 

 ميالوام الاقد 

 
 لا ا علراف يةيننالوننام الاقنند "ننن رادام فقط عينندمننا تالقنند اإلدارة أاننت   يًلةنن  أن  يلج عك سنننننننننننننننام ج  رينن  لإل رادام في الفلرام 
الفحق . تق م اإلدارة يةراجا  الًكا الةلالق يةيالوام الاقد يشننننننننننننك  دورم ويلا إجراو اللاد فم في الفلرام الةسننننننننننننلقالت ، إما "اات  

 ى أن   ه اللاد فم مياسو . اللقنتةام تشنر إل

 تويتف الاقارام

عامت اإلدارة ةفر عةلت  تويتف الاقارام ياتخام عدة أحكام.  يال حاج  ل  ه األحكام للًد د ما إما "ان عقار ما مؤ   لللويتف 
ر الةانا نر حلى تلةكن من . تق م اإلدارة بلي يمًلفظ ب نا للاتمأو و/ وعقنارام عنند اللي ير مةللكنام وماندامو  كناسننننننننننننننلثةنارام عقنارين 

والةةللكام والةادام والاقارام عند اللي ير والاقارام الةًلفظ ب ا   ا سلثةارام الاقاري للاريفام  وفقال مةارس    ا الًكا يشك  ثابت 
اليً  الةانن في الشنننرول الةفونننل  والل جن ام الةلالق  بلونننيتف الةةللكام على   يا علوارعيد اتخام أحكام ا، أة م اإلدارة . للاتم

الةعتار الةًاسننننننناي ، و الةةللكام واآل م والةادام  16رعا    الةعتار الةًاسننننننناي الدولي، و الةخاون  2رعا  الةعتار الةًاسننننننناي الدولي  
 .فتةا  لالق يا سلخدام الةقو د للاقار، ا سلثةارام الاقاري  40رعا  الدولي
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33  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( 4

 )يتبع(الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  األحكام 4/1

 تقنتا اة مج األعةار 
 

الةالت  على الالج اةلوار مدف عام الةالغ األالي والفالدة على الةالغ األالي القالا واةلوار اة مج يالةد تويتف وقتاس الة ج دام  
للًقنق  دف أعةار   ال األعةار. تًدد الةجة ع  اة مج األعةار على مسل ب ياكس "تفت  إدارة مجة عام الة ج دام الةالت  ما

دل  مام الول  يةا في مل  "تفت  تقنتا أداو الة ج دام وقتاس أدال ا، مانن. ويلضةن   ا اللقنتا الًكا ال م ياكس جةتم األ
والةخاطر اللي تؤثر على أداو الة ج دام و"تفت  إدارت ا و"تف  لا تا يض مدراو الة ج دام. تراعت الةجة ع  الة ج دام الةالت  

للي تا اسلوااد ا عا  اسلًقاع ا لف ا سات اسلوااد ا وما الةقاس  ياللكلف  الةيفأة أو القتة  الاادل  من ةفر الدة  الشام  اآلةر وا
من اللقنتا الةل اا  للةجة ع  ح ر ما إما "ان   ال إما "اات األسواب ملفق  مم ال دف من األعةار الةًلفظ ب ا. وتالار الةراقو  جاو

"ان من غنر الةياست ما إما "ان  يال تغننر في   ، ودماال اة مج األعةار ال م  لا ية جوت ا حلفاص يالة ج دام الةالت  الةلوقت  مياسو
    جد  رورة لةث    ه اللغنرام ةفر الفلرام  للويتف تل  الة ج دام. ال مسلقالت ال اة مج األعةار وباللالي  لا إدةار تغننر 

 الةارو  . 

 ج  ري  في مخاطر ا للةان الايادة ال

شنننننن رال لة ج دام الةرحل  األولى، أو   12ارة ا للةان الةل عا  على فلرة ةسننننننارة ا للةان الةل عا  "ةخوننننننص ياادر ةسنننننن   لا قتاس
عيدما   2.  يلق  األا  إلى الةرحل   3أو لة ج دام الةرحل     2ةسارة ا للةان الةل عا  على مدب الاةر الاميي لة ج دام الةرحل   

ًندد الةعتنار منا الن م يةثن  زينادة  9الندولي لللقنارير الةنالتن  رعا  تاداد مخناطر ا للةنان يشننننننننننننننكن  ج  رم مين  ا علراف الةاندلي.   ي
في  الةجة عن ج  رم في مخناطر ا للةنان. عيند تقنتا منا إما "ناانت الةخناطر ا للةنااتن  لألانننننننننننننن  عند زادم يشننننننننننننننكن  ج  رم، تنأةن  

اللاريخت  للاكس الةال مام  لا تاد   ماد م الخسنننننننننننننارة الكةت  والي عت  الةاق ل  والقابل  للدعا. ا علوار الةال مام الةسنننننننننننننلقالت  و 
 الًالت  والةسلقالت  ح ر ع ام  ا علواد الكلت  اللي تؤثر على عدرة الاةفو على تس ي  ال ما الةد ي . 

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4/2

الرلتسننت  الةلالق  يالةسننلقا  والةوننادر الرلتسننت  لللقد ر غنر الةؤ"د في ا اي  فلرة اللقرير واللي تًة  مخاطر م ة   ا فلرا ننامإن  
 عد تسات تاد فم ج  ري  على قتا الة ج دام والةيل بام ةفر السي  الةالت  القادم   ي "ةا  لي:

 على الة ج دام الةالت مخوص لخسارة ا للةان الةل عا  

قتاس ةسننارة ا للةان الةل عا ، تسننلخدم الةجة ع  مال مام مسننلقالت  ماق ل  وعابل  للدعا، واللي تسننليد على أسنناس افلرا ننام   عيد
اللخلف عن تالار الخسنارة يافلراض  .الًر"  الةسنلقالت  لةخللف الدوافم ا علونادي  و"تف تؤثر   ه الةًر"ام على ياضن ا الواض

وتسننننننليد إلى الفرق بنن اللدفقام اليقدي  اللااعدي  الةسننننننلًق  وتل  اللي   لياتج  عن اللخلف عن السننننننداد. ي تقد ر للخسننننننارة ا  السننننننداد
عامت اإلدارة   اللدفقام اليقدي  من الضننننننةااام اإل ننننننافت  واللًسنننننننيام ا للةاات  الةلكامل . ا علوار ل عا ا الةقلرض، مم األة  في  

 يةالغمام الافع    الج امإلى أن مخونننص الخسنننارة مقاب  الةوالغ الةسنننلًق  من  سنننليلجتوابلقنتا إمكاات  اسنننلرداد األراننندة أعفه 
: 2018ألف در ا )  11,034خسننننننننننننننارة مقنابن  الن ما الةند ين  اللجنارين  يةالغ الألف در ا ، مخوننننننننننننننص  83:  2018ألف در ا ) 83

مقاب  الخسنارة در ا  ومخونص    7,165:  2018در ا )  7,378خسنارة مقاب  م ج دام الاقد يةالغ المخونص  ألف در ا ،    7,530
 ألف در ا   ي "افت . 47: 2018ألف در ا ) 47رادة لدب الاي ل يةالغ األيقد و ال
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( 4

 )يتبع( المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4/2

 ةلقادم وبييو الًر"   ال ةخاون المخوص 

تكلف  الةخاون إلى اننافي  للخفتض، أ  ةا أع .  لا إجراو تاد فم القابل  لللًققتظ ر الة اد الخام يسننار اللكلف  أو اننافي القتة   
األمر، على مسننننل ب الةيلج للايادة الةقدرة أو اللقادم أو األرانننندة الةيخفضنننن  القتة . تشننننة  الا ام   تيلت، إما  القابل  لللًققالقتة  

عنند تك ن  يننال حنناجنن   الج دة. وأم رلى  نن ه اللانند فم اللغننرام في اليلننت واللغنرام اللكي ل جتنن  واللنند  ر الةننادم اللي تؤثر ع
ياندم   مقليان  اإلدارة إنللاند ن  مخوننننننننننننننص الةخاون يييو الًر"ن  إما "ناانت التجن   ن ه الا امن  اإلرشننننننننننننننادين  تخللف عن اللقند رام. 

 إلى مخووام إ افت  للةخاون.  رورة

 وا سلثةارام الاقاري ار اإلالاجت  للةةللكام والةادام األعة

 حلسنننننننننناب ا سننننننننننل فل.  لا تًد د   ا   واسننننننننننلثةاراتل ا الاقاري األعةار اإلالاجت  الةقدرة لةةللكات ا ومادات ا  بلًد د  تق م الةجة ع 
ا سنننننننننننلخدام الةل عم لألاننننننننننن  أو ا سنننننننننننل فل الةادم. تق م اإلدارة يةراجا  القتة  الةلوقت  واألعةار  األة  في ا علواراللقد ر ياد 
 تاد   ا سل فل أو اإلطفاو الةسلقالي عيدما تالقد اإلدارة أن األعةار اإلالاجت  تخللف عن اللقد رام الًالت .و  سي يال اإلالاجت  

 تقنتا اسلثةارام حق ق الةلكت  غنر الةدرج   

إلى ماامفم السننننن ق األةنرة على أسنننننس تجاري ، والقتة    الةدرج عادةل ما يسنننننليد تقنتا اسنننننلثةارام حق ق الةلكت  الةلاح  للاتم غنر  
ًنالتن  أل دوام مةناثلن  أو اةنامج تقنتا  الانادلن  ألداة أةرب مةناثلن  إلى حند "انر، واللندفقنام اليقندين  الةل عان  الةخونننننننننننننن من  ينالةاند م ال

أةرب. في حال  عدم وج د سنن ق اشننط ل  ه ا سننلثةارام أو أم ماامفم حد ث  يةكن أن ت فر دلنفل على القتة  الاادل  الًالت ،  لا  
ل  ه   رج الةدةسنننننننننننننالر ااخفاض القتة  الةالرف ب ا، إن وجدم. تالقد اإلدارة أن القتة    ااعونننننننننننننال إدراج   ه ا سنننننننننننننلثةارام ياللكلف  

 عن قتةل ا الاادل . ج  ريال   تخللف  الةدرج ا سلثةارام في األس ا غنر 

 ااخفاض قتة  األوراق الةالت  وا سلثةارام يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشام  اآلةر 

يةراجا  مؤشنرام ااخفاض قتة  ا سنلثةارام يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشنام  اآلةر واليظر فتةا إما  يشنك  ميلظاتق م اإلدارة 
ًند ند إن  ن ا الاللكلفن .  ينأعن  منفي قتةل نا الانادلن   مةلندة لفلرة ط يلن أو  ج  رم كنان  ينال ااخفناض  مةلند لفلرة  ج  رينال أو  لةنا   ل
، تق م اإلدارة بلقنتا من بنن  ننننننننننننروريال ًكا وتًد د ما إما "ان تاد   ةسننننننننننننارة ااخفاض القتة  . عيد اتخام   ا الط يل   ليلت حكةال 

للشنننننننر"  الةسنننننننلثةر فن ا، وأداو الونننننننياع  والقياع، واللغنرام في   الةالت  والةفوةع ام  أةرب، اللقلت الياتاي في سنننننننار السننننننن ا،  
لشنننر"  الةسنننلثةر فن ا على ت زيم األرباع. عيد تقنتا اللقلوام في سنننار السننن ا، اللكي ل جتا واللدفقام اليقدي  اللشنننغنلت  والةالت  وعدرة ا

في ا علوار الج اات الةخللف  الةلالق  يالسننننن ق، يةا في مل  على سنننننان  الةثار   الًونننننر، حجا اللداور ةفر  أيضنننننال تأة  اإلدارة 
، السنننننالل  أحادي  ا تجاهأو غنر السننننن ق غنر اليشنننننط  دف ع  يالفلرة الةا نننننت ، وما إما "ان السنننننار الةدرج    اااكاس لقتة  ملاثرة م

انل ا وعدرت ا على ا حلفاص يا سننلثةار حلى  لاافى    أيضننا في ا علوار اإلدارة تأة واألداو الفحق للسنن ق ياد تاريخ الةر"ا الةالي.  
 سار الس ق.

   الةشلر" ااخفاض قتة  ا سلثةار في الشر"ام الامنل  والةشاريم 

تراجم اإلدارة اسنننننلثةارات ا في الةشننننناريم الةشنننننلر"  والشنننننر"ام الامنل  يشنننننك  ميلظا للًد د إن "ان  يال  ما يشننننننر إلى ااخفاض في 
قتةل ا. إن تًد د ما إما "اات ا سنننلثةارام في الةشننناريم الةشنننلر"  والشنننر"ام الامنل  عد تار نننت  اخفاض في قتةل ا، يسنننللام من 

، وعدرت ا على ت لند تدفقام اقدي  تشننننغنلت  من تاريخ   ق م بلقنتا ربًت  الةيشننننأة الةسننننلثةر فن ا، وسننننن لل ا، والةفوة الةالتاإلدارة أن ت
ا سنننلً ام وحلى الةسنننلقا  الةيظ ر.  لا ا علراف يالفرق بنن القتة  القابل  لفسنننلرداد الةقدرة والقتة  الةدرج  لفسنننلثةار "ةونننروف 

الشننر"ام الامنل  اسننلثةارات ا في   اخفاض القتة  على مخوننص  للك ينمقليا  يادم وج د  ننرورة  اإلدارةإن رة. في الربح أو الخسننا
 الةشاريم الةشلر" .و 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ممتلكات ومعدات 5

  مكائن ومعدات  مباني   
أثاث وتجهيازات 
  سيارات  ومعدات مكتبية

 أعمال رأسمالية 
  قيد التنفيذ 

 
 مجموعال

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

 42,132  -  12,148  6,466  22,473  1,045  2018 يا ر  1في 
 537  -  356  15  167    1 ) إ افام 

              2,988) ) -    1,851 ) -    1,137 ) -  اسلواادام 
             

 39,681  -  10,653  6,481  21,503  1,044  2019 يا ر  1في 
 837  420  -  216  201  -  إ افام 

 3,901) ) -    1,327 ) ( 1,718 )   856 ) -  اسلواادام 
             
             

              36,617  420  9,326  4,979  20,848  1,044   2019 ديسمبر 31في 
             االستهالك المتراكم 

 38,122  -  10,067  6,033  21,045  977  2018 يا ر  1في 
 1,756  -  859  6  1,109  52  مًة  للسي  

              2,719) ) -    1,623 ) 1    1,097 ) -  ح ف التج  اسلواادام 
             

 37,159  -  9,033  6,040  21,057  1,029  2019 يا ر  1في 
 1,375  -  729  91  549  6  مًة  للسي  

              3,901) ) -  1,327) )   1,718 )   856 ) -  ح ف التج  اسلواادام 
             

              34,633  -  8,435  4,413  20,750  1,035   2019 ديسمبر 31في 
             القيمة المدرجة

 1,984  420  891  566  98  -   2019 ديسمبر 31في 
             
             

              2,522  -  1,620  441  446  15   2018 ديسةار 31في 
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36  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  استثمارات عقارية  6
 

 
 الاقارم مةا  لي: لك ن ا سلثةار 

 
 جايرة الريا ،عةار مساكنفي  اسلثةار عقارم 

 
. يةث   2020تيل ي مدة عقد اإليجار في ديسننننننننننننننةار   ج   مو عفع .على عيا  أرض مؤجرة من   إاشنننننننننننننناو ا سننننننننننننننلثةار الاقارم تا 

 في جايرة الريا، أب ظاي.مساكن عةار ا سلثةار الاقارم تكلف  بياو أربا  
 

من عا  اإلدارة "ةا في ال م تا إعداده داةلتال ياسنلخدام اة مج اللدفقام اليقدي  الةخون م    لفسنلثةار الاقارم تا تًد د القتة  الاادل   
"ةا  لفسننلثةار الاقارم . تقدر القتة  الاادل  الةدرج لتسننت أع  من القتة    لفسننلثةار الاقارم القتة  الاادل   إن  .  2019ديسننةار   31
اإلدارة    اللدفقام  الةسننننننننننننلخدم من عا ا فلراض إن  ملن ن در ا .    30:  2018ملن ن در ا )  14 يةالغ  2019ديسننننننننننننةار   31في  

تا اعلوار ا  نننننةن و لغرض اإلفوننننناع عن   ه ا سنننننلثةارام الاقاري   سننننني يال %  10بيسنننننو    اليقدي  الةسنننننلقالت  الثابل  ومادر الخونننننا
 .3الةسل ب 

 
 مييق  الةنيافي  اسلثةار عقارم 

 
ملن ن در ا.   250 يةالغيأب ظاي  الةنيا، أبرمت الةجة ع  اتفاقت  لاتم ثفث عيم أرا نننننننني تقم في مييق  2019ديسننننننننةار   15في  

.السي ملن ن در ا. لا  لا ا ال او من اق  الةلكت  واإلجراوام الرسةت  األةرب في ا اي   152,56يةالغ وعد الج عن مل  مكاست 

   مباني  أرض  المجموع
   درهمألف   درهمألف   درهمألف 

 التكلفة       
 2019و  2018 يا ر  1في   68,415  97,438  165,853
               اسلوااد   - ) 97,438) ) 97,438)
        2019ديسمبر  31في   68,415  -  68,415

 اإلطفاء المتراكم         
 2018 يا ر  1في   67,260  -  67,260

 مًة  للسي     414  -  414
       
       

 2019 يا ر  1في   67,674  -  67,674
               مًة  للسي     414  -  414

        2019ديسمبر  31في   68,088  -  68,088
 القيمة المدرجة        

        2019ديسمبر  31في   327  -  327
       

        2018ديسةار  31في   741  97,438  98,179
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37  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمار في شركة زميلة ومشاريع مشتركة  7
 

  لي: اإن تفاان  الشر"  الامنل  والةشاريم الةشلر"  للةجة ع   ي "ة
 

 اسم المنشأة  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس والعمليات  نسبة الملكية 
2018 2019    

 الشركة الزميلة      

 اإلمارام الاربت  الةلًدة  47% 47%

اسلثةار وتي ير  
الةشروعام الاقاري   

 م.م.م. أب ظاي ماوالن جنت لفسلثةارام الاقاري   وتأستس ا وددارت ا 
     
 المشاريع المشتركة      

 اإلمارام الاربت  الةلًدة  65% 65%

اسلثةار وتي ير  
الةشروعام الاقاري   

 م.م.م.  زي  لفسلثةار الاقارم   وتأستس ا وددارت ا 
     

 اإلمارام الاربت  الةلًدة  65% 65%

اسلثةار وتي ير  
الةشروعام الاقاري   

 م.م.م. بروجرستف للي ير الاقارام   وتأستس ا وددارت ا 
 

،   تاار 2019ديسننةار   31  "ةا فيتوننفت  الشننر" .  م.م.م.   زي  لفسننلثةار الاقارم  ، اةلار أعضنناو مجلس إدارة  السنني  السننايق ةفر  
 عةلت  اللوفت  مسلةرة.

 
 أعفه ياسلخدام طريق  حق ق الةلكت  في   ه الاتااام الةالت  الة حدة.والةشاريم الةشلر"   الشر"  الامنل  احلساب لا 

 
 :"ةا  ليالامنل  والةشاريم الةشلر"   الشر" كاات حر"  ا سلثةار في 

 

 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 الراند في بداي  السي     9,064  8,815
   23للسي  )إيضاع  في الربح حو  الةجة ع    4,776  6,684

      أاوو  أرباع مسللة  ةفر السي   ) 6,509) ) 6,435)
     

      الرصيد في نهاية السنة    7,331  9,064
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمار في شركة زميلة ومشاريع مشتركة )يتبع( 7
 

 الامنل  والةشاريم الةشلر"  للةجة ع  ماني  أدااه: الشر" إن الةال مام الةالت  الةلخو  فتةا  لالق يك  من 
 

 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  8
 

 
ألغراض اسنننننلراتتجت  ط يل  األج .  اا حلفاص ب ،  لا بد ل من مل ا سنننننلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  للةلاجرة. ي  لا ا حلفاص  

ل ل ، اةلارم إدارة الةجة ع  تونيتف   ه ا سنلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشنام  اآلةر  وفقال 
مم  ملسنننننننقألا ا تالقد أن ا علراف ياللقلوام عوننننننننرة األج  في القتة  الاادل  ل  ه ا سنننننننلثةارام في األرباع أو الخسنننننننالر لن يك ن 

 إمكااام أدال ا على الةدب الي ي . وتًقنقي ا حلفاص ب  ه ا سلثةارام ألغراض ط يل  األج  اسلراتتجت  الةجة ع  ف
 

 الاادل للقتة   يالقتة  الاادل  ياسننننلخدام ا ج الدة . تا اإلفونننناع عن أسننننل ب اللقنتا الةسننننلخدم   الةدرج  لا تسننننجن  ا سننننلثةار غنر 
 .27/3/2في إيضاع  الةشلق 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 مجة ع الة ج دام   22,595  25,131
      مجة ع الةيل بام  ) (8,603 )   3,422

     
      الة ج داماافي   13,992  21,709

     
      حو  الةجة ع  في اافي م ج دام الشر"  الامنل  والةشاريم الةشلر"   7,331  9,064

     
      مجة ع اإل رادام   32,873  41,913

     
      مجة ع ربح السي      9,669  12,045

     
       حو  الةجة ع  في الربح، اافي  4,776  6,684

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
   مدرج  1,521  1,352

      مدرج   غنر   41,056  21,080
     

22,432  42,577        
     

      في أس اق دول  اإلمارام الاربت  الةلًدة  42,577  22,432
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )يتبع( 8
 

 إن الًر"  في اإلسلثةارام يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشام   ي "ةا  لي:
 

 
 
 مخزون  9

 
 

 موجودات بيولوجية   10
 

 إن الًر"  ةفر السي   ي "ةا  لي: 

 
 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 الراند في بداي  السي     22,432  23,260

 اسلثةار مسلً م علتت ةفر السي     19,589  -

828   ( 556 
 اافي مكست/ )ةسارة  القتة  الاادل  على اسلثةارام يالقتة  الاادل  من ةفر   

      الدة  الشام  اآلةر ةفر السي    
     

22,432  42,577        

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
      عيم غتار وم اد اسل فكت      750  761

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
  يا ر   1في   1,504  1,449
 اسلوااد م ج دام بن ل جت   ) (968 )   927
      في القتة  الاادل    تغنر  670  982

     
      ديسمبر  31في   1,206  1,504
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40  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أرصدة ومعامالت مع الجهات ذات العالقة  11
 

تأثنرال الةسا ةنن الرلتسننن للةجة ع  والشر"ام اللي يستيرون علن ا  ا وعالفت ا واللي يةارس ن علن ا   الافع مام   الج امتشة  
 في اتخام القرارام الةالت  واللشغنلت  و" ل  م ظفي اإلدارة الرلتسننن.ج  ريال 

 
 مستحق من/ إلى الجهات ذات العالقة 11/1

 
 
 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

 جهات ذات عالقةن مستحق م   11/1/1    
 .الشر"  الاالةت  القايض  ش.م.ع  39,939  -

 م.م.م.  يار لخدمام اللكي ل جتا  34,306  34,393
 م.م.م.  افكار لفسلثةارام اللجاري  والاقاري   21,765  -
 أر جي برو"ن رماات لتةلد   15,170  -

 منيا القايض  م.م.م.   6,465  6,188
 ثرم سكسلي اسلنت مااجةيت   3,463  3,695

 مكلت سة  الشتخ ميو ر بن زا د آر ا تان  2,006  -
 مكلت الشر"    –الةجة ع  الةلكت    1,582  14,816

 ياراج ن م ر م.م.م.   1,169  749
 م.م.م. أب ظاي ماوالن جنت لفسلثةارام الاقاري    243  22
 م.م.م.  الاقارامسيتار  دارة   173  -

 م.م.م. شر"  الية ع لفسلثةارام  162  162
 م.م.م.  شر"  رويار لللي ير  60  60
 م.م.م.  رويار ار"لكت إلدارة الةشاريم  41  41
 م.م.م. ت شنوا التفنلر مندر ايست   20  49

 ااشن اار بروجكلس آاد " اسلر"شن م.م.م.   -  5,457
 م.م.م.  للةقاو م الاام تروجان   -  159
 مسلشفى   ش  -  144
      مويم فنيكس لألةشاب م.م.م.  -  121

     
66,056  126,564   

  يار: مخوص ةسارة  ) (83 )   83
     
     

65,973  126,481        
 دفعة مقدمة إلى جهة ذو عالقة  11/1/2    
      .الشر"  الاالةت  القايض  ش.م.ع  12,000  -
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أرصدة ومعامالت مع الجهات ذات العالقة )يتبع(  11
 

 مستحق من/ إلى الجهات ذات العالقة )يتبع( 11/1

 
 يالكام  ةفر السي .ج   مو عفع  تا سداد القرض من 

 
تا إجراؤ ا إلى حد   ج ام مام عفع مام الافع . أبرمت الةجة ع  ماامالت مم  الج ام  إلىلا  لا اسننننلفم أو تقديا أم  ننننةااام 

 كانر على افس الشرول السالدة في افس ال عت لةاامفم مةاثل  مم أطراف ثالث .
 

 معامالت 11/2
 

 مام الافع : الج امةفر السي ، أبرمت الةجة ع  الةاامفم اللالت  مم 
 

 
 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

 مستحق إلى جهات ذات عالقة  11/1/3    
 ااشن اار بروجكلس آاد " اسلر"شن م.م.م.   900  4,000
  ام ت  للةيلجام الخرساات  م.م.م.  563  2,750
 مكلت الشر"    –الةجة ع  الةلكت    453  141
 الجرف للستاح  والسفر   149  230
 ريدم مكس م.م.م.ريا   24  81
 رويار تكي ل جي س لن شيا م.م.م.  10  -

 م.م.م.  مخازن زم   8  13
 بيت  للةشاريم م.م.م.  7  -
 مر"ا الدعا واللة ين م.م.م.   5  7
 برارم إلدارة الغايام م.م.م.  2  -

 دار األم  لليواع  واليشر   2  10
      الةجة ع  الةلكت  القايض  م.م.م.  -  452

     
7,684  2,123        

 قرض من جهة ذو عالقة  11/1/4    
        18مكلت الشر"  )إيضاع   –الةجة ع  الةلكت    -  3,145

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 إ رادام مقاو م   68,220  52,769
 تكلف  إ رادام مقاو م   1,901  41,097

   17اافي تً يفم مخوص مكافآم ا اي  ةدم  الة ظفنن )إيضاع   76  -
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42  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أرصدة ومعامالت مع الجهات ذات العالقة )يتبع(  11
 

 تعويضات موظفين اإلدارة الرئيسيين  11/3
 

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  12

 
  :مسلًق من الاةفو على الاق د

 
 لا تك ين مخونننننننننننننص    مال.    لا تًةن  أي  ف الد على ال ما الةد ي  اللجاري .  30إن مادر فلرة اإلللةان على تقديا الخدمام    

بياول على الةوالغ الةقدرة غنر القابل  لفسننننننننلرداد، واللي  لا تًد د ا يالرج ع إلى الخارة    مال   30لل ما الةد ي  اللجاري  اللي تايد عن    .اللخلف عن السدادالسايق  في 

 
 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 عونرة األج    –رواتت ومكافآم أةرب   1,738  1,561
   22أتااب إدارة )إيضاع   1,018  5,341

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 مما مد ي  تجاري    46,057  36,512
 مًلجاام مد ي    11,511  7,713

       يار: مخوص ةسارة  ) 11,034) ) 7,530)
     

36,695  46,534   
  الاةفوم ج دام الاقد من   30,334  36,927
 ، دفاام مقدم  إلى م رد ن ومما مد ي  أةرب مقدمال مواريف مدف ع    12,217  21,869

     
     

95,491  89,085        

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     

293,764 
 

396,830 
 تكالتف عق د ملكادة ياإل اف  إلى أرباع مالرف ب ا ااعوال ةسالر  

 مالرف ب ا حلى تاريخ   
      ف اتنر مرحلت  حلى تاريخت  ) 359,118) ) 249,672)

     
44,092  37,712   
  يار: مخوص ةسارة  ) (7,378 )   7,165

     
     

36,927  30,334        
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43  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  12
 

ويلا تقد ر ةسنالر اإلللةان . لل ما الةد ي  وم ج دام الاقدعلى مدب الاةر الاميي خسنارة اإلللةان الةل عا  يدالةال الةجة ع    تالرف
ةادل  وال، في ةسنننارة ا للةان الخارة اللاريخ  السنننايق تسنننليد إلى   مخونننص ماتريكسالةل عا  على   ه الة ج دام الةالت  ياسنننلخدام 

و" ل  ا تجاه الةل عم للظروف في الخاانننننننن  يالةد ينن والظروف ا علوننننننننادي  الاام  وتقنتا "  من ا تجاه الًالي    ا ام الحسننننننننت 
 .مل  القتة  الاميت  لليق د عيد ا علضاو، يةا في تاريخ اللقرير

 
 . الةًلةل  للاةن  ج دة اإلللةاات البلقنتا  الةجة ع عا  عا ر أم عةن  جد د، تق م 

 
الةجة ع  سننتاسنن   وعد اعلةدمللاةفو ال  ن لد  ا تاريخ اللةااي مياسننت. جل  تلا ةاتاام اآلال  أنلدب الةجة ع  سننتاسننام لضننةان  

 .اللاام  مم األطراف الةقابل  مام الجدارة ا للةاات  فقط
 

 . ع للةجة   ح الجدور اللالي تفاان  مخاطر ال ما اللجاري  الةد ي  بياول على مخوص ماتريكس 
 

   عدد األيام التي تجاوزت فترة إستحقاقها  

0192ديسمبر  31  
لم تتجاوز فترة 

 60أكثر من  60-31 30أقل من  إستحقاقها
مقيمة بشكل 

 المجموع فردي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       
  % 54 % 86 %7 %3 %5 مادر ةسارة ا للةان الةل عا 

       
 إجةالي القتة  الةدرج  الةقدرة 

 46,057 11,397 4,069 102 6,133 24,356 لللخلف عن السداد  
       

 خسارة االئتمان المتوقعة على مدى 
 11,034 6,148 3,504 7 210 1,165 العمر الزمني  
 

   عدد األيام اللي تجاوزم فلرة إسلًقاع ا  

2018ديسةار  31  
فلرة لا تلجاوز 
 60أكثر من  60-31 30أع  من  إسلًقاع ا

مقتة  يشك  
 الةجة ع فردم

 ألف در ا ألف در ا ألف در ا ألف در ا ألف در ا ألف در ا 
  - % 73 % 37 %6 %6 مادر ةسارة ا للةان الةل عا        
       

 إجةالي القتة  الةدرج  الةقدرة 
 36,512 - 7,480 1,046 2,234 25,752 لللخلف عن السداد  
       

 ةسارة ا للةان الةل عا  على مدب 
 7,530 - 5,468 383 125 1,554 الاةر الاميي  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  12
 

 : ي "ةا  لي إن الًر"  في مخوص الخسارة مقاب  ال ما الةد ي  اللجاري 

 
 :الاةفو  ي "ةا  ليإن الًر"  في مخوص الخسارة مقاب  م ج دام الاقد من 

 

 
يانن اإلعلوار أم تغننر في ج دة اإلللةان لل ما الةد ي  اللجاري    الةجة ع عيد تًد د عابلت  اللًونننننن  لل ما الةد ي  اللجاري ، تأة  

من تاريخ ميح الد ن حلى تاريخ اللقرير. وباللالي، تالقد اإلدارة أات     جد حاج  للك ين مخوننننص إ ننننافي يالايادة عن مخوننننص 
 ةسارة اإلللةان الةل عا . 

 
 
 
 
 
 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
  يا ر   1في   7,530  5,414
 مًة  ةفر السي     4,404  2,132

 عك سام ةفر السي    ) 687)  -
 تً ي  إلى مخوص ةسارة على م ج دام الاقد   ) 213)  -

 مشي بام   - ) 16)
     
     

      ديسمبر  31في   11,034  7,053

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
  يا ر   1في   7,165  7,165

 مخوص ةسارة على ال ما الةد ي  اللجاري     منتً ي    213  -
     
     

      ديسمبر  31في   7,378  7,165
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 يانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق بالب
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 13

 
 لدب  ه ال دالم  لا ا حلفاص ب. سنننننننننننننني يال    %1,75% و 0,25:  2018% )2,40% و1,50الفالدة على ال دالم ألج  بنن  لراوع مادر 
 يالدر ا اإلماراتي. ومق م بي  مًلي 

 
 

 رأس المال  14

 
 "ةا  لي: 2018و 2019ديسةار  31ن "ةا في نكاات مسا ة  الةسا ة

 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 اقد في الويدوق    90  163

 أرادة لدب الاي ل  251,419  2,549
      ودالم ألج   77,680  263,687

     
266,399  329,189   

  يار: مخوص ةسارة  ) (47 )   47
     
     

266,352  329,142   
 ثابل  بل اريخ اسلًقاق ألكثر من ثفث  أش ر  ودالم يار:  ) (20,332 )   195,323

     
     

      النقد ومرادفات النقد  308,810  71,029

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

 واادر ومدف ع يالكام   مورع يت س ا  150    
      در ا للس ا   1,000س ا يقتة   150:  2018للس ا ) در ا   1,000يقتة      150  150

   عدد   النسبة   المبلغ
   األسهم    %  درهمألف 

       
 .الشر"  الاالةت  القايض  ش.م.ع  149  % 99  149

        م.م.م.  التااس للةأك  مشر"    1  % 1  1
       

150  100%  150          
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46  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 احتياطي قانوني  15
 

مالغ  تً ي  ليلت ، للشنر" واليظام األسناسننننننننننننننننني   2015  لسني  2رعا )لدول  اإلمارام الاربت  الةلًدة  ا تًادمالقاا ن  ألحكاموفقال 
عرر مجلس  .الشننر" رأس مار   من  %50 ا حلتاطيراننند  ياادرحلى ، قاا ايال ا حلتاطي حسنناب  إلى  ربح السنني من   %10 ياادر
نر عاب  غ يحلتاط ا  ا  إن    % من رأس مار الشنننننننننننننر" .50إلى احلتاطتام عاا ات  تلجاوز   إ نننننننننننننافيربح للقد ره تً ي   وفقال اإلدارة 
   ا ا حلتاطي غنر عاب  للل زيم ياسلثياو ما اص علتت القاا ن.إن  م.للل زي

 
 

 حساب المساهم الجاري  16

 
 من حق ق الةلكت  حنث يةث  الًق ق الةلوقت  للةسا ا ياد ةوا جةتم ا للاامام. جاول الجارم الةسا ا يالار حساب 

 
 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين  17
 

 كاات الًر"  ةفر السي  "ةا  لي: 

 
 

 قرض من جهة ذو عالقة   18

 
بدون فالدة وتا سداده يالكام  ةفر السي .الج   مو الافع  كان القرض من 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

 .الشركة العالمية القابضة ش.م.ع    
  يا ر   1في   96,935  96,935

      اافي الًر"  في حساب الةسا ا الجارم  ) 96,935)  -
     

      ديسمبر  31في   -  96,935

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 الراند في بداي  السي     12,678  11,982
 مًة  ةفر السي     1,920  1,846

 مدف ع ةفر السي    ) 2,065) ) 1,150)
        11اافي تً يفم من ج   مو عفع  )إيضاع    76  -
     

      الرصيد في نهاية السنة    12,609  12,678

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
      جاو ملداور  –عرض من ج   مو عفع    -  3,145
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47  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  19

 
 

 إيرادات 20

 
 

 تكلفة إيرادات 21

 
 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 مما دالي  تجاري   11,420  24,078
 مواريف مسلًق    36,537  42,661
 ودفاام مقدم  من عةف  12,631  14,772
 مخوص لةاايا ومكافآم اإلدارة  1,630  5,427
 مًلجاام دالي    18,812  8,919
      إ رادام إيجار مؤجل     890  915

     
96,772  81,920        

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 أرض  تكلف    250,000  -

 إ رادام عق د مقاو م   105,350  94,020
 إ رادام مياظر طاتعت  وزراعت     23,623  46,516
 إ رادام أعةار اتاا     44,319  33,855
      إ رادام إدارة مساكن عةار ود رادام أةرب   17,157  26,530

     
200,921  440,449        

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 أرض   تكلف   97,438  -

 تكالتف مقاولي الواطن واتاا     96,570  84,648
 م اد ورس م مواشرة   27,131  30,346
 تكالتف م ظفنن   38,660  51,110
 اسل فل   1,648  1,689

      أةرب   54  68
     

167,861  261,501        
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48  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  22

 
 

 إيرادات استثمار   23

 
 

 إيرادات أخرى    24

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 رواتت وأج ر    13,511  20,907
 مخوص ةسارة على الة ج دام الةالت     4,404  2,132
 رس م حك مت  ومواريف م ني  وعاا ات    3,954  121
 واتوا م وةدمامإيجار   2,021  167

   11أتااب إدارة )إيضاع   1,018  5,341
 اسل فل   141  54
 إافحام واتاا     38  8
 تأمنن  مواريف  241  -

      مواريف أةرب   1,325  73
     

28,803  26,653        

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 إ رادام أاوو  أرباع وفالدة    9,246  7,731
        7حو  الربح من شر"  زمنل  ومشاريم مشلر"  )إيضاع   4,776  6,684

     
14,415  14,022        

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 إ رادام إيجار    3,659  3,660
 إ رادام عة ل     1,079  1,937
 مكست بتم مةللكام ومادام   36  340

      إ رادام ملفرع    1,428  4,907
     

10,844  6,202        
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49  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 والتزامات طارئة مطلوبات  25

 
 .وا علةادام الةسليدي  في ستاق األعةار ا علتادي تا إادار الضةااام الايكت  

 
 

 إدارة مخاطر رأس المال     26
 

. إن للسنننا ةننيندارة رأسنننةال ا لللأكد يأا ا عادرة على ا سنننلةرار في األعةار بنيةا تق م يالًوننن ر على الاالد األعلى    الةجة ع تق م 
 .2018اسلراتتجت  الشر"  يقنت بدون تغننر عن سي  

 
تلك ن من رأس واللي ةلكت   الوحق ق الج   مو الافع   قرض من الرأس مار الةجة ع  من اليقد واألراندة لدب الاي ل و    لك ن هتكل

 .الةسلوقاةالةار وا حلتاطي القاا اي واألرباع 
 
 

  األدوات المالية 27

 السياسات المحاسبية الهامة 27/1

علراف تا إدراج تفااننننن  السننننتاسننننام الةًاسننننات  ال ام  واألسننننالنت الةسننننلخدم  يةا فن ا ع اعد اإلعلراف، أسنننناس القتاس وأسنننناس اإل
ح ر   3ياإل رادام والةواريف الةلالق  يك  بيد من بي د الة ج دام الةالت  والةيل بام الةالت  وأدوام حق ق الةلكت  في إيضاع رعا  

 الاتااام الةالت  الة حدة.

 فئات األدوات المالية 27/2

 

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
       ةااام بيكت    72,763  75,380

     
      اعلةادام مسليدي    70  1,458

2018  2019   
   درهمألف   در ا ألف 

     
 الموجودات المالية     

428,379 

 

587,068 

  واسلثةاراممما مد ي  تجاري  وأةرب )يةا في مل  اقد وأرادة لدب الاي ل  
 يالقتة  الاادل  من ةفر الدة  الشام  اآلةر ياسلثياو دفاام مقدم    
      ال ومواريف مدف ع  مقدم  

     
 المطلوبات المالية    

      ياللكلف  الةيفأة   70,522  86,487
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50  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( األدوات المالية 27

 فئات األدوات المالية )يتبع( 27/2

 في الاتااام الةالت  الة حدة تقارب قتةل ا الاادل . الةدرج للة ج دام والةيل بام الةالت   الةدرج تالار اإلدارة أن القتا 
 

 :"ةا  لي لا تًد د القتا الاادل  للة ج دام والةيل بام الةالت  
 

أسنننننن اق مام سننننننن ل   لا تًد د القتا الاادل  للة ج دام والةيل بام الةالت  مام الشننننننرول واألحكام القتاسننننننت  والةلداول  في  •
 اشي  يالرج ع إلى أساار الشراو الةدرج  في الس ق عيد إعفار األعةار في تاريخ اللقرير.

بياول على تًلن    يشننننننننننك  عامليةامج اللسننننننننننانر الةقا ل     وفقال  لا تًد د القتا الاادل  للة ج دام والةيل بام الةالت  األةرب  • من ماامفم السننننننن ق الجاري  اللي يةكن مفحظل ا وأسننننننناار الةلااملنن   اللدفقام اليقدي  الةخوننننننن م  ياسنننننننلخدام األسننننننناار
 ألدوام مةاثل .

 قياسات القيمة العادلة 27/3

 القتة  الاادل  لألدوام الةالت  الةدرج  ياللكلف  الةيفأة
 

للة ج دام والةيل بنام الةنالتن  الةالرف ب نا يناللكلفن  الةيفنأة في الاتناانام الةنالتن  الة حندة تقنارب قتةل نا    الةندرجن تالار اإلدارة أن القتا 
 الاادل .

 
 القتة  الاادل  للاي د الةالت  الةدرج  يالقتة  الاادل 

 
 لكررالقتة  الاادل  للة ج دام الةالت  للةجة ع  اللي  لا قتاس ا يالقتة  الاادل  على أساس م 27/3/1
 

ًند ند   لا قتناس ياض الة ج دام الةنالتن  للةجة عن  ينالقتةن  الانادلن  في ا ناين  فلرة اللقرير. يقندم الجندور اللنالي مال منام ح ر "تفتن  ت
 القتا الاادل  ل  ه الة ج دام الةالت :

 

 

الغير  عالقة المدخالت 
قابلة للمالحظة 
  بالقيمة العادلة 

المدخالت الهامة الغير 
  للمالحظةقابلة 

أساليب التقييم 
  والمدخالت الرئيسية 

تسلسل القيمة 
 العادلة 

 
 

 القيمة العادلة في  

 
 

 الموجودات المالية
  ديسمبر 31  ديسةار 31       
       2018  2019  
  ألف درهم  ألف در ا       
           

    يياق

 

     جد

 

أساار ملداول  في  
 س ق اشط  

 

 إسلثةارام في أدوام حق ق   1,521  1,352 1الةسل ب 
 يالقتة  الاادل  من  ملكت    
 ةفر الدة  الشام     
 مدرج   -اآلةر   

           
كلةنننننا زادم أاوننننننننننننننوننننن   
األربنننناع الاننننالنننندة ل نننن ه  
الشر"ام الةسلثةر ب ا، 
 ارتفات القتة  الاادل .

 

ماد م اة  ت زياام 
األرباع على الةدب  
الي ي ، مم األة   

ةارة اإلدارة  يا علوار
ومارف  ظروف الس ق  
 للشر"  الةسلثةر ب ا. 

 

  ه  في  -طريق  الدة 
، تا إسلخدام  اليريق 

طريقت اللدفقام اليقدي   
الةخو م  للًو ر 
على القتة  الًالت  
للةيافم ا علوادي  

الةل عا    الةسلقالت 
سنلا الًو ر  اللي 
  ه من ملكتت  علن ا

الشر"ام الةسلثةر  
  .ب ا

    يالقتة  الاادل  إسلثةارام  41,056  21,080 3الةسل ب 
 من ةفر الدة  الشام     
 غنر مدرج   – اآلةر   
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51  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( األدوات المالية 27

 قياسات القيمة العادلة )يتبع( 27/3

 اللسلس  ال رمي للقتة  الاادل   27/3/2
 

 1اإلعلراف الةادلي يالقتة  الاادل ، مجةا  في الةسنننل يام من  يظ ر الجدور اللالي تًلن  لألدوام الةالت  اللي اللي تا قتاسننن ا ياد 
 وفقال للدرج  اللي تك ن فن ا القتة  الاادل  عابل  للةفحظ . 3إلى 

 
 : الةدرج  )غنر الةادل   في س ق اشط لة ج دام أو ميل بام مليايق .1الةسل ب  •

 
، واللي تك ن عابل  للةفحظ  لة ج دام أو 1الةسننننننل ب  : الةدةفم يخفف األسنننننناار الةدرج  الةلضننننننةي  في 2الةسننننننل ب  •

 ميل بام، س او يو رة مواشرة )كاألساار  أو يو رة غنر مواشرة )الةشلق  من األساار .
 

: الةدةفم الخااننن  ية ج دام أو ميل بام   ترتكا على الاتااام السننن قت  اللي يةكن مفحظل ا )الةايتام  3الةسنننل ب  •
  .غنر القابل  للةفحظ 

 
 المجموع   3المستوى      2المستوى   1المستوى   
 درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   

         2019ديسمبر  31في 
 إسلثةارام يالقتة  الاادل  من

 ةفر الدة  الشام  اآلةر  
 

 
   

 
 

 
 1,521  -   -   1,521  أدوام حق ق ملكت  مدرج 
          41,056  41,056  -   -   مدرج أدوام حق ق ملكت  غنر 

         
  1,521   -  41,056  42,577          

         2018ديسةار  31في 
 إسلثةارام يالقتة  الاادل  من

 ةفر الدة  الشام  اآلةر  
 

 
   

 
 

 
 1,352  -  -  1,352  أدوام حق ق ملكت  مدرج 

          21,080  21,080  -  -  ملكت  غنر مدرج أدوام حق ق 
         
  1,352  -  21,080  22,432          
 

لا يكن  يال أي  تً يفم بنن الةسنننننل يام ةفر السننننني .     جد أي  ميل بام مالت   ليلت قتاسننننن ا يالقتة  الاادل ، وباللالي لا  لا 
 إدراج أي  إيضاحام في الجدور أعفه.
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52  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 27

 أهداف إدارة المخاطر المالية 27/4

من ةفر إانننننننننننننندار ودعنداد تقنارير داةلتن  ح ر إدارة   الةجة عن يةراقون  وددارة الةخناطر الةنالتن  الةلالقن  ياةلتنام   الةجة عن تق م إدارة 
)يةا في مل   الةخاطر الةالت   لا من ةفل ا تًلن  درج  اللارض ل  ه الةخاطر وحجة ا. تلضننننننننةن   ه الةخاطر مخاطر السنننننننن ق 

  ، مخاطر اإلللةان ومخاطر السن ل .دة يالقتة  الاادل  ومخاطر السار الفال ماد ممخاطر الاةفم األجيات ، مخاطر 
 

تارض  ننام لةخنناطر الاةفم األجياتنن  حنننث أن جةتم الة ج دام والةيل بننام اليقنندينن   ي مق منن  يننالنندر ا  الةجة عنن     جنند لنندب 
 اإلماراتي.

 مخاطر السوق 
 إلى مخاطر مالت  ملالق  ياللغنرام على أساار الاةفم األجيات  وعلى ماد م الفالدة. تار  ا الةجة ع إن أاشي  

 
   لا قتاس مخاطر الس ق من ةفر تًلن  الًساست .

 
 أو على اليريق  اللي  لا من ةفل ا إدارة وقتاس الةخاطر. الةجة ع لا ييرأ أم تغنر على مخاطر الس ق اللي تلارض ل ا 

 ةفم األجيات إدارة مخاطر الا

تق م الشننننننننر"  بواض الةاامفم يالاةفم األجيات . وعلتت، تلارض للقلوام أسنننننننناار تً ي  الاةفم.     جد مخاطر ج  ري  على 
ًندة، دور  أسننننننننننننننانار تً ين  الاةفم حننث أن جةتم الة ج دام الةنالتن  والةيل بنام الةنالتن  مق من  بندر ا اإلمنارام الاربتن  الاربتن  الةل

 ون الخلتجي األةرب والدو ر األمريكي، حنث سار ارف الدر ا مقابل ا ثابت.مجلس اللاا

 إدارة مخاطر أساار الفالدة

، بلغت الفالدة على ال دالم 2019ديسننننننةار   31لةخاطر أسنننننناار الفالدة على ال دالم والةسننننننلًق للاي ل. "ةا في    الةجة ع تلارض 
  سي يال . %2,65إلى  %0,25: 2018سي يال ) %2,40إلى  %1,50بنن 

 تًلن  حساست  ماد م الف الد
 ف الد ينعلوار أن الةالغ الةيل ب بي اي  فلرة اللقرير عد "ان عالا ط ار السي .لقد تا تًد د تًلن  الًسننناسنننت  أدااه بياول على اللار نننام لةاد م الف الد لك م من الة ج دام الةالت  والةيل بام الةالت  اللي تًة  

 
للسني  الةيل ت    الةجة ع اقي  أسناس وتا إيقاو جةتم الةلغنرام ثابل  لااد/ اقص ربح   50ل  "اات ماد م الف الد أعلى/ أع  يةادر 

 در ا .  ألف 1,039: 2018در ا ) ألف 388يةالغ  2019ديسةار  31في 

 مخاطر أساار األس ا 

 الًساست تًلن  
لففلرا نننننام الة " رة أدااه،  وفقال %  10في تاريخ اللقرير، إما "اات أسننننناار ا سنننننلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  أعلى/ أع  بيسنننننو  

 و"اات جةتم الةلغنرام األةرب ثابل :
 

ا سننننننننننننننلثةارام يالقتة  ملن ن در ا  في حال   0,14:  2018ملن ن در ا )  0,15يةالغ   للةجة ع  حق ق الةلكت لاادم/ ااخفضننننننننننننننت 
 الاادل  من ةفر الدة  الشام  اآلةر.
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53  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 27

 )يتبع( أهداف إدارة المخاطر المالية 27/4

 مخاطر أساار األس ا ) لوم 

 وافلرا ام تًلن  الًساست طريق  
 

 تا إجراو تًلن  الًساست  بياول على اللارض لةخاطر أساار األس ا "ةا في تاريخ اللقرير.
 

% على القتة  الس قت  يشك  م حد 10كةا في تاريخ اللقرير، إما "اات أساار ا سلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  أعلى/ أع  بيسو  
 تم الةلغنرام األةرب ثابل ، فنن اللأثنر على الربح أو الخسارة وحق ق الةلكت  عد تا عر ت أعفه.جة توقىلجةتم األس ا بنيةا 

 

 تقنتا واعاي "ًدث ماق ر. للقديا% في أساار ا سلثةارام في أدوام حق ق الةلكت  10تغننر بيسو   اسلخدام تا

 مخاطر اإلئتمان

الةقاب  عن ال فاو ياللااماتت اللااعدي  مةا  ؤدم إلى ةسننارة مالت  للةجة ع . تايت تشنننر مخاطر ا للةان إلى مخاطر تخلف اليرف  
الةجة ع  سننتاسنن  اللاام  فقط مم األطراف الةقابل  مام الجدارة ا للةاات  " سنننل  لللخفتف من مخاطر الخسننارة الةالت  الياتج  عن 

للةاات  لألطراف الةقابل  يشنننك  مسنننلةر ويلا ت زيم القتة  اإلجةالت  اللخلف عن السنننداد. تلا مراقو  تارض الةجة ع  واللونننيتفام ا 
للةانامفم الةارمن  بنن األطراف الةقنابلن  الةالةندة.  لا اللًكا في اللارض لةخناطر ا للةنان من ةفر عقند اتفناقتنام عناا اتن  ملامن  

 مم األطراف الةقابل  ويلا مراعال ا من عا  اإلدارة.
 

لى األم ار السنننالل  مًدودة ألن األطراف الةقابل   ي بي ل مام تونننيتفام اللةاات  عالت  مخونننوننن  من عا  إن مخاطر ا للةان ع
 و"ا م اللويتف ا للةااي الدولت .

 
 الًد األعونننننننىللة ج دام الةالت  الةسنننننننجل  في الاتااام الةالت  الة حدة، ياد ةونننننننا ةسنننننننالر ااخفاض القتة ،   الةدرج تةث  القتة   

 ة ع  لةخاطر ا للةان.لارض للةجل

 مخاطر السيولة

 .في ال فاو يا للاامام الةرتوي  ياللااماتت الةالت  في تاريخ ا سلًقاق الةيشأة اللي عد ت اج  اتشنر مخاطر السن ل  إلى مخاطر 
 

مل سننننننننني  األج  و للة ي  الةجة ع  على الةدب عوننننننننننر األج   إعداد إطار عة تق م الةجة ع  يندارة مخاطر السنننننننننن ل  من ةفر  
من ةفر ا حلفاص ياحلتاطتام "افت  واقد ومرادفام اليقد يشننننننننننننك  "افم وت افر اللة ي  من ةفر   ومليلوام إدارة السننننننننننننن ل  وط يل 

 .اللرتنوام الايكت  لضةان ت فر األم ار لل فاو ياللاامات ا لةيل بات ا عيد اسلًقاع ا
 

. تا تًد د ا سنننلًقاعام اللااعدي  لألدوام الةالت  على لألدوام الةالت  للةجة ع    نننح الجدور اللالي ملخص اإلسنننلًقاق اللااعدم 
ا سنننلًقاق من عا  اإلدارة لضنننةان الًفاص ت اريخ  أسننناس الفلرة الةلوقت  في تاريخ اللقرير حلى تاريخ ا سنننلًقاق اللااعدم. تلا مراقو  

 الة ج دام والةيل بام الةالت  في تاريخ اللقرير بياول على ترتنوام السداد اللااعدي :على السن ل  الكافت . فتةا  لي بتان اسلًقاق 
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 )يتبع( األدوات المالية 27

 المالية )يتبع(أهداف إدارة المخاطر  27/4

 )يتبع( مخاطر السيولة 

  
 أقل من

  يوماً  90
 360إلى  90
  يوماً 

 أكثر من  
 المجموع  يوماً  365

 درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   
         2019ديسمبر  31

         الموجودات المالية 
 اسلثةارام يالقتة  الاادل  من ةفر  

 42,577  42,577  -  -  الدة  الشام  اآلةر   
 126,481  -  -  126,481  مسلًق من ج ام مام عفع   

 12,000  -  12,000  -  دفاام مقدم  إلى ج   مو عفع  
 76,868  -  11,511  65,357  تجاري  وأةرب مد ي  مما 

 329,142  -  20,332  308,810  اقد وأرادة لدب الاي ل 
         
         
  500,648  43,843  42,577  587,068 
         

         المطلوبات المالية 
 2,123  -  -  2,123  مسلًق إلى ج ام مام عفع   

 68,399  -  -  68,399  تجاري  وأةرب دالي  مما 
         
         
  70,522  -  -  70,522 
         
         

         2018ديسةار  31
         الة ج دام الةالت   

 اسلثةارام يالقتة  الاادل  من ةفر  
 22,432  22,432  -  -  الدة  الشام  اآلةر   

 65,973  6,188  -  59,785  مسلًق من ج ام مام عفع   
 73,622  -  7,480  66,142  تجاري  وأةرب مد ي  مما 

 266,352  -  137,178  129,174  اقد وأرادة لدب الاي ل 
         
         
  255,101  144,658  28,620  428,379 
         

         الةيل بام الةالت   
 7,684  -  -  7,684  مسلًق إلى ج ام مام عفع   

 3,145  -  2,065  1,080  عرض من ج   مو عفع   
 75,658        -  -  75,658  تجاري  وأةرب دالي  مما 
         
         
  84,422  2,065  -  86,487 
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   المالية الموحدة البيانات اعتماد 28
 

 .2020 فارا ر 16الةالت  الة حدة بلاريخ  الاتااامتا اعلةاد ودجازة إادار 


