


















ش.م.خ بالمز الریاضیة

٥

الربح أو الخسارةبیان 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھمإیضاحات 

١٨٢٧٠٫٣٣١٫٦٠٨٢٩١٫١٦١٫٦٣٠اإلیرادات من العقود مع العمالء 
) ١٨١٫٩٦٠٫٢٦٥()١٧٦٫٨٦١٫١٢٨(١٩تكلفة المبیعات 

٩٣٫٤٧٠٫٤٨٠١٠٩٫٢٠١٫٣٦٥إجمالي الربح 
)٢٩٫٧١٢٫٦٦٥()١٣٫٤٣٦٫٣٤١(٢٠المصاریف العمومیة واإلداریة

٢٧٥٫٧٥٢٣٫٥٦٠٫٦٩٧إیرادات التمویل 
)١٫٠٠٥٫٥٩٢()٩٨٥٫٤١٤(التمویل  الیفتك

للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة التغیر في القیمة العادلة 
-٨٫٢١٢٫٥١٢٫٣٧٩من خالل الربح أو الخسارة 

٩٩٠٫٢٦٤-إیرادات أخرى 

٩١٫٨٣٦٫٨٥٦٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩الربح للسنة  

٢٢٠٫٦١٠٫٥٥العوائد األساسیة للسھم الواحد  

جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٢٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 



ش.م.خ بالمز الریاضیة

٦

الشامل بیان الدخل
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

٩١٫٨٣٦٫٨٥٦٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩للسنة الربح  

: الشامل اآلخرالدخل

:الربح أو الخسارةیتم إعادة تصنیفھا إلى لنالبنود التي 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة 

-٨٫١٢٫١١٨٫٦٢١العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

-٢٫١١٨٫٦٢١إجمالي الدخل الشامل اآلخر  

٩٣٫٩٥٥٫٤٧٧٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩إجمالي الدخل الشامل للسنة 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٢٦إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



ش.م.خ بالمز الریاضیة

٧

بیان التغیرات في حقوق المساھمین 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

احتیاطي قانونيرأس المال 

التغییرات المتراكمة  
على إعادة تقییم  

اإلجمالي  األرباح المحتجزة االستثمارات 
درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٣٥٫٩٨٧٫٦٩٧٢٣٦٫٤٣٧٫٦٩٧- ٢٠٢٠٣٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠ینایر ١الرصید في 
٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩- - - إجمالي الدخل الشامل للسنة  

- ) ١٤٩٫٧٠٠٫٠٠٠(- - ١٤٩٫٧٠٠٫٠٠٠زیادة في رأس المال 
- ) ٨٫٣٠٣٫٤٠٧(- ٨٫٣٠٣٫٤٠٧- ) ١٤تحویل ربح السنة إلى احتیاطي قانوني (إیضاح 

٦٣٫٢٩٠٫٣٧٠٦٣٫٢٩٠٫٣٧٠- - - ) ٢٣أسھم (إیضاح على أساس  مدفوعات 
موظفي الشركة  لمنح – أسھم على أساسمدفوعات 

) ٤٧٫٤٦٧٫٧٧٧() ٤٧٫٤٦٧٫٧٧٧(- - - ) ٢٣(إیضاح األم والشركة األم القابضة
) ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠() ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(- - - ) ٢٦توزیعات أرباح (إیضاح 

٧٦٫٨٤٠٫٩٥٢٢٣٥٫٢٩٤٫٣٥٩- ٢٠٢٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٫٤٥٣٫٤٠٧دیسمبر  ٣١الرصید في 

٧٦٫٨٤٠٫٩٥٢٢٣٥٫٢٩٤٫٣٥٩- ٢٠٢١١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٫٤٥٣٫٤٠٧ینایر ١الرصید في 
٩١٫٨٣٦٫٨٥٦٩١٫٨٣٦٫٨٥٦- - - الربح للسنة 

٢٫١١٨٫٦٢١- ٢٫١١٨٫٦٢١- - للسنة اآلخر الدخل الشامل  

٢٫١١٨٫٦٢١٩١٫٨٣٦٫٨٥٦٩٣٫٩٥٥٫٤٧٧- - إجمالي الدخل الشامل للسنة
- ) ٩٫١٨٣٫٦٨٥(- ٩٫١٨٣٫٦٨٥- ) ١٤تحویل ربح السنة إلى احتیاطي قانوني (إیضاح 

٢٠٢١١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٧٫٦٣٧٫٠٩٢٢٫١١٨٫٦٢١١٥٩٫٤٩٤٫١٢٣٣٢٩٫٢٤٩٫٨٣٦دیسمبر ٣١الرصید في 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٢٦إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



ش.م.خ بالمز الریاضیة

٨

بیان التدفقات النقدیة  
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة 
٩١٫٨٣٦٫٨٥٦٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩الربح للسنة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٥٢٩٠٫٤٣١٢٦٣٫٤١٢استھالك ممتلكات ومعدات  

٦١٢٫٧١٢١٥٫٢١١إطفاء موجودات غیر ملموسة  
٧٧٥٫١٥٤٧٥٫١٥٢إطفاء أصل حق االستخدام  

١٥٫٨٢٢٫٥٩٣-٢٣مدفوعات على أساس األسھم 
) ٦٢٫٨٥٧(-ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات  

١٥٥٫٧٠٦٫٦٨٣٤٫٢٩٦٫٤٦٦مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل

-)١٢٫٥١٢٫٣٧٩(٨٫٢الربح أو الخسارة
١٫٤٤٥٫٢٥٧٨٥٠٫٠٣٤مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

-) ٨٤٫٨٤٠(٩عكس مخصص مخزون بطيء الحركة
)٣٫٥٦٠٫٦٩٧()٢٧٥٫٧٥٢(إیرادات تمویل
٩٨٥٫٤١٤١٫٠٠٥٫٥٩٢تكالیف التمویل 

٨٧٫٤٧٩٫٥٣٦١٠١٫٧٣٨٫٩٧٥
التغیرات في رأس المال العامل 

) ١١٫١٧٣(٢٣٨٫٠٣٤المخزون
) ٨٤٫٩٤٢٫٤٤٠(٢٧٫٣٨٩٫٦٥٣الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

٢٢٫١٠١٫٤١٦) ٩٧٫٢١٧(المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
) ٣٠٫٢٩٣٫٩٧٣() ٢٫١٧١٫٣١٤(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

) ٦٧٠٫١٩١(٥٨٫٣٦٤المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

١١٢٫٨٩٧٫٠٥٦٧٫٩٢٢٫٦١٤النقد المولد من العملیات 
) ٨١٨٫١١١() ٢٫٩٥٢٫٩٧٤(١٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

) ٩٥٩٫٩٨٨()٩٤٣٫٦١٥(تكالیف التمویل المدفوعة  

١٠٩٫٠٠٠٫٤٦٧٦٫١٤٤٫٥١٥صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة  
) ٣١٦٫٧٣٥() ٢١٫٦٢٨(٥شراء ممتلكات ومعدات  

٦٢٫٨٥٧-متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات  
٦٤٫٧٤٦٫٧٧٥)٨٥٫٩٤٥٫١٣٥(الحركة في الودائع الثابتة  
٢٧٥٫٧٥٢٣٫٥٦٠٫٦٩٧إیرادات التمویل المستلمة 

-)٣٤٫٨٦٠٫٦٣٧(٨شراء استثمارات في موجودات مالیة

٦٨٫٠٥٣٫٥٩٤) ١٢٠٫٥٥١٫٦٤٨(صافي النقد (المستخدم في) المولد من األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
) ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(-٢٦توزیعات أرباح مدفوعة  

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠-قرض مسدد من قبل طرف ذو عالقة 
) ١٠٠٫٠٠٠()١٠٠٫٠٠٠(٧سداد التزام عقد إیجار 

) ٣٤٫١٠٠٫٠٠٠()١٠٠٫٠٠٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

٤٠٫٠٩٨٫١٠٩)١١٫٦٥١٫١٨١(صافي (النقص) الزیادة في النقد وما یعادلھ خالل السنة 
٦٦٫١٣٣٫٧٤٩٢٦٫٠٣٥٫٦٤٠النقد وما یعادلھ في بدایة السنة 

١٢٥٤٫٤٨٢٫٥٦٨٦٦٫١٣٣٫٧٤٩النقد وما یعادلھ في نھایة السنة  

جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٢٦إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٩

معلومات عامة ١

شركة   ش.م.خ  إن  الریاضیة  اإلمارات بالمز  لدولة  االتحادي  القانون  بموجب  تأسست  خاصة  مساھمة  شركة  ھي  ("الشركة") 
. ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة٣٩٨٧٧. إن عنوان مكتبھا المسجل ھو ص ب ٢٠١٥) لسنة ٢العربیة المتحدة رقم (

. تأسیسھا وإدارتھا تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تقدیم االستثمارات في المشاریع الریاضیة و

.للشركةالمجموعة الملكیة القابضة ذ.م.م الشركة األم المالكةوتمثل،  للشركةالشركة األمھي  الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع  إن

. ٢٠٢٢ینایر ١٢تم اعتماد إصدار البیانات المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد٢٫١

، باستثناء االستثمارات في الموجودات المالیة والتي تم إدراجھا بالقیمة تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة
العادلة. 

البیانات المالیة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم")، باعتباره العملة الوظیفیة للشركة.تم عرض 

بیان االلتزام 
") المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولیة  للمعاییر  وفقا  المالیة  البیانات  إعداد  للمعاییر  ")  IFRSتم  الدولي  المجلس  قبل  من  الصادرة 

ومتطلبات القوانین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ") IASBالمحاسبیة ("

التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٢٫٢

إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة متوافقة مع تلك المتبعة في السنة المالیة السابقة، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت 
. لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولكنھ ٢٠٢١نایر ی١الجدیدة التالیة الفّعالة اعتبارًا من 

غیر فّعال بعد.

، معیار المحاسبة الدولي  ٩: تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢المرحلة  -الفائدة  إصالح معیار معدل·
والمعیار الدولي إلعداد  ٤، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩رقم  

١٦التقاریر المالیة رقم 

التعدیالت اإلجراءات العملیة التالیة: تتضمن 

إجراء عملي یتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة أو التغیرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلصالح بشكل مباشر، كتغیرات -
على سعر الفائدة العائم، ومساوي لحركة سعر فائدة في السوق.

لتصنیفات التحوط ووثائق التحوط دون إیقاف عالقة التحوط.إجراء تغیرات السماح التي یتطلبھا إصالح ایبور-
تقدیم إعفاء مؤقت للشركات من استیفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكل منفصل عند تصنیف أداة معدل الفائدة الخالي من -

المخاطر كتحوط لمكون المخاطر. 

٢٠٢١یونیو ٣٠متیازات اإلیجار المتعلقة ما بعد : ا١٦على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت·

تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشركة. تنوي الشركة استخدام اإلجراءات العملیة في الفترات المستقبلیة  التعدیالتلم تكن لھذه  
عندما تصبح قابلة للتطبیق.



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

١٠

معاییر صادرة ولكن غیر فعالة  ٢٫٣

البیانات المالیة للشركة مفصح عنھا  إن المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة ولكن غیر الفعالة بعد حتى تاریخ إصدار 
أدناه. تنوي الشركة تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إذا أمكن التطبیق، عندما تصبح فعالة.

؛ عقود التأمین١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
الشركة التابعة  -ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  : اعتماد المعا ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ·

؛ كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة
؛ ٪ المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة١٠رسوم األدوات المالیة في اختبار الـ ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
الضریبة في قیاسات القیمة العادلة؛ –الزراعة ٤١المحاسبة الدولي رقم معیار ·
؛: تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·
؛اإلشارة إلى اإلطار النظري: ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
؛متحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات قبل االستخدام المقصود منھا : ١٦سبة الدولي رقم تعدیالت على معیار المحا ·
؛  تكالیف استیفاء العقد–العقود الُمكِلفة : ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·
: تعریف التقدیرات المحاسبیة: و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·
اإلفصاح عن  :  ٢رقم  وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ·

السیاسات المحاسبیة.

ال تتوقع الشركة بأنھ سیكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر مادي على بیاناتھا المالیة. 

السیاسات المحاسبیة الھامة ملخص ٣

إدراج اإلیرادات 
یتم قیاس اإلیرادات بمبلغ یعكس االعتبار الذي تتوقع الشركة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى العمیل، باستثناء 

الخصومات المتوقعة التي یتم  المبالغ التي تم تحصیلھا بالنیابة عن األطراف الثالثة. یتم تعدیل اإلیرادات مقابل التخفیضات وحجم
تقوم الشركة بإدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على  تقدیرھا بناًء على البیانات التاریخیة أو التقدیرات والتوقعات.  

:١٥نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

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

اعة أو خدمة للعمیل. تحدید التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بض : ٢الخطوة رقم 
تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو مبلغ االعتبار الذي تتوقع الشركة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو  : ٣الخطوة رقم 

الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.
اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم تخصیص سعر المعاملة: ٤الخطوة رقم 

سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یعكس قیمة االعتبارات التي تتوقع الشركة استحقاقھا   الشركة بتخصیص 
مقابل استیفاء كل التزام أداء. 

) تستوفي الشركة التزام األداء. إدراج اإلیرادات عندما (أو حینما : ٥الخطوة رقم 

بالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم إدراج اإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ استیفاء التزام  
األداء.

جیتسو، وألعاب الفنون القتالیة تعمل الشركة في مجال تقدیم خدمات تدریب األلعاب الریاضیة المتخصصة المتعلقة بریاضة جیو 
المختلطة واأللعاب القتالیة األخرى إلى عمالئھا. یتم إدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء عند تحویل البضائع والخدمات إلى  

من   اإلیرادات  إدراج  یتم  أو الخدمات.  البضائع  تلك  مقابل  استحقاقھ  الشركة  تتوقع  الذي  االعتبار  یعكس  بمبلغ  خدمات العمیل 
التدریب بمرور الوقت.
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إدراج اإلیرادات (تتمة) 
بیع المواد

یتم إدراج اإلیرادات من بیع المواد في الوقت الذي یتم فیھ تحویل السیطرة إلى العمیل، عادًة عند توصیل المواد إلى موقع العمیل. 

ذمم   بإدراج  حیث یمثل ذلك الوقت الذي یصبح فیھ الحق في االعتبار غیر تقوم الشركة  مدینة عند تسلیم البضائع إلى العمیل 
مشروط، فقط عندما یكون مرور الوقت مطلوب قبل استحقاق الدفع. یتم قیاس اإلیرادات بناًء على االعتبار التي تتوقع الشركة  

تي تم تحصیلھا بالنیابة عن أطراف ثالثة. تدرج الشركة اإلیرادات عندما استحقاقھ من العقد مع العمیل وتقوم باستبعاد المبالغ ال
تقوم بتحویل السیطرة على المنتج أو الخدمة إلى العمیل. 

إیرادات رعایة
یرعون المسابقات ویتم إدراجھا مع مرور الوقت.عمنیتم اكتساب إیرادات الرعایة للترویج 

إیرادات الفوائد 
بخصم إدراج  یتم   المستخدم  المعدل  یقوم  بموجبھا  التي  الفعلیة  الفائدة  طریقة  باستخدام  استحقاقھا  ویتم  بالفائدة  الفوائد  إیرادات 

المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل. 

الممتلكات والمعدات 
الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة. تتضمن التكلفة التاریخیة  یتم إدراج  

النفقات العائدة بشكل مباشر لالستحواذ على األصل. 

ع فقط  مالئماً،  یكون  حسبما  منفصل  كأصل  أو  الدفتریة لألصل  القیمة  في  الالحقة  التكالیف  إدراج  المنافع یتم  تدفق  احتمال  ند 
االقتصادیة المرتبطة بالبند إلى الشركة وإمكانیة قیاس تكلفة البند بشكل موثوق. یتم إدراج كافة مصاریف اإلصالح والصیانة  

األخرى في بیان الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تم تكبدھا فیھا.

خصیص تكلفة الموجودات إلى قیمھا المتبقیة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت لتاحتسابیتم  
المقدرة كما یلي:

سنواتال

٤أثاث وتركیبات 
٤معدات مكتبیة 

٤سیارات 

یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة، ویتم احتساب تأثیر أي تغییرات في  
القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة المدرجة  قیمتھالقیم المقدرة على أساس مستقبلي. یتم خفض القیمة المدرجة لألصل مباشرة إلى 

لألصل تتجاوز قیمتھ القابلة لالسترداد المقدرة. 

الممتلكات والمعدات كالفرق بین متحصالت المبیعات والقیمة الدفتریة  بندیتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن بیع أو استرداد
. لألصل ویتم إدراجھا في بیان الربح أو الخسارة
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الموجودات غیر الملموسة
یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة 

األعمار اإلنتاجیة. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة في  المتراكمة. یتم تحمیل اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى  
نھایة كل فترة تقاریر سنویة، مع تأثیر أیة تغیرات في التقدیر المحتسب على أساس مستقبلي. 

اجیة یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص تكلفة الموجودات إلى قیمھا المتبقیة على مدى أعمارھا اإلنت
المقدرة كما یلي:

سنواتال

٤برامج الحاسب اآللي 

عقود اإلیجار 
تقوم الشركة في بدایة العقد بتقییم إذا ما كانت عقد، أو یحتوي، على عقد إیجار. في حال كان العقد یتضمن حق السیطرة الستخدام  

أصل غیر محدد لفترة من الزمن مقابل اعتبار. 

كمستأجر الشركة 
ذات  اإلیجار  وعقود  األجل  قصیرة  اإلیجار  عقود  باستثناء  اإلیجار،  عقود  لكل  فردي  وقیاس  إدراج  نھج  بتطبیق  الشركة  تقوم 
الموجودات منخفضة القیمة. تقوم الشركة بإدراج مطلوبات اإلیجار لسداد مدفوعات عقود اإلیجار وموجودات حق االستخدام التي  

ات الضمنیة. تمثل حق استخدام الموجود

موجودات حق االستخدام)١
لالستخدام) بإدراج موجودات حق   تقوم الشركة في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یكون فیھ األصل المعني متاحاً 

أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، وی تم تعدیلھا االستخدام. یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً 
ألیة عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج، 
والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة. 

اإلیجار واألعمار اإلنتاجیة المقدرة  یتم استھالك مدى فترة  المدرجة على أساس القسط الثابت على  حق االستخدام  موجودات 
لألصل، أیھما أقصر، كما یلي: 

السنوات

١٠األراضي 

الشراء، یتم احتساب في حال تم تحویل ملكیة األصل المؤجر إلى الشركة في نھایة مدة اإلیجار أو عكست التكلفة ممارسة خیار  
االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر األصل. 

یخضع موجودات حق االستخدام أیضاً إلى االنخفاض في القیمة. یرجى الرجوع إلى فقرة "االنخفاض في قیمة الموجودات غیر  
المالیة" أدناه.
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اإلیجار (تتمة) عقود 
مطلوبات عقود اإلیجار )٢

في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب  
المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصًا  دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك  

أیة حوافز إیجار مدینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات  
ة القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ الشرك

ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار ُتظھر أن الشركة تمارس خیار اإلنھاء. یتم إدراج مدفوعات  
اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف (ما لم یتم تكبدھا إلنتاج مخزون) في الفترة التي یقع فیھا الحدث 

الدفع. أو الظرف الذي یؤدي إلى

عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار ألن معدل الفائدة  
الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار لتعكس 

ة ویتم تخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار  تراكم الفائد
إذا كان ھناك تعدیل أو تغیر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار (أي، التغیرات على المدفوعات المستقبلیة الناتجة من  

المستخدم لتحدید مدفوعات اإلیجار) أو تغیر في تقییم خیار شراء األصل الضمني. التغیر في المؤشر أو المعدل

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة)٣
ود  تطبق الشركة اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالممتلكات (أي عق

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). یتم إدراج مدفوعات اإلیجار  ١٢اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ 
على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة اإلیجار. 

المخزون 
یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل بعد تعدیل مخصص أي بنود بطیئة أو متقادمة. یتم تقییم  

أساس على  إیصال  المخزون  في  المتكبدة  األخرى  والرسوم  الشحن  ورسوم  الشراء،  سعر  ویتضمن  أوًال  ُیصرف  أوًال  الوارد 
ي. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقیق سعر الشراء المقدر في سیاق األعمال االعتیادیة، ناقصاً المخزون إلى حالتھ وموقعھ الحال 

مصاریف البیع المقدرة. 

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
مؤشر لتعرض  في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، تقوم الشركة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا الملموسة لتحدید ما إذا كان ھناك

تلك الموجودات لخسارة انخفاض في القیمة. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل وذلك  
لتحدید مدى خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت). في حال عدم إمكانیة تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل فردي، تقوم 

مة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد التي ینتمي إلیھا األصل. عندما یمكن تحدید أساس توزیع معقول الشركة بتقدیر القی
ومناسب، یتم تخصیص األصول التجاریة لوحدات فردیة مولدة للنقد، أو یتم توزیعھا إلى أصغر مجموعة من الوحدات المولدة 

لھا. للنقد التي یمكن تحدید أساس توزیع معقول ومناسب 
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ة (تتمة) انخفاض قیمة الموجودات غیر المالی
تخدام،  إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. عند تقییم القیمة قید االس

النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة  یتم خصم التدفقات 
للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. 

یمة الدفتریة  في حال تم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بأنھا أقل من قیمتھا الدفتریة ، یتم تخفیض الق
لألصل (الوحدة المولدة للنقد) إلى قیمتھا القابلة لالسترداد. یتم إدراج خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في الربح أو الخسارة،  
إال في حال تم إدراج األصل المتعلق بمبلغ معاد تقییمھ، في تلك الحالة یتم معاملة خسارة االنخفاض في القیمة كانخفاض إعادة  

ییم.  التق

في حالة تم عكس خسائر االنخفاض في القیمة في وقت الحق، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (الوحدة المولدة للنقد) إلى القیمة 
ي  المعدلة المقدرة القابلة لالسترداد، بحیث ال تتجاوز الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل (الوحدة المولدة للنقد) القیمة الدفتریة الت

ن قد تم تحدید بأنھ لم یتم إدراج خسائر انخفاض في قیمة األصل لھا (الوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة. یتم إدراج كا 
عكس خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في الربح أو الخسارة، إال إذا كان قد تم إدراج األصل بالقیمة المعاد تقییمھا وفي ھذه 

عكس خسارة االنخفاض في القیمة كزیادة إعادة التقییم. الحالة یتم التعامل مع 

األدوات المالیة 
إن األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى نشوء أصل مالي لشركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لشركة أخرى. 

الموجودات المالیة 
اإلدراج المبدئي والقیاس 

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

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

القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. المالیة غیر المدرجة ب

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

دفعات المبلغ األساسي والفائدة ویتم إجراؤه على مستوى األداة. یشیر نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة 
سوف تنت  كانت التدفقات النقدیة  ما إذا  نموذج األعمال  یحدد  المالیة من أجل تولید التدفقات النقدیة.  عن إدارتھا لموجوداتھا  ج 

تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما.

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

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

وات حقوق الملكیة)استبعادھا (أد
الربح أو الخسارة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل د)
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الموجودات المالیة (تتمة) 
: الموجودات المالیة التالیةالشركةلدى 

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

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

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

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

ركة من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، والنقد واألرصدة المطفأة للش
البنكیة.  

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

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

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

موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة)
كأدوات حقوق ملكیة لإللغاءقابل  تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر  الشركةعند اإلدراج المبدئي، یمكن أن تختار 

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

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

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

في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة مع إدراج صافي  الربح أو الخسارة  یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
. الربح أو الخسارةالتغیرات في القیمة العادلة في بیان 

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

عندما ینشأ حق الدفع.الربح أو الخسارة رى في بیان االستثمارات واإلیرادات األخ 

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

. تعتمد خسائراالئتمان المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقًا للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي  الخسارة
استالمھا، والتي یتم خصمھا بقیمة تقریبیة لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات  تتوقع الشركة

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

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

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

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

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

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

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

دیة.عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدیة التعاق

االستبعاد 
یتم استبعاد األصل المالي (أو، عند اللزوم، جزء من األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة المشابھة) بشكل رئیسي 

(أي، یتم استبعاده من بیان المركز المالي للشركة) عند:

انتھاء حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل، أو·
قیام الشركة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل، أو قیامھا بافتراض دفع التزامات مقابل التدفقات النقدیة ·

بالكامل من دون أي تأخیر جوھري لطرف ثالث وفقاً التفاقیة وساطة؛ وإما 
قیام الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المحتملة لألصل، أو  -
تحویل الشركة أو احتفاظھا بكافة المخاطر والمنافع المحتملة لألصل، ولكن قیامھا بتحویل السیطرة على األصل. عدم -
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الموجودات المالیة (تتمة) 
االستبعاد (تتمة)

حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من أصل أو عند دخولھا في اتفاقیة وساطة، فإنھا تقیم إذا، وبالمدي الذي،  عند قیام الشركة بتحویل
یمكنھا استرداد مخاطر ومنافع الملكیة.

ج  بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل، أو لم تحول السیطرة على األصل، فإنھا تستمر في إدراالشركة  عندما ال تقوم  
أیضاً بإدراج االلتزام المرتبط. یتم قیاس األصل المحول الشركة األصل المحول بمدى مشاركتھا المستمرة. في ھذه الحالة، تقوم 

باستردادھا. الشركة وااللتزام المرتبط على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي قامت 

ل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو أقصى مبلغ لالعتبار  یتم قیاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األص
الذي قد یتطلب من الشركة دفعھ، أیھما أقل. 

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة 
بالقیمة   في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم قیاس المطلوبات المالیة مبدئیاً  یتم إدراج المطلوبات المالیة عندما تصبح الشركة طرفاً 
العادلة   القیمة  إلى  مالیة  مطلوبات  إصدار  أو  على  االستحواذ  إلى  مباشر  بشكل  العائدة  المعامالت  تكالیف  إضافة  یتم  العادلة. 

، أو یتم خصمھا من القیمة العادلة للمطلوبات المالیة، كما ھو مناسب، عند اإلدراج المبدئي. یتم إدراج تكالیف  للمطلوبات المالیة
مباشرًة في بیان  الربح أو الخسارةالمعاملة العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

. الربح أو الخسارة

ن أو حقوق ملكیة التصنیف كدی
یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة الصادرة عن شركة إما كمطلوبات مالیة أو كحقوق ملكیة وفقًا لجوھر االتفاقیات التعاقدیة  

وتعریفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكیة.

أدوات حقوق الملكیة
حقوق الملكیة ھي أي عقد یثبت وجود حصة متبقیة ف أدوات إن أداة  موجودات شركة بعد خصم كافة التزاماتھا. یتم إدراج  ي 

حقوق الملكیة الصادرة عن الشركة ضمن المتحصالت المستلمة، صافي تكالیف اإلصدار. 

یتم إدراج إعادة شراء أدوات حقوق الملكیة المملوكة للشركة وخصمھا مباشرة في حقوق الملكیة. ال یتم إدراج الربح أو الخسارة  
عند شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة المملوكة للشركة. الربح أو الخسارةان في بی 
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المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة (تتمة) 
المطلوبات المالیة 

الربح  یتم قیاس المطلوبات المالیة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم تحمیل مصاریف الفوائد ضمن بیان  
.أو الخسارة

مدى الفترة ذات   مصاریف الفائدة على  وتخصیص  مالي  الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام  إن طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة 
الرسوم  كافة  ذلك  في  (بما  المقدرة  المستقبلیة  المدفوعات النقدیة  فعلیاً  یخصم  الذي  المعدل  ھو  الفعلي  الفائدة  معدل  إن  الصلة. 
والمبالغ المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكالیف المعامالت واألقساط أو الخصومات 

. المتوقع لاللتزام المالي أو (عند اللزوم) فترة أقصر، إلى صافي القیمة الدفتریة عند اإلدراج المبدئياألخرى) من خالل العمر

تتكون المطلوبات المالیة للشركة من التزام عقد اإلیجار، والذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة ألطراف  
ذات عالقة.

االستبعاد 
بعاد التزام مالي عندما یتم استیفاء االلتزام بموجب المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال التزام مالي  یتم است

قائم بالتزام آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حٍد كبیر، أو یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي إلى حٍد كبیر، یتم التعامل  
ل أو التعدیل على أنھ استبعاد لاللتزام األصلي وإدراج اللتزام جدید. یتم إدراج الفرق في المبالغ الدفتریة في  مع مثل ھذا االستبدا

. الربح أو الخسارةبیان 

مقاصة األدوات المالیة 
قانوني   حق  ھناك  كان  المالي إذا  بیان المركز  صافي المبلغ في  والمطلوبات المالیة ویتم إدراج  مقاصة الموجودات المالیة  یتم 
واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المدرجة وھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في آٍن  

واحد. 

مكافآت الموظفین 
كنتیجة للخدمات المقدمة من قبل یتم للموظفین المتعلقة باإلجازات السنویة وتذاكر السفر  مخصص االلتزامات المقدرة  تكوین 

الموظفین المؤھلین حتى نھایة فترة التقاریر المالیة.

لقانون العمل في دولة ا إلمارات العربیة المتحدة  یتم تكوین مخصص بكامل مبلغ مكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً 
عن فترة خدمتھم حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. یتم إدراج المخصص المتعلق باإلجازة السنویة وتذاكر السفر ضمن المطلوبات 

المتداولة، بینما یتم إدراج المخصص المتعلق بمكافآت نھایة الخدمة ضمن المطلوبات الغیر متداولة.

من   للموّظفین  والتأمینات  بالنسبة  للمعاشات  العامة  للھیئة  المعاش  مساھمات  دفع  یتم  المتحدة،  االمارات العربیة  دولة  مواطني 
المتعلق بالمعاشات والتأمینات االجتماعیة.  ٢٠٠٠) لسنة  ٢االجتماعیة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

لخسارة خالل فترة خدمة الموظفین.یتم تحمیل ھذه المساھمات في الربح أو ا
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العمالت األجنبیة 
ألغراض ھذه البیانات المالیة، فإن الدرھم اإلماراتي (درھم إماراتي) ھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.

(العمالت األجنبیة) بمعدالت الصرف السائدة في تواریخ المعامالت. في نھایة كل  یتم إدراج المعامالت بغیر الدرھم اإلماراتي  
نود فترة تقاریر مالیة، یتم إعادة تحویل البنود النقدیة السائدة بعمالت أجنبیة بالمعدالت السائدة في ذلك التاریخ. یتم إعادة تحویل الب 

جنبیة بالمعدالت السائدة في ذلك التاریخ عندما یتم تحدید القیمة العادلة. ال غیر النقدیة المدرجة بالقیمة العادلة والسائدة بعمالت أ
یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة في عملة أجنبیة. یتم إدراج فروقات الصرف في الربح أو  

فیھا. یتم إدراج األرباح أو الخسائر التي تنشأ  في الفترة  أو الخسارة عندما یتم استبعاد األصل، تعدیلھ أو  الخسارة  الربح  في 
انخفاض قیمتھ. 

المخصصات 
یتم إدراج المخصصات عندما یكون على الشركة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث سابق وتكون تكلفة تسویة 

االلتزام محتملة وقابلة للقیاس بشكل موثوق بھ. 

إن المبلغ المدرج كمخصص ھو أفضل التوقعات العتبارات الشراء المتطلبة لتسویة االلتزام الحالي في نھایة فترة التقاریر المالیة  
بعد األخذ في االعتبار المخاطر والمسائل غیر المؤكدة المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة  

لتزام الحالي، فإن قیمتھ المدرجة تكون ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. عندما یكون من المتوقع استرداد  المقّدرة لسداد اال 
جزء أو كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لسداد المخصص من طرف ثالث، فإنھ یتم إدراج الذمم المدینة كأصل في حالة كون 

ة قیاس الذمم المدینة بشكل موثوق بھ.  استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة وإمكانی

المدفوعات على أساس األسھم
یستلم موظفو الشركة (بما فیھم موظفي اإلدارة الرئیسین) تعویض في شكل مدفوعات على أساس األسھم، حیث یقدم الموظفین 

خدمات كاعتبار ألدوات حقوق الملكیة (معامالت تسویة حقوق الملكیة).

تسویة حقوق الملكیةمعامالت 
یتم تحدید معامالت تسویة حقوق الملكیة من خالل القیمة العادلة في تاریخ المنح باستخدام طریقة تقییم مالئمة، تفاصیل إضافیة 

.٢٣مبینة في إیضاح 

باح المحتجزة)، على  )، سویة مع زیادة المرتبطة في حقوق الملكیة (األر٢١یتم إدراج تلك التكلفة في تكالیف الموظفین (إیضاح 
المصاریف المتراكمة تعكس).  التفویضالفترة التي یتم فیھا، عندما یكون مالئماً، تقدیم الخدمة واستیفاء شروط االلتزام (فترة  

المدرجة لمعامالت تسویة حقوق الملكیة في تاریخ كل تقاریر مالیة حتى تاریخ التفویض مدى فترة التفویض المنتھیة وأفضل  
تقدیر للشركة لعدد أدوات حقوق الملكیة التي تم تفویضھا بشكل نھائي. تمثل المصاریف أو االئتمان في بیان الربح أو الخسارة  

.السنةاكمة المدرجة كما في بدایة ونھایة تلك الحركة في المصاریف المترلسنة

یتم أخذ شروط الخدمة واألداء غیر السوقیة في الحسبان عند تحدید تاریخ للقیمة العادلة للممنوحات، ولكن یتم تقییم الشروط التي  
. یتم عكس شروط أداء  كجزء من أفضل تقدیر للشركة لعدد أدوات حقوق الملكیة التي یتم تفویضھا بشكل نھائياستیفاؤھا تم  

السوق ضمن تاریخ المنح للقیمة العادلة. تعد أي شروط أخرى مرفقة مع المنح، ولكن من دون متطلبات خدمة ذات صلة، شروط  
غیر تفویضیة. یتم عكس الشروط غیر التفویضیة في القیمة العادلة للمنح وتؤدي لمصاریف فوریة في المنح ما لم تكن ھناك  

داء.  شروط خدمة و/أو أ
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(تتمة) المدفوعات على أساس األسھم
ال یتم إدراج مصاریف للمنح التي ال یتم تفویضھا بشكل نھائي، بسبب أن شروط الخدمة و/أو األداء غیر السوقیة لم یتم استیفائھا.

تم استیفاء   ما  إذا  بغض النظر  معاملة المعامالت كتفویضیة  تفویضیة، تتم  شروط غیر  سوقیة أو  شروط  عندما تتضمن المنح 
التفویضیة، بشرط أن یتم استیفاء جمیع شروط الخدمة و/أو األداء األخرى.الشروط السوقیة أو الشروط غیر

للمصاریف المدرجة ھو تاریخ المنح للقیمة العادلة للمنح غیر  عندما یتم تعدیل شروط منح تسویة حقوق الملكیة، فإن الحد األدنى 
، ألي إدراج مصاریف إضافیة، مقاسة كما في تاریخ التعدیلالمعدل، بشرط أن یتم استیفاء شروط التفویض األصلي للمنح. یتم  

عندما یتم إلغاء تعدیل یزید من إجمالي القیمة العادلة لمعاملة المدفوعات على أساس األسھم، أو بطریقة أخرى لمصلحة الموظف.  
من خالل الربح أو الخسارة. یتم  المنحة من قبل الشركة أو من قبل طرف مقابل، یتم تكبد أي عنصر متبقي للقیمة العادلة فورًا  

عكس التأثیر العائد للخیارات القائمة كتخفیف أسھم إضافي في احتساب األرباح العائدة للسھم.

قیاس القیمة العادلة 
تقاریر  بالنسبة ألغراض القیاس واإلفصاح، تحدد الشركة القیمة العادلة لألصل أو االلتزام عند القیاس المبدئي أو في تاریخ كل  

مالیة. إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین مساھمي السوق  
ظة بشكل مباشر أو مقدر باستخدام طریقة تقییم أخرى. یعتمد قیاس ، بغض النظر إذا ما كان السعر قابل للمالح بتاریخ القیاس

ى افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما: القیمة العادلة عل

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

منفعة. السوق الرئیسي أو أكثر األسواق  تكون الشركة. قادرة على الوصول إلى  یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو  یجب أن 
االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي 

السوق فیما یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة.  

مساھم السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استخدام  یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في االعتبار إمكانیة  
األصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو بیعھ إلى مساھم آخر في السوق والذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ. 

العادلة، مما یزید استخدام المدخالت  تستخدم الشركة طرق تقیم مالئمة عند الظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة  
القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. تم تحدید القیمة العادلة للقیاس و/أو ألغراض اإلفصاح  

باستثناء معامالت المدفوعات على أساس األسھم التي ت ھذه البیانات المالیة على األساس الموضح أعاله،  نطاق في  قع ضمن 
؛ معامالت التأجیر التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

اسبة  القیاسات التي لدیھا تشابھ مع القیمة العادلة، ولكنھا بغیر القیمة العادلة، مثل صافي القیمة القابلة للتحقق في معیار المح و١٦
. ٣٦أو القیمة قید االستخدام في معیار المحاسبة الدولي رقم ٢الدولي رقم 

البیانات المالیة ضمن تراتیبیة القیمة كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس أو اإلفصاح عن قیمتھا العادلة في  یتم تصنیف  
ویات المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:العادلة، والتي تم تقدیم وصف عنھا كما یلي، بناًء على أدنى مست

األسعار السوقیة (غیر المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.-١المستوى ·
ملحوظة، بشكل مباشر أو طرق تقییم أخرى تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة  -٢المستوى  ·

غیر مباشر. 
طرق تقییم تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة غیر ملحوظة. -٣المستوى ·
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قیاس القیمة العادلة (تتمة) 
المالیة الموحدة على أساس متكرر، تحدد الشركة إذا ما كانت التحویل قد بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات  

حدثت بین المستویات في التراتبیة من خالل إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أقل مستوى مدخل الذي یكون جوھریاً لقیاس القیمة 
العادلة ككل) في نھایة كل تقاریر مالیة. 

ة، تحدد الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصل ألغراض اإلفصاح عن القیمة العادل
أو االلتزام ومستوي تراتبیة القیمة العادلة، كما ھو مبین أعاله.

المطلوبات الطارئة  
المالیة في البیانات  الال یتم إدراج المطلوبات الطارئة  ما لم یكن احتمال التدفق  خارجي لمصادر المنافع  . ویتم اإلفصاح عنھا 

ًا.االقتصادیة مستبعد

ال یتم إدراج الموجودات الطارئة في البیانات المالیة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون التدفق الداخلي للمنافع االقتصادیة  
محتمًال.

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

تصنیف األصل كمتداول عند: 

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

التقاریر المالیة. 

لة.یتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداو

االلتزام كمتداول عند: یتم تصنیف

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

تقوم الشركة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.
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ضریبة القیمة المضافة 
: یتم إدراج المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء

السلطة  عندما  · من  لالسترداد  قابلة  الخدمات  أو  الموجودات  شراء  عند  تكبدھا  یتم  التي  المضافة  القیمة  ضریبة  تكون  ال 
بند   من  كجزء  أو  األصل  على  االستحواذ  تكلفة  من  كجزء  المضافة  القیمة  إدراج ضریبة  یتم  الحالة،  ھذه  في  الضریبیة، 

المصاریف، كما ھو مناسب؛ و 
یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة  .ذمم المدینة والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجإدراج العندما یتم·

القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى سلطة الضرائب كجزء من الذمم المدینة والذمم الدائنة في بیان المركز المالي.

توزیعات األرباح  
لما تراه الشركة. یتم   وفقاً  یكون التوزیع  بالتوزیع، وعندما ال  تدرج الشركة التزام لدفع توزیعات األرباح عندما یتم التصریح 

عندما یتم اعتماده من قبل المساھمین. یتم إدراج المبلغ ذو الصلة مباشرة في حقوق الملكیة.التصریح بالتوزیع 

واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام والتقدیرات ٤

یتطلب إعداد البیانات المالیة للشركة من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإلیرادات 
حول ھذه  . قد تنتج الشكوك  والمصاریف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات ذات الصلة، واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة

االفتراضات والتقدیرات عن مخرجات تتطلب تعدیالت مادیة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات 
المستقبلیة. 

، قامت إدارة الشركة باتخاذ عدة أحكام وتقدیرات وافتراضات ال تختلف  ٣عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح  
ر األخرى. تعتمد التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة على التجربة التاریخیة والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة.  عن المصاد 

قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

التي لفترة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الضمنیة على أساس مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في ا
تم فیھا تعدیل التقدیر في حال كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة في حال كان التعدیل  

یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة. تم تخلیص األحكام والتقدیرات الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة كما یلي: 

التقدیرات واالفتراضات الرئیسیة 
إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمصادر المستقبلیة والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقاریر  

السنة المالیة  المالیة، والتي لھا مخاطر ھامة قد تتسبب في إجراء تعدیالت مادیة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل  
القادمة تم مناقشتھا أدناه: 

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة
یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة استنادًا إلى الفترة التي یكون فیھا  
األصل متوفرًا لالستخدام. یقوم مثل ھذا التقدیر على أساس تقدیر جماعي للممارسات الصناعیة والتقییم والخبرة الفنیة الداخلیة  

لة. یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل أصل بشكل دوري وتحدیثھا في حال كانت التوقعات تختلف عن  مع موجودات مماث
التقدیرات السابقة نتیجة لالستھالك الفعلي والتقادم الفني أو التجاري والقیود القانونیة أو األخرى على استخدام األصل.  
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٢٣

یة الھامة (تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسب٤

التقدیرات واالفتراضات الرئیسیة (تتمة) 
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 

وموجودات حق االستخدام قد انخفضت قیمتھا  الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة تقوم الشركة بتحدید إذا ما كانت 
عندما تشیر األحداث أو الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. عند تقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشر على  

المؤشر. یتطلب احتساب تقوم الشركة بتحدید القیمة قید االستخدام للوحدات المولدة للنقد، عند تحدیدوجود االنخفاض في القیمة، 
القیمة قید االستخدام من الشركة تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد باإلضافة إلى اختیار معدل 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١خصم مناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. حددت اإلدارة عدم وجود مؤشرات اعتبارًا من  
وموجودات حق االستخدام  قابلة لالستراد بالكامل. الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة وان قیمة 

مخصص المخزون بطيء الحركة  
قیمتھ یتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة وصافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون قدیماً أو متقادماً، یتم تقدیر 

القابلة للتحقیق. بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس فردي. یتم تقییم المبالغ غیر الجوھریة 
فردیاً، ولكنھا قدیمة ومتقادمة بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص انخفاض في القیمة وفقاً لنوع المخزون ومدى العمر والتقادم، 

الشركة فیما یتعلق بمخصص المخزون.بناًء على سیاسة

ما قیمتھ   تاریخ التقاریر المالیة، بلغ إجمالي المخزون  مخصص ١٫٢١٦٫٢٥٥:  ٢٠٢٠درھم (٩٧٨٫٢٢١في  درھم) بجانب 
درھم). ٢٩٥٫٨١٥: ٢٠٢٠(٢١٠٫٩٧٥لمخزون بطيء الحركة بقیمة 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة  
معدالت المخصص على   تعتمد  خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة.  الحتساب  مخصص  تستخدم الشركة مصفوفة 

كان الجغرافي، نوع  األیام التي تجاوزت تاریخ استحقاقھا لقطاعات عمالء متعددة ذات نماذج خسائر متشابھة (أي، من خالل الم
المنتج، نوع العمیل وجدارتھ االئتمانیة، والتغطیة من خالل خطابات االعتماد واألشكال األخرى لضمان االئتمان).  

تعتمد مصفوفة المخصص بشكل مبدئي على معدالت العجز التاریخیة الملحوظة للشركة. ستقوم الشركة بتعدیل المصفوفة لتعدیل  
االئتمان التاریخیة مع معلومات متوقعة. في تاریخ كل تقاریر مالیة، یتم تحدیث معدالت العجز التاریخیة الملحوظة  تجربة خسارة  

ویتم تحلیل التقدیرات المتوقعة. 

تقییم العالقة بین معدالت العجز التاریخیة الملحوظة والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة یعتبر تقدیر إن  
تمثل تجربة   حساسة للتغیرات في األحوال والظروف االقتصادیة المتوقعة. قد ال  االئتمان المتوقعة  جوھري. إن قیمة خسائر 

خسارة االئتمان المتوقعة للشركة والظروف االقتصادیة المتوقعة العجز الفعلي للعمیل في المستقبل. 

، تقوم الشركة بتطبیق نھج الربح أو الخسارةعند تحدید ما إذا كان یتوجب إدراج مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بیان  
، والذي یتطلب إدراج الخسائر المتوقعة على مدى العمر من  ٩مبسط مسموح بھ وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

في القیمة للذمم تاریخ اإلدراج المبدئي للذمم االنخفاض  خسارة  مخصص  لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة، بلغ  وفقاً  المدینة. 
درھم).٦٫٥٧٧٫٧٧١: ٢٠٢٠درھم (٨٫٠٠٥٫٧٠٠ما قیمتھ ٢٠٢١دیسمبر ٣١التجاریة المدینة في 
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٢٤

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤

واالفتراضات الرئیسیة (تتمة) التقدیرات  

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإلیجار 
عندما ال تسطیع الشركة تحدید معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار بسھولة، وبالتالي، فإنھا تستخدم معدل االقتراض اإلضافي  

الفائ معدل  ھو  اإلضافي  معدل االقتراض  إن  اإلیجار.  عقود  مطلوبات  أجل لقیاس  من  تدفعھ  أن  الشركة  على  یتوجب  الذي  دة 
اقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، على مدى فترة  
ند مماثلة، مع ضمان مماثل. لذلك یعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "یتوجب على الشركة سداده"، وھو ما یتطلب تقدیرًا ع

عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعدیل لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار. تقوم الشركة بتقدیر معدل االقتراض  
اإلضافي باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرھا ویتطلب منھا وضع بعض التقدیرات الخاصة  

بالشركة.

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

دخالت  األسواق النشطة، یتم قیاس قیمتھا العادلة باستخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ م
ھذه النماذج من األسواق التي یمكن مالحظتھا حیثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكناً، یستلزم األمر وجود درجة من  
األحكام أثناء تحدید القیم العادلة. تشمل األحكام أخذ المدخالت في االعتبارات مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

ت في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  قد تؤثر التغیرا
لمزید من اإلفصاحات. ٢٤

١٩-تأثیر كوفید 
في األعمال والنشاط االقتصادي.  تقلبات) مستمرًا في التطور واالنتشار مسبباً  ١٩–ال یزال فیروس كورونا المستجد (كوفید  

یزال مدى ومدة تأثیر ال  خالل السنة، كانت ھنالك حالة شكوك حول االقتصاد الكلي تتعلق بأسعار السلع والطلب علیھا. مع ذلك،  
قد تؤثر على أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تقوم الشركة بمراقبة تطور وباء  غیر أنھا المستجدات غیر مؤكدین  ھذه  
وسوف تستمر في تقییم التأثیرات األخرى.١٩-كوفید

اإلدارة ولكن  ١٩–تأخیر طفیف في تحصیالت العمالء نتیجًة لكوفید  في  المعروفة حالیًا على الشركة  ١٩–تأثیرات كوفید  تتمثل
مع ذلك، لم تؤثر ھذه العوامل على نتائج الشركة بشكل تراقب الوضع عن كثب وتحتفظ بمخصص خسائر ائتمان متوقعة كافي.

مستقبلي ال تتوقع اإلدارة أي تأثیر ماديفي ھذه المرحلة،  نسبًة لطبیعة أعمال الشركة.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مادي للسنة المنتھیة في  
من انتشار ھذا الوباء على البیانات المالیة للشركة.
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٢٥

الممتلكات والمعدات ٥

اإلجمالي معدات مكتبیة سیارات أثاث وتركیبات 
درھم درھم درھم درھم 

٢٠٢١
التكلفة: 
٢٠٢١٦٣٤٫٩٦٨٨٩١٫٣٥٢٩٣٨٫٥٣٢٢٫٤٦٤٫٨٥٢ینایر ١في 

٢١٫٦٢٨٢١٫٦٢٨--إضافات 

٢٠٢١٦٣٤٫٩٦٨٨٩١٫٣٥٢٩٦٠٫١٦٠٢٫٤٨٦٫٤٨٠دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٢٠٢١٥٨٣٫٤١٠٤٥٨٫٦٦٦٧٩٣٫٠٧٥١٫٨٣٥٫١٥١ینایر ١في 

٣٠٫٦٥٠١٨٤٫٩٣٣٧٤٫٨٤٨٢٩٠٫٤٣١المحمل للسنة 

٢٠٢١٦١٤٫٠٦٠٦٤٣٫٥٩٩٨٦٧٫٩٢٣٢٫١٢٥٫٥٨٢دیسمبر ٣١في 

القیمة الدفتریة 
٢٠٢١٢٠٫٩٠٨٢٤٧٫٧٥٣٩٢٫٢٣٧٣٦٠٫٨٩٨دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠
التكلفة: 
٢٠٢٠٦١٥٫٩٧٩٩٠٠٫٦٣١٨٦٧٫٥٤٧٢٫٣٨٤٫١٥٧ینایر ١في 

١٨٫٩٨٩٢٢٦٫٧٦١٧٠٫٩٨٥٣١٦٫٧٣٥إضافات 
) ٢٣٦٫٠٤٠(-) ٢٣٦٫٠٤٠(-استبعادات 

٢٠٢٠٦٣٤٫٩٦٨٨٩١٫٣٥٢٩٣٨٫٥٣٢٢٫٤٦٤٫٨٥٢دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك المتراكم: 
٢٠٢٠٥٥٢٫٢١٦٥٣١٫٠٤١٧٢٤٫٥٢٢١٫٨٠٧٫٧٧٩ینایر ١في 

٣١٫١٩٤١٦٣٫٦٦٥٦٨٫٥٥٣٢٦٣٫٤١٢المحمل للسنة 
) ٢٣٦٫٠٤٠(-) ٢٣٦٫٠٤٠(-استبعادات 

٢٠٢٠٥٨٣٫٤١٠٤٥٨٫٦٦٦٧٩٣٫٠٧٥١٫٨٣٥٫١٥١دیسمبر ٣١كما في 

القیمة الدفتریة 
٢٠٢٠٥١٫٥٥٨٤٣٢٫٦٨٦١٤٥٫٤٥٧٦٢٩٫٧٠١دیسمبر ٣١في 
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٢٦

ملموسةال الموجودات غیر ٦

اإلجمالي 
درھم

التكلفة: 
٢٠٢١٧٥٠٫٥٥٠دیسمبر ٣١و ٢٠٢٠دیسمبر٣١، ٢٠٢٠ینایر ١في 

المتراكم: اإلطفاء
٢٠٢١٧٣٧٫٧٦١ینایر ١في 

١٢٫٧١٢المحمل للسنة 

٢٠٢١٧٥٠٫٤٧٣دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٧٢٢٫٥٥٠ینایر ١في 
١٥٫٢١١المحمل للسنة 

٢٠٢٠٧٣٧٫٧٦١دیسمبر ٣١في 

القیمة الدفتریة 
٢٠٢١٧٧دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠١٢٫٧٨٩دیسمبر ٣١في 

أصل حق االستخدام والتزام عقد اإلیجار ٧

ذو عالقة، إلیجار أرض لفترة   مع شركة الطموح لالستثمارات ذ.م.م، طرف  سنوات. تم استئجار  ١٠أبرمت الشركة اتفاقیة 
القیم الدفتریة ألصل حق االستخدام والتزام عقد اإلیجار للشركة والحركة خالل السنة:األرض لبناء مرافق ریاضیة. فیما یلي 

الستخدامأصل حق ا
التزام عقد اإلیجار (أراضي) 

درھمدرھم

٢٠٢٠٧٣٥٫٨٦٧٦٥١٫٥٢٤ینایر  ١في 
-) ٧٥٫١٥٢(مصاریف االستھالك

٤٥٫٦٠٧-مصاریف الفائدة 
) ١٠٠٫٠٠٠(-مدفوعات

٢٠٢٠٦٦٠٫٧١٥٥٩٧٫١٣١دیسمبر ٣١في 

٢٠٢١ینایر ١في 
٦٦٠٫٧١٥٥٩٧٫١٣١مصاریف االستھالك 

-)٧٥٫١٥٤(مصاریف الفائدة 
٤١٫٧٩٩-مدفوعات

-)١٠٠٫٠٠٠(
٢٠٢١٥٨٥٫٥٦١٥٣٨٫٩٣٠دیسمبر ٣١في 
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٢٧

اإلیجار (تتمة) أصل حق االستخدام والتزام عقد ٧

تم اإلفصاح عن مطلوبات عقود اإلیجار في بیان المركز المالي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٦٢٫٢٧٥٥٨٫٢٠١متداولة
٤٧٦٫٦٥٥٥٣٨٫٩٣٠غیر متداولة 

٥٣٨٫٩٣٠٥٩٧٫١٣١

. ٢٥في إیضاح  ٢٠٢١دیسمبر ٣١مدفوعات اإلیجار غیر المخصومة كما في استحقاق تم اإلفصاح عن تحلیل حساسیة 

: الربح أو الخسارةفیما یلي المبالغ المدرجة في بیان 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٧٥٫١٥٤٧٥٫١٥٢أصل حق االستخدام استھالك
٤١٫٧٩٩٤٥٫٦٠٧التزام عقد اإلیجار علىمصاریف الفائدة 

١١٦٫٩٥٣١٢٠٫٧٥٩

في موجودات مالیة استثمارات ٨

٢٠٢١
درھم

١٦٫١٢١٫١٤٥) ٨٫١(إیضاح  استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٣٣٫٣٧٠٫٤٩٢) ٨٫٢(إیضاح استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٤٩٫٤٩١٫٦٣٧

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٨٫١

٢٠٢١
درھم

١٦٫١٢١٫١٤٥غیر مدرجة وداخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٨

(تتمة) استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٨٫١

درھم) في صندوق تم إنشاؤه من قبل طرف  ١٤٫٠٠٢٫٥٢٤دوالر أمریكي (٣٫٨١٠٫٢١١خالل السنة، استثمرت الشركة مبلغ 
إجمالي التزام بقیمة  ١١ذو عالقة (إیضاح   مقابل  المال  كمساھمة في رأس  أ٥٫٠٠٠٫٠٠٠)،  ١٨٫٣٦٢٫٥٠٠مریكي (دوالر 

حقوق الملكیة ھذا غیر محتفظ بھ للمتاجرة. بدًال من ذلك، یتم االحتفاظ بھ ألغراض استراتیجیة   درھم). إن االستثمار في أداة 
الشامل   بالقیمة العادلة من خالل الدخل  ملكیة  حقوق  كأداة  االستثمار  بناًء علیھ، اختارت إدارة الشركة تصنیف  طویلة األجل. 

ألغراض  باالستثمارحیث أنھم على یقین بأن إدراج التقلبات القصیرة لن یكون متماشیاً مع استراتیجیة الشركة في االحتفاظ  اآلخر،  
ذات أجل طویل وتحقیق أدائھا المحتمل على األمد الطویل. 

. فیما یلي الحركة في االستثمار  ٢٤كما ھو موضح في اإلیضاح  أسالیب التقییمیتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام  
في الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

٢٠٢١
درھم

ینایر ١في 
١٤٫٠٠٢٫٥٢٤إضافات 

٢٫١١٨٫٦٢١التغیرات في القیمة العادلة 

١٦٫١٢١٫١٤٥دیسمبر ٣١في 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٨٫٢

٢٠٢١
درھم

٣٣٫٣٧٠٫٤٩٢مدرجة وداخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

االستثمارات. یتم  یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة للمتاجرة بقصد إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه  
تحدید القیم العادلة لالستثمارات المدرجة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشط.

. إن حركة االستثمار في الموجودات ٢٤یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم الموضحة في اإلیضاح رقم  
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي كما یلي: المالیة المدرجة بالقیمة 

٢٠٢١
درھم

ینایر ١في 
٢٠٫٨٥٨٫١١٣إضافات 

١٢٫٥١٢٫٣٧٩التغیرات في القیمة العادلة 

٣٣٫٣٧٠٫٤٩٢دیسمبر ٣١في 



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٩

المخزون ٩

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٩٧٨٫٢٢١١٫٢١٦٫٢٥٥البضائع الجاھزة  
) ٢٩٥٫٨١٥()٢١٠٫٩٧٥(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة 

٧٦٧٫٢٤٦٩٢٠٫٤٤٠

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٢٩٥٫٨١٥٢٩٥٫٨١٥ینایر  ١في 
-)٨٤٫٨٤٠(العكس خالل السنة  

٢١٠٫٩٧٥٢٩٥٫٨١٥دیسمبر   ٣١في 

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

١١٥٫٥٣٨٫١٠٧١٤٣٫٧٧٣٫٤٨٤الذمم التجاریة المدینة 
)٦٫٥٧٧٫٧٧١()٨٫٠٠٥٫٧٠٠(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٠٧٫٥٣٢٫٤٠٧١٣٧٫١٩٥٫٧١٣
١٫٦١٩٫٩٧٣١٫١٩٠٫٣٨٢مقدماً والودائعالمصاریف المدفوعة 

١٫٤٧٤٫٠٣٦١٣١٫٤١٣مبالغ مدفوعة مقدماً للموردین
٢٠٠٫١٦٤١٫١٢٦٫٦٥٤الذمم المدینة األخرى 

١١٠٫٨٢٦٫٥٨٠١٣٩٫٦٤٤٫١٦٢



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٠

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى (تتمة) ١٠

درھم).٦٫٥٧٧٫٧٧١:  ٢٠٢٠درھم (٨٫٠٠٥٫٧٠٠، انخفضت قیمة الذمم التجاریة المدینة بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٦٫٥٧٧٫٧٧١٤٫٩٤٩٫٠٥٠ینایر ١في 
١٫٤٢٧٫٩٢٩١٫٦٢٨٫٧٢١المحمل للسنة 

٨٫٠٠٥٫٧٠٠٦٫٥٧٧٫٧٧١دیسمبر ٣١في 

تحت المصاریف العمومیة واإلداریة  الربح أو الخسارةعكس خسائر االئتمان المتوقعة في بیان  أوتم اإلفصاح عن مصاریف
). یتم عادًة شطب المبالغ المحملة إلى حساب المخصص عند عدم وجود توقع باسترداد نقد إضافي. ٢٠(إیضاح 

متوسط فترة   ھو  إن  والذمم ٣٠:  ٢٠٢٠یوماً (٣٠االئتمان للذمم المدینة  تحمیل فائدة في الذمم التجاریة المدینة  یومًا). لم یتم 
المدینة األخرى. 

. یتم إجراء تقییم ائتماني مالئم قبل قبول عمیل جدید. إن  طبقت الشركة سیاسة التعامل مع أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة فقط
ملیون درھم) من رصید الذمم التجاریة المدینة في نھایة فترة التقاریر المالیة یمثل  ١٤٢٫٨:  ٢٠٢٠درھم (ملیون١١٤مبلغ  
) عمالء رئیسیین للشركة. ال تحتفظ الشركة ٣:  ٢٠٢٠(٣) من إجمالي الذمم التجاریة المدینة مستحق من  ٪٩٩:  ٢٠٢٠(٪٩٩

بأي رھن كضمان. 

لمخاطر االئتمان في الذمم التجاریة المدینة للشركة: فیما یلي معلومات حول التعرض 

اإلجمالي اً یوم٣٦٠أكثر من اً یوم٣٦٠-١٨١اً یوم١٨٠-٩١اً یوم٩٠-٣١اً یوم٣٠-١غیر مستحقة الدفع 
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٪ ٦٫٩٣٪ ٢٣٫٨٪ ١١٫٢٨٪ ٥٫٣٣٪ ٢٫٦٤٪ ١٫٧٣٪ ٠٫٩٠خسارة االئتمان المتوقعة

١٤٫٣٩٥٫٥٨٥١١٫٦٤٣٫١٧٣٢٢٫٢٥٤٫٥٤١٣٤٫٥٤١٫٥٩٠١٩٫٩٥٦٫٦٨٤١٢٫٧٤٦٫٥٣٤١١٥٫٥٣٨٫١٠٧إجمالي القیمة الدفتریة التقدیریة عند العجز 
١٢٩٫٠٩٣٢٠١٫٢٤٥٥٤٨٫٥٠٨١٫٨٤٢٫٦١٨٢٫٢٥٠٫٣٠٧٣٫٠٣٣٫٩٢٩٨٫٠٠٥٫٧٠٠عمر خسارة االئتمان المتوقعة 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
٪ ٤٫٥٨٪ ٢٤٫١٣٪ ٨٫٣٧٪ ٥٫٠٩٪ ١٫٨٣٪ ١٫١٤٪ ٠٫٣١خسارة االئتمان المتوقعة

١٦٫٦٤٤٫٨٣٢١٤٫٤٨٨٫١٤٣٢٨٫٦١٠٫٢٧٢٣٦٫٥٩٠٫٣٠٧٤٧٫٤١٤٫٨٥٦٢٥٫٠٧٤١٤٣٫٧٧٣٫٤٨٤إجمالي القیمة الدفتریة التقدیریة عند العجز 
٥١٫٠٣٨١٦٥٫٤٥٢٥٢٣٫٨٧٦١٫٨٦٢٫١٧٢٣٫٩٦٩٫١٨٢٦٫٠٥١٦٫٥٧٧٫٧٧١عمر خسارة االئتمان المتوقعة 

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ١١

للشركة،  الرئیسیین  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساھمون،  الزمیلة،  الشركات  العالقة  ذات  األطراف  تمثل 
اعتماد   یتم  جوھریاً.  نفوذًا  األطراف  ھؤالء  علیھا  یمارس  التي  أو  المشتركة  السیطرة  ذات  والشركات  المسیطرة،  والشركات 

بل إدارة الشركة. سیاسات وشروط التسعیر لھذه المعامالت من ق



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣١

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١١

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
طراف ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة بمعدالت متفق علیھا. إن األرصدة القائمة في  أبرمت الشركة معامالت مع األ

مضمونة، وال تحمل فائدة وتقع التسویة نقدًا. ال توجد ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدینة أو ذمم دائنة  نھایة السنة غیر  
تخص األطراف ذات العالقة.

بإدراج أي انخفاض في القیمة للذمم المدینة یتعلق بالمبالغ المستحقة  الشركة، لم تقم ٢٠٢١دیسمبر ٣١بالنسبة للسنة المنتھیة في 
ھذا التقییم في كل سنة مالیة من خالل فحص المركز المالي للطرف  ). یتم إجراء  ال شيء:  ٢٠٢٠األطراف ذات العالقة (من قبل  

ذو العالقة والسوق الذي یعمل فیھ.

األرصدة١١٫١

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

٢٠٢١٢٠٢٠طبیعة العالقة 
درھم درھم

٥٨٥٫٥٦١٦٦٠٫٧١٥شركة تحت سیطرة مشتركة أصل حق االستخدام

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: 
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع  

٩٫٠٠٠-شركة تحت سیطرة مشتركة الجرف للسفر والسیاحة  
-٢٢٫١٩٢شركة تحت سیطرة مشتركة ذ.م.م لألوراق المالیةالدولیة 

-١٥٫٥٢٣شركة تحت سیطرة مشتركة رویال تكنولوجیز سلوشنز ذ.م.م 
-٦٨٫٥٠٢شركة تحت سیطرة مشتركة مدرسة الرابیة ذ.م.م 

٢٠٫١٠٦٫٢١٧٢٠٫٠٠٩٫٠٠٠



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٢

العالقة (تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات ١١

األرصدة (تتمة) ١١٫١

شيء:  ٢٠٢٠قیمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (لم تنخفض،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في   ). إن الحركة في ال 
خسائر االئتمان المتوقعة ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠طبیعة العالقة 
درھم درھم

٨١١٫٠٤٢-ینایر ١في 
) ٨١١٫٠٤٢(-المخصص للسنة عكس 

--دیسمبر ٣١في 

١٣٩٫٠٧٧٫٢٢٩٧١٫٤٠٢٫٧٢٩طرف ذو عالقة آخر األرصدة مع مؤسسة مالیة

استثمارات في موجودات مالیة:
-٢٧٫٦٤٦٫٠٠٠ملتي بالي جروب ش.م.خ 

-١٦٫١٢١٫١٤٥صندوق شیمیرا جلوبال أي ال بي 

٤٣٫٦٧٦٫١٤٥-

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 
٢١٫٠٠٠-شركة تحت سیطرة مشتركة ملتي سیرف للطباعة ذ.م.م 

٥٫٤٥٩-شركة تحت سیطرة مشتركة مخازن زي ش.م.خ 
٣٫٢٦٩٣٫١٠٠شركة تحت سیطرة مشتركة المجموعة الملكیة للتورید ار اس سي المحدودة  

-١٠٥٫٠٠٠شركة تحت سیطرة مشتركة لالستثمار ذ.م.م شركة الطموح 
٢٠٫٣٤٦-الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

١٠٨٫٢٦٩٤٩٫٩٠٥

٥٣٨٫٩٣٠٥٩٧٫١٣١التزام عقد اإلیجار 



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٣

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١١

المعامالت ١١٫٢

عالقة: الطراف ذات األ، أبرمت الشركة المعامالت الجوھریة التالیة مع السنةخالل 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھم طبیعة العالقة 

الشركة األم الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع  معامالت مع 
١٫٨٤٩٫١٤٣-قرض منفوائد إیرادات 

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠-صافي–أموال محولة  
٣٤٫٨٥٢٫٦٣٥-) ٢٣مدفوعات على أساس األسھم (إیضاح 

واألطراف ذات العالقة األخرىالمالكةالمعامالت مع الشركة األم 
٣٫٦٦٩٫١٩٤١٫٥٧٦٫٢٧٠اإلیرادات 

٢٫٠٧٠٫١٨٤١٫٣٤٨٫٥٠٨شراء بضائع وخدمات  
٧٢٧٫٨٥١٦٤١٫٦٢٣) ٢٠إیجار (إیضاح 

١٦٤٫٣١٦١٩٥٫٠٨٧إیرادات الفوائد على الودائع البنكیة  
٩٣٩٫٨٧١٩٥٩٫٩٨٥تكالیف التمویل  

١٢٫٦١٥٫١٤٢-) ٢٣مدفوعات على أساس األسھم (إیضاح 

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین  ١١٫٣

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

١٫٨٧٨٫٥١٧١٫٤٧٠٫٢٠٧الرواتب والمكافآت قصیرة األجل  
١٦٧٫٦١٠٥٣٫١٢٧مكافآت نھایة الخدمة 

١٥٫٨٢٢٫٥٩٣-) ٢٣مدفوعات على أساس األسھم (إیضاح 

٢٫٠٤٦٫١٢٧١٧٫٣٤٥٫٩٢٧

تم إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق علیھا مع اإلدارة.
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٣٤

النقد واألرصدة البنكیة ١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٢٢٥٫١٠٠٢٢٥٫١٠٠النقد في الصندوق 
٥٤٫٢٥٧٫٤٦٨٦٥٫٩٠٨٫٦٤٩حساب جاري -النقد لدى البنوك 

٥٤٫٤٨٢٫٥٦٨٦٦٫١٣٣٫٧٤٩النقد وما یعادلھ  
١٣٩٫٦٥٨٫٤٦٤٥٣٫٧١٣٫٣٢٩ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر  

١٩٤٫١٤١٫٠٣٢١١٩٫٨٤٧٫٠٧٨
) ٣٢٫٣٥٤()٤٩٫٦٨٢(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٩٤٫٠٩١٫٣٥٠١١٩٫٨١٤٫٧٢٤النقد واألرصدة البنكیة 

٪ سنویًا  ٠٫٢٢قصیرة األجل التي تم إیداعھا لدى بنوك تجاریة وتحمل معدالت فائدة تتراوح من تتكون الودائع الثابتة من ودائع 
. ٪ سنویاً)٢٫٧٠٪ سنویاً إلى ٠٫٥٠: ٢٠٢٠٪ سنویاً (٢٫٣٠إلى 

رأس المال  ١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

بھ، الصادر والمدفوع بالكامل المصرح
:  ٢٠٢٠درھم للسھم (١سھم عادي بقیمة ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) درھم للسھم١بقیمة درھم ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

حتیاطي القانوني اال١٤

٪ من ربح  ١٠والنظام األساسي للشركة، یتم تحویل ٢٠١٥) لسنة ٢وفًقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
٪  ٥٠یساوي  إلى أنیجب إجراء التحویالت إلى ھذا االحتیاطي  .للتوزیعقابالً عتبر غیرالذي یُ السنة إلى االحتیاطي القانوني،  

على األقل من رأس مال الشركة.
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٣٥

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٥

إن الحركة في مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ھي كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٢٥٫٩٦٠٫٢٢٥٢٢٫٤٨١٫٨٧٠ینایر ١في 
٥٫٧٠٦٫٦٨٣٤٫٢٩٦٫٤٦٦المحمل للسنة 

) ٨١٨٫١١١()٢٫٩٥٢٫٩٧٤(السنةالمدفوع خالل 

٢٨٫٧١٣٫٩٣٤٢٥٫٩٦٠٫٢٢٥دیسمبر ٣١في 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٦

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٤٠٨٫٣٥٤٩١٩٫٥٩٥الذمم الدائنة 
٦٧٫٠١٧٦٧٫٠١٧المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء 

١٧٫١٤٣٫٢٢٦١٨٫٨٠٣٫٢٩٩المستحقة المصاریف 

١٧٫٦١٨٫٥٩٧١٩٫٧٨٩٫٩١١

وااللتزامات طارئة  المطلوبات ال١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٧٦٫٥٧٨٫٥٩٤٩٥٫١٠٨٫٣٨٥ضمانات بنكیة  

-١٣٫٠١٥٫٢٢٦التزامات 

سنویاً ٪١بنك محلي ضمن سیاق األعمال االعتیادیة بحیث یفرض البنك رسوماً بنسبة  قبلتم إصدار الضمانات البنكیة أعاله من
. )سنویاً ٪١: ٢٠٢٠(علیھا 
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٣٦

اإلیرادات من العقود مع العمالء  ١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

نوع البضائع أو الخدمات  
٢٦٩٫٤٧٨٫٦٣٠٢٨٠٫٩٧١٫٥٥٢والخدمات األخرى خدمات التمرین والتدریب 

٨٥٢٫٩٧٨١٠٫١٩٠٫٠٧٨بیع المواد

٢٧٠٫٣٣١٫٦٠٨٢٩١٫١٦١٫٦٣٠

األسواق الجغرافیة  
٢٧٠٫٣٣١٫٦٠٨٢٩١٫١٦١٫٦٣٠اإلمارات العربیة المتحدة  

توقیت إدراج اإلیرادات  
٢٦٩٫٤٧٨٫٦٣٠٢٨٠٫٩٧١٫٥٥٢اإلیرادات بمرور الوقت  

٨٥٢٫٩٧٨١٠٫١٩٠٫٠٧٨اإلیرادات في وقت زمني محدد 

٢٧٠٫٣٣١٫٦٠٨٢٩١٫١٦١٫٦٣٠

تكلفة المبیعات ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

١٦١٫٨٠٣٫٢٩٥١٦٧٫٤٦٤٫٥٠٠) ٢١تكالیف الموظفین (إیضاح 
١٥٫٠٥٧٫٨٣٣١٤٫٤٩٥٫٧٦٥تكلفة المواد والتكالیف األخرى  

١٧٦٫٨٦١٫١٢٨١٨١٫٩٦٠٫٢٦٥

المصاریف العمومیة واإلداریة ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٧٫٥٨١٫٧٠٥٢٤٫٤٤٩٫٠٢٢) ٢١تكالیف الموظفین (إیضاح 
١٫٤٤٥٫٢٥٧١٫٦٦١٫٠٧٧) ١٢و١١و ١٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح 

٧٧٥٫٨٠٩٦٨٤٫٢٧٨اإلیجار 
٦٣٥٫٤٧٢٧٢٦٫٤٩٢والمھنیةالرسوم القانونیة 

٣٧٨٫٢٩٧٣٥٣٫٧٧٦االستھالك واإلطفاء
٢٫٦١٩٫٨٠١١٫٨٣٨٫٠٢٠مصاریف أخرى 

١٣٫٤٣٦٫٣٤١٢٩٫٧١٢٫٦٦٥

درھم) مقدمة من قبل الشركة.٦١١٫٤٧٩: ٢٠٢٠درھم (١٫٢٤٣٫١١٦تتضمن المصاریف األخرى مساھمات اجتماعیة بقیمة 
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٣٧

الموظفین تكالیف ٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

١٦٣٫٦٧٨٫٣١٧١٧١٫٧٩٤٫٤٦٣الرواتب 
١٥٫٨٢٢٫٥٩٣-) ٢٣المدفوعات على أساس األسھم (إیضاح  
٥٫٧٠٦٫٦٨٣٤٫٢٩٦٫٤٦٦) ١٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح 

١٦٩٫٣٨٥٫٠٠٠١٩١٫٩١٣٫٥٢٢

تم تخصیص تكلفة الموظفین كما یلي: 
١٦١٫٨٠٣٫٢٩٥١٦٧٫٤٦٤٫٥٠٠تكلفة المبیعات

٧٫٥٨١٫٧٠٥٢٤٫٤٤٩٫٠٢٢المصاریف العمومیة واإلداریة

١٦٩٫٣٨٥٫٠٠٠١٩١٫٩١٣٫٥٢٢

العوائد األساسیة للسھم ٢٢

السنةعلى مدار  للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم قید اإلصدار  الربح للسنةیتم احتساب العوائد األساسیة للسھم بتقسیم 
: على النحو التالي

٢٠٢١٢٠٢٠

٩١٫٨٣٦٫٨٥٦٨٣٫٠٣٤٫٠٦٩الربح العائد إلى مالك الشركة (درھم) 

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (عدد) 

٠٫٦١٠٫٥٥للفترة (درھم) العوائد األساسیة للسھم 

المدفوعات على أساس األسھم٢٣

، تم منح األسھم العادیة للشركة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین للشركة، وكذلك بعض موظفي الشركة ٢٠٢٠نوفمبر  ٥بتاریخ  
")، ستحقاقاالاألم، الشركة األم المالكة وشركاتھا ذات الصلة. ال یحتوي منح األسھم على أي شروط خدمة أو أداء ("شروط  

تفاصیل األسھم الممنوحة ھي كما یلي:فورًا بتاریخ المنح. إن استحقت المنحوبالتالي،

عدد األسھم

٧٫٥٠٠٫٠٠٠األسھم الممنوحة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین للشركة
٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠األسھم الممنوحة إلى موظفي الشركة األم والشركة األم المالكة

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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٣٨

(تتمة) المدفوعات على أساس األسھم ٢٣

ن للشروط واألحكام درھم للسھم، مع األخذ في الحسبا ٢٫١١تم تقدیر القیمة العادلة قي تاریخ المنح (وھو تاریخ القیاس) بقیمة  
دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  درھم٦٣٫٢٩٠٫٣٧٠القیمة العادلة لألسھم الممنوحةبلغ إجماليالتي تم بموجبھا منح األسھم.  

، وتم إدراجھا كما یلي، مع زیادة متوافقة في حقوق ملكیة الشركة.٢٠٢٠

٢٠٢٠عدد األسھم
درھم

٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٥٫٨٢٢٫٥٩٣محملة إلى المصاریف العمومیة واإلداریة (تكلفة الموظفین)
٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٤٧٫٤٦٧٫٧٧٧محملة إلى األرباح المحتجزة 

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٣٫٢٩٠٫٣٧٠

خالل السنة، لم یتم منح أي أسھم إضافیة لموظفي اإلدارة الرئیسیین للشركة.

قیاس القیمة العادلة ٢٤

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما یلي: 

مالیة مرتبطة بشروط معینة ویتم تداولھا في أسواق مالیة نشطة بناء المطلوبات المالیة واللموجودات لیتم تحدید القیم العادلة ·
على أسعار التداول بالسوق في ختام األعمال بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.

ل  یتم تحدید القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى وفقاً لنماذج األسعار المقبولة بشكل عام بناًء على تحلی·
التدفق النقدي المخصوم باستخدام األسعار من معامالت السوق المتداولة القابلة للمالحظة واألسعار المتداولة ألدوات مماثلة. 

القیمة العادلة لموجودات الشركة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر  
قیمة العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة. یظھر الجدول  للشركة بالالمالیةیتم قیاس بعض الموجودات المالیة والموجودات  

استنادًا إلى الحد  ٣إلى  ١التالي تحلیًال لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات من  
فیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة.الذي تكون فیھ القیمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كی

قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  -١المستوى  ·
مطابقة.

التي یمكن ١المستوى  قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من مدخالت باستثناء األسعار المدرجة ضمن  -٢المستوى  ·
مالحظتھا لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غیر مباشر (مشتقة من األسعار).

قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من تقنیات التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تقوم  -٣المستوى ·
مالحظة (مدخالت ال یمكن مالحظتھا).على أساس بیانات السوق القابلة لل
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٣٩

قیاس القیمة العادلة (تتمة) ٢٤

یوضح الجدول التالي المعلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لموجودات الشركة: 

القیمة العادلة كما في

دیسمبر  ٣١
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

التسلسل الھرمي  
للقیمة العادلة 

التقییم والمدخالت  أسالیب 
الرئیسیة 

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة 

بالقیمة العادلة 
درھم درھم الموجودات المالیة  

استثمارات–استثمارات في أسھم مدرجة  
١المستوى -٣٣٫٣٧٠٫٤٩٢في موجودات مالیة 

سوق  أسعار متداولة في 
ال ینطبق ال یوجد نشط.

–استثمارات في أسھم غیر مدرجة  
صافي قیمة الموجودات ٣المستوى -١٦٫١٢١٫١٤٥استثمارات في موجودات مالیة 

استثمارات غیر  
مدرجة  

كلما أرتفع صافي قیمة  
الموجودات، للجھمة  

المستثمر فیھا، 
ارتفعت القیمة العادلة 

تحویالت بین المستویات خالل السنة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي لم یتم  لم یكن ھناك أیة 
إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله. 

إدارة المخاطر ٢٥

إدارة مخاطر رأس المال 
الشركة   قدرة  حمایة  ھو  المال  رأس  إدارة  من  الشركة  ھدف  العائدات  إن  تزوید  أجل  من  االستمراریة  لمبدأ  وفقاً  لالستمرار 

للمساھمین والعالوات لحملة األسھم اآلخرین، وللحفاظ على ھیكل رأسمالي أمثل وخفض تكلفة رأس المال. 

مین، عائد  من أجل الحفاظ على ھیكل رأس المال وتعدیلھ، قد تقوم الشركة بتعدیل قیمة توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساھ
رأس المال إلى المساھمین، إصدار أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لخفض الدیون. 

خالل السنة.ال توجد تغیرات على نھج الشركة إلدارة رأس المال  

مع الشركات األخرى في الصناعة، تراقب الشركة   ھذا المعدل  للتوافق  معدل المدیونیة. یتم احتساب  أساس  رأس المال على 
النقد والودائع قصیرة األجل. یتم  كصا  إجمالي رأس المال. یتم احتساب صافي الدین كإجمالي القروض ناقصاً  في الدین مقسماً 

احتساب إجمالي رأس المال "كحقوق ملكیة" كما تم عرضھ في بیان المركز المالي زائدًا صافي الدین. 

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھم

٥٣٨٫٩٣٠٥٩٧٫١٣١التزام عقد اإلیجار 
) ١١٩٫٨١٤٫٧٢٤()١٩٤٫٠٩١٫٣٥٠(النقد واألرصدة البنكیة

) ١١٩٫٢١٧٫٥٩٣()١٩٣٫٥٥٢٫٤٢٠(صافي الدین 

٣٢٩٫٢٤٩٫٨٣٦٢٣٥٫٢٩٤٫٣٥٩حقوق الملكیة 

--معدل الدین/حقوق الملكیة 



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٠

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٥

رأس المال (تتمة) إدارة مخاطر
والتغیر التراكمي في القیمة العادلة لغرض إدارة رأس مال الشركة، یتضمن رأس المال أسھم رأس المال، االحتیاطي القانوني  

واألرباح المحتجزة العائدة إلى حاملي حقوق ملكیة الشركة. لالستثمارات 

أھداف إدارة المخاطر المالیة 
مخاطر االئتمان ومخاطر  یراقب القسم المالي بالشركة ویدیر المخاطر المالیة المتعلقة بعملیات الشركة. تتضمن ھذه المخاطر  
السیولة. ال تقوم الشركة بالمتاجرة في األدوات المالیة المشتقة ألغراض المضاربة أو إدارة المخاطر. 

إدارة مخاطر السوق 
تغیرات في أسعار السوق، مثل معدالت صرف العمالت األجنبیة، معدالت الفائدة وأسعار حقوق  إن مخاطر السوق ھي مخاطر ال

التي ستؤثر على إیرادات الشركة أو القیمة العادلة لحصصھا من األدوات المالیة. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع  الملكیة
سعار األخرى، مثل مخاطر أسعار البضائع. إن الھدف من  من المخاطر: مخاطر العمالت، مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر األ

إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة، مع زیادة العائد. 

، ألن غالبیة موجوداتھا ومطلوباتھا الفائدةتومعدالبیةالت األجنالعمصرفمعدل  لمخاطرلیس لدى الشركة تعرض جوھري  
أسعار األسھم تتعرض الشركة لمخاطر  اإلماراتي، ولیس لدى الشركة أي أدوات مالیة بمعدل فائدة عائم.النقدیة سائدة بالدرھم  

٤٩٫٤٩١٫٦٣٧التي تحتفظ بھا الشركة. بلغت محفظة استثمارات الشركة ما قیمتھ  بسبب االستثمارات في الموجودات المالیة  
: ال شيء).  ٢٠٢٠درھم (

مع بقاء كافة المتغیرات ثابتة، لزادت/نقصت  ٪٥رات في تاریخ التقاریر المالیة، أعلى/أقل بنسبة  في حال كانت أسعار االستثما
حقوق الملكیة أو الربح أو الخسارة الخاصة بالشركة على النحو التالي: 

٢٠٢١
درھم

١٫٦٦٨٫٥٢٥التأثیر على ربح السنة للشركة (زیادة/نقص)

٨٠٦٫٠٥٧الشامل اآلخر للشركة للسنة (زیادة/نقص) التأثیر على الدخل  

مخاطر االئتمان 
مخاطر للشركة. تنشأ  تشیر  مالیة  عن خسارة  مما ینتج  بالتزاماتھ التعاقدیة  الوفاء  عن  االئتمان لمخاطر عجز الطرف المقابل 

مخاطر االئتمان من األرصدة البنكیة، الودائع لدى البنوك وكذلك تعرضات االئتمان إلى العمالء بما فیھا الذمم المدینة القائمة  
والمعامالت الملتزم بھا. 

لتقلیل من مخاطر االئتمان، تطور اإلدارة وتحافظ على تصنیفات مخاطر ائتمان الشركة لتعرضات مصنفة وفقاً لدرجتھم  من أجل ا 
من مخاطر العجز. تم تزوید معلومات التصنیف االئتماني من قبل وكاالت تصنیف مستقلة عندما تكون متاحة، وفي حال لم تكن 

حة عموماً والسجالت التجاریة للشركة لتصنیف عمالئھا الرئیسیین والدائنین اآلخرین.  متاحة، تستخدم اإلدارة معلومات مالیة متا 
بین  یتم مراقبة تعرض الشركة والتصنیفات االئتمانیة ألطرافھا المقابلة باستمرار،  المتضمنة  المعامالت  قیمة  إجمالي  نشر  ویتم 

عمالئھا المعتمدین. 

الخدمات المقدمة للعمالء ذات تاریخ ائتماني مالئم. ینشأ تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من ھناك سیاسات مطبقة لضمان أن  
عجز الطرف المقابل، مع أقصى تعرض مساوي للقیمة الدفتریة لھذه األدوات.



ش.م.خ  بالمز الریاضیة  

المالیة  البیاناتإیضاحات حول 
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤١

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٥

إدارة مخاطر السیولة 
السیولة ھي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلباتھا التمویلیة. یتم مراقبة محفظة المطلوبات المالیة من قبل  إن مخاطر

اإلدارة لضمان الحفاظ على سیولة مالئمة. 

مالئم تقع المسؤولیة القصوى لمخاطر السیولة على عاتق غالبیة فریق المساھمین، والذي قام ببناء إطار إدارة مخاطر سیولة
للتخطیط للتمویل القصیر والمتوسط والطویل المدى ومتطلبات إدارة السیولة.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السیولة من خالل الحفاظ على احتیاطات مالئمة عن طریق مراقبة التوقعات باستمرار والتدفقات  
. یحلل الجدول أدناه المطلوبات المالیة للشركة إلى  المالیةالنقدیة الفعلیة التي تتوافق مع محافظ استحقاق الموجودات والمطلوبات 

مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقیة في تاریخ التقاریر المالیة إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ 
المفصح عنھا في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة: 

اإلجمالي سنوات أو أكثر ٥سنوات ٥إلى ١بین حدة خالل سنة وا
درھم درھم درھم درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
الذمم التجاریة المدینة (باستثناء المبالغ المدفوعة 

١٧٫٥٥١٫٥٨٠--١٧٫٥٥١٫٥٨٠مقدماً من العمالء) 
١٠٨٫٢٦٩--١٠٨٫٢٦٩المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 

١٠٠٫٠٠٠٤٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠٧٠٠٫٠٠٠التزام عقد اإلیجار 

١٧٫٧٥٩٫٨٤٩٤٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠١٨٫٣٥٩٫٨٤٩

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
الذمم التجاریة المدینة (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً  

١٩٫٧٢٢٫٨٩٤--١٩٫٧٢٢٫٨٩٤من العمالء) 
٤٩٫٩٠٥--٤٩٫٩٠٥األطراف ذات العالقة المبالغ المستحقة إلى  

١٠٠٫٠٠٠٤٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٨٠٠٫٠٠٠التزام عقد اإلیجار 

١٩٫٨٧٢٫٧٩٩٤٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٢٠٫٥٧٢٫٧٩٩

إدارة مخاطر العمالت 
بنفس العملة لألعمال التي یتم إجراء المعامالت لھا الستبعاد تعرضات صرف العمالت األجنبیة.   یتم تمویل الموجودات فعلیاً 
تعتقد اإلدارة أن ھنالك مخاطر قلیلة للخسائر الجوھریة نسبة لتقلبات سعر الصرف، وبالتالي، ال تقوم الشركة بحمایة تعرض 

العمالت األجنبیة. 

توزیعات األرباح٢٦

درھم. ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقیمة أرباح نقدیة توزیع، اعتمد مساھمو الشركة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتھیة في خالل السنة


