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 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 

 شركة بالمز الرياضية ش.م.خ 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية  

 

 الرأي

، 2020ديسمبر    31لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة بالمز الرياضية ش.م.خ )"الشركة"(، والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 

في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات   وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية

 المالية، ويشمل ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

 

، 2020ديسمبر  31في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للشركة كما في 

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.وتدفقاتها  و أدائها المالي

 

 أساس إبداء الرأي

تدقيق  لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن

هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين )بما في ذلك معايير االستقاللية البيانات المالية من  

الية الدولية( )قواعد المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين( إلى جانب متطلبات السلوك المهني ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات الم

ارات العربية المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية وفقاً لهذه المتطلبات ومتطلبات السلوك المهني الصادرة عن المجلس في دولة اإلم

نا حول الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأي

 المالية. البيانات

 

 أمور التدقيق الهامة

د تم التعامل إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأينا المهني، كان لها أكبر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة الحالية. وق

دي رأياً منفصالً حول هذه األمور. وبخصوص  مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية بشكٍل عام وعند تكوين رأينا حولها، وال نب

 كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقيقنا موضح في هذا السياق.

 

تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من 

ة. توفر األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالي

لموضحة أدناه، أساساً إلبداء رأينا حول تدقيق لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور ا

 البيانات المالية المرفقة.

 

 إدراج اإليرادات

وهام في تحديد أداء وربحية الشركة. تقوم الشركة   جوهريتمثل عنصر نظراً إلى أن اإليرادات أمر تدقيق هام يُعتبر إدراج اإليرادات 

خدمات  تقدم الشركة بشكل أساسيإلى العمالء. السيطرة على البضائع والخدمات عند تحويل العقود مع العمالء يرادات من اإل بإدراج

اإليرادات ويتم إدراج    .إلى العمالء  المختلطةبرياضة جيو جيتسو، وألعاب الفنون القتالية    تتعلقالتي   متخصصةالرياضية  اللعاب  األتدريب  

 حول البيانات المالية لسياسة إدراج اإليرادات الخاصة بالشركة(.   3)يرجى الرجوع إلى اإليضاح  من خدمات التدريب مع مرور الوقت

 

جوهرية قيمة نظراً إلى درهم.  291.161.630ه ، بلغ إجمالي إيرادات الشركة ما قيمت2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 .إدراج اإليرادات مسألة تدقيق هامة، نعتبر المتعلقة في إدراجها والمخاطر  اإليرادات



 

 

 المـا  ـي عـنـنب

 عملـأفضل لل 

 

 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 

 )تتمة(   خشركة بالمز الرياضية ش.م.

 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية  

 

 لغرض التعامل مع المخاطر أعاله، قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية ضمن إجراءات أخرى:

 

 ؛قمنا بتنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا كانت معايير إدراج اإليرادات التي تتبعها الشركة مالءمة ومتوافقة مع السياسات المحاسبية للشركة •

 ؛المعمول بها  ييم امتثال تلك السياسات مع المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةقمنا بتق •

العقود مع العمالء، على أساس العينة، لفحص إجمالي قيم العقود، وشروط الفواتير، وبنود الدفع، واألسعار الشهرية لكل  بفحصقمنا  •

 ؛ مدرب، وأسعار المواد األخرى المقدمة للعمالء

 المستندات الداعمة؛ مقارنتها معحصلنا على عينة نموذجية للمعامالت وقمنا باختبار حدوثها ودقتها وإدراجها من خالل  •

اختيار عينة من المعامالت قبل وبعد نهاية السنة تتعلق بالتأكد من إدراج اإليرادات بالفترة الصحيحة من خالل قمنا بتنفيذ إجراءات  •

 ؛فترة الحاليةصحة اإلدراج في اللتقييم 

 خالل السنة؛ و غير االعتياديةقمنا بتنفيذ إجراءات تحليلية، تشمل تحليل هامش إجمالي الربح، لتحديد التضاربات و/أو الحركات  •

 إفصاح الشركة في البيانات المالية فيما يتعلق بإدراج اإليرادات. مدى كفايةقمنا بتقييم  •

 

 المعلومات األخرى

المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، بخالف البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات. تتحمل تتضمن 

 اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى.

 

 إن رأينا حول البيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى وال نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

 

تدقيقنا للبيانات المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، والتحقق مما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة  فيما يتعلق ب

بشكٍل جوهري مع البيانات المالية أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو التي قد يبدوا أنها تتضمن أخطاًء جوهرية. وفي حال 

نتاج، بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، بوجود أخطاًء مادية في تلك المعلومات األخرى، فإنه يتطلب منا اإلبالغ عن توصلنا إلى است

 تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

 

 مسؤولية اإلدارة ومسؤولو الحوكمة عن البيانات المالية 

لعادل لهذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقاً لألحكام المعنية من إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض ا

، وعن نظام الرقابة الداخلية 2015( لسنة  2عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية، سواًء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ. عند إعداد البيانات التي تعتبره اإلدارة ضرورياً 

المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، كما هو مناسب، عن األمور 

ية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس محاسبي، إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو ذات العالقة بمبدأ االستمرار

 عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

 

 يتحمل مسؤولو الحكومة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية، ككل، خالية من األخطاء المادية، سواًء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ، 

ول هو عبارة عن مستوى عالي من التأكيد، لكنه وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية. إن التأكيد المعق

طاء ليس ضماناً بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائماً األخطاء المادية عند وجودها. قد تنشأ األخ 

مجتمعة، على القرارات االقتصادية للمستخدمين نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو  

  .والتي تم اتخاذها بناًء على تلك البيانات المالية



 

 

 المـا  ـي عـنـنب

 عملـأفضل لل 

 

 

 

 

 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي

 )تتمة(   خشركة بالمز الرياضية ش.م.

 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية  

 

 

 )تتمة(مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

ية كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني خالل عمل

 التدقيق. كما نقوم بما يلي:

 

ت المالية، سواًء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانا  •

المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية. إن مخاطر عدم 

الناتجة عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر 

 أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم حول نظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف  •

 فعالية نظم الرقابة الداخلية للشركة.إبداء رأي حول 

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. •

لة التدقيق التي تم الحصول التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي وتقييم، بناًء على أد •

عليها، ما إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة الشركة على 

حسابات االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدقق ال

يق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدق

التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف 

 كة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.الشر

تقييم العرض العام ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث بشكٍل  •

 يحقق العرض العادل للبيانات المالية.

 

صل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة، والتي تتضمن نقوم بالتوا

 نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها خالل عملية التدقيق.

 
لمتعلقة باالستقاللية، ويتم إبالغهم بكافة العالقات واألمور كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني ا

الضوابط أو للحد من المخاطر  التي تم إتخاذهاحيثما أمكن، واإلجراءات األخرى التي تظهر أنها قد تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، 

 المعمول بها.

 

الحوكمة، نقوم بتحديد األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات ومن تلك األمور التي يتم التواصل بها مع مسؤولي 

و المالية للفترة الحالية، والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقرير مدقق الحسابات، إال إذا كانت القوانين أ

ت نادرة جداً، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا ألن التشريعات تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاال

 العواقب السلبية المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

 

 مسألة أخرى

 غير متحفظ حول من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى رأياً  2019ديسمبر  31تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 

  .2020فبراير  6تلك البيانات المالية بتاريخ 



 

 

 المـا  ـي عـنـنب

 عملـأفضل لل 

 

 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 

 )تتمة(   خشركة بالمز الرياضية ش.م.

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما يلي: 2015( لسنة 2، وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم )نشير كما 

 

 لقد حصلنا على جميع المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ (1

في دولة  2015( لسنة 2لقد تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لألحكام المعنية من القانون االتحادي رقم ) (2

 مارات العربية المتحدة، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة؛اإل

 تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛ (3

 تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبية للشركة؛ (4

أو االستثمار في األسهم أو األوراق المالية خالل السنة المالية المنتهية استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم تقم الشركة بشراء   (5

 ؛2020ديسمبر  31في 

حول البيانات المالية اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي  10يبين اإليضاح رقم  (6

 اعتمدت عليها؛

ا لنا، لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المالية المنتهية استناداً إلى المعلومات التي تم توفيره (7

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو عقد  2015( لسنة 2، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم )2020ديسمبر  31في 

؛ 2020ديسمبر    31ن له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في  تأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد يكو

 و

 خالل السنة، لم تقم الشركة بتقديم أية مساهامات اجتماعية. (8
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 بيان الدخل الشامل 

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

  2020 2019 
 درهم درهم إيضاحات 
    

 308.729.530 291.161.630 17 اإليرادات من العقود مع العمالء  
 (200.592.054) (181.960.265) 18 تكلفة المبيعات 

    
 108.137.476 109.201.365  إجمالي الربح  

 (35.742.512) (29.712.665) 19 المصاريف العمومية واإلدارية 

 5.108.083 3.560.697  إيرادات التمويل
 (842.880) (1.005.592)  تكلفة التمويل 

 42.407 990.264  إيرادات أخرى 
    

 76.702.574 83.034.069  الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة  
    

 3.32 3.59 21 العوائد األساسية للسهم الواحد  
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 اإلجمالي   األرباح المحتجزة  احتياطي قانوني  رأس المال  
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

 219.735.123 219.285.123 150.000 300.000   2019يناير  1الرصيد في 

 76.702.574 76.702.574 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 (60.000.000) (60.000.000) - - ( 25توزيعات أرباح )إيضاح 
     

 236.437.697 235.987.697 150.000 300.000   2019ديسمبر  31في 
     

     

 236.437.697 235.987.697 150.000 300.000   2020يناير  1الرصيد في 

 83.034.069 83.034.069 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 - ( 149.700.000) - 149.700.000 ( 12)إيضاح  زيادة في رأس المال 

 - (8.303.407) 8.303.407 - ( 13تحويل الربح للسنة إلى احتياطي قانوني )إيضاح 

 63.290.370 63.290.370 - - ( 22مدفوعات على أساس األسهم )إيضاح 

 إلى موظفي الشركة األم   حوافز  - مدفوعات على أساس األسهم  

 (47.467.777) (47.467.777) - - ( 22)إيضاح  والشركة األم المالكة    

 ( 100.000.000) ( 100.000.000) - - ( 25توزيعات أرباح )إيضاح 
     

 235.294.359 76.840.952 8.453.407 150.000.000   2020ديسمبر   31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
  2020 2019 
 درهم  درهم  إيضاحات  

    األنشطة التشغيلية 
    الربح للسنة 

  83.034.069 76.702.574 
    تعديالت للبنود التالية: 

 257.122 263.412 5 استهالك ممتلكات ومعدات    
 15.213 15.211 6 إطفاء موجودات غير ملموسة    
 15.657 75.152 7 إطفاء أصل حق االستخدام    
 - 15.822.593 22 مدفوعات على أساس األسهم   
 (42.407) ( 62.857)  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات    
 4.686.416 4.296.466 14 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    
 2.016.663 850.034 11و  10، 9 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   
 (303.702) - 8 عكس مخصص مخزون بطيء الحركة  
 842.879 1.005.592  تكاليف التمويل    
    
  105.299.672 84.190.415 

    التغيرات في رأس المال العامل  
 611.926 ( 11.173)  )الزيادة( النقص في المخزون  

 (27.178.210) (84.942.440)  الزيادة في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  
 (35.028.050) 22.101.416  النقص )الزيادة( في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

 (1.550.048) (30.293.973)  النقص في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
 684.754 (670.191)  )النقص( الزيادة في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

    
 21.730.787 11.483.311  النقد المولد من العمليات  

 (797.437) (818.111)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
 (842.879) (959.988)  تكاليف التمويل المدفوعة  

    
 20.090.471 9.705.212  صافي النقد المولد من األنشطة التشغيلية  

    
    األنشطة االستثمارية 

 (373.291) (316.735)  شراء ممتلكات ومعدات  
 108.571 62.857  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

 47.203.717 64.746.775  النقص في الودائع الثابتة  
    

 46.938.997 64.492.897  صافي النقد المولد من األنشطة االستثمارية 
    

    األنشطة التمويلية 
 (60.000.000) ( 100.000.000) 25 توزيعات أرباح مدفوعة  

 (66.000.000) 66.000.000 10 طرف ذو عالقة مسدد من قبل )ممنوح إلى( قرض
 (100.000) (100.000) 7 سداد التزام عقد إيجار 

    
 (126.100.000) (34.100.000)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

    
 (59.070.532) 40.098.109  صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يعادله خالل السنة 

 85.106.172 26.035.640  النقد وما يعادله في بداية السنة 
    

 26.035.640 66.133.749 11   السنةالنقد وما يعادله في نهاية 
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 معلومات عامة  1

 

تأسست بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات  مساهمة خاصة)"الشركة"( هي شركة بالمز الرياضية ش.م.خ إن شركة  

 .، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة39877. إن عنوان مكتبها المسجل هو ص ب 2015( لسنة 2العربية المتحدة رقم )

 

اصة، ، قرر المساهمون تغير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خ 2020نوفمبر   5في   

ديسمبر  21بتاريخ (. 12درهم )يرجى الرجوع إلى اإليضاح  150.000.000باإلضافة إلى زيادة رأس مال الشركة إلى 

 عادية في سوق أبوظبي لألوراق المالية الثانوي.ال ها ، قامت الشركة بإدراج أسهم2020

 

 .ضية وتأسيسها وإدارتها تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم االستثمارات في المشاريع الريا 

 

 .للشركة  ذ.م.م الشركة األم المالكة  المجموعة الملكية القابضة  وتمثل،  للشركة  الشركة األمهي  الشركة العالمية القابضة ش.م.ع    إن 

 

 .2021فبراير  4تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

 

 

 أساس اإلعداد 2.1

 

 تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. 

 

 للشركة.تم عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم"(، باعتباره العملة الوظيفية  

 

 بيان االلتزام  

الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعايير "( IFRSتم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" 

 ومتطلبات القوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة."( IASBالمحاسبية )"

 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2

 

السياسات المحاسبية المعتمدة متوافقة مع تلك المتبعة في السنة المالية السابقة، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت   إن 

. لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكنه 2020يناير  1الجديدة التالية الفعّالة اعتباراً من 

 ل بعد.غير فعّا

 

 : تعريف األعمال.3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

ومعيار المحاسبة  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 : تعديل معيار معدل الفائدة.39الدولي رقم 

 : تعريف المادية.8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على  •

 .19: امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 .2018مارس  29الصادر بتاريخ  اإلطار النظري إلعداد التقارير المالية •

 

  التعديالت أي تأثير مادي على البيانات المالية للشركة.لم يكن لهذه  
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 معايير صادرة ولكن غير فعالة   2.3

 

إن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكن غير الفعالة بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة مفصح عنها  

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا أمكن التطبيق، عندما تصبح فعالة.أدناه. تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير 

 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 : تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 3لي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدو –اإلشارة إلى اإلطار النظري  •

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – منها  متحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات قبل االستخدام المقصود •

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –العقد  استيفاءتكاليف  –الُمكِلفة العقود  •

الشركة التابعة  -: اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى 1التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد  •

 كمطبق للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة
  اد المطلوبات المالية٪ المتعلق باستبع10رسوم األدوات المالية في اختبار الـ  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 قياسات القيمة العادلة فيالضريبة  –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 

 ال تتوقع الشركة بأنه سيكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة تأثير مادي على بياناتها المالية. 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

 

 اإليرادات إدراج  

تتوقع الشركة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل، باستثناء  ذيال االعتباريتم قياس اإليرادات بمبلغ يعكس  

المبالغ التي تم تحصيلها بالنيابة عن األطراف الثالثة. يتم تعديل اإليرادات مقابل التخفيضات وحجم الخصومات المتوقعة التي يتم 

تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على ا بناًء على البيانات التاريخية أو التقديرات والتوقعات. تقديره

 :15نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات تحديد العقد/ العقود مع العميل: يتم تعريف   :1الخطوة رقم 

  واجبة النفاذ ويحدد المعايير التي يجب استيفائها لكل عقد.

 تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو وعد ضمن العقد مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة للعميل. :2الخطوة رقم 

حديد سعر المعاملة: إن سعر المعاملة هو مبلغ االعتبار الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو ت :3الخطوة رقم 

 الخدمات التي تم االلتزام بها للعميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.

للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم  تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة :4الخطوة رقم 

الشركة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يعكس قيمة االعتبارات التي تتوقع الشركة استحقاقها 

 مقابل استيفاء كل التزام أداء.

 إدراج اإليرادات عندما )أو حينما( تستوفي الشركة التزام األداء. :5الخطوة رقم 

 

بالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشروط المذكورة أعاله، يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام  

 األداء.

 

 تقديم الخدمات 

برياضة جيو جيتسو، وألعاب الفنون القتالية  المتعلقةمتخصصة الرياضية اللعاب األتقديم خدمات تدريب في مجال الشركة  تعمل 

إلى  الخدماتاإليرادات من العقود مع العمالء عند تحويل البضائع و. يتم إدراج عمالءها إلى األخرى المختلطة واأللعاب القتالية 

إليرادات من خدمات العميل بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل تلك البضائع أو الخدمات. يتم إدراج ا

  .بمرور الوقتالتدريب 
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 )تتمة(  اإليرادات إدراج  

 بيع المواد 

 يتم إدراج اإليرادات من بيع المواد في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى العميل، عادةً عند توصيل المواد إلى موقع العميل.  

 

االعتبار غير  في حقالتقوم الشركة بإدراج ذمم مدينة عند تسليم البضائع إلى العميل حيث يمثل ذلك الوقت الذي يصبح فيه  

قبل استحقاق الدفع. يتم قياس اإليرادات بناًء على االعتبار التي تتوقع الشركة   مطلوب مشروط، فقط عندما يكون مرور الوقت 

الشركة اإليرادات عندما تدرج . أطراف ثالثةالمبالغ التي تم تحصيلها بالنيابة عن  قوم باستبعادوتالعقد مع العميل  مناستحقاقه 

 تقوم بتحويل السيطرة على المنتج أو الخدمة إلى العميل.

 
 إيرادات الفوائد 

بموجبها يقوم المعدل المستخدم بخصم إيرادات الفوائد بالفائدة ويتم استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية التي إدراج يتم  

 .المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل

 

 الممتلكات والمعدات  

القيمة. تتضمن التكلفة التاريخية يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في   

 النفقات العائدة بشكل مباشر لالستحواذ على األصل.

 

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو كأصل منفصل حسبما يكون مالئماً، فقط عند احتمال تدفق المنافع  

بند بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة االقتصادية المرتبطة بالبند إلى الشركة وإمكانية قياس تكلفة ال

 األخرى في بيان الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تم تكبدها فيها.

 
االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفة الموجودات إلى قيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية   احتسابيتم   

 المقدرة كما يلي:

 

 سنوات  
  

 4 أثاث وتركيبات

 4 معدات مكتبية 
 4 سيارات

 

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة، ويتم احتساب تأثير أي تغييرات في  

القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة المدرجة  قيمتهالقيم المقدرة على أساس مستقبلي. يتم خفض القيمة المدرجة لألصل مباشرة إلى 

 لألصل تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد المقدرة.

 

الممتلكات والمعدات كالفرق بين متحصالت المبيعات والقيمة الدفترية  بند  يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو استرداد 

 .لألصل ويتم إدراجها في بيان الربح أو الخسارة
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 الموجودات غير الملموسة 

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة  

األعمار اإلنتاجية. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في المتراكمة. يتم تحميل اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى 

 نهاية كل فترة تقارير سنوية، مع تأثير أية تغيرات في التقدير المحتسب على أساس مستقبلي.

 

اجية يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفة الموجودات إلى قيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنت 

 المقدرة كما يلي:

 
 سنوات  
  

 4 برامج الحاسب اآللي

 

 عقود اإليجار  

تقوم الشركة في بداية العقد بتقييم إذا ما كانت عقد، أو يحتوي، على عقد إيجار. في حال كان العقد يتضمن حق السيطرة الستخدام  

 أصل غير محدد لفترة من الزمن مقابل اعتبار.

 

 الشركة كمستأجر 

تقوم الشركة بتطبيق نهج إدراج وقياس فردي لكل عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات  

الموجودات منخفضة القيمة. تقوم الشركة بإدراج مطلوبات اإليجار لسداد مدفوعات عقود اإليجار وموجودات حق االستخدام التي 

 ة.تمثل حق استخدام الموجودات الضمني

 

 موجودات حق االستخدام (1

تقوم الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يكون فيه األصل المعني متاحاً لالستخدام( بإدراج موجودات حق  

تعديلها االستخدام. يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم 

ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج، 

والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. 

جودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة يتم استهالك مو

 لألصل، أيهما أقصر، كما يلي:

 
 السنوات 
  

 10 األراضي

 

في حال تم تحويل ملكية األصل المؤجر إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو عكست التكلفة ممارسة خيار الشراء، يتم احتساب  

 االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر األصل.

 

مة الموجودات غير يخضع موجودات حق االستخدام أيضاً إلى االنخفاض في القيمة. يرجى الرجوع إلى فقرة "االنخفاض في قي 

  المالية" أدناه.
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 )تتمة(  عقود اإليجار 

 مطلوبات عقود اإليجار (2

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتوجب  

مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً دفعها على 

أية حوافز إيجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات 

جار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد بشكل معقول أن تمارسه الشركة القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإلي

ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تُظهر أن الشركة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات 

تكبدها إلنتاج مخزون( في الفترة التي يقع فيها الحدث  اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف )ما لم يتم

 أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.

 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار ألن معدل الفائدة  

يخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تار

تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار 

ي، التغيرات على المدفوعات المستقبلية الناتجة من إذا كان هناك تعديل أو تغير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار )أ

 التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار( أو تغير في تقييم خيار شراء األصل الضمني.

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة (3

إليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل المتعلقة بالممتلكات )أي عقود تطبق الشركة اإلعفاء من إدراج عقود ا 

شهر أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تحتوي على خيار شراء(. يتم إدراج مدفوعات اإليجار  12اإليجار التي لها مدة إيجار تبلغ 

ة القيمة كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفض

 فترة اإليجار.

 

 المخزون  

يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل بعد تعديل مخصص أي بنود بطيئة أو متقادمة. يتم تقييم  

الوارد أوالً يُصرف أوالً ويتضمن سعر الشراء، ورسوم الشحن والرسوم األخرى المتكبدة في إيصال  المخزون على أساس

المخزون إلى حالته وموقعه الحالي. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق سعر الشراء المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً 

 مصاريف البيع المقدرة.

 

 الموجودات غير المالية انخفاض قيمة  

في نهاية كل فترة تقارير مالية، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لتعرض  

تلك الموجودات لخسارة انخفاض في القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل وذلك 

لتحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. في حال عدم إمكانية تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل فردي، تقوم 

الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس توزيع معقول 

التجارية لوحدات فردية مولدة للنقد، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المولدة ومناسب، يتم تخصيص األصول 

 للنقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول ومناسب لها. 
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 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لتعرض في نهاية كل فترة تقارير مالية،   

تلك الموجودات لخسارة انخفاض في القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل وذلك 

عدم إمكانية تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل فردي، تقوم لتحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. في حال 

الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس توزيع معقول 

أصغر مجموعة من الوحدات المولدة ومناسب، يتم تخصيص األصول التجارية لوحدات فردية مولدة للنقد، أو يتم توزيعها إلى 

 للنقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول ومناسب لها. 

 

تخدام، إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة قيد االس 

درة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المق

 للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.

 

رية في حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بأنها أقل من قيمتها الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفت 

حدة المولدة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة، لألصل )الو

إال في حال تم إدراج األصل المتعلق بمبلغ معاد تقييمه، في تلك الحالة يتم معاملة خسارة االنخفاض في القيمة كانخفاض إعادة 

 التقييم. 

 

خسائر االنخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة في حالة تم عكس  

ي المعدلة المقدرة القابلة لالسترداد، بحيث ال تتجاوز الزيادة في القيمة الدفترية لألصل )الوحدة المولدة للنقد( القيمة الدفترية الت

تم إدراج خسائر انخفاض في قيمة األصل لها )الوحدة المولدة للنقد( في السنوات السابقة. يتم إدراج كان قد تم تحديد بأنه لم ي

عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة، إال إذا كان قد تم إدراج األصل بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه 

 لقيمة كزيادة إعادة التقييم.الحالة يتم التعامل مع عكس خسارة االنخفاض في ا

 

 األدوات المالية  

 إن األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لشركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى. 

 

 الموجودات المالية  

 اإلدراج المبدئي والقياس 

يتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالقيمة  

ف العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج كافة الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكالي

ائدة بشكل مباشر لالستحواذ على أصل مالي، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح المعاملة الع

 أو الخسارة. 

 

تتألف الموجودات المالية للشركة من النقد واألرصدة البنكية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة وقرض من طرف ذو  

 مدينة والذمم المدينة األخرى.عالقة والذمم التجارية ال
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 )تتمة(  الموجودات المالية 

 القياس الالحق 

 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن ثالث فئات: 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 التكلفة المطفأة •

 

 يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة. 

 

 التكلفة المطفأة 

التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط بالتكلفة يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل  

المطفأة. يتم إدراج الربح أو الخسارة من استثمار الدين الذي يتم قياسه الحقاً بالتكلفة المطفأة وال يشكل جزء من عالقة الحماية 

ه. يتم إدراج إيرادات الفائدة من تلك الموجودات المالية في إيرادات في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل أو انخفاض قيمت

التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج الخسائر الناشئة من االنخفاض في القيمة )إن وجدت( في بيان الدخل 

حقة من أطراف ذات عالقة، وقرض من طرف الشامل. تنطبق هذه الفئة بشكل عام على النقد واألرصدة البنكية، والمبالغ المست

 ذو عالقة والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

الربح أو تقوم الشركة بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

. تعتمد خسائراالئتمان المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي الخسارة

استالمها، والتي يتم خصمها بقيمة تقريبية لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات  تتوقع الشركة

 النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تُعتبر جزءاً ال يتجزأ من األحكام التعاقدية.

 

متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم ينشأ عنها ارتفاع جوهري في مخاطر يتم إدراج خسائر االئتمان ال 

االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة 

شهر(. بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي نشأ عنها   12ن المتوقعة لمدة  في غضون اإلثني عشر شهراً القادمة )خسارة االئتما

ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، يتوجب تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

   لعمر المتوقع لألداة(.)خسارة االئتمان المتوقعة على مدى ا المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر

 

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، تقوم الشركة بتطبيق نهج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال تقوم الشركة بتتبع   

مدى التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدالً من ذلك تقوم بإدراج مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على 

في تاريخ كل تقارير مالية. قامت الشركة بإنشاء مصفوفة للمخصصات تعتمد على خبرتها في خسائر االئتمان  العمر المتوقع لألداة

 التاريخية، والتي تم تعديلها للعوامل المستقبلية اآلجلة الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

 

ا تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة تعتبر الشركة أن أصل مالي في حالة تعثر عندم 

المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل أخذ أية تحسينات ائتمانية محتفظ بها لدى المجموعة في االعتبار. يتم شطب أصل مالي 

 دية.عندما ال يكون هناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاق
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 )تتمة(  الموجودات المالية 

 االستبعاد 

يتم استبعاد األصل المالي )أو، عند اللزوم، جزء من األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( بشكل رئيسي  

 عند:)أي، يتم استبعاده من بيان المركز المالي للشركة( 

 

 انتهاء حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •

قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو قيامها بافتراض دفع التزامات مقابل التدفقات النقدية  •

 بالكامل من دون أي تأخير جوهري لطرف ثالث وفقاً التفاقية وساطة؛ وإما 

 يل كافة المخاطر والمنافع المحتملة لألصل، أو قيام الشركة بتحو -

 عدم تحويل الشركة أو احتفاظها بكافة المخاطر والمنافع المحتملة لألصل، ولكن قيامها بتحويل السيطرة على األصل. -

 

م إذا، وبالمدي الذي، حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل أو عند دخولها في اتفاقية وساطة، فإنها تقي  عند قيام الشركة بتحويل 

 يمكنها استرداد مخاطر ومنافع الملكية.

 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل، أو لم تحول السيطرة على األصل، فإنها تستمر في إدراج الشركة  عندما ال تقوم   

أيضاً بإدراج االلتزام المرتبط. يتم قياس األصل المحول الشركة األصل المحول بمدى مشاركتها المستمرة. في هذه الحالة، تقوم 

 باستردادها. الشركة لتزامات التي قامت وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق واال

 

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أقصى مبلغ لالعتبار  

 الذي قد يتطلب من الشركة دفعه، أيهما أقل.

 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية  

المطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة يتم إدراج  

العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على أو إصدار مطلوبات مالية إلى القيمة العادلة 

صمها من القيمة العادلة للمطلوبات المالية، كما هو مناسب، عند اإلدراج المبدئي. يتم إدراج تكاليف للمطلوبات المالية، أو يتم خ 

المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مباشرةً في بيان الدخل 

 .الشامل

 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

تم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة عن شركة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاقيات التعاقدية ي 

 .وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية

 

 أدوات حقوق الملكية 

خصم كافة التزاماتها. يتم إدراج أدوات  إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت وجود حصة متبقية في موجودات شركة بعد 

  حقوق الملكية الصادرة عن الشركة ضمن المتحصالت المستلمة، صافي تكاليف اإلصدار.

 

يتم إدراج إعادة شراء أدوات حقوق الملكية المملوكة للشركة وخصمها مباشرة في حقوق الملكية. ال يتم إدراج الربح أو الخسارة  

 ند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية المملوكة للشركة.في بيان الدخل الشامل ع
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 )تتمة(  المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 

 المطلوبات المالية 

الفائدة الفعلية. يتم تحميل مصاريف الفوائد ضمن بيان الدخل يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  

 .الشامل

 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصيص مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات  

مستقبلية المقدرة )بما في ذلك كافة الرسوم الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم فعلياً المدفوعات النقدية ال

والمبالغ المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات 

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

 

تتكون المطلوبات المالية للشركة من التزام عقد اإليجار، والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة ألطراف  

 ذات عالقة.

 

 االستبعاد 

انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي يتم استبعاد التزام مالي عندما يتم استيفاء االلتزام بموجب المطلوبات أو إلغائه أو  

قائم بالتزام آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حٍد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي إلى حٍد كبير، يتم التعامل 

اج الفرق في المبالغ الدفترية في مع مثل هذا االستبدال أو التعديل على أنه استبعاد لاللتزام األصلي وإدراج اللتزام جديد. يتم إدر

 بيان الدخل الشامل.

 

 مقاصة األدوات المالية  

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني  

واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المدرجة وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آٍن 

 واحد. 

 

 النقد وما يعادله  

غراض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما يعادله من النقد والودائع قصيرة األجل، التي تتضمن النقد لدى البنوك وودائع أل 

 تحت الطلب وقصيرة األجل ذات استحقاق أصلي لمدة ثالثة أشهر أو أقل تخضع إلى مخاطر غير جوهرية في تغييرات القيمة.

 

 مكافآت الموظفين  

صص االلتزامات المقدرة للموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل يتم تكوين مخ  

  الموظفين المؤهلين حتى نهاية فترة التقارير المالية.

 

لعربية المتحدة يتم تكوين مخصص بكامل مبلغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات ا 

عن فترة خدمتهم حتى نهاية فترة التقارير المالية. يتم إدراج المخصص المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر ضمن المطلوبات 

 المتداولة، بينما يتم إدراج المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ضمن المطلوبات الغير متداولة.

 

لة االمارات العربية المتحدة، يتم دفع مساهمات المعاش للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالنسبة للموّظفين من مواطني دو 

المتعلق بالمعاشات والتأمينات االجتماعية.   2000( لسنة  2االجتماعية وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

  ل فترة خدمة الموظفين.يتم تحميل هذه المساهمات في الربح أو الخسارة خال



 ش.م.خ  بالمز الرياضية  
 

 المالية  البياناتإيضاحات حول 

  2020 ديسمبر 31

17 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 العمالت األجنبية  

 ألغراض هذه البيانات المالية، فإن الدرهم اإلماراتي )درهم إماراتي( هو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. 

 

األجنبية( بمعدالت الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. في نهاية كل يتم إدراج المعامالت بغير الدرهم اإلماراتي )العمالت  

نود فترة تقارير مالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية السائدة بعمالت أجنبية بالمعدالت السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل الب

معدالت السائدة في ذلك التاريخ عندما يتم تحديد القيمة العادلة. ال غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والسائدة بعمالت أجنبية بال

يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية في عملة أجنبية. يتم إدراج فروقات الصرف في الربح أو 

أو الخسارة عندما يتم استبعاد األصل، تعديله أو  الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها. يتم إدراج األرباح أو الخسائر في الربح

 انخفاض قيمته.

 

 المخصصات  

يتم إدراج المخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي )قانوني أو استنتاجي( ناتج عن حدث سابق وتكون تكلفة تسوية  

 االلتزام محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق به. 

 

إن المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل التوقعات العتبارات الشراء المتطلبة لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقارير المالية  

بعد األخذ في االعتبار المخاطر والمسائل غير المؤكدة المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية 

لتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة تكون هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. عندما يكون من المتوقع استرداد المقّدرة لسداد اال

جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص من طرف ثالث، فإنه يتم إدراج الذمم المدينة كأصل في حالة كون 

 ة قياس الذمم المدينة بشكل موثوق به.  استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة وإمكاني

 

 المدفوعات على أساس األسهم 

يستلم موظفو الشركة )بما فيهم موظفي اإلدارة الرئيسين( تعويض في شكل مدفوعات على أساس األسهم، حيث يقدم الموظفين  

 خدمات كاعتبار ألدوات حقوق الملكية )معامالت تسوية حقوق الملكية(.

 

 تسوية حقوق الملكيةمعامالت  

يتم تحديد معامالت تسوية حقوق الملكية من خالل القيمة العادلة في تاريخ المنح باستخدام طريقة تقييم مالئمة، تفاصيل إضافية  

 .22مبينة في إيضاح 

 

باح المحتجزة(، على (، سوية مع زيادة المرتبطة في حقوق الملكية )األر20يتم إدراج تلك التكلفة في تكاليف الموظفين )إيضاح  

المصاريف المتراكمة  تعكس(. التفويضالفترة التي يتم فيها، عندما يكون مالئماً، تقديم الخدمة واستيفاء شروط االلتزام )فترة 

المدرجة لمعامالت تسوية حقوق الملكية في تاريخ كل تقارير مالية حتى تاريخ التفويض مدى فترة التفويض المنتهية وأفضل 

شركة لعدد أدوات حقوق الملكية التي تم تفويضها بشكل نهائي. تمثل المصاريف أو االئتمان في بيان الربح أو الخسارة تقدير لل

 لفترة الحركة في المصاريف المتراكمة المدرجة كما في بداية ونهاية تلك الفترة.

 

يتم أخذ شروط الخدمة واألداء غير السوقية في الحسبان عند تحديد تاريخ للقيمة العادلة للممنوحات، ولكن يتم تقييم الشروط التي  

تم استيفائها كجزء من أفضل تقدير للشركة لعدد أدوات حقوق الملكية التي يتم تفويضها بشكل نهائي. يتم عكس شروط أداء 

مة العادلة. تعد أي شروط أخرى مرفقة مع المنح، ولكن من دون متطلبات خدمة ذات صلة، شروط  السوق ضمن تاريخ المنح للقي

غير تفويضية. يتم عكس الشروط غير التفويضية في القيمة العادلة للمنح وتؤدي لمصاريف فورية في المنح ما لم تكن هناك 

 شروط خدمة و/أو أداء.  
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 مة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تت 3

 

 )تتمة(  المدفوعات على أساس األسهم 

 ال يتم إدراج مصاريف للمنح التي ال يتم تفويضها بشكل نهائي، بسبب أن شروط الخدمة و/أو األداء غير السوقية لم يتم استيفائها. 

عندما تتضمن المنح شروط سوقية أو شروط غير تفويضية، تتم معاملة المعامالت كتفويضية بغض النظر إذا ما تم استيفاء 

 الشروط السوقية أو الشروط غير التفويضية، بشرط أن يتم استيفاء جميع شروط الخدمة و/أو األداء األخرى.

 

للمصاريف المدرجة هو تاريخ المنح للقيمة العادلة للمنح غير الحد األدنى  عندما يتم تعديل شروط منح تسوية حقوق الملكية، فإن 

، ألي المعدل، بشرط أن يتم استيفاء شروط التفويض األصلي للمنح. يتم إدراج مصاريف إضافية، مقاسة كما في تاريخ التعديل

عندما يتم إلغاء تعديل يزيد من إجمالي القيمة العادلة لمعاملة المدفوعات على أساس األسهم، أو بطريقة أخرى لمصلحة الموظف.  

المنحة من قبل الشركة أو من قبل طرف مقابل، يتم تكبد أي عنصر متبقي للقيمة العادلة فوراً من خالل الربح أو الخسارة. يتم 

 د للخيارات القائمة كتخفيف أسهم إضافي في احتساب األرباح العائدة للسهم.عكس التأثير العائ

 

 قياس القيمة العادلة  

بالنسبة ألغراض القياس واإلفصاح، تحدد الشركة القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عند القياس المبدئي أو في تاريخ كل تقارير  

يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين مساهمي السوق  مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد 

ظة بشكل مباشر أو مقدر باستخدام طريقة تقييم أخرى. يعتمد قياس ، بغض النظر إذا ما كان السعر قابل للمالح بتاريخ القياس

 م إما:القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تت

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو •

 في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام. •

 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو  يجب أن تكون الشركة. قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة. 

االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم مساهمي السوق باستخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مساهمي 

 السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 

مساهم السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل استخدام يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار إمكانية  

 األصل في أقصى وأفضل حاالته أو بيعه إلى مساهم آخر في السوق والذي قد يقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالته.

 

مما يزيد استخدام المدخالت تستخدم الشركة طرق تقيم مالئمة عند الظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة،  

القابلة للمالحظة ذات الصلة ويقلل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. تم تحديد القيمة العادلة للقياس و/أو ألغراض اإلفصاح 

اق في هذه البيانات المالية على األساس الموضح أعاله، باستثناء معامالت المدفوعات على أساس األسهم التي تقع ضمن نط

؛ معامالت التأجير التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

القياسات التي لديها تشابه مع القيمة العادلة، ولكنها بغير القيمة العادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة و 16

 .36أو القيمة قيد االستخدام في معيار المحاسبة الدولي رقم  2لي رقم الدو

 

القيمة  البيانات المالية ضمن تراتيبيةكافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في يتم تصنيف  

 العادلة، والتي تم تقديم وصف عنها كما يلي، بناًء على أدنى مستويات المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 األسعار السوقية )غير المعدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. - 1المستوى  •

كون فيها أدنى مستويات المدخالت الهامة لقياس القيم العادلة ملحوظة، بشكل مباشر أو طرق تقييم أخرى ت - 2المستوى  •

 غير مباشر.

 طرق تقييم تكون فيها أدنى مستويات المدخالت الهامة لقياس القيم العادلة غير ملحوظة. - 3المستوى  •
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة  

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد الشركة إذا ما كانت التحويل قد  

حدثت بين المستويات في التراتبية من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أقل مستوى مدخل الذي يكون جوهرياً لقياس القيمة 

 نهاية كل تقارير مالية. العادلة ككل( في

 

ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تحدد الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل  

 أو االلتزام ومستوي تراتبية القيمة العادلة، كما هو مبين أعاله.

 

 المطلوبات الطارئة   

. ويتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الخارجي لمصادر المنافع البيانات الماليةال يتم إدراج المطلوبات الطارئة في  

 اً.االقتصادية مستبعد

 

ال يتم إدراج الموجودات الطارئة في البيانات المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون التدفق الداخلي للمنافع االقتصادية  

 محتمالً.

 

 المتداول مقابل التصنيف غير المتداول التصنيف   

تقوم الشركة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي الموحد بناًء على التصنيف المتداول / غير المتداول. يتم  

 تصنيف األصل كمتداول عند:

 

 توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية؛ •

 االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛ •

 توقع تحقيقه خالل فترة إثنى عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية، أو  •

عشر شهراً على األقل بعد فترة  النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية التزام لفترة اثنى •

 التقارير المالية.

 

 يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 

 االلتزام كمتداول عند: يتم تصنيف 

 

 توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية؛ •

 االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛ •

 يتم تسويته خالل فترة اثنى عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية؛ أو •

 عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير المالية. •

 

 تقوم الشركة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص  3

 

 ضريبة القيمة المضافة  

 :يتم إدراج المصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء 

 

ال تكون ضريبة القيمة المضافة التي يتم تكبدها عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة عندما  •

الضريبية، في هذه الحالة، يتم إدراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند 

 المصاريف، كما هو مناسب؛ و 

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة  .إدراج الذمم المدينة والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرج عندما يتم •

 سترداد من، أو المستحق الدفع إلى سلطة الضرائب كجزء من الذمم المدينة والذمم الدائنة في بيان المركز المالي.القابل لال

 

 

 توزيعات األرباح   

تدرج الشركة التزام لدفع توزيعات األرباح عندما يتم التصريح بالتوزيع، وعندما ال يكون التوزيع وفقاً لما تراه الشركة. يتم   

 عندما يتم اعتماده من قبل المساهمين. يتم إدراج المبلغ ذو الصلة مباشرة في حقوق الملكية.التصريح بالتوزيع 

 

 

 واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات  4

 

يتطلب إعداد البيانات المالية للشركة من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات  

حول هذه  . قد تنتج الشكوك  والمصاريف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات ذات الصلة، واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة

االفتراضات والتقديرات عن مخرجات تتطلب تعديالت مادية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات 

 المستقبلية.

 

، قامت إدارة الشركة باتخاذ عدة أحكام وتقديرات وافتراضات ال تختلف 3عند تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح  

ر األخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات ذات الصلة على التجربة التاريخية والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة. عن المصاد

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

 التيلفترة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية على أساس مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في ا 

تم فيها تعديل التقدير في حال كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية في حال كان التعديل 

 يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. تم تخليص األحكام والتقديرات الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة كما يلي:

 

 التقديرات واالفتراضات الرئيسية  

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقارير  

السنة المالية المالية، والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل 

 القادمة تم مناقشتها أدناه:

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة استناداً إلى الفترة التي يكون فيها  

األصل متوفراً لالستخدام. يقوم مثل هذا التقدير على أساس تقدير جماعي للممارسات الصناعية والتقييم والخبرة الفنية الداخلية 

لة. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل أصل بشكل دوري وتحديثها في حال كانت التوقعات تختلف عن مع موجودات مماث

  التقديرات السابقة نتيجة لالستهالك الفعلي والتقادم الفني أو التجاري والقيود القانونية أو األخرى على استخدام األصل. 
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 واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( األحكام والتقديرات  4

 

 التقديرات واالفتراضات الرئيسية )تتمة(  

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

وموجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمتها الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة تقوم الشركة بتحديد إذا ما كانت  

عندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. عند تقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشر على 

المؤشر. يتطلب احتساب  تقوم الشركة بتحديد القيمة قيد االستخدام للوحدات المولدة للنقد، عند تحديدوجود االنخفاض في القيمة، 

القيمة قيد االستخدام من الشركة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد باإلضافة إلى اختيار معدل 

 2020ديسمبر  31خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. حددت اإلدارة عدم وجود مؤشرات اعتباراً من 

 وموجودات حق االستخدام  قابلة لالستراد بالكامل.الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وان قيمة 

 

 مخصص المخزون بطيء الحركة  

 هيتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم تقدير قيمت 

القابلة للتحقيق. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم تقييم المبالغ غير الجوهرية 

فردياً، ولكنها قديمة ومتقادمة بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص انخفاض في القيمة وفقاً لنوع المخزون ومدى العمر والتقادم، 

 كة فيما يتعلق بمخصص المخزون.بناًء على سياسة الشر

 

درهم( بجانب مخصص  1.205.082: 2019درهم ) 1.216.255في تاريخ التقارير المالية، بلغ إجمالي المخزون ما قيمته  

 درهم(.  295.815: 2019) 295.815لمخزون بطيء الحركة بقيمة 

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة  

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة. تعتمد معدالت المخصص على  

كان الجغرافي، نوع األيام التي تجاوزت تاريخ استحقاقها لقطاعات عمالء متعددة ذات نماذج خسائر متشابهة )أي، من خالل الم

 المنتج، نوع العميل وجدارته االئتمانية، والتغطية من خالل خطابات االعتماد واألشكال األخرى لضمان االئتمان(. 

 

تعتمد مصفوفة المخصص بشكل مبدئي على معدالت العجز التاريخية الملحوظة للشركة. ستقوم الشركة بتعديل المصفوفة لتعديل  

ن التاريخية مع معلومات متوقعة. في تاريخ كل تقارير مالية، يتم تحديث معدالت العجز التاريخية الملحوظة تجربة خسارة االئتما

 ويتم تحليل التقديرات المتوقعة.

 

تقييم العالقة بين معدالت العجز التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر تقدير إن  

إن قيمة خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. قد ال تمثل تجربة  جوهري.

 خسارة االئتمان المتوقعة للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة العجز الفعلي للعميل في المستقبل.

 

 المدينة )تتمة(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية  

عند تحديد ما إذا كان يتوجب إدراج مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الشامل، تقوم الشركة بتطبيق نهج مبسط   

، والذي يتطلب إدراج الخسائر المتوقعة على مدى العمر من تاريخ 9مسموح به وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لمبدئي للذمم المدينة. وفقاً لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة، بلغ مخصص خسارة االنخفاض في القيمة للذمم التجارية اإلدراج ا

 درهم(. 4.949.050: 2019درهم ) 6.577.771ما قيمته  2020ديسمبر  31المدينة في 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

 

 التقديرات واالفتراضات الرئيسية )تتمة(  

 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإليجار  

عندما ال تسطيع الشركة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي  

معدل الفائدة الذي يتوجب على الشركة أن تدفعه من أجل لقياس مطلوبات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو 

اقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، على مدى فترة 

تقديراً عند  مماثلة، مع ضمان مماثل. لذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "يتوجب على الشركة سداده"، وهو ما يتطلب

عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض 

اإلضافي باستخدام مدخالت ملحوظة )مثل معدالت الفائدة في السوق( عند توفرها ويتطلب منها وضع بعض التقديرات الخاصة 

 بالشركة.

 

 19- تأثير كوفيد 

في األعمال والنشاط االقتصادي.  تقلبات( مستمراً في التطور واالنتشار مسبباً 19 –ال يزال فيروس كورونا المستجد )كوفيد  

يزال مدى ومدة تأثير ال    خالل السنة، كانت هنالك حالة شكوك حول االقتصاد الكلي تتعلق بأسعار السلع والطلب عليها. مع ذلك،  

طور وباء قد تؤثر على أرباحنا وتدفقاتنا النقدية ووضعنا المالي. تقوم الشركة بمراقبة ت غير أنها المستجدات غير مؤكدين هذه 

 وسوف تستمر في تقييم التأثيرات األخرى. 19-كوفيد

 

 المعروفة حالياً على الشركة هي:   19 –إن تأثيرات كوفيد  

 

ولكن اإلدارة تراقب الوضع عن كثب وتحتفظ بمخصص خسائر  19 –تأخير طفيف في تحصيالت العمالء نتيجةً لكوفيد  •

 ائتمان متوقعة كافي.

المواد، غير أن مبيعات المواد ال االقتصادية خالل فترة اإلقفال انخفاض جوهري في مبيعات نتج عن انخفاض األنشطة  •

 .تعتبر جوهرية مقارنة مع إجمالي مبيعات الشركة

 

نسبةً لطبيعة أعمال الشركة.  2020ديسمبر  31مع ذلك، لم تؤثر هذه العوامل على نتائج الشركة بشكل مادي للسنة المنتهية في  

 من انتشار هذا الوباء على البيانات المالية للشركة. مستقبلي ال تتوقع اإلدارة أي تأثير ماديفي هذه المرحلة، 
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 الممتلكات والمعدات  5

 
 اإلجمالي  معدات مكتبية  سيارات  أثاث وتركيبات  
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

2020     

     التكلفة: 

 2.384.157 867.547 900.631 615.979 2020يناير  1في   

 316.735 70.985 226.761 18.989 إضافات   

 ( 236.040) - ( 236.040) - استبعادات   
     

 2.464.852 938.532 891.352 634.968 2020ديسمبر  31في   
     

     االستهالك المتراكم: 

 1.807.779 724.522 531.041 552.216 2020يناير  1في   

 263.412 68.553 163.665 31.194 المحمل للسنة   

 ( 236.040) - ( 236.040) - د استبعا  
     

 1.835.151 793.075 458.666 583.410 2020ديسمبر  31في   
     

     القيمة الدفترية 

 629.701 145.457 432.686 51.558 2020ديسمبر  31في   
     

     

2019     

     التكلفة: 

 2.329.206 852.691 860.536 615.979 2019يناير  1في   

 373.291 35.196 338.095 - إضافات   

 ( 318.340) (20.340) ( 298.000) - استبعادات   
     

 2.384.157 867.547 900.631 615.979 2019ديسمبر  31كما في   
     

     االستهالك المتراكم: 

 1.802.832 694.239 620.880 487.713 2019يناير  1في   

 257.122 50.623 141.996 64.503 المحمل للسنة   

 ( 252.175) (20.340) ( 231.835) - استبعادات   
     

 1.807.779 724.522 531.041 552.216 2019ديسمبر  31كما في   
     

     القيمة الدفترية 

 576.378 143.025 369.590 63.763 2019ديسمبر  31في   
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 ملموسةال الموجودات غير  6

 

 اإلجمالي   
 درهم  
   

   التكلفة:
 750.550  2020ديسمبر  31و  2019ديسمبر 31، 2019يناير  1في   
   

   المتراكم: اإلطفاء
 707.337  2019يناير  1في   
 15.213  المحمل للسنة  
   
 722.550  2019ديسمبر  31في   
   

 722.550  2020يناير  1في   
 15.211  المحمل للسنة  
   
 737.761  2020ديسمبر  31في   
   

   القيمة الدفترية
 12.789  2020ديسمبر  31في   
   

 28.000  2019ديسمبر  31في   
   

 

 

 أصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار  7

 

سنوات. تم استئجار  10الطموح لالستثمارات ذ.م.م، طرف ذو عالقة، إليجار أرض لفترة أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة  

 األرض لبناء مرافق رياضية. فيما يلي القيم الدفترية ألصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار للشركة والحركة خالل السنة:

 

 
 الستخدامأصل حق ا
 التزام عقد اإليجار )أراضي(

 درهم درهم 
   

 - - 2019يناير  1في 
 751.524 751.524 إضافات

 - (15.657) مصاريف االستهالك
 (100.000) - مدفوعات

   
 651.524 735.867 2019ديسمبر  31في 
   

   2020يناير  1في 

 651.524 735.867 مصاريف االستهالك 
 - (75.152) مصاريف الفائدة

 45.607 - مدفوعات

 - (100.000) 
   

 597.131 660.715 2020ديسمبر  31في 
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 أصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار )تتمة(  7

 

 تم اإلفصاح عن مطلوبات عقود اإليجار في بيان المركز المالي كما يلي: 

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 54.393 58.201 متداولة
 597.131 538.930 غير متداولة

   
 597.131 651.524 
   

 

 .23في إيضاح  2020ديسمبر  31تم اإلفصاح عن تحليل الحساسية لمدفوعات اإليجار غير المخصومة كما في  

 

 فيما يلي المبالغ المدرجة في بيان الدخل الشامل: 

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 15.657 75.152 االستهالك في أصل حق االستخدام
 - 45.607 التزام عقد اإليجارمصاريف الفائدة في 

   
 120.759 15.657 
   

 

 

 المخزون  8

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 1.205.082 1.216.255 البضائع الجاهزة 
 (295.815) (295.815) مخصص المخزون بطيء الحركة ناقصاً: 

   

 920.440 909.267 
   

 

 الحركة هي كما يلي:إن الحركة في مخصص المخزون بطيء  

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 599.517 295.815  يناير 1في 
 (303.702) - عكس خالل السنة ال
   

 295.815 295.815  ديسمبر  31في 
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 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 9

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 54.796.340 143.773.484 المدينةالذمم التجارية 
 (4.949.050) (6.577.771) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   

 137.195.713 49.847.290 
 2.035.639 1.190.382 المصاريف المدفوعة مقدماً والودائع

 565.056 131.413 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

 3.882.456 1.126.654 الذمم المدينة األخرى
   
 139.644.162 56.330.441 
   

 

 درهم(. 4.949.050: 2019درهم ) 6.577.771، انخفضت قيمة الذمم التجارية المدينة بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في  

  كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي:

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 3.619.511 4.949.050 يناير 1في 
 1.397.728 1.628.721 المحمل للسنة

 (68.189) - المشطوب خالل السنة
   

 4.949.050 6.577.771 ديسمبر 31في 
   

 

خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الشامل تحت المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح تم اإلفصاح عن مصاريف عكس  

 (. يتم عادةً شطب المبالغ المحملة إلى حساب المخصص عند عدم وجود توقع باسترداد نقد إضافي.19

 

ائدة في الذمم التجارية المدينة والذمم يوماً(. لم يتم تحميل ف 30: 2019يوماً ) 30إن متوسط فترة االئتمان للذمم المدينة هو  

 المدينة األخرى.

 

. يتم إجراء تقييم ائتماني مالئم قبل قبول عميل جديد. إن طبقت الشركة سياسة التعامل مع أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانية فقط 

هاية فترة التقارير المالية يمثل مليون درهم( من رصيد الذمم التجارية المدينة في ن 53.6: 2019مليون درهم ) 142.8مبلغ 

( عمالء رئيسيين للشركة. ال تحتفظ الشركة 4: 2019) 3( من إجمالي الذمم التجارية المدينة مستحق من 98٪: 2019) 99٪

 بأي رهن كضمان.
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 )تتمة(  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 9

 

 االئتمان في الذمم التجارية المدينة للشركة:فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر  

 
 اإلجمالي اً يوم 360أكثر من  اً يوم 300-181 اً يوم 180-91 اً يوم 90-31 اً يوم 30-1 غير مستحقة الدفع 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

        

        2020ديسمبر  31في 

 %4.58 %24.13 %8.37 %5.09 % 1.83 %1.14 %0.31 خسارة االئتمان المتوقعة

 143.773.484 25.074 47.414.856 36.590.307 28.610.272 14.488.143 16.644.832 إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند العجز

 6.577.771 6.051 3.969.182 1.862.172 523.876 165.452 51.038 عمر خسارة االئتمان المتوقعة

        

        2019ديسمبر  31

 ٪9.03 ٪20.11 ٪20.11 ٪8.54 % 18.23 ٪3.64 ٪1.71 خسارة االئتمان المتوقعة

 54.796.340 23.468 19.845 70.802 22.821.033 11.844.634 20.016.558 إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند العجز

 4.949.050 4.719 3.990 6.043 4.160.446 431.471 342.381 عمر خسارة االئتمان المتوقعة

 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  10

 

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة، المساهمون، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة،  

والشركات المسيطرة، والشركات ذات السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها هؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد 

 بل إدارة الشركة. سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت من ق

 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة  

طراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية بمعدالت متفق عليها. إن األرصدة القائمة في أبرمت الشركة معامالت مع األ 

مة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو ذمم دائنة نهاية السنة غير مضمونة، وال تحمل فائدة وتقع التسوية نقداً. ال توجد ضمانات مقد

 تخص األطراف ذات العالقة.

 

، لم تقم المجموعة بإدراج أي انخفاض في القيمة للذمم المدينة يتعلق بالمبالغ المستحقة 2020ديسمبر    31بالنسبة للسنة المنتهية في   

هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز درهم(. يتم إجراء  811.042: 2019من قبل األطراف ذات العالقة )

 المالي للطرف ذو العالقة والسوق الذي يعمل فيه.

 

 األرصدة 10.1

 

 إن األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي هي كما يلي: 

 
 2019 2020 طبيعة العالقة  
 درهم  درهم  

    

 735.867 660.715 شركة تحت سيطرة مشتركة  أصل حق االستخدام
    

    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: 

 34.000.000 20.000.000 الشركة األم  سابقاً الشركة العالمية القابضة ش.م.ع( ) الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

 - 9.000 شركة تحت سيطرة مشتركة  الجرف للسفر والسياحة  

 8.110.416 - شركة تحت سيطرة مشتركة  الشركة الذهبية العالمية ذ.م.م 

 ( 811.042) -  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
    

  20.009.000 41.299.374 
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  10

 

 )تتمة(  األرصدة 10.1

 

 811.042: 2019انخفضت قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة بقيمة ال شيء )، 2020ديسمبر  31كما في  

 درهم(. إن الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة هي كما يلي:

 
 2019 2020 طبيعة العالقة  

 درهم  درهم  

    

 2.060.418 811.042  يناير  1في 

 618.935 ( 811.042)  )عكس( المخصص للسنة 

 (1.868.311) -  المشطوبات خالل السنة 
    

 811.042 -  ديسمبر  31في 
    

 41.622.066 71.402.729 طرف ذو عالقة آخر  األرصدة مع مؤسسة مالية 
    

    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 

 503.070 - شركة تحت سيطرة مشتركة  الجرف للسفر والسياحة  

 210.925 21.000 شركة تحت سيطرة مشتركة  ذ.م.م ملتي سيرف للطباعة 

 2.679 5.459 شركة تحت سيطرة مشتركة  مخازن زي ذ.م.م 

 3.422 3.100 شركة تحت سيطرة مشتركة  المجموعة الملكية للتوريد ار اس سي المحدودة  

 - 20.346 األم الشركة  سابقاً الشركة العالمية القابضة ش.م.ع( ) الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
    

  49.905 720.096 
    

 651.524 597.131  التزام عقد اإليجار 
    

    قرض لطرف ذو عالقة  

 66.000.000 -  سابقاً الشركة العالمية القابضة ش.م.ع( ) الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
    

 

 األرصدة 10.1

 

قرض  لمنح سابقاً الشركة العالمية القابضة ش.م.ع() الشركة العالمية القابضة ش.م.عاتفاقية مع ، أبرمت الشركة 2019في *  

القرض غير مضمون ويحمل فائدة . إن درهم بهدف استخدامه في االستثمار والعمليات التجارية األخرى 66.000.000بقيمة 

سابقاً )  الشركة العالمية القابضة ش.م.عخالل السنة، تم سداد المبلغ بأكمله من قبل    .٪ ويستحق سداده عند الطلب5٪ إلى  3بمعدل  

 ..م.ع(الشركة العالمية القابضة ش
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  10

 

 المعامالت  10.2

 

 عالقة:الطراف ذات األ، أبرمت الشركة المعامالت الجوهرية التالية مع السنةخالل  

 

  2020 2019 

 درهم  درهم  طبيعة العالقة  

    

   الشركة األم  العالمية القابضة ش.م.ع(سابقاً الشركة ) الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

 131.913 1.849.143  في قرض إيرادات الفوائد   

 34.000.000 14.000.000  صافي –أموال محولة    

 66.000.000 -  قرض لطرف ذو عالقة  

 - 34.852.635  ( 22مدفوعات على أساس األسهم )إيضاح   

    

    خرىاألعالقة الطراف ذات الشركة األم واأل  المعامالت مع

 10.447.010 1.576.270  اإليرادات    

 4.183.758 1.990.131  شراء بضائع وخدمات    

 1.058.195 195.087  إيرادات الفوائد على الودائع البنكية    

 842.874 959.985  تكاليف التمويل    

 - 12.615.142  ( 22مدفوعات على أساس األسهم )إيضاح   

 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين   10.3

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 1.340.000 1.470.207 الرواتب والمكافآت قصيرة األجل 

 39.900 53.127 مكافآت نهاية الخدمة 
 15.152.992 - تعويضات اإلدارة 

 - 15.822.593 (22مدفوعات على أساس األسهم )إيضاح 

 2.850.629 - تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
   
 17.345.927 19.383.521 
   

 

 تم إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها مع اإلدارة. 
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 النقد واألرصدة البنكية  11

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 225.000 225.100 النقد في الصندوق 
 25.810.640 65.908.649  حساب جاري- النقد لدى البنوك

   

 26.035.640 66.133.749 النقد وما يعادله 
 118.460.104 53.713.329 ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر 

   
 119.847.078 144.495.744 

 - (32.354) خسائر االئتمان المتوقعةاً: مخصص ناقص
   

 144.495.744 119.814.724 النقد واألرصدة البنكية 
   

 

٪ سنوياً 0.5تتكون الودائع الثابتة من ودائع قصيرة األجل التي تم إيداعها لدى بنوك تجارية وتحمل معدالت فائدة تتراوح من  

 .٪ سنوياً(4.05٪ سنوياً إلى 1.80: 2019٪ سنوياً )2.7إلى 

 

 

 رأس المال   12

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

   به، الصادر والمدفوع بالكامل  المصرح
درهم  1سهم( بقيمة  100.000: 2019سهم عادي ) 150.000.000

 300.000 150.000.000 درهم للسهم( 3: 2019للسهم )
   

 

  درهم، مع خفض القيمة150.000.000 درهم إلى 300.00 نوفمبر، اعتمد المساهمون زيادة رأس مال الشركة من 5بتاريخ  

. سهم جديد149.٩00.000 درهم وإصدار 1 درهم إلى 3االسمية من 
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 حتياطي القانوني اال 13

 

٪ من ربح 10والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل  2015( لسنة 2وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

٪ 50يساوي  إلى أنيجب إجراء التحويالت إلى هذا االحتياطي  .للتوزيع قابالً  عتبر غيرالذي يُ السنة إلى االحتياطي القانوني، 

 على األقل من رأس مال الشركة.

 

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  14

 

 إن الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي: 

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 18.592.891 22.481.870 يناير 1في 
 4.686.416 4.296.466 المحمل للسنة

 (797.437) (818.111) السنةالمدفوع خالل 
   

 22.481.870 25.960.225 ديسمبر 31في 
   

 

 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  15

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 935.540 919.595 الذمم الدائنة

 67.017 67.017 المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء 
 49.081.327 18.803.299 المصاريف المستحقة

   

 19.789.911 50.083.884 
   

 

مليون  15.15: 2019تتضمن المصاريف المستحقة استحقاق رسوم اإلدارة وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة ال شيء ) 

 مليون درهم(.  8: 2019مليون درهم ) 6درهم( وعالوة الموظفين بقيمة 
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 طارئة  المطلوبات ال 16

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 90.860.140 95.108.385 ضمانات بنكية 
   

 

سنوياً   ٪1بنك محلي ضمن سياق األعمال االعتيادية بحيث يفرض البنك رسوماً بنسبة    قبل  تم إصدار الضمانات البنكية أعاله من 

 عليها.

 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء   17

 

 2020 2019 
 درهم درهم 

   
   نوع البضائع أو الخدمات  

 291.243.536 280.971.552 خدمات التمرين والتدريب   

 17.485.994 10.190.078 بيع المواد  
   
 291.161.630 308.729.530 
   

   األسواق الجغرافية  
 308.729.530 291.161.630 اإلمارات العربية المتحدة   
   

   توقيت إدراج اإليرادات  
 291.243.536 280.971.552 اإليرادات بمرور الوقت   

 17.485.994 10.190.078 اإليرادات في وقت زمني محدد  
   
 291.161.630 308.729.530 
   

 

 

 تكلفة المبيعات  18

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 174.435.353 167.464.500 (20)إيضاح تكاليف الموظفين 
 26.156.701 14.495.765 تكلفة المواد والتكاليف األخرى 

   

 181.960.265 200.592.054 
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 واإلدارية المصاريف العمومية  19

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 23.690.830 24.449.022 (20تكاليف الموظفين )إيضاح 
 2.850.629 - (10تعويض أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 2.208.770 1.661.077 (11و  10، 9مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 744.518 684.278 اإليجار
 372.595 726.492 القانونية والمهنيةالرسوم 

 287.992 353.776 االستهالك واإلطفاء

 3.904.762 - مصاريف الرعاية
 1.682.416 1.838.020 مصاريف أخرى

   

 29.712.665 35.742.512 
   

 

 

 تكاليف الموظفين  20

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 178.286.776 171.794.463 الرواتب
 - 15.822.593 (22المدفوعات على أساس األسهم )إيضاح 

 15.152.992 - (10تعويض اإلدارة )إيضاح 
 4.686.416 4.296.466 (14مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

   

 191.913.522 198.126.184 
   

   تم تخصيص تكلفة الموظفين كما يلي:

 174.435.353 167.464.500 تكلفة المبيعات  
 23.690.830 24.449.022 المصاريف العمومية واإلدارية  
   

 191.913.522 198.126.183 
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 العوائد األساسية للسهم  21

 

يتم احتساب العوائد األساسية للسهم بتقسيم إجمالي الدخل الشامل للشركة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار  

 :على النحو التالي على مدار الفترة

 

 2020 2019 
   

 76.702.574 83.034.069 الربح العائد إلى مالك الشركة )درهم( 
   

 23.098.356 23.098.356 * (عدداألسهم )المتوسط المرجح لعدد 
   

 3.32 3.59 العوائد األساسية للسهم للفترة )درهم( 
   

 

 للزيادة في عدد األسهم خالل السنة.يأخذ عدد المتوسط المرجح في الحسبان تأثير المتوسط المرجح  * 

 

 

 المدفوعات على أساس األسهم 22

 

، تم منح األسهم العادية للشركة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة، وكذلك بعض موظفي الشركة 2020نوفمبر  5بتاريخ  

"(، ستحقاقاال األم، الشركة األم المالكة وشركاتها ذات الصلة. ال يحتوي منح األسهم على أي شروط خدمة أو أداء )"شروط 

 يخ المنح. إن تفاصيل األسهم الممنوحة هي كما يلي:فوراً بتارالمنح ااستحقت وبالتالي، 

 

 عدد األسهم  
   

 7.500.000  األسهم الممنوحة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة
 22.500.000  األسهم الممنوحة إلى موظفي الشركة األم والشركة األم المالكة

   
  30.000.000 
   

 

ن للشروط واألحكام درهم للسهم، مع األخذ في الحسبا  2.11تاريخ المنح )وهو تاريخ القياس( بقيمة تم تقدير القيمة العادلة قي  

درهم، وتم إدراجها كما يلي، مع زيادة متوافقة   63.290.370التي تم بموجبها منح األسهم. بلغت القيمة العادلة لألسهم الممنوحة  

 في حقوق ملكية الشركة.

 

 2020 عدد األسهم 
 درهم  
   

 15.822.593 7.500.000 محملة إلى المصاريف العمومية واإلدارية )تكلفة الموظفين(
 47.467.777 22.500.000 محملة إلى األرباح المحتجزة

   
 30.000.000 63.290.370 
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 إدارة المخاطر  23

 

 إدارة مخاطر رأس المال  

حماية قدرة الشركة لالستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية من أجل تزويد العائدات إن هدف الشركة من إدارة رأس المال هو  

 للمساهمين والعالوات لحملة األسهم اآلخرين، وللحفاظ على هيكل رأسمالي أمثل وخفض تكلفة رأس المال.

 

لمدفوعة إلى المساهمين، عائد من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال وتعديله، قد تقوم الشركة بتعديل قيمة توزيعات األرباح ا 

 رأس المال إلى المساهمين، إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لخفض الديون.

 

 خالل السنة.ال توجد تغيرات على نهج الشركة إلدارة رأس المال  

 

رأس المال على أساس معدل المديونية. يتم احتساب هذا المعدل للتوافق مع الشركات األخرى في الصناعة، تراقب الشركة  

كصافي الدين مقسماً إجمالي رأس المال. يتم احتساب صافي الدين كإجمالي القروض ناقصاً النقد والودائع قصيرة األجل. يتم 

 ة" كما تم عرضه في بيان المركز المالي زائداً صافي الدين.احتساب إجمالي رأس المال "كحقوق ملكي

 

 2020 2019 
 درهم درهم 
   

 651.524 597.131 التزام عقد اإليجار

 (144.495.744) (119.814.724) النقد واألرصدة البنكية
   

 (143.844.220) (119.217.593) صافي الدين
   

 236.437.697 235.294.359 معدل الدين/حقوق الملكية
   

 - - 
   

 

لغرض إدارة رأس مال الشركة، يتضمن رأس المال أسهم رأس المال، االحتياطي القانوني واألرباح المحتجزة العائدة إلى حاملي  

 حقوق ملكية الشركة.

 

 أهداف إدارة المخاطر المالية  

مخاطر االئتمان ومخاطر يراقب القسم المالي بالشركة ويدير المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة. تتضمن هذه المخاطر  

 السيولة. ال تقوم الشركة بالمتاجرة في األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة أو إدارة المخاطر.

 

 إدارة مخاطر السوق  

مخاطر التغيرات في أسعار السوق، مثل معدالت صرف العمالت األجنبية، معدالت الفائدة وأسعار حقوق إن مخاطر السوق هي   

التي ستؤثر على إيرادات الشركة أو القيمة العادلة لحصصها من األدوات المالية. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع  الملكية

مخاطر األسعار األخرى، مثل مخاطر أسعار البضائع. إن الهدف من من المخاطر: مخاطر العمالت، مخاطر معدالت الفائدة و

 إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة، مع زيادة العائد.

 

ماراتي، ليس لدى الشركة تعرض جوهري ألي من هذه المخاطر، ألن غالبية موجوداتها ومطلوباتها النقدية سائدة بالدرهم اإل 

 وليس لدى الشركة أي أدوات مالية بمعدل فائدة عائم.

  



 ش.م.خ  بالمز الرياضية  
 

 المالية  البياناتإيضاحات حول 

  2020 ديسمبر 31

36 

 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(  23

 

 مخاطر االئتمان  

تشير مخاطر االئتمان لمخاطر عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ينتج عن خسارة مالية للشركة. تنشأ  

مخاطر االئتمان من األرصدة البنكية، الودائع لدى البنوك وكذلك تعرضات االئتمان إلى العمالء بما فيها الذمم المدينة القائمة 

 والمعامالت الملتزم بها.

 

مصنفة وفقاً لدرجتهم   من أجل التقليل من مخاطر االئتمان، تطور اإلدارة وتحافظ على تصنيفات مخاطر ائتمان الشركة لتعرضات 

من مخاطر العجز. تم تزويد معلومات التصنيف االئتماني من قبل وكاالت تصنيف مستقلة عندما تكون متاحة، وفي حال لم تكن 

متاحة، تستخدم اإلدارة معلومات مالية متاحة عموماً والسجالت التجارية للشركة لتصنيف عمالئها الرئيسيين والدائنين اآلخرين. 

ويتم نشر إجمالي قيمة المعامالت المتضمنة بين  اقبة تعرض الشركة والتصنيفات االئتمانية ألطرافها المقابلة باستمرار،يتم مر

 عمالئها المعتمدين.

 

هناك سياسات مطبقة لضمان أن الخدمات المقدمة للعمالء ذات تاريخ ائتماني مالئم. ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من  

 المقابل، مع أقصى تعرض مساوي للقيمة الدفترية لهذه األدوات. عجز الطرف 

 

 إدارة مخاطر السيولة  

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية. يتم مراقبة محفظة المطلوبات المالية من قبل  

 اإلدارة لضمان الحفاظ على سيولة مالئمة. 

 

المسؤولية القصوى لمخاطر السيولة على عاتق غالبية فريق المساهمين، والذي قام ببناء إطار إدارة مخاطر سيولة مالئم تقع  

 للتخطيط للتمويل القصير والمتوسط والطويل المدى ومتطلبات إدارة السيولة.

 

مراقبة التوقعات باستمرار والتدفقات  تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل الحفاظ على احتياطات مالئمة عن طريق 

. يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى النقدية الفعلية التي تتوافق مع محافظ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية

ق التعاقدي. إن المبالغ مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ التقارير المالية إلى تاريخ االستحقا 

 المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: 

 
 اإلجمالي  سنوات أو أكثر  5 سنوات  5إلى  1بين  خالل سنة واحدة  
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

     2020ديسمبر  31

 الذمم التجارية المدينة )باستثناء المبالغ المدفوعة 

 19.722.894 - - 19.722.894 من العمالء( مقدماً   

 49.905 - - 49.905 المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 

 800.000 300.000 400.000 100.000 التزام عقد اإليجار 
     

 19.872.799 400.000 300.000 20.572.799 
     

     2019ديسمبر  31

المدينة )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً  الذمم التجارية 

 50.016.867 - - 50.016.867 من العمالء( 

 720.096 - - 720.096 المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 

 900.000 400.000 400.000 100.000 التزام عقد اإليجار 
     

 50.836.963 400.000 400.000 51.636.963 
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 إدارة مخاطر العمالت  

يتم تمويل الموجودات فعلياً بنفس العملة لألعمال التي يتم إجراء المعامالت لها الستبعاد تعرضات صرف العمالت األجنبية.  

كة بحماية تعرض تعتقد اإلدارة أن هنالك مخاطر قليلة للخسائر الجوهرية نسبة لتقلبات سعر الصرف، وبالتالي، ال تقوم الشر

 العمالت األجنبية.

 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية  24

 

ا تأخذ اإلدارة في الحسبان أن القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف مادياً عن قيمها الدفترية كما تم إدراجه 

 في البيانات المالية حيث أن جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية هي قصيرة األجل بطبيعتها. 

 

 

   توزيعات األرباح 25

 

 درهم(.  60.000.000:  2019درهم )  100.000.000السنة، اعتمد مساهمو الشركة توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة  خالل   

 

 

 أرقام المقارنة  26

 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، لتتوافق مع العرض المطبق في البيانات المالية للسنة الحالية. ال يؤثر  

 التصنيف على الربح المدرج سابقاً أو حقوق ملكية الشركة.إعادة 

 

 


