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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
٢٠١٩ديسمبر ٣١

المساهمون األفاضل،

ة") يسرنا تقديم تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة (ُيشار إليها معًا بـ "المجموع
.٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

النتائج للسنة
ألف درهم) ٢٠,١٨٥: ٢٠١٨ألف درهم (٥٠٥,٦٢٥، قامت المجموعة بإدراج ربح بقيمة ٢٠١٩ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

ألف درهم).١٩,٠٢٩: ٢٠١٨ألف درهم (٥٠٦,١٢٠وإجمالي دخل شامل بقيمة 

مدققو الحسابات
على المساهمين في ٢٠٢٠ديسمبر ٣١ابات للمجموعة للسنة المنتهية في سوف يتم طرح قرار إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدققي حس

اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

نيابًة عن مجلس اإلدارة

_________________________
رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ:
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البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١



EY
أسب_يعارم

|ههنللومصل

إرنستويونغ
١ ٢٦يشيد صتدوق 

٢٧٧;نيثن , ٢٧اليابق 

المتحدةالعربية الإمارات أبوظهي، 

+ ٦٧١٢٤١٧؛هاتف:

+ ٩٧١ ٢٦٢٧ ٣٢٨٢ئاكى; 
abudhabi.ae.eyxoi^

ey.com/mena

مساهميالسادة إلى المسهل الحسابات مدقق تهميي 
ش.م-عالقاصة العالمية القمكة 

الموحدةالمالية البيانات تدقيق حول ذقرلإّ 

ؤإلتي(' المجموعة ب مجتمعة إليها ريشار التابعة وضكاتها آ، السركة ر ش.م.ع ال٠اضة العالمية للسيكة الموحدة الخالية البياظت ققنا يك 
امحإتؤددان ١^• _>، س وبيان الموحد ؤألضائر الأرباح وبيان  ٢٠١٩سمبر  ٣١في كما الموحد المار المركز بيان تتضمن 

الخوحد١،5لمالية البيانات ذول ؤالإبضاحات اكاريخ، ذلك في الخنتهية للمنة الموذ النهيية اكفقات وئيان الموحد المياسين حمق في 
اله٠ة٠المحاسه المبإمات يلك ؤيقهل 

ركما لمجموعة الميحد المار المحكز عن الخالية، النؤإحي كافة من عالمة، بصؤية تعبر المرفقة الخؤحدة الخالية البيانات إن ، ^jjIفى 
القاريرلإءداد الدولية للمعايير وفقا التا;يخ ذلك في المنتهية للمنة الموحدة التقنية وتدفقاتها الموحد المار أدائها وعن ، ٢٠١٩دبممبر  ٣١

الخالية.

تدقيقعن الحسابات مدقق مسؤولية قمة ر ذوضيحهأ تم المعايير هذه بموجب سؤولياتا إن الدولدة. اكقيق لمعايير وفقا مذا"بتدسنا وك 
سجيرذإك ذى )^-١ القاذوذ؛ين للمحاسبين المهني الملوك لماعد وفقا المجموعق عن سظلون نحن النمير. هدا من المؤبتدة المالية البيائت 

وقدالمنهية، العربية الإطد1ت دولة ر الموحدة المالية للبيانات بتدققنا الصلة ذات المهني الملوك تللبات جانب إر الدولية( الأستقلالية 
لكح1سبين.الخهني اكلوك الدور المجلس عن اكأادرة المهني المليك ومتهللبات المتهللبات لهذه وفقا المهنية بممؤولياتنا الممنا 

الموحدة.المالية حول ؤاينا لإبداء الأساس لنا لتوفر ومناسبة كافية عليها حصلتا التي أطة إن وباعتقادنا 

الهامةأمؤر//تئاقش 
وكالحالية. للغرة الموحدة الخالية للبياك ذتقيةنا ر أهمية أكبر لها كان المهني، يليا ر الش، الأمؤر تلك هى الهامة اكفق أميي إن 
ءذهمذسسلأ إمحا نبئي  V5حوله، راينا تكوين وعند عام بشكل الموحدْ المالية للبيانات تدقيقنا سياق ر الأس تلك مع التعامل تم 

هذار موضح نثقبقذا أعمال خلال من الأمر ذلك مع التعامل لكيفية وصفنا فان أدناه، الموضحة الأس ّمن أمر كل وبخصوص الأس. 
المياق.

بت*لقءا ذإك ذ ذمد؛ونا، ض الخوحدة ال١لية البياذات ئدقيق عن الحسابات مدقق مسؤولية فم5 فى الموضحة مسؤولياذتا بتفيذ منا قك 
الخاليةالبيانات ر المائية الأخطاء نمخاهلر تقييمنا إر للاستجابة المصممة الإحياءات تنفيذ تدقيقنا تضمن فقد عليه، ويناغ الأس. بهذه 

لإبداءاساّا أدذاه، الموصحة الأس مع للتعامل المنفذة الإجإءات ذلك ر بما ط، قمتا التي اكقيق إحشإءات نتائج لنا وتوفر الموحدة. 
الخرفةة.الخؤحدة الخالية البيانات ودقيق حول 

اليحدردةالعانمة يونغ و إرنث سمة مؤ ق عمر 













الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧

بيان األرباح والخسائر الموحد
٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٩٢٠١٨إيضاحات
ألف درهمألف درهم

٢١١,٢٥٩,٠٧٣٥٧٠,٢٤١اإليرادات
)٤٩٠,٩١٤()٩٢٠,٤٢٥(٢٢تكلفة اإليرادات

٣٣٨,٦٤٨٧٩,٣٢٧إجمالي الربح 

)٥٧,٦١٨()١١٩,٦٣٥(٢٣مصاريف عمومية وإدارية
)٣١,٤٦١()٤١,٦٣٨(٢٤مصاريف بيع وتوزيع

٢٥٤٩,٧٨٣٢٧,٤٤٧إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى
٦٢٩٣,٠٠٠٢,٤٩٠الربح من االستحواذ على شركة تابعة

-)١٣,٩٥٨(تكاليف التمويل

٥٠٦,٢٠٠٢٠,١٨٥الربح قبل الضريبة

-)٥٧٥(٢٩مصاريف ضريبة الدخل

٥٠٥,٦٢٥٢٠,١٨٥للسنةربح ال

عائد إلى:ال
٥٠٥,٥٦٠١٨,٤٥١مالكي الشركة 

٦٥١,٧٣٤غير المسيطرةالحقوق

٥٠٥,٦٢٥٢٠,١٨٥للسنةربح ال

٢٧٠,٤٣٠,٠٤بناًء على المتوسط المرجح للسهمالعائد للسهم
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جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٨

بيان الدخل الشامل الموحد
٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهمإيضاحات

٥٠٥,٦٢٥٢٠,١٨٥الربح للسنة

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر:

إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان األرباح أو الخسائر:البنود التي قد يتم 
)١٤٦()٢٣١(فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات الخارجية

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان األرباح أو الخسائر:
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

)١,٠١٠(١١٧٢٦الدخل الشامل اآلخر

)١,١٥٦(٤٩٥خسارة) الشامل اآلخرالإجمالي الدخل (

٥٠٦,١٢٠١٩,٠٢٩إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
٥٠٦,١٠١١٧,٣٣٩الشركة مالكي
١٩١,٦٩٠غير المسيطرةالحقوق

٥٠٦,١٢٠١٩,٠٢٩
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الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩

حقوق المساهمين الموحدبيان التغيرات في 
٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

العائد لحاملي أسهم الشركة

نظامياحتياطيدمجاحتياطيالمالرأس 

التغيرات المتراكمة 
في إعادة تقييم

استثمارات 
احتياطي تحويل 

اإلجماليمحتجزةأرباح العمالت
غير الحقوق

اإلجماليالمسيطرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهم

٣٥,١٦٢٥٥٣,٨٧٣٦,٢٥١٥٦٠,١٢٤-)٢,٢٦٤(١٠,٩٧٥-٢٠١٨٥١٠,٠٠٠يناير ١الرصيد في 
الدوليللمعيارتأثير التغيرات في السياسة المحاسبية 

٥,٢٧٦)٤٩٧(٥,٧٧٣)٥,١٦٩(-١٠,٩٤٢---٩لتقارير المالية رقم عداد اإل

٢٩,٩٩٣٥٥٩,٦٤٦٥,٧٥٤٥٦٥,٤٠٠-١٠,٩٧٥٨,٦٧٨-٥١٠,٠٠٠)إدراجه(معاد ٢٠١٨يناير ١الرصيد في 
١٨,٤٥١١٨,٤٥١١,٧٣٤٢٠,١٨٥-----للسنةربح ال

)١,١٥٦()٤٤()١,١١٢(-)١٠٢()١,٠١٠(---للسنةالخسارة الشاملة األخرى 

١٨,٤٥١١٧,٣٣٩١,٦٩٠١٩,٠٢٩)١٠٢()١,٠١٠(---للسنةالدخل الشامل إجمالي
---)١,٨٤٥(--١,٨٤٥--تحويل إلى احتياطي نظامي

)٤,٠٠٠()٤,٠٠٠(-------)٣٣توزيعات أرباح (إيضاح
٤٥٤٥٥,٨٢٥٥,٨٧٠-----في شركة تابعةجزئيةحصةاستبعاد

٤٦,٦٤٤٥٧٧,٠٣٠٩,٢٦٩٥٨٦,٢٩٩)١٠٢(١٢,٨٢٠٧,٦٦٨-٢٠١٨٥١٠,٠٠٠ديسمبر٣١الرصيد في 

٤٦,٦٤٤٥٧٧,٠٣٠٩,٢٦٩٥٨٦,٢٩٩)١٠٢(١٢,٨٢٠٧,٦٦٨-٢٠١٩٥١٠,٠٠٠يناير ١الرصيد في 
٥٠٥,٥٦٠٥٠٥,٥٦٠٦٥٥٠٥,٦٢٥-----للسنةربح ال

٤٩٥)٤٦(٥٤١-)١٨٥(٧٢٦---للسنةاآلخرالشامل )الخسارةالدخل (

٥٠٥,٥٦٠٥٠٦,١٠١١٩٥٠٦,١٢٠)١٨٥(٧٢٦---للسنةالشامل (الخسارة) الدخل إجمالي
١,٣١١,٤٢٩-١,٣١١,٤٢٩-----١,٣١١,٤٢٩)١٥إصدار أسهم رأس المال (إيضاح 

---)٣٢,٣٧١(--٣٢,٣٧١--تحويل احتياطي نظامي
)٢١٩,٧٢٢(-)٢١٩,٧٢٢(----)٢١٩,٧٢٢(-)٦,٢دمج أعمال الشركات ذات السيطرة المشتركة (إيضاح 

-٢,٣٥٧)٢,٣٥٧()٢,٣٥٧(-----)٢,٢استحواذ على حصة غير مسيطرة (إيضاح 
)٣,٧٨٠()٣,٧٨٠(-------)٣٣توزيعات أرباح (إيضاح 

١٤,٥٦٣١٤,٥٦٣-------) ٦,١استحواذ على شركة تابعة (إيضاح 

٥١٧,٤٧٦٢,١٧٢,٤٨١٢٢,٤٢٨٢,١٩٤,٩٠٩)٢٨٧(٤٥,١٩١٨,٣٩٤)٢١٩,٧٢٢(٢٠١٩١,٨٢١,٤٢٩ديسمبر٣١الرصيد في 
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١٠

بيان التدفقات النقدية الموحد
٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهمايضاحات

األنشطة التشغيلية
٥٠٥,٦٢٥٢٠,١٨٥للفترةربح ال

لبنود التالية: تعديالت ل
٧٢٢,٠١٤٢,٨٥٨واآلالت ومعداتممتلكاتاستهالك

-٢,٣١,٨٠٤استهالك أصل حق االستخدام
-٨١٠,٩٣٥إطفاء موجودات غير ملموسة

٩٤١٤٤١٣ةعقارياستثماراتاستهالك
-٢٢٤استهالك أصل بيولوجي

)٧,٠٦٢()٤,٧٧٦(١٠وشركات ائتالفشركات زميلة االستثمار فيأرباحمنحصة ال
٥٣٥)٦٧٠(التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية

١٧٥,١٢٥٢,٨٨٢نهاية الخدمة للموظفينمكافآتمخصص 
)٦٤٠()٣٦(ومعدات وآالت استبعاد ممتلكاتمن ربح

)٢,٤٩٠()٢٩٣,٠٠٠(٦ربح من االستحواذ على شركة تابعة 
-)١٥٢,٥٦٢(٩ربح من استبعاد استثمار عقاري
١٢٢٤٦٤٠٤مخصص المخزون بطيء الحركة

١٣٨,٤٧٩٢,٣١١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
-)١,٢٥٩(١٣لخسائر على الموجودات الماليةعكس ا

)١١,٢٩٦()١٥,٤٩٢(إيرادات الفائدة وتوزيعات األرباح
-)٥,٤٩٥(١٠ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم الحصة المحتفظ بها سابقًا من قبل المستحوذين

-٥٣٩شطب ممتلكات وآالت ومعدات
-١٣,٩٥٨تكاليف التمويل

٩٦,٠٧٣٨,١٠٠التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 
)١٦,٢٩٦()٤١,٥٤٤(المخزونفي الزيادة 

٢,٣٢٤-النقص في الموجودات البيولوجية
)١٠,٥٨٨()١١٦,٤٠٨(الزيادة في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

)٣٠,٥٣٥(١٤٤,٠٧٩خرىوالذمم المدينة األمدينةالالتجاريةذمم الفيالنقص (الزيادة) 
-)٥٧٢(المدفوعة مقدمًاالزيادة في القروض والمبالغ

٩٢,٨٦٩٤,٩٩٢المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقةفي الزيادة 
-٩٥,٦٨٥الزيادة في المطلوبات غير المتداولة األخرى

٧٣,٩٠٥٦١,٣٩٠الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٣٤٤,٠٨٧١٩,٣٨٧المولد من العملياتالنقد 
)١,٦٤٦()٨,٣٣٨(١٧لموظفين المدفوعةلخدمة النهاية مكافآت

-)١٣,٩٥٨(تكاليف التمويل المدفوعة

٣٢١,٧٩١١٧,٧٤١األنشطة التشغيلية منالمولدصافي النقد
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جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١١

(تتمة)بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٩ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهمايضاحات

األنشطة االستثمارية
)٨٣,٧٦٤(١٨١,٣٩٢النقص (الزيادة) في الودائع الثابتة

)٥٢,٥٨٣()٧٨,٥٥٩(٧ومعدات وآالت ممتلكات إلى إضافات
-)٣٢٢(٨إلى موجودات غير ملموسةإضافات

٣٦١,١٩٠ومعداتوآالت ممتلكات متحصالت من بيع
)٣,٦٤٨(٦,١١٩٩,٥٠٢استحواذ على شركات تابعة

-٦,٢٣٣٤,٦٧٣دمج أعمال الشركات ذات السيطرة المشتركة
)٣,٤٨٦(-شراء استثمار في شركة زميلة

-٩٢٥٠,٠٠٠متحصالت من استبعاد استثمار عقاري
-)١٩,٥٨٩(١١مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرشراء موجودات 

١٠٦,٥٠٩٦,٤٣٥من شركات زميلة وشركات ائتالفتوزيعات أرباح مستلمة
)١,٢٠٠(-قرض مقدم لطرف ذو عالقة
١٢,٣٥٠٩,٥١١فوائد وتوزيعات أرباح مستلمة

)١٢٧,٥٤٥(٨٨٥,٩٩٢االستثماريةاألنشطة المولد من (المستخدم في) صافي النقد

ةاألنشطة التمويلي
٢٧,٥٣٩)٦,٦٦١(١٨متحصالت من قروض بنكيةصافي (سداد) 

)٢,٨٨٠()٣,١٤٥(سداد قرض من أطراف ذات عالقة
)٤,٠٠٠()٣,٧٨٠(٣٣توزيعات أرباح مدفوعة لحصة غير مسيطرة

٥,٨٧٠-صافي الحركة في حصة غير مسيطرة 
)٤٩٦()٨٢٩(٢,٣إيجارات مدفوعة

٢٦,٠٣٣)١٤,٤١٥(ةاألنشطة التمويليصافي النقد(المستخدم في) المولد من 

)٨٣,٧٧١(١,١٩٣,٣٦٨وما يعادله خالل السنةفي النقد الزيادة (النقص) صافي 

٩١,٧٧٢١٧٥,٦٨٩السنةالنقد وما يعادله في بداية 
)١٤٦()٢٨٧(معدالت صرف العمالت األجنبيةتأثير التغيرات في

١٤١,٢٨٤,٨٥٣٩١,٧٧٢السنةالنقد وما يعادله في نهاية 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

١٢

معلومات عامة ١

في أبوظبي بموجب المرسوم األميري تم تأسيسها شركة مساهمة عامة هي الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ("الشركة") إن
. تتألف المجموعة من الشركة العالمية ١٩٩٨نوفمبر ٢٣الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي بتاريخ ١٥رقم 

.)موعة""المج(وشركاتها التابعة ("الشركة")القابضة ش.م.ع

اإلمارات العربية المتحدة.،، أبوظبي٣٢٦١٩عنوان المسجل للشركة هو ص. ب. الإن 

، وتجارة وتصدير األسماك األحياء المائيةفي خدمات اإلدارة، واالستثمار في مشاريع ة مجموعللاألنشطة الرئيسية تتمثل
طريق التبريد أو التجميد، والتجارة العامة في المواد الغذائية، ومنتجاتها وحفظ المنتجات السمكية واألحياء المائية األخرى عن 

وشراء وبيع وتقسيم األراضي والعقارات وإدارة وتأجير وتطوير العقارات، وتقديم خدمات فنية وتجارية وخدمات متعلقة 
بالمقاوالت وخصوصًا في أعمال الموانئ والمقاوالت العامة واألعمال المتعلقة بها.

لك، قامت المجموعة بإضافة قطاعات جديدة خالل السنة تتضمن أنشطة تركيب وصيانة محطات التبريد والتكييف إضافًة لذ
واالستثمار في مشاريع البنية التحتية، وخدمات الوساطة، وبيع المواد الغذائية وإدارة العروض السنمائية، وبيع قطع غيار 

إدارة وبيع منتجات الدواجن.المعدات العسكرية، واستثمار المشاريع الرياضية و

١٨وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٩ديسمبر ٣١تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة  للسنة المالية المننتهية في 
.٢٠٢٠مارس 

أساس اإلعداد٢

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس األدوات والمالية والموجودات 
البيولوجية بالقيمة العادلة. 

قريب جميع تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم") وهو عملة العرض للمجموعة. تم ت
القيم إلى أقرب ألف ("ألف درهم") إال إذا أشير إلى غير ذلك.

بيان اإللتزام٢,١

") الصادرة من قبل المجلس IFRS"تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (
قوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.") ومتطلبات الIASBالدولي للمعايير المحاسبية ("



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

١٣

أساس اإلعداد (تتمة)٢

أساس التوحيد٢,٢

تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة من المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة.

يتم تحقيق السيطرة عندما تكون الشركة:

مسيطرة على الجهة المستثمر فيها؛·
لها حقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها؛ ومعرضة، أو ·
لها قدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائدها.·

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات 
.السيطرة الثالث المدرجة أعالهفي واحد أو أكثر من عناصر 

عندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها، يكون لها سيطرة على الجهة المستثمر فيها 
.فيها من جانب واحدعندما تكون حقوق التصويت كافية لمنح القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر 

في الجهة المجموعةتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت عند والظروف ذات الصلة الحقائقكافةفي االعتبار المجموعةتأخذ 
كافية لمنحها السيطرة، بما في ذلك: فيهاالمستثمر 

؛للجهة المستثمر فيهامالكي األصوات اآلخرين معالترتيبات التعاقدية ·
تعاقدية األخرى؛ ون الترتيبات العالحقوق الناشئة ·
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.·

السيطرة على المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل 
ها أو المستبعدة خالل الفترة في الشركة التابعة. وبشكل خاص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ علي

المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة بيان األرباح أو الخسائر الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه 
عن السيطرة على الشركة التابعة. 

وإلى الحقوق غير المسيطرة. يعود إجمالي المجموعة ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي 
الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحقوق 

غير المسيطرة. 

اسبية متوافقة مع السياسات عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المح
والتدفقات النقدية والمصاريفيتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات المحاسبية للمجموعة. 

المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء الشركة بالكامل عند التوحيد.

السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة يتم احتساب التغير في حقوق ملكية الشركة التابعة، دون خسارة
السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم باستبعاد الموجودات المتعلقة (بما في ذلك الشهرة)، والمطلوبات، والحقوق غير 

سائر. يتم إدراج إي المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى، بينما يتم إدارج أي ربح أو خسارة ناتجة في األرباح أو الخ
استثمار محتفظ بها بالقيمة العادلة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

١٤

أساس اإلعداد (تتمة)٢

(تتمة)أساس التوحيد٢,٢

كاآلتي:٢٠١٨ديسمبر ٣١و٢٠١٩ديسمبر ٣١كانت تفاصيل الشركات التابعة كما في 

الرئيسيةاألنشطةبلد التأسيس والعملياتالشركة التابعةاسم

حصة الملكيةنسبة 
وحقوق التصويت

المحتفظ بها
٢٠١٩٢٠١٨

%١٠٠%١٠٠تجارة وتجهيز وتغليف منتجات األغذية البحرية.اإلمارات العربية المتحدةشركة اليانس للمأكوالت ذ.م.م.

وتخزين في التجارة العامة، استيراد وتصدير اإلمارات العربية المتحدة*القابضة ذ.م.م.التحالف لألمن الغذائي
المخازن العامة، الوساطة التجارية وإدارة عمليات 

تجارة بالجملة وتجارة ال. والمخازنالمستودعات
األعالف المعلبة، تجارة المواد الغذائية المجمدة 

وتجارة المواد الزراعية المحفوظة.

٧٠%٨٠%

دارة وإشراء وبيع العقارات واألراضي وتقسيمها، اإلمارات العربية المتحدةستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م
.وتطوير وتأجير العقارات

١٠٠%١٠٠%

أبوظبي الند للمقاوالت العامة 
ذ.م.م

خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، التخصص في اإلمارات العربية المتحدة
أعمال مقاوالت الموانئ

١٠٠%١٠٠%

المناظر الطبيعيةشركة تالل الخليج لتصميم 
والخدمات الزراعية ذ.م.م

%١٠٠%١٠٠تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعيةاإلمارات العربية المتحدة

%٨٢%٨٢إدارة سكن عمالاإلمارات العربية المتحدةسنشري إلدارة العقارات ذ.م.م
بالجملة وبالتجزئة في األسماك والروبيان تجارة الالمملكة العربية السعوديةشركة أسماك العرب ذ.م.م

واألحياء المائية األخرى واستيراد وتصدير هذه 
المنتجات. تربية األسماك والروبيان واألحياء المائية 
األخرى. تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة 

ستزراع السمكي.ومعدات اال

٨٠%٨٠%

%٧٠%٨٠تجارة األعالف الحيوانيةات المتحدة األمريكيةالواليفود سيكيوريتي هولدينجز يو اس ايه*اليانس 

%٧٠%٨٠األعالف الحيوانيةوإنتاج تجارة اسبانيااس. ال. يو.*فورراريس سان ماتيو

شركات قابضة واالستثمار في المشاريع التجارية اإلمارات العربية المتحدةشركة أسماك القابضة ليمتد 
وإدارتها

١٠٠%١٠٠%

%٣٠%٥٠تجارة وإنتاج األعالف الحيوانية الواليات المتحدة األمريكية**ذا جومبوس كومباني ذ.م.م
تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال القابضة للتبريد ذ.م.م ***

المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.
٠%١٠٠%

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال لخدمات التبريد ذ.م.م ***
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

٠%١٠٠%

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال طموح للتبريد ذ.م.م ***
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

٠%١٠٠%



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

١٥

أساس اإلعداد (تتمة)٢

أساس التوحيد٢,٢

الرئيسيةاألنشطةبلد التأسيس والعملياتالشركة التابعةاسم

حصة الملكيةنسبة 
وحقوق التصويت

المحتفظ بها
٢٠١٩٢٠١٨

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال دانات للتبريد ذ.م.م ***
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

٠%١٠٠%

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال سرايا للتبريد ذ.م.م ***
البنية التحتية.المناطق واالستثمار في مشاريع 

٠%١٠٠%

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال شمس للتبريد ذ.م.م ***
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

٠%١٠٠%

المناطق والتكييف، وإصالح تبريد تركيب تبريد اإلمارات العربية المتحدةبال نجمات للتبريد ذ.م.م ***
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

٠%١٠٠%

تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصالح تبريد اإلمارات العربية المتحدةريم للتبريد ذ.م.م ***٤بال 
المناطق واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

٠%١٠٠%

%٠%١٠٠تربية وتفقيس وتعليف الدواجن وبيع منتجات الدواجناإلمارات العربية المتحدة***ذ.م.ماألجبان للدواجن
%٠%١٠٠تقديم استثمار وإنشاء وإدارة المشاريع الرياضيةاإلمارات العربية المتحدةبالمز سبورتس ذ.م.م***

مواد استهالكية طازجة، والمواد تجارة واستيراد اإلمارات العربية المتحدة***زي استورز ذ.م.م
الغذائية المعلبة والمحفوظة والمجمدة.

٠%١٠٠%

تأسيس وإدارة الخدمات، وبيع المواد الغذائية اإلمارات العربية المتحدةساين رويال سينما ذ.م.م***
وأصناف المأكوالت والمشروبات السريعة 

والعروض السنمائية

٠%١٠٠%

%٠%١٠٠خدمات وساطة بيع األسهماإلمارات العربية المتحدةذ.م.م***شعاع لألوراق المالية 
%٠%١٠٠بيع قطع الغيار وتصليح المعدات العسكريةاإلمارات العربية المتحدةترست انترناشونال جروب ذ.م.م***

من %٨٠إلى %٧٠من للمأكوالت القابضة ذ.م.م.اليانس، زادت المجموعة حصة ملكيتها في ٢٠١٩أبريل ١* ابتداًء من 
اليانس للمأكوالت مليون سهم إجمالي األسهم الجديدة الصادرة من قبل ٢٠مليون سهم إضافي من أصل ١٨خالل المساهمة بـ 

هولدينجز اليانس فود سيكيوريتي من حصص ملكية %١٠٠تمتلك اليانس للمأكوالت القابضة ذ.م.م.بما أنالقابضة ذ.م.م.
إلى %٧٠، بناًء عليه، فقد ذادت ملكية المجموعة في هذه الشركات من فورراريس سان ماتيو اس. ال. يو.وشركةيو اس ايه

٨٠%.

(إيضاح ٢٠١٩يناير ١ابتداًء من %٥٠إلى %٣٠من ذا جومبوس كومباني ذ.م.م** زادت المجموعة حصة ملكيتها في 
٦,١.(

). ٦في هذه الشركات (إيضاح %١٠٠وذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة *** خالل السنة، استح



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

١٦

التغيرات في السياسات المحاسبية٢,٣

إن السياسات المحاسبية المعتمدة متوافقة مع تلك المتبعة في السنة المالية السابقة، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت
. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ٢٠١٩يناير ١اعتبارًا من الجديدة التالية الفّعالة
ولكنه غير فّعال بعد.

عقود اإليجار١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
لالشكوك حول معالجة ضريبة الدخ٢٣تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ·
خصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا ذات التعويض السلبي٩تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
ة وشركات االئتالفالحصص طويلة األجل في الشركات الزميل٢٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·

٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 
دمج األعمال ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
االتفاقيات المشتركة ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
ضرائب الدخل ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم ·
تكاليف االقتراض ٢٣معيار المحاسبة الدولي رقم ·

عقود اإليجار للمرة األولى. يتم اإلفصاح عن طبيعة ١٦قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ها تأثير على البيانات ، ولكن ليس ل٢٠١٩وتأثير هذه التغيرات أدناه. تنطبق التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في 

المالية الموحدة للمجموعة.

١٦تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عقود اإليجار، وتفسير لجنة تفسيرات ١٧محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحل 

-عقود اإليجار التشغيلية ١٥-SICتحديد ما إذا كانت االتفاقية تحتوي على عقد إيجار، و-٤التقارير المالية الدولية رقم 
مبادئ اإلدراج والقياس المعيار ر. يحدد تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإليجا٢٧-SICالحوافز و

والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين إدراج معظم عقود اإليجار في الميزانية العمومية.

إلى حٍد كبير عن المحاسبة بموجب معيار ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لم تتغير محاسبة المؤجر بموجب 
. سوف يواصل المؤجرون تصنيف كافة عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية ١٧حاسبة الدولي رقم الم

. لذلك، ليس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٧باستخدام نفس المبادئ الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
ا تكون المجموعة هي المؤجر.تأثير على عقود اإليجار حينم١٦

باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل على أن يكون تاريخ ١٦اعتمدت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
للتطبيق . بموجب هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع إدراج التأثير التراكمي ٢٠١٩يناير ١التطبيق المبدئي في 

اختارت المجموعة استخدام اإلجراء العملي والذي يسمح بتطبيق المعيار فقط على المبدئي للمعيار في تاريخ التطبيق المبدئي.
وتفسير لجنة تفسيرات التقارير ١٧العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

في تاريخ التطبيق المبدئي. اختارت المجموعة كذلك استخدام إعفاءات اإلدراج لعقود اإليجار التي لها، ٤رقم المالية الدولية
شهر أو أقل وال تحتوي على خيار شراء ("عقود اإليجار قصيرة األجل") وعقود ١٢في تاريخ بدء العقد، فترة إيجار لمدة 

.نخفضة ("موجودات منخفضة القيمة")اإليجار التي يكون فيها األصل الضمني ذو قيمة م
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١٧

التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)٢,٣

١٦االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

هو كما يلي:٢٠١٩يناير ١كما في ١٦إن تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

٢٠١٩يناير ١في 
ألف درهم

الموجودات
١٤,١٣٩موجودات حق االستخدام (أرض)

)٢٦٣(المصاريف المدفوعة مقدمًا

١٣,٨٧٦إجمالي الموجودات

المطلوبات
١٣,٨٧٦مطلوبات عقود اإليجار

١٣,٨٧٦إجمالي المطلوبات

١٦المالية رقم طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
بتصنيف ١٦لدى المجموعة عقود إيجار مختلفة، حيث قامت المجموعة قبل اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

كل من عقود إيجارها (كمستأجر) في تاريخ البدء كعقد إيجار تشغيلي. لم تتم رسملة األصل المؤجر وتم إدراج مدفوعات 
إيجار ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. كان يتم إدراج أي إيجار اإليجار كمصاريف 

مدفوع مقدمًا واإليجار المستحق ضمن "الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى" و"الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة 
، قامت المجموعة بتطبيق طريقة اإلدراج ١٦ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األخرى " على التوالي. عند اعتماد المعيا

والقياس الفردية لكافة عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة. 
من قبل المجموعة.يوفر المعيار متطلبات انتقال محددة وإجراءات عملية، والتي تم تطبيقها 

قامت المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار لتلك العقود التي تم تصنيفها سابقًا كعقود إيجار 
تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة. تم إدراج موجودات حق 

المبلغ المساوي لمطلوبات عقود اإليجار، المعدل ألية مبالغ ذات صلة مدفوعة مقدمًا ومدفوعات اإليجار االستخدام بناًء على 
المستحقة التي تم إدراجها سابقًا. تم إدراج مطلوبات اإليجار بناًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، المخصومة 

تطبيق المبدئي.باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ ال
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١٨

التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)٢,٣

:قامت المجموعة كذلك بتطبيق اإلجراءات العملية المتاحة حيث
مباشرًة قبل تاريخ التطبيق المبدئي؛مثقلة بااللتزامات اعتمدت على تقييمها ما إذا كانت عقود اإليجار ·
شهر من تاريخ التطبيق ١٢لى عقود اإليجار التي تنتهي مدتها في غضون طبقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل ع·

المبدئي؛
استبعدت التكاليف األولية المباشرة من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي؛ و·
اإليجار.استخدمت اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حين يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد·

على ٢٠١٨ديسمبر ٣١مع التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في ٢٠١٩يناير ١يمكن تسوية مطلوبات عقود اإليجار في 
النحو التالي:

٣١,٥٨٤(ألف درهم)٢٠١٨ديسمبر ٣١التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 
%٢٠١٩٨,٥يناير ١معدل االقتراض اإلضافي كما في 

١٣,٨٧٦(ألف درهم)٢٠١٩يناير ١مطلوبات عقود اإليجار كما في 

المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد وبيان األرباح أو الخسائر الموحد

السنة:يبين الجدول أدناه القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة وتحركاتها خالل

موجودات حق 
االستخدام 

مطلوبات عقود 
اإليجار

ألف درهمألف درهم

٢٠١٩٥١٣,٨٧٦يناير ١كما في 
٧٣,٨٣٨٧٠,٣٢٢)٦المستحوذ عليه عند دمج األعمال (إيضاح 

-)٢,٣١١(مصاريف االستهالك
١,٥٩٢-مصاريف الفائدة

)٨٢٩(-السداد خالل السنة

٢٠١٩٨٥,٦٦٦٨٤,٩٦١ديسمبر ٣١كما في 
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التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)٢,٣

تم تحليل مطلوبات عقود اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٢٠١٩
ألف درهم

٨,٨٢٨المتداولة
٧٦,١٣٣غير المتداولة

٨٤,٩٦١

واالستهالك في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:يتم إدراج مصاريف الفائدة 

٢٠١٩
ألف درهم

١,٨٠٤مصاريف االستهالك المحملة إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد
٥٠٧)٧مصاريف االستهالك المحملة إلى أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز (إيضاح 

٢,٣١١

٨٠٢إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحدمصاريف الفائدة المحملة
٧٩٠مصاريف الفائدة المحملة إلى أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

١,٥٩٢

ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣

دمج األعمال والشهرة
اعتبارات الشراء المحولة التي يتم يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي 

قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أية حقوق غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل دمج أعمال، 
تختار المجموعة قياس الحقوق غير المسيطرة في الجهة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي

موجودات الجهة المستحوذ عليها القابلة للتحديد. يتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن 
المصاريف العمومية واإلدارية.

ين عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة لغرض التصنيف والتعي
المناسب ووفقًا للشروط المتعاقد عليها والظروف االقتصادية والظروف المتعلقة بها كما في تاريخ االستحواذ. يتضمن هذا 

فصل المشتقات الضمنية في العقود المضيفة من قبل الجهة المستحوذ عليها. 
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٢٠

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٣

(تتمة)دمج األعمال والشهرة
يتم إدراج أي اعتبار طارئ سيتم تحويله من قبل المستحوذ بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ. ال يتم إعادة قياس االعتبار 
الطارئ المصنف كحقوق ملكية ويتم احتساب تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. يتم قياس االعتبار الطارئ المصنف كأصل 

األدوات المالية، ٩اة مالية وواقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أو التزام والذي هو عبارة عن أد
بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح والخسائر الموحد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير 

بالقيمة ٩ي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . يتم قياس االعتبار الطارئ اآلخر الذ٩المالية رقم 
العادلة في تاريخ التقارير المالية مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.

يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، (وهي الزيادة في إجمالي االعتبار المحول والقيمة المدرجة للحقوق غير المسيطرة وأية 
حصص سابقة محتفظ بها على صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة). في حال أن القيمة 

عليها تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا قامت بتحديد العادلة لصافي الموجودات المستحوذ 
كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحيح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ 

تجاوز القيمة العادلة لصافي ال تزال تؤدي إلىيم إعادة التقيأنفي حال التي سوف يتم إدراجها عند تاريخ االستحواذ. 
.بيان األرباح أو الخسائر الموحدالمحول، يتم عندها إدراج الربح في عتباراالإجمالي علىعليهاالمستحوذالموجودات 

تبار االنخفاض في بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. ألغراض اخ
القيمة، يتم تخصيص الشهرة المكتسبة عند دمج األعمال، من تاريخ االستحواذ، ألي وحدة مولدة للنقد خاصة بالمجموعة والتي 

من المتوقع ان تستفيد من الدمج ، بغض النظر عن ما إذا تم تخصيص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات.

الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من عملية ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة في حال تم تخصيص الشهرة إلى 
ضمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في بالعملية المستبعدة 

وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بها.هذه الظروف بناًء على القيم النسبية للعملية المستبعدة

دمج أعمال الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة
يتم احتساب المعامالت التي ينتج عنها تحويل الحصص في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة في تاريخ التحويل دون 

المستحوذ عليها بالقيم الدفترية المدرجة سابقًا في سجالت إعادة إدراج الفترات السابقة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات 
حسابات الشركة التي قامت بالتحويل. يتم إضافة مكونات حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليها إلى نفس المكونات ضمن 

شركة المجموعة. يتم إدراج أي نقد مدفوع مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكية.

زميلةحصة في شركة 
يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات الثنائية إما كعمليات مشتركة أو شركات ائتالف استنادًا إلى الحقوق وااللتزامات التعاقدية 

لكل مستثمر. قامت المجموعة بتقييم طبيعة ترتيبها الثنائي وحددت بأنه يمثل شركة ائتالف.

قوق الملكية. يتم بموجب طريقة حقوق الملكية المحاسبية إدراج الحصص في يتم احتساب شركات االئتالف باستخدام طريقة ح
شركات االئتالف مبدئيًا بالتكلفة ويتم تعديلها الحقًا إلدراج حصة المجموعة من األرباح والخسائر والحركات بعد االستحواذ 

ف أو تتجاوز حصصها في شركات في الدخل الشامل اآلخر. عندما تساوي حصة المجموعة من الخسائر في شركة االئتال
االئتالف (ويشمل ذلك أي حصص طويلة األجل، التي تشكل، في جوهرها جزء من صافي استثمار المجموعة في شركات 
االئتالف)، ال تقوم المجموعة بإدراج خسائر إضافية، باستثناء في حال تكبدها التزامات أو إجراء مدفوعات بالنيابة عن شركات 

االئتالف.
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حصة في شركة زميلة (تتمة)
اتلمدى حصة المجموعة في شركالخاصة بهايتم استبعاد األرباح الغير محققة على المعامالت بين المجموعة وشركة االئتالف

صل األقدم دليل على االنخفاض في قيمة االئتالف. يتم كذلك استبعاد الخسائر الغير محققة باستثناء في حال أن المعاملة ت
محول.ال

استثمار في شركة زميلة
إن الشركة الزميلة هي الشركة التي يكون للمجموعة تأثيرًا جوهريًا عليها وهي ليست شركة تابعة أو حصة في شركة ائتالف. 
إن التأثير الجوهري هو المقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة 

السياسات. أو السيطرة المشتركة على هذه

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركة الزميلة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية، 
باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع، وفي تلك الحالة يتم احتسابه بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

. بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إدراج الموجودات الغير مالية المحتفظ بها للبيع والعمليات المستبعدة٥ة رقم المالي
االستثمارات في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة مضافًا إليها التغييرات ما بعد االستحواذ في حصة 

ميلة ناقصًا أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية. يتم إدراج خسائر الشركة المجموعة من صافي موجودات الشركة الز
الزميلة التي تتجاوز حصة المجموعة في تلك الشركة الزميلة (التي تشمل أي حصص طويلة األجل التي تشكل جوهريًا، جزء 

انونية أو استنتاجية أو إجراء مدفوعات من صافي استثمار المجموعة في شركة زميلة) فقط لمدى تكبد المجموعة اللتزامات ق
بالنيابة عن الشركة الزميلة.

يتم إدراج الزيادة في كلفة االستحواذ على حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات 
ضمن القيمة الدفترية لالستثمار ويتم الطارئة القابلة للتحديد للشركة الزميلة كشهرة في تاريخ االستحواذ. يتم إدراج الشهرة

تقييمها لالنخفاض في القيمة كجزء من االستثمار. يتم إدراج أي زيادة في حصة المجموعة من صافي الموجودات والمطلوبات 
والمطلوبات الطارئة القابلة للتحديد على تكلفة االستحواذ، بعد إعادة التقييم مباشرة في األرباح أو الخسائر.

.ذات الصلةا تتعامل المجموعة مع شركة زميلة، يتم استبعاد األرباح والخسائر لمدى حصة المجموعة في الشركة الزميلةعندم

االستثمارات العقارية
هي تلك العقارات المحتفظ بها لتحصيل إيرادات اإليجار و/أو لزيادة رأس المال. يتم إدراج االستثمارات العقارية إن االستثمارات

قارية بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم في تاريخ التقارير المالية. يتم تكوين مخصص بناًء على أساس طريقة القسط الثابت الع
بناًء على األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو فترة اإليجار، أيهما أسبق.

عقاري من االستخدام بشكل نهائي وال يتوقع منه يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند البيع أو عندما يتم سحب االستثمار ال
فوائد اقتصادية. يتم إدراج إي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد االستثمار العقاري (يتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت 

االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيها استبعاد العقار.

سنوات، باستخدام طريقة القسط الثابت. ٨يتم تحميل االستهالك بهدف شطب تكلفة العقار على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ 
يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة، والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة، مع تأثير أي تغيرات في التقدير 

محتسبة بأثر مستقبلي.
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المخزون
األسمالك والمنتجات السمكية

بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس الوارد األسمالك والمنتجات السمكيةيتم إدراج 
التأمين والمصاريف األخرى ذات الصلة المتكبدة في توصيل البضائع أوًال صادر أوًال. تتضمن التكلفة تكلفة الشراء، والشحن، و

موقعها ووضعها الحالي. يعتمد صافي القيمة القابلة للتحقيق على أسعار البيع االعتيادية، ناقصًا التكاليف المقدر تكبدها في 
والبطيئة الحركة.التسويق والبيع والتوزيع. يتم تكوين مخصص عند الضرورة لألصناف المتضررة المتقادمة

منتجات األعالف الحيوانية
يتكون المخزون بشكل أساس من البرسيم، والمواد، واإلمدادات وقطع الغيار يوتم إدراجها بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق، 

واإلمدادات وقطع الغيار باستخدام طريقة أيهما أقل. يتم تقييم البرسيم باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. يتم تقييم المواد 
الوارد أوًال صادر أوًال.

التغليف والمواد الخام، والمواد الغذائية والغير غذائية، والبضائع الجاهزة األخرى وقطع الغيار والمواد االستهالكية
تتضمن التكلفة كافة التكاليف المتكبدة في توصيل يتم إدراجها بمتوسط التكلفة المرجح وصافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. 

المخزون إلى موقعه ووضعه الحالي. تمثل القيمة القابلة للتحقيق سعر البيع المقدر ناقصًا كافة التكاليف المقدر تكبدها عند 
التسويق والبيع والتوزيع.

منتجات الدواجن
ة بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة والبضائع الجاهزخبيض التفرييتم إدراج الدجاج الالحم و

باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. تتكون التكلفة من نسبة من تكلفة البيض الذي ينتجه الدجاج أو الذي يتم شراءه، 
والعلف، وأدوية اللقاح التي يستهلكها السرب، ومصاريف الذبح ورسوم التغليف.

إدراج اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق، وتمثل المبالغ المستحقة للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، 
المدرجة بصافي المخصصات والحسومات. تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بشكل 

عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى الشركة؛ وعندما يتم استيفاء معايير محددة موثوق؛ و
لكل نشاط من أنشطة المجموعة، على النحو المبين أدناه. تستند المجموعة في تقديرها للعائد على النتائج التاريخية، مع األخذ 

معاملة وتفاصيل كل اتفاقية.في االعتبار نوع العميل ونوع ال

بيع البضائع
يتم إدراج اإليرادات من بيع البضائع عند تحويل السيطرة على البضائع، ويتم ذلك عندما يتم شحن البضائع إلى العميل. الحقًا 

لرئيسية عند بيع للتسليم، يتمتع العميل بسلطة إختيارية كاملة بشأن طريقة التوزيع وسعر بيع البضائع، ويتحمل المسؤولية ا
البضائع ويتحمل مخاطر التقادم والخسارة فيما يتعلق بالبضاعة.

يتم إدراج الذمم المدينة من قبل المجموعة عندما يتم تسليم البضاعة إلى العميل ألن ذلك يمثل الوقت الذي يصبح فيه استحقاق 
.االعتبار غير مشروط، حيث أن مرور الوقت هو المطلوب فقط قبل السداد



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٢٣

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٣

إدراج اإليرادات (تتمة)
عقود اإلنشاء

تقدم المجموعة خدمات اإلنشاء مع العمالء. يتم إبرام مثل هذه العقود قبل بدء تقديم الخدمات. بموجب شروط العقود، إن 
ألي عميل آخر ولها حق قانوني في الدفعات لألعمال المنجزة. المجموعة مقيدة من ناحية تعاقدية من نقص البنية قيد التشييد 

وبناًء عليه، يتم إدراج اإليرادات من خدمات اإلنشاء مع مرور الوقت بطريقة التكلفة إلى التكلفة بناًء على نسبة تكاليف العقد 
إلدارة بأن طريقة المدخالت هذه قياس تعتبر ا.المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه بالنسبة إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة

اإليرادات ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مناسب لتقدم األعمال مقابل االستيفاء التام اللتزامات األداء بموجب 
من العقود مع العمالء.

تتوقع المجموعة الذياالعتبارعند عدم وجود إمكانية لتقدير نتائج عقود المقاوالت بشكل موثوق، يتم قياس اإليرادات بناًء على 
كمصاريفتكاليف العقد إدراج. يتم أخرىنيابة عن أطراف بالالمبالغ التي يتم تحصيلها وإستبعادفي عقد مع عميل استحقاقه

.دهاكبفي الفترة التي تم فيها ت

.كمصاريف مباشرًةالخسارة المتوقعة إدراجفي حال إمكانية تجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، يتم 

استهالك الممتلكات والمعدات وتكاليف أعمال مقاولي الباطن، ،المواد،تشمل تكاليف العقود جميع التكاليف المباشرة للعمالة
عقود على الموزعةة من مصاريف نشاط مقـاوالت اإلنشاء والمصاريف العموميـة واإلدارية للسنة باإلضافة إلى نسبة مالئم

تحميل التكاليف غير المستردة في نهاية يتم قيمة العمل المنجز في كل عقد. من ثابت بمعدلخالل السنة اإلنشاء قيد اإلنجاز
.السنة إلى الربح أو الخسارة كمصاريف غير موزعة

لتكاليف امبلغصافييأخرى، هووذمم مدينةمدينةتجاريةضمن ذممالمصنفة العقود من العمالء موجوداتمالي إجإن 
جميع العقود قيد التنفيذ والتي تتجاوز بفيما يتعلق، المدرجة وفواتير اإلنجازخسائر ناقصًا ال؛ المدرجةاألرباح زائدًاالمتكبدة 

.وفواتير اإلنجاز) المدرجةخسائر ناقصًا ال(المدرجةاألرباح زائدًاالتكاليف المتكبدة 

لتكاليف المتكبدة امبلغصافيي، هذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرىضمن ةإلى العمالء المصنفمطلوبات العقودإجمالي إن 
د التنفيذ والتي تتجاوز التكاليف جميع العقود قيبفيما يتعلق، المدرجة وفواتير اإلنجازخسائر ناقصًا ال؛ المدرجةاألرباح زائدًا

. )المدرجةخسائر ناقصًا ال(المدرجةاألرباح زائدًاالمتكبدة 

األضرار المقررة يتم استخدام تأثير التغيير في تقديرات إيرادات العقد أو تكاليف العقد أو نتيجة العقد، بما في ذلك الناتـجة عن 
في الربح أو الخسارة في الفترة التي يحصل فيها المدرجةيـرادات والتكاليف وتسويات العقد النهائية، في تحديـد مبلغ اال

التغيير وفي الفتـرات الالحقة.

رإيرادات اإليجا
على اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية إدراج إيرادات. يتم إلستثماراتها العقاريةتقوم المجموعة بإبرام عقود إيجار تشغيلية 

التفاوض المتكبدة عندالمبدئيةمدة عقد االيجار ذو العالقة. يتم إضافة التكاليف المباشرة وعلى مدىالقسط الثابت أساس
على أساس القسط الثابت على مدى فترة ويتم إدراجهالألصل المؤجر الدفتريةوترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة 

اإليجار.
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تبريد المناطق
يتم قياس اإليرادات من خدمات تبريد المناطق في أنشطة األعمال اإلعتيادية بالقيمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق. يتم 

لكية متعارف عليه، عادًة في شكل اتفاقية مبيعات منفذة، وعند تحويل مخاطر ومنافع المإدراج اإليرادات عند وجود دليل 
الجوهرية إلى العميل، وتقديم الخدمة للعميل، وعندما يكون استرداد االعتبار محتمًال، وعند إمكانية قياس التكاليف المرتبطة 
بشكل موثوق،  وعند عدم وجود مشاركة إدارية مستمرة مع الخدمة، وعند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق. إذا كان 

ت وإمكانية قياس المبلغ بشكل موثوق، عندها يتم إدراج الخصم كنقص في اإليرادات عند إدراج من المحتمل منح الخصوما
المبيعات.

رسوم اإلتصال
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود العميل ما لم تمثل خدمة قابلة للتحديد بشكل منفصل، يتم إدراج رسوم اإلتصال

وتستوفي المعايير األخرى لإلدراج المبدئي في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

الخدمات
خالل فترة الخدمة.ثابت يتم إدراج اإليرادات المتعلقة بالخدمات مع مرور الوقت. يعتبر سعر المعاملة 

توزيعات األرباح
يتم إدراج اإليرادات من توزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما تنشأ حقوق المساهمين في استالم الدفعات.

إيرادات الفوائد
بموجبها يخصم المعدل المستخدم فعليًا يتم إدراج إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية والتي

المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.

مكافآت الموظفين
ر نتيجة للخدمات المقدمة من لاللتزام المقدر الستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازة السنوية وتذاكر السفيتم تكوين مخصص 

قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية فترة التقارير المالية.

كما يتم تكوين مخصص لكامل مبلغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقًا لسياسة المجموعة والذي يساوي على األقل 
المستحقة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترة خدمتهم حتى نهاية فترة التقارير المالية. يتم المكاقآت

تصنيف االستحقاق المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر كالتزام متداول، في حين يتم تصنيف المخصص المتعلق بمكافآت 
نهاية الخدمة كالتزام غير متداول.

تكاليف االقتراض
يتم إضافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرًة باالستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي 
تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود منه أو بيعها، إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي 

لموجودات جاهزة كليًا لالستخدام المقصود منه أو للبيع.تصبح فيه ا

يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة، من 
في الفترة التي يتم تكبدها تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. يتم إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرى في األرباح والخسائر

فيها.
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المخصصات
يتم إدراج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن 

موثوق به لمبلغ االلتزام.تكون المجموعة مطالبة بتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير 

إن المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل تقدير لالعتبار المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقارير المالية مع األخذ 
لتزام في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اال

الحالي، تكون قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع 
االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم إدراج الذمم المدينة كأصل إذا كان من المؤكد أنه سوف يتم استرداد 

مبلغ الذمم المدينة بشكل موثوق به.المبالغ ويمكن قياس

العمالت األجنبية
لغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، يعتبر الدرهم اإلماراتي (درهم) العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

لمعدالت الصرف السائدة في تواريخ يتم إدراج المعامالت السائدة بعمالت أخرى غير الدرهم اإلماراتي (العمالت األجنبية) وفقًا 
المعامالت. في نهاية كل فترة تقارير مالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية السائدة بعمالت أجنبية بمعدالت الصرف السائدة في 

لصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والسائدة بعمالت أجنبية بمعدالت ا
بية. التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجن

يتم إدراج فروق التحويل في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.

ات العمليات األجنبية إلى عملة اليورو بمعدالت الصرف السائدة في تاريخ التقارير عند التوحيد، يتم تحويل موجودات ومطلوب
المالية، ويتم تحويل بيانات األرباح أو الخسائر الخاصة بها بمعدالت الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. يتم إدراج فروقات 

تبعاد عملية أجنبية،  يتم إعادة تصنيف مكون الدخل الصرف الناتجة عن التحويل للتوحيد في الدخل الشامل اآلخر. عند اس
الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية تحديدًا إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

ت يتم معاملة أي شهرة ناتجة من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبا
الناتجة عند االستحواذ كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف الفوري في تاريخ 

التقارير المالية. 

عقود اإليجار
ة إذا كان العقد يحمل الحق في السيطر. يحدث ذلك تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو يتضمن، عقد إيجار

على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار.

المجموعة كمستأجر
تطبق المجموعة طريقة واحدة إلدراج وقياس كافة عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات 

لسداد مدفوعات عقود اإليجار وموجودات حق تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار .الموجودات منخفضة القيمة
.االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنية
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عقود اإليجار (تتمة)
موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني 
متاحًا لالستخدام). يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم 

لوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار تعديلها ألية عملية إعادة قياس لمط
المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصًا أية حوافز إيجار 

صول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الح
استهالك موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، أيهما 

لى المجموعة في نهاية أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. إذا تم تحويل ملكية األصل المؤجر إ
فترة اإليجار أو عكست التكلفة ممارسة خيار الشراء، يتم احستاب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع 

لالنخفاض في القيمة.أيضًا موجودات حق االستخدام 

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

) جوهريًايتوجب دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
ينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ناقصًا أية حوافز إيجار مد

ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة 
ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي 
إلى الدفع.

في تاريخ بدء اإليجار إذا كان عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد 
ة اإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيضه لمدفوعات اإليجار التي تم سدادها. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيم

الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهريًا 
أو تغيير في التقييم لشراء األصل الضمني.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
دراج عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات تطبق المجموعة اإلعفاء من إ

شهر أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تحتوي على خيار شراء). كما تقوم كذلك ١٢(أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار تبلغ 
فضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة بتطبيق اإلعفاء من إدراج عقود اإليجار ذات الموجودات منخ

القيمة. يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة كمصاريف 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
ار التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل إلى حد كبير كعقود إيجار يتم تصنيف عقود اإليج

يتم احتساب إيرادات اإليجار الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار ويتم إدراجها ضمن تشغيلية.
يتم إضافة التكاليف المبدئي المباشرة المتكبدة في التفاوض . التشغيليةاإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر نتيجة لطبيعتها 

وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على مدى فترة اإليجار بنفس األساس المتبع 
.اكتسابهايتم إدراج اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها إليرادات اإليجار.
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الموجودات البيولوجية
، ما لم التكلفة التقديرية للبيعناقصًافي نهاية كل تقرير بالقيمة العادلة وعند اإلدراج المبدئييتم قياس الموجودات البيولوجية 

عند اإلدراج المبدئي. في هذه الحاالت، تقوم الشركة بقياس األصل يكون هنالك عدم إمكانية لقياس القيمة العادلة بشكل موثوق 
البيولوجي بالتكلفة التاريخية ناقصًا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة ما لم/إلى حين تصبح القيمة 

حالية للموجودات المماثلة. تشتمل تكلفة يتم تحديد القيم العادلة على أساس أسعار السوق الالعادلة قابلة للقياس بشكل موثوق.
البيع على عمولة الوسطاء والتجار.

التكلفة التقديرية للبيع ومن ناقصًاللموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة المبدئياإلدراجلربح أو الخسارة عند يتم إدراج ا
دات البيولوجية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.التكلفة التقديرية للبيع للموجوناقصًاالتغيرات في القيمة العادلة 

الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إّن تكلفة الموجودات غير 

في تاريخ االستحواذ. بعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج الموجودات الملموسة المستحوذ عليها عند دمج األعمال هي قيمتها العادلة
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة المولدة داخليًا، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ويتم عكس النفقات المتعلقة
التي يتم فيها تكبد النفقات.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو غير محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات 
القيمة عندما يكون هناك مؤشر على أن في نخفاض لالهاويتم تقييماألعمار االقتصادية اإلنتاجيةعلى مدى األعمار المحددة 

تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي .تنخفض قيمتهاألصل غير الملموس قد 
ت األعمار المحدد على األقل في نهاية كل فترة تقارير مالية. يتم إدراج مصاريف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذا

المحددة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها لالنخفاض في القيمة سنويًا، 
ير المحددة سنويًا لتحديد ما إذا سواء كان بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية غ

كان العمر غير المحدد سيستمر ليكون قابل للدعم. في حال لم يكن، يتم إجراء تغير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد 
بأثر مستقبلي.

منافع اقتصادية ةعلى السيطرة) أو عندما ال يتوقع أيحصول المستلم(أي في تاريخ االستبعادعند أصل غير ملموسشطبيتم 
الفرق بين صافي كيتم احتسابها(األصلعن استبعاد ناشئةأي ربح أو خسارة يتم إدراجاستبعاده.مستقبلية من استخدامه أو 

.بيان األرباح أو الخسائر الموحد) في لألصلوالقيمة الدفترية االستبعادمتحصالت

حقوق اإلمتياز
على التكلفة المتكبدة للحصول على حقوق امتياز معينة ويتم إطفاءها على أساس القسط الثابت فيي بيان تشمل حقوق اإلمتياز

سنة من تاريخ إنشاء محطة تبريد المناطق.٣٧األرباح أو الخسائر الموحد على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة وتبلغ 
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الموجودات غير الملموسة (تتمة)
عقود العمالء

في القيمة وتمثل بشكل رئيسي واالنخفاضالمتراكم اإلطفاءًاعمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصالعمالءعقود لدى
السنة (إيضاح خاللها علياالستحواذالتي تم ولتوريد خدمات تبريد المناطق العمالءمع لإللغاءغير قابلة األجلعقود طويلة 

.سنوات٤تبلغالمقدرة، والتي اإلنتاجيةالتكلفة على أعمارها لتخصيصباستخدام طريقة القسط الثابت اإلطفاءحتساب ايتم .)٦

عالقة العميل
وتتجاوز حدود المبلغ تمثل عالقة العميل المنافع االقتصادية المستقبلية التي تكون في شكل أعمال تجارية مستقبلية مع العميل 

المضمون بموجب أي اتفاقيات تعاقدية حالية. يتم اكتساب عالقة العميل عند دمج األعمال الذي ال ينشأ عنه عقد وقد يكون قابل 
للتحديد بسبب أن العالقة قابلة للفصل. تتمثل تلك العالقات بشكل أساسي في العالقات غير التعاقدية التي تم اكتسابها خالل 

. لدى ٣٨) والتي استوفت معايير اإلدراج كموجودات غير ملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٦(إيضاح السنة
عالقات العميل أعمار إنتاجية محددة ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة. يتم احتساب اإلطفاء 

سنوات.٦تكلفة على أعمارها اإلنتاجية المقدرة التي تبلغ باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص ال

الممتلكات والمعدات
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تتضمن 

ل.التكلفة التاريخية النفقات المتعلقة مباشرًة باالستحواذ على األص

يتم إدراج الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة، صافي خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، وال يتم استهالكها. عند بدء تشغيلها، 
يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة.

الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم إدراجها كأصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من يتم إدراج التكاليف 
المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. 

على بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.يتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى

يتم احتساب االستهالك على الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفة الموجودات إلى قيمها المتبقية 
على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

١٢-٥موجودات استزراع األسماك
٣٣-٥مباني وتحسينات على المأجور

٣٥-٣آالت وماكينات ومعدات
٧-٣أثاث، وتجهيزات ومعدات مكتبية

٥-٤سيارات
٢٥-١٠سفن بحرية

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة، مع احتساب تأثير أية تغييرات في 
على أساس مستقبلي.التقديرات 

تحديد األرباح أو الخسائر الناشئة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات والمعدات كالفرق بين متحصالت البيع يتم
والقيمة المدرجة لألصل ويتم إدراجه ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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قيمة الموجودات الملموسةانخفاض
، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر تقارير ماليةفي نهاية كل فترة 

على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة 
سترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت). عندما ال يكون من الممكن تقدير القيمة القابلة لال

لالسترداد لألصل الفردي، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل. في حالة 
سق للتوزيع، يتم أيضًا تخصيص موجودات الشركات لوحدات فردية مولدة للنقد، أو يتم توزيعها على تحديد أساس معقول ومتنا

أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول ومتناسق لها. 

االستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة قيد القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة قيد إن 
االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية 

للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لألصل.

و الوحدة المولدة للنقد) بقيمة أقل من قيمته المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة (ألالسترداد لألصلإذا تم تقدير القيمة القابلة 
لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى قيمته القابلة لالسترداد. يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة مباشرًة في األرباح أو 

هذه الحالة يتم التعامل مع خسارة االنخفاض في القيمة الخسائر ما لم يتم إدراج األصل ذو الصلة بمبلغ معاد تقييمه، وفي
كنقص في إعادة التقييم إلى المدى الذي يتم من خالله عكس أرباح إعادة التقييم المدرجة سابقًا. 

قيمة المعدلة عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى ال
للمبلغ القابل لالسترداد، ولكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم 
يتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة. يتم إدراج عكس خسارة االنخفاض 

يمة مباشرًة في األرباح أو الخسائر، ما لم يكن األصل المعني مدرجًا بقيمة معاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم معاملة في الق
عكس خسارة االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

الموجودات المالية
والقياساإلدراج المبدئي

يتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال اإلدراج المبدئيالمالية عند الموجوداتيعتمد تصنيف 
، في حالة ًا تكاليف المعاملةبالقيمة العادلة زائدأصل ماليبقياس ًا. تقوم المجموعة مبدئيالموجوداتالمجموعة إلدارة هذه 

.خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من 

نقدية أن يوّلد تدفقات ، يجب الدخل الشامل اآلخروقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل أصل ماليلكي يتم تصنيف 
شار إلى هذا التقييم باسم اختبار. ُيالقائماألساسيعلى المبلغ "والفائدةاألساسيدفعات للمبلغ مجرد عبارة عن "تكونالتي و

المالية إلى الموجودات. يشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة األداةويتم إجراؤه على مستوى لمبلغ األساسي والفائدة ادفعات 
ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج األعمالالمالية من أجل توليد التدفقات النقدية. يحدد نموذج لموجوداتهاكيفية إدارتها 

.المالية أو كليهماالموجوداتلتعاقدية أو بيع عن تحصيل التدفقات النقدية ا
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الموجودات المالية (تتمة)
القياس الالحق

أربع فئات:ضمن، يتم تصنيف الموجودات المالية الالحقألغراض القياس 

وما يعادله والذمم التجارية المدينة)ن والنقد المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الديالموجوداتأ)
مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة (أدواتالدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ب)

)الدين
المتراكمة عند بدون إعادة تدوير األرباح والخسائر الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل مصنفةموجودات مالية ج)

)استبعادها (أدوات حقوق الملكية
األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل د)

:المالية التاليةالموجوداتلدى المجموعة 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
:الشرطين التاليينتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء 

الحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية ليهدفأعمالاألصل المالي ضمن نموذج بيتم االحتفاظأ)
التعاقدية؛ و

المبلغ مدفوعات فقط عبارة عنتدفقات نقدية تكون إلى توليد الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تؤديب)
القائم.األساسيفائدة على المبلغ الواألساسي

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم إدراج 
تتكون الموجودات المالية األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 

بالتكلفة المطفأة للمجموعة من جزء محدد من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات 
عالقة، والنقد واألرصدة البنكية. 

وما يعادلهالنقد 
في الصندوق والودائع المحتفظ بها لدى البنوك ذات استحقاقات ألغراض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما يعادله من النقد

أصلية لثالثة أشهر أو أقل.

(أدوات حقوق الملكية)الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل مصنفةموجودات مالية 
كأدوات حقوق لإللغاءر قابل المبدئي، يمكن أن تختار المجموعة تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غياإلدراجعند 

عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي خالل الدخل الشامل اآلخرملكية مصنفة بالقيمة العادلة من 
غير محتفظ بها للمتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.عندما تكون المالية: العرض واألدوات٣٢رقم 

إدراج. يتم األرباح أو الخسائر على اإلطالقهذه الموجودات المالية إلى الناتجة عناألرباح والخسائر يتم إعادة تدويرال
، إال عندما تستفيد المجموعة عندما ينشأ الحق في إجراء الدفعاتتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر 

ضمن الدخل الشامل مدرجةاألرباحجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تكون هذه لكاسترداد المتحصالتمن هذه 
القيمة.في نخفاض االلتقييمالدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ال تخضع. اآلخر
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المالية (تتمة)الموجودات 
الماليةالموجوداتانخفاض قيمة 

األرباح تقوم المجموعة بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
التدفقات النقدية وكافةللعقد ًاعلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقتعتمد خسائر االئتمان المتوقعة. أو الخسائر

صلي. تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة األفعلي الفائدة المعدل بقيمة تقريبية ل، والتي يتم خصمها استالمهاالتي تتوقع المجموعة 
التعاقدية.األحكامال يتجزأ من ًاعتبر جزءالتي ُتاألخرىلتعزيزات االئتمانيةالتدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو ا

بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم ينشأ عنها ارتفاع جوهري في مخاطر على مرحلتين.إدراج خسائر االئتمان المتوقعة يتم 
متوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان ال

بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية شهر). ١٢المحتملة في غضون اإلثني عشر شهرًا القادمة (خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 
ئتمان المتوقعة مخصص لخسائر االيتوجب تكوين، اإلدراج المبدئيفي مخاطر االئتمان منذ نشأ عنها ارتفاع جوهريالتي 

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

لذلك، ال تقوم المجموعة بالنسبة للذمم التجارية المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق نهج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. 
بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على خسارة بإدراج مخصصتقوممن ذلك التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدًالبتتبع 

تقارير مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة للمخصصات تعتمد على خبرتها في في تاريخ كل مدى العمر المتوقع لألداة
ا للعوامل المستقبلية اآلجلة الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.خسائر االئتمان التاريخية، والتي تم تعديله

، الحاالتومع ذلك، في بعض ًا.يوم٩٠التعاقدية متأخرة مدفوعاتهعندما تكون تعثرأصل مالي في حالة أن تعتبر المجموعة 
ت الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير عندما تشير المعلوماتعثرالمالي يكون في حالة األصلأن ًاالمجموعة أيضتعتبرقد 

تحسينات ائتمانية محتفظ بها لدى المجموعة في ةالمجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل أخذ أيتستلمالمحتمل أن 
.يتم شطب أصل مالي عندما ال يكون هناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. االعتبار

د الموجودات الماليةاستبعا
تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل، أو عندما تقوم 
المجموعة بتحويل األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل إلى شركة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ 

مخاطر ومنافع الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها المحتفظ بها في بكافة 
األصل وااللتزام المرتبط به عن المبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل 

لمالي.المالي المحول، تستمر المجموعة في إدراج األصل ا

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
يتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة وفقًا لجوهر االتفاقيات التعاقدية المبرمة وتعريفات 

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية
د يثبت حصة متبقية في موجودات شركة بعد خصم كافة مطلوباتها. يتم إدراج أدوات حقوق إن أداة حقوق الملكية هي أي عق

الملكية الصادرة عن المجموعة بالمتحصالت المستلمة، صافي تكاليف اإلصدار المباشرة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية (تتمة)
المطلوبات المالية

اإلدراج المبدئي والتصنيف
يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو كقروض 

وسلفيات أو كذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات حماية في الحماية الفعالة كما هو مناسب.

لعائدة تكاليف االالدائنة، صافي الذمم وياتالمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفإدراج كافةيتم
.لمعاملةبشكل مباشر ل

والذمم الدائنة األخرى والقروض.الدائنة التجارية على الذمم للمجموعةتشتمل المطلوبات المالية 

القياس الالحق
القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية في فئتين:ألغراض 

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر·
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة (قروض وسلفيات)·

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة (قروض وسلفيات)
إن هذه الفئة هي الفئة األكثر صلة بالمجموعة. بعد اإلدراج المبدئي، يتم الحقًا قياس القروض والسلفيات التي تحمل فوائد 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج األرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما 

معدل الفائدة الفعلي.وكذلك من خالل عملية إطفاء يتم استبعاد المطلوبات 

يتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أية خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تعد جزءًا ال 
. ألرباح أو الخسائر الموحدبيان اكتكاليف تمويل في معدل الفائدة الفعلييتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء

ن الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى، والمبالغ المستحقة ألطراف ذات تنطبق هذه الفئة بشكل عام على جزء معين م
عالقة، ومطلوبات عقد اإليجارو القروض البنكية.

استبعاد المطلوبات المالية
المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها.تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات 

مقاصة األدوات المالية
في حال وجودصافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد يتم إدراج األصول المالية والمطلوبات المالية وبينمقاصةالتتم 

لتسوية على أساس الصافي، أو إلدراج األصول وتسوية والنية في احق قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المدرجة 
المطلوبات في نفس الوقت.
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الضريبة المؤجلة
على جميع الفروقات المؤقتة بتاريخ التقارير المالية بين يتم إجراء مخصص الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات 

األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض التقارير المالية في تاريخ التقارير المالية.

يتم إدراج جميع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة فيما عدا اآلتي:

دما تنتج مطلوبات الضريبة المؤجلة من اإلدراج المبدئي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ال تندرج تحت دمج عن·
تاريخ المعاملة، على األرباح المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛ وعندأعمال، وعندما ال تؤثر، 

متعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة، الشركات الزميلة، والحصص الخاضعة للضريبة الفيما يتعلق بالفروقات المؤقتة·
في شركات االئتالف وحينما يكون باإلمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع عدم إمكانية عكس 

الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.

قتة القابلة لالستقطاع وترحيل ائتمان الضرائب الغير مستخدمة يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤ
والخسائر الضريبية الغير مستخدمة. يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة  إلى مدى توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل 

خسائر الضريبية فيما عدا:إمكانية استخدام الفروقات القابلة لالستقطاع المؤقتة وترحيل ائتمان الضريبة غير المستخدمة وال

عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع من اإلدراج المبدئي ألصل أو التزام في ·
معاملة ال تندرج تحت دمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاريخ المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية؛ 

و
يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، يتم إدراج فيما·

موجودات الضريبة المؤجلة فقط في حدود إمكانية عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب وتوفر الربح الخاضع 
للضريبة مقابل استخدام الفروقات.

الدخل الحاليةضريبة 
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها لسلطات الضرائب. إن معدالت وقوانين 
الضرائب المستخدمة في حساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة بتاريخ التقارير المالية، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة 

خًال خاضع للضريبة.فيها د

إن ضريبة الدخل الحالية المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكية تدرج ضمن حقوق الملكية وليس في بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد. تقوم اإلدارة بتقييم المراكز المعتمدة من عائدات الضريبة بشكل دوري وفقًا للحاالت التي تكون فيها قوانين 

بة المطبقة تخضع لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.الضري

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

الضريبية، في هذه ال تكون ضريبة المبيعات المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة عندما ·
.الحالة، يتم إدراج ضريبة المبيعات كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند المصاريف، كما هو مناسب

.إدراج الذمم المدينة والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجعندما يتم·

من السلطة الضريبية أو المستحق الدفع إليها كجزء من الذمم يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد
.المدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٣

قياس القيمة العادلة
امل اآلخر، والذمم التجارية قوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشت

المدينة والذمم المدينة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد واألرصدة البنكية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 
بيان مركز مالي موحد. 

منظمة بين مساهمي السوق بتاريخ ملةاإن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في مع
يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:القياس.

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

قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.يجب أن تكون المجموعة

عند تسعير األصل باستخدامهاالتي قد يقوم مساهمي السوق االفتراضاتباستخدام االلتزاميتم قياس القيمة العادلة لألصل أو 
.االقتصاديةتصرف مساهمي السوق في ما يصب في أفضل مصالحهم بافتراض، االلتزامأو 

من خالل استخدام اقتصاديةن قياس القيمة العادلة لألصل الغير مالي يأخذ باالعتبار إمكانية مساهم السوق على توليد مصالح إ
. األصل في أقصى وأفضل حاالته أو البيع إلى مساهم أخر في السوق الذي قد يقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالته

تقييم، التي تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة باستخدام طرق الالمجموعةقوم ت
والزيادة في استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخالت الغير ملحوظة.

المعايير الصادرة ولكن غير فعالة بعد٤

والتي تعتبر غير فّعالة بعد للسنة ٢٠١٩ديسمبر ٣١الجديدة على المعايير الصادرة حتى لم يتم تطبيق المعايير / التعديالت 
، أثناء إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. ال تتوقع المجموعة بأن يكون لتطبيق هذه المعايير/ ٢٠١٩ديسمبر ٣١المنتهية في 

التعديالت تأثير جوهري على بياناتها المالية الموحدة:

عقود التأمين١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
: تعريف األعمال٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
: تعريف المادية٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
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٣٥

الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة القرارات المحاسبية الهامة والمصادر٥

والتي التقارير الماليةإن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ 
لية تحمل مخاطر جوهرية قد تسبب في إجراء تعديالت مادية على القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة الما

القادمة تم مناقشتها أدناه. 

، قامت إدارة المجموعة باتخاذ بعض القرارات ٣عند تطبيق السياسات المحاسبية كما هو منصوص عليه في االيضاح رقم 
والتقديرات واالفتراضات الجوهرية الغير متوفرة من مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واإلفتراضات ذات الصلة على الخبرة 

والعوامل اآلخرى التي يتم إعتبارها ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. السابقة 

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الضمنية على أساس دوري. يتم إدراج المراجعات للتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
لى تلك الفترة، أو خالل فترات مستقبلية في حال أن المراجعة تؤثر فيها مراجعة التقديرات في حال أن التقديرات تؤثر فقط ع

على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية. 

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقارير المالية 
والتي تحمل مخاطر جوهرية قد تسبب في إجراء تعديالت مادية على القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

القادمة. 

واالستثمارات العقاريةوالمعداتواآلالتاجية للممتلكاتاألعمار اإلنت
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها وآالتها ومعداتها واستثماراتها العقارية إلحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا 

دارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المتبقية التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أوعوامل اإلهالك. تقوم اإل
واألعمار اإلنتاجية السنوية ويتم تعديل تكاليف اإلستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية قد تختلف عن 

التقديرات السابقة. 

تقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، وهي قيمتها يكون هنالك انخفاض في القيمة 

يعتمد حساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد على العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى.
، التي تتم على أساس تجاري، لموجودات مماثلة أو أسعار سوقية ملحوظة  البيانات المتاحة من معامالت المبيعات الملزمة

ناقصًا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. يعتمد حساب القيمة قيد االستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم 
ة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة استخراج التدفقات النقدية من الميزانية للسنوات الخمسة القادمة، وال تتضمن أنشط

بعد أو االستثمارات الجوهرية المستقبلية التي سوف تعزز أداء موجودات الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها. إن القيمة 
التدفقات النقدية القابلة لالسترداد حساسة مقابل معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى

الشهرة والموجودات بالمستقبلية الداخلة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر تلك التقديرات األكثر صلًة 
غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة المدرجة من قبل المجموعة. 

واالستثمارات العقارية باإلضافة إلى االستثمارات في شركات االئتالف كات والمعداتيتم تقييم الممتلكات المصنفة ضمن الممتل
لالنخفاض في القيمة بناًء على تقييم التدفقات النقدية على الوحدات المولدة للنقد الفردية عند وجود مؤشر والشركات الزميلة

هذه الموجودات لخسارة انخفاض في القيمة.عرضتعلى 
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ت المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)القرارا٥

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
دمج األعمال

بالنسبة تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصيص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المستحوذ عليها.
يتطلب والمطلوبات، يتم تخصيص سعر الشراء عن طريق إدراج األصل أو االلتزام بالقيمة العادلة المقدرة.لمعظم الموجودات 

تحديد القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالبًا ما يتضمن استخدام 
ت المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم تقديرات وافتراضات جوهرية، بما في ذلك االفتراضا
تستخدم إدارة المجموعة كافة المعلومات المتاحة من أجل إجراء عمليات . واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومضاعفات السوق

تحديد القيم العادلة. 

مخصص المخزون بطيء الحركة
لصافي القيمة المخزونأيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة للتحقيقأو صافي القيمة القابلة التكلفةبتم إدراج المخزون

ق، إذا تطلب، على مستوى المنتج للزيادة المقدرة، أو التقادم أو األرصدة المنخفضة. تتضمن العوامل المؤثرة على بالقابلة للتحق
وتدهور النوعية وأمور الجودة. قد يتطلب مراجعة مخصص التقنيةالتغيرات هذه التعديالت التغيرات في الطلب على البضاعة، و

الحركة إذا تبين بأن نتائج العوامل اإلرشادية قد تختلف عن تلك التقديرات.ءبطيالمخزون

تقييم استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة
بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى الحد الممكن عمليًا. عادًة على الملكية غير المدرجة حقوقتقييم استثمارات في يعتمد

، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة على أساس أداة أخرى مماثلة إلى حد كبير، والتدفقات ١عند عدم توفر مدخالت المستوى 
أن القيم المدرجة الستثمارات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدالت حالية ألدوات مماثلة أو نماذج تقييم أخرى. تعتقد اإلدارة

يتم قياسها بشكل مناسب بقيمها العادلة.المدرجة غير الملكية حقوق

الذمم التجارية المدينةعلىمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
للذمم التجارية المدينة. تستند معدالت المخصصات خسائر االئتمان المتوقعةالحتسابالمخصصاتتستخدم المجموعة مصفوفة 

، حسب الموقع الجغرافي ونوع أيمختلفة من العمالء التي لها أنماط خسارة مماثلة (قطاعاتتجميع لعلى أيام السداد المتأخرة
.المنتج ونوع العميل وتقييمه وما إلى ذلك)

المصفوفة بضبطتقوم المجموعة وف للمجموعة. سالملحوظةاريخية التالتعثرمعدالت علىمبدئيًامصفوفة المخصصات تعتمد
التعثر، يتم تحديث معدالت تقارير مالية. في تاريخ كل المستقبليةمعلومات اللتعديل تجربة خسارة االئتمان التاريخية مع 

.ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبليةالملحوظةالتاريخية 

ًاتقديرخسائر االئتمان المتوقعةوالظروف االقتصادية المتوقعة والملحوظةالتاريخية التعثربين معدالت تقييم العالقةيعتبر 
تجربة تشيراالقتصادية المتوقعة. قد ال واألحداثللتغيرات في الظروف ًاحساسيعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة. جوهريًا

.الفعلي للعميل في المستقبلإلى التعثر ًاخسارة االئتمان السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية أيض

، وبلغت ألف درهم)١٢١,٧٠٤: ٢٠١٨ألف درهم (٣٧٧,٦٨٨، بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة التقارير الماليةفي تاريخ 
٣٧,٢٩٣مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وبلغألف درهم)٤٤,٠٩٢: ٢٠١٨درهم (ألف ٣٧,٧١٢موجودات العقد ما قيمته 

في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع ًاأي فرق بين المبالغ المحصلة فعليإدراجألف درهم). يتم ٢٠١٨:٢١,٦٢١ألف درهم (
في بيان الربح أو الخسارة الموحد.استالمها
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الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)القرارات المحاسبية ٥

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
تقدير معدل االقتراض اإلضافي-عقود اإليجار 

افيال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلض
هو معدل الفائدة الذي يتوجب على المجموعة أن تدفعه من أجل معدل اإلقتراض اإلضافي لقياس مطلوبات عقود اإليجار. إن

اقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، على مدى فترة 
ما "يتوجب على المجموعة سداده"، وهو ما يتطلب تقديرًا عند عدل اإلقتراض اإلضافي ممماثلة، مع ضمان مماثل. لذلك يعكس

عدم توفر معدالت ملحوظة (مثل بالنسبة للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل) أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس 
جار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة). تقوم المجموعة شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإلي

باستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرها ويتطلب منها وضع معدل اإلقتراض اإلضافي بتقدير
.بعض التقديرات الخاصة بالشركة (مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة التابعة)

ة الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبيةاألحكام المحاسبي
، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية التي لها ٣أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة الموضحة في اإليضاح رقم 

األثر الجوهري األكبر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة.

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد 
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد 

إذا كان من المؤكد أنه لن اإليجار إذا كان من المؤكد أنه سوف تتم ممارسته، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار،
تتم ممارسته.

لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات تمديد وإنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحكام عند تقييم ما إذا كانت متأكدة إلى 
تأخذ المجموعة باالعتبار كافة الحقائق حد معقول من ممارستها أو عدم ممارستها لخيار تمديد أو إنهاء عقد اإليجار. وبهذا، 

والظروف ذات الصلة التي تولد حافزًا اقتصاديًا لممارسة  إما خيار التمديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة 
ا في ممارسة تقييم مدة اإليجار ما إذا كان هنالك حدث أو تغير جوهري في الظروف التي تقع ضمن سيطرتها يؤثر على قدرته

أو عدم ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٣٨

دمج األعمال٦

عمليات االستحواذ خالل السنة٦,١

إن المبالغ المدرجة فيما يتعلق بالموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة موضحة في الجدول أدناه:

اإلجماليشعاعترستجومبوس
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

الموجودات
٨,٥١٤٢٤٠,٤٠٠٢,٨٣١٢٥١,٧٤٥الموجودات الملموسة
١١,٧٤٨١,٥٨٦١,١٥٦١٤,٤٩٠الممتلكات والمعدات

٣٧٣٧--المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
٣٧,٠٧٨--٣٧,٠٧٨المخزون

١١,١٨٥-٣,٩٧٢٧,٢١٣موجودات حق االستخدام
٨٣,٠٦٨٢٣١,١٧٣٣١٤,٢٤١-النقد واألرصدة البنكية

١٦,٤٢٢٢٠٣,٦٤٥٧٢,٢٠٦٢٩٢,٢٧٣الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

٧٧,٧٣٤٥٣٥,٩١٢٣٠٧,٤٠٣٩٢١,٠٤٩

المطلوبات
١٩,٨٥٨١٣٣,٣٢٣٢٢٣,٧٤٥٣٧٦,٩٢٦الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

١٣,٨٢٢٣٩,٧٦٥-٢٥,٩٤٣قروض 
٩٣٠-٩٣٠-المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة

٨,٨٦٦-٢,٨٠٧٦,٠٥٩مطلوبات عقد اإليجار
٢,٦٠٠١,٠٨٢٣,٦٨٢-مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٤٨,٦٠٨١٤٢,٩١٢٢٣٨,٦٤٩٤٣٠,١٦٩

٢٩,١٢٦٣٩٣,٠٠٠٦٨,٧٥٤٤٩٠,٨٨٠موجودات الشركة المستحوذ عليهاصافي 

الحصة النسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد
١٤,٥٦٣٣٩٣,٠٠٠٦٨,٧٥٤٤٧٦,٣١٧المستحوذ عليها

٢٩,٧٤٦٣٠,٧٨١-١,٠٣٥الشهرة الناتجة من االستحواذ
)٢٩٣,٠٠٠(-)٢٩٣,٠٠٠(-الربح عند االستحواذ

١٥,٥٩٨١٠٠,٠٠٠٩٨,٥٠٠٢١٤,٠٩٨

اعتبار الشراء
إن تفاصيل اعتبار الشراء كاآلتي:

٩,٣٥٩--٩,٣٥٩القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقًا
٦,٢٣٩١٠,٠٠٠٩٨,٥٠٠١١٤,٧٣٩اعتبار الشراء المدفوع
٩٠,٠٠٠-٩٠,٠٠٠-اعتبار الشراء المستحق

١٥,٥٩٨١٠٠,٠٠٠٩٨,٥٠٠٢١٤,٠٩٨

تم إكمال تقييم القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد لكافة الشركات.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٣٩

دمج األعمال (تتمة)٦

عمليات االستحواذ خالل السنة (تتمة)٦,١

إن تحليل التدفقات النقدية عند عمليات االستحواذ هو كما يلي:

اإلجماليشعاعترستجومبوس
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)١١٤,٧٣٩()٩٨,٥٠٠()١٠,٠٠٠()٦,٢٣٩(النقد المدفوع
٨٣,٠٦٨٢٣١,١٧٣٣١٤,٢٤١-صافي النقد المستحوذ عليه لدى الشركات التابعة 

٧٣,٠٦٨١٣٢,٦٧٣١٩٩,٥٠٢)٦,٢٣٩(صافي التدفق النقدي عند االستحواذ

ذا جومبوس كومباني ذ.م.ماالستحواذ على 
%٥٠إلى %٣٠("جومبوس") من ذا جومبوس كومباني ذ.م.م، زادت المجموعة حصة ملكيتها في ٢٠١٩يناير ١ابتداء من 

اني ذ.م.م هي كومبذا جومبوسألف دوالر). إن شركة ١,٧٠٠ألف درهم (٦,٢٣٩من خالل مساهمة رأسمالية إضافية بقيمة 
شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مقرها الواليات المتحدة األمريكية، وتعمل في تجارة وإنتاج األغذية الحيوانية. تم احتساب 

إستنتجت المجموعة بأنها تسيطر على جومبوس حيث أن المجموعة تمارس سيطرتها االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ. 
اتفاقية توريد وتوزيع بيم المجموعة وجومبوس، باإلضافة إلى تمثيلها في مجلس اإلدارة وحق تعيين على جومبوس من خالل

منذ تاريخ درهم. ١٤,٥٦٣عضو في مجلس إدارة جومبوس. أدرجت المجموعة حقوق غير مسيطرة عند االستحواذ بقيمة 
ألف درهم  على التوالي.١,٥١٢ف درهم  وأل١٣٠,٨٨٣للمجموعة بقيمة وأرباح ، ساهمت جومبوس بإيرادات االستحواذ

االستحواذ على ترست انترناشونال جروب ذ.م.م
م ("ترست") .م.ذجروبانترناشونالمن حصص ملكية ترست%١٠٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٩نوفمبر ١اعتبارًا من 

ن ترست هي شركة خاصة ذات مسؤولية سنوات. إ٣أقساط خالل فترة ٤مليون درهم مستحقة الدفع عن طريق ١٠٠مقابل 
محدودة مقرها اإلمارات العربية المتحدة، وتعمل في بيع قطع الغيار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات العسكرية. تم احتساب 

، ستحواذمنذ تاريخ االدمج األعمال. ٣االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ألف درهم  على التوالي. في حال إذا تم تنفيذ ٢,١٥٥ألف درهم  و٢٩,١٤١ساهمت ترست بإيرادات وربح للمجموعة بقيمة 

ألف ٢٩,٠٩٣ألف درهم و ٤٣٦,٠٤١االستحواذ في بداية السنة، كانت ستساهم ترست بإيرادات وأرباح للموجوعة بقيمة 
درهم، على التوالي.

الصفقة عند االستحواذ،  قامت المجموعة بإعادة تقييم ما إذا قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها فيما يتعلق بربح 
وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحيح، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة  لقياس المبالغ التي يتم إدراجها في تاريخ االستحواذ. 

قيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي االعتبار المحول. على مع ذلك أظهرت نتائج إعادة التقييم زيادة ال
الرغم من ذلك كانت األمور جيدة من الناحية المالية، ونتيجًة لطبيعتها الخاصة واإليعاز من عميل ترست المهم، قرر المالكان 

لتجارية األخرى. السابقان بيع حصصهما في ترست حتى يتمكنا من التزكيز على مصالحهما ا



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٤٠

دمج األعمال (تتمة)٦

عمليات االستحواذ خالل السنة (تتمة)٦,١

م.م.ذالماليةلألوراقاالستحواذ على شعاع
م ("شعاع") .م.ذالماليةلألوراقمن حصص ملكية شعاع%١٠٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٩نوفمبر ١اعتبارًا من 

هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مقرها اإلمارات العربية المتحدة، وتعمل في تقديم شعاعمليون درهم. إن ٩٨,٥مقابل 
ساهمت شعاع بإيرادات خدمات وساطة األسهم. تم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ. منذ تاريخ االستحواذ، 

. في حال إذا تم تنفيذ االستحواذ في بداية السنة، ألف درهم  على التوالي٢,٧٧٦ألف درهم  ٣,٨٨٢للمجموعة بقيمة وأرباح 
ألف درهم، على التوالي.٧,٩٣٨ألف درهم و ١٨,٤٠٣كانت ستساهم شعاع بإيرادات وأرباح للموجوعة بقيمة 

دمج األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة ٦,٢

طاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتم استبعاد عمليات االستحواذ على الشركات خالل السنة المذكورة أدناه من ن
"دمج األعمال" بما أنه دمج أعمال للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة نظرًا إلى أن الشركة والشركات المستحوذ عليها ٣

لبيانات المالية يتم السيطرة عليها بشكل نهائي من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب عمليات االستحواذ في ا
اإليرادات توحيداختارت المجموعة عكس الجوهر االقتصادي للمعاملة. تي ت، والالحصصتجميع باستخدام طريقة الموحدة

والمصاريف والموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركات المستحوذ عليها من تاريخ االستحواذ.

بال القابضة للتبريد ذ.م.م 
من أسهم رأس المال %١٠٠سهمًا جديدًا وأكملت االستحواذ على ١,٣١١,٤٢٨,٥٧١أصدرت الشركة ، ٢٠١٩يونيو ٣٠في 

الصادرة لشركة بال القابضة للتبريد ذ.م.م وشركاتها التابعة ("بال"). تم إصدار األسهم الجديدة إلى المالك السابقين لشركة بال. 
في مجال تركيب محطات التبريد والتكييف، وإصالح محطات التبريد يقع مقر شركة بال في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل 

ألف ١١٩,٣١١للمجموعة بقيمة وأرباح ساهمت بال بإيرادات منذ تاريخ االستحواذ، واالستثمار في مشاريع البنية التحتية. 
بإيرادات وأرباح بالستساهم إذا تم تنفيذ االستحواذ في بداية السنة، كانتفي حال ألف درهم  على التوالي.٤٥,٤٥٩درهم  

ألف درهم، على التوالي.٧١,٠٦٨ألف درهم و ٢٠٧,٤٠٢للموجوعة بقيمة 

األجبان للدواجن ذ.م.م
م ("األجبان") مقابل اعتبار .م.ذللدواجنمن حصص ملكية األجبان%١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر ١بتاريخ 

وتعليفوتفقيساألجبان في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. تعمل األجبان في مجال تربيةيقع مقر شركةقيمته ال شيء.
ألف درهم  ١٢,٢٥٤للمجموعة بقيمة وأرباح بإيرادات األجبانساهمت خ االستحواذ،يتارمنالدواجن.منتجاتوبيعالدواجن
بإيرادات وأرباح األجبانإذا تم تنفيذ االستحواذ في بداية السنة، كانت ستساهم في حال ألف درهم  على التوالي.١,٨٢٩

ألف درهم، على التوالي.١٠,٣٨٠ألف درهم و ٧٦,٩٥٧للموجوعة بقيمة 

بالمز سبورتس ذ.م.م
قابل سبورتس") مم ("بالمز.م.ذسبورتسمن حصص ملكية بالمز%١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر ١بتاريخ 

وإدارةوإنشاءفي اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال استثمارسبورتسبالمزيقع مقر شركة اعتبار قيمته ال شيء. 
ألف درهم  ٥٤,٦٩٤للمجموعة بقيمة وأرباح بإيرادات سبورتسبالمزساهمت ، خ االستحواذيتارمنالرياضية. المشاريع
بإيرادات سبورتسبالمزإذا تم تنفيذ االستحواذ في بداية السنة، كانت ستساهم في حال ألف درهم  على التوالي.٢٠,٧٣٥

ألف درهم، على التوالي.٧٦,٧٠٢ألف درهم و ٣٠٨,٧٢٩وأرباح للموجوعة بقيمة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٤١

دمج األعمال (تتمة)٦

دمج األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة (تتمة)٦,٢

زي استورز ذ.م.م
استورز") مقابل اعتبار م ("زي.م.ذاستورزمن حصص ملكية زي%١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر ١بتاريخ 

في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في تجارة واستيراد المواد االستهالكية استورززييقع مقر شركة قيمته ال شيء. 
بإيرادات وأرباح للمجموعة استورززيساهمت خ االستحواذ، منذ تاريالطازجة، والمواد الغذائية المعلبة والمحفوظة والمجمدة. 

إذا تم تنفيذ االستحواذ في بداية السنة، كانت ستساهم ألف درهم  على التوالي. في حال ٢,٩٥٩ألف درهم  ٤٨,١٧٧بقيمة 
ألف درهم، على التوالي.١٨,٦٣٦ألف درهم و ٣٠٢,٩٩٩بإيرادات وأرباح للموجوعة بقيمة استورززي

ساين رويال سينما ذ.م.م
") مقابل رويالم ("ساين.م.ذسينمارويالمن حصص ملكية ساين%١٠٠، استحوذت الشركة على ٢٠١٩نوفمبر ١بتاريخ 

الخدمات،وإدارةفي اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في تأسيسم .م.ذسينمارويالساينيقع مقر شركة اعتبار قيمته ال شيء. 
ساين رويال ساهمت منذ تاريخ االستحواذ، السنمائية. والعروضالسريعةوالمشروباتالمأكوالتوأصنافالغذائيةالموادوبيع

إذا تم تنفيذ االستحواذ في بداية ألف درهم  على التوالي. في حال ٥٧٩ألف درهم  ١٣,٨٨٨للمجموعة بقيمة وأرباح بإيرادات 
ألف درهم، على التوالي.٧,١٠١ألف درهم و ٨٨,٠٥٩بإيرادات وأرباح للموجوعة بقيمة رويالساينالسنة، كانت ستساهم 

اإلجماليساين رويالزي ستورزبالمز سبورتساألجبانبال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات
٨٠,١٢٤---٨٠,٠٠٠١٢٤موجودات غير ملموسة

٧٨٨,١٥٧١٩٦,٢٢٢١,٠٦٤١٥,٨٨٧٨٠,٣٤٩١,٠٨١,٦٧٩ممتلكات، وآالت ومعدات
٧٥١٧,٢٧٣٥٤,٦٢٩٦٢,٦٥٣--موجودات حق االستخدام

١٤,٦١١١,٦٥٦٥,٢٢٤٨٤٤٢٢,٣٣٥-مخزون
٥,٧٠١٨,٢٥١١٧,٠٧٦-١,٩٠٣١,٢٢١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٣,٨٥٣---٣,٨٥٣-موجودات بيولوجية
١٣,٨٥٠١٠,٤١١٢١١,٧٨٩٥٧,٨٥٥٤٠,٧٦٨٣٣٤,٦٧٣نقد وأرصدة بنكية

٨٩,٦٣٤٢١,٩٢٦٧٤,٥٠٨٩٠,٣٥١١٢,٨٨٨٢٨٩,٣٠٧ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

٩٧٣,٥٤٤٢٤٨,٣٦٨٢٨٩,٧٦٨١٨٢,٢٩١١٩٧,٧٢٩١,٨٩١,٧٠٠

المطلوبات
١٣١,٤٢٨١١,٨٥٢٥٠,٧٤١٣٣,٤٦٣١٧,٥٤٦٢٤٥,٠٣٠وذمم دائنة أخرىذمم تجارية دائنة 

٣٨٣,١٢٤----٣٨٣,١٢٤قروض بنكية
٢٩,٨٧٤٤٤,٠٣٧٣٠٤١,٣٨٧٢,٠٥٤٧٧,٦٥٦مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٧٢٨---٧٢٨-إيرادات مؤجلة
٦٥١٧,٥٢٢٥٣,٢٨٣٦١,٤٥٦--مطلوبات عقد إيجار
٤,٠٨٠٩٣٢٢٢,٣٧٠٣,٢٤٨١,٣٦٩٣١,٩٩٩نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافآت 

٥٤٨,٥٠٦٥٧,٥٤٩٧٤,٠٦٦٤٥,٦٢٠٧٤,٢٥٢٧٩٩,٩٩٣

الحصة النسبية من صافي الموجودات
٤٢٥,٠٣٨١٩٠,٨١٩٢١٥,٧٠٢١٣٦,٦٧١١٢٣,٤٧٧١,٠٩١,٧٠٧القابلة للتحديد المستحوذ عليها

)١,٣١١,٤٢٩(----)١,٣١١,٤٢٩(لالستحواذالحصص الصادرة 
------االعتبار المدفوع

)٢١٩,٧٢٢(١٩٠,٨١٩٢١٥,٧٠٢١٣٦,٦٧١١٢٣,٤٧٧)٨٨٦,٣٩١(احتياطي اإلدماج

في بداية السنة، لبلغت إيرادات وأرباح المجموعة ما قيمته ٦,١في حال إذا تم تنفيذ دمج األعمال المذكور أعاله وفي اإليضاح 
ألف درهم على التوالي.٦٥٠,٠٥١ألف درهم و ٢,٤١٦,٣١٦



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٤٢

دمج األعمال (تتمة)٦

االستحواذ في السنة السابقة٦,٣

في فورراريس سان ماتيو اس. ال. يو.، مقابل %١٠٠للمأكوالت القابضة على حصة بنسبة ، استحوذت اليانس٢٠١٨خالل 
درهم ألف ٢,٤٨٩الناتج عن االستحواذ على شركة تابعة الربحبلغدرهم)٤,٨٣٠,٢٢٢يورو (١,٠٦٥,٠٠٠اعتبار بمبلغ

.المحولاالعتبارعلى المستحوذ عليهاالموجوداتتمثل زيادة في القيمة العادلة لصافي 

في الجدول أدناه.مدرجةالمفترضةالقابلة للتحديد والمطلوبات المستحوذةفيما يتعلق بالموجودات المدرجةإن المبالغ 

٢٠١٨
ألف درهم

٢٩مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
١٢٦مخزون

٧,٣٣٠)٧ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح 
٢٢موجودات أخرى

)١٨٧(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

٧,٣٢٠صافي الموجودات المستحوذ عليها
)٢,٤٩٠(الربح عند االستحواذ

٤,٨٣٠اعتبار الشراء

مستقل. لغرض اإلفصاح  تم تصنيف القيمة العادلة مقّيمتم التحقق من القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات من قبل 
.٣المستوى ضمنللعقار

إن تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ هو كما يلي:

٢٠١٨
ألف درهم

٣,٦٤٨النقد المدفوع
١,١٨٢مستحق الدفع إلى فورراريس سان ماتيو اس. ال. يو. (المستحوذ عليها)

٤,٨٣٠

ال يوجد أي اعتبار طارئ مدرج في سعر شراء الشركة التابعة.

، ساهمت الشركة التابعة المستحوذ عليها حاليًا في إيرادات وأرباح للمجموعة بمبلغ ٢٠١٨ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم على التوالي.٠,٣مليون درهم و ١٠,٧



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٩ديسمبر ٣١

٤٣

ممتلكات وآالت ومعدات٧

موجودات 
استزراع األسماك

المباني 
والتحسينات على 

آالت ومعداتالمأجور
أثاث، وتجهيزات 
سفن بحريةسياراتومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
اإلجماليقيد التنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:
٢٠١٨٨,٢٢٧١٠,١٦٧٣٨,٦٠٨٣,٦٣٠١٢,٨٨٤٣,٣٣٠٥,٨٩٣٨٢,٧٣٩يناير ١في 

٧,٣٣٠--٨٩١-٥,١٠٤١,٣٣٥-)٦استحواذ على شركات تابعة (إيضاح 
٥١,٧٢٣٥٢,٥٨٣-٣٩٦١٠٨٣٥٦--إضافات خالل السنة

)٥,٧٦٦(-)١٣٥()٢,٠١٨()٢٥()١,٧٤٩()٦٤()١,٧٧٥(استبعادات

٢٠١٨٦,٤٥٢١٥,٢٠٧٣٨,٥٩٠٣,٧١٣١٢,١١٣٣,١٩٥٥٧,٦١٦١٣٦,٨٨٦ديسمبر ٣١في 

٢٠١٩٦,٤٥٢١٥,٢٠٧٣٨,٥٩٠٣,٧١٣١٢,١١٣٣,١٩٥٥٧,٦١٦١٣٦,٨٨٦يناير ١في 
٨٤,٩٩٦١,٠٩٦,١٦٩-٢٢٦,٥٩٩٧٧٤,٤٤٤٥,٧٥٣٤,٣٧٧-)٦استحواذ على شركات تابعة (إيضاح 

٦٠,٥١٢٧٨,٥٥٩-٣,٧٥٣١٣,٠٢٦١,١٧٩٨٩-إضافات خالل السنة
)٤,٠٦٩(--)١,٣٢٧()١,٨٢١()٩٢١(-استبعادات خالل السنة

)٥٠٨()٥٠٨(------الشطب خالل السنة
-)٢٩٨(--١٢٩١٦٩--خالل السنةتحويالت 

٢٠١٩٦,٤٥٢٢٤٥,٥٥٩٨٢٥,٢٦٨٨,٩٩٣١٥,٢٥٢٣,١٩٥٢٠٢,٣١٨١,٣٠٧,٠٣٧ديسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٧٠,٦٢٠-٢٠١٨٨,٠٢٨٩,٤٩٣٣٥,٦٨٧٣,٣٣٤١٠,٧٤٨٣,٣٣٠يناير ١في 

٢,٨٥٨--١٩٩٤٤٩١,٧٤١٥٨٤١١المحمل للسنة
)٥,٢١٦(-)١٣٥()١,٤٩٣()٢٤()١,٧٢٥()٦٤()١,٧٧٥(ستبعاداتاإلالمحذوف عند

٦٨,٢٦٢-٢٠١٨٦,٤٥٢٩,٨٧٨٣٥,٧٠٣٣,٣٦٨٩,٦٦٦٣,١٩٥ديسمبر ٣١في 

٦٨,٢٦٢-٢٠١٩٦,٤٥٢٩,٨٧٨٣٥,٧٠٣٣,٣٦٨٩,٦٦٦٣,١٩٥يناير ١في 
٢٢,٠١٤--٣,٠٤٥١٦,٩٣٥٧٩٨١,٢٣٦-المحمل للسنة
)٣,٩٠١(--)١,٣٢٧()١,٧١٨()٨٥٦(--ستبعاداتاإلالمحذوف عند

٨٦,٣٧٥-٢٠١٩٦,٤٥٢١٢,٩٢٣٥١,٧٨٢٢,٤٤٨٩,٥٧٥٣,١٩٥ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠٢,٣١٨١,٢٢٠,٦٦٢-٢٣٢,٦٣٦٧٧٣,٤٨٦٦,٥٤٥٥,٦٧٧-٢٠١٩ديسمبر ٣١في 

٥٧,٦١٦٦٨,٦٢٤-٥,٣٢٩٢,٨٨٧٣٤٥٢,٤٤٧-٢٠١٨ديسمبر ٣١في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٤٤

(تتمة)ممتلكات وآالت ومعدات٧

مقابل بناء محطة تبريد مناطق المتكبدةالتكاليفبشكل رئيسي من التنفيذ، تتكون أعمال رأسمالية قيد ٢٠١٩ديسمبر ٣١في 
.)بناء مصنع جديد في مجمع دبي لالستثمارمقابل :٢٠١٨وبناء مصنع جديد في مجمع دبي لالستثمار (

: ٢٠١٨(ألف درهم ٢,١٠٠قامت المجموعة برسملة تكاليف تمويل متعلقة بقروضها البنكية البالغة ، ٢٠١٩ديسمبر ٣١خالل
.%٣الف درهم) . كان معدل الرسملة المستخدم في تحديد تكاليف التمويل هذه هو أيبور+ ٤٨٧

: ال شيء) كضمان مقابل القروض البنكية (إيضاح ٢٠١٨ألف درهم(٥٩٢,٢٩٦تم رهن ممتلكات ومعدات بقيمة دفترية تبلغ 
١٨.(

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٩,٩٩٨٢,٠٤١)٢٢اإليرادات (إيضاح تكاليف 
١,٩٢٨٦٩٧)٢٣المصاريف العمومية واإلدارية (إيضاح 

٨٨١٢٠)٢٤مصاريف البيع والتوزيع (إيضاح 

٢٢,٠١٤٢,٨٥٨

الموجودات غير الملموسة والشهرة٨

اإلجماليأخرىعقود العميلعالقة العميل حقوق االمتيازالشهرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

------٢٠١٩يناير ١في 
٣٠,٧٨١٨٠,٠٠٠١٦٦,٨٩٣٨٤,٨٠٠١٢٧٣٦٢,٦٠١)٦المتعلقة بدمج االعمال (إيضاح 

٣٢٢٣٢٢----إضافات خالل السنة
)١٠,٩٣٥()٨٩()٣,٥٣٣()٥,٥١١()١,٨٠٢(-اإلطفاء خالل السنة

٢٠١٩٣٠,٧٨١٧٨,١٩٨١٦١,٣٨٢٨١,٢٦٧٣٦٠٣٥١,٩٨٨ديسمبر ٣٠في 

الشهرة
تتكون الشهرة بشكل رئيسي من نمو المبيعات والعمالء الجدد والتعاون الناتج من عمليات االستحواذ. يتم تخصيص الشهرة 

هنالك ضرورة إلدراج خسارة انخفاض في القيمة مقابل الشهرة في على الوحدات المولدة للنقد المعنية. قدرت اإلدارة بأنه ليس 
تاريخ التقارير المالية.

عقود العميل وعالقة العميل 
ذات األجل الطويل والغير القابلة لإلنهاء والعالقات غير التعاقدية التي تم اكتسابها خالل السنة مع العمالء تمثل هذه الفئة العقود 

.٣٨عايير اإلدراج كموجودات غير ملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) وتستوفي م٦(إيضاح 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٤٥

الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى (تتمة)٨

حقوق اإلمتياز
، استحوذت شركة تابعة على حقوق والتزامات مرفقة بعقد تبريد مناطق امتيازي متعلقة بجزء ممن القطاع ٢٠١٨في ديسمبر 

مليون درهم لتقديم خدمات تبريد مناطق للعمالء في منطقة اإلمتياز ٨٠تطوير جزيرة الريم، أبوظبي، مقابل مبلغ ، منطقة ٤
مليون درهم ويعتبر الرصيد المتبقي مستحق السداد عند الطلب. إن فترة العقد ٥٨,٦المطورة من قبل طموح. تم تسوية مبلغ 

سنة من تاريخ بدء العقد األصلي.٣٥هي 

عقاريةالالستثماراتا٩

اإلجماليمبانيأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩
التكلفة:

٢٠١٩٩٧,٤٣٨٦٨,٤١٥١٦٥,٨٥٣يناير ١في 
)٩٧,٤٣٨(-)٩٧,٤٣٨(استبعادات خالل السنة

٦٨,٤١٥٦٨,٤١٥-٢٠١٩ديسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٦٧,٦٧٣٦٧,٦٧٣-٢٠١٩يناير ١في 

٤١٤٤١٤-المحمل للسنة

٦٨,٠٨٧٦٨,٠٨٧-٢٠١٩ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٣٢٨٣٢٨-٢٠١٩ديسمبر ٣١في 

٢٠١٨
التكلفة:
٢٠١٨٩٧,٤٣٨٦٨,٤١٥١٦٥,٨٥٣ديسمبر ٣١يناير و١في 

االستهالك:
٦٧,٢٦٠٦٧,٢٦٠-٢٠١٨يناير ١في 

٤١٣٤١٣-المحمل للسنة

٦٧,٦٧٣٦٧,٦٧٣-٢٠١٨ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٨٩٧,٤٣٨٧٤٢٩٨,١٨٠ديسمبر ٣١في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٤٦

(تتمة)عقاريةالاالستثمارات٩

٣١لالستثمارات العقارية باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة الذي أعدته اإلدارة داخليًا كما في تم تحديد القيمة العادلة 
تم تقدير القيمة العادلة لإلستثمار العقاري كما . ال تقل القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية عن القيمة المدرجة.٢٠١٩ديسمبر 

تمثلمن قبل اإلدارة ةالمستخدماتمليون درهم). إن االفتراض٣٠: ٢٠١٨هم (مليون در١٤بحوالي ٢٠١٩ديسمبر ٣١في 
سنويًا. لغرض اإلفصاح، تم إعتبار هذه اإلستثمارات العقارية ضمن %١٠التدفقات النقدية المستقبلية الثابتة ومعدل الخصم 

.٣المستوى 

مليون درهم. نتج ٢٥٠لميناء، أبوظبي مقابل اعتبار قدره خالل السنة، أبرمت المجموعة إتفاقية لبيع قطع أراضي في منطقة ا
ألف درهم ٢٥٠,٠٠٠ألف  درهم. قامت المجموعة بإدراج إيرادات من بيع أألراضي بقيمة ١٥٢,٥٦٢عن ذلك ربح بقيمة 

يها في ) حيث تم استيفاء التزامات األداء المنصوص عل٢٢ألف درهم (إيضاح ٩٧,٤٣٨) وتكلفة إيرادات بقيمة ٢١(إيضاح 
األرض في تاريخ التقارير ملكية قطع لتحويلاإلجراءات القانونية لم يتم اإلنتهاء بعد من . ٢٠١٩ديسمبر ٣١االتفاقية قبل 

.المالية

وشركات ائتالفإستثمارات في شركات زميلة ١٠

:المجموعةفيما يلي تفاصيل الشركات وشركات ائتالف

الملكيةنسبة بلد التأسيس والعملياتالرئيسيةاألنشطةإسم المنشأة
٢٠١٩٢٠١٨الشركات الزميلة

أبوظبي ماونتن جيت ذ.م.م.
إستثمار وتطوير المشروعات العقارية 

%٤٧%٤٧اإلمارات العربية المتحدةوتأسيسها وإدارتها

شركة تفسير للمقاوالت والصيانة 
العامة ذ.م.م.

وتطوير المشروعات العقارية إستثمار
%٢٠%٢٠اإلمارات العربية المتحدةوتأسيسها وإدارتها

المشاريع المشتركة

الزيو لإلستثمار العقاري ذ.م.م.
إستثمار وتطوير المشروعات العقارية 

%٦٥%٦٥اإلمارات العربية المتحدةوتأسيسها وإدارتها

لتطوير العقارات بروجريسيف
ذ.م.م.

إستثمار وتطوير المشروعات العقارية 
%٦٥%٦٥اإلمارات العربية المتحدةوتأسيسها وإدارتها

٣١تصفية شركة االئتالف. كما في الزيو لإلستثمار العقاري ذ.م.م.، قرر أعضاء مجلس إدارة شركة ٢٠١٨خالل السنة 
مليون درهم). ال تزال عملية التصفية ٠,٢: ٢٠١٨مليون درهم (٠,٢لإلستثمارات ، بلغت القيمة المدرجة ٢٠١٩ديسمبر 
مستمرة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٤٧

وشركات ائتالف (تتمة)إستثمارات في شركات زميلة ١٠

، بلغت ٢٠١٩ديمسبر ٣١، شركة زميلة، قيد التصفية حاليًا. كما في شركة تفسير للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م.تعتبر 
: ال شيء).٢٠١٨مدرجة لالستثمارت  ال شيء (القيمة ال

كما يلي:هي وشركات االئتالفزميلة الشركات الفي االستثماراتفيالحركة إن

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٢,٩٢٨٨,٨١٥يناير١الرصيد في 
٣,٤٨٦-خالل السنةاالستحواذ

-)٣,٨٦٤(استبعاد خالل السنة*
٤,٧٧٦٧,٠٦٢)٢٥المجموعة من الربح للسنة (إيضاح حصة 

)٦,٤٣٥()٦,٥٠٩(خالل السنةمستلمةأرباح توزيعات

٧,٣٣١١٢,٩٢٨ديسمبر٣١الرصيد في 

كما يلي:ربح من استبعاد شركة زميلة بعد االستحواذ على الحصة اإلضافية التي نتجت عنها سيطرة هو ال*إن

٢٠١٩
درهمألف 

٩,٣٥٩)٦,١القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية (إيضاح 
)٣,٨٦٤(ناقصًا: القيمة العادلة لشركة زميلة

٥,٤٩٥)٢٥ربح القيمة العادلة في حصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا (إيضاح 

ائتالف للمجموعة موضحة أدناه:إن المعلومات المالية الملخصة فيما يتعلق بكل شركة زميلة وشركة 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٢٢,٥٩٥٩٢,٧٠٩إجمالي الموجودات
)٥١,٢١١()٨,٦٠٣(إجمالي المطلوبات

١٣,٩٩٢٤١,٤٩٨صافي الموجودات

حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة 
٧,٣٣١١٢,٩٢٨وشركات االئتالف

٣٢,٨٧٣١٤٤,٤٠١إجمالي اإليرادات

٩,٦٦٩١٣,٣٠٧للسنةإجمالي الربح 

٤,٧٧٦٧,٠٦٢وشركات االئتالفالشركات الزميلة في حصة المجموعة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٤٨

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر١١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٢,١٢٧١,٧٨٧مدرجة
٤١,٠٥٦٢١,٠٨١غير مدرجة

٤٣,١٨٣٢٢,٨٦٨

٤٣,١٨٣٢٢,٨٦٨في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

غير محتفظ بها للمتاجرة. بدًال عن ذلك، يتم االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية هذه إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكية 
إدارة المجموعة باختيار تحديد هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كقيمة عادلة من خالل طويلة األجل. عليه، قامت 

الدخل الشامل اآلخر حيث أنهم على يقين بأن إدراج التقلبات القصيرة في القيمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر 
هذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طويل وتحقيق أدائها المحتمل لن يكون متماشيًا مع استراتيجية المجموعة في االحتفاظ ب

على األمد الطويل.

يتم إدراج االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام منهج الدخل. تم اإلفصاح عن طريقة التقييم المستخدمة إلستخراج 
.٣٠القيمة العادلة في اإليضاح 

كما يلي:الية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنةالموجودات المكانت الحركة في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٢٢,٨٦٨١٢,٩٣٦يناير١الرصيد في 
١٩,٥٨٩١٠,٩٤٢استثمارات مستحوذ عليها خالل السنة

٤٢,٤٥٧٢٣,٨٧٨
صافي ربح (خسارة) القيمة العادلة على االستثمارات بالقيمة العادلة 

)١,٠١٠(٧٢٦من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤٣,١٨٣٢٢,٨٦٨



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٤٩

المخزون١٢

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٤٤,٣٢٨٣٤,٧٠١أسماك ومنتجات سمكية
-٥٨,٩٤٠حيوانيةأعالف

-٣,٨٨٩دواجنمنتجات 
٦,٢١٣مواد غذائية وغير غذائية

-٤,٧٤٩بضائع جاهزة أخرى
٩,٠٩٣٢,٥٨٩تغليف ومواد خام 

-٧٥١قطع غيار ومواد استهالكية

١٢٧,٩٦٣٣٧,٢٩٠
)٧٤٠()٢,٤٣٠(الحركةءالمخزون بطيمخصص ناقصًا:
١٢,٢٩١٥٦٣في الطريقبضائع

١٣٧,٨٢٤٣٧,١١٣

الحركة هي كما يلي:المخزون بطيءالحركة في مخصص إن 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٧٤٠٣٣٦يناير١الرصيد في
-١,٤٤٤المستحوذ عليه في دمج أعمال

٢٤٦٤٠٤المحمل للسنة

٢,٤٣٠٧٤٠ديسمبر٣١الرصيد في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٠

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى١٣

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٣٧٧,٦٨٨١٢١,٧٠٤ذمم تجارية مدينة
)١٤,٤٥٦()٢٩,٩١٥(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٣٤٧,٧٧٣١٠٧,٢٤٨
٣٠,٣٣٤٣٦,٩٧٢موجودات العقد مع العمالء

٣٧٨,١٠٧١٤٤,٢٢٠
١١,٥١١٧,٧١٣محتجزات مدينة

٩,٠٣٩١,١٥٤مقدمًامصاريف مدفوعة 
-٥,٤٤٥مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالية

-١١٨,٨٦٢ذمم الهامش المدينة*
٣,٣٦٧-فوائد مستحقة مدينة

٣٢,١٢٣٢١,٣٨٤للموردين ومقاولي من الباطندفعات مقدمة
٦١,٨٥٠١٠,٠٧٦ذمم مدينة أخرىودائع و

٦١٦,٩٣٧١٨٧,٩١٤

الهامش المدينة بصافي الذمم المدينة من العمالء من خدمات متاجرة الهامش. يمثل هامش المتاجرة التمويل المقدم *تتعلق ذمم
من المجموعة بنسبة من القيمة السوقية لألوراق المالية الممولة على الهامش، والمضمونة بضمانات متاحة في حساب هامش 

تكن المبالغ المستحقة من العمالء والمبالغ المستحقة من أسواق األوراق ، لم ٢٠١٩ديسمبر ٣١المتاجرة كضمان. كما في 
المالية مستحقة أو منخفضة القيمة.

من عمالء:موجودات العقود

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

المدرجةناقصًا الخسائر المدرجة األرباح زائدًاتكلفة العقود المتكبدة 
٣٩٦,٨٣٠٢٩٣,٧٦٤حتى تاريخه
)٢٤٩,٦٧٢()٣٥٩,١١٨(حتى تاريخهفواتير اإلنجاز

٣٧,٧١٢٤٤,٠٩٢
)٧,١٦٥()٧,٣٧٨(من عمالء عن عقود مقاوالتالمبالغ المستحقة: مخصص مقابل ناقصًا

٣٠,٣٣٤٣٦,٩٢٧

. ال يتم تحميل أية فوائد على الذمم التجارية ٩٠-٦٠من تقديم الخدمات هو مبيعات البضائع وإن معدل فترة اإلئتمان على 
. القائمةالمدينة 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥١

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (تتمة)١٣

مدى أعماربمبلغ يساوي ، وموجودات العقود، والذمم المدينة األخرىللذمم المدينةالخسارةبقياس مخصص المجموعةتقوم 
باستخدام مصفوفة الموجودات المالية وموجودات العقودالمتوقعة على االئتمانالمتوقعة. ويتم تقدير خسائر االئتمانخسائر 

وفق العوامل يتم تعديلهاوتحليل للمركز المالي الحالي للمدين، للمجموعةمخصص تستند إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة 
وكذلك ةة للمجاالت التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من اتجاه األوضاع الحاليالخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العام

بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء.التقارير الماليةفي تاريخ المتوقعة

للمجموعة:يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية بناًء على مصفوفة المخصص 

تتجاوز فترةلم 
المجموعيومًا٦٠أكثر من يومًا٦٠–٣١يومًا٣٠أقل من إستحقاقها
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩ديسمبر ٣١
%١٠٠-٤%٤١-٣%١٣-١%٥-٠معدل خسارة االئتمان المتوقعة

٣٧٧,٦٨٨١٩٤,١٣٥٦٨,٧٤١٢٤,٠٢٠٩٠,٧٩٢إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند العجز
٢٩,٩١٥٦,٢٤٤٣,٠٤٥١,٢١٩١٩,٤٠٧خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر

٢٠١٨ديسمبر ٣١
%٥٨%٢١%٧%٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة

١٢١,٧٠٤٨٩,٣٣١١١,٩١٦٢,٤٧٣١٧,٩٨٤إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند العجز
١٤,٤١١٢,٦٢٤٧٨٥٥١٤١٠,٤٨٨خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر

خالل السنة كما يلي:الخسارة اإلئتمانية المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجاريةكانت الحركة على مخصص 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٤,٤١١٦,٩٤٦يناير١الرصيد في 
٥,٤٨٢-٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديل عند تطبيق 

-٨,٧٤٦المستحوذ عليه عند دمج األعمال
٨,٢٦٦٢,٣١١)٢٣المحمل خالل السنة (إيضاح 

-)١,٢٥٩(معكوسات خالل السنة
)٣٢٨()٢٤٩(المخصص المشطوب خالل السنة

٢٩,٩١٥١٤,٤١١ديسمبر٣١الرصيد في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٢

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (تتمة)١٣

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل موجودات العقود خالل السنة كاآلتي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٧,١٦٥٧,١٢٠يناير١الرصيد في 
٤٥-٩التعديل عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

-٢١٣)٢٣المحمل خالل السنة (إيضاح 

٧,٣٧٨٧,١٦٥ديسمبر٣١الرصيد في 

على مدى العمر للذمم التجارية لم يكن هنالك إي تغير جوهري في إجمالي المبالغ والحركات في خسائر االئتمان المتوعقة
.٢٠١٩ديسمبر ٣١المدينة وموجودات العقود أثر على تقدير مخصص الخسارة اعتبارًا من 

النقد وما يعادله ١٤

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١,١٦٤٢٥٨نقد في الصندوق
أرصدة بنكية: 

١,١٣٤,٠٦٨٢٢,٨٥٥الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب
١٧٠,٠٠٧٢٧٠,٤٣٧ودائع ألجل

)٥٤(-٩التعديل عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
-)٥٤(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١,٣٠٥,١٨٥٢٩٣,٤٩٦
)٢٠١,٧٢٤()٢٠,٣٣٢(ناقصا: ودائع ثابتة ذات استحقاقات أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

١,٢٨٤,٨٥٣٩١,٧٧٢النقد وما يعادله

يتم االحتفاظ بالودائع ألجل لدى بنوك تجارية. يتم اإلحتفاظ بهذه الودائع بشكل أساسي بعملة الدرهم اإلماراتي وبفائدة حسب 
شهر.١٢إلى ١معدالت السوق. إن هذه الودائع ذات استحقاقات أصلية تتراوح بين 
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الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٣

رأس المال١٥

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

المصرح به الصادر والمدفوع 
درهم للسهم ١مليون سهم بقيمة ١,٨٢١

١,٨٢١,٤٢٩٥١٠,٠٠٠درهم للسهم١مليون سهم بقيمة ٥١٠: ٢٠١٨ديسمبر ٣١(

درهم للسهم لالستحواذ على مجموعة بال للتبريد ١سهمًا إضافيًا بقيمة ١,٣١١,٤٢٨,٥٧١خالل الفترة، أصدرت الشركة 
).٦القابضة ذ.م.م. (إيضاح 

نظامياحتياطي ١٦

الشركة بتكوين قامتوالنظام األساسـي للشركة، ٢٠١٥) لسنة ٢وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
رأس المال. إن هذا االحتياطي من%٥٠يساويصبح االحتياطي أحتى كل سنةمن ربح %١٠باقتطاعوذلك نظامياحتياطي

غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي حددها القانون.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين١٧

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٦,٩٠٠١٥,٦٦٤يناير١في 
-٣٥,٦٨١)٦المستحوذ عليه عند دمج األعمال (إيضاح 

٥,١٢٥٢,٨٨٢المحمل للسنة
)١,٦٤٦()٨,٣٣٨(المدفوع خالل السنة

-١٧٦التحويالت

٤٩,٥٤٤١٦,٩٠٠ديسمبر٣١في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٤

القروض البنكية١٨

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٥٥,٠٢٢٢٨,٦٤٤قرض ألجل 
-٢٥٣,٧٧١قرض ألجل 
-٣٤٠,٩٩٨قرض ألجل 

-٤١٩٧,٦٥٣ألجل قرض
-٥٣٣,٢٧٧قرض ألجل 
-٦٩,٢٤٦قرض ألجل 
-٧٤,١١٥قرض ألجل 
-٨٣٤٤قرض ألجل 
-٩,٩٩٢قرض آخر

-٤٠,٤٥٤قصير األجلقرض

٤٤٤,٨٧٢٢٨,٦٤٤

مفصح عنه في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٣٢٦,٩٣٧٢٥,١٤٤غير متداولجزء 
١١٧,٩٣٥٣,٥٠٠جزء متداول

٤٤٤,٨٧٢٢٨,٦٤٤

١قرض ألجل 
مليون ٧١,٣من بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ ٢٠١٧في ١حصلت شركة تابعة على القرض ألجل 

. إن المبلغ األساسي مستحق الدفع على أقساط والمجمدةلتجهيز المأكوالت البحرية الطازجةدرهم لتمويل إنشاء مصنع جديد 
. يحمل القرض فائدة بمعدالت سوقية متغيرة زائد ٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون درهم لكٍل منها ابتداءًا من ٣,٥ربع سنوية بقيمة 

ف االقتراض المدرجة بلغت تكاليمليون درهم على القرض عند تاريخ التقارير المالية. ٥٥هامش. بلغ إجمالي السحوبات مبلغ 
إن القرض مضمون بضمان شركات لشركة تابعة أخرى ومرهون على درهم.٢,١٧٩,٥٤٤المؤهلة الموجوداتفي تكلفه 

المصنع قيد التشييد.

٢قرض ألجل 
بإجمالي حد من بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٣مارسفي٢حصلت شركة تابعة على القرض ألجل 

من إجمالي تكلفة مشروع محطة التبريد الخاصة بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنك) %٥٠مليون درهم لتمويل٩٢
٣١ابتداءًا من مليون درهم لكٍل منها٧,٧بقيمة نصف سنوية أقساط١٥إن المبلغ األساسي مستحق الدفع علىفي أبوظبي.

يحمل القرض فائدة بمعدالت . ٢٠٢٣النهائية للمبلغ المتبقي في ديسمبر مع سداد الدفعة ٢٠٢٣يونيو ٣٠حتى ٢٠١٦ديسمبر 
مقابل المحطة والماكينات المرهونة لصالح مؤسسات مالية وبنوك تجارية سوقية متغيرة زائد هامش. إن القرض مضمون

كضمان مقابل تسيهالت التمويل الممنوحة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٥

القروض البنكية (تتمة)١٨

٣قرض ألجل 
٤٠,٩بقيمة من بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٣مارسفي٣حصلت شركة تابعة على القرض ألجل 

. إن القرض مضمون بموجب ٢٠٢٣ديسمبر ٣١ابتداءًا من أقساطستةإن المبلغ األساسي مستحق الدفع على.مليون درهم
يما يتعلق بمحطة تبريد المناطق، باإلضافة إلى تعهد على المعدات رهن مسجل على حقوق مساطحة ممنوحة للشركة التابعة ف

مقابل مجموعة شركات رويالمن مشروع تبريد المناطق وتبعية قرض ٤المرحلة –التي تم تركيبها  في سنترال كابيتال 
مليون درهم.٣٦,٨

٤قرض ألجل 
مليون درهم لتمويل١٩٧,٦بقيمة ارات العربية المتحدة من بنك تجاري في دولة اإلم٤حصلت شركة تابعة على القرض ألجل 
، تم إعادة هيكلة القرض، بما في ذلك تعديل معدالت الفائدة (هوامش) بناًء على ٢٠١٦تشييد محطات تبريد مناطق. في سنة 

ة النهائية للمبلغ أقساط سنوية مع سداد الدفع٨معدالت السوق المتغيرة. إن القرض ألجل المعاد هيكلته مستحق السداد على 
. إن القرض مضمون بضمانة شخصية من مساهمي المجموعة وبرهن على العقار الذي تم ٢٠٢٤ديسمبر ٣١المتبقي في 

تشييده.

٥قرض ألجل 
مليون ٤٦,٥مع إجمالي حد من بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٥حصلت شركة تابعة على القرض ألجل 

إن المبلغ األساسي مستحق الدفع علىمن إجمالي تكلفة مشروع محطة التبريد الخاصة بسرايا في أبوظبي.%٦٠درهم لتمويل
. ٢٠٢٤والدفعة النهائية للمبلغ المتبقي في ديسمبر ٢٠٢٤يونيو ٣٠حتى ٢٠١٧يونيو ٣٠قسط نصف سنوي ابتداءًا من ١٦

مقابل المحطة والماكينات المرهونة لصالح القرض مضمونيحمل القرض فائدة بمعدالت سوقية متغيرة زائد هامش. إن 
مؤسسات مالية وبنوك تجارية كضمان مقابل تسيهالت التمويل الممنوحة.

٦قرض ألجل 
مليون ٣٣,٣مع إجمالي حد من بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٦حصلت شركة تابعة على القرض ألجل 

بقيمة أقساط نصف سنوية٧مستحق السداد على القرضإن في  دانة أبوظبي.١لمناطق المرحلة محطة تبريد ادرهم لتمويل
والدفعة النهائية للمبلغ المتبقي في ديسمبر ٢٠٢٠يونيو ٣٠حتى ٢٠١٧يونيو ٣٠ابتداءًا من مليون درهم لكٍل منها٤,٧٥
بموجب رهن مسجل على آالت وماكينات القرض مضمونيحمل القرض فائدة بمعدالت سوقية متغيرة زائد هامش. إن . ٢٠٢٠

ومعدات محطة تبريد المناطق في دانة، لصالح البنك وضمان شركات غير قابل لإللغاء لطرف ذو عالقة يغطي كافة التسهيالت.

٧قرض ألجل 
على أقساط من مؤسسة مالية لغرض شراء معدات. إن القرض مستحق السداد ٧حصلت شركة تابعة على قرض ألجل 

معدات رهن على . إن القرض مضمون ببمعدالت سوقية متغيرة. يحمل القرض فائدة ٢٠٢٤شهرية مستحقة في أغسطس 
الشركة التابعة.

٨قرض ألجل 
مؤسسة مالية لغرض شراء معدات. إن القرض مستحق السداد على أقساط من٧حصلت شركة تابعة على قرض ألجل 

معدات رهن على . إن القرض مضمون ببمعدالت سوقية متغيرة. يحمل القرض فائدة ٢٠٢٤شهرية مستحقة في أغسطس 
الشركة التابعة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٦

القروض البنكية (تتمة)١٨

قرض آخر
وتم تحويله إلى شركة تابعة أخرى عند ٢٠١٣حصلت شركة تابعة على قرض آخر من الدار العقارية ش.م.ع في يوليو 

. تم الحصول على القرض لغرض بناء محطة تبريد مناطق. التأسيس، دون إي تغيرات في شروط وأحكام اتفاقية العقد األصلي
مة العادلة، وهي تعادل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ال يحمل القرض أي فائدة وتم إدراجه مبدئيًا بالقي

١أقساط سنوية إبتداءًا من ٨والمخصومة باستخدام متوسط معدل الفائدة المطبق على القروض الداخلية، ومستحق السداد على 
مرهونة لصالح مؤسسات مالية محلية . إن القرض مضمون مقابل آالت وماكينات ٢٠٢٣أبريل ١وتنتهي في ٢٠١٦أبريل 

وبنوك تجارية كضمان مقابل تسهيالت تمويل ممنوحة.

قرض قصير األجل
مليون دوالر أمريكي) لدى ُمقرض. في تاريخ التقارير ١٢مليون درهم (٤٤بقيمة قرض قصير األجلتمتلك شركة تابعة 

مليون درهم. يحمل القرض قصير األجل فائدة بمعدالت سوقية ٣٥المالية، بلغ إجمالي رصيد القرض قصير األجل ما قيمته 
ومضمون مقابل ممتلكات ومعدات الشركة ٢٠٢٠يونيو ٣٠متغيرة زائدًا هامش. إن القرض قصير األجل مستحق السداد في 

التابعة وضمانات شركات من المساهمين.

إن الحركة في القروض البنكية خالل السنة كما يلي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٢٨,٦٤٤١,١٠٥يناير١الرصيد في 
-٤٢٢,٨٨٩)٦المستحوذ عليه عند دمج األعمال (إيضاح 

٣١,٥٢٥٢٧,٥٣٩السحوبات خالل السنة
-)٣٨,١٨٦(المبالغ المسددة خالل السنة

٤٤٤,٨٧٢٢٨,٦٤٤

إن المبالغ مستحقة السداد على النحو التالي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

-١١٧,٩٣٥خالل سنة واحدة
-١٢٨,٧٣٧ما بين سنة إلى سنتان

١٨٨,٧٠٠٣,٥٠٠سنوات٥–٢ما بين 
٩,٥٠٠٢٥,١٤٤سنوات٥أكثر من 

٤٤٤,٨٧٢٢٨,٦٤٤



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٧

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى١٩

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمدرهمألف 

٥٨١,٨٢٧٧٠,٨٧١الذمم التجارية الدائنة
١٣,٩٦٧١٥,٨٧٦مبالغ مدفوعة مقدمًا من عمالء

٥,٧٩٥١٠٤إيرادات اإليجار المؤجلة
٢٠,٥٧٦٨,٩٤٦محتجزات دائنة

٢٣٩,٥٤٧٥٢,٦٨٥مستحقات وذمم دائنة أخرى

٨٦١,٧١٢١٤٨,٤٨٢

يوم من تاريخ الفاتورة.٩٠إلى ٣٠الدائنة والذمم الدانئة األخرى للمجموعة فترات ائتمانية معتادة من لدى الذمم التجارية 

المطلوبات طويلة األجل األخرى٢٠

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

-٤٥,٥٢٢اإليرادات المؤجلة
-٣٣,٠٨٣مبالغ مدفوعة مقدمًا من عمالء

-١٥,٣٨٥المؤجلةإيرادات اإليجار 
-٦٧,٤٢٣ذمم دائنة غير متداولة أخرى

١٦١,٤١٣-



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٨

يراداتاإل٢١

تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لتحويل البضائع والخدمات عند نقطة زمنية في خطوط اإلنتاج التالية. 
٨اإلفصاح عنها لكل قطاع تم التقرير عنه بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية يتماشى ذلك مع معلومات اإليرادات التي تم 

قطاعات التشغيل.

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٦٢٦,٨٤٩٣٦٩,٣٢٠إيرادات األسماك والمنتجات السمكية
-٢٥٠,٠٠٠)٩بيع أرض (إيضاح 

-١١٩,٣١١تبريد مناطق
١١٢,٩٠١٣٣,٨٥٥والخدماتإيرادات الصيانة 

١٠٥,٣٥٠٩٤,٠٢٠إيرادات عقود المقاوالت
٢٣,٦٢٣٤٦,٥١٦إيراداات تصميم المناطر الطبيعية والزراعة

١٧,١٥٧٢٦,٥٣٠إيرادات إدارة مخيم العمال واإليرادات األخرى ذات الصلة
-٣,٨٨٢أخرى

١,٢٥٩,٠٧٣٥٧٠,٢٤١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

توقيت إدراج اإليرادات
٩٤٩,٣١٣٣٦٩,٣٢٠اإليرادات في فترة زمنية محددة

٣٠٩,٧٦٠٢٠٠,٩٢١اإليرادات بمرور الوقت

١,٢٥٩,٠٧٣٥٧٠,٢٤١

األسواق الجغرافية
٩٦٢,١٩٠٣٦٩,٣٢٠اإلمارات العربية المتحدة

٢٩٦,٨٨٣٢٠٠,٩٢١خارج اإلمارات العربية المتحدة

١,٢٥٩,٠٧٣٥٧٠,٢٤١

تتعلق اإليرادات المتوقع إدراجها في المستقبل بالتزام األداء الذي لم يتم الوفاء به أو لم يتم استيفاءه جزئيًا.

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

-٣,٩١٤في غضون سنة واحدة
-٧,٧٨١بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

-٣٧,٧٤١أكثر من خمس سنوات

٤٩,٤٣٦-
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الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٥٩

يراداتتكلفة اإل٢٢

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٤٦٥,٠٩٣٣٢٣,٠٥٣وغذائيةتكلفة منتجات سمكية
١٤٧,٣٧٣٥٠,٧٥٨موداد خام مباشرة ورسوم

٩٦,٥٧٠٨٤,٦٤٨من الباطن وصيانةأعمالتكلفة 
-٩٧,٤٣٨تكلفة أرض

٧٦,١٨٤٣٠,٣٤٦تكلفة موظفين
١٩,٩٩٨٢,٠٤١)٧استهالك (إيضاح 

١٧,٧٦٩٦٨أخرى

٩٢٠,٤٢٥٤٩٠,٩١٤

مصاريف عمومية وإدارية٢٣

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٥٦,٧١١٢٨,٠١٢رواتب وأجور
٦,٢٢٠٥,٣٤١)٢٦رسوم إدارية (إيضاح 

٦,٦٣٠٤,١٦٢إيجار، خدمات واتصاالت
١٦,٨٣٩٩,٢٩٤رسوم حكومية، مصاريف مهنية وقانونية

٨,٢٦٦٢,٣١١)١٣(إيضاح خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
١,٩٢٨٦٩٧)٧(إيضاح إستهالك

٢٣,٠٤١٧,٨٠١مصاريف أخرى

١١٩,٦٣٥٥٧,٦١٨

مصاريف بيع وتوزيع٢٤

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٤,٠٨٣١١,١٠٢وأجوررواتب 
١٣,٦١٩٦,٢٣٧عروض مبيعات وتسويق
٣,٩٥٧٤,٥٠٢إيجار، خدمات واتصاالت

٦,٧٠٦٣,٨٠٨مصاريف شحن ومبيعات مباشرة
٨٨١٢٠)٧استهالك (إيضاح 
٣,١٨٥٥,٦٩٢مصاريف أخرى

٤١,٦٣٨٣١,٤٦١



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦٠

إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى٢٥

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١٥,٤٩٢١١,٢٩٦إيرادات الفائدة وتوزيعات األرباح
١,٠٢٤١,٩٣٧إيرادات رسوم االمتياز

٣,٦٥٩٣,٦٦٠إيرادات إيجار
٣٦٦٤٠من بيع ممتلكات وآالت ومعداتربح

-١,٠٧٩إيرادات عمولة
)٥٣٥(٦٧٠التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية

ربح القيمة العادلة عند إعادة تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقًا 
-٥,٤٩٥)١٠(إيضاح 

٤,٧٧٦٧,٠٦٢)١٠(إيضاح حصة الربح من شركات زملية وشركات ائتالف 
١٧,٥٥٢٣,٣٨٧أخرى

٤٩,٧٨٣٢٧,٤٤٧

واألرصدةعالقةالذات معامالت األطراف٢٦

أعضاء المعامالت في المعامالت مع األطراف ذات العالقة، مثل المساهمين، والشركات الزميلة، والشركات التابعة، وتتمثل هذه 
تأثيرًا عليهاأو تلك التي يمارسونتلك األطرافموظفي اإلدارة الرئيسيين والمنشآت المسيطر عليها من قبل ومجلس اإلدارة 

التسعير لتلك المعامالت من قبل إدارة المجموعة.جوهريًا. يتم اعتماد سياسات وشروط 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦١

واألرصدة (تتمة)عالقةالذات معامالت األطراف٢٦

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

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (شركات خاضعة لسيطرة مشتركة) 
٣٤,٣٠٦٣٤,٣٩٣بال للخدمات التقنية ذ.م.م.

-٢٥,٧٥٢مينا باالص ذ.م.م.
-٢١,٧٦٥أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م
١٥,١٧٠١٤,٨١٦آر جي بروكرومنت آر اس سي ليمتد

-٨,١١٠شركة انترناشونال جولدن ذ.م.م
٦,٤٦٥٦,١٨٨مينا القابضة ذ.م.م.

-٤,٥٤٢الياه سات للتموين وتجهيز المطاعم ذ.م.م
-٣,٤٦٣إلدارة العقارات ١٦ثري 

-٣,٣٠٦مجموعة شركات بال
-١,٥٨٢مكتب الشركة-رويال جروب 

-١,١٦٩بارجون مول ذ.م.م.
-٨١٢ملتي بالي لالستشارات التسوقية ذ.م.م

-٧٧٤تي اس إل للعقارات ذ.م.م
-٥٨٢بال فور سوالر انيرجي

-٥٩,٦٩١شركة منتسبة
١٤,٦٦٤١٢,٧٧٢أخرى

)٨٤٢()١,٣٠٥(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٠٠,٨٤٨٦٧,٣٢٧

عالقة (شركات خاضعة لسيطرة مشتركة)مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 
-٢٧,٤١٥تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م.

-١٥,٦٧٣شركة طموح لإلستثمارات ذ.م.م.
-١٠,٠٤٥بال للخدمات التقنية ذ.م.م.

٩,٧٤٣٤,٠٠٠الوطنية للمشاريع والتعمير ذ.م.م.
-٦,٥١٢ذ م م-المها موديلر للصناعات 

٢,٦١١٤٥٢لإلدارة ذ.م.مرويال جروب 
-١,٤٧٨رويال جروب بروكيورمينت آر اس  سي ليمتد

١,١٢١٢٣٠الجرف للسفريات واللوجستية ذ.م.م.
-٧٥٢ملتي بالي لالستشارات التسوقية ذ.م.م

٥٦٣٢,٧٥٠هاي تيك كونكريت للمشاريع ذ.م.م.
١٠٣,٢٢٦٢٥٢أخرى

١٧٩,١٣٩٧,٦٨٤

١,٢٠٠١,٢٠٠عالقةقرض لطرف ذو



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦٢

(تتمة)عالقةالذات معامالت األطراف٢٦

في وال يخضع لفائدة ويستحقمليون درهم وهو غير مضمون ١,٢بمبلغالرئيسييندارة اإلالمجموعة قرض لموظفي منحت 
.٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٣,١٤٥-قرض من طرف ذو عالقة

ال يحمل القرض من طرف ذو عالقة فائدة ومستحق السداد بالكامل خالل السنة.

: تحت سيطرة مشتركة)جهات أطراف ذات عالقة (معامالت التالية مع بإبرام القامت المجموعة خالل السنة 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

١١٥,٦٣٥٥٩,٩٦٩إيرادات

٣٢,٦٢٢٤١,٠٩٧مشتريات

٢,٢٤١٣,٠٨١مصاريف عمومية وإدارية

-٦٣٦إيرادات فائدة

موظفي اإلدارة الرئيسينتعويضات 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٨,٧٢٩١٠,٨٦٦قصيرة األجل–رواتب ومزايا أخرى 
١٥٩٢٣١طويلة األجل–مكافأة نهاية الخدمة 

٦,٢٢٠٥,٣٤١)٢٣(إيضاح أتعاب إدارة



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦٣

العائد األساسي للسهم٢٧

العائد لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل للسنةربح الالعائد األساسي للسهم بقسمة احتسابيتم 
كما يلي:السنة

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٥٠٥,٥٦٠١٨,٤٥١(ألف درهم)العائد لمالكي الشركةربح ال

١,١٦٥,٧١٥٥١٠,٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف سهم)

٠,٤٣٠,٠٤(درهم)للسنةالعائد األساسي للسهم 

وااللتزاماتالمطلوبات الطارئة ٢٨

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

مطلوبات طارئة
١٧٣,٣٧٦٧٦,٣٤٣خطابات ضمان

٥٥,٢٥٤٢٦,٣٩٢خطابات اعتماد

٢٠٥,٢٦٨٤٤,٤١٩التزامات لنفقات رأسمالية

الضرائب٢٩

خاضعة للضريبة. يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل إن الشركات التابعة للمجموعة في الواليات المتحدة األمريكية وأسبانيا
ضريبية، للسنة الحالية على أساس الدخل الخاضع للضريبة المقدر والمحسوب من قبل المجموعة من خالل استخدام معدالت

التابعة معمول بها في تلك البلدان التي تمارس فيها الشركاتبشكل جوهري في تاريخ التقارير المالية، أو تم فرضهامفروضة 
إن المجموعة غير خاضعة لضريبة الدخل في اإلمارات وأي تعديل على الضريبة فيما يتعلق بالسنوات السابقة.أنشطتها، 

العربية المتحدة. وبالتالي فإن تقديم منتج الربح المحاسبي الموحد مضاعفًا بالمعدالت الضريبية المطبقة ليس له مغزى. تم 
د إلى الربح المحاسبي العائد إلى الضريبة والتسوية بين مصاريف الضريبة و منتج الربح المحاسبي تسوية الربح المحاسبي الموح

ديسمبر كما يلي:٣١العائد إلى الضريبة مضاعفًا بمعدل ضريبة الدخل الفعلي للسنة المنتهية في 



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦٤

الضرائب (تتمة)٢٩

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٥٠٦,٢٠٠٢٠,١٨٥الضريبةالربح المحاسبي قبل
)٢٠,١٨٥()٥٠٥,٤٦٧(الدخل غير الخاضع للضريبة

-٧٣٣الربح المحاسبي الخاضع للضريبة

-١١٩: الشيء)٢٠١٨(%١٦بمعدل ضريبي فعلي 
-٣٥٤فروقات مؤقتة

-١٠٢أخرى

-٥٧٥رسوم ضريبة الدخل المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد

إن المكونات الجوهرية لمصاريف ضريبة الدخل هي كما يلي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

ضريبة الدخل الحالية:
-١١٩السنة الحالية–رسوم ضريبة الدخل الحالية 

ضريبة الدخل المؤجلة:
-٤٥٦فروقات في التوقيت

-٥٧٥المدرجة في بيان الدخل الشاملمصاريف ضريبة الدخل 

: نفس الشيء)٢٠١٨، لم يكن لدى المجموعة مراكز ضريبية غير مؤكدة (٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في 

إن المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

-١,١٤٣موجودات ضريبية مؤجلة
-١,٥٩٩مطلوبات ضريبية مؤجلة

٤٥٦-

مخصص ضريبة الدخل (مدرج ضمن بند الذمم التجارية الدائنة 
-١١٩والذمم الدائنة األخرى)



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦٥

لألدوات الماليةالقيمة العادلة٣٠

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

يتم تحديد القيم العادلة لموجودات مالية ومطلوبات مالية مرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء ·
.إعداد التقارير الماليةعلى أسعار التداول بالسوق في ختام األعمال بتاريخ 

لنماذج األسعار المقبولة بشكل عام بناًء على يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى وفقًا·
األسعار من معامالت السوق المتداولة القابلة للمالحظة واألسعار المتداولة ألدوات باستخدامتحليل التدفق النقدي المخصوم 

.مماثلة

القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر 
يظهر الجدول التالي تحليًال .إعداد التقارير الماليةيتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة 

استنادًا إلى الحد الذي تكون ٣إلى ١بالقيمة العادلة ضمن المستويات من لإلدراج المبدئيلألدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا 
وتقدم معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية.العادلة قابلة للمالحظةفيه القيمة

قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو -١المستوى ·
مطلوبات مطابقة.

التي يمكن ١األسعار المدرجة ضمن المستوى باستثناءقة من مدخالت قياسات القيمة العادلة هي تلك المشت-٢المستوى ·
إما بشكل مباشر (كما األسعار) أو غير مباشر (مشتقة من األسعار).االلتزاممالحظتها لألصل أو 

ي ال التااللتزامقياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو -٣المستوى ·
تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت ال يمكن مالحظتها).

يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقارير المالية. يوضح الجدول التالي المعلومات 
حول كيفية تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية:

القيمة العادلة 
٢٠١٩كما في 

كما القيمة العادلة 
٢٠١٨في 

القيمة تراتبية
العادلة

أساليب التقييم 
والمدخالت 

الرئيسية

الهامةالمدخالت
غير القابلة 
للمالحظة 

غير القابلة المدخالت 
لقيمة العادلةللمالحظة ل

ألف درهمألف درهم

–في أسهم مدرجة استثمارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسعار متداولة في ١المستوى ٢,١٢٧١,٧٨٧
سوق نشط

ال ينطبقال يوجد

مدرجة غير في أسهم استثمارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة –

من خالل الدخل الشامل اآلخر

طريقة التدفقات ٣المستوى ٤١,٠٥٦٢١,٠٨١
النقدية المخصومة

صافي قيمة 
الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
القيمة العادلة.

مدخالت هامة ٣المستوى ١,٢٠٦١,٥٠٤الموجودات البيولوجية*
قابلة للمالحظة

ال ينطبقال يوجد

. ال يوجد أية مطلوبات مالية يتطلب قياسها بالقيمة العادلة، وبالتالي لم السنةلم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل 
يتم إدراج أية إيضاحات في الجدول أعاله.

بالقيمة العادلة ، تشمل الموجودات البيولوجية على نباتات المشتل المدرجة التي يتم إدراجها٢٠١٩ديسمبر ٣١*اعتبارًا من 
وتربية الدواجن التي يتم إدراجها بالقية العادلة.



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات المالية حولإيضاحات 
(غير مدققة)٢٠١٩يونيو ٣٠

٦٦

لألدوات المالية (تتمة)القيمة العادلة٣٠

يتم تحديد القيمة العادلة لنباتات المشتل بناًء على األسعار السوقية الحالية لنوع مماثل من الموجودات. ليس هنالك أسعار سوقية 
دواجن في مجلس التعاون الخليجي، ويتم تحديد بدائل لقياس القيمة العادلة من قبل اإلدارة لتكون غير مدرجة بالنسبة لتربية ال

قابلة للتحقيق. بناًء عليه، تتضمن تكلفة الدجاج البًياض المحددة على أساس معدل نفقات شهرية، سعر شراء دجاج بعمر يوم 
لمزرعة من خارج القطر، إلى جانب تكاليف مثل تكاليف العلف، وكافة المصاريف المتكبدة في جلب دجاج بعمر يوم إلى ا

المتكبدة في تربية والمحافظة على سرب الدجاج حتى بداية عملية إنتاج البيض.

التحليل القطاعي٣١

:األعمال على النحو التاليتقطاعاتعمل المجموعة من خالل ألغراض تشغيلية، 

محطات التبريد والتكييف، إصالح محطات التبريد واالستثمار في مشاريع البنية التحتية.يتضمن تركيب قطاع تبريد المناطق:

تصميم وتنفيذ و، األعمال البحريةتتضمن خدمات فنية وتجارية ومقاوالت، وخصوصًا مقاوالت العقارات:/مقاوالتقطاع ال
وبيع العقارات.عمالالإدارة سكن والمناظر الطبيعية، 

وأصنافيتضمن تقديم خدمات تتعلق بخدمات استثمار وتأسيس وإدارة المشاريع الرياضية، وبيع األطعمة القطاع الرقمي: 
. السنمائيةوالعروضالسريعةوالمشروباتالمأكوالت

يتضمن بيع قطع الغيار واإلصالحات المتعلقة بالمعدات العسكريةالقطاع الصناعي: 

تجميد األسماك واألغذية البحرية، تجهيز وتغليف منتجات األغذية خاص بالشركة العالمية القابضة القطاع األغذيةيتضمن
أيضًا توريد وتصنيع وبيع كما تضمنالبحرية، تربية وتجارة األسماك واألغذية البحرية والتجارة العامة في المواد الغذائية. 

والدواجن.، واللحوم لتأمين الطعام من صناعة األلبانأعالف وأطعمة حيوانية 

الخاص بالشركة العالمية القابضة على خدمات الوساطة المقدمة فيما يتعلق باألوراق المالية.قطاع األمواليشمل 

.تشمل مصاريف المكتب الرئيسي غير المخصصة ألي قطاعقطاعات أخرى (غير مخصصة)
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٦٧

(تتمة)التحليل القطاعي٣١

اإلجماليقطاعات أخرىقطاع األموالقطاع األغذيةالقطاع صناعيالقطاع الرقميقطاع المقاوالت/العقاراتقطاع تبريد المناطق
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٢٥٩,٠٧٣٥٧٠,٢٤١---٥٩٧,٧٠٨٣٦٩,٣٢٠٣,٨٨٢-٢٩,١٤١-٤٤٠,٤٤٩٢٠٠,٩٢١٦٨,٥٨٢-١١٩,٣١١اإلرادات
)٤٩٠,٩١٤()٩٢٠,٤٢٥(----)٣٢٣,٠٥٣()٥٢٦,٣٩٢(-)٢٤,٠٢٧(-)٤٢,٨٢٢()١٦٧,٨٦١()٢٦١,٥٠١(-)٦٥,٦٨٣(تكلفة المبيعات

٣٣٨,٦٤٨٧٩,٣٢٧---٧١,٣١٦٤٦,٢٦٧٣,٨٨٢-٥,١١٤-١٧٨,٩٤٨٣٣,٠٦٠٢٥,٧٦٠-٥٣,٦٢٨الربحإجمالي 

)٣١,٤٦١()٤١,٦٣٨(----)٣١,٤٦١()٤١,٦٣٨(--------مصاريف البيع والتوزيع
)٥٧,٦١٨()١١٩,٦٣٥(-)٢٨,٨١٠(-)٢,٢٣٣()٣٠,٣٧١()٤٣,٨٧٤(-)٤,١٢٠(-)٨,١٤٦()٢٧,٢٤٧()٢٦,٦٥٣(-)٥,٧٩٩(المصاريف العمومية واإلدارية

)٩,٧٥٢(١٧٧,٣٧٥-)٢٨,٨١٠(-١,٦٤٩)١٥,٥٦٥()١٤,١٩٦(-٩٩٤-١٥٢,٢٩٥٥,٨١٣١٧,٦١٤-٤٧,٨٢٩الربح (الخسارة) التشغيلية

٢٦,٤٣١١٧,٨٢٣-٥٩١-٥,٥٣٤٤,٣٣٦١,٢٨٣---١٤,٦٩٢١٣,٤٨٧٤,٣٣١--إيرادات االستثمار
٢٩٣,٠٠٠٢,٤٩٠٢٩٣,٠٠٠٢,٤٩٠------------ربح من صفقة الشراء

٢٣,٣٥٢٩,٦٢٤---٨,٧٥٩٥,٩١٢١٨٦-١,٢١٥-٦,٢٠٢٣,٧١٢١٥-٦,٩٧٥مصاريف أخرى /إيرادات
-)١٣,٩٥٨(-)١٣٢(-)٣٤٢(-)٢,٦٤٠(-)٥٣(-)٦٤٦(-)٧٩٨(-)٩,٣٤٧(تكاليف التمويل
-)٥٧٥(-----)٥٧٥(--------ضريبة الدخل

٢٦٤,٦٤٩٢,٤٩٠٥٠٥,٦٢٥٢٠,١٨٥-٢,٧٧٦)٥,٣١٧()٣,١١٨(-٢,١٥٦-١٧٢,٣٩١٢٣,٠١٢٢١,٣١٤-٤٥,٤٥٧الربح (الخسارة) للسنة

٣٥,٣٩٦٢,٨٥٨-٧,٧٧٢-٨,٨١٢١,١١٥١٣٩-١٦٢-١,٧٨٩١,٧٤٣١,٦٨١-١٥,٠٤١زائدًا: استهالك وإطفاء
-١٣,٩٥٨-١٣٢-٣٤٢-٢,٦٤٠-٥٣-٦٤٦-٧٩٨-٩,٣٤٧زائدًا: تكاليف تمويل
-٥٧٥-----٥٧٥--------زائدًا: ضريبة دخل

علىناقصًا: ربح من استحواذ 
-)٢٩٣,٠٠٠(-)٢٩٣,٠٠٠(------------شركة  تابعة

الربح قبل الفائدة والضريبة
٢,٤٩٠٢٦١,٤٠٤٢٣,٠٤٣)٢٠,٤٤٧(-٣,٢٥٧)٤,٢٠٢(٧,٧٥٩-٢,٣٧١-١٧٤,٩٧٨٢٤,٧٥٥٢٣,٦٤١-٦٩,٨٤٥واالستهالك واإلطفاء

٣,٩٧٨,١٤٩٧٩١,١٥٤-٣١٦,٣٠٦-٨٤٨,١٣١٢١٧,٨٢٥٦٨٤,٤٣٥-٢٠٦,٠٣٥-٥٦١,٥٣٤٥٧٣,٣٢٩٣٩٧,٦٦٥-٩٦٤,٠٤٣القطاعوجودات م

٢,١٩٤,٩٠٩٥٨٦,٢٩٩-٢١٣,٧٩٤-٥٠٤,٤٨٠١٣٣,٢٤٩١٣٥,٧٣١-١٥٢,٦٦٦-٤٥٨,٥١١٤٥٣,٠٥٠٢٥٩,٢٣١-٤٧٠,٤٩٦حقوق الملكية

١,٧٨٣,٢٤٠٢٠٤,٨٥٥-١٠٢,٥١٥-٣٤٣,٦٥١٨٤,٥٧٦٥٤٨,٧٠٤-٥٣,٣٧٠-١٠٣,٠١٩١٢٠,٢٧٩١٣٨,٤٣٤-٤٩٣,٥٤٧مطلوبات القطاع
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٦٨

إدارة المخاطر المالية٣٢

إدارة مخاطر رأس المال
إن هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو حماية مقدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ اإلستمرارية بهدف تقديم عوائد 

لفة رأس المال.للمساهمين ومنافع للشركاء وكذلك االحتفاظ بهكيل رأس المال بخفض تك

وبهدف االحتفاظ أو تعديل هيكل المال، قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية 
للمساهمين وإصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لخفض الديون.

السنة.لم يكن هنالك تغييرات على منهج المجموعة إلدارة رأس المال خالل

وبما يتوافق مع األخرين في الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم أحتساب نسبة 
المديونية كصافي الدين مقسومًا على إجمالي القروض ناقصًا النقد والودائع القصيرة األجل. يتم إحتساب إجمالي "حقوق الملكية" 

المركز المالي زائد صافي الدين.كما هو معروض في بيان

كانت نسب المديونية في نهاية السنة كما يلي:

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

٤٤٤,٨٧٢٢٨,٦٤٤قروض بنكية
-٨٥,٦٦٦مطلوبات عقد إيجار

٣,١٤٥-قرض من طرف ذو عالقة
)٢٩٣,٤٩٦()١,٣٠٥,١٨٥(أرصدة بنكية ونقد

)٢٦١,٧٠٧()٧٧٤,٦٤٧(صافي الدين

٢,١٧٢,٤٨١٥٧٧,٠٣٠حقوق الملكية

--نسبة المديونية/حقوق الملكية

أهداف إدارة المخاطر المالية
مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر تحويل العمالت األجنبية -تتعرض المجموعة للمخاطر التالية المتعلقة باألدوات المالية 

ومخاطر التدفقات النقدية ومخاطر معدالت الفائدة على القيمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ومخاطر األسعار 
يتمركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى الحد من التأثيرات السلبية 

المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

إدارة مخاطر السوق
مخاطر تحويل العمالت األجنبية

ليس لدى المجموعة أي تعرض جوهري لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم موجوداتها ومطلوباتها المالية سائدة بالدرهم 
اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي، حيث أن الدوالر األمريكي ثابت مقابل الدرهم اإلماراتي.
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٦٩

إدارة المخاطر المالية (تتمة)٣٢

إدارة مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر األسعار

تتعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار األوراق المالية المتداولة بسبب االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة في 
امل اآلخر. بلغت محفظة المجموعة االستثمارية بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

ألف درهم). بتاريخ التقارير المالية، إذا كانت أسعار االستثمارات أعلى/أقل ٢٢,٨٦٨: ٢٠١٨ألف درهم (٤٣,١٨٣ما قيمته 
١,١٤٣: ٢٠١٨ألف درهم (٢,١٥٩مع ثبات كافة المتغيرات، إلرتفعت/إنخفضت حقوق ملكية المجموعة بقيمة %٥بنسبة 

ألف درهم).

مخاطر معدل الفائدة
يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الفائدة السوقية بشكل رئيسي بقروض المجموعة المصرفية ذات معدالت 

نقاط أساس ١٠، إذا كانت معدالت الفائدة على القروض أعلى/أقل بـ ٢٠١٩ديسمبر ٣١الفائدة العائمة والودائع البنكية. في 
ألف درهم)، كنتيجة لمصاريف ٢٨٦: ٢٠١٨مليون درهم (٤,٤بقاء كافة المتغيرات ثابتة، لكان الربح للسنة أعلى/اقل بمبلغ مع

الفائدة العالية/المنخفضة على القروض ذات المعدل العائم.

إدارة مخاطر االئتمان
ان التي تتعلق بأرصدة الذمم المدينة. تكون كل  شركة يتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، بإستثناء مخاطر االئتم

محلية مسؤولة عن إدارة وتحليل مخاطر االئتمان لكل من عمالئهم الجدد قبل عرض شروط وأحكام الدفع االعتيادية وأحكام 
لى تعرضات االئتمان التوصيل. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يعادله والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية باإلضافة إ

للعمالء، ويشمل ذلك المدينون القائمة والمعامالت الملتزم بها. على أساس كل حالة على حدة. يتم مراقبة استخدام حدود االئتمان 
بشكل دوري. إن سياسة المجموعة هي إيداع النقد وما يعادله والودائع القصيرة األجل لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة 

طيبة.

ليس هناك تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان ضمن المجموعة. توجد سياسات مطبقة بهدف ضمان تقديم الخدمات إلى العمالء 
ذو تاريخ ائتماني مقبول. ينشأ تعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان من فشل الطرف المقابل، بأقصى تعرض مساوي للقيم 

المدرجة لهذه األدوات.

السيولةإدارة مخاطر 
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة من الوفاء بمتطلبات التمويل. يتم مراقبة قائمة استحقاق المطلوبات المالية 

من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بسيولة مناسبة.

اإلدارة المالية للمجموعة. تقوم اإلدارة يتم إعداد توقعات التدفقات النقدية في الشركات التشغيلية للمجموعة ويتم تجميعها من قبل 
المالية للمجموعة بمتابعة التوقعات المتداولة لمتطلبات سيولة المجموعة بهدف ضمان توفر نقد كافي السيتفاء االحتياجات 

تهاك التشغيلية مع االحتفاظ بسقف كافي على تسهيالت االقتراض الملتزم بها الغير مسحوبة في كافة األوقات بهدف عدم ان
المجموعة لحدود أو مواثيق االقتراض على أي من تسهيالت قروضها. تأخذ هذه التوقعات في االحتساب خطة تمويل ديون 

المجموعة واالمتثال بالمواثيق واالمتثال باألهداف المالية الداخلية في بيان المركز المالي الموحد.
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٧٠

إدارة المخاطر المالية (تتمة)٣٢

السيولة (تتمة)إدارة مخاطر 
يحلل الجدول التالي المطلوبات المالية للمجموعة ضمن مجموعات استحقاق ذات صلة بناًء على الفترة المتبقية بتاريخ التقارير 

المالية لتواريخ االستحقاق التعاقدية. إن القيم المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية الغير مخصومة:

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١شهر١٢إلى ٣أشهر٣أقل من عند الطلب
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩ديسمبر ٣١في 
١١٨,٠٣٩٣٤١,٥٥٤٩,٦٧١٤٦٩,٢٦٤--القروض البنكية

٩٣,٠٢٧-٨,٨٢٨٨٤,١٩٩--مطلوبات عقود اإليجار
١٧٩,١٣٩---١٧٩,١٣٩-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

٨٤١,٩٥٩--٥٨,٦٠٠٣٨٨,٦١٣٣٩٤,٧٤٦الذمم الدائنة والمستحقات
٦٧,٤٢٣-٦٧,٤٢٣---مطلوبات غير متداولة أخرى

٥٨,٦٠٠٥٦٧,٧٥٢٥٢١,٦١٣٤٩٣,١٧٦٩,٦٧١١,٦٥٠,٨١٢اإلجمالي

٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
٣,٥٠٠٢٥,١٤٤٢٨,٦٤٤---القروض البنكية

٧,٦٨٤---٧,٦٨٤-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٣,١٤٥-٣٦٠١,٠٨٠١,٧٠٥-قرض من طرف ذو عالقة

١٣٢,٥٠٢--١٣٢,٥٠٢--الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٨,٠٤٤١٣٣,٥٨٢٥,٢٠٥٢٥,١٤٤١٧١,٩٧٥-اإلجمالي

أرباحتوزيعات٣٣

درهمألف درهم٣,٧٨٠غير المسيطرة بقيمة الحقوقأرباح تعود إلى توزيعاتخالل السنة الحالية، أعلنت المجموعة عن 
.ألف درهم)٤,٠٠٠: ٢٠١٨(

أحداث الحقة٣٤

، قرر مجلس إدارة المجموعة اعتماد االستحواذ على الشركات التالية: ٢٠١٩نوفمبر ١٢بتاريخ 

حصة ملكية %١٠٠–شركة طموح لالستثمارات ذ.م.م . ١
حصة ملكية%٣١–ذ.م.م بيور هيلث لتجارة التجهيزات الطبية. ٢

وتم احتسابها كدمج أعمال شركات خاضعة ٢٠٢٠فبراير ١٧اكتمل االستحواذ على شركة طموح لالستثمارات ذ.م.م بتاريخ 
لسيطرة مشتركة باستخدام طريقة تجميع الحصص.

وتم احتسابها كاستثمار في شركة ٢٠٢٠فبراير ١١بتاريخ ذ.م.م بيور هيلث لتجارة التجهيزات الطبيةاكتمل االستحواذ على 
زميلة باستخدام طريقة المكلية.

من رأس %٢٠سهم، تمثل نسبة ٦,٠٠٠,٠٠٠إلستحواذ على عتماد امجلس إدارة المجموعة اقرر ،  ٢٠٢٠فبراير ٢بتاريخ
.٢٠٢٠فبراير ١١المال الصادر لشركة اإلمارات للمرطبات. تم إكمال اإلستحواذ بتاريخ 


