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 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إشراق لالستثمار ش.م.ع. 

  الموحدةتقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 الـــرأي
)يشار إليهم معًا بــــــــــ "الم مو ة"(    ةوشركاتها التابع  )"الشركة"(إشراق لالستثمار ش.م.ع. لـــــ قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

والدخ   ، الخسـارةأو    الربح البيانات الموحدة لــــــــــــــــ، وك  من 2021ديسـمبر    31والتي تشـم  بيا  المرك  المالي الموحد كما يي  
  الموحدة واإليضـــــاحات حوي البيانات المالية،  والتدي ات الن دية للســـــنة المنتهية بللا التار   الملكيةالشـــــام  والت يرات يي ح وق 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. التي تشم 
 

المرك  المــالي الموحــد    ،ال وهر ــةيي رأينــا، إ  البيــانــات المــاليــة الموحــدة المري ــة تةهر ب ــــــــــــــورة  ــادلــة، من  مي  النواحي  
وأدائها المالي الموحد وتدي اتها الن دية الموحدة للسـنة المنتهية بللا التار   وي ًا للمعايير   2021ديسـمبر    31للم مو ة كما يي  

 .الدولية للت ار ر المالية

 الـــــرأي أساس
 مســــاولية مدقق الحســــاباتل د قمنا بتدقي نا وي ًا للمعايير الدولية للتدقيق. إ  مســــاولياتنا بمو ك تلا المعايير موفــــحة يي ي رة 

حوي تدقيق البيانات المالية الموحدة من ت ر رنا. كما أننا مست لو   ن الم مو ة ويق معايير السلوك الدولية لم لس المحاسبين 
 نبا إلى  نك م  متطلبات الســــــــلوك اخخالقي اخخرة يي دولة اإلمارات العربية المتحدة   بين المهنيينقوا د الســــــــلوك للمحاســــــــ

ل وا د  و  للم مو ة. هلا، وقد الت منا بمســــاولياتنا اخخالقية اخخرة وي ا لهلم المتطلبات المتعل ة بتدقي نا للبيانات المالية الموحدة
. ونعت د بأ  بّينات التدقيق الثبوتية التي  م لس المعايير اخخالقية الدولية للمحاســبين  الســلوك للمحاســبين المهنيين ال ــادرة  ن

 ح لنا  ليها كافية ومالئمة لتوير أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ــية بمو ك ت ديرنا المهني، هي اخهثر أهمية يي تدقي نا للبيانات المالية  ــنةلل  الموحدةإ  أمور التدقيق الرئيســـ الحالية. ل د قمنا   ســـ

يي   .ل نة التدقيق ، ولكنها ال تشـــــــــــم   مي  اخمور التي تم مناقشـــــــــــتها م ل نة التدقيقبمناقشـــــــــــة أمور التدقيق الرئيســـــــــــية م  
  راءات التدقيق التي أ ر ناها بال ــــــــاحات التالية، قمنا بتوفــــــــيح أمور التدقيق الرئيســــــــية التي حددناها، وقمنا ب درا  ملخص  

 لمعال ة تلا اخمور.
 

كك ، ويي تكو ن رأينا حولها، وال نبدي رأيا منا ــــال بشــــأ  هلم  الموحدةيي ســــياق تدقي نا للبيانات المالية   اخمورتم تناوي هلم 
  اخمور.



 

  

 

 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 ش.م.ع. )يتبع(إشراق لالستثمار 

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية

 تقييم االستثمارات العقارية  
مبلغ    لم مو ة ل   لالستثمارات الع ار ةبل ت القيمة اإل مالية  

يي    1,006 كما  درهم  وتمث    2021ديسمبر    31مليو  
مليو     1,005:  2020من إ مالي المو ودات )  % 60نسبة  

خسارة  بل ت  و .  (المو وداتمن إ مالي    %63درهم ونسبة  
المح  ة   غير  العادلة  أو    المدر ةالقيمة  الربح  بيا   يي 

الموحد درهم  9,1مبلغ    الخسارة    79,2:  2020)  مليو  
درهم( الم.  مليو   بقياس  ت وم  االستثمارات    م ھل مو ة 

العادلة  الع ار ة لقيمتها  حكم  ب  ذاتيهو    وقياسها،  وي ًا 
ك     اطبيعته وموق   الاردية  الطبيعة  بسبك  استثمار  وذلا 
مما ياثر بشك  كبير  لى دخ  اإلي ار أو سعر     اري 

 .  المتوق المبيعات 
 

لم مو ة  ل  لالستثمارات الع ار ةيعتمد تحديد القيمة العادلة  
قب   ال  إلى من  إ راؤها  تم  التي  مست لين   مقيمينت ييمات 

السوق  مباستخدام   للم ارنة  نهج  اإليرادات ومنهج  ال اب  
 . المرسملة

 
 لالستثمارات الع ار ة، يتطلك تحديد الم مو ة للقيمة العادلة  

أ  ي وم المقيمو  واإلدارة بعم  ت ديرات وايترافات  وهر ة  
بمبيعات   الع ار ةتتعلق  للم ارنة،    االستثمارات  ال ابلة 

ومعدالت اإلي ار المست بلية، ومعدالت الرسملة ومعدالت 
للمالحةة الخ م  ندما ال تتوير معلومات   أو  ند    قابلة 

تعديالت  وهر ة   ال ابإ راء  السوق  معلومات  لة  لى 
 . للمالحةة

 
ت ييم الع ار ة  هلم  إ   هام  االستثمارات  م اي    للحكم  هو 

و ستند إلى  دد من االيترافات. إ  و ود ت ديرات  وهر ة  
  ،تركي  تدقيق محدد يي هلا الم اي  يستد يغير ماكدة  

حيث أ  أي تحي  أو خطأ يي تحديد القيمة العادلة يمكن 
   أ  يادي إلى أخطاء  وهر ة يي البيانات المالية الموحدة.

 

 . تحديد القيمة العادلة للع ارات قمنا بت ييم ت ميم وتنايل الضوابط يي  
 

المست لين   المقيمين  بت ييم مهارات وكااءات واست اللية ون اهة  قمنا 
ام  م  الم مو ة لتحديد ما إذا كانت هناك أي وقراءة شروط التع

أمور قد تاثر  لى موفو يتهم أو قد تكو  قد يرفت قيودًا  لى 
 نطاق  ملهم.

 
التي تم ت ييمها من قب     االستثمارات الع ار ةقمنا بمرا عة  ينة من  

ب شراك خبير الت ييم الع اري الداخلي   أيضاً خار يين، وقمنا    مقيمين
لدينا لمرا عة  ينة من تلا الع ارات، وت ييم ما إذا كا  ت ييم الع ارات 

  13لت ار ر المالية رقم  للمتطلبات المعيار الدولي    وي اً قد تم إ راؤم  
نهج اللي تطب ه الم مو ة  مبت ييم ال  أيضاً قياس القيمة العادلة. قمنا  

العادلة لالستثمارات   19  –  كوييدلقياس تأثير   القيمة   لى تحديد 
  الع ار ة  لى الع ارات المختارة.

 
قمنا بت ييم دقة بيانات المدخالت،  لى أساس العينة، التي استخدمها 
استخدمها  التي  الرئيسية  االيترافات  ورا عنا  المست لو   المقيمو  

 المرب .المقيمو  المست لو ، بما يي ذلا أسعار البي  للمتر 
 

  المقيمين حددنا ت ديرات خار  المعايير الم بولة، ناقشناها م   حيثما
 واإلدارة لاهم اخساس المنط ي وراء الت ديرات التي تم إ راؤها. 

 
قمنا ب  راء تحليالت الحساسية  لى االيترافات الهامة لت ييم مدة 

 تأثيرها  لى تحديد القيم العادلة. 
 

 بية للت ييمات، حيثما ينطبق. قمنا بمرا عة الدقة الحسا
 

نتائج الت ييمات التي قام بها المقيمو  المست لو  م    قمنا بمطاب ة
 المبالغ المدر ة يي البيانات المالية الموحدة. 

 
قمنا بت ييم اإلي احات الواردة يي البيانات المالية الموحدة المتعل ة 

 م اب  متطلبات المعايير الدولية للت ار ر المالية.  اخمربهلا 



 

  

 

 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إشراق لالستثمار ش.م.ع. )يتبع(

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية الرئيسيةأمور التدقيق 

 تقييم االستثمارات العقارية )يتبع(
التأثير  لى العديد من  وانك الحياة    19  -يواص  كوييد  

اليومية واالقت اد العالمي. تم اهتشاف سالالت  ديدة من  
بارتااع انت اي ، والتي تتمي   2021يي    19  - ييروس كوييد  

دولة  .  العدوة  ذلا  يي  بما  البلدا ،  من  العديد  نالت  وقد 
المتحدة العربية  والاإلمارات  السار  ال يود  لى  تن    ، 

مستو ات  والتش ي ،   الع ارات  أسواق  بعض  شهدت  حيث 
منخاضة من نشاط المعامالت والسيولة. وم  ذلا، أشار  

، كما يي تار   الت ييم، إلى أ   المقيمو  من اخطراف الثالثة
أح ام  م   أخرة  مرة  ال الك  يي  تعم   الع ارات  أسواق 

لتي المستو ات ا   ند المعامالت واخدلة اخخرة ذات ال لة  
يو د ييها دلي  سوقي كاٍف يمكن  لى أساسه بناء اآلراء 

 حوي القيم. 
 

ت ييم   حددنا  الع ار ةل د  رئيسي    االستثمارات  تدقيق  كأمر 
غير  حيث يتم تحديد القيمة العادلة  لى أساس المدخالت  

وتتطلك من اإلدارة تطبيق أحكام هامة يي   ابلة للمالحةة  ال
 ارات الع ار ة.تحديد القيمة العادلة لالستثم

 
إيضاح   الموحدة    حوي  3را    المالية  لسياسة  ل البيانات 
الع ار ة  حوي المحاسبية   إيضاح  االستثمارات  حوي    4، 

العادي ا بالت ييم  المتعل ة  الهامة  المحاسبية  لت ديرات 
البيانات المالية يي    7و  6واإليضاحين    لالستثمارات الع ار ة

 .الستثمارات الع ار ةباالمتعل ة ي احات اإل حوي الموحدة

 
 
 



 

  

 

 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إشراق لالستثمار ش.م.ع. )يتبع(

 معلومات أخرى 
ــاوي  ن المعلومات اخخرة. تتكو  المعلومات اخخرة من  هو م لس اإلدارة  إ  ــلنا  ليه   اللي م لس اإلدارة ت ر رالمســــ ح ــــ

ــابات مدقققب  تار   ت ر ر  ــنوي للم مو ة،  ت ر ر ال، و الحســــــــ ــوي  ليه بعد لالالســــــــ لا التار  . إ  المعلومات ذي نتوق  الح ــــــــ
 حولها.  تدقي نااخخرة ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وت ر ر 

 
 المعلومات اخخرة، وال نعبر بأي شك   ن تأهيد أو استنتا  بشأنها. يشم إ  رأينا حوي البيانات المالية الموحدة ال 

 
فيما  تتمث  مســاوليتنا بالنســبة خ ماي تدقي نا للبيانات المالية يي االطالع  لى المعلومات اخخرة، ويي ســبي  ذلا ن وم بتحديد 

ــلنا  ليها أثناء قيامنا إ ذا كانت هلم المعلومات اخخرة غير متواي ة  وهرً ا م  البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي ح ــ
 بطر  ة أخرة أنها تتضمن أخطاًء مادية.  إذا اتضحأو بأ ماي التدقيق، 

 
إذا اسـتنت نا و ود أي أخطاء مادية يي المعلومات اخخرة، ي نه يتعين  لينا اإلي ـاح  ن ذلا، اسـتناًدا إلى اخ ماي التي قمنا 

 ما ُناِ ح  نه يي هلا الشأ . بها فيما يتعلق بهلم المعلومات اخخرة التي ح لنا  ليها قب  تار   هلا الت ر ر. ليس لدينا 
 
  ال ائمين  لى ، ي نه يتعين  لينا إخطار   ليه  االطالع ند    ، السنوي للم مو ةت ر ر  الو ود أخطاء  وهر ة يي    استنت ناإذا  

 وتحديد ما إذا كانت هناك مخالاات ينب ي اإلي اح  نها ويً ا لمعايير التدقيق.  بللاالحوكمة 

 البيانات المالية الموحدة   إعدادفي  والقائمين على الحوكمة اإلدارةمسؤوليات 
ــورة  ادلة وي ًا للمعايير الدولية  اإلدارة إ    ــها ب ــــ ــاولة  ن إ داد هلم البيانات المالية الموحدة و رفــــ  وطب اً  للت ار ر الماليةمســــ

، )وتعديالته(  2015( لســنة  2لألحكام الســار ة لل انو  االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )للنةام اخســاســي للشــركة و 
ــ  نةام الرقابة الداخلية التي ت دها  وكللا  ــورة  ادلة  إ دادفـــــــرور ة لتمكنها من  اإلدارةن وفـــــ   البيانات المالية الموحدة ب ـــــ

 خالية من أخطاء  وهر ة، سواء كانت ناشئة  ن احتياي أو خطأ.
 

متى  واإلي ــاحمســتمرة  كمنشــأةمســاولة  ن ت ييم قدرة الم مو ة  لى االســتمرار  اإلدارة إ  ، ند إ داد البيانات المالية الموحدة
ــة المحاسبي، ما لم تنوي  مناسباً ها   ــ ــ ــ ــ ــدأ االستمرار  ــ ــ ــ ــة وا تماد مب ــ ــ ت فية الم مو ة أو اإلدارة ،  ن المسائ  المتعل ة باالستمرار 

 القيام بللا. إالوقف  ملياتها، أو ال يو د لديها بدي  واقعي 
 

 . لى مسار إ داد الت ار ر المالية للم مو ة اإلشرافيعتبر ال ائمو   لى الحوكمة مساولين  ن 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ــورة  امة من أخطاء  وهر ة،   ــوي  لى تأهيد مع وي فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية ب ــــــ إ  غايتنا تتمث  بالح ــــــ

ــم  رأينا.   ــئة  ن احتياي أو  ن خطأ، وتصـــدار ت ر ر المدقق اللي يشـ ــواء كانت ناشـ ــتوة  اٍي من   إ سـ التأهيد المع وي هو مسـ
ق التي تّمت وي ا للمعايير الدولية للتدقيق ســــــــوف تكشــــــــف دائًما أي خطأ  وهري يي حاي  التأهيد، وال يضــــــــمن أ   ملية التدقي

فيما إذا كا  من المتوق  تأثيرها   ُم م  ن االحتياي أو  ن الخطأ، وتعتبر  وهر ة بشـــــك  يردي أو   اخخطاءو ودم. وقد تنشـــــأ 
 البيانات المالية الموحدة.المستخدمين بناًء  لى هلم قب  ية المتخلة من قت اد لى ال رارات اال
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 )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
يــ ننــا نمــارس الت ــدير المهني ونحــاي   لى الشـــــــــــــــا المهني طواي يترة  الــدوليــة،  ه  ء من  مليــة التــدقيق وي ــا لمعــايير التــدقيق  

 التدقيق. كما ن وم أيضا:
 
ال وهر ة يي البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة  ن احتياي أو  ن خطأ، بالت ميم   اخخطاءبتحديد وت ييم مخاطر   •

مخاطر    إ ب  راءات التدقيق بما ينس م م  تلا المخاطر والح وي  لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة توير أساسا لرأينا.    والقيام
 دم اهتشاف خطأ  وهري ناتج  ن االحتياي تاوق تلا النات ة  ن الخطأ، حيث يشم  االحتياي التواطا، الت و ر، الحلف  

   ؛ ة الداخليالمتعمد، سوء التمثي  أو ت اوز نةام الرقاب
 
باالطالع  لى نةام الرقابة الداخلي ذات ال لة بالتدقيق من أ   ت ميم إ راءات تدقيق مناسبة حسك الةروف، ولكن   •

    ؛ليس ب رض إبداء رأي حوي يعالية الرقابة الداخلية 
•  

 المتعل ة بها المعدة من قب  اإلدارة.  واإليضاحاتبت ييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومع ولية الت ديرات المحاسبية  •
 

لمبدأ االستمرار ة المحاسبي، وبناء  لى أدلة التدقيق التي تم الح وي  ليها، يي  اإلدارة  باستنتا  مدة مالءمة استخدام   •
حالة  وهر ة من  د الم مو ة  لى  حاي و ود  قدرة  تثير شكوكا  وهر ة حوي  قد  ظـــروف  أو  بأحداث  متعل ة  الي ين  م 

االستمرار. ويي حاي االستنتا  بو ود حالة  وهر ة من  دم التي ن، يتو ك  لينا لات االنتبام يي ت ر رنا إلى اإليضاحات  
اإليضاحات غير كافية يتو ك  لينا تعدي  رأينا.  ذات ال لة الواردة يي البيانات المالية الموحدة، أو، يي حاي كانت هلم  

أو   اخحداثهلا ونعتمد يي استنتا اتنا  لى أدلة التدقيق التي تم الح وي  ليها حتى تار   ت ر رنا. وم  ذلا، قد تادي  
 ؛الةروف المست بلية بالم مو ة إلى توقف أ ماي الم مو ة  لى أساس مبدأ االستمرار ة

 
، بما يي ذلا اإليضاحات، وفيما إذا كانت للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة ييهاالعرض الشام     ت ييمب •

 ؛ و ذات العالقة بطر  ة تح ق العرض العادي واخحداثالبيانات المالية الموحدة تةهر العمليات 
 
الم مو ة إلبداء الرأي   نشآت واخنشطة داخ المالح وي  لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من   •

حوي البيانات المالية الموحدة. إننا مساولو   ن التو يه واإلشراف والقيام بأ ماي التدقيق  لى صعيد الم مو ة ونتحم   
 هام  المساولية  ن رأينا حوي التدقيق. 

 
ــبي  المثاي   ن وم بالتواصـــــ  م  ال ائمين  لى الحوكمة ال الح ـــــر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما فيما يتعلق  لى ســـ

 يي ذلا أي خل   وهري يي نةام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالي تدقي نا.
 

هما ن وم باطالع ال ائمين  لى الحوكمة ببيا  يةهر امتثالنا ل وا د الســـــــــــلوك المهني المتعل ة باالســـــــــــت اللية، والتواصـــــــــــ  معهم  
 لى است الليتنا وت راءات الحماية   تأثيرًا مع والً بخ وص  مي  العالقات وغيرها من المسائ  التي يحتم  اال ت اد أنها قد تاثر 

 . مناسباً ذات ال لة متى كا  
 
التي ـكا  لـها اخثر اخهبر يي ـتدقيق  اخمورصــــــــــــــ  بشــــــــــــــأنـها م  الـ ائمين  لى الحوكـمة، ن وم بتحـدـيد  اتم التو يالتي  اخمورمن 

ــاح  ن هلم   ــية. ن وم باإلي ـــ يي ت ر رنا حوي التدقيق  اخمورالبيانات المالية الموحدة للاترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيســـ
مر أيتم اإلي ــــــاح  ن   أالالعلني  نها، أو  ندما ن رر يي حاالت نادرة لل اية،    اإلي ــــــاحال انو  أو اخنةمة دو     إال إذا حاي

 معين يي ت ر رنا يي حاي ترتك  لى اإلي اح  نه  واقك سلبية قد تاوق المناعة العامة المتح  ة منه.



 

  

 

 مساهمي السادة  إلى  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إشراق لالستثمار ش.م.ع. )يتبع(

 

 خرى األ تنظيميةالقانونية و المتطلبات الحول  إفصاح
بما ، نايد )وتعديالته( 2015( لســــــــنة  2 الوة  لى ذلا، ووي ًا لمتطلبات ال انو  االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 :2021ديسمبر  31يلي للسنة المنتهية يي 
 
 أننا قد ح لنا  لى كاية المعلومات التي رأيناها فرور ة خغراض تدقي نا؛ •

 
تم إ داد البيانات المالية الموحدة، من  مي   وانبها ال وهر ة بما يتطابق م  اخحكام الســـار ة لل انو  االتحادي لدولة  أنه   •

 ؛)وتعديالته( 2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 قد احتاةت بدياتر محاسبية نةامية؛ الم مو ةأ   •

 م لس اإلدارة تتوايق م  الدياتر الحسابية للم مو ة؛ أ ضاءأ  المعلومات المالية الواردة بت ر ر  •

سـهم خالي السـنة المالية المنتهية يي  اخيي    باالسـتثمارالم مو ة   قامت،  14و  10و 9و  8  إيضـاح رقم  هما هو مبين يي •
 ؛2021ديسمبر  31

بمو بها إبرام المعامالت م  اخطراف ذات العالقة م  الشـروط التي قد تم باإلي ـاحات المتعل ة   22اإليضـاح رقم    يةهر •
 ؛  تلا المعامالت

 و ؛ا تماعيةمساهمات ، لم ت م الم مو ة بأي 2021ديسمبر  31خالي السنة المنتهية يي  •

خالي الســــــــنة المالية    ارتكبتقد   الم مو ةأي أمر ي علنا نعت د أ     انتباهناأنه، طب ًا للمعلومات التي تويرت لنا، لم يلات  •
(  2أي مخالاات لألحكام الســــار ة لل انو  االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2021ديســــمبر   31المنتهية يي  

ــنة   ــطتها أو مرك ها المالي كما يي  الأو لع د    )وتعديالته(  2015لســــ ــيس مما قد ياثر  وهر ًا  لى أنشــــ ــمبر   31تأســــ ديســــ
2021.  

 
  ند توش )الشرق اخوسط(ديلو ت آ

  
  
  

  محمد خميس التح
  717رقم ال يد 

  2022رس ما 8
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتحدة
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 يان المركز المالي الموحد ب

 2021 ديسمبر 31في كما 
 

   2021  2020 
 ألف درهرم   ألف درهـم  إيضاحات  

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 101,479  97,253  5 م شلكبل ومعدال
 826,681  1,006,352  6 امش. برال عقبري  

 178,780  -  7 امش. برال عقبري  قيد الشطمي  
 56,560  73,469  8 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ 

 7,404  8,285  14 امش. برال في ش ه  زميل  
 18,363  18,274  9 ةامش. برال دين نبلشكلف  ال طفأ

 -  85,000  13 امش. برال وهبل  
             827  544   ذمم مدي   أخ ف 

       1,190,094  1,289,177   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة  

 51  75   مخاون 
 14,439  18,700  11 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 

 248,135  268,472  10 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة 
 31,862  20,542  8 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ 

 24  19,816  22 مسشبق من ج   ذو عثق 
 85,000  -  13 امش. برال وهبل  

             16,100  72,037  12 مقد وأرصدة لدف ال  مم 
             395,611  399,642   مجموع الموجودات المتداولة 

       1,585,705  1,688,819   الموجوداتمجموع 
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية
 2,325,000  2,325,000  15 رأس ال بل

 15,609) ) 15,609) ) 15 أم م خاي   
 137,283  141,125  16 إحشابطي قبمممي
 1,074,128) ) ( 1,039,304 )  خسبئ  مش اك  

             67,074) ) 47,957) ) 17 احشابطي إعبدة تقيام امش. برال  
       1,305,472  1,363,255   مجموع حقوق الملكية 
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  الموحد   الخسارة أوالربح  بيان  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   2021  2020 
 ألف درهم   درهمألف   إيضاحات  
      

 18,082  26,216  23 إي ادال من ع لابل تجبري  
       11,033) ) 12,825) ) 24 مببريف تشغيلا  مببش ة 

      
 7,049  13,391   إجمالي الربح من العمليات التجارية  

      
 16,528  14,225  25 إي ادال ت ميل 
       8,206) ) 6,363) ) 26 تكبلاف ت ميل 

      
 8,322  7,862   صافي إيرادات التمويل  

      
 8,143  11,712   إي ادال أمبب  أرلبح  

 صبفي الشغي ال في القا   العبدل  لل مجمدال ال بلا   
 نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة  

 
10  33,496 ( 9,487 ) 

       279  881  14 حب  أرلبح من ش ه  زميل   
      

       ( 1,065 ) 46,089   صافي مكسب/ )خسارة( من استثمارات  
      

 14,306  67,342   مجموع إيرادات التشغيل  
      

 ( 15,210 ) ( 19,399 ) 27 مببريف ع مما  و داري  
 ( 62,406 ) 9,110) ) 6 صبفي خسبرة القا   العبدل  لثمش. برال العقبري  
 صبفي خسبرة القا   العبدل  لثمش. برال العقبري 

 قيد الشطمي   
 
7  - ( (16,749 

 668) ) 712) )  مببريف باع وتسميق  
 )مخبص لر(/ عكممبل امخفبض قا   امش. برال دين  

 89) ) 9 نبلشكلف  ال طفأة   
 

442 
       253  397   إي ادال أخ ف 

      
       ( 80,032 ) 38,429   ربح/ )خسارة( للسنة  

      
       ( 0,0350 ) 0,0168  28 العائد/ )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم )بالدرهم(  
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 الموحد   الدخل الشامل   بيان

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  إيضاح 
      

 ( 80,032 ) 38,429   ربح/ )خسارة( للسنة 
      

      الدخل/ )الخسارة( الشاملة اآلخرى:
      

      ال  مد الشي لن يشم إعبدة تب اف ب الحقبي إلى ال لح أو الخسبرة:
 صبفي الشغي ال في القا   العبدل  ألدوال حقمال ال لكا   

 ال ب ف  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل    
       ( 21,254 ) 19,354  8 اآلخ    
      

       ( 21,254 ) 19,354   مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 
      

       ( 101,286 ) 57,783   مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة للسنة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  
 رأس  
  المـال

 أسهم  
  خزينة 

 إحتياطي  
  قانوني  

 خسائر  
  متراكمة  

 احتياطي إعادة  
  تقييم استثمارات  

 مجموع
 حقوق الملكية 

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

 1,413,178  45,820) ) 994,096) ) 137,283  ( 9,189 ) 2,325,000    2020ي بي   1في  ال صيد
 ( 80,032 ) -  ( 80,032 ) -  -  -     لس  ل خسبرة

              ( 21,254 ) ( 21,254 ) -  -  -  -  الخسبرة الشبمل  األخ ف للس    
             

 ( 101,286 ) ( 21,254 ) ( 80,032 ) -  -  -  مج م  الخسبرة الشبمل  للس   
              ( 6,420 ) -  -  -  ( 6,420 ) -  ( 15أم م خاي   مشش اة )إيضبح 

             
 1,305,472  ( 67,074 ) ( 1,074,128 ) 137,283  ( 15,609 ) 2,325,000    2021ي بي   1في  ال صيد

 38,429  -  38,429  -  -  -     للس   رلح
              19,354  19,354  -  -  -  -  الدخل الشبمل اآلخ  للس    

             
 57,783  19,354  38,429  -  -  -  مج م  الدخل الشبمل للس   

 مبمل إلى أرلبح مسشبقبة ع د امشبعبد ال مجمدال 
 ال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل    
 -  ( 237 ) 237  -  -  -  اآلخ    

              -  -  ( 3,842 ) 3,842  -  -  مبمل إلى احشابطي قبمممي
             

              1,363,255  ( 47,957 ) ( 1,039,304 ) 141,125  ( 15,609 ) 2,325,000  2021 رديسمب 31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  
 إيضاحات 

 2021 
 ألف درهم 

 2020 
 ألف درهم 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ( 80,032 ) 38,429   رلح/ )خسبرة( للس    

      تعديثل لر:
 الشغي  في القا   العبدل  لل مجمدال ال بلا  نبلقا   العبدل  من  

 خثل ال لح أو الخسبرة   
 
10 ( (33,496  9,487 

 5,398  4,676  5 امش ثم م شلكبل ومعدال 
 279) ) 881) ) 14 حب  األرلبح من الش ه  الاميل   

 208  268  18 مخبص مكبفآل م بي  الخدم  لل مظفين
 16,528) ) 14,225) ) 25 إي ادال ت ميل 
 7,588  5,637   تكبلاف ت ميل 

 62,406  9,110  6 صبفي خسبرة القا   العبدل  لثمش. برال العقبري   
 16,749  -  7 صبفي خسبرة القا   العبدل  لثمش. برال العقبري  قيد الشطمي  

 569  726  20 إطفبء تكلف  ق وض 
 442) ) 89  9 مخبص لر/ )عكممبل( امخفبض قا   المش. برال دين نبلشكلف  ال طفأة  

 -  851  5 خسبرة امشبعبد م شلكبل ومعدال  
 -  468) ) 19 مكسب إم بء مطلملبل عقمد اإليجبر 

 8,143) ) 11,712) )  إي ادال أمبب  أرلبح 
             1,892  -   شطب ذمم مدي    

 ( 1,127 ) ( 996 )  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
 282  1,297) )  )زيبدة(/ مقص في ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 

 13  24) )  )زيبدة(/ مقص في مخاون  
 720  19,792) )  )زيبدة(/ مقص في مسشبق من ج   ذو عثق    

             ( 32,866 ) 14,476   تجبري  وأخ ف زيبدة/ )مقص( في ذمم دائ    
 ( 32,978 ) 7,633) )  النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

             ( 20 ) 5) ) 18 مكبفآل م بي  الخدم  ال دفمع  لل مظفين
       ( 32,998 ) 7,638) )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

      النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات 
 66,226)   ) 22,456) ) 10 ش اء ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة 

 87,829  41,915  10 عبئدال من م اعبل ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة 
 14,043  13,745   فمائد مسشل    

 8,143  8,607   أمبب  أرلبح مسشل    
 28,363) ) -  9 ش اء امش. برال دين نبلشكلف  ال طفأة   

 -  7,484  8 نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ عبئدال من امشبعبد ممجمدال مبلا  
 376)   ) 2,759) ) 5 ش اء م شلكبل ومعدال 

 -  500  5 عبئدال من باع م شلكبل ومعدال 
 1,577) ) 2,440) ) 6 إفبفبل المش. برال عقبري   

 41,296) ) 20,412) ) 7 إفبفبل لثمش. برال العقبري  قيد الشطمي 
 8,223  29) ) 12 مب ر  / مقيد )ممد (مقد 

 85,000) ) -  13 إيدا  امش. برال وهبل   
 7,125) ) -  14 امش. برال في ش ه  زميل   

 132,910  6,618   مبب ودائع ألجل  
             81,778) ) 6,641) )  إيدا  ودائع ألجل 

       ( 60,593 ) 24,132   األنشطة االستثمارية  ( المستخدم في الناتج من/ ) صافي النقد 



 14            إشراق لالستثمار ش.م.ع.

 ال محدة  ال بلا  ال ابمبلمن هذه ال يشجاأ   جاءاإليضبحبل ال  فق  تشكل 

 
 بيان التدفقات النقدية الموحد  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  
 إيضاحات 

 2021 
 ألف درهم 

 2020 
 ألف درهم 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 81,415  149,108  20 عبئدال من ق وض ب كا   
 40,144) ) 97,120) ) 20 تسديد ق وض ب كا   

 -  807) ) 20 دفعبل تكلف  إصدار ق وض 
 5,908)   ) 7,052) ) 20 تسديد تكلف  ت ميل ق وض  

 1,817) ) 3,837) )  مدفمع تكبلاف ت ميل 
 346) ) 188) ) 19 فبئدة مدفمع  على مطلملبل عقمد اإليجبر 

 1,398) ) 684) ) 19  طلملبل عقمد اإليجبر الجاء ال ئاسي ل  تسديد
             6,420) ) -  15 أم م خاي   مشش اة 

             25,382  39,420   األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد 
 ( 68,209 ) 55,914   في النقد ومرادفات النقد   ( النقص صافي الزيادة/ ) 

      
 74,057  5,819   بداي  الس   ال قد وم ادفبل ال قد ه ب في 

            
 5,848  61,733  12   نهاية السنة النقد ومرادفات النقد كما في 

      
      

      :معامالت غير نقدية 
 مسشل    تسمي  ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  

       -  6,175  10، 8 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة   على شكل  
      

 تسمي  ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  مقببل  
       -  107  10، 8 فمائد مسشبق  مدي      
      

  مجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من أم م م ب  ل  شكل على أمبب  أرلبح مسشل   
 خثل ال لح أو الخسبرة   

 
10  125 

 
-       

      
 ش اء ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ   

 من خثل ج   ذو عثق    
 
8  22,456 

 
-       

      
       94,024  -  10، 9 تبميل امش. برال دين نبلشكلف  ال طفأة إلى القا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة 

      
       -  3,000  7، 5 قيد الشطمي  إلى م شلكبل ومعدال تبميل امش. برال عقبري  

      
 -  186,341  7، 6 تبميل امش. برال عقبري  قيد الشطمي  إلى امش. برال عقبري  
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   الموحدة   المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 

  في 2006ديسر      24في إمبرة أبمظ ي بشبريخ    خبصر )"الشر ه "( م دئابي هشر ه  مسربه       تم تسرجيل إشر اال لثمرش. بر   م  
   إن الش ه  مدرج  في ممال أبمظ ي لألوراال ال بلا  عبم ، تبملت الش ه  إلى ش ه  مسبه   2011يمليم  7
 

إن ع مان     223393وعضررمي  غ ف  تجبرة وصرر بع  أبمظ ي رقم    1005631وتم تسررجيل الشرر ه  ن مجب ال خبرر  الشجبري  رقم  
 اإلمبرال الع لا  ال شبدة  -، أبمظ ي108737هم    ب : سي ال سجل ال ئاال كشب  

 
امش. برال ال ؤمسبل الشجبري  )يشبر إلي م معبي برررررررررر "ال ج مع "( نشكل رئاسي في    وش هش ب الاميل  تع ل الش ه  وش هبت ب الشبنع 

ت شلك الشررررررر ه   وال  بء واإلدارة وتقديم الخدمبل ال  تبط  ب ب األع بل العقبري  الشي تشضررررررر ن أع بل الشطمي  وال اع واالمرررررررش. بر و 
 .أيضبي م  ى للشقق الف دقا 

  
 إن األمشط  ال ئاسا ، بلد الشأماس والع لابل، وحب  الش ه  في الش هبل الشبنع  م ي   أدمبه:

 
 التصنيف  األنشطة الرئيسية  نسبة الملكية %  بلد التأسيس والعمليات  إسم الشركة  

     
 ش ه  تبنع  شقق ف دقا    100 دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة ممران مبري ب للشقق الف دقا  ذ م م *
 ش ه  تبنع  عقبرال   100 جار الكبي بن  إش اال امش مبشيممبل هممببمي ذ م م   

 ش ه  تبنع  إدارة ال مجمدال   100 دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة إش اال مبمج  ت لا شد** 
 ش ه  زميل  إدارة ال مجمدال   40 جار الكبي بن  *** الكممممت امفسش  ت لا شد 

 
أمب ال سررررب  ال شبقا  الشي ،  مبري ب للشررررقق الف دقا  ذ م م % من ملكا  ممران 49مسررررب     هممببمي ذ م م امش مبشرررريممبل  إشرررر اال   لدف  *

ملكا    لش بزل عنوالذص قبم نبورث  عضررررررررررررم مررررررررررررببق في مجلس اإلدارة نبل ابن  عن الشرررررررررررر ه   يشم االحشفبظ ب ب من ق ل   %51ت لغ 
 هممببمي ذ م م امش مبشيممبل إش اال  لر لإللغبءقببل  الاالمشفب  غي  

 
  العبل ي  إن ال  شأة هي حبلابي مشمقف  إن إش اال مبمج  ت لا شد هي م شأة مسجل  في ممال أبمظ ي **

 
  ممت امفسش  ت لا شدمن ملكا  ش ه  الكمم %40ت شلك ش ه  إش اال امش مبشيممبل هممببمي ذ م م  مسب   ***

 
 ، لم تقم ال ج مع  نأص مسبه بل اجش بعا   2021ديس     31خثل الس   ال  ش ا  في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم   2/1
 

الببلا ، طبقت ال ج مع  الشعديثل الشبلا  على ال عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا  البررررربدرة عن مجلس معبيي  ال ببمرررررب     الفش ةفي  
  لم يكن لشط يق ال عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا   2021ي بي     1الدولا  الشي تسر ص إلاامابي للفش ال ال ببمر ا  الشي ت دأ في أو نعد 

أص تأثي  هبم على ال ببلغ ال درج  للسر مال الببلا  والسربنق  ولكن قد يؤث  على مببمرب  ال عبمثل أو الش تيببل الجديدة وال عدل   
 ال سشق لا  لل ج مع  

 
والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   9معيار ســعر الفائدة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على إعادة تشــكيل 

7: 
 

ال عابر الدولي  معبيي  ال ببمررررررب  الدولا  إعبدة تشرررررركيل معابر مررررررع  الفبئدة )تعديثل على  مجلس أصرررررردر  ،  2020ش     في مرررررر 
تعدل هذه الشعديثل مشطلببل  (   7  رقم  وال عابر الدولي للشقبري  ال بلا   39  رقم  الدولي  ال عابر ال ببم ي/    9  رقم  للشقبري  ال بلا 

تعديل ب مد الشبمط أو ق ل ن ماصرررررررل  مببمرررررررب  الشبمط للشبمط ال شأث  خثل فش ة عدم الاقين مببمرررررررب  الشبمط ال بددة للسررررررر بح 
 الفبئدة  مع معابر  إلعبدة تشكيله شاج   ال شأث ة ن عبيي  أمعبر الفبئدة الببلا  أدوال الشبمط

 
إعبدة تشررركيل  -معابر مرررع  الفبئدة   إعبدة تشررركيل 2تعديثل ال  حل   معبيي  ال ببمرررب  الدولا   مجلس أصررردر  في السررر   الببلا ،  

وال عابر الدولي    39 رقم  الدولي وال عابر ال ببمرررررررر ي  9  رقم  تعديثل على ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا   - معابر مررررررررع  الفبئدة
  إن تط يق هرذه الشعرديثل 16 رقم  ي للشقربري  ال ربلار وال عاربر الردول 4 رقم وال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  7  رقم للشقربري  ال ربلار 

أمرررررعبر الفبئدة ال عابري  ال ديل  )يشررررربر  إلى   )أي مر(  ي ّكن ال ج مع  من عكس آثبر الشبمل من األمرررررعبر ال ع وفررررر  بين ال  مم
  معلممبل مفيدة  ( دون الشسرررررررررررر ب في تأثي ال مببمرررررررررررر ا  ال تمفRFRنبمررررررررررررم "ال عدالل الخبلا  من ال خبط " أو    أيضرررررررررررربي إلي ب 

ي كن لل  شررررررررررررررآل تط يق الشعديثل نأث  رجعي مع االعش ا  نأص تعديثل في ال كممبل   ل سررررررررررررررشخدمي ال ابمبل ال بلا  ال محدة 
 ، بدالي من إعبدة بابن الفش ة السبنق  2021ي بي   1ال  بمب  لبقمال ال لكا  ه ب في 

 
ال صررل  نبل ج مع  نبل ظ  إلى أم ب لم تط ق مببمررب  الشبمط على مخبط  إن تعديثل ال  حل  األولى وال  حل  ال.بما  لاسررت ذ

 أمعبر الفبئدة ال عابري ، ولبلشبلي لاس ل ب أص تأثي  على ال ابمبل ال بلا  ال محدة لل ج مع  
 

  امتيازات اإليجار ذات العالقة – 19 –المتعلقة بكوفيد   عقود اإليجار 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

)تعرديرل على ال عاربر   19 –أصرررررررررررررردر مجلس معربيي  ال بربمرررررررررررررربر  الردولار  امشاربزال اإليجربر ذال العثقر  نكمفيرد  ،  2021في مربيم 
الشي قدمت إعفبء ع لي لل سرررررررررررررشأج ين في ال ببمرررررررررررررب  عن امشابزال اإليجبر الشي حدثت ه شاج    (16الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

  هبمت هذه المميل  الع لا  مشبح  16، من خثل تقديم وميل  ع لا  لل عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا  رقم  19  - ة لررررررررررر همفيد  مببش
يمميم  30المررررررررررررشئجبر االمشابزال الشي أث ل أص تخفاض في مدفمعبل اإليجبر على ال دفمعبل ال سررررررررررررشبق  أصررررررررررررثي في أو ق ل 

2021  
 

  2021يمميم    30ل ب نعد   19  –مجلس معبيي  ال ببمرب  الدولا  امشابزال اإليجبر ذال العثق  نكمفيد  ، أصردر  2021في مبرس  
( الرذص يممررررررررررررررع مطربال الممرررررررررررررريلر  الع لار  لشط يق تخفاض مردفمعربل اإليجربر 16)تعرديرل على ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم 

  2022يمميم  30ال سشبق  أصثي في أو ق ل 
 

يعد تعديثي لعقد اإليجبر    19  –الع لا  لل سشأج  نبخشابر عدم تقيام مب إذا هبن امشابز اإليجبر ذال العثق  نكمفيد   تس ح المميل 
يجب على ال سررررررشأج  الذص يقمم ب ذا االخشابر احشسرررررربب أص تغيي  في مدفمعبل اإليجبر مبتج عن امشابزال اإليجبر ذال العثق   

 ، ه ب لم لم يكن الشغيي  تعديثي لعقد اإليجبر 16لدولي للشقبري  ال بلا  رقم الذص يط ق ال عابر ا 19 –نكمفيد  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

ار اـلدولي للتقـارير المـالـية رقم    امتـيازات اإليجـار ذات العالـقة  –  19  –المتعلقـة بكوفـيد    عقود اإليجـار  16تعـديالت على المعـي
 )يتبع(

 
وفقل إذا تم امررررشافبء ج اع الشرررر وط    19 -ت ط ق الممرررريل  الع لا  فقل على امشابزال اإليجبر الشي تبدث ه شاج  مببشرررر ة لكمفيد 

 الشبلا :
 

لعقرد اإليجربر والرذص يكمن إلى حرد ه ي  مفس أو أقرل من ال ردل    ال ردلي شج عن الشغيي  في مردفمعربل اإليجربر إلى تعرديرل   •
 ص يس ق الشغيي  مببش ة؛لعقد اإليجبر الذ

)امشابزال    2022يمميم   30أص تخفاض في مدفمعبل اإليجبر يؤث  فقل على ال دفمعبل ال سرررررشبق  أصرررررثي في أو ق ل   •
وزيبدة مدفمعبل اإليجبر   2022يمميم    30اإليجبر تفي ب ذا الشر ط إذا أدل إلى تخفاض مدفمعبل اإليجبر في أو ق ل  

 (؛ و2022 يمميم 30الشي ت شد إلى مب نعد 
 ال يمجد تغيي  جمه ص على ش وط وأحكبم عقد اإليجبر  •

 
ل ب أص  ال يمجدولبلشبلي   19 –لكمفيد  لعدم وجمد أص امشابزال إيجبر حدثت ه شاج  مببشرررررررر ة   مظ اي ال تشعلق الشعديثل نبل ج مع   

 .تأثي  على ال ابمبل ال بلا  ال محدة لل ج مع 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

 تط اق ب نعد: لم تقم ال ج مع  بشط يق ال عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا  الجديدة وال عدل  ال بدرة الشبلا  والشي لم يبن ممعد
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023ي بي   1  عقمد الشأمين 17ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم 

مببدئ االعش ا  نعقمد الشأمين وقابم ب وع ف ب    17يبدد ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  
ال بلا  رقم   للشقبري   الدولي  ال عابر  الشأمين  يلخص    4واإلفببح ع  ب ويبل مبل  عقمد 

م مذجبي عبمبي، يشم تعديله لعقمد الشأمين مع مياال    17ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  
ال شبره  ال ببش ة، يمصف ه  ج ال ممم ال شغي ة  يشم تبسال ال  مذج العبم إذا تم امشافبء  
 معبيي  معي   عن ط يق قابس االلشاام نبلشغطا  ال شبقا  نبمشخدام م ج تخباص األقسبط  

 
يسشخدم ال  مذج العبم االفش افبل الببلا  لشقدي  ال  لغ والشمقيت وعدم الشأكد من الشدفقبل  

أمعبر  ا االعشببر  في  يأخذ  الاقين  وهم  عدم  تكلف   ص يح  نشكل  ويقاس  ال سشق لا   ل قدي  
 الفبئدة في السمال وتأثي  خابرال وف بمبل حبملي وثبئق الشأمين 

  

   
يمميم   الدولي  2020في  ال عابر  على  تعديثل  الدولا   ال ببمب   معبيي   أصدر مجلس   ،

ل عبلج  ال خبو  وتبديبل الش فيذ الشي تم تبديدهب نعد مش  ال عابر    17للشقبري  ال بلا  رقم  
رقم   ال بلا   للشقبري   الدولي  17الدولي  لل عابر  ال  دئي  الشط يق  تبريخ  الشعديثل  تؤجل    

)مشض  بي الشعديثل( إلى فش ال إعداد الشقبري  الس مي  الشي ت دأ في    17ال بلا  رقم    للشقبري 
    2023ي بي   1أو نعد 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير   2
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023ي بي   1  )يشبع(  عقمد الشأمين 17ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم 

وفي المقت مفسه، أصدر مجلس معبيي  ال ببمب  الدولا  ت ديداي لإلعفبء ال ؤقت من تط يق  
(  4)تعديثل على ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم   9ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم 

لإلعفبء ال ؤقت من تط يق ال عابر الدولي للشقبري     ال بددتبريخ امش بء البثحا     د دي  لذصا
إلى فش ال الشقبري  الس مي  الشي ت دأ   4في ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم   9ال بلا  رقم  
    2023ي بي   1في أو نعد 

 
  رجعي مب لم يكن ذلك غي  ع لي،  نأث  17يجب تط يق ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

 وفي هذه الببل  يشم تط يق م ج األث  ال جعي ال عدل أو م ج القا   العبدل   
 

لغ ض مشطلببل االمشقبل، يكمن تبريخ الشط يق ال  دئي هم بداي  فش ة إعداد الشقبري  الس مي  
بداي  الفش ة الشي تس ق  الشي تط ق في ب ال  شأة ال عابر ألول م ة، ويكمن تبريخ االمشقبل هم  

 مببش ة تبريخ الشط يق ال  دئي 

  

   
  28وال عابر ال ببم ي الدولي رقم    10تعديثل على ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

 باع أو ال سبه   في األصمل بين ال سش.   والش هبل الاميل  أو ال شبريع ال شش ه 
 الشط يقلم يشم نعد تبديد تبريخ  

   
وال عابر ال ببمرررررررررررر ي الدولي    10تش بول الشعديثل على ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

الببالل الشي يكمن في ب باع أو ال سرررررربه   في األصررررررمل بين ال سررررررش.   وشرررررر هبته   28رقم  
الاميل  أو ال شرررررررررررربريع ال شررررررررررررش ه   على وجه الشبديد، ت ص الشعديثل على أن األرلبح أو 

خسررررربئ  ال بتج  عن خسررررربرة السررررراط ة على شررررر ه  تبنع  ال تبشمص على مشررررربط تجبرص في ال
معبمل  مع شررررررر ه  زميل  أو مشررررررر و  مشرررررررش م يشم ال ببمرررررررب  ع ه نبمرررررررشخدام ط يق  حقمال 
ال لكار ، يشم االعش ا  ب رب في أرلربح أو خسرررررررررررررربئ  الشرررررررررررررر هر  األم فقل في حردود مبرررررررررررررربلح  

ه  الاميل  أو ال شررر و  ال شرررش م  ولبل .ل، فإن  ال سرررش.  ين غي  ذال البرررل  في تلك الشررر  
األرلبح والخسررررررربئ  ال بتج  عن إعبدة قابس االمرررررررش. برال ال بشفظ ب ب في أص شررررررر ه  تبنع   

يشم ال ببمررب  ع ه نبمررشخدام ط يق    ،مرربنق  )والشي أصررببت شرر ه  زميل  أو مشرر و  مشررش م
حقمال ال لكا ( يشم االعش ا  ب ب في أرلبح أو خسرررررربئ  الشرررررر ه  األم السرررررربنق  فقل إلى مدف 

 مببلح ال سش.  ين غي  ذال البل  في الش ه  الاميل  أو ال ش و  ال شش م الجديدة 
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ال شعلق  بشبرررررررر اف  ع ض ال ابمبل ال بلا   1على ال عابر ال ببمرررررررر ي الدولي رقم   تعديثل

 ال طلملبل ه شداول  أو غي  مشداول 
 2023ي بي   1 

   
فقل في ع ض ال طلملبل ه شداول    1تؤث  الشعديثل على ال عابر ال ببمرررررر ي الدولي رقم  

أو غي  مشداول  في بابن ال  ها ال بلي ولاس م لغ أو تمقيت االعش ا  نأص أصررررل أو الشاام 
 أو دخل أو مب وفبل أو ال علممبل الشي تم اإلفببح ع  ب حمل تلك ال  مد  

 
ال طلملبل ه شداول  أو غي  مشداول  يعش د على البقمال تمفررررررررررررح الشعديثل أن تبرررررررررررر اف 

القربئ ر  في م ربير  فش ة الشق ي ، وتبردد أن الشبرررررررررررررر اف ال يشرأث  نربلشمقعربل حمل مرب إذا هربمرت  
ال  شرررأة مرررش برس حق ب في تأجيل تسرررمي  االلشاام، ممفرررببي أن البقمال قبئ   إذا تم االمش.بل 

ع يفبي لرررررررررررررررررر "الشسرررمي " لشمفررراح أن الشسرررمي  تشررري  إلى  لل ماثيق في م بي  فش ة الشق ي ، وقدم ت
الشبميرل إلى الط   ال قرببرل من ال قرد أو أدوال حقمال ال لكار  أو ال مجمدال أو الخردمربل 

 األخ ف  
 

  رجعييشم تط يق الشعديثل نأث   

  

   
امدمبج األع بل: نبإلشرررررررربرة إلى اإلطبر   3تعديثل على ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

 ال فبها ي
 2022ي بي   1 

   
نبيث يشري  إلى اإلطبر  3ت د  الشعديثل إلى تبديث ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

تضرررراف إلى ال عابر الدولي    ه ب أم ب 1989   ي             بدال  من إطبر مرررر     2018ال فبها ي لسرررر   
مشطلببل، نبل سرررررب  لثلشاامبل الشي تقع في مطبال ال عابر ال ببمررررر ي   3للشقبري  ال بلا  رقم 

لشبديد مب إذا    37، أن يقمم ال سرشبمذ بشط يق ال عابر ال ببمر ي الدولي رقم  37الدولي رقم  
 سرررررب  للضررررر يب  الشي كبن ه بم الشاام حبلي في تبريخ االمرررررشبماذ مشاج  ألحداث مررررربنق   نبل

الضررر ائب، يقمم   21مرررشكمن فررر ن مطبال تفسررري  لج   تفسررري ال الشقبري  ال بلا  الدولا  رقم  
لشبديد مب إذا هبن   21ال سررررشبمذ بشط يق تفسرررري  لج   تفسرررري ال الشقبري  ال بلا  الدولا  رقم  

    ي       خي ا ، تضاف البدث ال لام الذص ي شأ ع ه الشاام بدفع الض يب  قد حدث بشبريخ االمشبماذ  أ
              ي      ي                                                            الشعديثل بابمب  صررررررر يبب  نأن ال سرررررررشبمذ ال يعش   نبل مجمدال ال بش ل  ال قش بة في ع لا  

 امدمبج األع بل 

  

   
ال شعلق م شلكررربل وآالل ومعررردال    16تعرررديثل على ال عاررربر ال بررربمرررررررررررررر ي الررردولي رقم  

 نبلعبئدال ق ل االمشخدام ال قبمد
 2022ي بي   1 

   
ت  ع الشعررديثل أن تخبررررررررررررررم من تكلفرر  أص ب ررد من ب مد ال  شلكرربل واآلالل وال عرردال أص 
عبئدال من باع األصر ب  ال  شج  أث بء إحضربر ذلك األصرل إلى ال مقع والببل  الثزم  له  

            ي                                            لاكمن قبدرا  على الع ل نبلط يق  ال قبمدة من ق ل اإلدارة  
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  ايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمع
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ال شعلق م شلكررربل وآالل ومعررردال    16تعرررديثل على ال عاررربر ال بررربمرررررررررررررر ي الررردولي رقم  

 )يشبع( نبلعبئدال ق ل االمشخدام ال قبمد
 2022ي بي   1 

   
    ي                                                                                  ولدال  من ذلك، تعش   ال  شررررررررأة نعبئدال باع هذه ال  مد، وتكلف  إمشبج تلك ال  مد، في ال لح  

 2                                                    ي                              أو الخسرررررررربرة  تقمم ال  شررررررررأة نقابس تكلف  هذه ال  مد وفقب  لل عابر ال ببمرررررررر ي الدولي رقم  
  .ال خاون 

 
،                   ي                                                    ي تمفرررررح الشعديثل أيضرررررب  مع ى "اخشببر مب إذا هبن األصرررررل يع ل نشررررركل صرررررباح"  حبلاب  

ذلررك هشقيام مررب إذا هرربن األداء الشق ي وال رربدص    16يبرردد ال عارربر ال برربمرررررررررررررر ي الرردولي رقم  
لألصرررررررل ي كن امرررررررشخدامه في إمشبج أو تمريد السرررررررلع أو الخدمبل، أو تأجي هب ل خ ين، أو 

إذا لم يشم ع فر ب نشركل م فبرل في بابن الدخل الشربمل، يجب أن تفبرح    .ألغ اض إداري 
ن مببلغ العبئدال والشكلف  ال درج  في ال لح أو الخسرربرة والشي تشعلق ب  مد ال ابمبل ال بلا  ع

م شج  لاسرت من مخ جبل األمشرط  العبدي  لل  شرأة، وأص ب د )ب مد( في بابن الدخل الشربمل 
يشم تط يق الشعررديثل نررأث  رجعي، ولكن فقل على ب مد    .يشرررررررررررررر ررل هررذه العرربئرردال والشكلفرر 

ل الشي يشم إحضررررربرهب إلى ال مقع والببل  الثزم  ل ب لشكمن قبدرة ال  شلكبل واآلالل وال عدا
على الع ل نبلط يق  الشي تقبرررررررررررردهب اإلدارة في أو نعد بداي  الفش ة األولى ال ع وفرررررررررررر  في 
                                                    ي                                 ال ابمبل ال بلا  الشي تط ق في ب ال  شررأة الشعديثل أوال   يجب على ال  شررأة االعش ا  نبألث   

للشعديثل هشعديل لل صرررررررريد االفششبحي لألرلبح ال سررررررررشبقبة )أو أص  الش اك ي للشط يق ال  دئي
 مكمن آخ  من حقمال ال لكا ، حسب االقشضبء( في بداي  تلك الفش ة األولى ال ع وف  

  

   
رقم   الدولي  ال ببم ي  ال عابر  على  ال بش ل    37تعديثل  ال طلملبل  ال خبببل، 

 تكلف  ت فيذ العقد -نبلعقمد ال .قل  نبإللشاامبل وال مجمدال ال بش ل  ال شعلق 
 2022ي بي   1 

   
تبدد الشعديثل أن "تكلف  المفبء" نبلعقد تشررررر ل "الشكبلاف الشي تشعلق مببشررررر ة نبلعقد"  ي كن  
أن تكمن الشكبلاف الشي تشعلق مببشرررررررررر ة نبلعقد إمب تكبلاف إفرررررررررربفا  للمفبء ب ذا العقد )على  
مر يل ال .بل الع بل  وال ماد ال ببشر ة( أو تخبراص الشكبلاف األخ ف ال  تبط  مببشر ة بش فيذ  
العقمد )على مررررررر يل ال .بل تخبررررررراص مبررررررربريف االمرررررررش ثم ل  د من ال  شلكبل واآلالل 

 وال عدال ال سشخدم  في ت فيذ العقد(  
 

يشم تط يق الشعديثل على العقمد الشي لم تسشمفي ب ب ال  شأة نعد نج اع الشاامبت ب في بداي  
   فش ة الشق ي  الس مص الشي تط ق في ب ال  شأة الشعديثل أوالي 

 
لم يشم إعبدة بابن ال قبرمبل  ولدالي من ذلك، يجب على ال  شرررررررررررأة االعش ا  نبألث  الش اك ي  
لشط يق الشعديثل م دئايب هشعديل لل صرررررررريد االفششبحي لألرلبح ال سررررررررشبقبة )أو أص مكمن آخ  

 من حقمال ال لكا ، حسب االقشضبء(، في تبريخ الشط يق ال  دئي 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
على ال عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا  الشي تشضرر ن   2020-2018دورة الشبسرري بل السرر مي   

تط يق ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلا    1الشعرديثل على ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم  
، ال عاربر الردولي للشقربري   األدوال ال ربلار   9، ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم  ألول م ة

 الاراع  41وال عابر ال ببم ي الدولي رقم عقمد اإليجبر  16ال بلا  رقم 
 

 تشض ن الشبسي بل الس مي  تعديثل على أرلع  معبيي :

عررلررى تسررررررررررررررر ص    الررشررعرررررررديررثل 
للشقرررررربري   الرررررردولارررررر   ال عرررررربيي  

وال عارربر   9،  1  أرقرربم  ال رربلارر 
  41ال برربمرررررررررررررر ي الرردولي رقم  

  ،2022ي ررربي     1من    اي اعشبررربر 
تررررربريخ  تبرررررديرررررد  نعرررررد  يشم  ولم 
عرررلررى   الرررشرررعرررررررديرررثل  ترررطررر ررريرررق 
لرلرشرقررررررربرير    الررررررردولري  الر رعراررررررربر 

رقررررم   عررررقررررمد    16الرررر ررررررربلرررراررررررر  
    اإليجبر 

 تط يق ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  ألول م ة 1ال بلا  رقم ال عابر الدولي للشقبري  
  

يمف  الشعديل إعفبءي إفررررربفابي للشررررر ه  الشبنع  الشي تبررررربح مطبق  ألول م ة نعد الشررررر ه  األم 
فا ب يشعلق ن ببمررررررررررب  ف وال الشبميل ال ش اك    مشاج  ل ذا الشعديل، ي كن للشرررررررررر ه  الشبنع  

)أ(، أن تخشربر اآلن  16: د  1عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار   الشي تسررررررررررررررشخردم اإلعفربء في ال 
أيضررررررربي قابس ف وال الشبميل ال ش اك   لج اع الع لابل األج  ا  نبلقا   ال درج  الشي مررررررريشم  
إدراج ب في ال ابمبل ال بلا  ال محدة للشرر ه  األم، على أمرربس تبريخ امشقبل الشرر ه  األم إلى  

بلار ، إذا لم يشم إج اء تعرديثل على إج اءال الشمحيرد وترأثي ال ال عربيي  الردولار  للشقربري  ال ر
امدمبج األع بل الشي امرررررشبمذل الشررررر ه  األم من خثل ب على الشررررر ه  الشبنع   يشمف  خابر 
م بثل للشرررررررر ه  الاميل  أو ال شرررررررر و  ال شررررررررش م الذص يسررررررررشخدم اإلعفبء في ال عابر الدولي  

 )أ(  16: د 1للشقبري  ال بلا  

  

   
 األدوال ال بلا   9ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم 

 
في ال بئ " لشقيام مب إذا هبن ميشم إلغبء االعش ا    10يمفح الشعديل أمه ع د تط يق اخشببر "

نباللشاام ال بلي، فإن ال  شأة تش ل فقل ال ممم ال دفمع  أو ال سشل   بين ال  شأة )ال قش ض( 
ممم ال دفمع  أو ال سشل   من ق ل أص من ال  شأة أو ال ق ض  وال ق ض، ن ب في ذلك ال  

يشم تط يق الشعديل نأث  مسشق لي على الشعديثل والشببدالل الشي تبدث   مابن  عن اآلخ  
 في أو نعد الشبريخ الذص تقمم فاه ال  شأة بشط يق الشعديل ألول م ة 

  

   
 عقمد اإليجبر  16ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم 

 
يلغي الشعديل الشمفراح ال شعلق نسرداد تبسري بل العقبرال ال سرشأج ة  مظ اي ألن الشعديل على  

يشعلق فقل ن .ربل تمفررررررررررررررابي، فث يمجرد تربريخ مفربذ   16ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم 
 مذهمر 
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
على ال عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا  الشي تشضرر ن   2020-2018دورة الشبسرري بل السرر مي   

ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلا   تط يق   1الشعرديثل على ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم  
، ال عاربر الردولي للشقربري   األدوال ال ربلار   9، ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم  ألول م ة

 )يشبع( الاراع  41وال عابر ال ببم ي الدولي رقم عقمد اإليجبر  16ال بلا  رقم 

تسرررررررر ص الشعديثل على ال عبيي    
،  1  أرقربم الردولار  للشقربري  ال ربلار 

وال عاربر ال بربمرررررررررررررر ي الردولي   9
ي رررررربي    1من    اي اعشبرررررربر   41رقم  

تبررررررديررررررد    ،2022 نعررررررد  يشم  ولم 
على   الشعررررررديثل  تط يق  ترررررربريخ 
ال عارربر الرردولي للشقرربري  ال رربلارر  

    عقمد اإليجبر  16رقم 
 الاراع   41ال عابر ال ببم ي الدولي رقم  

 
لل  شآل المشبعبد الشدفقبل ال قدي     41الدولي رقم    ال عابر ال ببم ييلغي الشعديل مطلب  

ال عابر للض ائب ع د قابس القا   العبدل   يع ل هذا على مماءم  قابس القا   العبدل  في  
قابس القا     13مع مشطلببل ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  41  رقم الدولي ال ببم ي

ال شم  ال قدي   الشدفقبل  من العبدل  المشخدام  الُ عّدين  وت كين  الخبم  ومعدالل  داخلابي  افق  
تبديد مب إذا هبمما ماسشخدممن الشدفقبل ال قدي  ومعدالل الخبم ق ل خبم الض ائب أو مب 

يشم تط يق الشعديل نأث  مسشق لي، أص    نعد الض يب  ومعدالل الخبم ألمسب قابس للقا   
الشبري العبدل  في أو نعد  القا    لقابمبل  الشعديل  نبل سب   ال  شأة بشط يق  الذص تقمم فاه  خ 

 م دئابي  

  

   
ولابن ال  برم  رقم    ع ض ال ابمبل ال بلا   1تعديثل على ال عابر ال ببم ي الدولي رقم  

ن  2 ال بلا   ال شعلق  للشقبري   الدولي  الجمه ي   بل عابر  األحكبم  عن    -إصدار  اإلفببح 
 السابمبل ال ببم ا 

 
رقم  تغي    الدولي  ال ببم ي  ال عابر  مشطلببل  عن    1الشعديثل  نبإلفببح  يشعلق  فا ب 

السابمبل ال ببم ا   تسش دل الشعديثل ج اع حبالل مبطلح "السابمبل ال ببم ا  ال بم  
  بر "معلممبل السابم  ال ببم ا  الجمه ي "  تعش   معلممبل السابم  ال ببم ا  جمه ي  إذا 

ال علممبل األخ ف ال درج  في ال ابمبل ال بلا  لل  شأة،   مع   ال ظ ع د  ،  كبن من ال شمقع
أن تؤث  على الق ارال الشي يشخذهب ال سشخدممن األمبميمن لل ابمبل ال بلا    نشكل معقمل

 لألغ اض العبم  على أمبس تلك ال ابمبل ال بلا  

تسرررررررررر ص الشعديثل على ال عابر  
 اي اعشببر  1ال ببمررررررر ي الدولي رقم  

ال تشضرر ن   ،2023 بي   ي  1من 
الشعديثل على بابن ال  برمرررررررررر   

بل عارربر الرردولي  ال شعلق نرر  2رقم  
على ترربريخ مفرربذ للشقرربري  ال رربلارر   

 أو مشطلببل امشقبل 

   
لشمفررررررراح أن معلممبل   1ك ب تم تعديل الفق ال الداع   في ال عابر ال ببمررررررر ي الدولي رقم  

السرررررابمررررر  ال ببمررررر ا  الشي تشعلق نبل عبمثل غي  ال بدي  أو األحداث أو الظ و  األخ ف 
غي  م    وال يلام اإلفبررربح ع  ب  قد تكمن معلممبل السرررابمررر  ال ببمررر ا  جمه ي  نسررر ب  

ل البرل  أو األحداث أو الظ و  األخ ف، حشى لم هبمت ال ببلغ غي  ط اع  ال عبمثل ذا
جمه ي   ومع ذلك، لاسررت هل معلممبل السررابمرر  ال ببمرر ا  ال شعلق  نبل عبمثل ال بدي  أو 

 األحداث أو الظ و  األخ ف جمه ي  في حد ذات ب  
 

تط يق "ع لا  وفرررع مجلس معبيي  ال ببمرررب  الدولا  أيضررربي إرشررربدال وأم.ل  لشررر ح و ثببل 
 ال شعلق 2بابن ال  برمرررررررر  رقم    األه ا  ال سرررررررر ا  ال كمم  من أرلع خطمال" ال مفررررررررب  في

  بل عابر الدولي للشقبري  ال بلا ن
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  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    تبدأ من أو بعدالسنوية التي 
ولابن ال  برم  رقم    ع ض ال ابمبل ال بلا   1تعديثل على ال عابر ال ببم ي الدولي رقم  

ن  2 ال بلا   ال شعلق  للشقبري   الدولي  الجمه ي   بل عابر  األحكبم  عن    -إصدار  اإلفببح 
 )يشبع(  السابمبل ال ببم ا 

 
للفش ال الس مي  الشي ت دأ في أو نعد   1رقم تس ص الشعديثل على ال عابر ال ببم ي الدولي 

تشض ن  2023ي بي     1 ال  مسشق لي   نأث   تط اق ب  ويشم  ال بك   نبلشط يق  الس بح  مع   ،
على تبريخ مفبذ  بل عابر الدولي للشقبري  ال بلا   ال شعلق ن  2الشعديثل على بابن ال  برم  رقم  

 أو مشطلببل امشقبل 

ال عابر تسرررررررررر ص الشعديثل على   
 اي اعشببر  1ال ببمررررررر ي الدولي رقم  

ال تشضرر ن   ،2023ي بي     1من 
الشعديثل على بابن ال  برمرررررررررر   

بل عارربر الرردولي  ال شعلق نرر  2رقم  
على ترربريخ مفرربذ للشقرربري  ال رربلارر   

 أو مشطلببل امشقبل 
   

السابمبل ال ببم ا ، الشغيي ال في الشقدي ال   8تعديثل على ال عابر ال ببم ي الدولي رقم  
 الشقدي ال ال ببم ا شع يف ب ال شعلقواألخطبء ال ببم ا  

 
ال ببم ا    الشقدي ال  بشع يف  ال ببم ا   الشقدي ال  في  الشغيي   تع يف  الشعديثل  تسش دل 

الشع يف الجديد، فإن الشقدي ا ال بلا   ن مجب  ال ابمبل  ال قدي  في  ل ال ببم ا  هي "ال ببلغ 
 الشي تخضع للقابس غي  ال ؤهد" 

 
تم حذ  تع يف الشغيي  في الشقدي ال ال ببم ا   ومع ذلك، احشفظ مجلس معبيي  ال ببمب   

 الدولا  ن ف مم الشغيي ال في الشقدي ال ال ببم ا  في ال عابر مع اإليضبحبل الشبلا :
 

لشغيي  في الشقدي  ال ببم ي ال بتج عن معلممبل جديدة أو تطمرال جديدة  ال يعش   ا •
 تبباببي لخطأ 

إن تأثي ال الشغيي  في أحد ال دخثل أو أملمب القابس ال سشخدم لشطمي  الشقدي   •
مبتج  عن تبباح   لم تكن  إذا  ال ببم ا   الشقدي ال  في  تغيي ال  ال ببم ي هي 

 أخطبء الفش ة السبنق  
 

ال  )األم.ل   أفب   م.بلين  ال ببم ي 5- 4جلس  ال عابر  بش فيذ  الخبص   اإلرشبدال  إلى   )
( ألمه قد يس ب 3، الشي تببحب ال عابر  حذ  ال جلس م.بالي واحداي )م.بل  8الدولي رقم  

 إرلبكب في فمء الشعديثل 
 

للشغي ال في   2023ي رربي     1تسرررررررررررررر ص الشعررديثل للفش ال السرررررررررررررر ميرر  الشي ت رردأ في أو نعررد  
ابمرررربل ال ببمرررر ا  والشغي ال في الشقدي ال ال ببمرررر ا  الشي تبدث في أو نعد بداي  تلك السرررر

 الفش ة، مع الس بح نبلشط يق ال بك  

 2023ي بي   1 

   
لش رديرد اإلعفربء من تقيام    عقمد اإليجربر  16تعرديرل على ال عاربر الردولي للشقربري  ال ربلار  رقم 

 هم تعديل عقد اإليجبر  19 –ذال العثق  نكمفيد مب إذا هبن امشابز اإليجبر 
 2021أب يل  1 
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 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2
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  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
رقم   الدولي  ال ببم ي  ال عابر  على  ال شعلق   نال شعلق    12تعديثل  ال ؤجل   بلض ائب 
 نبل مجمدال وال طلملبل ال بتج  من معبمل  واحدة 

 
تقدم الشعديثل امش. بء آخ  من اإلعفبء من االعش ا  ال  دئي  ن مجب الشعديثل، ال تط ق  

لل عبمثل الشي تؤدص إلى ف وال ف ي ا  مؤقش  قببل  للخبم  ال  شأة إعفبء االعش ا  ال  دئي  
 ومشسبوي  

 
اعش بداي على قبممن الض ائب ال ع مل نه، قد ت شأ الف وال الض ي ا  ال ؤقش  والقببل  للخبم  
ع د االعش ا  ال  دئي نأصل والشاام في معبمل  ال ت .ل امدمبج أع بل وال تؤث  على ال ببمب   

ض يب   على م يل ال .بل، قد ي شأ هذا ع د االعش ا  نبلشاام عقد اإليجبر أو ال لح الخبفع لل 
  16ومب يقببله من حق امشخدام ال مجمدال الذص يط ق ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

 في تبريخ بدء عقد اإليجبر   
 

ش ا  نأصل  ، يشعين على ال  شأة االع12الحقبي للشعديثل على ال عابر ال ببم ي الدولي رقم  
ومطلملبل الض يب  ال ؤجل  ذال البل ، مع إدراج أص أصل ف ي ي مؤجل يخضع ل عبيي  

   12االمش داد الماردة في ال عابر ال ببم ي الدولي رقم 
 

تمفابابي لل عابر ال ببم ي الدولي رقم   يضاف مجلس معبيي  ال ببمب  الدولا  أيضبي م.بالي 
 ل  الذص يمفح هافا  تط يق الشعديث 12

 
ت ط ق الشعديثل على ال عبمثل الشي تبدث في أو نعد بداي  أول فش ة مقبرم  مع وف    

 نبإلفبف  إلى ذلك، في بداي  أق ب فش ة مقبرم ، تعش   ال  شأة ن ب يلي:
 

أصل ف ي ي مؤجل )إلى البد الذص يكمن فاه من ال بش ل تمف  رلح خبفع للض يب   •
ل ؤقت القببل للخبم( والشاام ف ي ي مؤجل لج اع  ي كن في مقببله امشخدام الف ال ا

 الف وال ال ؤقش  القببل  للخبم والخبفع  للض يب  ال  تبط  ن ب يلي:
 حق امشخدام ال مجمدال ومطلملبل عقمد اإليجبر؛  -
إيقب  الششغيل واالمشعبدة وال طلملبل ال  بثل  وال ببلغ ال قببل  ال عش   ب ب هجاء    -

 البل   من تكلف  األصل ذص 
 

األث  الش اك ي للشط يق ال  دئي للشعديثل هشعديل لل صيد االفششبحي لألرلبح ال سشبقبة   •
 )أو أص مكمن آخ  من حقمال ال لكا ، حسب االقشضبء( في ذلك الشبريخ 

 2023ي بي   1 

 
ال ابمبل ال بلا  ال محدة لل ج مع  ه ب في أو تشمقع اإلدارة أن هذه ال عبيي  الجديدة والشفسرررررررررررري ال والشعديثل مرررررررررررريشم تط اق ب في  

ع دمب يشم تط اق ب، وان تط يق هذه ال عبيي  الجديدة والشفسي ال والشعديثل، قد ال يرررررركمن ل ب تأثي  جمه ص على ال يرررررربمبل ال بلا   
 ال محدة لل ج مع  في فشر ة الشط يق ال  دئي 
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 االلتزامبيان  

السررررررررررررربري  للقبممن االتببدص لدول  اإلمبرال الع لا  واألحكبم ل عبيي  الدولا  للشقبري  ال بلا   ل وفقبي تم إعداد ال ابمبل ال بلا  ال محدة 
 )وتعديثته(   2015( لس   2ال شبدة رقم )

 
،  2021مرررررر ش       20نشررررررأن الشرررررر هبل الشجبري  )"قبممن الشرررررر هبل الجديد"( في   2021لسرررررر      32صرررررردر القبممن االتببدص رقم  

نشرررررررأن الشررررررر هبل الشجبري ،   2015لسررررررر     2تببدص رقم  لابل نبلكبمل مبل القبممن اال  2022ي بي   2ومررررررريدخل حيا الش فيذ في  
نبدد م اجع  األحكبم الجديدة ومم  تط ق مشطلببت ب في ممعد ال يشجبوز م   واحدة من   الش ه "(  إن  2015ال عدل )"القبممن  

 تبريخ دخمل الشعديثل حيا الش فيذ 

 اإلعدادأساس 

ال مجمدال ال قبمررررر  نبلقا   العبدل ، االمرررررش. برال العقبري  تم إعداد ال ابمبل ال بلا  ال محدة وفقبي ل  دأ الشكلف  الشبريخا ، نبمرررررش. بء 
ال ببم ا  شم إدراج ب نبلقا   العبدل  في م بي  هل فش ة تق ي ، ه ب هم ممفح السابمبل يواالمش. برال العقبري  قيد الشطمي  والشي  

 والخدمبل  البضبئعال   مح مقببل  لل دلالشكلف  الشبريخا  نشكل عبم على القا   العبدل   أدمبه  تسش د
 

إن القا   العبدل  هي القا   الشي مررررررررريشم امرررررررررشثم ب ل اع أحد ال مجمدال، أو دفع ب لشبميل أص من ال طلملبل فررررررررر ن معبمثل 
إذا هبن السع  ي كن تبقاقه نط يق  مببش ة أو تم تقدي ه   ع بيخ القابس، نغض ال ظ   م شظ   بين ال شعبملين نبلسررررررررررررمال في ترررررررررررربر 

نعين االعشبربر تلرك   ال ج معر نربمررررررررررررررشخردام تق ار  تقيام أخ ف  وع رد تقردي  القا ر  العربدلر  ألص من ال مجمدال أو ال طلملربل، ترأخرذ  
السرررررمال تلك العمامل نبلبسرررررببن ع د تسرررررعي  ال مجمدال أو   العمامل ع د تسرررررعي  ال مجمدال أو ال طلملبل إذا أخذ ال شعبملين في

 ال طلملبل في تبريخ القابس 
 

       ي      امرررررش بدا  إلى    3أو   2،  1نبإلفررررربف  إلى ذلك، ألغ اض إعداد الشقبري  ال بلا ، يشم تبررررر اف قابمررررربل القا   العبدل  في ال سرررررشمف  
ثحظش ب، وأه ا  ال دخثل لقابس القا   العبدل  نبررررررررررمرة  درج  مب إذا هبمت هذه ال دخثل إلى قابمرررررررررربل القا   العبدل  ي كن م

 شبمل ، الشي تم تمفاب ب ه ب يلي:
 

مدخثل ألمررعبر مدرج  )غي  معدل ( في أمررماال مشررط  ل مجمدال أو مطلملبل مش بثل  الشي ي كن لل  شررأة   -1ال سررشمف   •
 تشبع ب بشبريخ القابس؛

والشي ي كن مثحظش ب في ال مجمدال أو ال طلملبل،  1ل سرشمف  مدخثل من غي  األمرعبر ال درج  فر ن ا  -2ال سرشمف  •
 أو نشكل غي  مببش ؛ و   نشكل مببش  إمب

 مدخثل غي  مثحظ  لل مجمدال أو ال طلملبل  -3ال سشمف  •
 

 الع ل  ال سشخدم  لل ج مع    نبعشببرهبلقد تم ع ض ال ابمبل ال بلا  ال محدة بدرهم اإلمبرال )الدرهم( 

 أساس التوحيد

  31الشي تسرررراط  علي ب الشرررر ه  والشرررر هبل الشبنع  ل ب حشى  وال  شررررآلتشضرررر ن ال ابمبل ال بلا  ال محدة ال ابمبل ال بلا  للشرررر ه   
   تشبقق الساط ة ع دمب تقمم الش ه  ن ب يلي:م  ديس    من هل 

 
 السلط  على الج   ال سش.   في ب؛ •
 الشع ض للعمائد ال شغي ة ال بتج  من الش اك  مع الج   ال سش.   ب ب أو البقمال في ب؛ و •
 القدرة على امشخدام ملطش ب على الج   ال سش.   ب ب للشأثي  على عمائدهب  •
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إلى وجمد   المقبئع والظ و نإعبدة تقيام فا ب إذا هبن لدي ب ماط ة على الج   ال سش.   ب ب أم ال في حبل أشبرل   ال ج مع تقمم 
 تغي ال في واحد أو أك.  من ع بص  الساط ة ال.ثث ال درج  أعثه  

 
السررراط ة على الج   ال سرررش.   أقل من غبل ا  حقمال الشبرررميت في الج   ال سرررش.   ب ب، فإم ب ت شلك    ال ج مع ع دمب يكمن لدف  

ب ب ع دمب تكمن حقمال الشبرميت هبفا  ل  ب ب القدرة الع لا  لشمجاه األمشرط  ذال البرل  للج   ال سرش.   ب ب نشركل م ف د  تأخذ 
في الج   ال سرررش.   ب ب  الشررر ه ذال البرررل  لشقيام فا ب إذا هبمت حقمال تبرررميت  المقبئع والظ و   في االعشببر ج اع    ال ج مع 

  كبفا  أم ال ل  ب ب الساط ة، ن ب في ذلك: 
 

 لبقمال الشبميت نبل ظ  إلى حجم وتمزيع أم م أصببب األصمال اآلخ ين؛ الش ه حجم امشثم  •
 ، أو أص من مبلكي األصمال اآلخ ين أو أط ا  أخ ف؛الش ه حقمال الشبميت ال بش ل  الشي ت شلك ب   •
 ش تيببل الشعبقدي  األخ ف؛ والبقمال ال بشئ  من ال •
ت شلك، أو ال ت شلك، القدرة الببلا  لشمجاه األمشرررط  ذال البرررل  في   الشررر ه أي  حقبئق وظ و  إفررربفا  تشررري  إلى أن   •

 المقت الذص يطلب فاه إصدار ق ارال، نبإلفبف  إلى أم بط الشبميت في اجش بعبل ال سبه ين السبنق  
 

السراط ة على الشر ه    ال ج مع الشبنع  وي ش ي ع دمب تفقد   الشر ه السراط ة على    لل ج مع ي دأ تمحيد الشر ه  الشبنع  ع دمب يكمن  
وعلى وجه الشبديد، يشم إدراج إي ادال ومبربريف الشر هبل الشبنع  ال سرشبمذة أو ال سرشبعدة خثل السر   في بابن ال لح او الشبنع   

السرررراط ة على    ال ج مع على السرررراط ة وحشى الشبريخ الذص تفقد فاه   ال ج مع ءاي من الشبريخ الذص تببررررل فاه الخسرررربرة ال محد بد
 الش ه  الشبنع   

 
حشى و ن    وحقمال ال لكا  غي  ال سرررراط ة الشرررر ه إن ال لح أو الخسرررربرة وهل ب د من الدخل الشرررربمل اآلخ  تكمن عبئدةي إلى مبلكي 

ع دمب يكمن ذلك فر وريبي، يشم إج اء الشعديثل على ال ابمبل ال بلا      مشج عن ذلك عجا في رصريد حقمال ال لكا  غي  ال سراط ة
، اإلي ادالللشرر هبل الشبنع  لششمافق مع السررابمرربل ال ببمرر ا  لل ج مع   يشم حذ  ج اع ال مجمدال وال طلملبل، حقمال ال لكا ، 

 بل ال قدي  ال شعلق  نبل عبمثل مب بين ش هبل ال ج مع  نبلكبمل ع د تمحيدهب ال ببريف والشدفق
 

يشم تبديد حقمال ال لكا  غي  ال سرراط ة في الشرر هبل الشبنع  نشرركل م فبررل عن حقمال ال ج مع  في هذه الشرر هبل  قد يشم قابس 
بررررررمل على حبرررررر  مسرررررر ا  في صرررررربفي ممجمدال حبملي ب للب  وت  ححقمال ال لكا  غي  ال سرررررراط ة الشي ت .ل حقمال ملكا  حبلا   

ال  شرررأة في حبل  الشبرررفا  م دئابي نبلقا   العبدل  أو نبلببررر  ال سررر ا  لبقمال ال لكا  غي  ال سررراط ة لل ببلغ ال عش   ب ب لبررربفي  
يشم قابس  ال مجمدال القببل  للشبديد في الشررررر ه  ال سرررررشبمذ علي ب  يشم اخشابر أمررررربس القابس على أمررررربس هل معبمل  على حدة  

، إن القا   ال درج  لبقمال ال لكا  غي  االمررررررررررررررشبماذحقمال ال لكا  غي  ال سرررررررررررررراط ة األخ ف م دئابي نبلقا   العبدل   الحقبي لشبريخ 
ال سرررررراط ة هي قا   هذه الببررررررص ع د اإلعش ا  ال  دئي نبإلفرررررربف  إلى حبررررررص حقمال ال لكا  غي  ال سرررررراط ة في الشغيي ال 

  الثحق  في حقمال ال لكا  
 

الشغي ال في حبرررص ال ج مع  في شررر هبل تبنع  والشي ال تؤدص إلى خسررربرة السررراط ة ه عبمثل حقمال ملكا   يشم    احشسرررببيشم 
تعديل القام ال درج  لببرررررص ال ج مع  والببرررررص غي  ال سررررراط ة لشعكس الشغي ال في حبررررربررررر ب في الشررررر هبل الشبنع   يشم 

  غي  ال سرررررررررراط ة والقا   العبدل  لل دل ال دفم  أو ال ق مض مببشرررررررررر ة في حقمال اإلعش ا  نأص ف ال بين قا   تعديل حقمال ال لكا
 ال لكا  ويكمن عبئداي إلى مبلكي الش ه  
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ع دمب تفقد ال ج مع  السرراط ة على أص من الشرر هبل الشبنع ، يشم االعش ا  نبل لح أو الخسرربرة في ال لح أو الخسرربرة ويشم احشسرربنه 
( القا رر  الرردفش يرر  2( مج م  القا رر  العرربدلرر  لل رردل ال ق مض والقا رر  العرربدلرر  ألص ملكارر  مبشفظ ب ررب؛ و )1على أمرره الف ال بين )

ه  الشبنع  )ن ب في ب الش  ة(، مط وحبي م  ب مطلملبل الش ه  الشبنع  وأٍص من حقمال األقلا  غي  ال ساط ة  السبنق  ل مجمدال الش  
يشم معبلج  ج اع ال ببلغ ال عش   ب ب مبنقبي ف ن ب مد الدخل الشبمل األخ ف وال شعلق  بشلك الش ه  الشبنع  ه ب لم أن ال ج مع   

بل ذال البرررل  نشررركل مببشررر  )يشم إعبدة تبررر اف ب إلى األرلبح أو الخسررربئ  أو يشم تبميل ب  قبمت نبمرررشبعبد ال مجمدال أو ال طلمل
إلى فئ  أخ ف فرررررررررررررر ن حقمال ال لكا  ه ب هم مبدد/مسرررررررررررررر مح نه في ال عبيي  الدولا  إلعداد الشقبري  ال بلا (  يشم اعشببر القا   

القا   العبدل  ع د االعش ا  ال  دئي  أم بدان السرررررررررراط ة على  العبدل  ألص امررررررررررش. بر مشبقي في الشرررررررررر ه  الشبنع  مرررررررررربنقبي بشبريخ فق
أو، ع د الضررررررر ورة ، الشكلف  ع د  9وال سرررررررشخدم  لل عبلج  ال ببمررررررر ا  الثحق  وفقبي ل شطلببل ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم  

 .االعش ا  ال  دئي لثمش. بر في الش ه  الاميل  أو ال ش و  ال شش م
 

 األعمالاندماج 
 

،  نبلقا   العبدل  األع بل   امدمبجفي   ال دل ال بمليشم احشسررررربب االمرررررشبماذ على األع بل نبمرررررشخدام ط يق  االمرررررشبماذ  يشم قابس 
ال بمل  من ق ل ال ج مع ، وال طلملبل الشي  لل مجمداليشم احشسرررررررربنه على أمه مج م  القام العبدل  في تبريخ االمررررررررشبماذ    والذص

  إلى ال بلكين السرررربنقين للشرررر ه  ال شررررش اة وحبرررر  حقمال ال لكا  البرررربدرة من ق ل ال ج مع  في مقببل السرررراط ة  تك دت ب ال ج مع
أع بل، تخشبر ال ج مع  مب إذا هبن ي بغي قابس حقمال ال لكا  غي  ال سررراط ة   امدمبجنبل سرررب  لكل    الج   ال سرررشبمذ علي بعلى  

  أو نببرر  ت بمرر ا  من صرربفي ممجمدال الج   ال سررشبمذ علي ب القببل  للشبديد  يشم في الج   ال سررشبمذ علي ب إمب نبلقا   العبدل
 احشسبب الشكبلاف ال شعلق  نبالمشبماذ ع د تك دهب ويشم إدراج ب في ال لح أو الخسبرة 

 
علي ب  بماذاالمرررررررشتقمم ال ج مع  بشبديد أم ب قد امرررررررشبمذل على أع بل ع دمب تشضررررررر ن مج مع  األمشرررررررط  وال مجمدال الشي تم 

الع لا  ال سررررشبمذة جمه ي  إذا هبمت  اعشببرنشرررركل هبم في القدرة على إمشرررربء ال خ جبل  يشم   معبي مدخثي وع لا  جمه ي  تسرررربهم 
فرر وري  للقدرة على االمررش  ار في إمشبج ال خ جبل، وتشرر ل ال دخثل ال سررشبمذة قمة عبمل  م ظ   تش شع نبل  برال أو ال ع ف  

أو ال  مبدراي أو   ف يداي زم  ألداء تلك الع لا  أو تسرررررربهم نشرررررركل ه ي  في القدرة على مماصررررررل  إمشبج ال خ جبل ويعش    أو الخ  ة الث
 ي كن امش داله دون تكلف  ه ي ة أو ج د أو تأخي  في القدرة على االمش  ار في إمشبج ال خ جبل 

 
للشبديد وال طلملبل ال ق مل  نقا  ب العبدل  بشبريخ االمرررررررررشبماذ،    بشبريخ االمرررررررررشبماذ، يشم االعش ا  نبل مجمدال ال سرررررررررشبمذة القببل 

 نبمش. بء مب يلي:
 
يشم االعش ا  ن مجمدال أو مطلملبل الضررررر يب  ال ؤجل  وال مجمدال أو ال طلملبل ال شعلق  بش تيببل ماايب ال مظفين وقابمررررر ب   •

 على الشمالي؛  19رقم وال عابر ال ببم ي الدولي  12وفقبي لل عابر ال ببم ي الدولي رقم 
يشم قابس ال طلملبل أو أدوال حقمال ال لكا  العبئدة إلى ت تيببل الدفعبل على أمررررررررربس األمررررررررر م للج   ال سرررررررررشبمذ علي ب أو  •

ت تيببل الدفعبل على أمربس األمر م لل ج مع  ال   م  المرش دال ت تيببل الدفعبل على أمربس األمر م للج   ال سرشبمذ علي ب 
 بشبريخ االمشبماذ؛ و 2لدولي للشقبري  ال بلا  رقم وفقبي لل عابر ا

يشم قابمرررررر ب  5( ال برررررر ف  ه بشفظ ب ب لل اع وفقبي لل عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم االمررررررشبعبدإن ال مجمدال )أو مج معبل  •
 وفقبي لذلك ال عابر 

 
  وال طلملبل ال ق مل  لغ ض الشبررررررررررررر اف والشعيين ع دمب تقمم ال ج مع  نبالمرررررررررررررشبماذ على أع بل، تقمم بشقيام ال مجمدال ال بلا

ال  بمررب ووفقبي للشرر وط ال شعبقد علي ب والظ و  االقشبرربدي  والظ و  ال شعلق  ب ب ه ب في تبريخ االمررشبماذ  يشضرر ن هذا فبررل  
 ال ششقبل الض  ا  في العقمد ال ضاف  من ق ل الج   ال سشبمذ علي ب  
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 اندماج األعمال )يتبع(
 

ع دمب يشضررر ن ال دل ال بمل من ق ل ال ج مع  فررر ن امدمبج األع بل ت تيب بدل طبرئ، يشم قابس ال دل الطبرئ نقا شه العبدل   
بشبريخ االمررررررررررشبماذ و دراجه هجاء من ال دل ال بمل فرررررررررر ن امدمبج األع بل  يشم تعديل الشغي ال في القا   العبدل  لل دل الطبرئ 

س نرأث  رجعي، مع الشعرديثل ال  ربثلر  مقرببرل الشرررررررررررررر  ة  إن تعرديثل فش ة القاربس هي الشعرديثل الشي ال ؤهرل هشعرديثل لفش ة القارب
الشي تم الببرررررررررمل علي ب خثل "فش ة القابس" )الشي ال ي كن أن تشجبوز مررررررررر   واحدة من تبريخ  اإلفررررررررربفا ت شرررررررررأ من ال علممبل 

 اذ االمشبماذ( حمل المقبئع والظ و  الشي تمف ل بشبريخ االمشبم 
 

تعش د ال ببمرررررب  الثحق  للشغي ال في القا   العبدل  لل دل الطبرئ غي  ال ؤهل هشعديثل لفش ة القابس على هافا  تبررررر اف ال دل  
الطبرئ  ال يشم إعبدة قابس ال دل الطبرئ ال برررر ف هبقمال ملكا  بشماريخ الشقبري  الثحق  ويشم احشسرررربب تسررررميشه الثحق  فرررر ن 

عربدة قاربس ال ردل الطربرئ اآلخ  نربلقا ر  العربدلر  بشماريخ الشقربري  الثحقر ، مع اإلعش ا  نربلشغي ال في القا ر   حقمال ال لكار   يشم إ 
 الخسبرة  أوالعبدل  في ال لح 

 
امدمبج األع بل على م احل، يشم إعبدة قابس حبرر  حقمال ال لكا  ال بشفظ ب ب مرربنقبي من ق ل ال ج مع  )ن ب في ذلك  إمجبزع د  

ال شررررررررش ه ( في الج   ال سررررررررشبمذ علي ب إلى القا   العبدل  بشبريخ االمررررررررشبماذ )ن ع ى، ع دمب تببررررررررل ال ج مع  على   الع لابل
  يشم إعبدة تبرررررررر اف ال ببلغ ال بتج  من الخسرررررررربرة أوال لح  السرررررررراط ة( ويشم االعش ا  نبل لح أو الخسرررررررربرة ال بتج ، إن وجدل، في  

 أوال لح  خ االمرررررشبماذ الشي تم االعش ا  ب ب مررررربنقبي في الدخل الشررررربمل اآلخ  إلى  الببرررررص في الج   ال سرررررشبمذ علي ب ق ل تبري
 حيث تكمن هذه ال عبمل  مثئ   فا ب لم تم امشبعبد هذه البب   الخسبرة

 
غ م دئا   المدمبج األع بل في م بي  فش ة الشق ي  ع د حدوث االمدمبج، تقمم ال ج مع  نإدراج مببل ال  دئا إذا لم تكش ل ال ببمرررررررب  

لل  مد الشي لم تكش رل مبربمرررررررررررررر ش رب  يشم تعرديرل تلرك ال بربلغ ال  ردئار  خثل فش ة القاربس، أو يشم االعش ا  ن مجمدال أو مطلملربل  
، لشعكس ال علممبل الجديدة الشي تم الببرررررررررمل علي ب حمل المقبئع والظ و  القبئ   بشبريخ االمرررررررررشبماذ، الشي لم هبمت إفررررررررربفا 

 ل ببلغ ال عش   ب ب في ذلك الشبريخ مع وف ، ألث ل على ا
 

ت ش ي فش ة القابس ن ج د أن تسرررشلم ال ج مع  ال علممبل الثزم  عن البقبئق والظ و  الشي هبمت قبئ   في تبريخ االمرررشبماذ أو 
 االمشبماذ  ع دمب تعلم أن ال علممبل ال ي كن الببمل علي ب  ومع ذلك، ال ي كن أن تشجبوز فش ة القابس م   واحدة من تبريخ

 
 االستثمار في الشركة الزميلة 

 
  إن  وهي لاسرت شر ه  تبنع  وال حبر  في مشر و  مشرش م الشر ه  الاميل  هي ال  شرأة الشي ت برس ال ج مع  تأثي اي هبمبي علي بإن  

الشأثي  ال بم هم القدرة على ال شرررربره  في ق ارال السررررابمرررر  ال بلا  والششررررغيلا  في الشرررر ه  ال سررررش.   في ب ولكن لاس السرررراط ة أو 
  الساط ة ال شش ه  على تلك السابمبل  

 
بء ع دمب يشم تبرر اف  ، نبمررش. ال ببمرر ا مشبئج وممجمدال ومطلملبل الشرر ه  الاميل  نبمررشخدام ط يق  حقمال ال لكا    احشسررببيشم 

غي   مجمدال  ال 5  رقم  ل عابر الدولي للشقبري  ال بلا احشسرررررررررررربنه وفقبي لاالمررررررررررررش. بر على أمه مبشفظ نه لل اع، وفي هذه الببل  يشم 
  ن مجب ط يق  حقمال ال لكا ، يشم اإلعش ا  نبالمرررررررش. بر في شررررررر ه  زميل  غي  ال سرررررررش  ةال شداول  ال بشفظ ب ب لل اع والع لابل 

بلشغي ال في حبرررررررررر  ال ج مع  في ن لثعش ا لثمررررررررررش. بر    ال درج في ال ابمبل ال بلا  ال محدة نبلشكلف   يشم تعديل القا     دئابي م 
لثمرش. بر وال  ال درج الشر  ة ال شعلق  نبلشر ه  الاميل  في القا      إدراج  يشم  االمرشبماذصربفي ممجمدال الشر ه  الاميل  م ذ تبريخ 

 مخفبض القا   نشكل ف دص يشم اخشببرهب لث
 

يعكس ال لح أو الخسررربرة حبررر  ال ج مع  في مشبئج ع لابل الشررر ه  الاميل   يشم ع ض أص تغيي  في الدخل الشررربمل اآلخ  لشلك 
الشررررررر هبل ال سرررررررش.   في ب هجاء من الدخل الشررررررربمل اآلخ  لل ج مع   نبإلفررررررربف  إلى ذلك، ع دمب يكمن ه بم تغيي  معش   نه 

ببررررش ب في أص تغيي ال، ع د االقشضرررربء، في بابن الشغي ال  ن نبالعش ا تقمم ال ج مع   مببشرررر ة في حقمال ملكا  الشرررر ه  الاميل ،  
في حقمال ال لكا  ال محد  يشم حذ  األرلبح والخسررررربئ  غي  ال بقق  ال بتج  عن ال عبمثل بين ال ج مع  والشررررر هبل ال سرررررش.    

 في ب إلى حد البب  في الش هبل ال سش.   في ب 
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 االستثمار في الشركة الزميلة )يتبع(
 

ال لح أو الخسربرة خبرج ال لح الششرغيلي وي .ل ال لح   في مماج  يظ   إج بلي حبر  ال ج مع  من رلح أو خسربرة الشر ه  الاميل   
 غي  ال ساط ة في الش هبل الشبنع  للش ه  الاميل  حقمال ال لكا  أو الخسبرة 

 
في يل  )ص تشضرررر ن حقمقبي طميل  األجل وتشرررركل خسرررربئ  الشرررر ه  الاميل  الشي تايد عن حبرررر  ال ج مع  في تلك الشرررر ه  الامإن  

في الشررررر ه  الاميل ( يشم االعش ا  ب ب فقل إلى البد الذص تشب ل فاه ال ج مع     ال ج مع جاءاي من صررررربفي امرررررش. بر   مضررررر مم ب
  نبل ابن  عن الش ه  الاميل دفعبل أج ل أو  امشداللا الشاامبل قبممما  أو 

 
رة، يشم إج اء يشم إعداد ال ابمبل ال بلا  للشررر ه  الاميل  ل فس الفش ة ال بلا  لل ج مع  ول ب مفس السرررابمررربل ال ببمررر ا   ع د الضررر و 

 تعديثل لجعل السابمبل ال ببم ا  مشمافق  مع تلك الخبص  نبل ج مع  
 

مخفبض قا    اللشبديد مب إذا هبن من الضرررررر ورص االعش ا  نأص خسرررررربرة    36يشم تط يق مشطلببل ال عابر ال ببمرررررر ي الدولي رقم  
لثمررررررررش. بر )ن ب في ذلك   ال درج إج بلي القا       ع دمب يكمن ذلك فرررررررر وريبي، يشم اخشببريل امررررررررش. بر ال ج مع  في شرررررررر ه  زم

من خثل مقبرم  قا شه القببل     م فبررررررررررلهأصررررررررررل    36وفقبي لل عابر ال ببمرررررررررر ي الدولي رقم الشرررررررررر  ة( للشبقق من امخفبض القا   
أص خسربرة  تمزيعال يشم   لثمرش. بر القا   ال درج مع (  قا   االمرشخدام والقا   العبدل  مبقبربي تكبلاف ال اع أي  ب أعلىلثمرش داد )

أص  ن االعش ا لثمرررررش. بر، ويشم   ال درج من القا    جاءي معش   ب ب ألص أصرررررل، ن ب في ذلك الشررررر  ة الشي تشررررركل   قا   امخفبض
إلى البد الذص يايد فاه ال  لغ القببل لثمرررش داد لثمرررش. بر   36لل عابر ال ببمررر ي الدولي رقم  وفقبي عكس لخسررربرة امخفبض القا   

  قبي الح
 

  تقمم ال ج مع  نبلشمقف عن امررررررشخدام ط يق  حقمال ال لكا  بدءاي من الشبريخ الذص يشمقف فاه االمررررررش. بر عن هممه شرررررر ه  زميل  
ع دمب تبشفظ ال ج مع  نببررر  في الشررر ه  الاميل  مررربنقبي وتكمن الببررر  ال سرررشبقبة أصرررثي مبلابي، تقمم ال ج مع  نقابس الببررر   

هأصررررررررررررررل مبلي وفقربي  ال  ردئيال سررررررررررررررشبقربة نبلقا ر  العربدل  في ذلك الشربريخ ويشم اعشبربر القا ر  العربدل  هقا ش رب العربدل  ع رد االعش ا  
في تبريخ إيقب  ط يق  حقمال ال لكا ، للشررررررر ه  الاميل    ال درج   يشم إدراج الف ال بين ال  لغ 9ي  ال بلا  رقم  لل عابر الدولي للشقبر 

والقا   العبدل  ألص حبر  مبشفظ ب ب وأص مشببرثل من امرشبعبد جاء من حبر  الشر ه  الاميل  ال درج  في تبديد ال كسرب أو 
لذلك، تقمم ال ج مع  نبحشسبب إج بلي ال  لغ ال عش   نه مبنقبي في الدخل الشبمل    نبإلفبف الخسبرة من امشبعبد الش ه  الاميل    

فا ب لم قبمت تلك الشررررررررررر ه  الاميل  نبمرررررررررررشبعبد  مطلملبي اآلخ  ال شعلق بشلك الشررررررررررر ه  الاميل  على مفس األمررررررررررربس الذص قد يكمن 
ف أص مكسررب أو خسرربرة معش   ب ب مرربنقبي في الدخل  إعبدة تبرر ا إذا تمال مجمدال أو ال طلملبل ذال البررل  مببشرر ة  ولبلشبلي، 

الشرررررررربمل اآلخ  من ق ل تلك الشرررررررر ه  الاميل  إلى ال لح أو الخسرررررررربرة ع د امررررررررشبعبد ال مجمدال أو ال طلملبل ذال البررررررررل ، تقمم  
 د امرررشبعبد ال ج مع  نإعبدة تبررر اف ال كسرررب أو الخسررربرة من حقمال ال لكا  إلى ال لح أو الخسررربرة )كشعديل إلعبدة تبررر اف( ع

 الش ه  الاميل   
 

ع دمب تقمم ال ج مع  بشخفاض حبررر  ملكيش ب في شررر ه  زميل  ولك  ب تسرررش   في امرررشخدام ط يق  حقمال ال لكا ، تقمم ال ج مع   
نإعبدة تبررررررر اف ال لح أو الخسررررررربرة الذص تم االعش ا  ب ب مررررررربنقبي في الدخل الشررررررربمل اآلخ  وال شعلق ب ذا االمخفبض في حبرررررر   

إذا هبن هذا ال لح أو الخسرررربرة ي كن أن يشم إعبدة تبرررر افه إلى ال لح أو الخسرررربرة ع د امررررشبعبد ال مجمدال أو ال طلملبل   ، ال لكا
   ذال العثق 

 
، يتم االعترا  نبألرلبح والخمبئر المبتج  من المعبمثل ل ج مع لع دمب تقمم إحدف م شررآل ال ج مع  نبلشعبمل مع شرر ه  زميل  

 غير المرتبط نبلمجموع   فقل ف ن مطبال الببص في الش ه  الاميل   ل  في البيبمبل المبلي  ال محدة لل ج مع   مع الشرک  الزمي
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 التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول 

 تع ض ال ج مع  ال مجمدال وال طلملبل في بابن ال  ها ال بلي ب بءي على الشب اف ال شداول/ غي  ال شداول 
 

 :يكمن  ع دمب  مشداول ال مجمدال إن
 

 ؛االعشابدي باع ب أو امش ثك ب في دورة الششغيل  ي مص شبقق أو يأن  من ال شمقع •
 ؛بشفظ ب ب نشكل أمبمي لغ ض ال شبج ةي •
 أو ؛نعد فش ة الشق ي  ش  اي اث ي عش   خثلمن ال شمقع أن يشبقق  •
  الشق ي على األقل نعد فش ة  ش  اي اث ي عش   لفش ةال قد مب لم يشم تقييد امش داله أو امشخدامه لشسمي  الشاام  م ادفبلال قد  •

 
 األخ ف على أم ب غي  مشداول   ال مجمداليشم تب اف ج اع  

 
 :يكمن  ع دمبإن ال طلملبل مشداول  

 
 االعشابدي ؛من ال شمقع أن تشم تسميش ب في دورة الششغيل  •
 ؛نشكل أمبمي لغ ض ال شبج ة  بب بشفظ  ي •
 أو ؛نعد فش ة الشق ي  ش  اي اث ي عش   خثلمسشبق  السداد  •
  نعد فش ة الشق ي  ش  اي ل دة ال تقل عن اث ي عش   ال طلملبلال يمجد حق غي  مش وط لشأجيل تسمي   •

 
 تب ف ال ج مع  ج اع ال طلملبل األخ ف على أم ب غي  مشداول  

 االعتراف باإليراد  

على ال ج مع  تط يق م مذج من خ س خطمال   يشمجبنبل سررررررررررررررب  للعقمد الشي تم تبديدهب فرررررررررررررر ن مطبال االعش ا  نبإلي ادال،  
لشبديد مشى يشم االعش ا  نبإلي ادال، ولأص م لغ  يشم قابس اإلي ادال على أمررررررربس ال دل الذص تشمقع ال ج مع  أن تببرررررررل علاه  

  مابن  عن أط ا  ثبل.   تعش   ال ج مع  نبإلي ادال ع دمب ت قل السررررررررراط ة على  في عقد مع ع يل وتسرررررررررش. ي ال ببلغ ال ببرررررررررل
 البضبئع أو الخدمبل إلى ع ثئ ب 

  
تعش   ال ج معرر  نرربإلي ادال من العقمد مع الع ثء ب رربءي على م مذج الخ س خطمال المارد في ال عارربر الرردولي للشقرربري  ال رربلار   

 :15رقم 
 

يشم تع يف العقرد على أمره اتفربال بين ط فين أو أك.  الرذص ي شرررررررررررررر  حقمال العقمد( مع الع يرل:  تع يف العقرد ) :1الخطمة 
 .والشاامبل قببل  للش فيذ ويبدد ال عبيي  الخبص  نكل عقد يجب المفبء نه

 .لع يلإن الشاام األداء هم وعد في عقد مع ع يل ب قل ملع  أو خدم  إلى اتبديد الشاامبل األداء في العقد:  : 2الخطمة 
 

 إن مع  ال عبمل  هم مقدار ال دل الذص تشمقع ال ج مع  الببمل علاه مقببل تبميل تبديد مع  ال عبمل :  :3الخطمة 
 .البضبئع أو الخدمبل ال معمدة إلى الع يل، نبمش. بء ال ببلغ ال ببل  مابن  عن أط ا  ثبل. 

 
نبل سرررررررررب  لعقد يبشمص على أك.  من الشاام أداء واحد،  تخبررررررررراص مرررررررررع  ال عبمل  اللشاامبل األداء في العقد:   : 4الخطمة 

مررررررم  تقمم ال ج مع  بشخبرررررراص مررررررع  ال عبمل  لكل الشاام أداء ن  لغ يمفررررررح ال دل الذص تشمقع ال ج مع   
 .الببمل علاه مقببل المفبء نكل الشاام أداء

 
 ع دمب )أو مشى( تسشمفي ال  شأة األداء ال  االعش ا  نبإلي اد :5الخطمة 
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 :وتعش   نبإلي ادال مع م ور المقت، في حبل  امشافبء أحد ال عبيي  الشبلا تسشمفي ال ج مع  الشاام األداء 

 
ال يؤدص أداء ال ج مع  إلى إمشررررررررربء أصرررررررررل مع امرررررررررشخدام بديل لل ج مع  ولل ج مع  حق قببل للش فيذ في الدفع مقببل   •

 األداء ال  جا حشى تبريخه؛

 الع يل ع د إمشبء األصل أو تبسي ه؛ أوي ش  أداء ال ج مع  أو يعاز األصل الشي يشبكم ب ب  •
 يسشلم الع يل في ويسش لك في المقت مفسه الفمائد الشي يمف هب أداء ال ج مع  ع دمب ومشى ت دأ ال ج مع  نبلش فيذ  •

 
يشم فاه نبل سرررررررب  اللشاامبل األداء حيث ال يشم امرررررررشافبء أص من الشررررررر وط ال ذهمرة أعثه، يشم االعش ا  نبإلي ادال في المقت الذص 

 المفبء نبلشاام األداء 
 

ع دمب تسررشمفي ال ج مع  نبلشاام األداء من خثل تسررلام البضرربئع أو الخدمبل ال معمدة، فإم ب ت شرر  أصررثي قبئ بي على العقد على  
إن هذا يؤدص م لغ ال دل ال كشسررررب من خثل األداء  ع دمب يشجبوز م لغ ال دل ال سررررشلم من الع يل م لغ اإلي ادال ال عش   ب ب، ف

يشم قابس اإلي ادال نبلقا   العبدل  لل دل ال سررررشلم أو ال سررررشبق، مع األخذ نبالعشببر شرررر وط الدفع ال بددة تعبقديبي   إلى الشاام عقد 
  وامرشبعبد الضر ائب وال مرمم  تقمم ال ج مع  بشقيام ت تيببل إي ادات ب مقببل معبيي  مبددة لشبديد مب إذا هبمت تع ل هشر ه  رئاسرا  

أو همهيل  يشم االعش ا  نبإلي ادال إلى البد الذص يبش ل أن تشدفق فاه ال  بفع االقشبربدي  إلى ال ج مع  وي كن قابس اإلي ادال 
 ، نشكل ممثمال إذا هبن قببل للشط يقوالشكبلاف، 

 
 :تعش   ال ج مع  نبإلي ادال من ال ببدر ال ئاسا  الشبلا 

 
 الضابف إي ادال  •
 يجبراإلإي ادال  •
 الش ميلإي ادال  •

 اإليجبر إي ادال
  إن مرررابمررر  ال ج مع   السررر  خثل  بشأجي هب  ال ج مع    قبمتالدخل من الشرررقق الشجبري  والسرررك ا  الشي ت .ل  إي ادال اإليجبر إن  

  "عقمد اإليجبر" ف ننبالعش ا  نبإلي ادال من عقمد اإليجبر الششغيلا  ممفب  أدمبه  ال شعلق 

 الف بدال إي ادال
الخدمبل ال قدم  )ن ب في ذلك تأجي  الغ   وم اعبل إن  ال سررررررشل   من فرررررريم  الف بدال    إن إي ادال الف بدال تعمد إلى اإلي ادال

فماتي  ب ب إصرردار  األمررعبر الشي يشم   وت .ل، م فبررل خ ف( هي الشاامبل أداء  وال شرر ولبل والخدمبل اإلفرربفا  األ وجببل الطعبم
داخل   أص فش ة اإلقبم غ  ،  ال  بشأجي شعلق  ت  ور المقت ع دمب نهذه االلشاامبل   امرشافبءيشم   .أمرعبر ال اع القبئ   بذات بنللضريم   

 أو الخدمبل األخ ف، ع دمب يشم تسلا  ب أو تقدي  ب  للبضبئع  معي   زم ا فش ة الف دال، وع د 

 إي ادال الش ميل
االقشببدي  إلى ال ج مع  وي كن قابس   ال  بفعإي ادال الش ميل من أصل مبلي ع دمب يكمن من ال بش ل أن تشدفق  ن  اإلعش ا يشم 

إلى أصررررررل ال  لغ ال سررررررشبق ومعدل الفبئدة م لغ الدخل نشرررررركل ممثمال  يشم امررررررشبقبال إي ادال الفمائد على أمرررررربس زم ي، نبل جم  
ال قدي  ال سررشق لا  ال قدرة من خثل الع   ال شمقع لألصررل ال بلي  ال ق مفرربل نبلضرربل   يخبررمالفعلي ال ط ق، وهم ال عدل الذص 

 ال  دئي لألصل ع د االعش ا   ال درج إلى صبفي القا   
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 األرلبح أمبب 
  يكمن من ال بش ل أن  أن  على  ال دفمعبل،بمشثم  ناألرلبح من االمش. برال ع دمب يشم إمشبء حقمال   أمبب يشم االعش ا  نإي ادال 

 قابس م لغ الدخل نشكل ممثمال  و مكبما تشدفق ال  بفع االقشببدي  إلى ال ج مع  

 عقود اإليجار 

 ال ج مع  ه ؤج  
 

   امش. برات ب العقبري تدخل ال ج مع  في عقمد إيجبر ه ؤج  فا ب يشعلق ببعض 
 

عقد اإليجبر هل  لش وط  الت ميلا  أو تشغيلا   ع دمب ت قل    هعقمد إيجبرالشي تكمن ال ج مع  مؤج اي ل ب  و يشم تب اف عقمد اإليجبر  
عقمد هعقد إيجبر ت ميلي  يشم تب اف ج اع عقمد اإليجبر األخ ف  ه اايب ال لكا  إلى ال سشأج ، يشم تب اف العقد  ال خبط  و ال

 إيجبر تشغيلا   

 إي ادال اإليجبر 
 

الشي ال ت قل نشكل جمه ص ج اع ال خبط  وال كبفآل ال شعلق      ه ؤج  في عقمد اإليجبر الششغيلا  نبفش ب  إي ادال  تبقق ال ج مع
  االمش. برال العقبري ن لكا  

 
من الببطن ن مجب عقمد إيجبر رئاسا  نش وط ال سشبمذ علي ب    االمش. برال العقبري إلى ذلك، تقمم ال ج مع  بشأجي     نبإلفبف 

  د إيجبر تشغيلام أو عق   إيجبر ت ميلاعقمد  ع د ال دء  يشم تب اف عقمد اإليجبر من الببطن على أم ب    ش  اي   12إيجبر تشجبوز  
  يشم  األمبما  بري االمش. برال العق، ولاس نبل جم  إلى   اإليجبر ال ئاسا  تبق امشخدام ال مجمدال ال بتج من عقمد  نبل جم  إلى

   تب اف ج اع عقمد اإليجبر من الببطن لل ج مع  هعقمد إيجبر تشغيلا
 

على أمبس القسل ال.ببت على مدف فش ة   لثمش. برال العقبري    يشم احشسبب إي ادال اإليجبر ال بتج  عن عقمد اإليجبر الششغيلا
نس ب ط اعش ب الششغيلا ، نبمش. بء إي ادال اإليجبر الطبرئ  الشي يشم   رةال لح أو الخسبفي اإلي ادال في    ويشم إدراج باإليجبر  عقد  

نبلشكبلاف   الشفبوض على عقد    ال  دئا االعش ا  ب ب ع د مشأت ب  يشم االعش ا   ال شك دة في  ششغيلي وت تيبه اليجبر  اإلال ببش ة 
 ك ب وفبل على مدف فش ة اإليجبر على مفس األمبس م.ل إي ادال اإليجبر 

 
، يشم االعش ا  نبمافا عقد اإليجبر ولبلشبلييشم خبم حمافا اإليجبر الشي يشم دفع ب أو مسشبق  لل سشأج  من مدفمعبل اإليجبر  

كشخفاض في إي ادال اإليجبر على أمررررررررررررربس القسرررررررررررررل ال.ببت على مدف فش ة اإليجبر  إن مدة عقد اإليجبر هي الفش ة غي  القببل   
ص مدة أخ ف يكمن لل سرررررررررشأج  في ب خابر مماصرررررررررل  عقد اإليجبر، حيث تكمن ال ج مع ، في بداي  لإللغبء من عقد اإليجبر مع أ

 عقد اإليجبر، مشأكدة نشكل معقمل من أن ال سشأج  ماقمم ن  برم  هذا الخابر 
 

ال لح أو الخسررررررررربرة يشم االعش ا  نبل ببلغ ال سرررررررررشل   من ال سرررررررررشأج ين إلم بء عقمد اإليجبر أو للشعميض عن حبالل الشعطيل في  
 ع دمب ي شأ البق في امشثم ب 

 
يشم االعش ا  نبل ببلغ ال سررررررشبق  من عقمد اإليجبر ن مجب عقمد اإليجبر الش ميلي هذمم مدي   ن  لغ صرررررربفي امررررررش. بر ال ج مع   

ص ثرببرت على صرررررررررررررربفي  للفش ال ال بربمرررررررررررررر ار  لشعكس معردل عربئرد دور    الش ميلار اإليجربرتمزيع إي ادال عقمد يشم في عقمد اإليجربر   
 امش. بر ال ج مع  القبئم فا ب يشعلق نعقمد اإليجبر 

 
  ال دل   لشمزيع  15لشقبري  ال بلا  رقم  لتط ق ال ج مع  ال عابر الدولي    إيجبريه،وغي     عقمد إيجبريهع دمب يشض ن العقد مكممبل  

  مكّمن ن مجب هل 
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 ال ج مع  ه سشأج 
 

نبق امشخدام ال مجمدال  ع د بدء العقد  تعش   ال ج مع     إيجبر،أو يبشمص على عقد    م  مبي   تقمم ال ج مع  بشقيام مب إذا هبن العقد
اإليجبر الشي يكمن في ب ال سشأج ، نبمش. بء عقمد اإليجبر قبي ة   عقمد  اإليجبر ال قببل  فا ب يشعلق نج اع ت تيببل  ومطلملبل عقمد

  تعش     العقمد،  نبل سب  ل ذه  القا    م خفض   ل مجمدالش  اي أو أقل( وعقمد اإليجبر    12أم ب عقمد إيجبر مدت ب  ن  تع  األجل )
  ه بم   اإليجبر ه ب وفبل تشغيلا  على أمبس القسل ال.ببت على مدف فش ة عقد اإليجبر مب لم يكن  عقمد   دفمعبلنال ج مع   

 لل  ل الام ي الذص يشم فاه امش ثم الفمائد االقشببدي  من األصمل ال ؤج ة  ت .يثُ آخ  أك.   م  جيأمبس 
 

  وتخبم  ال دء،في تبريخ    مدادهباإليجبر الشي لم يشم  عقمد  نبلقا   الببلا  ل دفمعبل    م دئابي اإليجبر    مطلملبل عقمديشم قابس  
  ال شاايدفإن ال ج مع  تسشخدم مع  الفبئدة بديده فمراي، هبن هذا السع  ال ي كن تنبمشخدام السع  الض  ي في عقد اإليجبر  إذا 

 
 اإليجبر مب يلي: مطلملبل عقمداإليجبر ال درج  في قابس عقمد تش ل مدفمعبل 

 
 ؛عقمد إيجبرأص حمافا  مبقببي (، األخ ف  ال دفمعبل ال.ببش  )ن ب في ذلك  اإليجبر ال.ببش عقمد مدفمعبل •
نبمررشخدام ال ؤشرر  أو ال عدل في   نشرركل م دئيتقبس  معدل،اإليجبر ال شغي ة الشي تعش د على مؤشرر  أو  عقمدمدفمعبل   •

 ال دء؛تبريخ 
 ال شبقا ؛ال  لغ ال شمقع أن يدفعه ال سشأج  ن مجب ف بمبل القا    •
 و الخابرال؛إذا هبن ال سشأج  على يقين معقمل من م برم   الش اء،مع  م برم  خابرال   •
  إذا هبن عقد اإليجبر يعكس م برم  خابر إم بء عقد اإليجبر العقد،غ امبل إم بء ل دفعبل •

 
 اإليجبر ه  د م فبل في بابن ال  ها ال بلي ال محد   مطلملبل عقد ع ضيشم 

 
)نبمشخدام ط يق     اإليجبر  مطلملبل عقدالفبئدة على    لشعكس  ال درج زيبدة القا      من خثل  الحقبي اإليجبر    مطلملبل عقديشم قابس  

 اإليجبر الشي تم إج اؤهب   عقد لشعكس مدفمعبل  ال درج القا     ومن خثل خبمالفبئدة الفعلا ( 
 

 : ع دمب( العثق ذص  لبق امشخدام ال مجمدالاإليجبر )و ج اء تعديل م بثل  مطلملبل عقدتقمم ال ج مع  نإعبدة قابس 
 

شم تغيي  فش ة عقد اإليجبر أو ه بم تغيي  في تقييم م برمرررررررر  خابر الشرررررررر اء، وفي ھذه الببل  يشم إعبدة قابس مطلملبل  ي •
 عقد اإليجبر من خثل خبم مدفمعبل عقد اإليجبر ال عدل  نبمشخدام معدل الخبم ال عدل  

 
ي ال دفمعبل ال شمقع  ن مجب قا   مشبقا   تشغي  مدفمعبل عقد اإليجبر نس ب الشغيي ال في مؤش  أو معدل أو تغيي  ف •

مضرررررررررر مم ، وفي هذه الببالل يشم إعبدة قابس مطلملبل عقد اإليجبر من خثل خبررررررررررم مدفمعبل عقد اإليجبر ال عدل 
  دئي )مب لم تشغي  مدفمعبل عقد اإليجبر نسررررر ب الشغيي  في مرررررع  الفبئدة العبئم، وفي هذه النبمرررررشخدام معدل الخبرررررم  

 خدام معدل الخبم ال عدل( الببل  يشم امش
 

يشم تعرديرل عقرد اإليجربر وال يشم احشسرررررررررررررربب تعرديرل عقرد اإليجربر هعقرد إيجربر م فبررررررررررررررل، وفي هرذه البربلر  يشم إعربدة قاربس   •
 مطلملبل عقد اإليجبر من خثل خبم مدفمعبل عقد اإليجبر ال عدل نبمشخدام معدل الخبم ال عدل 
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  الشي تم ع ف بأص من هذه الشعديثل خثل الفش ال نلم تقم ال ج مع  
 

اإليجبر والع   اإلمشبجي لألصل األمبمي  إذا هبن عقد  عقد  من مدة    قب األفش ة  الخثل  امش ثم حق امشخدام ال مجمدال  يشم  
 الش اء، يعكس أن ال ج مع  تشمقع م برم  خابر    ال مجمدال، فإن ذلكاإليجبر ي قل ملكا  األصل األمبمي أو تكلف  حق امشخدام  

ي دأ االمش ثم في تبريخ بدء  إلمشبجي لألصل األمبمي     اال ذال العثق  من خثل الع ويشم امش ثم حق امشخدام ال مجمد
 عقد اإليجبر 

 
 ال  شلكبل وال عدال في بابن ال  ها ال بلي ال محد   ف ن ال مجمدالحق امشخدام   ع ضيشم 

 
خسبرة   وتسجيل  قا شه  تامخفضقد    ال مجمدالحق امشخدام  لشبديد مب إذا هبن    36رقم    ال عابر ال ببم ي الدوليتط ق ال ج مع   
 ال بددة ه ب هم ممفح في مابم  ال  شلكبل وال عدال امخفبض القا   

 
   وحق امشخدام ال مجمدالاإليجبر    مطلملبل عقد اإليجبرال ال شغي ة الشي ال تعش د على مؤش  أو معدل في قابس    إدراجال يشم  

في ب البدث أو الش ط الذص يؤدص إلى هذه ال دفمعبل ويشم   يشمه ب و  في الفش ة الشي    العثق بل دفمعبل ذال  ن  اإلعش ا يشم  
 " في بابن ال لح أو الخسبرة ال محد ع مما  و داري مببريف " ف نإدراج ب 

 
لك يشم ذ  من  دم فبل ال كممبل غي  ال ؤج ة، ولدالي لل سشأج  نع  16لشقبري  ال بلا  رقم  ليس ح ال عابر الدولي    ع لا ،كمميل   
 الع لا    المميل م تبط  نه هش تيب واحد  لم تسشخدم ال ج مع  هذه  مؤج ةأص عقد إيجبر ومكممبل غي   احشسبب

 
  يشم تبررررررر اف عقمد اإليجبر هإيجبرال ت ميلا  ع دمب تشبمل ن مجب شررررررر وط عقمد اإليجبر مخبط  وم بفع الش لك إلى ال سرررررررشأج

 إيجبر تشغيلا     نشكل جمه ص  أمب أمما  عقمد اإليجبر األخ ف فيشم تب اف ب هعقمد

 جنبيةاألعمالت ال

 ع ض لل ج مع  الوع ل  المظافا  يعش   الدرهم اإلمبراتي )الدرهم( هم الع ل   ،ال ابمبل ال بلا  ال محدة هذه لغ ض
 

يشم تسرجيل ال عبمثل نبلع ثل نخث  الع ل  ال سرشخدم  وهي الدرهم اإلمبراتي )الع ثل األج  ا ( على أمربس أمرعبر البر    
السرررررررررررررربئدة بشبريخ تلك ال عبمثل  ب  بي  هل فش ة تق ي ، يشم إعبدة تبميل ال  مد ال بلا  ال درج  نبلع ثل األج  ا  على أمرررررررررررررربس 

  فش ة الشق ي   يشم إعبدة تبميل ال  مد غي  ال بلا  نبلع ثل األج  ا  والشي تظ   نقا ش ب العبدل   أمرررررررعبر البررررررر   السررررررربئدة ب  بي
على أمربس أمرعبر البر   السربئدة ع د تبديد القا   العبدل  ل ب  ال يشم إعبدة تبميل ال  مد غي  ال بلا  نبلع ثل األج  ا  والشي  

 يشم قابم ب وفقبي للشكلف  الشبريخا   
 
 شم االعش ا  نف وقبل تبميل الع ثل في ال لح أو الخسبرة وقت حدوث ب ي
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 االقتراضتكاليف  

الذص يسرشغ ال فش ة فر وري  من المقت ،  أصرل مؤهلأو إمشبج  إمشربءأو   امرشبماذال  سرمل  مببشر ةي إلى   االقش اضتشم رمر ل  تكبلاف  
يشم إدراج ج اع تكرربلاف االقش اض األخ ف    هجاء من تكلفرر  ال مجمدال ال ع ارر ،  لاكمن جرربهااي لثمررررررررررررررشخرردام ال ق ر لرره أو باعرره

تشكمن تكبلاف االقش اض من الفمائد والشكبلاف األخ ف الشي تشك دهب ال  شرأة فا ب يشعلق    الشي يشم تك دهب في بك بربريف في الفش ة 
 نبقش اض األممال 

 معداتالممتلكات و ال

 االمش ثم ال ش اكم وأص خسبئ  امخفبض القا   ال ش اك   يشم إدراج ال  شلكبل وال عدال نبلشكلف  مبقببي 
 

األصررل  يشم إدراج الشكبلاف الثحق  في القا   ال درج  لألصررل أو   امررشبماذنشرركل مببشرر  إلى   تعمدالشي  ال فقبلتشضرر ن الشكلف  
قشبررربدي  ال سرررشق لا  ال  تبط  ، فقل ع دمب يكمن من ال بش ل تدفق ال  بفع االيكمن مثئ بي حسرررب  م فبرررل،االعش ا  ب ب هأصرررل  

 نشكل ممثمال  ال  دنبل  د إلى ال ج مع  وي كن قابس تكلف  
 

نشرررررركل م فبررررررل ويشم شررررررطب القا     احشسرررررربب بمن ب مد ال  شلكبل وال عدال الشي يشم  ب دال شك دة المررررررش دال    ال فقبليشم رمرررررر ل  
االقشبرررررررربدي  ال سررررررررشق لا  لل  د ال شعلق  ال  بفعالثحق  األخ ف فقل ع دمب تايد من  ال فقبلال سررررررررش دل  تشم رمرررررررر ل    لل  د  ال درج 

 األخ ف في بابن ال لح أو الخسبرة ال محد ع د تك دهب   ال فقبلنبل  شلكبل وال عدال  يشم إدراج ج اع 
 

على أمرررربس القسررررل ال.ببت والشي ت دأ القببل  للشط يق  لل مجمداليشم احشسرررربب االمررررش ثم على أمرررربس األع بر اإلمشبجا  ال قدرة 
في   االمرررش ثموالقام ال شبقا  وط ال  ال قدر، اإلمشبجيع دمب تكمن األصرررمل جبهاة لثمرررشخدام ال قبرررمد م  ب  تشم م اجع  الع   

 تبريخ هل بابن م ها مبلي، مع تأثي  أص تغيي ال في الشقدي  على أمبس مسشق لي 
 
  لش لك الب الخبفع  ل يشم امش ثم األرافي ال
 

 ه ب يلي: لل مجمداليشم احشسبب االمش ثم على أمبس القسل ال.ببت على مدف األع بر اإلمشبجا  ال قدرة 
 

 السنوات 
 25 - 16 مببمي

 5 حق امشخدام ممجمدال ال ببمي 
 5 تبسي بل على ال أجمر 

 4 مابرال  
 4 - 2 ب امج وأج اة حبممب

 3 - 2 مكش ا أثبث وديكمر ومعدال  
 

تشم م اجع  األع بر اإلمشبجا  ال قدرة والقام ال شبقا  وط ال االمرررررش ثم في م بي  هل مررررر  ، ويشم احشسررررربب أث  أص تغي  في القام 
 ال قدرة على أمبس مسشق لي  

 
تشم م اجعر  القا ر  ال ردرجر  لل  شلكربل وال عردال لشبرديرد امخفربض القا ر  ع ردمرب تشرررررررررررررري  األحرداث أو الشغي ال في الظ و  إلى أن  
القا   ال درج  قد ال تكمن قببل  لثمررش داد  في حبل  وجمد م.ل هذا ال ؤشرر  وع دمب تكمن القا   ال درج  أعلى من القا   ال قدرة 

مبقبرررربي تكلف  ال اع وقا   االمررررشخدام،  م تخفاض ال مجمدال إلى القا   القببل  لثمررررش داد، وهي القا   العبدل   القببل  لثمررررش داد، يش
  أي  ب أعلى

 
ال  شلكبل وال عدال ع د االمرررررررررشبعبد أو ع دمب ال يشمقع أن ت شرررررررررأ فمائد اقشبررررررررربدي  مسرررررررررشق لا  عن  نأحد ب مد  إلغبء االعش ا يشم 

بلف ال هال  شلكبل وال عدال  تقبعد أحد ب مدأو الخسربرة ال بتج  عن االمرشبعبد أو  ال كسربيشم تبديد االمرشخدام ال سرش   لألصرل   
 لألصل ويشم االعش ا  نه في بابن ال لح أو الخسبرة ال محد  ال درج ال  اعبل والقا    عمائدبين صبفي 
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 االستثمارات العقارية واالستثمارات العقارية قيد التطوير

لكسرررررررررب اإليجبرال و/أو  ال كش ل وعقبرال قيد الشطمي   يشم االحشفبظ نبلعقبرال    م جاة على عقبرال  تشكمن االمرررررررررش. برال العقبري 
  هبمش. بر عقبرص قيد اإلمشبء أو الشطمي  لثمشخدام ال سشق لي  والعقبرالزيبدة رأس ال بل 

 
االمرررش. برال  لشبميل من فقل ع دمب يكمن ه بم تغيي  في االمرررشخدام  نبل سرررب  ل االمرررش. برال العقبري تشم الشبميثل إلى )أو من( 

لل ببمررب  الثحق  هي القا   العبدل  في تبريخ الشغيي  في االمررشخدام  إذا    ال فش فرر إلى عقبر يشررغله ال بلك، فإن الشكلف    العقبري 
ال  شلكبل  في ال  ي  للسرررابمررر   وفقبي ، تقمم ال ج مع  نبل ببمرررب  عن هذا العقبر امرررش. براي عقبريبي أصررربح العقبر الذص يشرررغله ال بلك 

، يشم االعش ا  نبلف ال بين القا   امررش. براي عقبريبي وال عدال حشى تبريخ الشغيي  في االمررشخدام  إذا أصرربح أحد ال  شلكبل وال عدال 
دليل على بدء الشطمي  ب د  هتعش   ال ج مع     السرررربنق  في ال لح أو الخسرررربرة   ال درج العبدل  للعقبر في تبريخ الشبميل وقا شه  

 قيد الشطمي (  العقبرالإلى  االمش. برال العقبري )للشبميل من  اإلي ادالاع/ االمشخدام لكسب ال 

 
يشم إلغرربء اإلعش ا    ع ررد االمش رربء من اإلمشررررررررررررررربء أو الشطمي ، يشم تبميررل العقرربر من عقرربرال قيررد الشطمي  إلى عقرربرال مكش لرر  

مررب  ب من االمررشخدام ع دمب يشم نبالمررش. برال العقبري  إمب ع دمب يشم امررشبعبدهب )أص في تبريخ حبررمل ال سررشلم على السرراط ة( أو 
 عبئدالبلف ال بين صررررررربفي  ن االعش ا نشررررررركل دائم وع دمب ال تكمن ه بم فبئدة اقشبررررررربدي  مسرررررررشق لا  مشمقع  من امرررررررشبعبدهب  يشم 

في فش ة االمررشبعبد  ع د تبديد م لغ ال دل الذص مرريشم إدراجه في ال لح أو ال لح أو الخسرربرة االمررشبعبد والقا   ال درج  لألصررل في  
رة ال بتج عن إلغبء اإلعش ا  نبالمررررش. بر العقبرص، تأخذ ال ج مع  في االعشببر آثبر ال دل ال شغي ، ووجمد ع برررر  ت ميلي الخسررررب

ل شطلببل تبديد مررررررررررع  ال عبمل  في ال عابر الدولي   وفقبي هبم، وال دل غي  ال قدص، وال دل ال سررررررررررشبق الدفع لل شررررررررررش ص )إن وجد(  
  15للشقبري  ال بلا  رقم 

 
لشبديد امخفبض القا   ع دمب تشرررررررررري  األحداث أو الشغي ال في الظ و  إلى أن    لثمررررررررررش. برال العقبري   ال درج م اجع  القام  تشم 

القا   ال قدرة القببل     ال درج وع دمب تشجبوز القا    ه ذاقد ال تكمن قببل  لثمرررررررش داد  في حبل  وجمد أص مؤشررررررر     ال درج القا   
العبدل  مط وحبي م  ب تكبلاف ال اع وقا ش ب قيد  وهي القا    لثمرررررررررررررش داد،صرررررررررررررمل إلى قا ش ب القببل   لثمرررررررررررررش داد، يشم تخفاض األ

  أي  ب أعلى االمشخدام

   الماليةغير انخفاض قيمة الموجودات 

ه ربلرك مرب يشرررررررررررررري  وذلرك لشبرديرد إن هربن لل مجمدال غي  ال ربلار   على م اجعر  القام ال ردرجر     ال ج معر  ب  ربير  هرل فش ة تق ي تع رل  
القببل  لإلمررررش داد    يشم تقدي  القا   ،إلى أن هذه ال مجمدال قد تع فررررت إلى خسرررربئ  امخفبض القا    إذا وجد مب يشرررري  إلى ذلك

في حبل عدم الش كن من تقدي  القا   القببل  لإلمررش داد ألصررل مبدد،   وذلك لشبديد خسرربئ  إمخفبض القا   )إن وجدل( لألصررل  
لل قد الشي يعمد إلي ب األصررل مفسرره  ع د إمكبما  تبديد أمررس تمزيع   شقدي  القا   القببل  لإلمررش داد للمحدة ال  شجتقمم ال ج مع  ب

معقمل  وثببش ، يشم تمزيع األصرررررررمل ال شرررررررش ه  إلى وحدال م شج  لل قد مبددة، أو يشم تمزيع ب إلى أصرررررررغ  مج مع  من المحدال  
 زيع معقمل  وثببش  ل ب ال  شج  لل قد الشي ي كن تبديد أمس تم 

 
إن القا   القببل  لثمرررررررررررش داد هي القا   العبدل  لألصرررررررررررل مبقبررررررررررربي تكلف  ال اع أو قا   االمرررررررررررشخدام، أي  ب أعلى  ع د تقيام قا   
 االمرررشخدام، يشم خبرررم الشدفقبل ال قدي  ال سرررشق لا  ال قدرة إلى قا  ب الببلا  نبمرررشخدام معدل خبرررم مب ق ل الضررر يب  الذص يعكس
 تقيا بل السمال الببلا  للقا   الام ا  لألممال وال خبط  الخبص  نبألصل الشي لم يشم تعديل تقيام الشدفقبل ال قدي  ال سشق لا  ل ب  

 
في حربل تم تقردي  القا ر  القرببلر  لثمررررررررررررررش داد ألصررررررررررررررل )أو المحردة ال  شجر  لل قرد( ن رب يقرل عن القا ر  ال ردرجر ، يشم تخفاض القا ر  

ل )أو المحدة ال  شج  لل قد( إلى القا   القببل  لثمررررررش داد  يشم االعش ا  نخسرررررربئ  االمخفبض مببشرررررر ةي في ال لح أو ال درج  لألصرررررر
في حبل     خسربئ  االمخفبض هبمخفبض في إعبدة الشقيام  هالخسربرة، إال إذا هبن األصرل مدرج ن  لغ إعبدة تقيا ه فيشم ع دهب تسرجيل

قبي، يشم زيبدة القا   ال درج  لألصررررررررل )أو المحدة ال  شج  لل قد( إلى القا   ال عدل  القببل   امررررررررش جب  خسرررررررربئ  امخفبض القا   الح
لثمررررررش داد، نبيث ال تايد القا   ال درج  ال عدل  عن القا   ال درج  لألصررررررل )أو المحدة ال  شج  لل قد( فا ب لم لم يشم احشسرررررربب 

ل امرررش جب  خسررربئ  امخفبض القا   مببشررر ةي في ال لح أو الخسررربرة إال إذا  خسررربئ  امخفبض القا   في السررر مال السررربنق   يشم تسرررجي
 كبن األصل قد تم إدراجه ن  لغ إعبدة الشقيام وفي هذه الببل  يشم تسجيل امش جب  خسبئ  امخفبض القا   هايبدة في إعبدة الشقيام 
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 المخزون 

ال خبرص ال طلمب ألص ب مد مشقبدم  أو نطيئ   تكمينيشم تقيام ال خاون نبلشكلف  أو صربفي القا   القببل  للشبقق أي  ب أقل، نعد 
الب ه   ت .ل الشكبلاف ال بررررربريف ال شك دة في إحضررررربر هل م شج إلى وفرررررعه الببلي وحبلشه ال اه   ويشم تبديدهب على أمررررربس  

 مشممل الشكلف  ال  جح  
 

ب الشكبلاف ال قدرة الثزم  إلت بم القا   القببل  للشبقق ل صرررربفي  ي . على مررررع  ال اع ال قدر في مررررابال األع بل االعشابدي ، مبقبرررري
 ال اع 

 المخصصات

( مبتج عن أحداث مرررررربنق  والشي  امررررررشدالليحبلي )قبمممي أو  الشااميشم اإلعش ا  نبل خبرررررربرررررربل ع دمب يكمن على ال ج مع  أص 
نشررررررررررررركل ممثمال  إن ال  لغ ال عش   نه  االلشااموي كن تقدي  م لغ  االلشاامل أن تكمن ال ج مع  ملام  لشسرررررررررررررديد يكمن من ال بش 
نعين االعشببر   األخذه ب ب  بي  فش ة الشق ي  نعد   االلشاامحسررررب أفضررررل الشمقعبل لل دل ال طلمب ل قببل    احشسرررربنهك خبررررص يشم  

  ع دمب يشم قابس ال خبرررررررص نبمرررررررشخدام الشدفقبل ال قدي  ال قّدرة لسرررررررداد االلشاام شاامنباللال خبط  واألممر غي  ال ؤهدة ال باط   
ي  ال طلمل  لسرداد  قشبربدالببلي، فإن قا شه ال درج  هي القا   الببلا  لشلك الشدفقبل ال قدي   ع دمب يكمن جاء أو هبف  ال  بفع اال

نبلذم  ال دي   ه مجمدال في حبل  همن امشثم وامشعبف  ال  لغ ال خبص مشمقع امش دادهب من ط   ثبلث، فإمه يشم االعش ا  
 مؤهدة وي كن قابس ال  لغ نشكل ممثمال   

 كافآت نهاية خدمة الموظفين م

يشم ع ل امرشبقبال لثلشاامبل ال قّدرة المرشبقبقبل ال مظفين ال شعلق  نبإلجبزال السر مي  وتذاك  السرف  ب بءي على الخدمبل ال قدم  
 من ق ل ال مظفين ال ؤهلين حشى م بي  فش ة الشق ي  

 
ول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة يشم أيضرررررربي ع ل مخبررررررص لكبف  مببلغ مكبفأة م بي  الخدم  ال سررررررشبق  لل مظفين من غي  مماط ي د

فا رب يشعلق نربل مظفين من مماط ي    تربريخ الشق ي وفقربي لقربممن الع رل في دولر  اإلمربرال الع لار  ال شبردة عن فش ال خردمش م حشى  
 ال شبدة دول  اإلمبرال الع لا لبكمم   لخط  ال عبشررررررررررربل الشبنع   اشرررررررررررش اكبلتقمم ال ج مع  بدفع دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة، 

، االشررش اكبلال ج مع  على هذه ال مظفين  تقشبرر  الشاامبل    رواتبمسرربه مئمي  من   على أمرربس  االشررش اكبلحيث تبشسررب هذه 
 ع د امشبقبق ب يشم تسجيل ب ف ن ال ببريف الشي 

 
يشم إدراج ال خبرررررررص ال شعلق يشم إدراج االمرررررررشبقبال ال شعلق نبإلجبزة السررررررر مي  وتذاك  السرررررررف  تبت ب د مطلملبل مشداول ، بي  ب  

 ن كبفأة م بي  الخدم  تبت ب د مطلملبل غي  مشداول  

 المالية األدوات

  ط فب في األحكبم الشعبقدي  لألداة  ع دمب تببح ال ج مع ال بلا  نبل مجمدال وال طلملبل  اإلعش ا يشم 
 

  شرر اء إلى    مببشرر ةي تعمد تكبلاف ال عبمثل الشي    نبلقا   العبدل   يشم إفرربف يشم قابس ال مجمدال ال بلا  وال طلملبل ال بلا  م دئابي  
 بلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو ال ال بلا  وال طلملبل   مجمدالال)نبمررررررررش. بء    مبلا  ومطلملبل مبلا  ممجمدالأو إصرررررررردار  

يشم   ال  دئياالعش ا   ع د، أي  ب أمسررررررررررررب بلا ،  ال  ال طلملبل بلا  أو  ال لل مجمدالالخسرررررررررررربرة( أو خبرررررررررررر  ب من القا   العبدل   
ال لح أو مربلار  نربلقا ر  العربدلر  من خثل    مطلملربلأو    ممجمدال مربلار مبربشرررررررررررررر ة إلى اقش ربء    العربئردة  ال عربملر شكربلاف  االعش ا  ب

 ال لح أو الخسبرة ال محد  بابن مببش ة في الخسبرة
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 األدوات المالية )يتبع(

 الموجودات والمطلوبات المالية وقياس  تصنيف

 اإلعش ا  ال  دئي
أو  ال لح أو الخسبرة  خثلبلقا   العبدل  من نبلشكلف  ال طفأة أو  ن:  ه قبم ال  دئي، يشم تب اف ال مجمدال ال بلا    اإلعش ا ع د  

  من خثل الدخل الشبمل االخ نبلقا   العبدل  
 نبلشكلف  ال طفأةال مجمدال ال بلا  

ال لح أو حسررربب نبلقا   العبدل  من خثل   تبديدهبيشم  والبلشررر وط الشبلا   ن  إذا تم المفبء األصرررل ال بلي نبلشكلف  ال طفأةيشم قابس  
 الخسبرة:

 
يشم اإلحشفبظ نبألصرررررل فررررر ن إطبر م مذج األع بل الذص ي د  إلى اإلحشفبظ نبل مجمدال للببرررررمل على الشدفقبل ال قدي   •

 الشعبقدي ؛ و
دفعبل ألصرررررل الدين والفبئدة  فقلي تماريخ مبددة والشي هي الشررررر وط الشعبقدي  لل مجمدال ال بلا  ي شج ع  ب تدفقبل مقدي  ف •

  القبئم على ال  لغ ال ئاسي

 أدوال حقمال ال لكا  ال ب ف  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  
 لشبرررررررر اف)على أمرررررررربس هل أداة على حدة(  نشرررررررركل م بئيلل ج مع  أن تقمم بشبديد أصررررررررل مبلي   يبق، ال  دئي اإلعش ا ع د  

نبلشبرررررر اف نبلقا   العبدل  من ال ُيسرررررر ح االمررررررش. برال في أدوال حقمال ال لكا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشرررررربمل اآلخ   
نه من ق ل عش    م  ال دل ال بش لأو إذا هبن   لل شبج ةحقمال ال لكا  مبشفظ نه  إذا هبن االمش. بر في خثل الدخل الشبمل اآلخ   

نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشرررررررربمل األع بل  يشم قابس االمررررررررش. برال في أدوال حقمال ال لكا     امدمبجال سررررررررشبمذ علاه في  
 إلي ب تكبلاف ال عبمل   مضبفبي نبلقا   العبدل    م دئابي  اآلخ 

 ال مجمدال ال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة 
 نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشرررررربمل اآلخ ن عبيي  القابس نبلشكلف  ال طفأة أو  تسررررررشمفيال بلا  الشي ال   ال مجمداليشم قابس  

   على وجه الشبديد:بلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرةن
 

، مب لم تقم ال ج مع   الخسررررررررربرة بلقا   العبدل  من خثل ال لح أونفي أدوال حقمال ال لكا     االمرررررررررش. براليشم تبررررررررر اف   •
األع بل  امدمبجمبشرررررررر  عن    بدل مبش لغي  مبشفظ نه لل شبج ة أو الذص هم مررررررررش. بر في حقمال ال لكا  اال  بشبرررررررر اف

 ع د االعش ا  ال  دئي  بلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ ن
 

القا   العبدل  من خثل الدخل الشررررررررربمل  معبيي    يشم تبررررررررر اف أدوال الدين الشي ال تسرررررررررشمفي معبيي  الشكلف  ال طفأة أو •
أدوال الدين الشي تسرررررشمفي إمب   تبررررر افقد يشم    ذلك،  نبإلفررررربف  إلى  بلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسررررربرةن اآلخ 

ال لح أو بلقا ر  العربدلر  من خثل نر  القا ر  العربدلر  من خثل الردخرل الشرررررررررررررربمرل اآلخ معربيي  الشكلفر  ال طفرأة أو معربيي   
من عدم ت بمرررررررررق القابس أو  جمه ص نشررررررررركل  يخفضيلغي أو  الشبررررررررر افإذا هبن هذا   ال  دئيع د االعش ا   الخسررررررررربرة

االعش ا  )مب يسر ى "عدم تطببق ال ببمرب "( الذص قد ي شرأ من قابس ال مجمدال أو ال طلملبل أو االعش ا  نبل كبمرب  
بلقا ر  العربدلر  من خثل ال لح أو نرال ج معر  أص أدوال دين  والخسرررررررررررررربئ  ال ربتجر  ع  رب على أمررررررررررررررس مخشلفر   لم تبردد  

  الخسبرة
 

نربلقا ر  العربدلر  في م ربير  هرل فش ة تق ي ، مع االعش ا   بلقا ر  العربدلر  من خثل ال لح أو الخسرررررررررررررربرةنرال ربلار    ال مجمداليشم قاربس 
و الخسبرة نأص مكبمب أو خسبئ  نبلقا   العبدل  في ال لح أ
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 األدوات المالية )يتبع(

 تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 اإلعش ا  ال  دئي )يشبع(

 تقيام م مذج األع بل
 

 ألن  مسررررشمف ال بفظ   علی نبألصررررل ال بلياإلحشفبظ   ن مجبهتم   م مذج األع بل الذص  ل د   متقيي ال ج مع  نإج اء  م شررررآل تقمم
 :نبالعشببرأخذهب ال علممبل الشي تشض ن   اإلدارة لیإ األع بل وتقديم ال علممبلإدارة  أفضل ط يق  على مبم يعكس هذا

 
مشرررررررررربط  حملوتمقعبت ب  الشداواللسرررررررررربنق ، أمررررررررررببب هذه الفش ال  الال بلا  في    ال مجمدالحجم وتمقيت ع لابل تداول  ،تمات  •

ال علممبل ال شعلق  ب شرربط الشداول نشرركل م عال، ولكن هجاء من تقيام    نبالعشببراألخذ  ، ال يشم   ومع ذلكيالشداول ال سررشق ل
 ال بلا  وهافا  تبقيق الشدفقبل ال قدي ؛ ال مجمدالإلدارة   شبمل لكافا  تبقيق ال د  ال علن لل ج مع

 ؛ وو عداد الشقبري  ع  ب ال بفظ كاف يشم تقيام أداء  •
 هرذهإدارة   وهافار ( م مذج األع ربل  ال بشفظ ب رب فرررررررررررررر ن  ال مجمدال ال ربلار ) م مذج األع ربلأداء  علی  ال خربط  الشي تؤث  •

  ال خبط 
 

ال بلا  ال بشفظ ب ب لل شبج ة والشي يشم تقيام أدائ ب على أمرربس القا   العبدل  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح  يشم قابس ال مجمدال  
أو الخسررررربرة، وذلك ألم ب غي  مبشفظ ب ب لشببررررريل الشدفقبل ال قدي  الشعبقدي ، ه ب ال يشم اإلحشفبظ ب ب لشببررررريل الشدفقبل ال قدي  

 ا  الشعبقدي  ولاع ال مجمدال ال بل
 الشدفقبل ال قدي  الشعبقدي  الشي هي مدفمعبل أصل الدين والفبئدةتقيام  

 ال  دئي هم القا   العبدل  لألصل ال بلي ع د االعش ا  ألغ اض هذا الشقيام، يشم تع يف "األصل" نأمه 
 

  األصلي القبئمنبل  لغ يشم تع يف "الفبئدة" ه دل للقا   الام ا  لل قمد ومخبط  االئش بن ال  تبط  
 

، تأخذ ال ج مع   ال  لغ األصرررررررلي القبئمع د تقيام مب إذا هبمت الشدفقبل ال قدي  الشعبقدي  هي فقل مدفمعبل األصرررررررل والفبئدة على  
نبالعشببر الش وط الشعبقدي  لألداة  ويش ل ذلك تقيام مب إذا هبن األصل ال بلي يشض ن على فش ة تعبقدي  ي كن أن تغي  المقت أو 

  لغ الشدفقبل ال قدي  الشعبقدي  نبيث ال تسشمفي هذا الش ط م
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 األدوات المالية )يتبع(

 والمطلوبات المالية )يتبع(تصنيف الموجودات 

 اإلعش ا  ال  دئي )يشبع(

 ال طلملبل ال بلا 
 بلزاماللتا  تصمي ميت  الخسرررررررررربرةأو  ال لح  لخث نم  ل دلعبا  نبلقيم أو   ه قبمرررررررررر  نبلشكلف  ال طفأة  لمبلي ا للبو لطلما   تصمي ميت

 دعمهذلك   تبديدهب متأو  إذا هبمت مشرررررشق ، لل شبج ةب ب   ظکمحتف تبررررر اف ب ميت الخسررررربرة ع دمبأو  ال لح لخث نم  ل دلعبا نبلقيم 
 .ئيدلمبا را العتا

 
 الق يب  في ال سشق ل بشفظ ب ب لل شبج ة إذا تم تك دهب لغ ض إعبدة الش اء هتب اف ال طلملبل ال بلا   يشم
 

 إذا تم المفبء نبلش وط الشبلا :  ال  دئيال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة ع د االعش ا   ال طلملبلقد يشم تب اف  
 
أو  ال عبمل  الشي قد ت شررررررررررررأ عن قابس ال طلملبلإذا هبن الشبرررررررررررر اف يقمم نبذ  أو يقلل نبررررررررررررمرة جمه ي  من عدم تمافق   ▪

 لذلك؛ شأ خثفبي تالذص قد  نبل كبمب أو الخسبئ  االعش ا 
 
تشرررركل جاءاي من مج مع  مطلملبل مبلا ، الشي يشم إدارت ب وتقيام أدائ ب على أمرررربس القا   العبدل  وفقبي  ال طلملبلإذا هبمت   ▪

 إدارة ال خبط  ال عش دة؛    المش اتاجا
 
  يبشبج إلى تسجيله نشكل م فبلمشداخل   االلشاام ال بلي يشض ن أداة مششق إذا هبن  ▪
 

بربفي ال كبمرب والخسربئ ، نبإلفربف  إلى  يشم االعش ا  نو ال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسربرة  بلقابس ال طلمليشم 
       ال محد ال لح أو الخسبرةأي  مببريف فمائد، في بابن 

 القابس الثحق وال كبمب والخسبئ 
 نبلشكلف  ال طفأةال مجمدال ال بلا  

 إمخفبضنبلشكلف  ال طفأة نبمرررررررررشخدام ط يق  الفبئدة الفعلا   يشم تخفاض الشكلف  ال طفأة نخسررررررررربئ    الحقبي يشم قابس هذه ال مجمدال  
  يشم ال لح أو الخسررررررربرةوامخفبض القا   في    ج  ا األ الع ثلإي ادال الفمائد ومكبمرررررررب وخسررررررربئ  صررررررر    ن يشم اإلعش ا القا     

 في بابن الدخل ال محد  إلغبء اإلعش ا أص مكسب أو خسبرة ع د ن اإلعش ا 
 نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرةال مجمدال ال بلا  

، ن ب في ذلك أي  فمائد أو إي ادال خسررررررررربئ ال كبمرررررررررب و نبررررررررربفي ال يشم اإلعش ا    نبلقا   العبدل  الحقبي يشم قابس هذه ال مجمدال  
 خل ال محد  في بابن الد أمبب  أرلبح
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 األدوات المالية )يتبع(
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 والخسبئ  )يشبع(القابس الثحق وال كبمب 
 أدوال حقمال ال لكا  ال ب ف  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ 

بل كبمررررررررررب والخسرررررررررربئ  ال بتج  من الشغي ال في حقمال ال لكا  في ن ويشم االعش ا نبلقا   العبدل    الحقبي يشم قابس هذه ال مجمدال  
ال ش اك   في إحشابطي إعبدة تقيام االمرررش. برال  لم يشم إعبدة تبررر اف ال كبمرررب أو الخسررربئ  ال ش اك   في و الدخل الشررربمل اآلخ  

 ى ال لبح ال سشبقبة  ال لح أو الخسبرة ع د امشبعبد امش. برال حقمال ال لكا  بدالي من ذلك مم  يشم تبميل ب إل
 

لل عابر الدولي للشقبري   وفقبي ال بلا  في ال لح أو الخسرررررررررربرة  لال مجمدااألرلبح من هذه االمررررررررررش. برال في  نأمبررررررررررب    االعش ا يشم 
األرلبح في ب د   أمبرررررب األرلبح ت .ل بمفرررررمح امرررررش داد جاء من تكلف  االمرررررش. بر  يشم إدراج  أمبرررررب إال إذا هبمت   ،9  ال بلا  رقم

 "إي ادال الش ميل" في ال لح أو الخسبرة 
  بلا  نبلشكلف  ال طفأةال طلملبل ال

 ال ذهمرة أعثه، يشم قابس ال طلملبل ال  دئي لثعش ا الحقبي   والذمم الدائ   الشجبري  واألخ ف الق وض    رئاسرررررريتشضرررررر ن نشرررررركل 
والخسررربئ  في بابن ال لح أو الخسررربرة ع دمب يشم    نبل كبمرررب يشم اإلعش ا فا ب نعد نبلشكلف  ال طفأة نبمرررشخدام ط يق  الفبئدة الفعلا    

 ع لا  إطفبء ط يق  الفبئدة الفعلا   خثلامشبعبد ال طلملبل وهذلك من 
 

 ال جاءوال مرررررمم أو الشكبلاف الشي تشررررركل   مرررررشبماذاال  على  عثوةأص خبرررررم أو  نبالعشببرنعد األخذ يشم احشسررررربب الشكلف  ال طفأة 
 يشجاأ من معدل الفبئدة الفعلي  يشم إدراج إطفبء معدل الفبئدة الفعلي هشكبلاف ت ميل في بابن الدخل ال محد 

 إعادة التصنيف
 ال مجمدال ال بلا 

  لمبلي  ا  ودالجو لما  هررذه  دارةإل  لألعمبا  وذجمم  هررد   وفقل إذا تغي إذا    لمبلي ا  ودالجو لما   تصمي  دةنإعب  طفق  ع و لمجما  ومتق
لع لارربل ال ج معرر  وي كن إثبرربت ررب    هرربمرر ومن ال شمقع أن تكمن هررذه الشغيي ال مرربدرة للغرربيرر  ألن هررذه الشغيي ال يجررب أن تكمن  

 لألط ا  الخبرجا  
 ال طلملبل ال بلا 

 إعبدة الشب اف الثحق  غي  مس مح ب ب إن   ال  دئيتبدد ال ج مع  تب اف ال طلملبل ال بلا  ع د االعش ا  
 المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتعديالت على  

 ال بلا  ال مجمدال
ال عدل مخشلف  نشرررركل جمه ص  إذا    لألصررررلإذا تم تعديل شرررر وط أصررررل مبلي، تقمم ال ج مع  بشقيام مب إذا هبمت الشدفقبل ال قدي   

، فإن البقمال الشعبقدي  للشدفقبل ال قدي  من األصررررررررل ال بلي األصررررررررلي تعش   م ش ا  نشرررررررركل جمه ص كبمت الشدفقبل ال قدي  مخشلف  
 .بألصل ال بلي الجديد نبلقا   العبدل ن اإلعش ا بألصل ال بلي األصلي ويشم ن اإلعش ا شم إلغبء في هذه الببل ، يو البثحا   

 
نربلشكلفر  ال طفرأة مخشلفر  اخشثفربي جمه يربي، فرإن الشعرديرل ال ي شج ع ره إلغربء   ال ردرجر ال عردل    لألصرررررررررررررررلإذا لم تكن الشردفقربل ال قردير   
 واالعش ا لألصرررررررل ال بلي   ال درج القا    إج بلي    احشسرررررررببنإعبدة  ال ج مع    متقم في هذه الببل ،  و االعش ا  نبألصرررررررل ال بلي   

 .أو خسبرة تعديل في بابن الدخل ال محد ه كسب ال درج بل  لغ ال بتج عن تعديل إج بلي القا   ن
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 ال بلا  ال طلملبل
 بلي  ال  نباللشاام اإلعش ا ، يشم نشرررررركل جمه ص تخشلف ال عدل  لثلشاامالشدفقبل ال قدي     ، وهبمتال بلي االلشاامإذا تم تعديل شرررررر وط 

ال بلي   وااللشاامال طفأة   ال بلي لثلشاام  ال درج بلف ال بين القا    ن يشم اإلعش ا على الشرررررر وط ال عدل  نبلقا   العبدل      ب بءي جديد  ال
  الجديد مع الش وط ال عدل  في بابن ال لح أو الخسبرة ال محد

 إلغاء اإلعتراف
 ال بلا  ال مجمدال

 يشم إلغبء اإلعش ا  نبألصل ال بلي )أو، حين ي ط ق ذلك جاء من األصل ال بلي أو جاء من مج مع  أصمل مبلا  م بثل (:
 
 ؛ أوللشدفقبل ال قدي  من األصل المشثمصثحا  البقمال الشعبقدي    امش بء •
ع دمب تقمم ال ج مع  بشبميل حقمق ب في امرررررررررررشثم الشدفقبل ال قدي  من األصرررررررررررل أو تشب ل االلشاام بشسرررررررررررديد الشدفقبل ال قدي   •

  ال سشل   نبلكبمل دون أص تأخي  مل مس إلى ط   آخ  ن مجب ت تيب "ت  ي  ال دفمعبل"؛ أو
ولشررررررركل جمه ص هبف  مخبط  قابم ب نبلشبميل )أ(  و مب الشدفقبل ال قدي  من األصرررررررل المرررررررشثمقابم ال ج مع  بشبميل حقمق ب   •

  قبمت بشبميل    بال لكا ، ولك   وم بفعمخبط    نكبف وم بفع ملكا  األصرررل أو )ب( لم تقم نبلشبميل أو اإلحشفبظ نشررركل جمه ص  
 الساط ة على األصل  حق

 
ب ب من ق ل  اإلحشفبظوالشي يشم إمشررررررررررررربؤهب أو  إللغبء اإلعش ا في ال مجمدال ال بلا  ال بمل  ال ؤهل     حبررررررررررررر نأي    ا اإلعشيشم 

 .ال ج مع  هأصل أو الشاام م فبل
 

معربمثل تقمم ن مج  رب بشبميرل ال مجمدال ال عش   ب رب في باربن ال  ها ال ربلي الخرب  ب رب، ولك  رب تبشفظ  نرإب ام ال ج معر     تقمم
 .بل مجمدال ال بمل ن  إلغبء اإلعش اأو جاء م  ب  في هذه الببالل، ال يشم  ال بمل  ال لكا  وم بفعمخبط   نكبف إمب 

 
 واالحشفبظ  األصررررل ال بليملكا    وم بفعفي ال عبمثل الشي لم تقم ال ج مع  نبلشبميل أو اإلحشفبظ نشرررركل جمه ص نج اع مخبط  

 دف ن الشي يشم تبديدهب،  ةال سررش     مشرربرهش بنبألصررل إلى حد  بالعش ا نتسررش   ال ج مع   نشرركل جمه ص نبلسرراط ة على األصررل،  
  ل بملا األصلللشغي ال في قا     تع ف ب

 القابس نبلشكلف  ال طفأة
بل مجمدال ال بلا  ال قبمرررر  نبلشكلف  ال طفأة في بابن ال لح أو الخسرررربرة ن  إلغبء اإلعش ا أص مكسررررب أو خسرررربرة ع د ن اإلعش ا يشم 

 .ال محد
  بلا ال ال طلملبل

 بقدي  أو إلغبئ ب أو امش بء صثحيش ب تقمم ال ج مع  نإلغبء االعش ا  نباللشاام ال بلي ع دمب يشم امشافبء االلشاامبل الشع
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 إنخفاض قيمة الموجودات المالية
فا ب يشعلق نبمخفبض قا   ال مجمدال ال بلا ، تط ق ال ج مع  م مذج خسررررربرة االئش بن ال شمقع   ن مجب م مذج خسررررربرة االئش بن  

ال شمقع  في م بي  هل فش ة تق ي  لشعكس   ال شمقع ، تبشسررررررب ال ج مع  خسرررررربئ  االئش بن ال شمقع  والشغي ال في خسرررررربئ  االئش بن
نبل مجمدال ال بلا   لاس من الضرررررررررررر ورص وقم  حدث ائش بمي ق ل االعش ا   ال  دئيالشغي ال في مخبط  االئش بن م ذ االعش ا  

   نخسبئ  االئش بن 
 

ن خبرررربرررربل خسرررربئ  االئش بن ال شمقع  على األدوال ال بلا  الشبلا  الشي لم يشم قابمرررر ب نبلقا   العبدل     نبالعش ا تقمم ال ج مع   
 من خثل ال لح أو الخسبرة:

 
 ؛ ونبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  أو ال طفأة درج  نبلشكلف  الدين الوهي أدوال  مبلا  مقبم مجمدال م •
 ال بلي الببدرة عقمد الض بن  •

 
   ي ب  م بمب ت اه  حسب مب بسل العبم أو ال  ج المب نبمشخدام نقابس مخبببل الخسبئ  إتقمم ال ج مع  

 
    ي                       شر  ا  نبمرش. بء مب إذا هبمت    12 خسربئ  االئش بن ال شمقع  خثل فش ة  يعبدل    ي                                             وفقب  لل  ج العبم، يشم قابس مخبربربل الخسربرة ن  لغ  

 يعبدلفي مخبط  االئش بن م ذ ال داي   في م.ل هذه الببالل، تقمم ال ج مع  نقابس مخبببل الخسبرة ن  لغ   هبم ه بم زيبدة 
 خسبرة االئش بن ال شمقع  مدف البابة 

 
 .البابة بن ال شمقع  على مدفخسبئ  االئش  يعبدلالخسبرة دائ ب ن  لغ  يشم قابس مخبببل بسل، ال  ج الن مجب  

 
خسرربئ  ائش بما  مشمقع  على مدف البابة مبتج  عن ج اع أحداث   إن هذه الخسرربئ  هي  :خسرربئ  ائش بما  مشمقع  على مدف البابة

 مجبن في مخبط  االئش بن أو  هبم ه بم زيبدة  هبمتإذا ،  الشخلف عن السررررداد ال بش ل  على مدف البابة ال شمقع  لألداة ال بلا 
 . بسلال  ج ال
 

على مدف البابة مبتج  عن   هي جاء من خسررربئ  االئش بن ال شمقع خسررربئ   إن هذه :    ي شررر  ا    12خسررربئ  ائش بما  مشمقع  خثل فش ة 
ال شمقع  الع  )أو فش ه أقبرررر  إذا هبن  تبريخ الشق ي  نعد    ي  شرررر  ا     12خثل    األداة ال بلا  ال شمقع  علىأحداث الشخلف عن السررررداد  

 (     ي ش  ا   12اقل من  لألداة 

 قياس خسارة االئتمان المتوقعة  
 :يشم قابم ب ه ب يليخسبئ  االئش بن ال شمقع  هي تقدي  م جح لخسبئ  االئش بن  

 
الف ال بين الشدفقبل )أص  حبالل العجا ال قدصلج اع   الببلا : هبلقا   مبلا  ذال قا   ائش بما  غي  م خفضررررررررررررر مجمدال م •

 (؛ وال ج مع  امشثم ب             ي                                    لل ج مع  وفقب  للعقد والشدفقبل ال قدي  الشي تشمقع  ال سشبق ال قدي  
ال سشق لا  والقا   الببلا  للشدفقبل ال قدي     بين إج بلي القا   ال درج بلف ال هم خفض :   ائش بما ممجمدال مبلا  ذال قا     •

  ال قدرة
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 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع(

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 )يتبع(قياس خسارة االئتمان المتوقعة  

 تع يف الشخلف عن السداد 
بدث للشخلف عن السرررررررداد ألهدا  إدارة مخبط  االئش بن الداخلا  حيث تشررررررري  الخ  ة الشبريخا  إلى أن  هتعش   ال ج مع  مب يلي 

  نشكل عبمالشي تسشمفي أحد ال عبيي  الشبلا  ال ي كن امش دادهب ال مجمدال ال بلا  
 

 ؛ أوال قش ضللع مد ال بلا  من ق ل  إخثلع دمب يكمن ه بم  •
أو يشم الببرررمل علي ب من مبررربدر خبرجا  إلى أمه من غي  ال بش ل   داخلابي تطمي هب    ع دمب تشررري  ال علممبل الشي يشم •

أص فرررررررررررر بمبل تبشفظ ب ب    نبالعشببرأن يقمم ال قش ض بشسررررررررررررديد مديمميشه، ن ب في ذلك ال ج مع ، نبلكبمل )دون األخذ 
 ال ج مع ( 

 إنخفاض القيمةعكس 
إذا امخفض م لغ خسررررربرة امخفبض القا   في فش ة الحق ، وي كن أن ي تبل االمخفبض نشررررركل ممفرررررمعي نبدث وقع نعد تسرررررجيل  

 االعش ا                                      ي            تخفاض حسرررررررررررررربب مخبررررررررررررررص امخفبض قا   الق ض وفق ب لذلك  يشم  من خثل تسررررررررررررررجيل الايبدةشم  يامخفبض القا  ،  
 ال محد آلخ  والدخل الشبمل ا في بابن ال لح أو الخسبرة نبالمش داد

 شطب
( إلى البد الذص ال يكمن ه بم احش بل واقعي المررش داده  إمب نبلكبمل أو جاء م هيشم شررطب إج بلي القا   ال درج  ألصررل مبلي )

وتكمن هذه هي الببل  ع دمب تق ر ال ج مع  أن ال قش ض لاس لديه أصررررررمل أو مبرررررربدر دخل ي كن ان تملد تدفقبل مقدي  هبفا  
  ومع ذلك، ي كن أن تخضرررررع ال مجمدال ال بلا  ال شرررررطمل  ألمشرررررط  اإلمفبذ من أجل االمش.بل الخبفرررررع  للشرررررطب لسرررررداد ال ببلغ

 إلج اءال امش داد ال ج مع  لل ببلغ ال سشبق  
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

نبتخبذ أحكبم، وتقدي ال، وافش افربل معي    ال ج مع ، قبمت إدارة  3خثل تط يق السرابمربل ال ببمر ا  وال مفرب  في اإليضربح  
لاسرررررت جلا  المفرررررمح من مبررررربدر أخ ف  تعش د الشقدي ال واالفش افررررربل ال  تبط  ب ب على الخ  ة الشبريخا  وعمامل أخ ف تعش    

  د تخشلف عن هذه الشقدي الإن ال شبئج الفعلا  قذال عثق   
 

في الشقدي ال ال ببم ا  في الفش ة الشي يشم في ب إعبدة  االخشث يشم تسجيل نشكل مسش       واالفش افبليشم م اجع  هذه الشقدي ال 
الشعرديثل أو في حربلر  همن    ،م اجعر  هرذه الشقردي ال وذلرك في حربلر  أن الشعرديثل ال ربتجر  عن إعربدة الشقيام تؤث  على تلرك الفش ة

   ال بتج  عن إعبدة م اجع  الشقدي ال تؤث  في فش ة ال  اجع  والفش ال ال سشق لا  فيشم تسجيل ب في تلك الفش ال
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(أحكام محاسبية حساسة  4

 األحكام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

  تقيام م مذج األع بل
 

مدفمعبل ال  لغ األصلي والفبئدة على ال  لغ األصلي القبئم واخشببر   اخشببريعش د تب اف وقابس ال مجمدال ال بلا  على مشبئج  
لشبقيق هد     بي م مذج األع بل على مسشمف يعكس هافا  إدارة مج معبل ال مجمدال ال بلا  مع  ال ج مع  م مذج األع بل  تبدد  

هافا  تقيام أداء ال مجمدال وقابس    أع بل معين  ويشض ن هذا الشقيام البكم الذص يعكس ج اع األدل  ذال البل  ن ب في ذلك
ال مجمدال     ج مع أدائ ب، وال خبط  الشي تؤث  على أداء ال مجمدال وهافا  إدارت ب وهاف يشم تعميض مدراء ال مجمدال  ت اقب ال

بقبق ب لف م م ب ال بلا  ال قبم  نبلشكلف  ال طفأة أو القا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  والشي تم امشبعبدهب ق ل امش
   ج مع  من الشقيام ال شماصل لل  اي امشبعبدهب ومب إذا هبمت األمببب مشفق  مع ال د  من األع بل ال بشفظ ب ب  وتعش   ال  اقب  جاء

ذا  ، و ذا هبن من غي  ال  بمب مب إبي حمل مب إذا هبن م مذج األع بل الذص يشم ن مجبه االحشفبظ نبل مجمدال ال بلا  ال شبقا  م بمب
 لشب اف تلك ال مجمدال  بي مسشق لا اي كبن ه بم تغيي  في م مذج األع بل ولبلشبلي يشم إدخبل تغيي  

 التقديرات الرئيسية في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

 القا   العبدل  لثمش. برال العقبري 

لألرافرري   القببل لل قبرم     ج السررمال ممن ق ل خ ي  تقيام عقبرص مسررشقل نبمررشخدام  لثمررش. برال العقبري يشم تبديد القا   العبدل   
  ج  : م2020الشي يشم امرشخدام ب حبلابي لشمليد الدخل )م  ج رمر ل  الدخل لثمرش. برال العقبري  و   ال بر ف  هبالمرش. برال العقبري 

ط ال الشقيام  إن    رمرر ل  الدخل لثمررش. برال العقبري  قيد الشطمي (أو ال  اعبل لثمررش. برال العقبري  وم  ج   القببل لل قبرم  السررمال 
يشم ت  ي ب لثمررررشخدام في السررررمال ال بلا   يشم  ط ال وهي   االمررررش. برال العقبري م بمررررب  للشقيام ُتسررررشخدم عبدةي لشقيام  ط ال هذه هي  

في معبمثل م بثل  في  مؤخ اي تم باع ب تبديد القا   العبدل  ع د مقبرم  خبررررررررررررربئص العقبر نخبررررررررررررربئص العقبرال ال  بثل  الشي 
  أو السررررع  ال شمقع تبقاقه نعد  الشقيام،السررررمال  يشم إج اء الشعديثل لشعكس الفش ة الام ا  الشي امقضررررت بين تبريخ ال عبمل  وتبريخ  

األدل  الشي تم  السرررمال من مبررربدر م.ل ال علممبل /  أدل تم الببرررمل على مبررردر بابمبل     بالشفبوض علي الشي يشم ال اع ع لا   
والببث / االمرشفسربرال الداخلا  للخ ي  وال ع ف    ال  طق ،في   ال بشرطينالببرمل علي ب من مخشلف ال بربدر والممرطبء العقبريين 

  ت تالشخبا  لبعض معبمثل ال اع الشي 
 

اإلدارة أن تخشلف هذه ، ومع ذلك، ال تشمقع  ألممر غي  مؤهدةوالشي تخضرررررررررررررع   االفش افررررررررررررربل،تسرررررررررررررش د هذه الشقدي ال إلى نعض 
 لثمرررش. برال العقبري مرررجلت ال ج مع  امخفبض في القا   العبدل  خثل السررر  ، االفش افررربل نشررركل جمه ص عن ال شبئج الفعلا    

  2021ديسررررررررررر       31ال تمجد امرررررررررررش. برال عقبري  قيد الشطمي  ه ب في ألف درهم(   62,406:  2020)ألف درهم   9,110ن  لغ  
: امخفبض في 2020)  2021ديسررررررررررر       31يشم تسرررررررررررجيل زيبدة أو مقص في القا   العبدل  لشلك ال مجمدال ه ب في  ولبلشبلي لم  

 ألف درهم(  16,749القا   العبدل  ن  لغ 
 

الشأثي  على العديد من جمامب البابة اليمما  واالقشبرررررررررررربد العبل ي  تم ت فيذ قيمد السررررررررررررف  والب ه  والقيمد   19 –يماصررررررررررررل همفيد 
مسرررشميبل م خفضررر   مرررمال العقبراللا  من ق ل العديد من ال لدان ن ب في ذلك دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة حيث شررر دل الششرررغي

تقدي ال القا   العبدل     لذلك، للمصررررررررررمل إلى  حجم ال عبمثل والسرررررررررريمل  في فش ة زم ا  معي   خثل السرررررررررر  من نشرررررررررركل ملبمظ 
 ، امررررررررشخدم ال قا من من الج بل األخ ف مع فش م نبلسررررررررمال وحك  م ال   ي2021ديسرررررررر       31لثمررررررررش. برال العقبري  ه ب في  

  في هذه الظ و ، ه بم درج  عبلا  من األممر غي  ال ؤهدة م ب هم ممجمد و عطبء وزن أقل للسرررمال السررربنق  ألغ اض ال قبرم 
  القا   العبدل  لثمش. برال العقبري في ممال أك.  مشبطب في تقدي  
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( 4

 التقديرات الرئيسية في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )يتبع(

 على ال مجمدال ال بلا  الخسبرة احشسبب مخبص

  على أمررررررررربس، تسرررررررررشخدم ال ج مع  معلممبل مسرررررررررشق لا  معقمل  وقببل  للدعم، والشي تسرررررررررش د  خسررررررررربرة االئش بن ال شمقع   ع د قابس
تسررررشخدم ال ج مع    .نعضرررر ب البعضعلى  وهاف تؤث  هذه ال ب هبل   الدوافع االقشبرررربدي لب ه  ال سررررشق لا  ل خشلف اافش افرررربل 

الشخلف عن   دتقدي ي  للخسرررررربرة ال بتج  ع   هي  ال بتج  عن الشخلف عن السرررررردادالخسرررررربرة إن  تقدي ال لبسرررررربب معدالل الخسرررررربرة  
مع األخذ في   امرررررررشثم ب،السرررررررداد  يعش د ذلك على الف ال بين الشدفقبل ال قدي  الشعبقدي  ال سرررررررشبق  والشدفقبل الشي يشمقع ال ق ض 

القا   لخسررربرة خثل السررر  ، اعش فت ال ج مع  نخسررربرة امخفبض دفقبل ال قدي  من الشبسررري بل االئش بما  ال ضررر مم    االعشببر الش
ألف درهم من   442: عكسررررررررت ال ج مع   2020ألف درهم على امررررررررش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة )  89    لغنال شمقع     االئش بن

 ذمم مدي  على امررش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة(  لم يشم شررطب أرصرردة         ي مرربنقب  ع  ال شمق لخسرربرة االئش بنقا   الخسرربئ  امخفبض 
 ألف درهم(  1,892: 2020) 2021غي  قببل  لثمش داد خثل 

 إمخفبض قا   ال  شلكبل وال عدال 

ع ردمرب يكمن للمحردال الف دير  ال  شجر  لل قرد  القا ر  ب ربءي على تقيام الشردفقربل ال قردير   في  يشم تقيام ال  شلكربل وال عردال لثمخفربض  
 قد تع فت لخسبرة امخفبض القا    هذه ال مجمداله بم مؤش  على أن 

 
ع رد تقيام مرب إذا هربن ه ربم أص مؤشرررررررررررررر  على امخفربض قا ر  ال  شلكربل وال عردال في م ربير  فش ة الشق ي ، أخرذل ال ج معر  في 

 عشببر مب يلي:اال
 

الشغي ال في ال يئر  الشك ملمجار  أو السررررررررررررررمقار  أو االقشبرررررررررررررربدير  أو القربمممار  الشي تع رل في رب ال ج معر  والشي هربن ل رب أو  •
 ؛ماكمن ل ب تأثي  مل ي على ال ج مع 

 ؛قيد اإلمشبء لل مجمدالاألف ار ال بدي   •
 و ؛قيد اإلمشبء ال مجمدالخطل لمقف أو إعبدة هاكل  الع لا  الشي ت ش ي إلي ب  •
ال شدفق  من   ال مازم األدل  من الشقبري  الداخلا  الشي تشري  إلى امخفبض ه ي  في الشدفقبل ال قدي  البربفا  ال درج  في   •

 األصل 
 

شبديد امخفبض القا   ع دمب يكمن ه بم مؤشررررررر  على أن تلك يشم تقيام العقبرال الف دقا  ال بررررررر ف  فررررررر ن ال  شلكبل وال عدال ل
ال  لغ القببل لثمررررش داد والذص    من خثل تبديداألصررررمل قد تع فررررت لخسرررربرة امخفبض القا    يشم إج اء م اجع  امخفبض القا    

من ق ررل خ ي  تقيام    رال الف رردقارر للعقرربشم تبررديررد القا رر  العرربدلرر   ي   ال ظ قيررد    للعقرربرال الف رردقارر يررأخررذ في االعشبرربر القا رر  العرربدلرر   
 عقبرال مسشقل نبمشخدام ط يق  رم ل  الدخل 

 
يشم تبديد الشدفقبل ال قدي  نبل جم  إلى ظ و  السررررررررمال البدي. ، واألمررررررررعبر ال مجمدة في م بي  فش ة الشق ي ، واالتفبقابل الشعبقدي  

ام مج مع  من معدالل الخبرررم الشي تعكس تقيام السرررمال والشقدي ال على مدف الع   اإلمشبجي لل مجمدال ويشم خبررر  ب نبمرررشخد
للقا   الام ا  لل بل وال خبط  الخبصرررر  نبل مجمدال  تشم مقبرم  صرررربفي القام الببلا  نبل ببلغ ال درج  لشقيام أص امخفبض    الببلا

الف دقا   لعقبرات بامخفبض قا   أمه ال يمجد خسبئ   الذص تم إج اؤه، امش شجت اإلدارة إلى  الشفبيلي                  ي             قا   مبش ل  ب بء  على الشقيام 
  2020و 2021ديس     31ك ب في 
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 )يتبع(التقديرات الرئيسية في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

 األع بر اإلمشبجا  لل  شلكبل وال عدال

تسررررش د األع بر اإلمشبجا  والقام ال شبقا  لل  شلكبل وال عدال إلى حكم اإلدارة لل خطل الام ي لألع بر اإلمشبجا  وال قبياس العبم  
القبمررا   مررم  تقمم  ورال القطب امررشجبن  لدفي القطب   ي كن أن تشغي  نشرركل هبم مشاج  لثبشكبرال الشق ا  و ج اءال ال  بفسررين  

اإلدارة بايبدة االمررررش ثم ال ب ل ع دمب تقل األع بر اإلمشبجا  عن األع بر ال قدرة مرررربنقب، أو ي كن أن تقمم نشررررطب أو تخفاض  
قا ر  ال مجمدال ال شقربدمر  تق ارب أو الشي لاس ل رب أه ار  امررررررررررررررش اتاجار  الشي تم الشخلي ع  رب أو باع رب  قربمرت اإلدارة ن  اجعر  القام 

، وق رل م شلكبل وآالل ومعدال 16ال شبقا  واألع بر اإلمشبجا  ال قدرة لل  شلكبل وال عدال وفقيب لل عابر ال ببمرررر ي الدولي رقم 
 نأن هذه الشمقعبل ال تخشلف نشكل جمه ص عن الشقدي ال السبنق  

 لعبدل  من خثل ال لح أو الخسبرةتقام ال مجمدال ال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  ولبلقا   ا 

نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشررررربمل اآلخ  ولبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسررررربرة عبدة  ال بلا     ال مجمداليسرررررش د تقيام  
دي  ال شمقع  والشدفقبل ال ق ه ي ،والقا   العبدل  ألداة أخ ف مش بثل  إلى حد   تجبرص،لى معبمثل السررررررررررمال البدي.  على أمرررررررررربس إ

تسرررررشخدم ال ج مع  بابمبل  لألصرررررل،مخبرررررمم  نبل عدالل الببلا  ألدوال م بثل  أو م بذج تقيام أخ ف  ع د تقدي  القا   العبدل   
ي كن مثحظش ب في السرمال نبلقدر ال شبح  في حبل  عدم تمف  مدخثل ال سرشمف األول، تسرشخدم ال ج مع  م بذج الشقيام الخبصر   

ن ب في ذلك ط يق  صرررررررربفي قا     القطب ه عابر في   نشرررررررركل عبمد عبدةي على ط ال وأمرررررررربليب الشقيام ال عش   ب ب ب ب والشي تعش 
وال عابر  إلرشررررربدال األمررررر م الدولا  الخبصررررر  وتقيام رأس ال بل االمرررررش. برص  وفقبي وغي هب من األمررررربليب ال سررررر مح ب ب   ال مجمدال

  لعبدل قابس القا   ا 13لشقبري  ال بلا  رقم الدولي ل
 

تعش   تقيا بل االمررش. برال غي  ال سررع ة في األمرر م والديمن واألمرر م الخبصرر  حسرربمرر  نشرركل خب  للشغي ال في واحد أو أك.  
والشي تعش   م ك   نشررركل معقمل خثل السررر   ال بلا  القبدم   يشم تمفي  مايد من ال علممبل   لل ثحظ من ال دخثل غي  القببل   

 31 إيضبحوحسبما  هذه ال ببلغ للشغي ال في ال دخثل غي  القببل  لل ثحظ  في  ال مجمدالل ذه  ال درج حمل القام 
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 ممتلكات ومعدات 5

  مباني  أرض  
تحسينات على  

  سيارات    المأجور  
برامج وأجهزة  

  حاسوب 
أثاث وديكور  

  ومعدات مكتبية 
 أعمال إنشاءات  

 قيد التنفيذ
 

 المجموع 
 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم   

                 التكلفة 
 138,429  -  6,844  2,427  155  2,636  78,566  47,801  2020ي بي   1في 

 376  -  268  55  -  -  53  -  إفبفبل 
                                   ( 207 ) -  ( 207 ) -  -  -  -  -  امشبعبد 

 138,598  -  6,905  2,482  155  2,636  78,619  47,801  2021ي بي   1في 
 2,759  2,083  578  34  -  -  64  -  إفبفبل 

 3,000  3,000  -  -  -  -  -  -  (7مبمل من امش. برال عقبري  قيد الشطمي  )إيضبح 
 ( 2,636 ) -  -  -  -  ( 2,636 ) -  -  امشبعبد 

 إلغبء االعش ا  نبق امشخدام  
 ال مجمدال ع د إم بء عقد اإليجبر   

 
- ( 8,116 )  -  -  -  -  - ( 8,116 )                                   

                  133,605  5,083  7,483  2,516  155  -  70,567  47,801   2021ديسمبر   31في 
                 االستهالك المتراكم 

 31,928  -  6,461  1,941  120  395  23,011  -  2020ي بي   1في 
 5,398  -  229  240  35  527  4,367  -  مب ل للس   

                                   ( 207 ) -  ( 207 ) -  -  -  -  -  امشبعبد 
 37,119  -  6,483  2,181  155  922  27,378  -  2021ي بي   1في 

 4,676  -  286  138  -  363  3,889  -  مب ل للس   
 ( 1,285 ) -  -  -  -  ( 1,285 ) -  -  امشبعبد 

                                   ( 4,158 ) -  -  -  -  -  ( 4,158 ) -  امشخدام ال مجمدال   إلغبء االعش ا  نإطفبء حق 
                  36,352  -  6,769  2,319  155  -  27,109  -   2021ديسمبر   31في 

                 القيمة المدرجة 
                  97,253  5,083  714  197  -  -  43,458  47,801  2021ديسمبر   31في 
                 

                  101,479  -  422  301  -  1,714  51,241  47,801    2020ديس     31في 
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 )يتبع( ممتلكات ومعدات 5
 

 تقع ج اع م شلكبل ومعدال ال ج مع  في دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة  
 

  5,024ال درج  ن  لغ  على ال سربحبل ال كش ا  ال ؤج ة نبربفي القا    امرشخدام ال مجمدال  تشرش ل ال  شلكبل وال عدال على حق 
خثل السرررررررررررررر ر ، قربمرت ال ج معر  نرإم ربء عقرد إيجربرهرب مع الج ر  ذو العثقر  وتم إلغربء    2020ديسرررررررررررررر      31ألف درهم ه رب في  

 ( 19ألف درهم )إيضبح  3,958االعش ا  نبق امشخدام ال مجمدال ذال العثق  نببفي القا   ال درج  الببلغ  
 

مكشب ام جاء من هذا العقبر ه ق  ، أك لت ال ج مع  تطمي  أحد عقبرات ب الماقع  في أبمظ ي  ق رل اإلدارة امرررررررررررررشخد2021في  
( إلى  7قيد الشطمي  )إيضررررررربح  امرررررررش. برات ب العقبري ألف درهم من   3,000  مشاج  لذلك، قبمت ال ج مع  بشبميل م لغ  لل ج مع 

أمشررررررررررررررطر  تطمي  م  ى إن درهم على تطمي  هذا ال  ربء ل ق  ال كشرب  ألف    2,083 م لغ  تك ردل ال ج مع و  عردال   ال  شلكربل و ال
 قيد الش فيذ  إمشبءالتبريخ الشق ي ، ولبلشبلي يشم احشسبب ب على أم ب أع بل  ه ب في كشب جبري  ال
 

 مشببرررللق ض   هضررر بنممران مبري ب للشرررقق الف دقا  ذ م م  وال درج في ال  شلكبل وال عدال   من ق لال   ى ال سرررشخدم  رهن يشم
 ( 20ال ج مع  من ب ك مبلي )إيضبح  من ق ل علاه

 
 ه ب يلي: ال محد ال لح أو الخسبرة بابن ال ب ل في االمش ثمتم تمزيع  

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ( 24مببريف تشغيلا  مببش ة )إيضبح   3,225  3,300

      ( 27)إيضبح  مببريف ع مما  و داري   1,451  2,098              
     

5,398  4,676        
 

الف دقا   تسرش د القا   القببل  لثمرش داد للعقبر الف دقي إلى    لعقبرات بأج ل ال ج مع  م اجع  للقا   القببل  لثمرش داد  خثل السر  ، 
مسررررررررشقل وتم تبديدهب نبل جم  إلى ط يق  رمرررررررر ل  الدخل نبمررررررررشخدام عبئد  مقامتكلف  ال اع ال بددة من ق ل       ي مبقبررررررررب  القا   العبدل   

 اإلدارة إلى عدم وجمد امخفبض  امرررش شجت    ي                                  ب بء  على هذا الشقيام الذص تم إج اؤه،  %   10خبرررم ب سرررب   ال% ومعدل 8ب سرررب    الشخبرج
 : ال شيء درهم( 2020) 2021ديس     31للس   ال  ش ا  في  العقبر الف دقيقا    في
 

هم  العقبرال أعلى وأفضرررررررررررررل امرررررررررررررشخدام ل ذهأن  ع د تقدي  ال ببلغ القببل  لثمرررررررررررررش داد للعقبرال الف دقا ، تم األخذ نعين االعشببر 
  ال تسش د ال دخثل ال سشخدم  في الشقيام إلى بابمبل السمال القببل  لل ثحظ ، ولبلشبلي، تم األخذ في االعشببر االمشخدام الببلي

  3أمبليب الشقيام ن .بن  قابس القا   العبدل  ف ن ال سشمف 
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 استثمارات عقارية 6
 

م  ى مرررررررك ي في دبي في اإلمبرال الع لا  ال شبدة، وعدة شرررررررقق في  تقع  الشي  يفرررررررار األقطع  نعض  االمرررررررش. برال العقبري   ت .ل  
  وم  ى في الماليبل ال شبدة األم يكا 

 
 :إن الب ه  في االمش. برال العقبري  هي ه ب يلي

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ي بي    1ال صيد في   826,681  841,440

 إفبفبل    2,440  1,577
 ( 7امش. برال عقبري  قيد الشطمي  )إيضبح مبمل من   186,341  46,070
      صبفي مقص في القا   العبدل    ) 9,110) ) ( 62,406

     
      ديسمبر 31الرصيد في   1,006,352  826,681

 
إلى القا   العبدل  لثمرش. برال العقبري  على أمربس الشقيام الذص قبم نه   الشمصرلنبلقا   العبدل   تم االمرش. برال العقبري  يشم إدراج 

إن ال قا ين هم أعضررربء في ج عابل مقا ين مبش فين ولدي م ال ؤهثل والخ  ال ال  بمرررب  مقام مسرررشقل غي  م تبل نبل ج مع    
، تم األخذ نعين االعشببر أعلى  ثمررررررش. برال العقبري لع د تقدي  ال ببلغ ال عبد تقيا  ب  في تقيام العقبرال في ال ماقع ذال البررررررل  

 وأفضل امشخدام لألرض 
 

  يشض ن ال  ج قابس القا   الببلا  ل مارد األع بل القببل لل قبرم  وم  ج رم ل  الدخلالسمال   م  جتم تبديد الشقيا بل نبمشخدام  
شررخب  ال اغ ين )الببئع وال شررش ص( في هذا السررمال  تم إج اء ب بءي على تدفق أمررعبر هذه ال مارد في السررمال الب ة والشببدل بين األ

 خثل الس   ال طبق  على االمش. برال العقبري  لم تكن ه بم تغيي ال على أمبليب الشقيام   2021ديس     31الشقيام ه ب في 
 

أمررررربليب الشقيام ن .بن  قابس ال تسرررررش د ال دخثل ال سرررررشخدم  في الشقيام إلى بابمبل السرررررمال القببل  لل ثحظ ، ولبلشبلي، تم اعشببر 
  3القا   العبدل  ف ن ال سشمف 

 
 إن ال دخثل ال بم  غي  القببل  لل ثحظ  ال سشخدم  في تبديد القا   العبدل  لألرض هي ه ب يلي:

 
 لألرافي الشبغ ةصبفي مشممل مع  ال  اعبل/ قدم م لع   درهم  290 – درهم  75

 القببل  لل قبرم  ال قا   نبمشخدام ط يق   لشطمي  العقبرال  صبفي مشممل مع  ال  اعبل/ قدم    درهم  1,510 –درهم   1,340
 ال قا   نبمشخدام ط يق  رم ل  الدخللشطمي  العقبرال معدل الخبم   % 7,5
    ال قا   نبمشخدام ط يق  رم ل  الدخللشطمي  العقبرال  الشخبرجعبئد   % 7,5

 220,000  –درهم    50,000
 م ميبي  درهم

 ال قا   نبمشخدام ط يق  رم ل  الدخل لشطمي  العقبرال معدالل اإليجبر للمحدال السك ا   

ال  لع    80 للقدم  درهم   30  –درهم 
 للقدم ال  لع

 ال قا   نبمشخدام ط يق  رم ل  الدخل لشطمي  العقبرال معدالل اإليجبر لمحدال الشجائ   
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  على  ب بءي   اإليجبر  ومعدالل  ال مرر ل   ومعدالل ال اع مررع على مشممررل  المررش. برات ب العقبري     تبليل البسرربمررا أج ل ال ج مع   
 :هذا البسبما  تبليل

 
 حين  في  الشقيام،  في درهم  ألف  81,305  ن  لغ زيبدة  إلى  %10 ب سررررب  ال  لع لل ش  ال اع مررررع مرررريؤدص ارتفب  مشممررررل  •

ألف درهم في العقبرال الشي يشم تقيا  ب نبمرررررررررشخدام   81,305  ن  لغ% قد يؤدص إلى امخفبض 10ب سرررررررررب    االمخفبض  أن
 ؛ط يق  قببل  لل قبرم 

ألف درهم في الشقيام، في حين أن    13,500  ن  لغزيبدة إلى  مقط  أمربس    50مريؤدص امخفبض معدالل ال مر ل  ن قدار  •
نبمشخدام العقبرال الشي يشم تقيا  ب ألف درهم في   11,900 ن  لغمقط  أمبس قد تؤدص إلى امخفبض   50الايبدة ن قدار 

 و ؛ط يق  رم ل  الدخل
حين أن    ألف درهم في الشقيام، في  18,700  ن  لغزيبدة إلى  %  10معدالل اإليجبر ال شمقع  ب سرررررررررررررب  مررررررررررررريؤدص ارتفب    •

ط يق  في العقبرال الشي يشم تقيا  ب نبمرررشخدام ألف درهم   18,800  ن  لغ% قد ي شج ع ه امخفبض 10االمخفبض ب سرررب   
 رم ل  الدخل 

 
 تم إج اء الشقيام من ق ل مقام ط   آخ  مسشقل )"ال قام"( وفقبي ل عبيي  الشقيام الببدرة عن ال ع د ال لكي لل سبحين القبممميين  

 
  186,341، أك لرت ال ج معر  تطمي  أحرد عقربرات رب الماقعر  في أبمظ ي  مشاجر  لرذلرك، قربمرت ال ج معر  بشبميرل م لغ  2021في  

  االمش. برال العقبري ( إلى 7الشطمي  )إيضبح  قيد االمش. برال العقبري ألف درهم من 
 

ل ج معر  و عربدة األرض إلى  ل  االمررررررررررررررش. ربرال العقربرير ، ق رل اإلدارة وقف أع ربل الشطمي  ال خطل ل رب وال  فرذة ألحرد  2020في 
قيد الشطمي  تم تبميل ب  االمرش. برال العقبري فر ن       ي مربنقب   تم احشسربب بالشي  العثق ، فإن ال  شلكبل ذال ولبلشبليحبلش ب األصرلا    

تكبلاف إفررربفا  مشك دة على   (  تم تب يل أص7)إيضررربح   2020ديسررر      31خثل السررر   ال  ش ا  في   االمرررش. برال العقبري إلى  
  2020ديس     31للس   ال  ش ا  في  أع بل ال دم والبف  في بابن ال لح أو الخسبرة

 
  7,900:  2020ألف درهم )  10,160ن  لغ  االمرررررررش. برال العقبري ، اعش فت ال ج مع  نإي ادال اإليجبر من تأجي   2021خثل  

 ألف درهم(  
 

( م  ى وقطع  أرض نقا   2ألف درهم، و  146,574( م  ى نقا   عبدل  ت لغ  1العقبري  قيد الشطمي : تشضرررررررررررر ن االمررررررررررررش. برال  
: م  ى  2020ألف درهم م همم  هضررررررررررررر بن للق ض ال شببرررررررررررررل علاه من ق ل ال ج مع  من ب ك مبلي )  193,300عبدل  ت لغ  

 ( 20ألف درهم( )إيضبح  141,563نقا   عبدل  ت لغ 
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 :إن الب ه  في االمش. برال العقبري  قيد الشطمي  هي ه ب يلي
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ي بي    1ال صيد في   178,780  184,397

 إفبفبل    10,561  57,202
 ( 6مبمل إلى امش. برال عقبري  )إيضبح  ) 186,341) ) 46,070)         

 ( 5مبمل إلى م شلكبل ومعدال )إيضبح  ) 3,000)  -
      صبفي الشغي  في القا   العبدل    - ) 16,749)

     
      ديسمبر 31الرصيد في   -  178,780

 
  186,341  مشاج  لذلك، قبمت ال ج مع  بشبميل م لغ أك لت ال ج مع  تطمي  أحد عقبرات ب الماقع  في أبمظ ي،  خثل السرررررررررررر  

 ( 5ألف درهم إلى ال  شلكبل وال عدال )إيضبح  3( وم لغ 6إلى االمش. برال العقبري  )إيضبح ألف درهم 
 

 نبلقا   العبدل  االمش. برال العقبري  قيد الشطمي  يشم إدراج 
 

مسرشقل غي  م تبل نبل ج مع   مقاممن ق ل   2020ديسر       31تم تبديد القام العبدل  لثمرش. برال العقبري  قيد الشطمي  ه ب في 
ال ؤهثل والخ  ة ال  بمب  في تقيام العقبرال في ولدي م   م  يينمقا ين هبن ال قا من أعضبء في ج عابل   نبمشخدام م ج الدخل 
 من تسلسل القا   العبدل   3ال سشمف  ف نيشم تب اف القام العبدل  لثمش. برال العقبري   ال ماقع ذال البل  

 
 ررب ، ق رل اإلدارة وقف أع ررربل الشطمي  ال خطل ل رررب وال  فرررذة ألحررد م شلكررربل ال ج معرر  و عرربدة األرض إلى حرربلش2020خثل  

قيد الشطمي  تم تبميل ب إلى    االمرررررش. برال العقبري فررررر ن       ي مررررربنقب   تم احشسررررربب بالشي  العثق األصرررررلا   وعلاه، فإن ال  شلكبل ذال 
(  تم تب يل أص تكبلاف إفبفا  مشك دة على أع بل 6)إيضبح   2020ديس      31خثل الس   ال  ش ا  في   االمش. برال العقبري 

  2020ديس     31للس   ال  ش ا  في  ل لح أو الخسبرةال دم والبف  في بابن ا
 

ألف درهم م همم  هضرررررررررررررر ربن للق ض   178,780تشضرررررررررررررر ن االمررررررررررررررش. ربرال العقربري  قيرد الشطمي ، م  ى وأرض نقا ر  عبدل  ت لغ 
 ال شببل علاه من ق ل ال ج مع  من ب ك مبلي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 8
 

ال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشرررررررربمل اآلخ  لل ج مع  من االمررررررررش. برال االمررررررررش اتاجا  في األوراال   ال مجمدالتشكمن  
 ال مجمدال تفبصررررريل تشضررررر ننبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشررررربمل اآلخ    وال قبمررررر  م بئينشررررركل    تبررررر اف بال بلا  الشي تم  

 اآلخ  في م بي  فش ة الشق ي  مب يلي:بلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل نال بلا  
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ( iأوراال مبلا  غي  مدرج  )  53,115  64,436
 ( iiغي  مدرج  ) ص بديق  40,542  23,749

      أوراال مبلا  مدرج     354  237
     

88,422  94,011        
 
تم إمشربؤه في جار هبي بن ب د  الببرمل على عقبر يقع في   غي  مدرج ل  شرأةامرش. بر في حبر  ملكا   ( 1تشكمن من:   ( 1

والشعبمل معه نط يق   من الببطن    وتقسا ه  وامشبعبدهدول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة وتطمي ه وحابزته وتسميقه وتأجي ه وتشغيله 
 ال  شررررررأةأمب   .الش ميل اإلمررررررثمي وت ميل الشرررررر هبل و دارة األصررررررمل تقدم خدمبل( امررررررش. بر في مؤمررررررسرررررر  مبلا  2و  ؛أخ ف 

لخط  الشسررررررمي  ال  بئا   وفقبي ال ج مع  ال ببلغ ال سررررررش دة على دفعبل   تسررررررشلمللشبررررررفا  حيث   حبلابي خضررررررع ت    ثبمابي ال مفررررررب
  ت بشررابي مع هذه الخط   أوراال مبلاوامررش. برال في امررشل ت ال ج مع  مقد  ،  2021ال سررشل   من الشرر ه  ال سررش.   في ب  في 

  237نقا ر     ن كسررررررررررررررباعش فرت ال ج معر   ألف درهم    13,765  و ج ربلي قا ر  ن  لغألف درهم   13,528  مردرجر  ت لغنقا ر   
  تشمقع ال ج مع  الببرررمل على امرررش داد هبمل ال سرررشبقبةإلى األرلبح   الحقبي ألف درهم من امرررشبعبد األوراال ال بلا  وتبميل ب  

في بابن ال  ها ال بلي    ه مجمدال مشداول مرش. بر  ول بءي علاه، تم تبر اف ال صريد ال شبقي من االمرش. بر  للقا   العبدل  لث
 ال محد ؛ و

 
  من هذه ال  شآلاإلمبرال الع لا  ال شبدة لشبقيق عبئد دول  امش. بر في ص دوال مفشمح تم تأماسه في  تشكمن من ( 2
 

 العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  هي ه ب يلي:نبلقا    ال مجمدال ال بلا الب ه  في إن 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ي بي    1ال صيد في   88,422  109,676

 امشبعبدال  ) 13,765)  -
 صبفي الشغي  في القا   العبدل  ال عش   ب ب في الدخل الشبمل اآلخ   19,354 ) ( 21,254

     
     

 ديسمبر  31الرصيد في   94,011  88,422
      ي ال: الجاء غي  ال شداول   ) 73,469) ) ( 56,560

     
      ال شداول  الجاء  20,542  31,862
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 أدوات دين بالتكلفة المطفأة   9
 

 هي ه ب يلي:إن الب ه  في امش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ال صيد في بداي  الس      18,363  79,558
 إفبفبل    -  28,363

 امشبعبدال   - ) 90,000)
      )مخبص لر(/ عكس لخسبرة امخفبض القا   ) 89)  442

     
      الرصيد في نهاية السنة    18,274  18,363

 
ألجل صررررربدرة عن شررررر ه  قبنضررررر  مق هب دول  اإلمبرال الع لا  على شررررر بدة امرررررش. بر  يشضررررر ن امرررررش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة 
  وهي مقمم  نبلدوالر األم يكي وتب ل معدل فبئدة مشمقع ب سرررررررب   2024ديسررررررر       31ال شبدة بشبريخ امرررررررشبقبال لثمرررررررش. بر في  

 م ميبي   10%
 

بلشكلف  ال طفأة إلى االمررررررش. بر في في معبمل  غي  مقدي ، عدد إث ين من امررررررش. برال الدين ن  تببدلت ال ج مع   ،2020 في مرررررر  
تم تبرر اف االمررش. بر الجديد فرر ن ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من   حي. بصرر دوال ائش بن مغلق تم تأمرراسرره في جار هبي بن 

 ( 10خثل ال لح أو الخسبرة )إيضبح 
 

ألف درهم   1,836بلغت   2021  ديسررررررررررر     31ال  ش ا  في   للسررررررررررر  إن إي ادال الش ميل على امرررررررررررش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة 
ديسررر     31درهم ه ب في   آال  6ألف درهم(  بلغت الفمائد ال سرررشبق  على امرررش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة   4,593:  2020)

 درهم(  آال  5: 2020) 2021
 

لل عبيي   وفقبي يمفررررررح الجدول الشبلي الب ه  في خسرررررربرة االئش بن ال شمقع  الشي تم االعش ا  ب ب المررررررش. بر الدين نبلشكلف  ال طفأة 
  9 رقم الدولا  للشقبري  ال بلا 

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ال صيد في بداي  الس      -  442
 صبفي قابس مخبص خسبرة     89  -

      عكس مخبص خسبرة خثل الس    - ) ( 442
     
      الرصيد في نهاية السنة    89  -

 



 55            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة  10
 

ال مجمدال ال ربلار  ال بشفظ ب رب لل شربج ة   لل ج معر  من    ال لح أو الخسرررررررررررررربرةال ربلار  نربلقا ر  العربدلر  من خثل    ال مجمدالتشكمن  
 في م بي  فش ة الشق ي  مب يلي: ال لح أو الخسبرةنبلقا   العبدل  من خثل تشض ن تمزيع ال مجمدال 

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ( 1أوراال مبلا  بدخل ثببت )  36,520  57,468
 ( 2أوراال مبلا  مدرج  )  107,815  94,402
      ( 3غي  مدرج  ) ص بديق  124,137  96,265

     
248,135  268,472        

 
 تب ل   ال شبدة الع لا  اإلمبرال  دول   في مبردرعن   وصربدرةنبلدوالر األم يكي   مقمم  مدرج  وصركمم  مر دالمن:    يشكمن  ( 1)

 .%12,00 - %7,50ب سب   هملمن  معدل الدين أوراال
 
 يشمدرهم(  نبلمن أمررر م حقمال ملكا  مشمافق  مع أحكبم الشررر يع  اإلمرررثما  مدرج  في دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة )  تشكمن  ( 2)

 إيضرررربحت ميل مبلا  ) مؤمررررسرررر تم الببررررمل علاه من   الذصق ض  ال مقببلهضرررر بن   ال بلا  وراالمن هذه األ جاءن  االحشفبظ
20 ) 

 
ل خبط  االئش بن  الشع فرربل من  عمائد تمليد ب د امررش. بر في صرر دوال مغلق تم تأمرراسرره في جار هبي بن  ( 1يشكمن من:   ( 3)

حقمال ال لكا  في م شررررررأة تق ا  تعلا ا  غي  مدرج  تم  ( امررررررش. بر في حبرررررر 2؛ و(9في قطبعبل تجبري  مخشلف  )إيضرررررربح  
 إمشبؤهب في ال  د 

 
 هي ه ب يلي: ال لح أو الخسبرةبلقا   العبدل  من خثل ال مجمدال ال بلا  ن رصيدالب ه  في إن 

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ال صيد في بداي  الس      248,135  185,201
 إفبفبل    28,756  160,250
 امشبعبدال   ) 41,915) ) 87,829)
      صبفي الشغي  في القا   العبدل  ال عش   ب ب في ال لح أو الخسبرة   33,496 ) 9,487)

     
      الرصيد في نهاية السنة    268,472  248,135

 
ل دة مررررررررر     مدرج  ألف مررررررررر م حقمال ملكا   23,135لعدد  عثق    وذ ج  ، أب مت ال ج مع  اتفبقا  إعبدة شررررررررر اء مع 2020في  

عثق  ووافقت على امرررررش دادهب فقل في تبريخ اإلم بء   وذ  لدف ج  أمررررر   ب   نإيدا   ال ج مع  قبمتن مجب هذه االتفبقا ،     واحدة
ال تاال ال ج مع  تبشفظ  ألف درهم   16,357% من القا   السرمقا  ال شفق علي ب لألمر م والببلغ   4مقببل عبئد إعبدة شر اء ب سرب  

تخضرررررررررع و تبريخ الشق ي  وي كن مرررررررررب  ب في أص فش ة زم ا   ه ب فيال درج  ال مدع    أمررررررررر م حقمال ال لكا   وم بفعنج اع مخبط  
من األمرررررر م ألف    23,135  لعدد  ، قبمت ال ج مع  بشجديد اتفبقا  إعبدة الشرررررر اء الخبصرررررر  ب ب2021في  ل مررررررمم اإلم بء ال بك  

  احدة ألف درهم ل دة م   و  25,449ال درج  ب فس عبئد إعبدة الش اء على القا   ال شفق علي ب لألم م الببلغ  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع( 10
 

ألف    116:  2020ألف درهم )  718  بلغت  2021ديسررررر      31الش ميل من اتفبقا  إعبدة الشررررر اء للسررررر   ال  ش ا  في   إي ادال  إن
  2021ديسررررررررررررر       31ألف درهم ه ب في   178 درهم(  بلغت الفمائد ال سرررررررررررررشبق  على الدخل ال.ببت على اتفبقا  إعبدة الشررررررررررررر اء

 ألف درهم(  116: 2020)
 

ألف درهم   4,244  بلغرت  2021ديسرررررررررررررر      31ال ال ربلار  ذال الردخرل ال.رببرت للسرررررررررررررر ر  ال  ش ار  في الش ميرل من األورا إي ادال إن
  31ألف درهم ه رب في    986  ألف درهم(  بلغرت الفمائرد ال سررررررررررررررشبقر  على األوراال ال ربلار  ذال الردخرل ال.رببرت  4,454: 2020)

 ألف درهم(  1,297: 2020) 2021ديس     
 

ألف    83,291لعبدل  من خثل ال لح أو الخسررررررررربرة أوراال مبلا  مدرج  نبلقا   العبدل  ن  لغ  تشضررررررررر ن ال مجمدال ال بلا  نبلقا   ا
 ( 20ألف درهم( )إيضبح  73,168: 2020درهم م همم  هض بن لق ض حبلت علاه ال ج مع  من ب ك مبلي )

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ذمم مدي   تجبري    853  348
 فبئدة مسشبق    6,850  6,263

 ذمم أمبب  أرلبح مدي    2,980  -
 مببريف مدفمع  مقدمبي   381  630

 دفع  مقدم  ل مردين   -  1,019
      ذمم مدي   أخ ف   7,636  6,179

     
14,439  18,700        

 
الشجربرير     ذمم ال ردي ر الرال يشم تب يرل فمائرد على يمم(    60:  2020يمم ) 60  تقرديم الخردمربل هم منإن معردل فش ة االئش ربن على 

  القبئ  
 

فقل مع أط ا  لدي م مقدرة ائش بما  جيدة  يشم تقيام الجمدة االئش بما  ق ل ق مل أص ع يل  اعش دل ال ج مع  مرررررررررررررابمررررررررررررر  الشعبمل
ألف درهم( ت .ل   189:  2020ألف درهم )  621ش ة الشق ي ، يشضرررررررر ن إج بلي رصرررررررريد الذمم ال دي   على م لغ جديد  في م بي  ف

 ( ع ثء رئاسيين لل ج مع  6: 2020) 4( من إج بلي الذمم ال دي   مسشبق من %55: 2020) %73مسب  
 

على مدف الع     ن  لغ يسررررررربوص قا   خسررررررربرة االئش بن ال شمقع   الشجبري  للذمم ال دي    الخسررررررربرةنقابس مخبرررررررص    ال ج مع تقمم 
 ذمم ال دي  الاالئش بن ال شمقع  على   خسررربئ   ويشم تقدي   9           ي                                                        الام ي وفقب  لل  ج ال بسرررل ن مجب ال عابر الدولي للشقبري  ال بلا  رقم 

يل لل  ها ال بلي الببلي لل دين، ويشم لل دين وتبلمخبرررررص مبت يكس نبل جم  إلى خ  ة الشخلف عن السرررررداد  نبمرررررشخدام  الشجبري   
نبل دي ين واألوفررررب  االقشبرررربدي  العبم  لل جبالل الشي يع ل في ب ال دي من وتقيام هل من  ال شعلق العمامل  مع تعديل ب ن ب يشمافق 

 االتجبه الببلي وهذلك تمقعبل األوفب  في تبريخ الشق ي  
 

ع دمب تكمن ه بم معلممبل تشررررررري  إلى أن ال دين يماجه صرررررررعملبل مبلا  شرررررررديدة الشجبري    ذمم ال دي  النشرررررررطب    ال ج مع  تقمم
لم   ال دين قيد الشبرفا  أو دخل في إج اءال اإلفثس  يشم وفرعع دمب  ولاس ه بم احش بل واقعي لإلمرش داد، على مر يل ال .بل،

 ألف درهم(  1,892: 2020) 2021يشم شطب أرصدة مدي   غي  قببل  لثمش داد خثل 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
 

 وم ادفبل ال قد م ب يلي: ال قد يشكمن 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 مقد في الب دوال    23  3

 مقد لدف ال  مم  65,373  9,479              
      ودائع ألجل  6,641  6,618

     
16,100  72,037   

     
 ألك.  من ثثث  أش   أصلا   مبقببي: ودائع قبي ة األجل بشماريخ إمشبقبال ) 6,641) ) 6,618)
      مبقببي: مقد مقيد ) 3,663) ) 3,634)

     
      نقد ومرادفات النقد   61,733  5,848

 
  تب ل هذه المدائع معدل فبئدة نبلدرهمت .ل المدائع ألجل ودائع ممدع  لدف مؤمررررررسرررررربل مبلا  في دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة 

 %( م ميب 9,5 - 0,20%: %2020 )0,45 -% 0,20
 

ألف درهم(    2,522:  2020ألف درهم )  23بلغت    2021ديس       31إي ادال الش ميل على المدائع ألجل للس   ال  ش ا  في   إن
  ألف درهم(  2: 2020) 2021ديس     31ألف درهم ه ب في  2بلغت الفمائد ال سشبق  على المدائع ألجل 

 
ألف درهم   3,635إج ربلي قردره   ن  لغ  2013و  2012أرلربح لم ُيطربلرب ب رب والشي تم إعثم رب في   أمبرررررررررررررربر ال قرد ال قيرد   يشضرررررررررررررر ن

  درهم(ألف  28: 2020درهم ) ألف 28مبلي ن  لغ  ب كفي ومقد مقيد ممد  ألف درهم(  3,635: 2020)
 
 

  وكالة استثمار 13
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      امش. بر وهبل    85,000  85,000
 

مليمن درهم في ودائع وهبل  مبشفظ ب ب لدف مؤمررسرربل غي  مبلا  في دول     85 نبمررش. بر م لغ  ال ج مع   قبمت،  2020 في مرر  
وتسرررررشبق   مررررر ميبي %  9,5-%  8مقمم  نبلدرهم اإلمبراتي  تب ل هذه االمرررررش. برال معدل فبئدة يش اوح بين  و اإلمبرال الع لا  ال شبدة 

الفربئردة مع تربريخ ، تم امررررررررررررررشبقربال ودائع المهربلر  هرذه وتم تجرديردهرب ب فس معردالل  2021مربرس  خالل    2021في مربرس ويمميم  
  2024مبرس  28امشبقبال في 

 
ألف    4,842:  2020ألف درهم )  7,405م لغ   2021  ديسرررررررر     31ال  ش ا  في   للسرررررررر  بلغ دخل الش ميل من امررررررررش. بر المهبل   

 ( درهم 4,842: 2020) 2021ديس     31ألف درهم ه ب في  5,677(  بلغت الفمائد ال سشبق  على المدائع ألجل درهم
 



 58            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 استثمار في شركة زميلة  14
 

شر ه  الكممممرت امفسرش  ت لا شد )يشربر إلي ب فا ب  ، امرش.  ل ال ج مع  في شر ه  تأمرسرت في جاي ة هبي بن تسر ى2020خثل  
% من حقمال الشبميت للش ه  الاميل  ول ب تأثي  هبم على الش ه  الاميل   تع ل 40 مسب   ت شلك ال ج مع نعد برر "ش ه  زميل "(   

  ال مجمدالالاميل  في أع بل إدارة  الش ه 
 

 اميل  هي ه ب يلي:الش ه  الالب ه  في رصيد االمش. بر في إن 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ال صيد في بداي  الس     7,404  -

 ال سش.   نه خثل الس    -  7,125
      البب  في ال لح خثل الس     881  279

     
      الرصيد في نهاية السنة  8,285  7,404

 
لل عبيي  الدولا     وفقبي   الشي تم إعدادهبت .ل ال علممبل ال بلا  ال لخبرر  أدمبه ال ببلغ ال مفررب  في ال ابمبل ال بلا  للشرر ه  الاميل  

 للشقبري  ال بلا :
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 مج م  ال مجمدال   20,713  18,509

      مج م  ال طلملبل    -  -
     

      صبفي ال مجمدال    20,713  18,509
     

      حب  ال ج مع  في صبفي ال مجمدال   8,285  7,404
     

      رلح للس      2,203  698
     

      حب  ال ج مع  في ال لح خثل الس      881  279
 
 
 



 59            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  رأس المال 15
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     
 والمصدر والمدفوع  رأس المال المصرح به    

      الماحد درهم للس م   1م م عبدص نقا    2,325,000,000  2,325,000  2,325,000
 

  وفقبي األوراال ال بلا  والسلع ل ببش ة إعبدة ش اء أم م ال ج مع     هيئ  من  ممافق    على   ال ج مع    حبلت،  2018  أكشمل   14  في
 لقمامين دول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة ولمائح هيئ  األوراال ال بلا  والسلع   

 
ألف    17,586، قبمت الش ه  نش اء  2020  خثل  2021ديس       31ال تمجد مشش يبل من أم م الخاي   للس   ال  ش ا  في  

 اي   الخ ويشم االحشفبظ ب ب فيألف درهم   6,420 ت لغم م عبدص إفبفي نقا   إج بلا  
 

 إن الب ه  في أم م الخاي   هي ه ب يلي:
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

9,189 
 

15,609 
 ألف م م ه ب في 36,458ال صيد في بداي  الس   )عدد األم م:  

 ( 2020ي بي   1ألف م م ه ب في  18,872و 2021ي بي   1  

6,420 

 

- 

 األم م اإلفبفا  ال شش اة خثل الس   )ال شيء للس   ال  ش ا  في 
 للس   ال  ش ا    م م ألف 17,586و 2021ديس     31  
      ( 2020ديس     31في     

     

15,609 
 

15,609 
 ه ب فيم م ألف  36,458)عدد األم م:  الس  ال صيد في م بي   

      ( 2020و 2021ديس     31  
 
 

 إحتياطي قانوني 16
 

)وتعديثته(    2015( لس    2رقم )لدول  اإلمبرال الع لا  ال شبدة  االتببدصالقبممن   وأحكبم  ال ظبم األمبمررررررررري للش ه ب مد   ن مجب
الشبميثل حشى يبرررررربح هذه  ي بغي إج اءإلى إحشابطي قبمممي    أرلبح السرررررر  من   %10الشجبري ، يشم تبميل   في شررررررأن الشرررررر هبل

 إن هذا االحشابطي غي  قببل للشمزيع   بل ال دفم  المسبويبي ل بف رأس  القبمممي االحشابطيرصيد 
 
 

 إستثماراتحتياطي إعادة تقييم  إ 17
 

الشي تم اإلعش ا  ب ب في ال مجمدال ال بلا   غي  ال بقق   ال صرررربفي ال كبمررررب أو الخسرررربئ   ي .ل احشابطي إعبدة تقيام اإلمررررش. بر 
 نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ  

 
 



 60            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  مكافآت نهاية خدمة الموظفينمخصص  18
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ي بي   1ال صيد في   888  700
 ال ب ل للس     268  208
 ال دفم  خثل الس   ) 5) ) 20)

     
     

 ديسمبر  31الرصيد في   1,151  888
     

 
 

 وحق استخدام الموجودات مطلوبات عقود اإليجار   19
 

خثل السرررر  ،  مرررر مال(   5:  2020مرررر مال )  5اإليجبر   عقد مدةهبمت  ل كش  ب    ه ق  ال مجمدالأحد    نبمررررشئجبرتقمم ال ج مع   
 أم ت ال ج مع  عقد اإليجبر وقبمت نإلغبء االعش ا  ن طلملبل عقمد اإليجبر وحق امشخدام ال مجمدال 

 
 في مطلملبل عقمد اإليجبر هم ه ب يلي:ب ه  ال إن
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ال صيد في بداي  الس     5,109  6,507

 مببريف الفبئدة   188  346
 دفعبل  ) 872) ) 1,744)

 إلغبء االعش ا  ع د إم بء عقد اإليجبر  ) 4,425)  -
     
     

 الرصيد في نهاية السنة    -  5,109
 ي ال: الجاء غي  ال شداول   - ) 3,367)

     
     

 الجاء ال شداول   -  1,742
     

 
 
 
 
 



 61            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  )يتبع( وحق استخدام الموجوداتمطلوبات عقود اإليجار   19
 

 ال مجمدال هم ه ب يلي:  امشخدامفي حق ب ه  ال إن
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ال صيد في بداي  الس     5,024  6,570

 مببريف امش ثم خثل الس    ) 1,065) ) 1,546)
 إلغبء االعش ا  ع د إم بء عقد اإليجبر  ) 3,959)  -
     
     

      الرصيد في نهاية السنة    -  5,024
 

وحق امررشخدام   ن طلملبل عقمد اإليجبروتم إلغبء االعش ا    ج   ذو عثق عقد اإليجبر مع   نإم بء  ال ج مع  قبمتخثل السرر  ، 
 ألف درهم  466 ن  لغ(  مشج عن إم بء عقد اإليجبر صبفي رلح 5)إيضبح  العثق ذال ال مجمدال 

 
ال تمجد عقمد درهم(     ألف  32:  2020ألف درهم )  31 م لغ  ت لغ مبرررررررررررربريف ال ج مع  ال شعلق  نعقمد اإليجبر قبرررررررررررري ة األجل

 مشغي ة  عقمد إيجبرعلى ش وط مداد  وال شض   إيجبر حيث تكمن ال ج مع  هي ال سشأج  
 

 درهم( ألف  1,762: 2020) الس  ألف درهم خثل  872الخبرج  لعقمد اإليجبر بلغ إج بلي الشدفقبل ال قدي  
 
 

 قروض ألجل  20
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 1ق ض ألجل   129,282  136,748
 2ق ض ألجل   -  70,713
 3ق ض ألجل   25,119  34,102

      4ق ض ألجل   139,194  - 
     

241,563  293,595   

198,533 ) ( (250,079 ( 
 الشق ي  فش ة ش  اي من م بي   12نعد  للشسديدي ال: ال  لغ ال سشبق 

      مطلملبل غي  مشداول (  ف ن)مب ف   
     

43,030  43,516  
 الشق ي   فش ة ش  اي من م بي   12  خثل للشسديدال  لغ ال سشبق 

      مطلملبل مشداول (  ف ن)مب ف   



 62            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع(قروض ألجل  20
 

 ض ألجل م ب يلي:و تشكمن الق  
 

 1 ألجل ق ض
 

 في  ال بددة  واألحكبم  الشر وط  ن مجب درهم  ألف  145,000 نقا   مبلي ب ك من ألجل  ق ض  تسر يثل  على  ال ج مع   حبرلت
مررررر   ويب ل معدل فبئدة مشغي   إن الق ض   12  فش ةمرررررداد الق ض على أقسررررربط رلع مررررر مي  على مدف   يشم  ألجل  الق ض اتفبقا 

وحدة   58(،  5مضررر من ب هن على ال   ى الذص تسرررشخدمه شررر ه  ممران مبري ب للشرررقق الف دقا  ذ م م  )"الشررر ه  الشبنع "( )إيضررربح 
تقمم (، وفر بن الشر هبل البربدر من الشر ه  الشبنع  لبربلح ال ق ض والشببريثل الشي 6مرك ا  في ب ج فر بن، دبي )إيضربح 

ب ب الشرر ه  الشبنع  يشم تخبررابرر ب لل ق ض لسررداد الدفعبل األصررلا  ال لع مرر مي  للق ض  تم الببررمل على الق ض لسررداد ق ض 
 تبريخ الشق ي   في ه بال  ك ال بلي ولش ميل االلشاامبل العبم  لل ج مع   تم مبب الق ض نبلكبمل  مفسمن  مببقآخ  

 
ألف    1,452:  2020ألف درهم )  1,318ع  رمررررررررررمم ت تيب ق ض غي  مطفأة نقا    ، لدف ال ج م 2021ديسرررررررررر      31ك ب في  

 فا ب يشعلق ب ذا الشس يل ألف درهم(  5,433: 2020ألف درهم ) 3,760، واالعش ا  بشكبلاف الش ميل نقا   درهم(
 

 2 ألجل ق ض
 

ألف درهم ن مجب الشرررررر وط واألحكبم ال بددة في   104,000ألجل من ب ك مبلي نقا      تسرررررر يل ق ضامررررررشفبدل ال ج مع  من 
  :2020ألف درهم )  78,741  مب قا شه  2021ديسررررر      31بلغ إج بلي السررررربملبل من الشسررررر يل ه ب في  اتفبقا  الق ض ألجل  

  تب ل و   2021شداءي من مررررر ش     ابمررررر مال   10يشم مرررررداد الق ض على أقسررررربط رلع مررررر مي  على مدف فش ة   (ألف درهم  69,633
 ظ ي،أبم  (،7ال يم )إيضبح  ال ج مع  ال مجمدة في جاي ة    م  ىأرض و قطع  الق ض مض من ب هن على  إن  فبئدة مشغي ة    معدل

واحد على األقل من الق ض األجل  تم الببرررمل على الق ض رلع مررر مص   يعبدل قسرررلنبمرررم ال ج مع  ن  لغ   مخبرررصوحسررربب 
الذص   4تم مررداد الق ض نبلكبمل نبمررشخدام الق ض ألجل ،  2021 ديسرر     31ي  العقبر ال  همن  ه ب في  من تطم  جائيلش ميل 

  2021تم الببمل علاه في 
 

تكبلاف  للغت و  ،ألف درهم(  592:  2020ال ج مع  رمررمم ت تيب ق ض غي  مطفأة )  ال يمجد لدف  ،2021ديسرر      31ك ب في  
( والشي ت ت رمررر لش ب إلى تكلف  درهم  ألف  1,890:  2020)  2021ديسررر      31للسررر   ال  ش ا   ألف درهم 2,282م لغ ش ميل ال

 .(7تطمي  العقبر ال  همن )إيضبح 
 

 3 ألجل ق ض
 

ألف درهم ن مجب الشرر وط واألحكبم ال بددة    69,000ال بمش من ب ك مبلي ن  لغ    تسرر يلامررشفبدل ال ج مع  من   ،2020  في
ه ب في  لفي االتفبقا  لش ميل مشطلببل رأس ال بل العبمل لل ج مع  ومررداد أحد الق وض القبئ    بلغ إج بلي السرربب من الشسرر ي

األمرر م ال درج   مضرر من ب هن على   الشسرر يلإن    ألف درهم(  34,000:  2020) ألف درهم  25,119م لغ   2021ديسرر       31
،  2021ديسرر      31ه ب في    ب ل معدل فبئدة مشغي يع د الطلب و  يسرردد الشسرر يل(   10)إيضرربح  ال بشفظ ب ب نبمررم ال ج مع   

( وتكبلاف ت ميل معش   ب ب ألف درهم 35,000  :2020ألف درهم )  43,881ن  لغ  لدف ال ج مع  تسررررررر يثل غي  مسرررررررشخدم  
  ألف درهم( 567: 2020ألف درهم ) 863ن  لغ  

 
 
 
 



 63            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 قروض ألجل )يتبع(  20
 

 4 ألجل ق ض
 

ألف    140,000  اإلمرررررثما  من ب ك مبلي نقا  ، حبرررررلت ال ج مع  على تسررررر يل ق ض ألجل مشمافق مع الشررررر يع  2021في  
ن مجب الشررررررررررر وط واألحكبم ال بددة في االتفبقا  لشسرررررررررررمي  مخبط  الديمن الببلا  لق ض ال شررررررررررر و  وت ميل أغ اض عبم    ،درهم

الق ض مضررر من ب هن إن  مررر مال ويب ل معدل فبئدة مشغي      10للشررر ه   يشم مرررداد الق ض على أقسررربط رلع مررر مي  على مدف 
رلع   يعبدل قسررررلنبمررررم ال ج مع    مخبررررص(، أبمظ ي، وحسرررربب 6أرض وم  ى ال ج مع  الماقع في جاي ة ال يم )إيضرررربح  على  

  واحد على األقل من الق ض األجلم مص 
 

ألف درهم وتكبلاف ت ميل معش   ب ب  806 نقا  ، لدف ال ج مع  رمررررررررررم ت تيب ق ض غي  مطفأ 2021ديسرررررررررر       31ك ب في  
 ألف درهم  42  نقا  

 
 فا ب يلي تسمي  لب ه  الق وض ألجل إلى الشدفقبل ال قدي  ال بتج  من األمشط  الش ميلا :

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ي بي    1في   241,563  198,195
     
 الشدفقبل ال قدي       

 ق ض مسبمب   149,108  81,415
 ق ض مسدد   ) 97,120) ) ( 40,144

 مداد تكلف  إصدار ق ض  ) 807)  -
 مداد فبئدة مسشبق    ) 3,441) ) ( 1,817

     
 ب مد أخ ف غي  مقدي      

 إطفبء تكبلاف معبمل    726  569
      امشبقبال فبئدة   3,566  3,345

     
      ديسمبر  31في   293,595  241,563

 
 



 64            إشراق لالستثمار ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  21
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ذمم دائ   تجبري    129  18
 دفعبل مقدم  من ع ثء   10,431  6,832

 مبشجاال دائ     7,041  13,058
 أمبب  أرلبح غي  مطبلب ب ب  3,635  3,634
 امشبقبقبل   1,473  5,671
      ذمم دائ   أخ ف   8,109  3,460

     
32,673  30,818        

 
ألف درهم( تم امررررررشثمه هدفع  مقدم  من اإليجبر   4,216:  2020ألف درهم )  4,216تشرررررر ل الدفعبل ال قدم  من الع ثء م لغ 

 مقببل أرض ن مجب عقد إيجبر تشغيلي وفقبي التفبقابل مسبطبه 
 
 

 جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  22
 

 مع  نشررررررر وط وأحكبم مشفق علي ب وعلى أمرررررررس تجبري  نبش  مع تج ص ال ج مع  خثل ال سررررررربر االعشابدص لألع بل معبمثل مش
  تش .ل اإلفبرررررربح عن الج بل ذال العثق :  24ه ب تم تع يف ب في ال عابر ال ببمرررررر ي الدولي رقم  شرررررر هبل أو م شررررررآل أو أف اد  

الشي ي شلكمن في ب القدرة ممظفي اإلدارة ال ئاسريين وم شرآل األع بل   ،أعضربء مجلس اإلدارةالج بل ذال العثق  في ال سربه ين، 
 على الساط ة أو م برم  تأثي  هبم على الق ارال ال بلا  والششغيلا  

 
 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة

 
 تشم الخدمبل إلى ومن الج بل ذال العثق  نأمعبر السمال االعشابدي   

 
ت شرأ األرصردة مع هذه الج بل ذال العثق  ع ممبي من ال عبمثل الشجبري  ال   م  في مرابال الع ل االعشابدص على أمرس تجبري  

 :م ب يلي ي ال محداألرصدة مع الج بل ذال العثق  ه ب هي مدرج  في بابن ال  ها ال بل  نبش   تشكمن 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

 نقد وأرصدة لدى البنوك:      
 م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    53,257  6,693

      مسبهم   21  21
     

6,714  53,278        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  22
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

 استثمارات وكالة:     
 م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    85,000  85,000

     
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:موجودات مالية     

 م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    93,656  88,185
      مسبهم   215  204

     
88,389  93,871        

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    121,072  131,118

 استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:      
      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه     18,274  18,363

 مستحق من جهة ذو عالقة:     
      م شأة خبفع  لساط ة مشش ه    19,816  24
 استثمار في شركة زميلة:     

      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    8,285  7,404
 قرض من بنك:     

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    164,313  104,815
 مطلوبات عقد إيجار تمويلي    

      م شأة خبفع  لساط ة مشش ه    -  5,109
 مستحقات فائدة:      

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    6,032  5,441
 مطلوبات فائدة:      

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    42  420
 ذمم دائنة أخرى:     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    -  4
 أخرى:  مدينةذمم     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    3,357  -
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  22
 

 إن أهم ال عبمثل مع الج بل ذال العثق  خثل الس   هي ه ب يلي: 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: مشتريات موجودات مالية     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    -  61,267

 استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    41,915  49,083

 خالل الدخل الشامل اآلخر:استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    13,765  -
 صافي استبعاد استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:     

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    - ) ( 61,638
 صافي ودائع ألجل مودعة/ )مسحوبة(:     

      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    6 ) ( 80,001
 استثمارات وكالة مودعة:     

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    -  85,000
 : السنةقرض من بنك خالل     

      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    149,108  81,172
 : السنةسداد قرض خالل     

      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    92,501  809
 : السنةتكلفة اقتراض خالل     

      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    3,061  1,890
 مصاريف فائدة على قرض من جهة ذو عالقة:     

      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    1,051  913
 رسوم ترتيبات قرض مدفوعة:     
      م شأة خبفع  إلدارة مشش ه    807  -
 صافي أموال محولة إلى جهات ذات عالقة    

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    335  19,575
 حصة الربح من شركة زميلة     

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    881  279
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  22
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم 

 إيرادات أنصبة أرباح:     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    9,832  8,143

 سداد مطلوبات عقود اإليجار خالل السنة:     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    872  1,745

 إلغاء االعتراف بمطلوبات عقود اإليجار عند إنهاء عقد اإليجار:     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    4,425  -
 إلغاء االعتراف بحق استخدام الموجودات عند إنهاء عقد اإليجار:     
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    3,959  -
 مكسب إلغاء االعتراف بمطلوبات عقود اإليجار عند إنهاء عقد اإليجار:    
      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    470  -
 أتعاب وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:     

      مسبهم   75  126
 إيرادات فائدة:     

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه    12,287  14,541
 ستثمارات دين بالتكلفة المطفأة:  الانخفاض قيمة  خسارة    عكس(/  مخصص لـ)    

      م شآل خبفع  إلدارة مشش ه   ) (89  442
 

  2020و 2021ديس     31لم يشم تقديم ق وض لل دي ين للس   ال  ش ا  في 
 

، لم تسررجل ال ج مع  أص امخفبض (9)إيضرربح  نبلشكلف  ال طفأة  الديننخث  مخبررص امخفبض القا   ال عش   نه المررش. برال  
   2020و 2021عثق  في الذال لج بل ا منفي قا   الذمم ال دي   ال شعلق  نبل ببلغ ال سشبق  

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    

 مكبفآل وأتعبب قبي ة األجل   2,192  2,154
 أعضبء مجلس اإلدارةمكبفآل    3,325  550

      مكبفآل م بي  خدم  ال مظفين طميل  األجل  92  75
     

2,779  5,609        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  إيرادات من عمليات تجارية  23
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 إي ادال غ    15,623  9,432
 إي ادال إيجبر  10,250  8,288

 أغذي  ومش ولبل   272  294
      أخ ف   71  68
     

18,082  26,216        
 

 توقيت االعتراف باإليرادات
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 ن  ور المقت   25,873  17,720
      في مقط  زم ا  معي      343  362

     
18,082  26,216        

 
 

  مصاريف تشغيلية مباشرة   24
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 (5امش ثم )إيضبح   3,225  3,300
 غ  ، أغذي  ومش ولبل وأخ ف   2,641  1,806
 خدمبل   2,524  1,293
 رممم خدم   2,358  2,667

 مببريف تشغيل وصابم  العقبر   1,168  539
      إدارة ال  افقأتعبب    909  1,428

     
11,033  12,825        

 
 

 إيرادات تمويل  25
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 إي ادال فبئدة على ودائع ألجل وامش. برال وهبل    7,427  7,364
 إي ادال فبئدة على م دال   4,244  4,454
 إي ادال فبئدة على امش. برال الدين نبلشكلف  ال طفأة  1,836  4,593

      إي ادال فبئدة على أم م مشش اة   718  117
     

16,528  14,225        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  تكاليف تمويل   26
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 مببريف فبئدة على ق وض   5,304  7,244
 مببريف فبئدة على رممم خدم  هبمشا     863  567
 مببريف فبئدة على مطلملبل عقمد اإليجبر   188  346

      خسبرة ص   ع ثل  8  49
     

8,206  6,363        
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 27
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 تكبلاف ممظفين    5,960  5,171
 رممم م  ا     5,659  1,625
 (5امش ثم )إيضبح   1,451  2,098

 رممم أمن وصابم    305  307
 مببريف إيجبر  31  32

 شطب ذمم مدي     -  1,892
      أخ ف   5,993  4,085

     
15,210  19,399        

 
 

 العائد/ )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم  28
 

 .الس   على ال شممل ال  جح لعدد األم م القبئ   خثل الس   (خسبرةرلح/ )الس م األمبمي عن ط يق قس    عبئديشم احشسبب  
 

خثل السرر  ، ال عدل   السرر   على ال شممررل ال  جح لعدد األمرر م القبئ    رلحالسرر م ال خفض عن ط يق قسرر     عبئديشم احشسرربب  
 .ألثبر األدوال ال خفض 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع(العائد/ )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم  28
 

 :لس مل العبئد احشسببولابمبل األم م ال سشخدم  في  (الخسبرةال لح/ )يعكس الشبلي 
 

2020  2021   
     

      لس   )ألف درهم(ل (خسبرةال لح/ )ال  38,429 ) ( 80,032
     

      العبدي  القبئ   )نبأللف(  ال شممل ال  جح لعدد األم م   2,288,542  2,288,542
     

      درهم(نبل للس م الماحد )  وال خفض  ( األمبماالخسبرة) /العبئد  0,0168 ) ( 0,0350
 

 .(15تم تعديل ال شممل ال  جح لعدد األم م العبدي  القبئ   ألم م الخاي  ، والشي تم إصدارهب ولك  ب غي  قبئ   )إيضبح 
 

لسر م ع د ل  العبئد، لم تبردر ال ج مع  أص أدوال من شرأم ب أن يكمن ل ب أث  مخفض على  2020و  2021 ديسر     31ك ب في  
 .تبميل ب أو م برمش ب

 
 

 معلومات قطاعية   29
 

من ق ل مجلس اإلدارة   نشررررررررركل م شظمالقطبعبل الششرررررررررغيلا  لل ج مع  على أمررررررررربس تلك ال كممبل الشي يشم تقيا  ب    تأمررررررررراسيشم 
  ويقمممن ن  اقب  ال شبئج الششرررغيلا  لقطبعبل تشرررغيل ال ج مع   (ال سرررؤول ال ئاسررري عن اتخبذ الق ارال نشرررأن الع لابل الششرررغيلا )

ال مارد وتقيام األداء  يشم تقيام أداء القطبعبل ب بءي على اإلي ادال و ج بلي  نشرررركل م فبررررل لغ ض اتخبذ ق ارال حمل تخبرررراص 
 ال لح ومج مع  وامع  من مؤش ال األداء ال ئاسا  نبإلفبف  إلى رلبا  القطب  

 
 :ه ب يليقطبعبل رئاسا ،  خ س، تم ت ظام ال ج مع  في 2020و 2021ديس     31ألغ اض اإلدارة، في 

 
 تطمي  العقبرال  •
 االمش. برال العقبري  •
 الضابف  والش فاه •
 األصملاالمش. بر و دارة  •
 القبنض  •

 
   3في إيضرربح   ال  ي  هي مفسرر ب السررابمرربل ال ببمرر ا  لل ج مع    رفع الشقبري  ع  بالسررابمرربل ال ببمرر ا  للقطبعبل الشي يشم إن  

اإلدارة ال  هاي  ورواتب أعضبء مجلس اإلدارة و ي ادال  تمزيعي .ل رلح القطب  ال لح أو الخسبرة ال كشسب  من ق ل هل قطب  دون  
 إلى ال سررررؤول ال ئاسرررري عن اتخبذ الق ارال نشررررأن الع لابل الششررررغيلا الش ميل وتكبلاف الش ميل  هذا هم ال قابس الذص يشم إبثغه  

 اإلمبرال الع لا  ال شبدة  وهمال مارد وتقيام أداء القطب   تع ل ال ج مع  نشكل رئاسي في قطب  جغ افي واحد،  تمزيع ألغ اض
 

 يشم ع ض ال علممبل ال شعلق  ب ذه القطبعبل أدمبه 
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71  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية   29
 

   تطوير العقارات    االستثمارات العقارية   الضيافة والترفيه   األصول وإدارة  االستثمار  القابضة  حذوفات   المجموع
 2021 ديسمبر 31  درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف 

 إي ادال               
 تمقيت االعش ا  نبإلي ادال              

 مع م ور المقت  -  10,160  15,713  -  -  -  25,873
 في زمن مبدد   -  -  343  -  -  -  343

                              
26,216  -  -  -  16,056  10,160  -   

 مببريف تشغيلا  مببش ة  - ) ( 4,205 ) ( 5,395  -  -  - ) ( 9,600
 امش ثم  -  - ) ( 3,225  -  -  - ) ( 3,225

                              
                إجمالي الربح  -  5,955  7,436  -  -  -  13,391

 صافي إيرادات التمويل    -  -  -  -  7,862  -  7,862
                              

 إي ادال أمبب  أرلبح   -  -  -  11,712  -  -  11,712

33,496  -  -  33,496  -  -  -  

 تغي ال في القا   العبدل  ل مجمدال 
 مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل   
 ال لح أو الخسبرة   

 حب  أرلبح من ش ه  زميل   -  -  -  881  -  -  881
                              

                إجمالي إيرادات تشغيلية   -  5,955  7,436  46,089  7,862  -  67,342
 مببريف ع مما  و داري   -  - ) ( 1,720  - ) ( 16,228  - ) ( 17,948

 امش ثم   -  -  -  - ) 1,451)  - ) ( 1,451
 مببريف باع وتسميق   -  - ) (652  - ) 60)  - ) (712

 خسبرة تقيام العقبرال   - ) ( 9,110  -  -  -  - ) ( 9,110

89) ( -  -  89) ( -  -  -  
 عكس امخفبض قا   على أدوال 

 دين نبلشكلف  ال طفأة   
 إي ادال أخ ف   - ) (347  734  -  10  -  397

                              
 السنةربح )خسارة(/   - ) ( 3,502  5,798  46,000 ) ( 9,867  -  38,429

               
 2021 ديسمبر 31في               

 مجموع الموجودات  6,313  1,015,340  106,672  504,215  56,766 ) (487  1,688,819
               
               

 مجموع المطلوبات  7,496  149,775  145,363  -  35,602 ) ( 12,672  325,564
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72  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية   29
 

   تطمي  العقبرال    االمش. برال العقبري   الضابف  والش فاه  األصملاالمش. بر و دارة   القبنض   حذوفبل  ال ج م  
 2020 ديس     31  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 

 إي ادال               
 تمقيت االعش ا  نبإلي ادال              

 م ور المقتمع   -  7,900  9,820  -  -  -  17,720
 في زمن مبدد   -  -  362  -  -  -  362

                              
18,082  -  -  -  10,182  7,900  -   

 مببريف تشغيلا  مببش ة  - ) ( 2,764 ) ( 4,969  -  -  - ) ( 7,733
 امش ثم  - ) (1 ) ( 3,299  -  -  - ) ( 3,300

                              
                إج بلي ال لح  -  5,135  1,914  -  -  -  7,049
 صبفي إي ادال الش ميل   -  -  -  -  8,322  -  8,322

                              
 إي ادال أمبب  أرلبح   -  -  -  8,143  -  -  8,143

9,487 ) ( -  -  9,487 ) ( -  -  -  

 تغي ال في القا   العبدل  ل مجمدال 
 مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل   
 ال لح أو الخسبرة   

 حب  أرلبح من ش ه  زميل   -  -  -  279  -  -  279
                              

                إج بلي إي ادال تشغيلا    -  5,135  1,914 ) ( 1,065  8,322  -  14,306
 مببريف ع مما  و داري   -  - ) ( 1,624  - ) ( 11,488  - ) ( 13,112

 امش ثم   -  -  -  - ) 2,098)  - ) ( 2,098
 مببريف باع وتسميق   -  - ) ( 610  - ) 58)  - ) ( 668

 خسبرة تقيام العقبرال  ) ( 16,749 ) ( 62,406  -  -  -  - ) ( 79,155

442  -  -  442  -  -  -  
 عكس امخفبض قا   على أدوال 

 دين نبلشكلف  ال طفأة   
 إي ادال أخ ف   -  18  231  -  4  -  253

                              
 الس   خسبرة ) ( 16,749 ) ( 57,253 ) ( 89 ) ( 623 ) ( 25,318  - ) ( 80,032

               
 2020 ديس     31في               

 مج م  ال مجمدال  185,271  829,863  97,720  454,138  19,200 ) ( 487  1,585,705
               
               

 مج م  ال طلملبل  88,396  7,549  143,800  -  46,597 ) ( 6,109  280,233
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73  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 والتزامات محتملةمطلوبات   30
 

 التزامات رأسمالية
 

 ألف درهم(  12,099: 2020ألف درهم ) 14,929لدف ال ج مع  الشاامبل رأم بلا  ت لغ  ،2021ديس     31ك ب في 
 

 عقود إيجار تشغيلية 
 

 ال ج مع  ه ؤج 
 

اإليجبر  تشعلق عقمد اإليجبر الششرغيلا  هذه نبتفبقابل إيجبر  إي ادالواحشسربب  امرش. برات ب العقبري قبمت ال ج مع  بشأجي  نعض 
  ال ي لك ال سرررشأج ون خابر شررر اء العقبر ع د امش بء فش ة اإليجبر  فا ب يلي إلى مررر شينمعي   ذال شررر وط تش اوح بين مررر   واحدة  

 ال ج مع : مم  تسشل  بمدفمعبل اإليجبر ال سشق لا  الشي 
 

2020  2021   
   درهمألف   درهمألف 

     
 خثل الس     10,038  5,124

      في الس   ال.بما    -  218
     

5,342  10,038        
 
 

  األدوات المالية 31

 إدارة رأس المال 
رأمررر بلا  جيدة لدعم أع بل ب والببرررمل على أعلى  إن ال د  ال ئاسررري من إدارة رأس مبل ال ج مع  هم فررر بن اإلحشفبظ ب سرررب  

االقشبررربدي   لل ببفظ     الظ و تقمم ال ج مع  نإدارة هاكل رأمررر بل ب و ج اء الشعديثل علاه ب بءي على تغي ال  ين  عبئد لل سررربه 
رأس ال بل إلي م أو إعبدة  ، ل سررررررررربه ينا  على األرلبح دفعبل أمبرررررررررب على أو تعديل هاكل رأس ال بل، قد تقمم ال ج مع  بشعديل 

 ديسر    31السر مال ال  ش ا  في  لم يشم إج اء أي  تعديثل على األهدا  أو السرابمربل أو الع لابل خثل   إصردار أمر م جديدة
 .2020و 2021

 فئات األدوات المالية 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
 الموجودات المالية     

 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسبرة   268,472  248,135
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خثل الدخل الشبمل اآلخ   94,011  88,422
 امش. برال المهبل    85,000  85,000
 مقد وأرصدة لدف ال  مم   72,037  16,100

 مسشبق من ج   ذو عثق    19,816  24
 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف   18,863  13,617           

      امش. برال دين نبلشكلف  ال طفأة   18,274  18,363
     

469,661  576,473        
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74  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 31

 فئات األدوات المالية )يتبع(
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
 المطلوبات المالية     

 ق وض ب كا    293,595  241,563
      ذمم دائ   تجبري  وأخ ف   20,387  25,841

     
267,404  313,982        

 أهداف إدارة المخاطر المالية 
مخبط  االئش بن ومخبط  السررريمل  ومخبط  الع ثل األج  ا   -لل خبط  الشبلا  ال شعلق  نبألدوال ال بلا   مع فررر   ال ج مع إن  

ال ج مع  مرررررابمررررربل رمررررر ا  إلدارة ال خبط ، ومع ذلك، يشم م اقب  ال خبط  من ق ل اإلدارة نشررررركل  تط قومخبط  األمرررررعبر  لم 
 مسش   

 
 األدوال ال بلا  لل ضبرل   فينبلدخمل أو ال شبج ة  ال ج مع تقمم ال 

 
 في أمعبر أم   ب ال درج   اقشببديبُ لم تدخل ال ج مع  في تداول الخابرال من أجل الشبمط 

 إدارة مخاطر رأس المال 
تقمم ال ج مع  نإدارة رأمرررررررر بل ب لضرررررررر بن نأم ب قبدرة على االمررررررررش  ار في األع بل بي  ب تقمم نبلببررررررررمل على العبئد األعلى إلى  

ب من خثل تبسرررررين أرصررررردة الديمن وحقمال ال لكا   ال يمجد لدف ال ج مع  هاكل م.بلي رمررررر ي ل أس ال بل أو مسرررررب مسررررربه ي 
 معي   نخبم  أهدا  إدارة مخبط  رأس ال بل  إن امش اتاجا  ال ج مع  نقيت بدون تغيي  عن الس   السبنق  

 مخاطر اإلئتمان
إن   الط   ال قببل نبلمفبء نبلشاامبته الشعبقدي  م ب يؤدص إلى تك د ال ج مع  لخسررررربئ  مبلا  تش .ل مخبط  االئش بن في عدم الشاام  

 لدف ال  ممواألرصرررررردة  األخ ف ومقدو الشجبري   ال دي    ال ئاسررررررا  الشي تشع ض في ب ال ج مع  ل خبط  االئش بن هي الذممالجمامب  
 )ال مجمدال السبئل ( 

 
الشعبمل فقل مع ج بل لدي م مقدرة ائش بما  جيدة وذلك ل قببل  مخبط  الخسررررررررربئ  ال بلا  مشاج  لقد اعش دل ال ج مع  مرررررررررابمررررررررر  

للشع.   وتببول ال ج مع  السرررررررراط ة على مخبط  اإلئش بن ن  اقب  الشع فرررررررربل اإلئش بما  وحد الشعبمثل مع ج بل لاسررررررررت ذال 
 لشي لاست ذال عثق  عثق  معي   ولع ل تقيام مسش   لل ثءة ال بلا  ل ذه الج بل ا

 
ت شج ت هاال مخبط  االئش بن ع دمب تشعبمل مج مع  من األط ا  في أمشررررررررط  تجبري  مششرررررررربب   أو في أمشررررررررط  فرررررررر ن م طق   
جغ افا  واحدة، أو ع دمب تكمن ل ب مفس السر بل االقشبربدي  م ب يؤث  على مقدرت ب على المفبء نبلشاامبت ب الشعبقدي  نشركل مشربنه 

ز تغي ال اقشبررررربدي  أو مرررررابمرررررا  أو أص تغي ال أخ ف  وتشررررري  ت هاال االئش بن إلى حسررررربمرررررا  أداء ال ج مع  تجبه  في حبل  ب و 
ت هيا مخربط  االئش ربن يشم تخفافره من   أن اإلدارةتعشقرد    الشطمرال الشي قرد تط أ على قطرب  أع ربل معين أو م طقر  جغ افار  معي ر  

 ار ال بلي لع ثئ ب الشجبريين خثل الشب اف االئش بمي ال  تفع واالمشق  
 

تم تقيام األرصرررررررررررررردة مع ال  مم على أم رب تخضررررررررررررررع ألدمى مخربط  االئش ربن ال شعلق نربلشع.  حيرث أن هرذه ال  مم هي من ال  مم 
 بلا   إن قا   ال مجمدال ال   ال ئاسرررررررا  العبمل  في اإلمبرال الع لا  ال شبدة والشي يقمم ال  ك ال  هاص ن  اق ش ب على مسرررررررشمف عبلٍ 

ك ب في م بي  فش ة الشق ي  ال ع فرررر  ل خبط  اإلئش بن والشي ت .ل أقبررررى مب ي كن أن تشع ض له ال ج مع  من مخبط  االئش بن  
 في حبل  عدم مقدرة األط ا  في أداء الشاامبت ب الشعبقدي  تسبوص نشكل عبم قا ش ب ال درج  
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75  
 ت المالية الموحدة  إيضاحات تتعلق بالبيانا

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 31

 )يتبع( مخاطر اإلئتمان
 البد األقبى للشع ض ل خبط  اإلئش بن: 

 
م  م  أو ف بمبل    اتفبقابلال بلا   ال تمجد    ل مجمدات ب  ال درج يش .ل البد األقبى لشع ض ال ج مع  ل خبط  االئش بن نبلقا   

  2020و 2021ديس     31تقلل من الشع ض األقبى ل خبط  االئش بن في 
 

 ال بلا : ال مجمدالجمدة االئش بن لكل فئ  من 
 

  ال بلا  لل مجمدالتسشخدم ال ج مع  الشب افبل االئش بما  لشلك األط ا  ال قببل  ال شبح  من الخبرج إلدارة الجمدة االئش بما  

 مخاطر السيولة
ي كن أن ت شج مخربط    الش ميلار    نربلشاامربت ربعلى المفربء   ال ج معر إن مخربط  السرررررررررررررريملر  هي ال خربط  الشي تك ن في عردم مقردرة  

عن تقلببل السرمال أو تخفاض الشبر اف االئش بمي م ب قد يؤدص إلى مضرمب نعض مبربدر الش ميل على الفمر  للب بي  السريمل   
مع م اعبة السرررررريمل ، والبفبظ على رصرررررريد مقدص جيد،  ال مجمدالقبمت اإلدارة بش ميع مبرررررربدر الش ميل و دارة   ال خبط ،من هذه  

 واألوراال ال بلا  القببل  للشسميق نس مل   وم ادفبل ال قد،

امررررش بداي   2020و  2021ديسرررر      31لل ج مع  في  ال خبررررمم ل طلملبل ال بلا  غي   ايلخص الجدول أدمبه تماريخ اإلمررررشبقبال 
  لسمقا  الببلا على تماريخ السداد الشعبقدي  وأمعبر الفبئدة ا

المتوسط  
المرجح لسعر 
 الفائدة الفعلي 

 
  عند الطلب  

   6أقل من 
  أشهر

أشهر إلى   6
شهرا   12   

 سنة واحدة 
سنوات  5إلى    

5أكثر من  
 المجموع  سنوات

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              2021ديسمبر  31في 

% 2,86 ق وض ب كا     25,119  7,675  10,722  101,174  148,905  293,595 
 20,387  -  -  -  16,752  3,635  - ذمم دائ   تجبري  وأخ ف 

              
 313,982  148,905  101,174  10,722  24,427  28,754   ال ج م  

              
              2020ديس     31في 

% 4,69 ق وض ب كا     34,101  3,706  5,223  60,420  138,113  241,563 
% 5,85 مطلملبل عقمد إيجبر     -  878  864  3,367  -  5,109 

 25,841  -  -  -  22,207  3,634  - ذمم دائ   تجبري  وأخ ف 
              

 272,513  138,113  63,787  6,087  26,791  37,735   ال ج م  
 

اإليجبر فرررررررر ن وظاف    مطلملبل عقمداإليجبر  تشم م اقب     ن طلملبل عقمدفا ب يشعلق  هبم ال تماجه ال ج مع  مخبط  مرررررررريمل   
 خاام  ال ج مع  

 
 اإليجبر مقمم  نبلدرهم اإلمبراتي  مطلملبل عقمدج اع  

 طر السوق خام

تش .ل مخبط  أمرررعبر السرررمال في مخبط  تقلب قا   األداة ال بلا  ه شاج  للشغي ال في أمرررعبر السرررمال، مرررماء هبمت تلك الشغيي ال  
عمامل خبصرررررر  نبألوراال ال بلا  الف دي  أو الج   ال برررررردرة ل ب أو عمامل تؤث  على ج اع األوراال ال بلا  ال شداول  في مبتج  عن  

  ال ج مع في الب بديق  تبد  ال درجنشكل غي  مببش  ل خبط  أمعبر السمال فا ب يشعلق نبالمش. بر    ال ج مع تشع ض    السمال 
ت اقب  ذلك،فظ  مش مع  وم اقب  مسررررررررش  ة للشطمرال في السررررررررمال  نبإلفرررررررربف  إلى  من مخبط  السررررررررمال من خثل البفبظ على مب

العمامل ال ئاسرررررا  الشي تؤث  على تب هبل األمررررر م والسرررررمال، ن ب في ذلك تبليل األداء الششرررررغيلي وال بلي    نشررررركل فعبل  ال ج مع 
   لل سش.  ين 
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76  
 لموحدة  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية ا

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 31

 طر السوق )يتبع(خام

غي  ال درج   يشم االحشفبظ نبمررررررش. برال األمرررررر م  امررررررش. برال األمرررررر مل خبط  أمررررررعبر األمرررررر م ال بشررررررئ  عن   ال ج مع تشع ض  
  في نعض امش. برال األم م نفعبلا  ال ج مع ألغ اض امش اتاجا  وهذلك ألغ اض تجبري   تشداول 

 
 تبليل حسبما  مع  األم م

 
، إذا هبمت فش ة الشق ي تم تبديد تبليثل البسرربمررا  أدمبه ب بءي على الشع ض ل خبط  أمررعبر األمرر م في تبريخ الشق ي   في م بي  

لثفش افرررررررررررربل ال ذهمرة أدمبه وتم االحشفبظ نج اع ال شغي ال األخ ف ثببش ، فإن   وفقبي % 5ب سررررررررررررب    أقلأمررررررررررررعبر األمرررررررررررر م أعلى / 
:  2020درهم )ألف    7,217ن  لغ    ت خفض /مررررم  تايدالعبدل  من خثل ال لح أو الخسرررربرة لل ج مع    ال مجمدال ال بلا  نبلقا  

إعبدة تقيام    الدخل الشبمل اآلخ  واحشابطيال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل    وال مجمدالدرهم(    ألف  7,594ت خفض ن  لغ /   تايد
   السمال مع  ألف درهم( مشاج  للب ه  في  12: 2020ألف درهم ) 18ن  لغ   خفض تايد / ت مم   االمش. برال

 طر العمالت األجنبيةخام
حيث أن درهم اإلمبرال الع لا  ال شبدة م لمط  إن معبمثل المجموع  هي نبررمرة رئاسررا  نبلدرهم اإلمبراتي أو الدوالر األمري ي،  

 ي  مخبط  نعمثل أجمبي  ألالمجموع   تشع ضولبلتبلي ال نه، 

 سعر الفائدةإدارة مخاطر 
ت شرررأ مخبط  أمرررعبر الفبئدة من احش بل أن تؤث  الشغي ال في أمرررعبر الفبئدة على اإلي ادال ال بلا  أو تكبلاف الش ميل لل ج مع    

ال مجمدال ال بلا  نبلقا   العبدل  من خثل ال لح أو الخسررررررربرة وامرررررررش. برال دين   ل خبط  أمرررررررعبر الفبئدة على  ال ج مع شع ض  ت
والشي تم إدراج ب في ،  وعبئ  أمرررررررعبر فبئدة ثببش    تب لالشي  الق وض ال  كا امرررررررش. برال المهبل  و و مدائع ألجل نبلشكلف  ال طفأة وال

 على الشمالي   20و 13، 12، 10، 9اإليضبحبل 

 ل الفمائدتبليل حسبما  معدال
لقد تم تبديد تبليل البسرربمررا  أدمبه ب بءي على الشع فرربل ل عدالل الفمائد ال شغي ة الشي ت شررأ نشرركل رئاسرري من الق وض ال  كا ، 

 نبفش اض أن ال  لغ ال طلمب ب  بي  فش ة الشق ي  قد هبن قبئم طمال الس   
 

 ج اع مع إنقبء أمررربس مقبط 10 بماقع امخفضرررت / ارتفعت قد الق وض على الفبئدة أمرررعبر كبمت لم ،2021 ديسررر    31 في ك ب

 ك شاج  ألف درهم(، وذلك  242:  2020درهم ) ألف  294 بماقع  ارتفع / امخفض قد السررررررررررر   رلح لكبن ثببش ، األخ ف  ال شغي ال

 ال شغي ة  ال عدالل ذال الق وض على الفبئدة مب و  امخفبض / الرتفب  رئاسا 
 

 ال ج مع  مقّمم  نبلدرهم اإلمبراتي إن ق وض 
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77  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 31

 القيمة العادلة لألدوات المالية
  قا ش ب العبدل وال طلملبل ال بلا  تقبرب لل مجمدال ال بلا   ال درج إدارة ال ج مع  أن القام   تعش  

 
 1في ال سررشميبل من   تم تج اع بيقدم الجدول الشبلي تبليثي لألدوال ال بلا  الشي تم قابمرر ب نعد االعش ا  األولي نبلقا   العبدل ، 

 ل ب مثحظ  القا   العبدل :ب بءي على الدرج  الشي ي كن من خث 3إلى 
 

)غي  ال عدل ( في األمررررررماال ال شررررررط    ال درج قابمرررررربل القا   العبدل  هي تلك ال سررررررش دة من األمررررررعبر   -1المســــتوي   •
 مش بثل ؛ ال طلملبلأو  لل مجمدال

الشي ي كن  1في ال سررشمص   ال درج قابمرربل القا   العبدل  هي تلك ال سررش دة من مدخثل غي  األمررعبر    -2  المسـتوي  •
 مششقه من األمعبر(؛ و   أص( أو نشكل غي  مببش  )هبألمعبر أص، نشكل مببش  )االلشااممثحظش ب لألصل أو 

الشي  االلشااملألصرل أو  الشي تشر ل مدخثل  الشقيام أمربليبقابمربل القا   العبدل  هي تلك ال سرش دة من  – 3المـستوي  •
 ال تسش د إلى بابمبل السمال القببل  لل ثحظ  )ال دخثل غي  القببل  لل ثحظ ( 

 
 القيمة العادلة   القيمة   
 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى   المدرجة   

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
           

           2021ديسمبر   31في 
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل   

 من خثل ال لح أو الخسبرة   
 

268,472  144,335  -  124,137  268,472 
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل   

 من خثل الدخل الشبمل اآلخ    
 

94,011  354  40,542  53,115  94,011 
           
           
  362,483  144,689  40,542  177,252  362,483            
 

 القا   العبدل    القا     
 ال ج م    3ال سشمف   2ال سشمف   1ال سشمف   ال درج    

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
           

           2020ديس     31في 
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل   

 من خثل ال لح أو الخسبرة   
 

248,135  151,870  -         96,265  248,135 
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل   

 من خثل الدخل الشبمل اآلخ    
 

88,422  237  23,749  64,436  88,422 
           
           
  336,557  152,107  23,749  160,701  336,557            
 

إلى أو   تبميثل، ولم يشم إج اء 2وال سررررررشمف   1بين قابمرررررربل القا   العبدل  من ال سررررررشمف    تبميثل، لم تكن ه بم السرررررر  خثل  
  3خبرج قابمبل القا   العبدل  من ال سشمف 

 
 الس   لم تكن ه بم تبميثل بين أص مسشميبل خثل 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 31
 

 )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 :هي ه ب يلي 3إن الب ه  في القا   العبدل  لثمش. برال ال ب ف  ف ن ال سشمف 
 

2020  2021   
   درهمألف   ألف درهم 

     
 ي بي   1في   160,701  82,598
 إفبفبل   22,455  94,024

 امشبعبدال ) 13,765)  -
      تغي  في القا   العبدل    7,861 ) ( 15,921

     
      ديسمبر  31في   177,252  160,701

 
 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 
يعش   ال ردي ون أن القا ر  ال ردرجر  لل مجمدال ال ربلار  وال طلملربل ال ربلار  ال عش   ب رب في ال اربمربل ال ربلار  ال محردة تقربرب قا ش رب 

 العبدل   
 
 

 19 –تأثير وباء كوفيد   32
 

هم ولربء وتسرررررررررررررر رب في تعطيرل األع ربل واألمشررررررررررررررطر    19  –، أعل رت م ظ ر  البرررررررررررررربر  العربل ار  أن همفيرد  2020مربرس   11في 
 االقشببدي  

 
ت اقرب ال ج معر  عن ه.رب تقردم   في حردوث حربلر  من عردم الاقين في ال يئر  االقشبرررررررررررررربدير  ال بلار  والعربل ار    19-تسرررررررررررررر رب همفيرد 

وقد قبمت بشفعيل خط  امش  اري  أع بل ب وم برمبل إدارة ال خبط  األخ ف إلدارة تعطل وتأثي اته على ع لابل ال ج مع     المفع
 أخذل، نسررر ع في فرررمء المفرررع ال شبررربعد   الع لابل الشجبري  ال بش ل  واألداء ال بلي في السررر مال ال بلا  الببلا  وال سرررشق لا  

عرديثل وتغيي ال في األحكربم والشقردي ال و دارة ال خربط  في أص ت  ال ظ ال ج معر  نعين االعشبربر فا رب إذا هربن من الضرررررررررررررر ورص  
ألدوال ال بلا   ل السررررمال   تأث ل ال شبئج ال بلا  لل ج مع  نبررررمرة مررررل ا  مشاج  الشقلب في  لقد في ال ابمبل ال بلا  ال محدة   و دراج ب

الذص امشش  مبلابي ودولابي  لقد امعكست هذه   19 – همفيده شاج  مببش ة وغي  مببش ة لررررررررررررررر  والعقبرال وع لابل م شلكبل ال ج مع   
الشررأثي ال في القا رر  العرربدلر  الشي تم ب ررب تسررررررررررررررجيررل األدوال ال رربلارر  ذال العثقر  ه ررب في تربريخ الشق ي  في هرذه ال ارربمربل ال رربلار   

 ال محدة 
 

 م دأ االمش  اري 
 

في فررررمء الظ و  االقشبرررربدي  الببلا  وج اع ال علممبل ال شبح  حمل  االمررررش  ار  على قبدرةقبمت ال ج مع  بشقيام مب إذا هبمت  
ال خبط  والشررركمم ال سرررشق لا   تم إعداد الشمقعبل الشي تغطي األداء ال سرررشق لي لل ج مع  ورأس ال بل والسررريمل   قد يسرررش   تأثي  

 ال شررررررررررررررربطكن في المقرت البربلي تظ   الشمقعربل أن ال ج معر  لردي رب ممارد هربفار  لثمررررررررررررررش  ار في  ول  الشطمر،في    19  -  كمفيرد
 هذهتم إعداد    لذلك،  ومشاج   2021ديسررررررررررر       31 م ذ  يشغي   ولمغي  مشأث  إلى حد ه ي     االمرررررررررررش  اري  م دأ  ويبقى ،الششرررررررررررغيلي

 ال ابمبل ال بلا  ال محدة على أمبس م دأ االمش  اري  
 

عن ه.ب مع تقدم المفررررررع إلدارة تعطل األع بل ال بش ل مشاج  لشفشرررررري   19  -ال ج مع  في م اقب  تأثي  همفيد   مررررررم  تسررررررش  
  2022على ع لابت ب وأدائ ب ال بلي في  19 -كمفيد 
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

   المالية الموحدة  البيانات اعتماد 33
 

  2022مبرس  8اإلدارة بشبريخ  مجلس ال بلا  ال محدة من ق ل ال ابمبلتم اعش بد و جبزة إصدار 


