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  الموحد الدخلبيان 
  2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2018 2019 حإيضا 
 ألف درهم ف درهملأ  
    

 596.827 567.577  اإليرادات
    

 (562.752) (534.111)  تكلفة المبيعات 
  ------------- ------------- 

 34.075 33.466  إجمالي األرباح 
    

 (15.877) (15.203)  العموميةو المصروفات اإلدارية
    

 (6.056) (4.626)  التوزيع مصروفات البيع و
    

 23.055 16.003 6  اتإيرادات االستثمار
    

 - (7.000) 9 عقارات استثماريةخسائر انخفاض قيمة 
    

 (8.849) (14.818) 7 صافية - التمويل مصروفات
    

 3.029 4.248   رىإيرادات أخ
  --------- --------- 

 29.377 12.070 7  السنة أرباح 
  ===== ===== 
    

    أرباح السنة منسوبة إلى: 
 29.377 12.070  مالكي الشركة 

  ===== ===== 
    

  048.0  020.0 21 )درهم( والمخففةربحية السهم األساسية 
  ==== ==== 
 

 الموحدة.  البيانات الماليةمن هذه ال يتجزأ جزءا   49إلى  14من على الصفحات ة مدرجالحات اإليضاتُشكل 
 
 . 7إلى  2من الصفحات مدرج على دققي الحسابات المستقلين رير مقت إن
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 الموحد ادات الشاملة األخرىاإليراألرباح أو الخسائر و بيان
 2019 ريسمبد 31المنتهية في  للسنة

 
 2018 2019 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    
 29.377 12.070   السنة ح باأر
    

    :لة األخرىشاماإليرادات ال
    

    إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر: لن تتم البنود التي
    

   ة من المسجلة بالقيمة العادل لالستثماراتالقيمة العادلة في  التغيرصافي 

 (11.984) 1.018 1-11 شاملة األخرىال اداتيرخالل اإل   
  --------- ----------- 
 (11.984) 1.018   للسنة األخرى الشاملة ئر(يرادات/)الخسااإل
  --------- ----------- 

 17.393 13.088   للسنة األخرى الشاملة يراداتاإل إجمالي
  ===== ===== 
    

     إلى: بمنسو شاملةادات اليرإجمالي اإل
 17.393 13.088  مالكي الشركة 

  ===== ===== 
    

 الموحدة.  البيانات الماليةمن هذه ال يتجزأ جزءا   49إلى  14من لى الصفحات ة عتُشكل اإليضاحات المدرج
 

 . 7إلى  2من الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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  الموحد يةالتدفقات النقدبيان 
  2019ر ديسمب 31المنتهية في  للسنة

  2019 2018 
 ف درهمأل ألف درهم  

    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 29.377 12.070  أرباح السنة  

    لـ:  تعديالت
 56.272 63.668  عداتلممتلكات واآلالت والمااستهالك 

 2.662 2.593  قارات االستثمارية علاك الاسته
 3.323 2.214  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 (115) (734)  ممتلكات وآالت ومعدات  بيعمن  باحراأل
 (5.938) -  للبيع محتفظ بهاموجودات أرباح من بيع 
 4.428 (6.559)  لخسائرمن خالل األرباح أو العادلة مة اقيالمسجلة ب ستثماراتالادلة القيمة العمن التغير في )أرباح(/خسائر 

 (8.091) (186)  األرباح أو الخسائريمة العادلة من خالل القاستثمارات مسجلة ب بيعرباح من ي األصاف
 (2.944) (1.552)  إيرادات ايجار من عقارات استثمارية

 (9.457) (6.007)  توزيعات األرباح إيرادات 
 - 7.000  عقارات استثمارية ة قيم خفاضانخسائر 

 8.553 16.831  الفائدةمصروفات 
  ---------- ---------- 
  89.338 78.070 

    التغيرات في: 

 (46.670) (41.907)  المخزون •

 (40.963) (27.718)  جارية واألخرى الذمم المدينة الت •

 18.766 39.329  خرى ية واألالذمم الدائنة التجار •
 (1.308) (1.292)  للموظفين ت نهاية الخدمة المدفوعة يضاتعو

 (2.000) (500)   األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
  ---------- ---------- 

 5.895 57.250  ة صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلي
  ---------- ---------- 

    ستثماريةاال ألنشطةة من االتدفقات النقدي
 (220.454) (83.802)  تحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات  ساال

 - (94.964)  عقارات استثمارية إضافات إلى 
 175 738  ممتلكات وآالت ومعدات بيعالمتحصالت من 
 (16.416) (4.264)  األخرىمسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة شراء استثمارات 

 31.549 24.009  شاملة األخرىمن خالل اإليرادات ال مسجلة بالقيمة العادلةثمارات است بيعن متحصالت ملا
 9.457 6.007  رباح توزيعات األ

 2.944 1.552  إيرادات ايجار من عقارات استثمارية
 (5.781) (5.809)  ئرل األرباح أو الخسااستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالشراء 
 51.773 5.778  أو الخسائرالعادلة من خالل األرباح استثمارات مسجلة بالقيمة  بيع منالت حصالمت

 (2.891) -  شركة زميلة ثمار فيالزيادة في است
  ------------- ------------ 

 (149.644) (150.755)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
  ------------- ------------ 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 209.474 108.283  قروض مصرفية ركة فيصافي الح

 (48.660) (37.990)  لمدفوعةرباح اتوزيعات األ
 (8.553) (16.831)  مدفوعة ال الفائدة

  ------------ ----------- 
 152.261 53.462  ويلية  متطة الاألنش الناتج من صافي النقد

  ------------ ----------- 
    

 8.512 (40.043)  الزيادة في النقد وما يعادلهقص(/)النصافي 
    

 52.024 60.536  ي بداية السنة  يعادله ف د ومانقال
  ----------- ---------- 

 60.536 20.493  دله في نهاية السنة  النقد وما يعا
  ======   ===== 

    من: دلهيعا وما قديتألف الن
 60.536 20.493  النقد في الصندوق ولدى البنك

   =====  ===== 
 

  هذه البيانات المالية الموحدة. منال يتجزأ جزءا   49إلى  14 منالصفحات جة على تُشكل اإليضاحات المدر
 

 . 7لى إ 2من ات الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 الموحدق الملكية قوفي حرات غيبيان الت
   2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 رأس
 المال

 االحتياطي
 الــقانوني

 
 ياالحتياط

 م العـا
 حاألربا توزيعات
 المقترحة

قيمة احتياطي ال
 العادلة

 األرباح
 اإلجمالي  المحتجزة 

 هم درألف  همدر ألف  درهمألف   ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 1.476.051 218.093 40.580 48.660 226.373 334.091 608.254 2018ير ينا 1في 
 - 8.588 (8.588) - - - - لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من ا 9بدئي للمعيار رقم بيق المالتعديل عند التط

 ----------- ----------- ----------- --------- --------- ----------- ------------- 

 1.476.051 226.681 31.992 48.660 226.373 334.091 608.254 2018يناير  1الرصيد المعدل في 
 ----------- ----------- ----------- --------- --------- ----------- ------------- 
        

        نةللسلة إجمالي اإليرادات الشام
 29.377 29.377 - - - - - ة سنأرباح ال

        
 (11.984) - (11.984) - - - - سنةالخسائر الشاملة األخرى لل

 --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- 
 17.393 29.377 (11.984) - - - - للسنةدات الشاملة إجمالي اإليرا

 --------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- 

        الحركة األخرى في حقوق الملكية
استثمارات مسجلة بالقيمة  بيعجزة عند عادلة إلى األرباح المحتقيمة التحويل احتياطي ال

 - 6.012 (6.012) - - - - (1-11)راجع إيضاح  ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالع
 --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- 

 - 6.012 (6.012) - - - - إجمالي الحركة األخرى في حقوق الملكية
 --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- 

        المعامالت مع مالكي الشركة
        ن والتوزيعات عليهميمالكالبل ات من قالمساهم

 (48.660) - - (48.660) - - - (23توزيعات األرباح المعلنة )راجع اإليضاح 
 (2.000) (2.000) - - - - - (25دارة )راجع اإليضاح مجلس اإل ضاءب أعأتعا

 - (39.536) - 39.536 - - - (23يضاح ة مقترحة )راجع اإلتوزيعات أرباح نقدي
 --------- --------- --------- ---------- --------- ----------- -------------- 

 (50.660) (41.536) - (9.124) - - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
 ----------- ----------- ----------- ---------- ---------- ----------- -------------- 

 1.442.784 220.534 13.996 39.536 226.373 334.091 608.254 2018 رديسمب 31في 
 ====== ====== ====== ===== ===== ====== ======== 
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  )تابع( الموحدحقوق الملكية رات في بيان التغي
   2019 ديسمبر 31المنتهية في  ةسنلل

 
 رأس

 لماال
 االحتياطي
 الــقانوني

 
 االحتياطي

 العـام 
 حاألربا توزيعات
 المقترحة

قيمة ال يياطتحا
 العادلة

 األرباح
 اإلجمالي  المحتجزة 

 رهم ألف د مألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 1.442.784 220.534 13.996 39.536 226.373 334.091 608.254 2019ير ينا 1في 
        

        للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة
 12.070 12.070 - - - - - ة السنح أربا
        

 1.018 - 1.018 - - - - سنةالشاملة األخرى لل تاإليرادا
 --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- 

 13.088 12.070 1.018 - - - - للسنةدات الشاملة يراي اإلإجمال
 --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- 

        الحركة األخرى في حقوق الملكية
لقيمة استثمارات مسجلة با بيعرباح المحتجزة عند إلى األ تحويل احتياطي القيمة العادلة

 - 2.690 (2.690) - - - - (1-11ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )راجع إيضاح الع
 --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- 

 - 2.690 (2.690) - - - - إجمالي الحركة األخرى في حقوق الملكية
 --------- --------- --------- --------- --------- ------- --------- 

        المعامالت مع مالكي الشركة
        عليهم تزيعاالتوو لمالكينل اقب مات منالمساه

 (39.536) - - (39.536) - - - (23توزيعات األرباح المعلنة )راجع اإليضاح 
 (500) (500) - - - - - (25راجع اإليضاح ة )داراإل أتعاب أعضاء مجلس

 - - - - - - - (23توزيعات أرباح نقدية مقترحة )راجع اإليضاح 
 --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ----------- 

 (40.036) (500) - (39.536) - - - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
 ----------- ----------- ----------- ---------- ---------- ----------- -------------- 

 1.415.836 234.794 12.324 - 226.373 334.091 608.254 2019 ديسمبر 31في 
 ====== ====== ====== ===== ===== ====== ======== 

 
 .الموحدة يةت المالالبياناهذه من  ال يتجزأ ا  جزء 49إلى  14من اإليضاحات المدرجة على الصفحات  تُشكل
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  الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 
  كةالشرمعلومات عن  .1

 

بموجب  1977في  اإلمارات العربية المتحدةلشارقة، في ا"( الشركة)"اعية )ش.م.ع( والتنمية الصن نتإلسمقة لارشركة الش تتأسس
لشركة هو ص.ب لالمسجل  لمكتبعنوان ا إن. كشركة مساهمة عامةوتم تسجيلها  م الشارقةلسمو حاكصاحب ا نر عدمرسوم أميري صا

 الكويت لألوراق المالية.أبوظبي لألوراق المالية وسوق سهم الشركة في سوق أ داولت يتم دة.متحلعربية ال، اإلمارات االشارقة 2083
 

للشركة وشركتها  المالية البياناتالحالية"( من السنة )" 2019 ديسمبر 31ية في نتهالمُ  سنةولل الموحدة كما في البيانات الماليةتتألف 
 ة"(.بـ "المجموع معةتا مجإليهر ة )يُشاميلة زفي شركلشركة حصة اباإلضافة إلى التابعة 

 
أموالها في األوراق ئض فا المجموعةثمر . تستلبالستيكيةوالحبال ا يةالورق كياساألتصنيع وتوريد اإلسمنت وفي مجال  المجموعةتعمل 

في  يع منتجاتهاتبو دةالمتح لعربيةمارات اإلا أعمالها في الشارقة، المجموعةتزاول  قارات.وحقوق الملكية الخاصة والعالمالية االستثمارية 
  آسيا.فريقيا والدول األخرى في الشرق األوسط وإ بعضو اإلمارات العربية المتحدةة دول
 

  عداداإل أساس .2
 

 وافق الت بيان
 

األساسي للشركة  ظامالنمن الصلة بنود ذات إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما أنها تلتزم بال تم
اإليضاح  مدرجة فيلمجموعة لة اسبيات المحل السياسإن تفاصي. 2015لسنة ( 2والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 .4رقم 
 

يان ب مت. "يجارالد اعقو"ية مالرير الداد التقامن المعايير الدولية إلع 16المعيار رقم  فيها تطبيقمالية للمجموعة تم إن هذه أول بيانات 
  .3رقم  التغيرات على السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح

 
 سأساس القيا  
 

االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموحدة المالية ناتبيالاذه تم عرض ه
 ر واألدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمةبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ جلةلمست اتثماراخرى واالسالشاملة األ
 العادلة. 

 
 بيانات المالية لة عرض الالرسمية وعم ملةالع
 

. تم تقريب موعةمجللة سميالرلعملة ي"( وهو اتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلمارات
 إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم يذكر خالف ذلك.  المبالغكافة 
 

 راتالتقديو كاماستخدام األح
 

ية اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسب، قامت الموحدة الماليةالبيانات  هذه إعداد عند
 قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. مطلوبات واإليرادات والمصروفات. دات والوجلموة لعلنلغ الموالمبا

 
اعتبارا  من تاريخ يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية صورة مستمرة. بعة لها باضات التاتراالفات وقديرجعة التتتم مرا

 . التعديل فصاعدا  
 
ية تطبيق السياسات المحاسب عندعدم اليقين في التقديرات األحكام واالفتراضات وحاالت  المعلومات حول قشةمنا 27ح رقم اإليضافي تم 

 ف بها في البيانات المالية الموحدة.الغ المعترر على المببكاألير ذات التأث

 

 قياس القيم العادلة 
 

من الموجودات والمطلوبات المالية القيم العادلة لكل  ياسة قموعبالمج ات الخاصةتتطلب مجموعة من السياسات المحاسبية واإلفصاح
 وغير المالية.

 

كافة فريق إداري يكون مسؤوال  بصورة عامة عن متابعة اإلطار  هذا . يتضمنادلةالع علق بقياس القيميت يإطار رقاب عةالمجمو لدى
بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير  ياإلدار الفريق موقي. 3ستوى ن الممضالعادلة ك القيم العادلة الجوهرية، بما في ذل قياسات القيم
 وتعديل التقييم. هريةجوالالملحوظة 
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 )تابع(حات إيضا
 

 ع(اب)تعداد اإل أساس .2
 

 بع()تاقياس القيم العادلة 
 

لحصول عليها من اتم  التيلة ألدم اقييبت إلداريالفريق ا قومي، قياس القيم العادلةلا يتم استخدام معلومات مقدمة من طرف أخر عندم
ذلك المستوى في النظام ، بما في الماليةرير لتقالدولية إلعداد اأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير اباألطراف األخرى لدعم االستنتاج 

 تصنيف هذه التقييمات. إطاره في يتعينج لقياس القيمة العادلة الذي المتدر
 

طلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة المأو  وداتجللمو عادلةلاالقيمة  عند قياس
 المستخدمة في طرق التقييم على النحو التالي:العادلة بناء  على المدخالت  رج للقيمةم المتدلنظافي امن عدة مستويات ض
 
 موجودات أو مطلوبات مطابقة.ل ةنشطاق أسوة( في )غير معدل: األسعار المدرجة 1المستوى    -
واء أو مطلوبات، سوجودات ة لملحوظارة عن معطيات موهي عب 1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى    -

 بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(.  بشكل مباشر )كاألسعار( أو

 السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. طياتعملى ة عتكزغير مرمطلوبات، : مدخالت لموجودات أو 3المستوى    -
 

في النظام المتدرج للقيمة  مستويات مختلفة زام ضمنالت ل أويمة العادلة ألصفي حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس الق
الذي ينطوي على المدخالت  ةادلالعمة ج للقيام المتدرعادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظال

 مية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.الجوهرية األقل أه

 
 هاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.المتدرج للقيمة العادلة في ن مستويات النظام يما بينت فحوياللتباالعتراف با تقوم المجموعة

 
العقارات االستثمارية  – 9رقم  قياس القيم العادلة في اإليضاح عند وعةموضلا تاضااالفترومات حول تم إدراج المزيد من المعل

 ت. االستثمارا – 11واإليضاح 
 

 لهامةلمحاسبية االسياسات ا ت فيالتغيرا .3
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود االيجار" 16المعيار رقم 

 

  2019ير ينا 1 تباراً منالسياسة المطبقة اع
 

. 2019اير ين 1 من را  باعتاقود اإليجار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "ع 16قامت المجموعة مبدئيا  بتطبيق المعيار رقم 
 ةحدموال ليةالما البيانات ، ولكن ليس لها تأثير مادي على2019يناير  1د من المعايير الجديدة األخرى تسري أيضا  اعتبارا  من هناك عد

  للمجموعة. 
 

 :مبينة أدناهإن تفاصيل التغير في السياسات المحاسبية 
 

في جار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، د ما يمثل، أو يتضمن، عقد ايعق كان إذا م ماالعقد، بتقييية تقوم المجموعة، في بدا
نية مقابل ثمن ما. لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد مزرة لفتدد أصل محاستخدام  تحويل الحق في السيطرة على انطوى العقد علىحال 
 إذا كان:  وم المجموعة بتقييم ماتق دد،حى استخدام أصل مالحق في السيطرة عل تحويل

 

كل و يمثل بشأمميزاً بشكل مادي قد يتم تحديد ذلك صراحةً أو ضمنياً، ويجب أن يكون  -العقد ينطوي على استخدام أصل محدد  •
ً ت األصل المميز امة سكاف جوهري  .محدداً يكون  صل الفإن األ. في حال كان لدى المورد حق بديل أساسي، ماديا

 

 صل خالل فترة االستخدام؛ فع االقتصادية بشكل كبير من استخدام األالحق في الحصول على جميع المنا موعةللمج •
 
مالئمة خاذ القرارات األكثر ون لديها حقوق في اتكيما عندحق هذا اللمجموعة بللمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع او •

 محددن كيفية استخدام األصل والغرض منه االت نادرة حيث يكون القرار بشأفي حنه. األصل والغرض م لتغيير كيفية استخدام
 مسبقاً، يحق للمجموعة توجيه استخدام األصل في حال: 

 

 ؛ لل األصق في تشغيكان للمجموعة الح  -
 منه. مت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد مسبقا  كيفية استخدامه والغرض اقأو   -
 

أساس ، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على إيجارأو عند إعادة تقييم عقد ما يتضمن عنصر  عقدة الفي بداي
 أسعارها المستقلة ذات الصلة. 
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 بع()تاحات ضاإي
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةفي  يراتالتغ .3

 

 )تابع( لمالية "عقود االيجار"ير اتقاردولية إلعداد المن المعايير ال 16المعيار رقم 
 

 مستأجرة بصفة المجموع
 

حق ات ت ذموجودام قياس التعترف المجموعة بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يت
قبل يجار التي تم إجراؤها في أو دفوعات اإل لموفقا  جار المعدلة إليت االستخدام مبدئيا  بالتكلفة، والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزاماا

و ة ألصلذات ا الة األصل، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزاإليجارعقد تاريخ بدء 
 مستلمة.  رجاإيا  أي حوافز تعادة األصل ذات الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه، ناقصسا
 

، ما اإليجارفترة إلى نهاية عقد البدء باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ ام ستخدحق االذات موجودات الالحقا  احتساب استهالك يتم 
حق ذات  الموجوداتتكلفة  توضحأن إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو  ةصلالت ذاصل ة األكيملنقل ار اإليجيتم بموجب عقد لم 

حق االستخدام على مدى العمر ذات استهالك أصل احتساب ، سيتم لحالةسوف تمارس خيار الشراء. في هذه ا عةجموالم م أناالستخدا
 بشكل دوري ، يتمإلى ذلك باإلضافةلممتلكات والمعدات. دم لمستخس السافس األوفقا  لن ، والذي يتم تحديدهذات الصلةاإلنتاجي لألصل 

 إللتزامقياس الدة عمليات إعا بعض في ضوءلها تعدي، و، إن وجدتخسائر انخفاض القيمةالل خ منم حق االستخدا ذاتاألصل تخفيض 
 اإليجار.

 

خصمها باستخدام معدل ، ويتم سدادها في تاريخ بدء العقد ميت لم لتييجار افوعات اإليتم مبدئيا  قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمد
لخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي ا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم ا، إذر أوي في عقد اإليجاالفائدة الضمن

  خصم. كمعدلضافي قتراض اإلئدة على االللمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل الفا
 

من مصادر تمويل خارجية مختلفة  ائدةالف معدلصول على الحل االقتراض اإلضافي من خال الفائدة على معدلد يتحدتقوم المجموعة ب
 صل المؤجر.بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األوإجراء 

 

 ي: ما يل جاراإليي قياس التزام المدرجة ف اإليجارتشتمل دفعات 
 

 بتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛ثات الالدفعا •

 المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد؛ستخدام معدل ما، يتم قياسها مبدئياً باأو  مؤشرالتي تعتمد على دفعات اإليجار المتغيرة  •

 قية؛ والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتب •
  ا اختيارية إذيد سته بشكل معقول من قبل المجموعة، ومدفوعات اإليجار في فترة تجدماركد مالمؤ لشراءيار اخسة بموجب سعر الممار  •
  معقول بعدم اإلنهاء د، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمدي 
 مبكر. في وقت 
 

وعات اإليجار مدف ر فييكون هناك تغيي فة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندماكلبالتيجار زام اإلاس التقي يتم
تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك المستقبلية المترتبة على تغيير 

كان هناك ا إذو أ د أو اإلنهاءجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديلما متقا حالفي ة، ة المتبقيالقيم
 .أساسية ُمعدلةثابتة دفعات ايجار 

 

له تسجيتم أو ي، امستخدات حق االفترية لألصل ذعندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الد
 ر. الصفإلى الستخدام ت حق اصل ذاضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لأل

 

 المجموعة بصفة مؤجر
 

 تشغيلي.  تمويلي أو عقد إيجارعقد اإليجار يمثل عقد إيجار ما إذا كان  عند بدء عقد اإليجار بتحديد موعة مؤجر، تقومعندما تكون المج
 

ي كافة مخاطر فعل بشكلد اإليجار ينقل قود اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقعمن  عقد كل نيفلتص
إيجار يجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد الصلة. في حال كان كذلك، يعتبر عقد اإليجار بمثابة عقد اوامتيازات ملكية األصل ذات 

ر العممن  هو للجزء األكبرتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار ، تأخذ المجموعة باالعميتقيال هذازء من شغيلي. كجت
 االقتصادي لألصل. 

 

رير من المعايير الدولية إلعداد التقا 15المعيار رقم ه وغير إيجاريه، تقوم المجموعة بتطبيق تضمن عناصر إيجاريإذا كان الترتيب ي
 ثمن الوارد في العقد. لايص تخصرض لية بغالما
 

رة اإليجار إيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فتلي كتشغيوجب عقود إيجار تعترف المجموعة بدفوعات اإليجار المستلمة بم
 كجزء من "إيرادات أخرى". 

 

ليس له تأثير مادي على  عقود اإليجار -مالية لاير قارالتعداد الدولية إلمن المعايير  16تقييم اإلدارة، فإن تطبيق المعيار رقم بناء  على 
 ويات بهذا الشأن. ر وبالتالي، لم تقم المجموعة بإجراء أي تسستأجأو مدة بصفتها مؤجر البيانات المالية الموح



 ا التابعةتهك( وشر.م.عش) ةلصناعيالشارقة لإلسمنت والتنمية ا شركة
 

17 

 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  .3

 
 "جـاراإلي"عقود  17قم الدولي ر المعيار المحاسبي

 
  2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 
 يمثل أو يتضمن إيجار.  الترتيبكان  إذاما  بتحديد المجموعة، تقوم الترتيبفي بداية 

 
تأجر. إلى المس عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي عندما تنص شروط العقد على تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكيةصنيف يتم ت
 جميع العقود األخرى على أنها عقود إيجار تشغيلي. فصنيت يتم
 

إلى  الترتيبألخرى الالزمة بموجب ت والمبالغ ابفصل الدفعا وعةالمجمما يتضمن إيجار، تقوم  يبترت عند إعادة تقييمفي بداية العقد أو 
بإبرام عقد  المجموعةذات العالقة. إذا قامت  لةلعاديمها اأساس قى على خراأل مبالغ ودفعات تتعلق بعقد اإليجار عن تلك الالزمة للعناصر

راف بالموجودات والمطلوبات بقيمة لمبالغ الخاصة به بصورة موثوقة، يتم االعتصل اة لفيؤهل بصورة عمليإيجار تمويلي والذي ال 
على االلتزام يف التمويل المحتسبة تكالاف بترم االعفعات ويتدكات مساوية للقيمة العادلة لألصل ذات الصلة، وبالتالي يتم تخفيض المطلوب

 .عةللمجمو اإلضافي االقتراضالفائدة على باستخدام معدل 
 

 المجموعة بصفة مستأجر
 

يتم  كية إلى المجموعة بشكل فعلي،لوامتيازات الممخاطر كافة نقل الممتلكات واآلالت والمعدات التي يتم بموجبه ر ايجاقود فيما يتعلق بع
لدفعات للحد األدنى  حاليةة اللقيمدلة أو اها العاالمؤجرة بالقيمة التي تساوي قيمتيتم مبدئيا  قياس الموجودات  لي.تمويجار د ايقوكعفها تصني

 المبدئي، يتم احتساب الموجودات وفقا  للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات. قا  لالعتراف أقل. الح، أيهما اإليجار
 

لمالي ز اكرالمبها في بيان اف بموجب عقود ايجار أخرى كعقود ايجار تشغيلي وال يتم االعترالمحتفظ بها دات لموجوابتراف يتم االع
بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى مدفوعة بالغ الاالعتراف بالميتم  للمجموعة.

ى مدى فترة عقد كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار علعقد اإليجار المستلمة  افزبحواف االعترجار. يتم فترة عقد اإلي
 جار.اإلي
 

. يتم تمويل وتخفيض االلتزام القائمتمويلي بين مصروفات الإيجار  بموجب عقود تمتالتي  اتيتم توزيع الحد األدنى لدفعات اإليجار
 . لاللتزاممعدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي  لتحديداإليجار  عقدات فتررة من يل لكل فتتخصيص مصروفات التمو

 
 كمؤجر

 
قررت المجموعة بناء  على تقييم شروط وأحكام . راتها االستثماريةتتعلق بمحفظة عقا تجاريةة عقود ايجار عقارات عومجمأبرمت ال

يتم  ليه، تم احتساب هذه العقود على أنها عقود ايجار تشغيلي.عوات قارالعة هذه ازات ملكياالتفاقيات، أنها تحتفظ بكافة مخاطر وامتي
على مدى فترة عقد االيجار. يتم االعتراف  سط الثابتالعقارات االستثمارية كإيرادات على أساس الق نمار يجبإيرادات اال االعتراف

دات االيجار من تم االعتراف بإيراقد االيجار. يع رةفتى دى مار، علدات االيجتجزأ من إجمالي إيراجزء ال يوحة كوافز االيجار الممنبح
 أخرى. أخرى كإيرادات عقارات

 
 المحاسبية الهامة اساتالسي .4

 
كر ما لم يذنات المالية الموحدة، في هذه البيا المبينة الفتراتبصورة متسقة على كافة التالية اسات المحاسبية قامت المجموعة بتطبيق السي

 (.3 يضاحإلجع ا)را كلذخالف 
 

 عمليات دمج األعمال
 

ياس يتم بشكل عام قإلى المجموعة. ذ عندما يتم تحويل السيطرة تحوااالسباستخدام طريقة احتساب عمليات دمج األعمال ب تقوم المجموعة
حديد بالقيمة العادلة. يتم تلة لابلالقعليها المستحوذ الثمن المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة، كما يتم أيضا  قياس صافي الموجودات 

ح من تراف باألرباعاالعلى الفور م تعرضها النخفاض القيمة. يت مدى ق منبشكل سنوي للتحق عن الدمج اختبار الشهرة التجارية الناتجة
ة بإصدار طبمرتكن م ت، ما لند تكبدها. يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفات عرالخسائضمن األرباح أو صفقات الشراء المربحة 

 ت دين أو سندات حقوق ملكية.سندا
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 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع( ةلهاممحاسبية اسات الالسيا .4

 
 التابعة اتالشرك

 
 ما عندما تكون معرضة، أو لديها حق منشأةة. تُسيطر المجموعة على التي تخضع لسيطرة المجموع المنشآتي فابعة الشركات الت تتمثل

. يتم إدراج منشأةلالى عن خالل نفوذها تلك العوائد م فيويكون لديها القدرة على التأثير  المنشأةهذه باطها بترة اتيجة نمتغير في عوائد
ه لسيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذمن تاريخ بدء ااعتبارا  موعة مجلتابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للالبيانات المالية للشركات ا

 .السيطرة
 

 رةسيطالم غيرصص الح
 

ن تحديدها في الشركة الُمستحوذ عليها في يمك التيصافي الموجودات يتم قياس الحصص غير مسيطرة مبدئيا  وفقا  لحصتها التناسبية من 
ت المكمعا سابهااحت يتم ،أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرةفيما يتعلق ب اريخ االستحواذ.ت
 ة.لكيوق محق
 

 فقدان السيطرة
 

 وأي حصصودات ومطلوبات الشركة التابعة، عتراف بموجاال يقافالمجموعة بإ قوم، ترة على شركة تابعةعندما تفقد المجموعة السيط
 يطرةالس دانفق عن تجةسائر الناالمكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف باألرباح أو الخفة إلى باإلضا تتعلق بها غير مسيطرة

 لعادلة في تاريخ فقدان السيطرة.مة االقيتابعة السابقة بضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة ال
 

 فة عند التوحيدت المحذوالمعامال
 

ت بين ة عن المعامالتجناالمحققة ال غيرمصروفات لايرادات وواإليتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة 
حقوق الملكية ة طريقلشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لمع االت ناشئة عن المعاميتم حذف األرباح غير المحققة ال. شركات المجموعة
ة التي قلطريفس ابن ققةلمحر الخسائر غيإلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بها. يتم حذف ا في تلك الشركات مقابل االستثمار

 فاض القيمة.انخ على ال يصاحبه دليل بها حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي يتم
 

  االعتراف باإليرادات
 

 رة علىالسيط ولحتاإليرادات عندما االعتراف بالمجموعة ب تقومفي العقد مع العميل.  المقابل المحددإليرادات بناء  على ياس ايتم ق
 عميل.الإلى  الخدمات وئع أالبضا

 
ر من المعايي 15لمعيار رقم موضح في االعلى النحو خطوات  خمس على إلى نموذج ينطوي استنادا  تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات 

 الدولية إلعداد التقارير الدولية:
 

أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبة  أو فينطر اق بينى أنه اتفتعريف العقد )العقود( مع العميل: يُعرف العقد عل 1خطوة 
 جب الوفاء بها.النفاذ ويحدد معايير لكل عقد ي

  

في العقد المبرم مع العميل بتحويل التزام األداء في الوعد المنصوص عليه  تحديد التزامات األداء في العقد: يتمثل 2خطوة 
 .بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل

  

ل تحويابل الحصول عليه مق لة: يتمثل سعر المعاملة في المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لهامعامر الد سعديتح 3ة خطو
 ميل بها، باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف أخرى.البضائع أو تقديم الخدمات التي وعدت الع

  

العقد: فيما يخص العقد الذي ينطوي على أكثر من في  ليهاوص عنصلماء ااألدامات اللتزتخصيص سعر المعاملة  4خطوة 
س المبلغ الذي تتوقع امات األداء بقيمة تعكلكل التزام من التز املةالمععر وعة بتخصيص س، تقوم المجمالتزام

 لتزام.المجموعة أن يكون من حقها الحصول عليه مقابل الوفاء بكل ا
  

 المنشأة بالتزام األداء. اء ( وفمجردب)أو  ت عندادباإليرا االعتراف 5خطوة 
 

 د استيفاء أي من المعايير التالية:العتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية عنم باتقو األداء، ومن ثم تُعتبر المجموعة أنها أوفت بالتزام
 

 رد أداء المجموعة لها؛بمج اتهازاملتموعة الأداء المجالمنافع المترتبة على قيام العميل بصورة متزامنة باستالم واستخدام   -1
 ؛ أود إنشاء أو تحسين األصلبمجرميل يسيطر عليه الع يترتب على أداء الشركة إنشاء أو تحسين أصل  -2
تم التي صل ذو استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاد ألداء الدفعات مقابل االلتزامات داء المجموعة أى أال يترتب عل  -3

 ريخه. اتتى ا حبه الوفاء
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 بع()تا باإليرادات ترافاالع
 

الذي يتم فيه الوفاء  عتراف باإليرادات في الوقتعليها أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم االبق فيما يتعلق بالتزامات األداء التي لم ينط
 ألداء. بالتزام ا

 

بالعقد على أساس قيمة  اصالخ األصل بإنشاءوم تزام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها، تقبالوعة لمجماتفي  عندما
لمجموعة في الحصول على المبلغ مدينة عندما يكون حق ا عقد ةعقد ذميصبح األصل الخاص بال ء بااللتزام. وفاالمقابل المحقق من ال

من العميل بوض المق المقابلا يزيد ما يلزم انقضاء فترة زمنية قبل استحقاق دفع المبلغ المقابل. عندمعند طقك فوذلط، ر مشرولمقابل غيا
 شأ التزام خاص بالعقد. ين عن مبلغ اإليرادات المعترف بها،

 

ة والمقابل غير النقدي يجوهرلية ما ناتمكو ودمتغير ووجعتبار تأثيرات الثمن المقابل العند تحديد سعر المعاملة، تضع المجموعة في اال
 وجد(. والمبلغ المقابل المستحق الدفع للعميل )إن

 

م المبلغ المقابل المستحق نظير تحويل بضائع للعميل. يت بتقديرموعة عندئذ لمجالمقابل في أحد العقود مبلغ متغير، تقوم ا ثمنن الإذا تضم
ة أن تكون هناك احتمالية كبيرة بعدم حدوث عكس إيرادات جوهرية بقيم إلى هدقييم تويتالعقد عند بدء  تقييم المبلغ المقابل المتغير

 لمبلغ المقابل المتغير الحقا . با لمعترف بها، عند تالشي عدم اليقين المرتبطمة اتراكاإليرادات الم
 

لزمنية للمال. تأثيرات القيمة ا ليشمما د بالمحد ن المقابلجوهري، يتعين على المجموعة تعديل مبلغ الثم تمويل عنصر يتم تحديد عند
الخدمات التي وعد بها  أو السعر الذي قام العميل بدفعه مقابل السلع تعكسيمة ف باإليرادات بقوذلك ألنه يتعين على المجموعة االعترا

 ل.ميلعى الإتحويلها قدا  نظير السلع أو الخدمات )أو عندما( يتم العميل إذا كان العميل قام بالدفع ن
 

 ائعالبضبيع 
 

بند بإعادة يل النسبة للعقود التي تسمح للعمبود المقدمة. لوع لا  وفققبل العميل  االعتراف باإليرادات عندما يتم تسليم البضائع وقبولها منيتم 
 ةكميتراال تراداياإلة يمق كبير في عكسعدم حدوث إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل بدرجة كبيرة االعتراف باإليرادات ، يتم ما

تلك  يف .يتم تقديرها بناء  على البيانات التاريخيةلتي ، واالمتوقعةات عائدا للتعديل مبلغ اإليرادات المعترف بهلذلك، يتم  ا. المعترف به
 .المرتجعةاسترداد أصل البضائع وحق رد الثمن بالتزام  االعترافيتم الحاالت، 

 

يتم ع. ترداد البضائي تكاليف متوقعة السأ ا  الدفترية السابقة للمخزون ناقص بالقيمة تجعةمرالع ائالبضدات جوموسترداد يتم قياس الحق في ا
تقوم المجموعة المرتجعة ضمن المخزون. ضائع الباسترداد الحق في ويتم إدراج رى ضمن الذمم الدائنة األخ رد الثمنالتزام ج إدرا

 الموجودات والمطلوبات. مبالغيتم تحديث ناء عليه بو يرتقركل تاريخ لمتوقعة ببمراجعة تقديرها للمرتجعات ا
 

 ةاإليرادات اإليجاري
 

يتم . عقد اإليجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة خرى دات أايركإالعقارات االستثمارية من  جاريةاإلي داتيراباإل يتم االعتراف
  دات اإليجارية على مدى فترة عقد اإليجار.ارإليي امالمن إج ال يتجزأ وافز اإليجار الممنوحة كجزءاالعتراف بح

 

 ت في أوراق ماليةراماتثساال منوالعائد  رباحوزيعات األإيرادات ت
 

)شريطة  لى الدفعاتفي الحصول ع حق المجموعةت في التاريخ ثبورباح أو الخسائر ضمن األ ات األرباحزيعيتم االعتراف بإيرادات تو
 قتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة(. الفع االمنا تدفقح من المرج أن يكون

 

 ويلالتم وإيرادات اليفكت
 

 نسبةعكس تشتمل إيرادات التمويل على صرفية. ات الفائدة على القروض والرسوم المتكاليف التمويل لدى المجموعة مصروفتشتمل 
 ة.ت أو مصروفات التمويل باستخدام طريقة الفائدة الفعليرادايإف بتراالعيتم ا .ما استثمارالتغير في قيمة الثمن المستحق من بيع 

 

خالل من قدرة المالنقدية المستقبلية أو المقبوضات عات مدفويتم بموجبه بصورة فعلية خصم الفي المعدل ئدة الفعلي" االف "معدليتمثل 
 :إلىالعمر المتوقع لألداة المالية 

 

  ؛الماليلألصل  الدفتريةالقيمة  إجمالي -
 

 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.أو  -
 

 الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لاللتزام. معدل يقطبيتم ت الفائدة، مصروفات احتسابعند 
 

 فتكاليباف العتريتم ا. ذلك األصل تكلفة ضمن أصل مؤهل أو إنتاج حيازة أو إنشاءلتكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر  دراجيتم إ
 التي يتم تكبدها فيها. الفترةفي  كمصروفات خرىاألض راقتاال
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 االعتراف والقياس
 

وخسائر  تراكملما كهالتالس اقصا  نا ،رسملة، والتي تتضمن تكاليف االقتراض الملمعدات بالتكلفةيتم قياس بنود الممتلكات واآلالت وا
المنشأة  . تشتمل تكلفة الموجوداتاألصلعلى مباشرة إلى االستحواذ وبة لمنساعلى المصروفات تشتمل التكلفة . يمة المتراكمةانخفاض الق
المناسبة  يةيلشغلتلة اى الحاوجودات إلإيصال المتكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى  ةأيو تكلفة المواد والعمالة المباشرةذاتيا  على 
 .لها زمعالملالستخدام 

 
من مستقلة )مكونات رئيسية( فة، يتم احتسابها كبنود مختلت والمعدات أعمار إنتاجية اآلالات وحد بنود الممتلكعندما يكون ألجزاء أ

 دات.الممتلكات واآلالت والمع
 

 خسائر.باح أو الضمن األر داتآلالت والمعوات كاتلالممبنود  تبعاد أحدتجة عن اسيتم االعتراف باألرباح أو الخسائر النا
 

 قةالحال المصروفات
 

إلى  تقبلية المرتبطة بهذه المصروفاتقتصادية المسالمنافع اال تدفقالمرجح فات الالحقة فقط عندما يكون من مصروة التتم رسمل
 المجموعة.

 
 جازاألعمال الرأسمالية قيد اإلن

 
مالية قيد اإلنجاز لرأسال اعمب استهالك لألال يتم احتساو ،نخفاض القيمةاخسائر لتكلفة ناقصا  باجاز اإلند ة قيماليأسعمال الريتم بيان األ

 دام. متاحة لالستخحتى تصبح تلك الموجودات 
 

 االستهالك 
 

 . امستخدلال حةمتاح فيه التاريخ الذي تصبت واآلالت والمعدات اعتبارا  من ستهالك لبنود الممتلكاساب االيتم احت
 

قية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى المتبا مهقي صا  والمعدات ناق تلكات واآلالتيتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود المم
 .ك لألراضيال يتم احتساب استهالأو الخسائر. ضمن األرباح بصورة عامة  عتراف بهاال ويتم ةا اإلنتاجية المقدرأعماره

 
 المقارنة: وية الحال تينللفتروالمعدات  ممتلكات واآلالتللية المقدرة اجإلنتعمار الي األفيما ي
 
 ر اإلنتاجيعمال 

 )سنوات( األصل
  

  25 – 20 مباني تملك حر
  30 – 5 ت وماكيناتالآ

  5 أثاث ومعدات 
  5 – 3 ت سيارا

 5 محاجرتكاليف 
 
 إذا لزم األمر. ها تعديلويتم  ،تبقية في تاريخ كل تقريرملم القيوا نتاجيةعمار اإلمراجعة طرق االستهالك واألم تت 
 

 ستثمارية رات اعقا إلى إعادة التصنيف
 

مع الوضع  ادة تصنيف العقار كعقار استثماريلك إلى عقار استثماري، تتم إعشغول من قبل الماعندما يتغير استخدام عقار ما من عقار م
 .40م ولي رقحاسبي الدمعيار المكلفة" وفقا  للهي "نموذج الت االستثماريار العقصة باة الخحاسبيملة السياسفي االعتبار أن ا
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 ةثمارياالست اتالعقار
 

يتم . أو لكال السببين الالم رأس دةلزياأو  يةاردات إيجتفاظ بها إما لتحقيق إيرامارية في العقارات التي يتم االحتتمثل العقارات االستث
االستهالك بالتكلفة ناقصا   ةالعقارات االستثماري يتم بيان . طبقا  لنموذج التكلفة،ةتكلفج الباستخدام نموذ ةاالستثماري اتب العقاراحتسا
 خفاض القيمة، إن وجدت. وخسائر انم المتراك

 
دية االقتصا المنافع تدفقن المرجح مة الدفترية لهذا العقار إذا كان مالقيفي  رياستثمامن عقار  تكلفة استبدال جزءعتراف بيتم اال

الدفترية للجزء يتم إيقاف االعتراف بالقيمة  لفته بصورة موثوقة.التي ينطوي عليها هذا الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تك ليةستقبالم
 . رباح أو الخسائر عند تكبدهااألضمن اري ثمالستار اعقللليومية عتراف بتكاليف الصيانة االمستبدل. يتم اال

 
طريقة االستهالك تتم إعادة تقييم . سنة 25 بـمدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة  سط الثابت علىالق أساس ك للمباني علىيتم تحميل االستهال

 ضي.ألرال كستهالاب ااحتس  يتمفي تاريخ التقرير. النتاجية المقدرة والقيم المتبقية واألعمار اإل
 

على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد  تسبةالمحاستثماري ) ناتجة عن استبعاد عقاريتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر 
 ن األرباح أو الخسائر.لدفترية للعقار( ضموالقيمة ا

 
 ون المخز

 
ق ر البيع المقدر في سياافي القيمة القابلة للتحقيق في سعصمثل ل. تتقيهما أحقيق، ألتأو صافي القيمة القابلة ليتم قياس المخزون بالتكلفة 

 ي:كما يل ديد التكلفةز ومصروفات البيع. ويتم تحقصا  التكاليف المقدرة لإلنجاة نايادياألعمال االعت
 

 التي تم شراؤهاوالبضائع قيد التصنيع طع الغيار وق والمخزون المواد الخام
حالي ووضعه القعه له لموزون وإيصادة لالستحواذ على المخسوم العرضية األخرى المتكبوالرشحن م الن ورسوالتأميكلفة على تشتمل الت
 مرجح.قيمة على أساس المتوسط الاليتم تحديد الراهن. 

 
 البضائع تامة الصنع د اإلنجاز ومحليا  واألعمال قي ةم المنتجالمواد الخا

إلى دا  استنا ير مباشرةنتاج الغن مصروفات اإلجزء مناسب م مضافا  إليهاالمباشرة  الةلعموا مباشرةالمواد ال على تكلفة تكلفةال تشتمل
 مرجح.س المتوسط القيمة على أسااليتم تحديد  االعتيادية. الطاقة التشغيلية

 
 الموجودات المحتفظ بها للبيع

 
يتم و ةيتم بيانها على أساس صافي القيم ت،لوباومط اتودموج ف منتتأل و مجموعات االستبعاد التيإن الموجودات غير المتداولة، أ

 ام المتواصل.يس من خالل االستخدح بشكل كبير من خالل البيع ولبيع إذا كان استردادها مرجا للظ بهها موجودات محتفتصنيفها على أن
 

تخصيص يف البيع، أيهما أقل. يتم أوال  التك صا  قنا لعادلةو قيمها ا، بقيمها الدفترية أتبعاداالس الموجودات، أو مجموعات هذه يتم عادة  قياس
وال يتم  ،على أساس تناسبية ات المتبقيوجودات والمطلوبالشهرة التجارية، ثم إلى الم إلى بعادمة مجموعة االستخسائر انخفاض قي

ياسات المحاسبية األخرى لسا  لها وفقر قياسي يستمالت، والعقارات االستثمارية المخزون أو الموجودات المالية أوتخصيص أي خسائر إلى 
أو محتفظ لبيع ل كموجودات محتفظ بهاعند التصنيف المبدئي أو الخسائر باح األرضمن انخفاض القيمة  رللمجموعة. يتم االعتراف بخسائ
 ر.سائأو الخاألرباح  عن إعادة القياس ضمن ر الالحقة الناتجةاألرباح أو الخسائبها للتوزيع، كما يتم االعتراف ب

 
، ويتم إيقاف احتساب الت والمعداتلممتلكات واآللك تهالاإلطفاء أو االس تصنيفها كموجودات محتفظ بها للبيع، يتم إيقاف احتسابرد بمج

 استنادا  إلى حقوق الملكية. قوق الملكيةلمستثمر بها المحتسبة وفقا  لحالشركات ا
 

  األدوات المالية
 

 يالمبدئاس االعتراف والقي
 

 العتراف مبدئيا  بكافة الموجودات الماليةم ا. يتتنشأ فيه خ الذيفي التاري التجارية وسندات الدين عتراف بالذمم المدينةالاا  مبدئي يتم
 دية الخاصة باألداة. حكام التعاقموعة طرفا  في األعندما تصبح المج األخرى في تاريخ المتاجرة اليةوالمطلوبات الم

 
، فيما ا  ة العادلة زائدقيملي بالمالاللتزام ا( أو اعنصر تمويل هام ال تنطوي علىيكن ذمم مدينة تجارية  مما للي )لمال األصس اقيا ا  يدئمبيتم 

أو حواذ عليه ة مباشرة إلى االستكاليف المعاملة المنسوبة بصوربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تيتعلق بالبنود غير المسجلة 
 ملة.سعر المعاهام ب عنصر تمويل تنطوي علىالذمم المدينة التجارية التي ال  اسقي ا  يمبدئيتم  .إصداره
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .4
 
 )تابع( دوات الماليةألا

 
 س الالحق التصنيف والقيا

 
 الموجودات المالية

 
 –خرى لشاملة األالتكلفة المطفأة؛ القيمة العادلة من خالل اإليرادات اـ: س باقنه مُ لى أع مال مالي تراف المبدئي، يتم تصنيف أصعند االع

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.ملكية؛ أو  استثمارات – رىادات الشاملة األخالعادلة من خالل اإلير ؛ القيمةدينارات ثماست
 

ارة قامت المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدا  إذا إالبهدئي المبف د االعتراف الموجودات المالية بعال تتم إعادة تصني
ول يوم من فترة التقارير األولى التي تلي تغيير المتأثرة في أودات المالية ة تتم إعادة تصنيف كافة الموجل، في هذه الحايةاللما الموجودات

 نموذج األعمال.
 

 أوح ن خالل األربالشرطين التاليين ويكون غير محدد بالقيمة العادلة ما كال تحققة حال ة فيفأكلفة المطقياس األصل المالي بالتيتم 
 سائر:لخا

 
 وجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ االحتفاظ بالممال يهدف إلى ن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعأ -

 
 . تحقمسالدفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي ط ل فقتمث يةنقد فقاتتدخ محددة، روط التعاقدية في تواريأن ينشأ عن الشو -
 
لة تحقق كال الشرطين التاليين وتكون غير محدد األخرى في حا رادات الشاملةمن خالل اإلي العادلةتثمارات الدين بالقيمة سااس قي يتم

 ل األرباح أو الخسائر:بالقيمة العادلة من خال
 

التعاقدية وبيع  ديةلنقل التدفقات اذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيمومن نصل ضألظ باحتفاالن يتم اأ -
 الموجودات المالية؛ 

 .قالمستحى المبلغ األصلي واريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة عللتعاقدية في تأ عن الشروط ان ينشأو -
  
  لفائدةصلي واالمبلغ األ ات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعاتتدفقت الكان ذاإ م ماتقيي
 

تم تعريف "الفائدة" ادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. ييم، يتم تعريف " المبلغ األصلي" على أنه القيمة العلتقيا هذا ألغراض
خرى ة زمنية محددة والمخاطر األخالل فتر قيد السدادمبلغ األصلي لبا بطةمرتمان الاطر االئتالقيمة الزمنية للمال ومخ على أنها مقابل

 اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح.  خاطر وتكاليف اإلقراض )مثل مخاطر السيولة والتكاليفبملقة لمتعاألساسية ا
 

ار الشروط في االعتب المجموعةأخذ تلفائدة، اي وصلاأل المبلغفوعات من ة التعاقدية تمثل فقط المدتقييم ما إذا كانت التدفقات النقديعند 
نقدية التعاقدية توقيت أو قيمة التدفقات الشرط تعاقدي يمكن أن يغير  يتضمنا كان األصل المالي إذما  قييمة. ويتضمن ذلك تالتعاقدية لألدا

 :عتبارفي اال وعةالمجمضع تراء ذلك التقييم ا ال يجعله يفي بهذا الشرط. عند إجبم
 

 لتدفقات النقدية؛تملة قد تغير قيمة أو توقيت امح داثحأ   -
 التعاقدي، بما في ذلك معدالت فائدة متغيرة؛ ةائدفالل معد عديلب عليها تد يترتشروط ق   -
 مزايا الدفع مقدماً أو التمديد؛    -
 ع(.ولرجم اعد ثل شرطمحددة )م ى تدفقات نقدية من موجوداتبالحصول عل المجموعةتحد من مطالبة شروط و  -

 

ر قط في حال كان المبلغ المدفوع مقدما  يمثل بشكل كبيئدة فوالفاالمبلغ األصلي مع المعايير الخاصة بدفعات تتوافق خصائص الدفع مقدما  
اء نهابل اإلمعقول مق قد تشتمل على تعويض إضافي ، والتيالمستحقعلى المبلغ األصلي  مبالغ غير مسددة من المبلغ األصلي والفائدة

ض أو بقيمة تزيد عن قيمته االسمية التعاقدية، ر مخفه بسعاالستحواذ علي تعلق باألصل المالي الذي تمكر للعقد. عالوة على ذلك، فيما يبالم
 غيركن )ولاقدية ائدة التعلتعاقدية باإلضافة إلى الفيمثل بشكل جوهري القيمة االسمية ا لميزة التي تجيز أو تتطلب الدفع المسبق لمبلغفإن ا

ا تعويضحقة )التي قد تتضالمدفوعة( المست كر( يتم اعتبارها أنها تتوافق مع هذا المعيار إذا قت مبفي و وال  لإلنهاءعقم ا  إضافي ا  من أيض 
 وهرية عند االعتراف المبدئي.انت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير جك
 

الالحقة في بشكل نهائي عرض التغيرات ا للمتاجرة، قد تختار المجموعة به حتفظر الميغهم ساألثمارات عتراف المبدئي بأحد استعند اال
 االختيار وفقاً لكل استثمار على حدة. لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم هذاة لعادليمة االق
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .4
 

 ع(اب)ت لماليةاألدوات ا
 

 )تابع(س الالحق يالقف واالتصني

 
 تابع() الموجودات المالية

 

قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقاسة بالتكلفة المطفأة أو ها مُ لى أنغير المصنفة ع ماليةات الوجودبكافة الم فيما يتعلق
عند . لية المشتقةالموجودات الماذلك كافة  ضمنويت ائر.خسأو ال ل األرباحمة العادلة من خالكما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقي

فة المطفأة أو بالقيمة العادلة القياس بالتكلحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات كل نهائي تعة بشلمجمود تقرر ادئي، قف المباالعترا
إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة  رسائالخأو رباح ن خالل األخالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة ممن 

 تصنيفها غير ذلك.  فيما لو تمينشأ ي قد اسبي الذق المحالتوافجوهرية عدم 
 

 ئرالخساباح وواألرالقياس الالحق 
 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر

 وأيتم االعتراف بصافي األرباح وهذا ة. ادلالعة مقا  بالقيوجودات الحيتم قياس تلك الم
ح، ضمن األرباح أو أربا زيعاتأو إيرادات تو الخسائر، بما في ذلك أي حصص

 الخسائر.
  

يتم الحقا  قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم  لفة المطفأةبالتكالية الموجودات الم
. يتم االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح ر انخفاض القيمةئابخسأة مطفلفة الخفيض التكت

مة ضمن األرباح أو الخسائر. انخفاض القيخسائر ة وجنبيت األسائر صرف العمالوخ
أرباح أو خسائر، ناتجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األرباح أو  عتراف بأيم االيت

 الخسائر.
  

ل من خالعادلة يمة الالقاستثمارات الدين ب
 رادات الشاملة األخرىياإل

ف بإيرادات الفوائد عتراتم االيمة العادلة. ييتم قياس هذه الموجودات الحقا  بالق
ة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ريقة الفائدالمحتسبة باستخدام ط

 ائرلخسوا باحي األروانخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بصاف
ادة تصنيف دات الشاملة األخرى. عند إيقاف االعتراف، يتم إعاإليرا ضمن خرىاأل
 باح أو الخسائر.ئر المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرالخساباح واألر

  

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
 اإليرادات الشاملة األخرى

تم االعتراف بتوزيعات األرباح دلة. يالعايمة بالقحقا  ودات الهذه الموجيتم قياس 
تمثل تلك التوزيعات بشكل واضح استرداد ا لم ائر مألرباح أو الخسكإيرادات ضمن ا

االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن  فةجزء من تكل
 الخسائر.و اح أاألرب ها إلىادة تصنيفاإليرادات الشاملة األخرى وال يتم مطلقا  إع

  
 سائرخواألرباح وال القياس الالحقالتصنيف و –مطلوبات المالية لا
 

ن خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف االلتزام المالي لمطفأة أو بالقيمة العادلة ميتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة ا
 كان وأداة مشتقة، أأو كان يمثل  ف على أنه محتفظ به للمتاجرة،إذا كان مصن سائرالخ أو باحألرل اخاللة من على أنه بالقيمة العاد

خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة من المالية بالقيمة العادلة ف المبدئي. إن المطلوبات مصنف على هذا النحو عند االعترا
س المطلوبات تم الحقا  قياة، ضمن األرباح أو الخسائر. يئدمصروفات الفا كلي ذا فبم خسائر،رباح والالعادلة، ويتم االعتراف بصافي األ

فائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ال ة. يتم االعتراف بمصروفاتدام طريقة الفائدة الفعلياألخرى بالتكلفة المطفأة باستخ ةماليلا
 .عترافاالإيقاف  ناتجة عنبأي أرباح أو خسائر  أيضا   فاعتراال رئساالخ ح أوألرباضمن ا ضمن األرباح أو الخسائر. يتم

 

 عترافف االإيقا
  
 الماليةدات موجولا
 

التدفقات النقدية من هذا األصل  الحصول على ة فياقديالتعالمجموعة ا عندما تنتهي حقوق بإيقاف االعتراف بأصل مالي مالمجموعة تقوم 
لة يتم بموجبها الي من خالل معامنقدية التعاقدية من األصل المعلى التدفقات ال حقوق الحصول بتحويلالمجموعة وم المالي، أو عندما تق

االحتفاظ بكافة مخاطر بأو  بتحويلبها بموج تقملم  حتى أنها ، أوة فعليةة األصل المالي بصورتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكي
 .المحول على األصل ةبسيطر تحتفظ ال هاكنالملكية بصورة فعلية ول تيازاتوام

 

من  كبير، بينما تحتفظ بكافة أو بجزء في بيان المركز المالي موجبها بتحويل موجودات معترف بهابإبرام معامالت تقوم بمجموعة تقوم ال
  إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.محول. في هذه الحالة، ال يتم مخاطر وامتيازات األصل ال
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 )تابع( احاتإيض
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .4
 

 )تابع( إيقاف االعتراف
  
 لمطلوبات الماليةا
 

 .اؤهاانتهأو أو إلغاؤها أو عندما يتم الوفاء بها المجموعة التعاقدية امات عندما تنتهي التز يالمال لتزامإيقاف االعتراف باالبتقوم المجموعة 
نقدية بصورة فعلية. في اختالف التدفقات ال ا يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلىام مالي عندمراف بالتزالعتيقاف اتقوم المجموعة أيضا  بإ

  للشروط المعدلة.  عادلة وفقا  بالقيمة الالجديد ، يتم االعتراف بااللتزام المالي هذه الحالة
 

ت ن المدفوع )بما في ذلك أي موجوداحديدها والثمالتي تم ترية الدفت م االعتراف بالفرق بين القيمةعند إيقاف االعتراف بالتزام مالي، يت
 الخسائر.  و مطلوبات محتملة( ضمن األرباح أوغير نقدية محولة أ

 
 المقاصة

 
حق  المجموعةعندما يكون لدى  لمبلغ ضمن بيان المركز المالي، وذلك فقطات المالية، ويتم بيان صافي اتتم مقاصة الموجودات والمطلوب

 متزامنة. لموجودات وتسوية المطلوبات بصورة ا تحقيقعلى أساس صافي المبلغ أو تها وتعتزم إما تسويهذه المبالغ صة بمقاذ ناف قانوني
 

 النقد وما يعادله
 

 المصرفية. له من النقد واألرصدةيتألف النقد وما يعاد
  

 المخصصات 
 

يمكن تقديره بصورة موثوقة  ضمنيأو قانوني  حاليالتزام  ،سابقلحدث  نتيجة ،المجموعة يترتب علىما يتم االعتراف بمخصص عند
، يتم تحديد ماديا   للمالمنية إذا كان تأثير القيمة الزة لتسوية االلتزام. قتصاديفع االتدفقات خارجة للمنا يلزمأن ويكون من المحتمل 

والمخاطر  للمالة الزمنية لحالية للقيمت السوق اييماعكس تقالمستقبلية المتوقعة بمعدل ي المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية
 .العتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويليتم ا .بااللتزامالمتعلقة 

 
 العمالت األجنبية 

 

  العمالت األجنبيةالمعامالت ب
 

 .التمعامتواريخ الفي  الصرف السائد روفقا  لسعالرسمية  ةالعمليتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
 

يتم تحويل  .الصرف في تاريخ التقرير لسعر لرسمية وفقا  ألجنبية إلى العملة ات والمطلوبات المالية بالعمالت ايل الموجودايتم تحو
 في دالصرف السائ لسعرية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا  لوالمطلوبات غير الماالموجودات 

 لسعروفقا   التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخيةعمالت األجنبية وباللية بنود غير المايتم تحويل ال ادلة.يد القيمة العتم فيه تحد اريخ الذيالت
. تتم بصورة عامة االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم يخ المعاملةالصرف السائد في تار

 لتمويل.تكاليف ا ضمن رضهاع
 

 جيةالعمليات الخار
 

حواذ، إلى ت القيمة العادلة المترتبة على االستلك الشهرة التجارية وتعديالت الخارجية، بما في ذلعملياابات يتم تحويل موجودات ومطلو
جية إلى الدرهم يات الخارلعملاراتي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات االدرهم اإلم

  ت.يخ المعامالفي توارسعار الصرف ألي وفقا  إلماراتا
 

ثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة عند استبعاد عملية خارجية بالكامل أو جزء منها، بحيث يتم فقدان السيطرة أو التأ
 العملية الخارجية إلى األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائرصلة بتلك ت اليل العمالت األجنبية ذاحوالمتراكمة في احتياطي ت

بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة  تبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة مع االحتفاظاالس
د جزء فقط من شركة زميلة أو ائتالف مشترك مع ة باستبعاجموعمسيطرة. عندما تقوم المالمن القيمة المتراكمة إلى الحصص غير 

 األرباح أو الخسائر.أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى لهام االحتفاظ بالتأثير ا
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 )تابع(إيضاحات 
 

 ()تابع السياسات المحاسبية الهامة .4
 

 انخفاض القيمة 
 

  ةالمشتقالية غير الم الموجودات
 

 األدوات المالية
 

 االئتمان المتوقعة لما يلي:  سائر لخسائرباالعتراف بمخصصات الختقوم المجموعة 
 

 فة المطفأة؛تي يتم قياسها بالتكلالموجودات المالية ال -
 اإليرادات الشاملة األخرى.قاسة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات الدين الم  و -

 

التي تم اإلفصاح عنها كجزء من الذمم المتوقعة من ذمم االيجار المدينة، و ئتمانلخسائر االصصات الخسائر كذلك بمخ موعةتعترف المج
 جارية واألخرى.المدينة الت

 
 يتم المالية، باستثناء ما يلي حيثتمان المتوقعة على مدى عمر األداة صصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئس مخبقياتقوم المجموعة 

 شهرا : 12لمتوقعة لمدة صات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان اقياس مخص
 

 التي تم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير؛ الدين ات سند -
طر ا )أي مخاي بهزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئلم تسندات دين أخرى وأرصدة مصرفية و -

 ة المالية(. تحدث على مدى العمر المتوقع لألدا التعثر التي
 
بقيمة تعادل خسائر  ودوموجودات العقينة( ذلك ذمم االيجار المدما في )ب م دائما  قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجاريةيت

  األداة المالية. االئتمان المتوقعة على مدى عمر
 

، ئتمان المتوقعةند تقدير خسائر االوع عتراف المبدئيقد زادت بشكل ملحوظ منذ اال ألصل مالي االئتمانر كانت مخاطإذا عند تحديد ما 
تشمل متاحة دون تكلفة أو مجهود زائد والتي و مالئمةتكون  ومة بأدلة والتيمدعوالباالعتبار المعلومات المعقولة  المجموعةأخذ ت

 االستشرافية. علومات والمعلوماتاني القائم على موالتقييم االئتم للمجموعةء  على الخبرة السابقة نوعية بنا  وال التحليالت والمعلومات الكمية
 
 .يوما   120لفترة  ورة جوهرية إذا تم التأخر عن السدادالمالي قد زادت بص أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المجموعةفترض ت
 
 د عندما: عثر السداي متأن األصل المال ةالمجموععتبر ت

 
التخاذ إجراءات مثل مصادرة  المجموعةدون لجوء  المجموعةالئتمانية تجاه يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بكافة التزاماته ا -

 جد(؛ الضمان )إن و
 يوماَ؛ 365ق منذ أكثر من أن يكون األصل المالي مستحأو  -

 

لـ  عندما يعادل تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة بها مع التعريف العالمي منخفضةان ئتمامخاطر سندات الدين ذات أن  المجموعةعتبر ت
 الفئة االستثمارية".“
 

تج عن جميع أحداث التعثر المحتمل على ي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنية فتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المال
ن المتوقعة التي تنتج عن ر االئتماشهرا  في الجزء من خسائ 12ر االئتمان المتوقعة لمدة خسائتتمثل  ة.ماليمدى العمر المتوقع لألداة ال

شهرا (.  12المتوقع لألداة أقل من  )أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر ريرشهرا  بعد تاريخ التق 12أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل 
لمخاطر  جموعةالمخاللها  تعرضتأقصى فترة تعاقدية خسائر االئتمان المتوقعة هي ر عند تقدي تبارإن أقصى فترة يتم وضعها في االع

 االئتمان.
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

 لعجزمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت اعة في التقدير المرجح لخسائر االئتقتتمثل خسائر االئتمان المتو
يتم  حصل عليها(.تأن  المجموعةتوقع توبين التدفقات النقدية التي فقا  للعقد الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة و أيالنقدي )

 لألصل المالي.ان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي تخفيض خسائر االئتم
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .4
 

 بع()تا مةخفاض القيان
 

 بع()تا ةالموجودات المالية غير المشتق
 

 ة التي تعرضت النخفاض ائتمانيليالموجودات الما
 

خالل وسندات الدين بالقيمة العادلة من المطفأة  المسجلة بالتكلفةنت الموجودات المالية ريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كاتقوم المجموعة في تا
وقوع حدث أو أكثر يكون له  دعنائتماني رضت النخفاض القيمة. يعتبر األصل المالي تعرض النخفاض قد تع خرىاأل يرادات الشاملةاإل

 صل المالي.سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألتأثير 
  

 حوظة التالي: عرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملتشتمل األدلة على ت
 

 لمقترض أو الم صدر؛ ية حادة لمال أزمة -
ً  90لمدة تزيد عن  دادلساإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في ا -  ؛ يوما
 أخرى؛ قبلها في ظروفتل المجموعة تما كانوفقاً لشروط  المجموعةدة جدولة قرض أو سلفة من قبل إعا -
 خرى،ة مالية أهيكلو سيقدم على إعادة سيشهر إفالسه أ المقترضأن يصبح من المرجح أن  -
 بسبب أزمات مالية.ما  لسندعدم وجود سوق نشط أو  -

 
 المركز الماليائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان خسعرض مخصص 

 
فيما يتعلق  المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.وجودات المالية المقاسة بالتكلفة يتم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالم

ف ى األرباح أو الخسائر ويتم االعترا، يتم تحميل مخصص الخسائر علدلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىقيمة العابال بسندات الدين
 شاملة األخرى.يرادات البه ضمن اإل

 
ما في انخفاض القيمة. االعتراف بخسائر بصورة موضوعية بحدث وقع بعدض القيمة إذا أمكن ربط هذا العكس ئر انخفاعكس خسا يتم
 ن حساب األرباح أو الخسائر.كس ضمعوجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالتعلق بالمي
 

 ب الشط
 

. ترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منهتوقعات معقولة الس المجموعةعندما ال يكون لدى يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي 
 365د لمدة متأخر السداالمالي دى المجموعة سياسة لشطب إجمالي القيمة الدفترية عندما يكون األصل د، يوجد لفرابالنسبة للعمالء من األ

وقيمة المشطوبات  اثلة. بالنسبة للعمالء من المؤسسات، تقوم المجموعة بتقييم توقيتيوما  بناء  على الخبرة السابقة السترداد موجودات مم
مبالغ المشطوبة. ومع ذلك، استرداد جزء كبير من ال جموعةالمال تتوقع . حتمال معقول لالسترداداهناك  كان على أساس فردي فيما إذا

 السترداد المبالغ المستحقة.  المجموعةإجراءات من أجل االلتزام ب تنفيذيةألنشطة  يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبة
 

 لموجودات غير المالية ا
 

للتحقق مما ( والمخزون ةاالستثماري اترا)بخالف العق دفترية لموجوداتها غير الماليةتقرير بمراجعة القيم التاريخ كل  في جموعةتقوم الم
  سترداد.تم تقدير قيمة األصل القابلة لالمؤشر، يحالة وجود مثل ذلك ال يالقيمة. ف النخفاض فيتعرضها إذا كان هناك أي مؤشر على 

 
االستخدام المستمر  ميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة منة، يتم تجلقيمختبار انخفاض اض الغر
للنقد. إن الشهرة التجارية التي تنشأ ودات األخرى أو الوحدات المنتجة جالتدفقات النقدية الداخلة للمو ون مستقلة إلى أبعد الحدود عنوتك

يد من دمج األعمال للنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستف ت المنتجةوحداال يتم تخصيصها للنتيجة دمج األعم
 الصلة. ت ذا
 

ترتكز أو قيمته العادلة ناقصا  تكاليف البيع، أيهما أكبر. جة للنقد في قيمته من االستخدام لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتتمثل القيمة القابلة 
صم ما قبل الضريبة خ الية باستخدام معدلل إلى قيمتها الح، مخصومة لتصلتدفقات النقدية المستقبلية المقدرةاخدام على الستالقيمة من ا
 لك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. منية للمال والمخاطر المتعلقة بذت السوقية الحالية للقيمة الزيمايعكس التقي

 
 سترداد.قيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالا تزيد العندميمة سائر انخفاض القيتم االعتراف بخ
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( امةالسياسات المحاسبية اله .4
 

 بع()تا انخفاض القيمة
 

 )تابع(لموجودات غير المالية ا
 

الدفترية ألي أوال لتخفيض القيمة اض القيمة ئر انخفسايص خرباح أو الخسائر. يتم تخصبخسائر انخفاض القيمة ضمن األ يتم االعتراف
 على أساس تناسبي.ة للنقد ات األخرى في الوحدة المنتجودوجثم لتخفيض القيم الدفترية للمحدات المنتجة للنقد شهرة تجارية مخصصة للو

 
يمة إلى الحد م عكس خسائر انخفاض القألخرى، يتات ا. فيما يتعلق بالموجودال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية

طفاء، إذا لم يكن قد تم ، بعد خصم االستهالك أو اإلديدهامة الدفترية التي كان سيتم تحترية لألصل عن القيالذي ال تزيد فيه القيمة الدف
 بخسائر انخفاض القيمة. االعتراف

 
 لموظفينمخصص تعويضات نهاية الخدمة ل

 
يرتكز  .تحدةمارات العربية المهاية الخدمة للموظفين وفقا  ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلتعويضات نخصص ميتم احتساب 

نهاء خدمات كافة الموظفين في تاريخ التقرير لتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إخدمة للموظفين على أساس االية المخصص تعويضات نها
 ل.ويلة األجات طا االلتزام كمطلوبف هذتصنيويتم 
 

شات والتأمينات للمعاة العامة م مساهمات إلى الهيئقوم المجموعة بتقديتمن مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،  هابالنسبة لموظفي
ها تسابت التي يتم احالمساهمافي هذه  المجموعةكنسبة من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات  هذا المساهماتيتم احتساب  االجتماعية.
 ات عند استحقاقها.كمصروف

 
 ربحية السهم

 
على األرباح التالية المنسوبة  المخففة لسهماربحية يرتكز احتساب  بحية السهم األساسية ألسهمها.لمجموعة بعرض بيانات حول رم اتقو

جميع األسهم العادية المحتملة المخففة. يتم تعديل  بعد التعديل لتأثيرعادية القائمة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم ال
 .في الموارد بلمقاتغيير دون ئمة بأثر رجعي ليشمل تأثير أي زيادة في عدد األسهم لعدد األسهم القا المتوسط المرجح

 
 التقارير حول القطاعات

 
ادات وتكبد مصروفات بما في ن خاللها تحقيق إيرتجارية يمكن مالمجموعة التي تزاول أنشطة  تمكوناأحد في يتمثل القطاع التشغيلي 

 لمجموعة.لاألخرى  وناتالمكعامالت مع أي من إليرادات والمصروفات المتعلقة بمذلك ا

 

بنود التي لقطاع باإلضافة إلى اللباشرة على البنود المنسوبة بصورة ممجلس اإلدارة التي يتم تقديم تقارير بشأنها إلى ج القطاع نتائتشتمل 
 معقول.  ن تخصيصها على أساسيمك
 

 المعايير التي تم إصدارها ولم يتم تفعيلها بعد
 

 ويجوز تطبيقها بشكل مسبق؛ إال أن 2019يناير  1بعد  التي تبدأوية المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السندد من يسري ع
 الموحدة.  ةند إعداد هذه البيانات الماليمسبق عالمجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل 

 

 موعة.وحدة للمجالم ة والتفسيرات التالية تأثيرا  جوهريا  على البياناتر المعدلليس من المتوقع أن يكون للمعايي
 
 التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(. 3المعيار رقم  تعريف األعمال )تعديالت على -
 (8 ي الدولي رقمر المحاسبمعياوال 1ية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ية النسبتعريف األهم -
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين" 17المعيار رقم  -
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 )تابع(إيضاحات 
 
  إدارة المخاطر المالية  .5

 
 امةنظرة ع

 
 الية: ت المألدوااتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 

 

 ؛مخاطر االئتمان   •

 ؛ مخاطر السيولة   •

 قخاطر السومو   •
 

 إطار عمل إدارة المخاطر
 

قام أعضاء مجلس اإلدارة لمجموعة. لها اكون مجلس اإلدارة مسؤوال  بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض ي
ير منتظمة تقار قديمبت ةاللجنتقوم  .قبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعةعن وضع ومرادارة المخاطر وهي مسؤولة بتشكيل لجنة إ

 .لس اإلدارةمجحول أنشطتها إلى 
 

ووضع الحدود والضوابط المالئمة  المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعةيتم وضع سياسات 
نتظمة لتعكس ر بصورة ممخاطتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة اللحدود الموضوعة. االلتزام بامدى للمخاطر ولرقابة المخاطر و
 رقابيةبيئة  يرتوفمن خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى  المجموعةتهدف  .المجموعةوأنشطة التغيرات في ظروف السوق 

 . فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم يدركوبناءة  منضبطة
 

جموعة، بة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى الماقدارة بمرم اإلكيفية قيا باإلشراف علىلجنة التدقيق لدى المجموعة  تقوم
لجنة  يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة .المخاطر التي تواجهها المجموعةتقوم بمراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق ب كما

عمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة بأالداخلي  دقيقفي القيام بدورها اإلشرافي. يقوم قسم الت المجموعة لدى التدقيق
 لتدقيق.مخاطر، ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة اال
 

 مخاطر االئتمان
 

 لية ما عنة ماة في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداجموعة لخسائر ماليمخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الم تتمثل
االستثمارات في  المبالغ المستحقة للمجموعة من عمالء باإلضافة إلىصورة أساسية من لوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان با

 اطر االئتمان.. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخسندات الدين
 

  ريةنة التجاالذمم المدي
 

 خاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. لم مجموعةض اليتأثر تعر
 

 والتسليم. شروط وأحكام الدفع  تقديم قبل االئتمانية لكل عميل جديد على حدةالجدارة تحليل قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها 
وييتم احتسياب معيدل خسيائر االئتميان  يعية عملييات العميالءطبدة حسيب ليى حييتم تقسييم التعيرض داخيل كيل درجية مين مخياطر االئتميان ع

تلك المعدالت فيي العواميل  سنوات الماضية. يتم ضرب الثالثعلى مدى المتوقعة لكل قسم بناء  على معدل التأخر وخسائر االئتمان الفعلية 
ات التاريخية والظروف الحالية ورأي المجموعة حيول مع البيانها جوق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللالعددية لبيان الفر

مالييية التعثيير لييدى وامييل العددييية علييى التوقعييات الخاصيية باحتترتكييز الع الظييروف االقتصييادية علييى مييدى األعمييار المتوقعيية للييذمم المدينيية.
 ة لقطاع العمل.المجموعة والنظرة المستقبلي

 
 والبنك النقد

 

يتم االحتفاظ بالنقد  ألف درهم(. 60.536: 2018) 2019ديسمبر  31ألف درهم في  20.493مبلغ يعادله ب وما بنقدالمجموعة  تحتفظ
انخفاض  . تم قياسمؤسسة موديزبناء  على تصنيف  Baa3إلى  A1 من، والتي تم تصنيفها لية مقابلةمامؤسسات بنوك ويعادله لدى وما 

عكس االستحقاقات القصيرة للتعرضات. ترى المجموعة أن النقد تو ا  شهر 12 ىعلى مدعة متوقال لخسائراأساس  وما يعادله علىقيمة النقد 
متوقعة ال االئتمان خسائر، وبالتالي فإن ى التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلةتمانية منخفضة بناء  علائوما يعادله ذات مخاطر 

 ضئيلة. 
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 )تابع(إيضاحات 
 
 ع()تابالية الم إدارة المخاطر .5

 
 مخاطر السيولة

 

ها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي الوفاء بالتزاماتالتي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر 
السيولة امتالكها  ولة بضمانالسيالمجموعة عند إدارة  وجودات مالية أخرى. يتمثل منهجل متتم تسويتها من خالل الدفع نقدا  أو من خال

ة، دون تحمل خسائر غير مقبولة ف العادية والظروف الحرجلوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظرو، لقدر اإلمكانالكافية، 
 أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

 
تدفقات النقدية الخارجة المتوقعة المرتبطة كبر من الرى أه واالستثمارات السائلة األخن قيمة النقد وما يعادلموعة أن تكوتحرص المج

 لتنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية. ف الحرجة التي ال يمكن ابالمطلوبات المالية؛ باستثناء التأثير المحتمل للظرو
 

 مخاطر السوق
 

ية وأسعار الفائدة وأسعار ت األجنبلعمالأسعار السوق مثل أسعار صرف ار المحتمل للتغيرات في خاطر التأثيتتمثل مخاطر السوق في م
رة ورقابة التعرض لمخاطر السوق دارة مخاطر السوق هو إداات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إعلى إيراد األسهم

 .ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن
 

 عمالت األجنبيةمخاطر ال
 

إن المجموعة . صرف العمالت األجنبيةسعار لتغيرات في أا نتيجةي قيمة األداة المالية التقلب ف خاطرفي مالعمالت األجنبية مخاطر تتمثل 
عر صرف ثبت أمامه ساألجنبية حيث لديها معامالت بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي الم لمخاطر كبيرة من العمالتليست معرضة 
 ي.الدرهم اإلمارات

 
 أسعار الفائدةمخاطر 

 
يرتبط تعرض . الفائدة لدى السوقلتغيرات في أسعار ا نتيجةالمالية  في مخاطر التقلب في قيمة األداةار الفائدة أسعمخاطر مثل تت

على معدالت دوات المالية للمجموعة ئدة على األمخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية بقروضها من البنوك. ترتكز معدالت الفاالمجموعة ل
 السوق.

 
وتتمثل  لة في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت.لوبات المالية الخاضعة لمخاطر القيمة العاددات والمطموجوتتمثل ال

 الفائدة العائم.ات ذات سعر الموجودات والمطلوبفي التدفق النقدي معدل لوبات المالية الخاضعة لمخاطر الموجودات والمط
 

   األسهممخاطر أسعار 
 

ج بين سندات يائجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة المزن األوراق المالية الرم ار األسهمأسع تنشأ مخاطر
ثمارية إلى أقصى حد ممكن وهو بغرض زيادة العائدات االست المدرجة وغير المدرجة دات الملكية في محفظة االستثماراتنالدين وس
بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيف لهذه االستراتيجية، يتم ارية لدى المجموعة. وفقا  ة االستثمتيجيلرئيسي لالستراالهدف ا

 ا تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.را  لمراقبة أدائها بصوره فعالة كمظاألرباح أو الخسائر ن
 

 رأس المالإدارة 
 

ستثمر والمقرض والسوق وكذلك ضمان التطوير المال بغرض كسب ثقة الم قوية لرأسعدة باالحتفاظ بقا تقتضي سياسة مجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة العائد على رأس واالحتياطيات واألرباح المحتجزة.  ليتألف رأس المال من أسهم رأس الماالمستقبلي لألعمال. 

ازن بين العائدات الكبيرة المحتملة ارة إلى الحفاظ على التومجلس اإلدسعى يين العاديين. ومستوى توزيعات األرباح على المساهم المال
تكن هناك تغيرات في منهج  يوفرها الوضع الجيد لرأس المال. لم في حالة زيادة مستويات القروض وبين المميزات والضمانات التي

 إدارة رأس المال خالل السنة. فيما يتعلق ب المجموعة
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 )تابع(إيضاحات 
 

 ثماراتدات االستراإي .6
 

 2019 2018 
 مألف دره ألف درهم 
   

 يمة العادلةالمسجلة بالقلالستثمارات من التغير في القيمة العادلة  )الخسائر(/األرباح
 (4.428) 6.559 (2-11)راجع إيضاح  األرباح أو الخسائرمن خالل    

 رباح خالل األ ة منمسجلة بالقيمة العادلاألرباح من استبعاد استثمارات صافي 
 8.091 186 (2-11أو الخسائر )راجع إيضاح    

 5.938 - (10)راجع إيضاح موجودات متاحة للبيع األرباح من بيع 
 2.944 1.552 (9يرادات االيجار من عقارات استثمارية )راجع إيضاح إ

 9.457 6.007 رباح توزيعات األ
 1.053 1.699 أخرى

 ---------- --------- 
 16.003 23.055 
 ====== ===== 

 
  السنةأرباح  .7
 

 تم بيان أرباح السنة بعد تحميل: 
  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  

    

    اليف الموظفين:تك
 35.044 41.239  أجور ورواتب

 3.323 2.298  يضات نهاية الخدمةتعو
 20.050 19.492  ويضات أخرى للموظفينتع
  ---------- ---------- 

  63.029 58.417 
  ===== ===== 

    

    مصروفات التمويل:
 8.553 16.831  الفائدة على قروض مصرفية

 296 506  رسوم مصرفية
  --------- --------- 
  17.337 8.849 
  ===== ===== 
    

    التمويل: إيرادات
 - 2.519  (10ضاح راجع إي) الفترة الزمنيةعلى  االستثماراتة قيم نسبة التغير في عكس

  ===== ===== 
    

 8.849 14.818  صافي مصروفات التمويل
  ===== ===== 

    تكلفة المبيعات:
 417.468 356.923  المواد الُمستهلكة

  ====== ====== 
 المعدات ولممتلكات واآلالت استهالك ا

 58.934 66.261  (9و 8رات االستثمارية )راجع اإليضاحين والعقا    
  ===== ===== 
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 تابع()إيضاحات 
 
 عداتالممتلكات واآلالت والم .8
 

 
 أراضي 

 سيارات أثاث ومعدات  آالت وماكينات مباني تملك حر حر تملك
تكاليف 
 المحاجر

أعمال 
رأسمالية قيد 

 اإلجمالي  زاالنجا
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم  فأل 

       

 

 

         التكلفة
 1.791.585 59.595 4.364 45.008 41.159 1.220.595 397.012 23.852 2018يناير  1في 

 220.454 210.990 - 904 1.354 7.086 120 - اإلضافات
 (867) - - (431) (107) (329) - - داتاالستبعا
 - (42.020) - - 199 20.355 21.466 - التحويل
 (56.300) (56.300) - - - - - - (9قارات استثمارية )راجع إيضاح إلى ع التحويل

 ---------- ----------- ------------- ---------- ---------- -------- ---------- ------------- 
 1.954.872 172.265 4.364 45.481 42.605 1.247.707 418.598 23.852 2018ديسمبر  31في 
 ---------- ----------- ------------- ---------- ---------- -------- ---------- ------------- 
 1.954.872 172.265 4.364 45.481 42.605 1.247.707 418.598 23.852 2019يناير  1في 

 83.802 80.442 - 764 748 1.723 125 - اإلضافات
 (5.028) (4) - (954) - (4.070) - - االستبعادات

 - (244.920) - - (3.723) 240.123 8.520 - التحويل
 ---------- ----------- ------------- --------- --------- -------- ------------ ------------- 

 2.033.646 7.783 4.364 45.291 39.630 1.485.483 427.243 23.852 2019ديسمبر  31في 
 ---------- ----------- ------------- --------- --------- -------- -------- ------------- 
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 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات  .8

 
أراضي تملك 

 سيارات  داتأثاث ومع آالت وماكينات حر مباني تملك حر
تكاليف 

 جرالمحا

أعمال 
رأسمالية 
 اإلجمالي  قيد االنجاز

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

 

 

         االستهالك
 917.332 - 3.621 40.268 35.870 623.340 214.233 - 2018يناير  1في 

 56.272 - 64 1.927 1.660 39.417 13.204 - لسنةلالمحمل 
 (807) - - (431) (107) (269) - - االستبعادات

 -------- ----------- ----------- ---------- ---------- -------- -------- ----------- 
 972.797 - 3.685 41.764 37.423 662.488 227.437 - 2018ديسمبر  31في 
 -------- ---------- ----------- ---------- --------- -------- -------- ----------- 
 972.797 - 3.685 41.764 37.423 662.488 227.437 - 2019يناير  1في 
 63.668 - 64 1.641 1.649 46.682 13.632 - لسنةلحمل الم

 (5.024) - - (954) - (4.070) - - االستبعادات
 - - - - (3.522) 3.522 - - ويالتالتح
 -------- ----------- ----------- --------- --------- -------- -------- ------------- 

 1.031.441 - 3.749 42.451 35.550 708.622 241.069 - 2019ديسمبر  31في 
 -------- ----------- ----------- --------- --------- -------- -------- ------------- 

         لقيمة الدفتريةصافي ا
 1.002.205 7.783 615 2.840 4.080 776.861 186.174 23.852 2019ديسمبر  31في 

 ===== ====== ====== ==== ==== === ====== ======== 
 982.075 172.265 679 3.717 5.182 585.219 191.161 23.852 2018ديسمبر  31في 
 ===== ====== ====== ==== ==== === ====== ======= 

 

 :تم توزيع مصروفات االستهالك على النحو التالي (1)
      

 
 

       2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم       

         

 54.552 60.388       المبيعاتلفة تك 
 1.720 3.280       المصروفات العمومية واإلدارية

       --------- --------- 
       63.668 56.272 
       ===== ===== 
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 )تابع(إيضاحات 
 
  العقارات االستثمارية .9

 
أرض غير 

 مطورة 
أرض 

 مباني  مطورة 
 عقارات قيد

 اإلجمالي التطوير
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل ف درهمأل 

      التكلفة
 165.629 - 68.862 18.497 78.270 2018يناير  1في 

 - - - - - اإلضافات
 56.300 56.300 - - - (8يضاح ممتلكات وآالت ومعدات )راجع إمن  المحول

المبالغ المدفوعة مقدما  المحولة من الذمم المدينة األخرى 
 1.866 - 1.866 - - (13يضاح جع إ)را

 ---------- --------- --------- --------- ----------- 
 223.795 56.300 70.728 18.497 78.270 2018ديسمبر  31في 
 ---------- --------- --------- --------- ----------- 
      
 223.795 56.300 70.728 18.497 78.270 2019يناير  1في 
 94.964 94.964 - - - ضافاتاإل
 --------- --------- ---------- ----------- ---------- 
 318.759 151.264 70.728 18.497 78.270 2019ديسمبر  31في 
 --------- --------- ---------- ----------- ---------- 

      االستهالك وانخفاض القيمة
 30.926 - 30.926 - - 2018يناير  1في 
 2.662 - 2.662 - - محمل خالل السنة ال
 -------- -------- ---------- ---------- --------- 
 33.588 - 33.588 - - 2018ديسمبر  31في 
 -------- -------- ---------- ---------- --------- 
      
 33.588 - 33.588 - - 2019يناير  1في 

 2.593 - 2.593 - - المحمل خالل السنة 
 7.000 - 6.314 - 686 خسائر انخفاض القيمة

 -------- -------- --------- ---------- ---------- 
 43.181 - 42.495 - 686 2019ديسمبر  31في 
 -------- -------- --------- ---------- ---------- 

      صافي القيمة الدفترية
 275.578 151.264 28.233 18.497 77.584 2019ديسمبر  31في 

 ===== ===== ===== ====== ====== 
 190.207 56.300 37.140 18.497 78.270 2018 ديسمبر 31في 

 ===== ===== ===== ===== ====== 
 

 إن كافة العقارات االستثمارية لدى المجموعة مملوكة تملك حر.  (1)
 

شركة وفقا  لتقرير التقييم الصادر عن شركة تقييم مستقلة. إن  2019يسمبر د 31ا في ة كمتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثماري (2)
  التقييم مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة.

 

 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقا  للطرق التالية: تم تحديد (3)
 

ات المماثلة ومقارنتها بالعقار الخاضع للتقييم. طلب للوحدر التتضمن هذه الطريقة تحليل المبيعات وأسعا طريقة المقارنة المباشرة -
لخاضع للتقييم وظروف السوق وحجم وموقع العقار رن بعزل أوجه التشابه واالختالف في حقوق العقار ايقوم التحليل المقا

 والخصائص المادية.
 

الوصول ادات إيجار العقار بغرض جمالي إيرمن إ "التكاليف الجارية"على خصم  الطريقةتشتمل هذه  "اإليراداتطريقة "رسملة  -
األخذ بعين االعتبار اتجاهات السوق مع  لعائدا باستخدام عاملاإليجار  إيرادات ة صافيصافي إيرادات اإليجار. تتم رسمل إلى

 م العقار.ومخاطر االستثمار والسيولة وحج

 
مليون  321: 2018)درهم مليون  443مبلغ  2019 ديسمبر 31في  العادلة إلجمالي محفظة العقارات االستثمارية كما القيمة تبلغ (4)

 بناء على المدخالت المستخدمة في طريقة التقييم. من مستويات القيمة العادلة وذلك 3المستوى يم ضمن تصنيف التقي . تمدرهم(
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 )تابع(إيضاحات 
 
 )تابع(عقارات استثمارية  .9
 

 .من العقارات االستثمارية: ال شيء( 2018)مليون درهم  7ة مبلغ نخفاض قيمئر اخالل السنة الحالية اعترفت المجموعة بخسا (5)

 
 مليون درهم(. 39: 2018)مليون درهم  44ى بقيمة ضمن العقارات االستثمارية عقارات مؤجرة ألطراف أخرتت (6)

 
درهم( مليون  2 .9: 2018) درهممليون  1 .6، إيرادات إيجارية بقيمة 2019ديسمبر  31حققت المجموعة خالل السنة المنتهية في  (7)

 (.6اح بعد مقاصة االستهالك المحمل خالل السنة )راجع إيض

 
مليون درهم من الممتلكات واآلالت  56 .3قيد التطوير بصافي قيمة دفترية بلغت تمت إعادة تصنيف مبنى  السابقةخالل السنة  (8)

 عقارات.د لتلك اللمحدوالمعدات إلى العقارات االستثمارية بما يتماشى مع االستخدام ا

 
 قياس القيم العادلة

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة

 
مقيّمي عقارات خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة  قيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبلتحديد التم 

الخاضع للتقييم. يقوم مقيمي العقارات الخارجيين بتقييم القيمة  ئة العقارفس فعلى الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن ن
 ة سنوية.عقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة بصورعادلة للال
 

من مستويات القيمة العادلة وذلك بناء على المدخالت  3تم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة العقارات االستثمارية ضمن المستوى 
 قة التقييم.مة في طريستخدالم
 

 طرق التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة
 

المجموعة معطيات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم  س القيمةعند قيا
 أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: ستخدمة فيالمدخالت الم العادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناء  على

 

 ات أو مطلوبات مطابقة.األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجود: 1المستوى  •

وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  •
 سعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. اشر )كاألل مببشك

 الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق: مدخالت 3 المستوى •
 

رج للقيمة ظام المتدالن في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في
يمثل أقل مستوى للمدخالت  حيث أنالمستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة  العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات

 .لعملية القياس بأكملهاأهمية 
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 443.342 443.342 - - 2019ديسمبر  31في 
 ===== ===== ====== ====== 
 321.236 321.236 - - 2018ديسمبر  31ي ف
 ===== ===== ====== ====== 
 

 من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 3يمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى تم تصنيف الق
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 بع()تاإيضاحات 
 

 ودات المحتفظ بها للبيعالموج 10
 
  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 - 22.508  الرصيد االفتتاحي
 45.016 -  ( أدناه(1ا  لحقوق الملكية )راجع إيضاح )في شركة مستثمر بها محتسبة وفقالمحول من االستثمار 

 (22.508) -  (( أدناه2ناقصا : االستبعاد خالل السنة )راجع اإليضاح )
  ---------- ---------- 

 22.508 22.508  الرصيد الختامي
  ===== ===== 
 
االستثمار في شركة اوتوالين اندستلاير باركس ليمتد خالل االثنى عشر شهرا   صفيةتاإلدارة  السابقة قرر مجلسخالل السنة  (1)

 القادمة.
 
مقابل ثمن إجمالي بلغ  اوتوالين اندستلاير باركس ليمتد ر في شركةتثمااالسمن  ٪50 ببيع، قامت المجموعة 2018في ديسمبر  (2)

ثمن على الفترة قيمة ال فينسبة التغير  احتسابلثمن بعد . بلغ صافي اشهر 33حق القبض خالل فترة م مستليون درهم 39 .08
تم خالل السنة الحالية مليون درهم.  5. 9أرباح بقيمة  مليون درهم، مما ترتب عليه 28. 4وخصم تكلفة البيع المتوقعة  الزمنية
 هم.ريون دمل 2 .5بمبلغ  ثمن على الفترة الزمنيةفي قيمة الالمحتسب نسبة التغير  بعكساف االعتر

 
ن تزيد ال تتوقع اإلدارة أشترين المحتملين بغرض بيع الجزء المتبقي من االستثمار. تجري اإلدارة مناقشات جدية مع بعض الم (3)

 القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع. 

 
 اتاالستثمار .11

 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   غير المتداولة ستثماراتاال
   
   اإليرادات الشاملة األخرى ثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خاللاست

 132.960 117.584 استثمارات في أوراق مالية مدرجة 
 33.831 30.480 استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 

 ----------- ----------- 
 148.064 166.791 
 ----------- ----------- 

   ةلمتداواستثمارات 
 20.904 27.680 الل األرباح أو الخسائراستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خ

 ---------- ----------- استثمارات في أوراق مالية مدرجة
 175.744 187.695 
 ====== ====== 
   

   مدرجة:
 125.149 120.912 اإلمارات العربية المتحدة

 28.715 24.352 حدةت العربية المتج اإلماراخار
   

   غير مدرجة:
 5.100 3.823 لعربية المتحدةاإلمارات ا

 28.731 26.657 خارج اإلمارات العربية المتحدة
 ----------- ---------- 
 175.744 187.695 
 ====== ====== 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع(ات االستثمار .11
 

 ن خالل اإليرادات الشاملة األخرىة ملالعادمسجلة بالقيمة الثمارات الستا 11-1
 

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  
    
 - 166.791  يناير 1في 

من المعايير الدولية إلعداد  9التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
    التقارير المالية

 راداتاإلية من خالل مة العادلالقيإعادة التصنيف إلى استثمارات مسجلة ب
 193.908 -   ىراملة األخالش

 16.416 4.264  الل السنة المشتريات خ
 (11.984) 1.018  صافي التغير في القيمة العادلة

 (31.549) (24.009)  االستبعادات خالل السنة
  ------------ ----------- 

 166.791 148.064  ديسمبر  31كما في 
  ====== ====== 

 
 المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة العادلة لالستثمارات احتياطي  في راكمةالتغيرات المت

 
  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 40.580 13.996  يناير  1كما في 
    

عداد لدولية إلير امن المعاي 9التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
    ةيالمالالتقارير 

إعادة تصنيف استثمارات مسجلة المحول إلى األرباح المحتجزة عند 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى استثمارات مسجلة 

 (8.588) -  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ---------- ---------- 

 31.992 13.996  يناير 1ي عدل كما فالم الرصيد
    

 (11.984) 1.018  لة خالل السنةصافي التغير في القيمة العاد
 (6.012) (2.690)  عند االستبعاد  المحتجزةناقصا : المحول إلى األرباح 

  ---------- ---------- 
 13.996 12.324  ديسمبر  31كما في 

  ===== ===== 
 

 سهم األأسعار مخاطر  – اسيةتحليل الحس
 

وسوق الكويت لألوراق المالية  مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية المجموعة في سندات الملكية اتثمارتاس إن
ة العادلة بالقيم هاى أنعلالمصنفة  المدرجة االستثماراتبفيما يتعلق  .وسوق األوراق المالية الوطنية الهندية وسوق البحرين لألوراق المالية

تؤدي إلى لهذه األسواق المالية في تاريخ التقرير كانت  جميع٪ في 10بنسبة  )النقص( /دةإن الزياف، يرادات الشاملة األخرىاإل لمن خال
 .مليون درهم( 13 .3: 2018) مليون درهم 11 .8 بمبلغ اإليرادات الشاملة األخرى )نقص( /زيادة
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 ()تابعإيضاحات 
 

 )تابع(مارات االستث .11
 

 )تابع(دلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الستثمارات المسجلة بالقيمة العاا 11-1
 

 )تابع( مخاطر أسعار أسهم الملكية –تحليل الحساسية 
 

عند تحديد  .2019سمبر دي 31لألسهم في الشركات المستثمر بها المعنية كما في  العادلةالقيمة بيتم تسجيل االستثمارات غير المدرجة 
تحديد القيمة العادلة يتم  دارة بتعيين شركة تقييم خارجية مؤهلة ومهنية لقياس القيمة العادلة.لعادلة لهذه االستثمارات تقوم اإلايمة قال

قيمة صافي و يةلمعنة بالشركات المستثمر بها االخاصة بهذه االستثمارات استنادا  إلى معلومات السوق القابلة للمقارنة ذات الصل
 .الموجودات

 
 لعادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المسجلة بالقيمة ا 11-2

 

 فيما يلي الحركة خالل السنة:
 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 9.203 20.904 يناير  1كما في 
   

   تقارير الماليةإلعداد اللية من المعايير الدو 9التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
 54.030 -  على أنها متاحة للبيعاستثمارات مسجلة  من تصنيفالادة عإ
 ---------- ---------- 

 63.233 20.904 يناير 1كما في  الرصيد المعدل
   

 5.781 5.809 خالل السنة المشتريات
 (4.428) 6.559 (6القيمة العادلة )راجع إيضاح صافي التغير في 

 األرباح أو  ت مسجلة بالقيمة العادلة من خاللاثمارتمن استبعاد اس األرباح
 8.091 186 (6الخسائر )راجع إيضاح 
 (51.773) (5.778) االستبعادات خالل السنة

 ---------- ----------- 
 20.904 27.680 ديسمبر  31كما في 

 ===== ===== 

 
 قياس القيم العادلة 11-3

 
تم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في مكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو ييلذي الة" في المبلغ يمة العاد"القتتمثل 

في ذلك التاريخ. تعكس القيمة  للمجموعةالسوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا  
 ام.زالوفاء بااللت مخاطر عدمزام العادلة لاللت

 

 لمحاسبية للمجموعة قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات ا
 

ر السوق نشطا  داة. يعتباأل عندما يكون ذلك متاحا ، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك
بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار تكرار حدوث المعامالت المتعلقة  لي حاف

 بصورة مستمرة.  

 
 ذات الصلةوظة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحالمجموعة عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 

ظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها من استخدام المدخالت غير الملحو دوتح نبأقصى قدر ممك
 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع(االستثمارات  .11
 

 تابع()لة قياس القيم العاد 11-3

 
 بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجوداتموجودات أو المطلوبات المقاسة لحد األحال كان لدى  في

 بسعر الطلب. والمراكز قصيرة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز طويلة األجل
 

العادلة للمبلغ المدفوع أو  أي القيمة -االعتراف المبدئي  دية عنلادلة ألداة مالقيمة العلى ايكون سعر المعاملة عادة  هو أفضل دليل ع
ة المقبوض. عندما ترى المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي مختلفة عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادل

الملحوظة غير هامة  قييم تُعتبر فيها المدخالت غيرتريقة طأو بناء على  ام متطابقالتزبواسطة السعر المدرج في سوق نشطة ألصل أو 
ين القيمة العادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيا  قياس األداة المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق ب

تناسبي على مدى عمر األداة  ن األرباح أو الخسائر على أساسمفرق ضلراف الحقا  بايتم االعتلة. عند االعتراف المبدئي وسعر المعام
 وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوما  بشكل كامل ببيانات السوق الملحوظة أو عندما يتم إنهاء المعاملة.

 

د هذه ية المدخالت المستخدمة في تحديمضح أهوالتالي الذي يالعادلة  قيمةتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج لل
 القياسات:

 
يتم تصنيف لى سعر السوق في تاريخ التقييم. : األسعار السوقية المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط. ترتكز القيم العادلة ع1المستوى 

 . ةضمن هذه الفئ المتاجرة بغرضاستثمار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بها 
 
لى المدخالت الملحوظة إما بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مستمدة من : أساليب تقييم ترتكز ع2مستوى لا

ار أو األسع اثلةاألسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مم
اق تُعتبر أقل نشاطا  أو عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو أساليب تقييم أخرى دوات مطابقة أو مماثلة في أسوألدرجة مالسوقية ال

 حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. 

 
ت التي تشتمل أساليب تقييمها على تمل هذه الفئة على كافة األدواشمة. تاالملحوظة اله دخالت غيرالم : أساليب تقييم تستخدم3المستوى 

مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي 
وظة مطلوبة إلظهار و االفتراضات الهامة غير الملحأيالت دحيث تكون التعت مماثلة دوايتم تقييمها بناء  على األسعار المدرجة أل

 االختالفات بين األدوات.
 

وكذلك التقارير الصادرة حول إنجاز  الصندوقكما يتم التوصل إلى التقييم، في بعض الحاالت، بناء  على تقارير التقييم الصادرة من مدير 
ه الفئة. وبصورة عامة، فإن التغير ضمن هذ الصناديقر المدرجة وفي يكية غلفي سندات الم المجموعة اراتالمشاريع. يتم تصنيف استثم

 القيمة العادلة يصحبه تغير في القيمة العادلة.   لتقديرالمستخدمة  ذات الصلةفي المعطيات المقارنة 
 

من  أرباحوعليه، تم تسجيل  األخرى شاملةلاإليرادات ال لة من خاللعادبمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة ا اإلدارةقامت 
 .مليون درهم( 12خسائر بمبلغ  :2018)خالل السنة الحالية  اإليرادات الشاملة األخرىفي مليون درهم واحد التقييم بالقيمة العادلة بمبلغ 

 
درج للقيمة ر، حسب المستوى في النظام المتيالتقر في نهاية فترةالعادلة  قيمةيقدم الجدول أدناه تحليال  لألدوات المالية، التي يتم قياسها بال

 تصنيف قياس القيمة العادلة: إطاره يتم في العادلة الذي
 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     2019ديسمبر  31
  ة من خاللعادلاالستثمارات المسجلة بالقيمة ال

 148.064 30.480 - 117.584 األخرى شاملةلاإليرادات ا
 االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 27.680 - - 27.680 أو الخسائر 
 ----------- ---------- ---------- ----------- 
 145.264 - 30.480 175.744 
 ====== ====== ====== ====== 
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 ع()تاباحات إيض
 

 )تابع( ماراتثاالست .11
 

 )تابع(لة قياس القيم العاد 11-3

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     2018ديسمبر  31

 االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
 166.791 33.831 - 132.960 اإليرادات الشاملة األخرى

 حالقيمة العادلة من خالل األربابسجلة مالستثمارات الا
 20.904 - - 20.904 أو الخسائر 
 ----------- ---------- --------- ----------- 
 153.864 - 33.831 187.695 
 ====== ====== ===== ====== 

 
 المخزون .12

 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 70.434 107.868 لخامالمواد ا
 153.649 143.279 لصنعا تمتاإلنجاز والبضائع شبه  ل قيدااألعم

 16.087 17.062 الصنع تامةالبضائع 
 97.271 98.533 المخزون وقطع الغيار

 ----------- ----------- 
 366.742 337.441 

 (30.744) (25.744) ناقصا : مخصص المخزون بطيء الحركة
 ------------ ----------- 
 340.998 306.697 

 9.128 16.734 البضائع في الطريق
 ----------- ----------- 
 357.732 315.825 
 ====== ====== 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 30.744 30.744 يناير 1في 

 - (5.000) ل السنةخال قيدهاعاد المبالغ المُ ناقصا : 
 ---------- --------- 
 30.744 25.744 ديسمبر 31في 
 ===== ===== 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى .13
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 234.018 251.079 الذمم المدينة التجارية
 (7.202) (5.487) مةالقيناقصا : مخصص انخفاض 

 ----------- ---------- 
 245.592 226.816 

 12.628 20.535 المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدما  للموردين
 5.435 7.569 *الودائع والذمم المدينة األخرى

 مبالغ مستحقة القبض من بيع استثمار في شركة مستثمر بها محتسبة 
 28.446 27.347 (10ح جع اإليضا)را وفقا  لطريقة حقوق الملكية

 ------------ ----------- 
 301.043 273.325 

 من بيع استثمار في شركة مستثمر بها محتسبة ناقصا : ذمم مدينة طويلة األجل 
 - (7.892) وفقا  لطريقة حقوق الملكية

 ----------- ----------- 
 293.151 273.325 
 ====== ====== 
 
 (.9ن درهم إلى العقارات االستثمارية )راجع اإليضاح مليو 1 .86عة مقدما  بمبلغ وغ مدفمبالتحويل  بقةالسالسنة ل اتم خال *

 
 فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:

 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 7.068 7.202 يناير 1في 

 180 - لسنةل ازائدا : المخصص المرصود خال
 (46) (1.715) الل السنةخعكوس الم ناقصا :

 ---------- -------- 
 7.202 5.487 ديسمبر 31في 
 ==== ==== 

 
 النقد في الصندوق ولدى البنك .14

 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 476 464 النقد في الصندوق
 60.060 20.029 النقد لدى البنك

 ---------- ---------- 
 20.493 60.536 
 ===== ===== 
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 )تابع(ت إيضاحا
 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى .15
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 68.503 45.279 الذمم الدائنة التجارية
 52.470 107.442 االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى
 13.962 15.508 همينلدفع للمسامستحقة ا بها توزيعات األرباح غير المطالب

 5.759 13.340 )راجع اإليضاح أدناه( وعقار استثماري نشاء ممتلكات وآالت ومعداتإل مبلغ مستحق الدفع
 ----------- ---------- 
 181.569 140.694 
 ====== ====== 
 

 .ثمارياست إنشاء عقارلمتعقلة بنة اذمم المحتجزات الدائبشكل أساسي في  المبلغ مستحق الدفعتمثل ي
 

 القروض المصرفية .16
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

   القروض طويلة األجل:
 191.554 254.184 قروض ألجل

 (28.863) (62.831) ألجلناقصا : االستحقاق قصير األجل من قروض 
 ------------ ----------- 

 162.691 191.353 االستحقاق طويل األجل من قرض
 ====== ===== 
   روض قصيرة األجل:قال

 229.342 274.995 صيرة األجلقروض ق
 28.863 62.831 ألجلاالستحقاق قصير األجل من قروض 

 ----------- ----------- 
 337.826 258.205 
 ====== ====== 
 
 تخضع كافة التسهيالت لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. (1)

 

 مقابل التسهيالت المصرفية. ون درهم لصالح البنك كضمان يمل 320ب مقابل مبلغ تحت الطل إذنيسند  (2)
 

 79عقار بمبلغ ماري وهي مضمونة بموجب رهن على تتضمن القروض قروض ألجل تم الحصول عليها لغرض تطوير عقار استث (3)
دولة اإلمارات  وك فيدرهم لصالح بن مليون 169بلغ مليون درهم باإلضافة إلى رهن تجاري موثق لمحطة توليد كهرباء ممولة بم

 حدة.  العربية المت
 

ديسمبر.  31تخضع القروض المصرفية أيضا  لبعض التعهدات المالية. يتم اختبار مدى االلتزام بالتعهدات المالية بصورة سنوية في  (4)
 ك.الخاصة بالبنو التسهيالتبات ، التزمت المجموعة بالتعهدات المالية المحددة في خطا2019ديسمبر  31كما في 

 

 ينة للموظفمخصص تعويضات نهاية الخدم .17
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 25.782 27.797 يناير 1في 

 3.323 2.214 المخصص المرصود خالل السنة
 (1.308) (1.292) المبالغ المدفوعة خالل السنة

 ---------- --------- 
 27.797 28.719 ديسمبر 31في 
 ===== ===== 
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 )تابع(حات اإيض
 

 رأس المال .18
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

   المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 درهم لكل سهم  1سهم بقيمة  608.253.746

 608.254 608.254 درهم لكل سهم( 1سهم بقيمة  608.253.746: 2018)
 ====== ====== 

 
 يي القانونتياطاالح .19

 
تحويل  يتعين، للشركةللنظام األساسي وطبقا   2015( لسنة 2العربية المتحدة رقم ) اإلماراتمن القانون االتحادي لدولة  239ة وفقا  للماد

ما يبلغ عند يجوز إيقاف تلك التحويالتأرباح الشركة كل سنة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع. ٪ من صافي 10 ما ال يقل عن
 .التي ينص عليها القانون الحاالتهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في . إن ركةللش٪ من رأس المال المدفوع 50 ونيالقان الحتياطيا

: 2018) ٪ من رأس المال المدفوع50لم يقترح مجلس اإلدارة أي تحويالت إضافية إلى االحتياطي القانوني حيث تجاوز هذا االحتياطي 
 يء(.ال ش
 

 اماالحتياطي الع .20
 
٪ من رأس المال 25أرباح السنة إلى االحتياطي العام لحين يبلغ هذا االحتياطي ٪ من 10حويل ت يتعين ،للشركةقا  للنظام األساسي فو

. لم العمومية معية. يجوز توزيع هذا االحتياطي بناء  على توصيات أعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجالمدفوع
: ال 2018) ٪ من رأس المال المدفوع25ي العام حيث تجاوز هذا االحتياطي االحتياطارة أي تحويالت إضافية إلى دس اإليقترح مجل

 .شيء(
 

 ربحية السهم .21
 

لقائمة كما في العادية اسهم والمتوسط المرجح لعدد األ المجموعةيرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى مالكي 
 التالي:ى النحو ويتم احتسابها عل ،2019مبر سدي 31
 
 2019 2018 
   

 29.377 12.070 صافي أرباح السنة )ألف درهم(
 ====== ====== 

 608.254 608.254 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف(
 ====== ====== 

 0 .048 0 .020 (درهمربحية السهم األساسية والمخففة )
 ==== ==== 

 
 ةت الطارئااللتزامات واالرتباطا .22

 
، وال تتوقع مليون درهم( 2 .6: 2018)مليون درهم  1 .8، قامت المجموعة بإصدار ضمانات حسن أداء بمبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

 أن ينشأ عنها أي التزامات مادية.
 

 .(يون درهممل 133 .9: 2018)ليون درهم م 17 .8التقرير مبلغ في تاريخ درة بلغت التزامات مصروفات رأس المال المق
 

االستثمارات التي تمت في األوراق المالية  من مليون درهم( 9 .2: 2018)مليون درهم  8 .6لدى المجموعة أيضا  التزامات بمبلغ 
  تثمر بها.المسوالصناديق. يتعين على المجموعة السداد عند طلب مدراء الصندوق/ الشركات 
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 ابع(ت)حات إيضا
 

 حتوزيعات األربا .23
 

 المعلنةات األرباح توزيع
 

مليون  39 .54، اعتمد المساهمون توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2019 مارس 30خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 
إلدارة، بناء  على اقتراح مجلس ا ،سهم( درهم لكل 0 .08: 2018) مل سهدرهم لك 0 .065بواقع  مليون درهم( 48 .66: 2018)درهم 

 خالل السنة الحالية. مليون درهم 37 .57بمبلغ  أرباح. تم دفع توزيعات 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 المقترحة النقدية توزيعات األرباح
 

فيما يتعلق ال شيء مبلغ بنقدية  حأربادارة توزيعات ء مجلس اإلأعضااقترح  ،2020مارس  7خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
 العتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. 2019 ديسمبر 31نة المنتهية في السب
 

 التقارير حول القطاعات .24
 

تيجية االسترا عمالك القطاعات وحدات األلمثل تمبين أدناه، وتكما هو  اأنهملدى المجموعة قطاعين رئيسيين يتم إصدار تقارير بش
للمجموعة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات 

 شأنها:تقارير ب تصدرمختلفة. يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي 
 

 ومنتجات الحبال.  يةورقكياس الاألو يشتمل على اإلسمنت   ةلصناعقطاع ا
   

 يشتمل على إدارة االستثمارات والنقد لحساب الشركة الخاص.   االستثمار قطاع 
 

 وحدتين لألعمال كما يلي:  تقسيم قطاع االستثمار إلىيتم 
 
 ية المتحدة.رات العربإلمااستثمار وتأجير العقارات في دولة ا ▪
 عامة والخاصة، بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. ق الر في األسهم والصنادياستثماال ▪
 

عات لغرض اتخاذ القرارات تعتبر القطاعات المذكورة أعاله هي األساس الذي تعتمد عليه اإلدارة في مراقبة النتائج التشغيلية لهذه القطا
 د توحيد البيانات المالية. ت عنلمعامالت بين القطاعااحذف  يم األداء. يتموارد وتقيالم حول توزيع
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   )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( التقارير حول القطاعات .24
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

   الصناعة
 596.827 567.577 اإليرادات

 (562.752) (534.111) تكلفة المبيعات 
 ------------- ------------ 

 34.075 33.466 رباح إجمالي األ
 626 4.227 تنوعةات مإيراد

 (10.689) (9.700) مصروفات 
 ----------- ----------- 

 24.012 27.993 صافي نتائج القطاع 
 --------- --------- 

   االستثمار
 19.836 13.006 سهم وصناديق خاصة وعامة اإليرادات من االستثمار في أ

 275 298 الفوائد  إيرادات
 - (7.000) استثماريةرات سائر انخفاض قيمة عقاخ
 --------- ---------- 

 6.304 20.111 
 5.606 5.292 اإليرادات من العقارات االستثمارية 

 (2.662) (2.593) االستهالك 
 ---------- --------- 

 23.055 9.003 ئج القطاعصافي نتا

 ---------- --------- 

   
 (8.849) (17.337)  تمويلتكاليف ال

 - 2.519 التمويل  داتيراإ
 (8.841) (10.108) المركز الرئيسي  –مصروفات غير موزعة 

 ------------ --------- 
 29.377 12.070   السنةأرباح 

 ===== ===== 
 

 خرى األمعلومات ال
 
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

  اإلجمالي االستثمار ةعالصنا  اإلجمالي  ماراالستث عةلصناا 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 2.032.171 433.227 1.598.944  2.155.303 504.910 1.650.393 موجودات القطاع
 ======= ====== =======  ======= ====== ======= 
        

 589.387 1.090 588.297  739.467 11.951 727.516 ت القطاعلوبامط
 ====== ===== ======  ====== ==== ====== 
        

 58.934 2.662 56.272  66.261 2.593 63.668 االستهالك 
 ===== ==== =====  ===== ==== ===== 
        

 220.454 51.604 168.850  178.766 94.964 83.802 أسمالية المصروفات الر
 ====== ===== ======  ====== ===== ===== 
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   )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( التقارير حول القطاعات .24
 

 المعلومات الجغرافية
 

 سمبردي 31المنتهيتين في  للسنتينالجغرافية يوضح الجدول التالي معلومات عن اإليرادات والموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات 
 . 2018 ديسمبر 31و  2019

 
 2018مبر ديس 31  2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي  دولي محلي  اإلجمالي  دولي محلي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 596.827 80.309 516.518  567.577 97.289 470.288 اإليرادات 
 ====== ====== ======  ====== ====== ====== 
        
 23.055 10.488 12.567  16.003 6.598 9.405 يرادات االستثمار إ

 ===== ===== =====  ===== ===== ===== 
 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي  دولي محلي  اإلجمالي  دولي محلي 
 درهم ألف ألف درهم ألف درهم  ألف درهم درهم ألف ألف درهم 
        

 2.032.171 132.485 1.899.686  2.155.303 378.367 1.776.936 ت الموجودا
 ======== ====== ========  ======= ====== ======= 
        

 589.387 107.334 482.053  739.467 100.404 639.063 المطلوبات
 ====== ====== ======  ====== ===== ====== 
        

 220.454 - 220.454  178.766 - 178.766 ات الرأسماليةالمصروف
 ====== ==== ======  ====== ==== ====== 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .25
 

التي كات دارة الرئيسيين لدى الشركة، والشرتتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين األساسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإل
سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة الء األطراف. يتم اعتماد هؤ قبل أو تأثير هام من ةمشتركلسيطرة وسيطرة  تخضع

 المجموعة، ويتم االتفاق عليها بصورة متبادلة مع األطراف ذات العالقة.
 

 رة الرئيسيين:فيما يلي تعويضات موظفي اإلدا
 
 2019 2018 
 ألف درهم رهمألف د 
   

 12.148 11.309 هاية الخدمةت نقصيرة األجل وتعويضا نموظفيتعويضات ال
 ===== ===== 

 19 19 عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين
 == == 

 2.000 500 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح أدناه(
 ==== ==== 
 

يون درهم مل 0 .5غ مجلس إدارة بمبل أتعابء مجلس اإلدارة قترح أعضاا ،2020مارس  7بتاريخ  مجلس اإلدارة المنعقدخالل اجتماع 
العتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. خالل اجتماع الجمعية العمومية  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ة في للسنة المنتهي من درهمليو 2رة بمبلغ مجلس إدا عضاء، وافق المساهمون على دفع أتعاب أ2019 مارس 30السنوي المنعقد بتاريخ 
 .2018يسمبر د 31
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   )تابع(إيضاحات 
 

 األدوات المالية .26
 

نة التجارية واألخرى تتألف الموجودات المالية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد لدى البنك. تتألف المطلوبات المالية من الذمم الدائ
 المالية والمطلوبات المالية. الموجوداتاسبية الخاصة بحت المبيان السياسا 4 يضاح رقمي اإلفوالقروض. تم 

 
 مخاطر االئتمان (أ

 
 التعرض لمخاطر االئتمان

 
 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:

 
 2019 2018 
 ألف درهم رهمألف د 
   
 226.816 245.592 قصا  مخصص خسائر انخفاض القيمة()ناجارية مم المدينة التذال

 5.435 7.569 الودائع والذمم المدينة األخرى
 60.060 20.029 النقد لدى البنوك

 ----------- ----------- 
 273.190 292.311 
 ====== ====== 
 

مدينة التجارية حسب القطاع الجغرافي في تاريخ والذمم اللمالية األخرى اودات ئتمان من الموجلمخاطر االعرض فيما يلي أقصى ت
 لتقرير:ا
 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 277.347 218.600 محلي
 14.964 54.590 دول أخرى

 ----------- ----------- 
 273.190 292.311 
 ====== ====== 
 

 قيمةانخفاض الائر خس
 

 ئتمان المتوقعةئر االتقييم خسا
 

المتوقعة من الذمم المدينة التجارية. يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام المجموعة مصفوفة مخصص ما لقياس خسائر االئتمان تستخدم 
لقياس  متبعةإن المنهجية ال لى الشطب.وط إطريقة "معدل الدوران" بناء  على احتمال تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من الهب

 .سنوية ماليةمتوقعة هي نفس المنهجية المبينة في آخر بيانات ئتمان الخسائر اال
 

     :2019ديسمبر  31
  

 
المتوسط المرجع 
 لمعدالت الخسائر

  اإلجمالي
2018 

 انخفاض القيمة
2018 

تعرضت 
النخفاض 

 ائتماني
 همف درأل ألف درهم ألف درهم 
     

 ال - 187.870 ٪0 .00 انمعة لضذمم مدينة تجارية خاض
 ال 4.487 62.209 ٪7 .21 ذمم مدينة تجارية غير خاضعة لضمان

 نعم 1.000 1.000 ٪100 .00 مخصص فردي
  ----------- --------  
  251.079 5.487  
  ====== ====  
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   )تابع(إيضاحات 
 

 ع()تاباألدوات المالية  .26
 

 )تابع( االئتمان مخاطر (ب

 
 بع()تا فاض القيمةخئر انخسا
 

 )تابع( تقييم خسائر االئتمان المتوقعة
 

     :2018ديسمبر  31
  

 
المتوسط المرجع 
 لمعدالت الخسائر

  اإلجمالي
2018 

 انخفاض القيمة
2018 

تعرضت 
النخفاض 
 ائتماني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 ال - 178.468 ٪0 .00 اضعة لضمانتجارية خ دينةذمم م
 ال 3.677 52.025 ٪7 .07 ة غير خاضعة لضمانتجاري مم مدينةذ

 نعم 3.525 3.525 ٪100 .00 مخصص فردي
  ----------- --------  
  234.018 7.202  
  ====== ====  
 

ية ل قياست بعوامالالمعدم ضرب هذه . يتثالث الماضيةلسنوات الدى اعلى مارب خسائر االئتمان الفعلية تستند معدالت الخسائر إلى تج
لتعكس الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع المعلومات السابقة والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع 

ارس لتي تملبلدان التوقع علي والملفالناتج المحلي ا إجماليلى ية إاالقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة. تستند العوامل القياس
  .فيها المجموعة أنشطتها

 
 مخاطر السيولة ب(
 

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفائدة:
 

 القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنة أقل من سنة التعاقدية
 همألف در ألف درهم ألف درهم درهمألف  

     2019مبر ديس 31
     بات المالية غير المشتقةالمطلو

     

 - 168.229 168.229 168.229 الذمم الدائنة التجارية واألخرى
/  ممتلكات وآالت ومعداتمبلغ مستحق الدفع إلنشاء 

 - 13.340 13.340 13.340 عقار استمثاري
 200.442 353.873 554.315 529.179 القروض المصرفية

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 710.748 735.884 535.442 200.442 
 ====== ====== ====== ====== 
 

 القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنة أقل من سنة التعاقدية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     2018 سمبردي 31

     مشتقةلية غير الالمطلوبات الما
     

 - 134.935 134.935 134.935 مم الدائنة التجارية واألخرىالذ
 - 5.759 5.759 5.759 مبلغ مستحق الدفع إلنشاء ممتلكات وآالت ومعدات

 170.419 270.469 440.888 420.896 القروض المصرفية
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 561.590 581.582 411.163 170.419 
 ====== ====== ====== ===== 
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   )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع(األدوات المالية  .26
 

 السوقمخاطر  (ج
 

 مخاطر العمالت
 

 ال يوجد لدى المجموعة أي تعرضات هامة من مخاطر العمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير.
 

 الفائدة سعارأمخاطر 
 

 لتي تخضع لفائدة لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير:الية ادوات المدة لألسعار الفائفيما يلي بيان أ
 
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
 1.562 508 الموجودات المالية

 === ==== 
   المتغيرةاألدوات ذات أسعار الفائدة 

 420.896 529.179 لماليةمطلوبات اال
 ====== ====== 
 

 حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت تحليل
 

ر. ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
 أو الخسائر. ألرباحثر على اؤلي انتقرير ما كائدة في تاريخ الأسعار الففي  لذا فإن التغير

 

 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير
 

ر خسائيؤدي إلى زيادة/ )نقص( األرباح أو اللبتاريخ التقرير كان  نقطة أساس في أسعار الفائدة 100بمقدار  المحتمل والمعقول إن التغير
لمتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء هذا التحليل على نفس كافة ايل ثبات لالتح يفترض هذا غ المبينة أدناه.بالمبال

 . 2018األساس المتبع لسنة 
 
 األرباح أو الخسائر 

 

الزيادة بمقدار 
نقطة  100
 أساس

النقص بمقدار 
نقطة  100
 أساس

 همألف در ألف درهم 
   

 5.292 (5.292) 2019سمبر دي 31
 ====== ==== 
 4.209 (4.209) 2018بر ديسم 31
 ====== ==== 
 

 أسعار األسهممخاطر 
 

حول تحليل حساسية أسعار األسهم الخاصة بهذه  11تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم من االستثمارات المدرجة. راجع اإليضاح 
 االستثمارات.

 
 ةعادلالقيم ال

 

وباتها المالية ال تختلف بشكل مادي عن القيمة الدفترية في تاريخ التقرير. راجع ا ومطلموجوداتهلادلة القيمة العارة المجموعة أن ترى إد
 .11و  9أيضا  اإليضاحين 
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   )تابع(إيضاحات 
 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة .27
 

 االستثمار في األوراق المالية
 

لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة من القيمة اسجلة بمات الئة االستثمارارات إما ضمن فف االستثمتصنييتم 
خالل األرباح أو الخسائر. لتحديد ما إذا كانت االستثمارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة أو استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

حديد هذا التصنيف وفقا  لما جاء بالتفصيل في السياسات المحاسبية. صيلية لتر التفيلمعايباالعتبار ا ى، تضع اإلدارةملة األخرالشااإليرادات 
ل إن اإلدارة على قناعة بأن استثمارتها في األوراق المالية مصنفة بشكل مناسب إما ضمن فئة االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خال

عادة  إلى  المدرجةغير  الملكيةيستند تقييم استثمارات عادة  ما خسائر. اح أو الاألرب لن خالمة العادلة مألخرى أو بالقيالشاملة ادات اإليرا
 :إحدى البنود التالية

 
 ؛التي تمت مؤخرا  في السوقتجارية المعامالت ال -
 تماثلها إلى حد كبير؛القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى  -
 ؛ أووسمات مخاطر مماثلةنود وبشروط على الب لمطبقةاالية توقعة مخصومة بالمعدالت الحنقدية المت الالتدفقا -
 .نماذج التقييم األخرى -
 

 ليةتقدير القيمة العادلة لألدوات الما
 

العادلة لبعض ر القيمة تقديباستخدام أساليب التقييم التي تنطوي على مدخالت ال ترتكز على البيانات السوقية الملحوظة عند  اإلدارةتقوم 
دوات بيان معلومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لأل 11اح رقم في اإليضة. تم يالمالفئات األدوات 

 المالية، باإلضافة إلى تحليل حساسية تفصيلي لهذه االفتراضات.
 

 جموعةبل المقة من المستخدم واآلالت والمعدات لممتلكاتاية وللعقارات االستثمار األعمار اإلنتاجيةتقدير 
 

 المعداتاآلالت ولممتلكات وستثمارية واالمقدرة ورسوم االستهالك ذي الصلة بالعقارات اال األعمار اإلنتاجية إدارة المجموعة بتحديدقوم ت
هذه  قوليةلتقييم مدى مع 2019ديسمبر  31كما في جية األعمار اإلنتابإجراء مراجعة للقيم المتبقية و قامت المجموعة الخاصة بها.

للفترتين الحالية بقية للموجودات األعمار اإلنتاجية المتالمتبقية و القيم جراء أي تعديل علىإلضرورة وجود إلى اإلدارة شر تولم  تقديرات،ال
 والمستقبلية.

 
 مخصص المخزون المتقادم

 
صافي القيمة القابلة ة تعديل نتيج وأي تخفيضمخزون الناتجة عن تقادم الظمة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر تقوم المجموعة بصورة منت

كام للتحقق مما إذا للتحقيق. لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بوضع األح
ج. يتم رصد ق من ذلك المنتللتحقيى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة معطيات ملحوظة تشير إل يكانت هناك أ

مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استنادا  إلى أفضل التقديرات 
 السابقة. هاستهالكادم على أعمار المخزون ومعدالت قيرتكز مخصص المخزون المتالموضوعة من قبل اإلدارة. 

 

 المدينة يمة الذمماض قر انخفخسائ
 

 المجموعة تعرض لهاتالتي المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل سنويا . إن مخاطر االئتمان  اذممه راجعةبم تقوم المجموعة
 ،الخسائر ح أواألرباالمدينة التجارية. لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن  هاذمممنسوبة بصورة رئيسية إلى  تكون

شير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية ذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تُ ما إم قللتحقأحكام بوضع  تقوم المجموعة
وضع وفقا  لنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". وسوف يقتضي هذا األمر مخصص النخفاض القيمة  رصدوعليه، يتم درة. المستقبلية المق

قتصادية على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، والتي يتم تحديدها على أساس امل االالعو ن طريقة تأثير التغيرات فيأمعقولة بشكام أح
 المتوسط المرجح.

 
 والعقارات االستثمارية الممتلكات واآلالت والمعداتض قيمة خسائر انخفا

 
حال وجود مؤشر على ذلك في ، ومةلتقييم انخفاض القيثمارية تاتها االسعقارو اتهاها وآالتها ومعدممتلكاتبمراجعة  تقوم المجموعة
ما م للتحققأحكام بوضع  تقوم المجموعة ،لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر انخفاض القيمة.

 .تثماريةاالس والعقارات المعداتاآلالت وو تلممتلكاية لالدفترفي القيمة شير إلى وجود انخفاض إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تُ 
دليل  بمثابة ،ة السابقةعلى الخبر بناء   ، والتي تعتبرمخصص النخفاض القيمة عند وجود حدث أو حالة خسارة محددة رصديتم  ،وعليه

 .والعقارات االستثمارية والمعداتواآلالت  تالقيمة الدفترية للممتلكاعلى انخفاض 

 


