
 

 

 خ.م.ششركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية 
 (شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.مسابقًا )
 

  بيانات المالية الموحدةوال التقارير
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



 

 

 خم..ششركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية  
 (ة ذ.م.م شركة الصير للمعدات والتوريدات البحريسابقًا  )
 

 بيانات المالية الموحدةوال  التقارير
 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 صفحة 

 
 

 مجلس اإلدارةتقرير 
 

 
1 

 
 لحسابات المستقلمدقق اتقرير 
 

 
2-5 

 
 الموحد بيان المركز المالي

 

 
6 - 7 

 
 

 الموحد الشامل اآلخر  الدخلالربح أو الخسارة و  بيان
 

 
8 

 
 الموحد قوق الملكيةفي حالتغيرات بيان 
 

 
9 

 
 الموحد بيان التدفقات النقدية

 

 
10 - 11 

 
 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال

 

 
12 – 50 



31 January 2022



  
 

كوربي (،1141)  أحمد  أكبرالسادة   )995)  سينتيا  نجم  جورج  محمد  809(،  )  (،1164) جالد  (،  التح  خميس  ) 717محمد  الرمحي  موسى  معتصم872(،   ،)  ( الدجاني                                                             (، 726موسى 

 ( مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة. 386(، سمير مدبك )701راما بادمانابها أشاريا )(،  1056)  عباده محمد وليد القوتلي 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(  

 11برج السلع، الطابق 

 مربعة سوق أبوظبي العالمي

 جزيرة المارية 

 990ص.ب: 

 أبوظبي 

 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 + 971( 0) 2 408 2424هاتف: 

   + 971( 0) 2 408 2525فاكس: 

www.deloitte.com 

 

 

 

 

 

August 17th, 2016 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي 
 شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ  
 )سابقًا شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م( 

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشرررررررررركة الصرررررررررير للمعدات والتوريدات البحرية  .م.ي )سرررررررررابقًا شرررررررررركة الصرررررررررير للمعدات 
والتوريدات البحرية ذ.م.م( )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليهم معًا بررر "المومو"ة"(و والتت تشمب بياا المركا المالت الموحد  

بياا الربح أو الخسرررررررارة والدمب الشرررررررامب اامر الموحدو بياا التايرات فت حقوح المل ية الموحد  و   2021ديسرررررررمبر   31كما فت  
وبياا التدفقات النقدية الموحد للسرررررررررنة المنتهية بيل، التاريحو واوي ررررررررراحات حو  البيانات المالية الموحدة التت تشرررررررررمب ملخ  

 للسياسات المحاسبية الهامة.
  

كما فت    مومو"ة لية الموحدة المرفقة تظهر بصورة "ادلةو من جميع النواحت الووهريةو المركا المالت للفت رأيناو إا البيانات الما
وأدائها المالت الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بيل، التاريح وفقًا للمعايير الدولية للتقارير   2021ديسمبر    31

 المالية. 

 أساس الرأي
 مسرررراولية مدقق الحسرررراباتفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إا مسرررراولياتنا بموجك تل، المعايير موفررررحة فت فقرة لقد قمنا بتدقيقنا و 

وفق معايير السلوك الدولية لمولس المحاسبين   مومو"ةحو  تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلوا "ن ال
إلى جانك متطلبات السرررررررلوك األمرقت األمرل فت دولة اومارات العربية المتحدة المتعلقة   قوا"د السرررررررلوك للمحاسررررررربين المهنيين

ولقوا"د السررررلوك   المتطلبات . هياو وقد التامنا بمسرررراولياتنا األمرقية األمرل وفقا لهي مومو"ةبتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة لل
. ونعتقد بأا بّينات التدقيق الثبوتية التت حصرررلنا  للمحاسررربين المهنيين الصرررادرة "ن مولس المعايير األمرقية الدولية للمحاسررربين

 "ليها كافية ومرئمة لتوفر أساسا لرأينا.

 ر التدقيق الرئيسيةو أم
األكثر أهمية فت تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسرررررنة الحالية. لقد قمنا   إا أمور التدقيق الرئيسرررررية بموجك تقديرنا المهنتو هت

بمناقشرررررررررررة أمور التدقيق الرئيسرررررررررررية مع لونة التدقيقو ول نها   تشرررررررررررمب جميع األمور التت تم مناقشرررررررررررتها مع لونة التدقيق. فت  
دراج ملخ  بإجراءات التدقيق التت أجريناها و وقمنا بإاليي حددناهاالصرررررررررلحات التاليةو قمنا بتوفررررررررريح أمر التدقيق الرئيسرررررررررت  

 األمر. هيالمعالوة 
 

  هيااألمر فت سررررررياح تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة كيبو وفت ت وين رأينا حولهاو و  نبدي رأيا منلصررررررر بشررررررأا   هياتم تناو  
 األمر. 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي 
 شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ  
 )يتبع(  )سابقًا شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م(

 )يتبع( ةر التدقيق الرئيسيو أم
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي
 االعتراف باإليرادات  

و بلغ إجمالت 2021ديسررمبر    31مر  السررنة المنتهية فت  
 مراجعرررة درهم. يرجى    620,758,979إيرادات المومو"رررة  

حو  البيرانرات المراليرة الموحردة   18و  4و  3اوي رررررررررررررراحرات  
لرطرع "لى السياسة المحاسبية واوفصاحات ذات الصلة  
بشررررررررررررررأا ا "ترات باويرادات. يتم ا "ترات باويرادات من  

 ررائع والخدمات "ند تحويب السرريطرة "لى الب ررائع بيع الب
والخررردمرررات إلى العميرررب. نظرًا إلى حوم المبلغ والمخررراطر  

و فإننا نعتبر  بصررورة رير يررحيحة اويرادات بإدراجال امنة 
و وفقًا ا "ترات باويرادات أمر تدقيق رئيسرررررررررررت. لقد ا"تبرنا

الرررردوليررررة للترررردقيقلمتطلبررررات ا أا هنرررراك مخرررراطر   ولمعررررايير 
من   بصرررررررورة رير يرررررررحيحةاويرادات  بإدراجتيا  تتعلق  اح

مر  ا "ترات بقيم رير يرررررررررحيحة أو بدوا "قد سررررررررراري 
 الملعو  مع العميب.

للحصررررررررررررررو  "لى أدلرررة تررردقيق كرررافيرررة ومنررراسرررررررررررررربرررة حو  ا "ترات 
ما  التت قمنا بهاباويراداتو ت ررررررررررمنا إجراءات التدقيق الرئيسررررررررررية 

 يلت:
 
 التوارية لإليرادات؛  الحصو  "لى فهم لعملية األ"ما  •
ال وابط   • تشايب  وفعالية  وتنليي  تصميم   المتعلقةامتبار 

 ا "ترات باويرادات؛ ب
امتبار   • اويرادات   جوهري إجراء  لعينات مختارة من معامرت 

المسولة مر  السنة من مر  تحليب ا تلاقيات واللواتير ذات  
المعامرت تم تسويلها وفقًا  إلى ذل،و وتحديد أا  الصلة وما 

 لم موا ا تلاقيات واللواتير ذات الصلة وما إلى ذل،؛ 
ت؛  إجراء تحليب إجمالت الربح لعينات مختارة من "قود اويرادا •

 و
تحديد أا السياسة المحاسبية واوفصاحات األمرل فت البيانات  •

المالية الموحدة المتعلقة باويرادات كانا متوافقة مع المعايير 
 لتقارير المالية. الدولية ل

 معلومات أخرى 
إا اودارة هت المساولة "ن المعلومات األمرل. تت وا المعلومات األمرل من تقرير مولس اودارةو اليي حصلنا "ليه قبب  

 تاريح تقرير مدقق الحسابات. إا المعلومات األمرل   تت من البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.  
 

 يشمب المعلومات األمرلو و  نعبر بأي شيب "ن تأكيد أو استنتاج بشأنها. إا رأينا حو  البيانات المالية الموحدة   
 

تتمثب مساوليتنا بالنسبة أل"ما  تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة فت ا طرع "لى المعلومات األمرلو وفت سبيب ذل، نقوم بتحديد  
البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التت حصلنا "ليها أثناء فيما إذا كانا هي  المعلومات األمرل رير متوافقة جوهريًا مع  

 قيامنا بأ"ما  التدقيقو أو إذا ات ح بطريقة أمرل أنها تت من أمطاًء مادية.
 

إذا استنتونا وجود أي أمطاء مادية فت المعلومات األمرلو فإنه يتعين "لينا اوفصاح "ن ذل،و استناًدا إلى األ"ما  التت قمنا  
 فيما يتعلق بهي  المعلومات األمرل التت حصلنا "ليها قبب تاريح هيا التقرير. ليس لدينا ما ُنلِصح "نه فت هيا الشأا. بها 
 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي 
 شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ  
 )يتبع(  )سابقًا شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م(

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية الموحدة  
إا اودارة مساولة "ن إ"داد هي  البيانات المالية الموحدة و"رفها بصورة "ادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقًا 

)وتعديرته(و   2015( لسنة  2ادي لدولة اومارات العربية المتحدة رقم )للنظام األساست للشركة واألحيام السارية للقانوا ا تح
وكيل، "ن وفع نظام الرقابة الداملية التت تودها اودارة فرورية لتمينها من إ"داد البيانات المالية الموحدة بصورة "ادلة مالية  

 من أمطاء جوهريةو سواء كانا ناشئة "ن احتيا  أو مطأ. 
 

"لى ا ستمرار كمنشأة مستمرة واوفصاح متى    مومو"ةت المالية الموحدةو إا اودارة مساولة "ن تقييم قدرة ال"ند إ"داد البيانا
أو    مومو"ة كاا مناسبًاو "ن المسائب المتعلقة با ستمراريرررة وا"تماد مبرررردأ ا ستمراريرررررة المحاسبتو ما لم تنوي اودارة تصفية ال

 لديها بديب واقعت إ  القيام بيل،. وقف "ملياتهاو أو   يوجد 
 

 .مومو"ةيعتبر القائموا "لى الحوكمة مساولوا "ن اوشرات "لى مسار إ"داد التقارير المالية لل

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  
المالية الموحدة مالية بصررررررررورة "امة من أمطاء جوهريةو  إا رايتنا تتمثب بالحصررررررررو  "لى تأكيد معقو  فيما إذا كانا البيانات 

سرررواء كانا ناشرررئة "ن احتيا  أو "ن مطأو وتيررردار تقرير المدقق اليي يشرررمب رأينا. إا التأكيد المعقو  هو مسرررتول "ا   من 
أ جوهري فت حا   التأكيدو و  ي ررررررررمن أا "ملية التدقيق التت تّما وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سرررررررروت ت شررررررررف دائًما أي مط

وجود . وقد تنشرررررأ األمطاء "ن ا حتيا  أو "ن الخطأو وتعتبر جوهرية بشررررريب فردي أو ُمومع فيما إذا كاا من المتوقع تأثيرها  
 "لى القرارات ا قتصادية المتخية من قبب المستخدمين بناًء "لى هي  البيانات المالية الموحدة.

 
لترردقيق الرردوليررةو فررإننررا نمررارم التقرردير المهنت ونحررافي "لى الشررررررررررررررر، المهنت طوا  فترة  كواء من "مليررة الترردقيق وفقررا لمعررايير ا

 التدقيق. كما نقوم أي ا:
 

المالية الموحدةو سواء كانا ناشئة "ن احتيا  أو "ن مطأو    بتحديد وتقييم مخاطر • البيانات  األمطاء الووهرية فت 
بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسوم مع تل، المخاطر والحصو  "لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا  

لناتوة "ن الخطأو حيث يشمب ا حتيا  لرأينا. إا مخاطر "دم اكتشات مطأ جوهري ناتج "ن ا حتيا  تلوح تل، ا
 التواطاو التاويرو الحيت المتعمدو سوء التمثيب أو تواوز نظام الرقابة الداملت.  

 
با طرع "لى نظام الرقابة الداملت ذات الصلة بالتدقيق من أجب تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسك الظروتو   •

 لداملية.  ول ن ليس بارض إبداء رأي حو  فعالية الرقابة ا
 

المعدة من قبب   • المتعلقة بها  المحاسبية واوي احات  التقديرات  المتبعة ومعقولية  المحاسبية  السياسات  بتقييم مرءمة 
 اودارة.

 
باستنتاج مدل مرءمة استخدام اودارة لمبدأ ا ستمرارية المحاسبتو وبناء "لى أدلة التدقيق التت تم الحصو  "ليهاو  •

  مومو"ة وهرية من "دم اليقين متعلقة بأحداث أو ظرررروت قد تثير شيوكا جوهرية حو  قدرة الفت حا  وجود حالة ج 
"لى ا ستمرار. وفت حا  ا ستنتاج بوجود حالة جوهرية من "دم اليقينو يتوجك "لينا للا ا نتبا  فت تقريرنا إلى 

  كانا هي  اوي احات رير كافية يتوجك  اوي احات ذات الصلة الواردة فت البيانات المالية الموحدةو أوو فت حا
"لينا تعديب رأينا. هيا ونعتمد فت استنتاجاتنا "لى أدلة التدقيق التت تم الحصو  "ليها حتى تاريح تقريرنا. ومع ذل،و 

 "لى أسام مبدأ ا ستمرارية.  مومو"ةإلى توقف أ"ما  ال مومو"ةقد تادي األحداث أو الظروت المستقبلية بال
 



 

  

 

 قق الحسابات المستقل إلى مساهمي تقرير مد
 شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ  

 )سابقًا شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م( )يتبع(

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
و بما فت ذل، اوي احاتو وفيما إذا وهييلها والبيانات المت منة فيهابتقييم العرض الشامب للبيانات المالية الموحدة   •

 كانا البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العرقة بطريقة تحقق العرض العاد .
 

الحصو  "لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت واألنشطة دامب المومو"ة وبداء  •
الرأي حو  البيانات المالية الموحدة. إننا مساولوا "ن التوجيه واوشرات والقيام بأ"ما  التدقيق "لى يعيد المومو"ة  

 قيق.  ونتحمب كامب المساولية "ن رأينا حو  التد
 

نقوم بالتوايرررررب مع القائمين "لى الحوكمة فيما يتعلق "لى سررررربيب المثا    الحصرررررر بنطاح وتوقيا ونتائج التدقيق الهامةو بما 
 فت ذل، أي ملب جوهري فت نظام الرقابة الداملت يتبين لنا من مر  تدقيقنا.

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
بما يلت للسرررنة المنتهية )وتعديرته(و نليد    2015( لسرررنة 2وفقًا لمتطلبات القانوا ا تحادي لدولة اومارات العربية المتحدة رقم )

 :2021ديسمبر  31فت 
 

 أننا قد حصلنا "لى كافة المعلومات التت رأيناها فرورية ألرراض تدقيقنا؛  •
لل • الموحدة  المالية  البيانات  إ"داد  ممومو"ةتم  للقانوا  و  السارية  األحيام  مع  يتطابق  بما  الووهرية  جوانبها  جميع  ن 

 (؛وتعديرته) 2015( لسنة 2ا تحادي لدولة اومارات العربية المتحدة رقم )
 قد احتلظا بدفاتر محاسبية نظامية؛  مومو"ةأا ال •
 ؛ مومو"ةإا المعلومات المالية الواردة بتقرير مولس اودارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية لل •
األسهم   • فت  ا ستثمارات  إدراج  المالية تم  إي اح    واألوراح  المشتريات   7فت  وتشمب  الموحدة  المالية  البيانات  حو  

 ؛ 2021ديسمبر  31وا ستثمارات التت قاما بها المومو"ة مر  السنة المنتهية فت 
األريدة والمعامرت مع األطرات ذات العرقة مع  حو  البيانات المالية الموحدة للمومو"ة أهم    11يظهر اوي اح   •

 األحيام التت قد تم بموجبها إبرام تل، المعامرت؛ و 
قد ارت با مر  السنة المالية    الشركة        ً                                                                     أنهو طبقا  للمعلومات التت توفرت لناو لم يللا انتباهنا أي أمر يوعلنا نعتقد أا   •

سارية للقانوا ا تحادي لدولة اومارات العربية المتحدة رقم  أي مخاللات لألحيام ال  2021ديسمبر    31المنتهية فت  
  31مما قد ياثر جوهريًا "لى أنشطتها أو مركاها المالت كما فت    أو لنظامها األساست  وتعديرته()  2015( لسنة  2)

 . 2021ديسمبر 

  ديلويا آند تو  )الشرح األوسط(
  
  
  
  

  محمد مميس التح
  717رقم القيد 

  2022 يناير 31
 أبوظبت

  اومارات العربية المتحدة
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 الموحد  بيان المركز المالي

 2021  ديسمبر 31كما في  
 
   2021  2020 
 درها   درهم   إيضاحات  
      
      موجوداتال
      

      غير المتداولة داتوجو الم
 34,302,989  137,176,314  5 ممتلكات ومعدات  

 7,063,966  6,405,117  6 وداتام المواحق استخد
             -  5,465,724,492  7 مارات مدراة بالقيمة العادلة ما طالل الرب  أو الخسارةاستث

       41,366,955  5,609,305,923   لمتداولة ر اغي تمجموع الموجودا
      متداولةالموجودات لا

 1,029,925  815,557  8 ن مخزو 
 403,553,691  319,025,822  9 وأطرى ذما مدينة تجارية 

 93,725,787  79,338,833  10  عقدالمواودات 
 4,099,956  15,310,454  11  قةذات عال مستحق ما ا ات

             174,040,700  97,801,684  12 نقد وأرصدة لدى البنول
             676,450,059  512,292,350   المتداولة وجوداتالم مجموع

       717,817,014  6,121,598,273    مجموع الموجودات





 خ.م.شة  شركة الصير للمعدات والتوريدات البحري
           (شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م   سابقاً )

 .الموحدة لماليةانات اما هةه البي ال يتجزأ ز المرفقة تشكل اإليضاحات ا

8 

 
 الموحد  اآلخر  الشامل دخللاو   ارةالربح أو الخس  بيان

 2021ر  ديسمب 31للسنة المنتهية في  
 

2020  2021    
  ات إيضاح  مدره  درها
      

 إيرادات  18  620,758,979  507,088,019
        مبيعات  تكاليف   19 ) 538,493,225) ) 451,323,375)

      
 ربح إجمالي ال   82,265,754  55,764,644

 مصاريف عمومية وإدارية 20 ) 27,860,943) ) 22,429,486)
 رى ات أطييراد 21  294,963  138,300
 ييرادات تمويل   60,502  676,470

 اليف تمويلكت  ) 7,300) ) 206,576)

- 
 

2,461,577,488 
  

7 
 الستثمارات مدراة  القيمة العادلةي ات فير تي
       أو الخسارةب  الر يمة العادلة ما طالل بالق  

      
 نةالس ربح   2,516,330,464  33,943,352

      
       آلطرمل االشاطل الد   -  -
      

       للسنة مجموع الدخل الشامل   2,516,330,464  33,943,352
      

       العائد األساسي للسهم  24  4,90  0,17
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 الموحد لكية وق المقحبيان التغيرات في 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 مجموع 
 لكية حقوق الم

 أرباح 
 مستبقاة 

 ي احتياط 
  قانوني

   س المالأر 
 المساهم به 

 رأس 
 لمال ا
  

   درهم    درهم    درهم      همدر   درهم  
           

 2020 يناير 1الرصيد في   6,000,000  -  3,000,000  237,314,922  246,314,922
            الدطل الشامل للسنة وا مجم  -  -  -  33,943,352  33,943,352

           
   2021يناير  1ي الرصيد ف  6,000,000  -  3,000,000  271,258,274  280,258,274
 للسنة مجموا الدطل الشامل   -  -  -  2,516,330,464  2,516,330,464

 قاة  محول ما أرباح مستب  194,000,000  -  - ) 194,000,000)  -
 ي تياطي قانونمحول يلى اح  -  -  251,845,359 ) 251,845,359)  -

   رأس المال المساها به  -  3,000,000,000  -  -  3,000,000,000
            اإلحافي  المال  رأس   800,000,000 ) ( 800,000,000  -  -  -
           

            2021ديسمبر   31الرصيد في   1,000,000,000  2,200,000,000  254,845,359  2,341,743,379  5,796,588,738
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 موحد لا  نقدية ات ال بيان التدفق

 2021مبر ديس 31منتهية في ة الللسن
 

2020  2021    
  حات إيضا  درهم  درها
      
 يةاألنشطة التشغيل     

 نةلسا رب    2,516,330,464  33,943,352
 تعديالت لـ:     

 تلكات ومعدات الل مماست    5  10,498,119  7,907,556
 ودات واالمام ستخدحق االل  است  6  658,849  1,909,170
 حركة ومتقادم ال  طين بخزو مخصص م 8  243,084  162,973
 ايا محملة ظمو دمة الن اية ط مكافآت 15  2,346,314  2,123,111
 ااض قيمة ذما مدينة تجارية انخطسارة مخصص  9 ) 200,156)  398,558

 لكات ومعدات   يع ممتما مكست   21 ) 76,191) ) 133,633)

- 
 

(2,461,577,488 ( 
 دلة ة العابالقيمست غير محقق الستثمارات مدراة كم 

 الخسارةما طالل الرب  أو   
 تمويل ات ييراد  ) 60,502) ) 676,470)
             تكاليف تمويل     348,193  636,725

46,271,342  68,510,686  
  اتغير التل التدفقات النقدية التشغيلية قب 

 تشغيلية لوبات اوالمطلودات الموجفي    
   في مخزون  دة يا  ) 28,716) ) 73,302)

 ة وأطرى ية تجار ا مدينذم في ( يادةنقص/ )   84,728,025 ) 208,932,331)
 العقد مواودات في  ( يادةنقص/ )   14,386,954 ) 22,520,364)
 مستحق ما ا ات ذات عالقةفي  نقص) يادة(/   ) 11,210,498)  14,164,418
 أطرى نة تجارية و ا دائفي ذم  يادة)نقص(/   ) 129,693,625)  105,079,977
 قدلعا لوباتمط في ةاد ي   16,902,611  105,356,649

             في مستحق يلى ا ات ذات عالقة نقص  ) 691,853) ) 2,367,376)
 عملياتلاالناتج من قد  الن   42,903,584  36,979,013
       يااللموظدفوعة لمالخدمة ان اية   افآتكم 15 ) 896,839) ) 1,270,528)

      
       ةاألنشطة التشغيليالناتج من نقد  صافي ال   42,006,745  35,708,485

 األنشطة االستثمارية      
 ات ممتلكات ومعد  لشرا دفعات 5 ) 113,371,444) ) 5,764,048)
 ممتلكات ومعدات  ادعائدات ما استبع   76,191  162,128

- 
 

(4,147,004 ( 
 ما راة بالقيمة العادلة ات مدتثمار سامشتريات   

 الخسارةطالل الرب  أو   
              تمويلييرادات    60,502  676,470
             ستثمارية األنشطة االفي  خدممستقد الصافي الن  ) 117,381,755) ) (4,925,450
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 الموحد  ات النقدية بيان التدفق

 ( بتع )ي  2021مبر ديس 31ة في منتهية الللسن
 

2020  2021    
  حات إيضا  درهم  درها
      
 األنشطة التمويلية     

 إليجار عقود ا سداد مطلوبات 6 ) 856,706) ) 2,215,281)
             مويل  يف تتكال  ) 7,300) ) 206,576)

              ةويليالتماألنشطة  (في مدستخالم) الناتج من/  دلنقي اصاف   ) (864,006 ) 2,421,857)
 ت النقدومرادفا  في النقد الزيادة)النقص(/  صافي   ) 76,239,016)  28,361,178

      
             السنة  دايةالنقد ومرادفات النقد في    174,040,700  145,679,522
       السنة  نهايةلنقد في ا ادفاتنقد ومر لا 12  97,801,684  174,040,700

      
 معامالت غير نقدية:      
       ساها بهرأس المال الم   3,000,000,000  -
      
       الراس الم   994,000,000  -
      
       استثمارات مدراة بالقيمة العادلة ما طالل الرب  أو الخسارة   3,000,000,000  -
      
       ول ما مطلوبات العقد يلى قرض ما ا ة ذو عالقةمح   121,832,167  -
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال
 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ت عامة لوماعم 1
 
ارات ، اإلمــظبيو  ــارة أفــي يمــ تأسســ  م(.م.شــركة ذات مســؤولية محــدودة )ذ كانــ يــة شــركة الصــير للتج يــزات والمعــدات البحر  ين
( وتـا تيييـر االسـا خ.م.ش، تـا تيييـر الوحـع القـانوني للشـركة يلـى شـركة مسـاهمة طاصـة )2021أ ريـل  8فـي  .حـدةلعربيـة المتا

ــدايلــى شــركة الصــير لل األســ ا العاديــة للشــركة فــي الســوق الثــاني لســوق )"الشــركة"(. تــا يدراج  خعــدات البحريــة ش.م.ت والمتوري
، اإلمـارات العربيـة ، أ ـوظبي33639 .ب.ص وهـ للشـركةالعنـوان المسـجل ين . 2021أغسـطس  29في  الية  ق المأ وظبي لألورا
 المتحدة.
 

 ؛القـوارب الألعمـورشـة  ؛بالجملـة –ومكونات ا  الطائراترة قطع غيار جات ؛بار قو لاتتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في يصالح 
 قطــع؛  يــع بالتجزئــة -ع غيارهــا لمصــانع وقطــت ومكــائا امعــدا يــع اد اليةائيــة؛ و ا المــ؛ تمــوييصــالح الــدرااات المائيــة وصــيانت ا

؛ تحميـلالالرفـع و وآليـات  معـداتيصـالح ؛ زئـةبالتج - ةيـالبحر واآلليـات ؛  يـع المعـدات زئـةبالتج -البحريـة واآلليات المعدات غيار  
 يــع قطــع غيــار  ؛؛ يصــالح وصــيانة محركــات الســاازئــةبالتج -؛  يــع الســاا والقــوارب الثقيلــةواآلليــات المعــدات يصــالح ميكانيكــا 
تنجيــد  ؛بالجملــة – وظــةمحاوال جــارة المــواد اليةائيــة المعلبــةت؛ المســتعملةتجــارة الــدرااات المائيــة ؛ بالتجزئــة - الطــائرات ومكونات ــا

 -اد اليةائيــة الطا اــة المــو ارة جــتبالجملــة؛  -تجــارة معــدات االتصــاالت ؛ النقــل  واســطة شــاحنات التبريــد؛ والقــارب الســااعــد امق
دمات طــ ؛؛ وكـال  ططــول الشـحا البحــري يدارة السـاا وتشــييل ا؛ إدارت ــاوتأسيســ ا و المؤسســات الصـنا ية ي فـ ســتثماراالبالجملـة؛ 
وت اليخ يدارة؛ دمات حقول ومرافق الناط واليا  البرية والبحريةط  ؛ستيراداال  ؛بالجملة –تجارة الساا والقوارب  ي؛ مركالج  صيالتخل

 وتشييل ا وإدارة الساا التجارية.
 

ــاد ــانون االتحـ ــنة  32رقـــا ي صـــدر القـ ــد"( فـــي  2021لسـ ــانون الشـــركات الجديـ ــة )"قـ ــأن الشـــركات التجاريـ ــبتمبر  20بشـ ، 2021سـ
، بشــأن الشــركات التجاريــة 2015لســنة  2محــل القــانون االتحــادي رقــا امــل بالكليحــل  2022ينــاير  2ايــة فــي ز التندطل حيــوســي
الجديدة وسو  تطبق متطلبات ا في موعد ال يتجـاو  سـنة واحـدة  امموعة بصدد مرااعة األحك"(. ين المج2015  "القانون )  عدلالم

 ما تاريخ دطول التعديالت حيز التناية.
 
 
 ارير المالية الجديدة والمعّدلةة للتقالدوليالمعايير يق  تطب 2
 
  ات المالية الموحدةانبيعلى ال وليس لها أثر هاميقها ي تم تطبلة التعدلموا  يدةدولية للتقارير المالية الجدعايير الالم  2/1
 

ة الصـادرة عـا مجلـس معـايير المحاسـبة ليـالمارير قالتل، طبق  المجموعة التعديالت التالية على المعايير الدولية في السنة الحالية
 اليـةالم لية للتقاريرلمعايير الدو ا لتطبيقا يكلا . 2021 يناير 1عد تبدأ في أو بالتي محاسبية ال للاترات  يلزامياً التي تسري  الدولية  

الترتيبات سبة المعامالت أو لى محايؤثر عالجديدة والمعدلة أي تأثير هام على المبال  المدراة للسنوات الحالية والسابقة ولكا قد 
 للمجموعة. المستقبلية

 
 المرحلة الثانية - معيار سعر الاائدةدة تشكيل يعا •
تعـديل المعيـار  - 2021يونيـو  30بعـد  ات العالقـةار ذإليجـا امتيا ات – 19  –المتعلقة بكوفيد    المبدئيتطبيق  ر التأثي •

 16لتقارير المالية رقا لالدولي 
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 بيانات المالية الموحدةللق بات تتعااحإيض

 )يتبع( 2021ديسمبر   31في  للسنة المنتهية  
 
 
 ّدلة )يتبع(معالة الجديدة و مالير اليالدولية للتقار  المعاييرتطبيق   2
 
 كل شبتمادها  تم اعولم ي  يدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدتقارير المالية الجدالمعايير الدولية لل 2/2

  كرمب
 
 :تطبيق ا بعد موعد ا يحاية والتي لمالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالللتقارير ال ايير الدولية تطبيق المع المجموعةتقا  ال
 

  لجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية ا
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

على  تعديال اعياالمت  ا لمحر  رقا  اسبي  وآالت    16لدولي  المتعلق  ومعدات  ممتلكات 
 بالعائدات قبل االستخدام المقصود

 2022يناير  1 
   

علتعديال الت  المعيار  رقا  محاى  الدولي  المطلو اتالمخصص  37سبي  المحتملة اب،  ت 
 تكلاة تناية العقد -والمواودات المحتملة المتعلق بالعقود المثقلة باإللتزامات 

 2022ير ينا 1 
   

    2022 يناير 1  ( 3ية رقا يار الدولي للتقارير المالعلى المعت تعديال) اإلطار المااهيمي اإلشارة يلى
ر المالية التـي تتضـما تقاريولية لليير الدالمعاعلى  2020-2018  ات السنويةنالتحسي  رةدو 
ر الدولي للتقارير المالية عياالميق تطب 1الت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقا  التعدي

قــارير ي للتالــدول، المعيــار األدوات الماليــة 9ارير الماليــة رقــا ، المعيــار الــدولي للتقــألول مــرة
 الزراعة 41ي الدولي رقا والمعيار المحاسب عقود اإليجار 16ة رقا المالي

 2022يناير  1 

   
المالية: تصنيف المطلوبات   ناتبياال  عرض  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقا 

 كمتداولة أو غير متداولة 
 2023يناير  1 

   
    2023يناير  1  عقود التأميا 17 رقا ة يلقارير الماالدولي للتيار المع

وفا  يمة البق أن يتا قياس مطلوبات التأميا    17  رقا  ي للتقارير الماليةيتطلت المعيار الدول
ألحالية  ا ن جًا  تو ويوفر  التأميالحيدًا  كثر  عقود  لجميع  والعرض  هةه لقياس  تصميا  تا   .

ار الدولي  . يحل المعيالتأميقود اهد  قائا على مبدأ محاسبي متسق لعالمتطلبات لتحقيق  
  1عقود التأميا كما في   4للتقارير المالية رقا   المعيار الدولي محل   17ية رقا  لتقارير المالل

 . 2023يناير 

  

   
ع رقا  عياالملى  تعديالت  الدولي  المحاسبي  في   8ر  التيييرات  المحاسبية،  السياسات 

 ات تقدير تعريف البشأن  التقديرات واألططا  المحاسبية
 2023يناير  1 

   
على   الدو تعديالت  المحاسبي  رقا  المعيار  المالية    1لي  البيانات  الدولي  و عرض  المعيار 
 عا السياسات المحاسبية حااإلفص بشأن  يان الممارسة  2 رقا  للتقارير المالية

 2023يناير  1 
   

ــة ئاالضــر علــى  حــريبة الــدطل 12رقــا المعيــار المحاســبي الــدولي تعــديالت علــى  ت المؤال
 احدةاملة و عا مع الناتجةقة بالمواودات والمطلوبات المتعل

 2023يناير  1 
   

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  على  الماالبيانا  10رقا  تعديالت  الموحدةلت  والمعيار   ية 
( المتعلقة 2011)  استثمارات في شركات  ميلة ومشاريع مشتركة  28المحاسبي الدولي رقا  

المساه يع    عالجةبم الزميلمة  أو  والشركات  المستثمر  األصول  يا  المشاريع في  أو  ة 
 المشتركة.

ــق يلـــى   ــل ســـريان التطبيـ أاــــل تأايـ
غيــــــر مســـــــمى. ال يــــــزال التطبيـــــــق 

 مسموح به.

 
كمــا فــي أو  موعــةالموحــدة للمجاإلدارة أن هــةه المعــايير الجديــدة والتاســيرات والتعــديالت ســيتا تطبيق ــا فــي البيانــات الماليــة قــع تتو 

ى البيــانات الماليـة علـديدة والتاسـيرات والتعـديالت، قـد ال يــكون ل ـا تـأثير اـوهري بيق هةه المعايير الجتا تطبيق ا، وان تطعندما ي
 في فتـرة التطبيق المبدئي. مجموعةالموحدة لل
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 لموحدةبيانات المالية اعلق بالات تتإيضاح

 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31  للسنة المنتهية في
 
 
 سبية اسات المحالسيملخص بأهم ا 3

 بيان االلتزام
  ناً  على المعايير الدولية للتقارير المالية.  بيانات المالية الموحدةلداد اتا يع

 اإلعدادس أسا
مــا لعادلــة يمــة ابالق ســتثمارات المدراــةالتقيــيا العــادل لال يانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلاــة التاريخيــة، باســتثنا اد البتــا يعــد

تسـتند التكلاـة التاريخيـة بشـكل عـام علـى القيمـة العادلـة كمـا هـو موحـ  فـي السياسـات المحاسـبية أدنـاه.  ،طالل الرب  أو الخسـارة
 .المواوداتتبادل  مقا ل المقدم للبدل
 

مالت لوبــات حــما معــاالمط أي مــاحــد المواــودات، أو دفع ــا لتحويــل تــي ســيتا اســتالم ا لبيــع ألــة هــي القيمــة الين القيمــة العاد
يذا كــان الســعر يمكــا تحقيقــه بطريقــة مباشــرة أو تــا تقــديره  عمــاعــامليا بالســـوق فــي تـــاريخ القيــاس، بيــ  النظــر منتظمــة  ــيا المت

ر عتبـابعـيا اال المجموعـةتأطـة  ،الماليـة المواـودات أو المطلوبـاتالعادلة ألي مـا د تقدير القيمة ييا أطرى. وعننية تقدام تقباستخ
المواـودات  يذا أطـة المتعـامليا فـي السـوق تلـك العوامـل بالحسـبان عنـد تسـعير لك العوامل عند تسعير المواـودات أو المطلوبـاتت

 س.أو المطلوبات في تاريخ القيا
 
  يلــى     ً تنادا  اســ 3أو  2، 1ي المســتوى قياســات القيمــة العادلــة فــليــة، يــتا تصــنيف د التقــارير الماحــافة يلــى ذلــك، ألغــراض يعــداإلبا

القيمــة العادلــة يمكــا مالحظت ــا، وأهميــة المــدطالت لقيــاس القيمــة العادلــة بصــورة  المــدطالت يلــى قياســات كانــ  هــةه دراــة مــا يذا
 ي:كما يلشاملة، التي تا توحيح ا 

 
نشـأة متماثلة التـي يمكـا للم شطة لمواودات أو مطلوباتدلة( في أسواق نر مدراة )غير معمدطالت ألسعا -1المستوى   •

 ياس؛ا  تاريخ القتتبع 
ــدطالت مــــا غيــــر -2المستتتتتوى  • ــ مــ ــعار المدراــ ــودات أو  1ة حــــما المســــتوى األســ ــا فــــي المواــ والتــــي يمكــــا مالحظت ــ

 مباشر؛ و  ريشكل غأو ب بشكل مباشر يماالمطلوبات، 
 .لمواودات أو المطلوباتمدطالت غير مالحظة ل -3المستوى  •
 

 . للمجموعة عملة العرضعملة الوظيفية و ال باعتبارهامارات )الدرها( اإل  درهاالموحدة يانات المالية لقد تا عرض الب

 أساس التوحيد
 .السنةثالث شركات تابعة اديدة طالل تأسيس تيجة لهةه هي السنة األولى إلعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة ن

 
. تتحقـق الســيطرة عنـدما تمتلــك الشــركةالخاحــعة لسـيطرة آت منشـالو  شـركةلل ات الماليــةيانـالب الموحـدة علــى البيانـات الماليــة تشـتمل

ول ـا القـدرة علـى  ؛ اكتر مشـاك حقـوق لعوائـد متييـرة ناتجـة مـا تكون معرحة أو تمتلـ  الج ة المستثمر   ا؛المجموعة السلطة على  
 ى عوائدها.للتأثير علاستخدام سلطت ا 

 
يلى واود  رو ع والظالوقائفي حال أشارت لى الج ة المستثمر   ا أم ال طرة ع ا سييما يذا كان لديبإعادة تقييا ف  مجموعةالتقوم 

 تييرات في واحد أو أكثر ما عناصر السيطرة الثالث المدراة أعاله. 
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 لموحدةبيانات المالية اق باللعات تتإيضاح

 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31  للسنة المنتهية في
 
 
 )يتبع(سبية ات المحاساملخص بأهم السي 3

 )يتبع(  وحيدالت أساس

أقل ما غالبية حقوق التصوي  في الج ة المستثمر   ا، فإن ا تمتلك السيطرة على الج ـة المسـتثمر   ـا   الشركةعندما يكون لدى  
مناــرد. تأطــة  نشــطة ذات الصــلة للج ــة المســتثمر   ــا بشــكلألا كافيــة لمنح ــا القــدرة العمليــة لتوايــهتصــوي  قــوق العنــدما تكــون ح

فــي الج ــة المســتثمر   ــا  الشــركةلتقيــيا فيمــا يذا كانــ  حقــوق تصــوي   ذات الصــلةالوقــائع والظــرو  ر اميــع عتبــافــي اال الشــركة
  كافية أم ال لمنح ا السيطرة، بما في ذلك: 

 
 ريا؛يع أس ا أصحاب األصوات اآلطو  وتلحقوق التصوي  بالنظر يلى حجا  الشركةالل ا امتجح •
 طريا أو أطرا  أطرى؛، أو أي ما مالكي األصوات اآلالشركة ا تمتلكلمحتملة التي تصوي  احقوق ال •
 الحقوق الناشئة ما الترتيبات التعاقدية األطرى؛ و •
شـطة ذات الصـلة فـي ناأل، أو ال تمتلـك، القـدرة الحاليـة لتوايـه تلـكتم ركةالشـأية حقـائق وظـرو  يحـافية تشـير يلـى أن  •

 السابقة.في ااتماعات المساهميا  ل التصوي أنما ة يلىدار قرارات، باإلحافصالوق  الةي يطلت فيه ي
 

الشــركة ة علــى الســيطر  الشــركةالســيطرة علــى الشــركة التابعــة وينت ــي عنــدما تاقــد  للشــركةيبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عنــدما يكــون 
 أوالرب  ن سنة في  يال الدة طالالمستحوذة أو المستبعيدراج ييرادات ومصاريف الشركات التابعة ا يتوعلى واه التحديد، التابعة. 
 ةالشركوحتى التاريخ الةي تاقد فيه  على السيطرة الشركةفيه  ما التاريخ الةي تحصل الموحد  د اً طر والدطل الشامل اآلالخسارة 
 على الشركة التابعة.طرة  السي
    

وإلـى حقـوق الملكيـة غيـر المســيطرة. ين  كةشـر العائـدًة يلـى مـالكي  مـا الـدطل الشـامل اآلطـر تكـون خسـارة وكـل  نـد ين الـرب  أو ال
ا ذلـك حقوق الملكية غيـر المسـيطرة حتـى وإن نـتج عـوإلى  الشركةبعة يكون عائدًا يلى مالكي مجموا الدطل الشامل للشركات التا

 صـاريف، الماإليـراداتلكيـة،   اميـع المواـودات والمطلوبـات، حقـوق المحـة يـتا يطرة.جز فـي حقـوق الملكيـة غيـر المسـرصيد ع
  مل عند توحيدها.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما  يا شركات المجموعة بالكا

 
ــدما يكــــون ذلــــك حــــروري ــات العنـ بية ات المحاســــت التابعــــة لتتوافــــق مــــع السياســــللشــــركاماليــــة ًا، يــــتا ياــــرا  التعــــديالت علــــى البيانـ

 للمجموعة. 
 

 ئمةاقة العة في الشركات التابعالتييرات في ملكية المجمو 
 

حقـوق  معـامالتلسـيطرة يـتا احتسـا  ا كالمجموعـة للـى طسـارة في شركات تابعة والتي ال تـؤدي ي  مجموعةالين التييرات في ملكية  
لتابعة. ة لتعكس التييرات في ملكيت ا في الشركات الملكية غير المسيطر ة المجموعة وحقوق الملكي لمدراةملكية. يتا تعديل القيا ا

يتا يدرااه مباشرة فـي حقـوق  ا قيمة حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوا أو المقبوض يق  فر   أي  يتا تعديل
 .الشركة مساهميون عائدًا يلى الملكية ويك

 
 الارق   ا كـو الخسـارة ويـتا احتسـايتا االعترا  بأي رب  أو طسـارة فـي الـرب  ألمجموعة السيطرة على الشركة التابعة، تاقد اعندما  
( القيمة المدراة سابقًا للمواودات )بما في 2ستبقاة و )لة ألية حصة مجموا القيمة العادلة للمبل  المستلا والقيمة العاد( م1 يا )

  ـا سـابقًا فـي  ة. يتا المحاسـبة علـى اميـع المبـال  المعتـر كة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطر ت الشر مطلوباذلك الش رة(، و 
ابعـة ودات أو مطلوبـات الشـركة التالمجموعـة قامـ  باسـتبعاد مواـكما لو كان  قة  تلك الشركة التابعة طر المتعلمل اآلالشا  الدطل
 /كمــا هــو محــدد وق الملكيــةيلــى تصــنيف آطــر فــي حقــأو التحويــل  الخســارةأو  الــرب  يعــادة التصــنيف يلــىبمعنــى آطــر، )مباشــرة 
تــاريخ . ين القيمــة العادلــة ألي اســتثمار محــتاظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة  (يــةالمالارير الدوليــة للتقــلمعــايير وفقــًا ل مســموح بــه

 ةللتقـارير الماليـللمعيـار الـدولي لمحاسـبة الالحقـة وفقـًا فـي ا وذلـك يالمبدئفقدان السيطرة يتا اعتباره كالقيمة العادلة عند االعترا  
 باستثمار في شركة  ميلة أو مشروا مشترل. المبدئيد االعترا  نعلاة التك، عندما ينطبق، وأ األدوات المالية 9رقا 
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 لموحدةبيانات المالية اعلق بالات تتإيضاح

 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31  للسنة المنتهية في
 
 
 )يتبع(سبية اسات المحاهم السيص بأملخ 3

 )يتبع(  حيدأساس التو 

 ة: الاعال سيطرة ا الية التي تمارس عليتالات التابعة اللدى الشركة الشرك
 

 االسم  نسبة الملكية  التشغيل بلد  الرئيسيالنشاط 
  2020 2021  
     

 تد  رواك  سيريس وان ليم %100 - ازر كايمان يدارة الساا التجارية 
 ليمتد   تويريس  ك  س روا %100 - ازر كايمان ارة الساا التجارية دي

 ليمتد  ثري يس  سير  واك ر   %100 - ازر كايمان يدارة الساا التجارية 

 اإلعتراف باإليرادات  

، ليــمالع ىلــدمات يع أو الخــئالبضــل اة أن تحصــل علي ــا مقا ــل نقــمنشــأدالت، التــي تتوقــع اليــتا قيــاس اإليــرادات بمبلــ  يعكــس البــ
مات و الخـدائع أالبضـ تنقـل السـيطرة علـىا إليرادات عنـدمبا مجموعةتعتر  ال .ثالثةرا  طحصلة بالنيابة عا أباستثنا  المبال  الم
 .يلى عمالئ ا

 
 تقديا الخدمات

 
ا ا يــتدمعنــ مات    ــةه الخــداعتــر الصــيانة والــدعا التشــييلي. يــتا االلعمالئ ــا يدارة اليخــوت المتخصصــة وطــدمات  مجموعــةتقــدم ال
رادات مـا تقـديا اإليـ تسـتند. 15 رقا الماليةولي للتقارير س ش ري بموات المعيار الدساعلى أمحدد وق  في  بالتزام األدا   الوفا 

تـرا  عاال ، ويـتامباشـرة األطـرى المسـموح   ـاالخدمات يلى المعدالت التعاقدية المتاق علي ا مع العميل بما في ذلـك المصـاريف ال
 د.عق كل فترة  على مدى الثا  القسط ساسى أ  ا عل

 
 نشا قود اإلت ما عييرادا
 

 مجموعــةبمواــت شــرول العقــود، تــا تقييــد الد طويلــة األاــل. عقــو مواــت ئ ــا بمتخصصــة لعمال تدامواــو بإنشــا   مجموعــةتقــوم ال
ت را  باإليرادااالعت يتا لةلك .نجزمعمل القا ل المع دفللولدي ا حق قا ل للتناية ل آطر ما يعادة توايه العقارات يلى عميتعاقديًا 
أساس ا ود المنشأة للوفا  بالتزام األدا   ت علىيراداعترا  باإلالالمخراات لقة باستخدام طريلوق  نشا  مع مرور ااإل  ما عقود
ا  نحو الوف  المحر  للتقدم تمناسدطال هةه هي مقياس ة اإلأن طريق اإلدارة وتعتبر .المحاسبة عا عقود اإلنشا  الخاصة   افي  
 . 15ا ولي للتقارير المالية رقالمعيار الد  اتبمو األدا  بالتزامات  الكامل
 

قـــدير نتيجـــة عقـــود المقـــاوالت بشـــكل موثـــوق، يـــتا قيـــاس اإليـــرادات اســـتنادًا يلـــى البـــدل الـــةي تتوقـــع ا تالممكـــيكـــون مـــا ال  عنـــدما
دة ف العقـد المتكبـتا يطاا  تكاليلثة. يرا  ثاأطا ع ة نيابةحصلالم ل باالم نيتثعميل وتسصول عليه في العقد مع الالح  مجموعةال

 طالل فترة الخدمة. 
 

ــ ــون مـ ــدما يكـ ــل وعنـ ــدتز أن ا المحتمـ ــدها  يـ ــة وقيـ ــارة المتوقعـ ــرا  بالخسـ ــتا االعتـ ــد يـ ــي للعقـ ــراد الكلـ ــا اإليـ ــد عـ ـــة للعقـ ــاليف الكليـ التكـ
 فورا. كمصرو 

 
 باإلحـافةلبـاطا ليف مقـاولو اومعــدات وتكـاممتلكـات ات الكاسـت و  ة وموادمالا عـم  رةباشمالف  التكالي  اميع  العقودمل تـكاليف  شت
قيــد  اإلنشـا والمصــاريف العموميــة واإلداريــة للسـنة مو عــة علـى مقــاوالت  اإلنشـا  تـاوالل مقــيف نشـاا مصــار الئمــة مـنسـبة م يلـى

ى الـرب  أو السـنة يلـ فـي ن ايـة ة عـغيـر مو   الي مبـأ يـلتحم تايـ لمنجـز لكـل عقـد.لقيمـة العمـل اا ـ   دل ثمعـب  التناية طـالل السـنة
 قات عامة غير مو عة.الخسارة كنا
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 دةالموحالية  بيانات المتتعلق بالحات  إيضا

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 المحاسبية )يتبع(  ملخص بأهم السياسات 3

 )يتبع( رادات راف باإلياإلعت

  ومطلوبات العقد مواودات
 
 وأنـه عقـدوى الألدا  ولـيس علـى مسـتعنـد مسـتوى التـزام ا وبـات العقـداـودات ومطل  بمو يجـت االعتـرا  هنـ تحديـد أ  عةمو مجل  اماق

مواـــودات  مجموعـــة. تصـــنف البيانـــات الماليـــة الموحـــدةواـــودات ومطلوبـــات العقـــد بشـــكل مناصـــل فـــي الكـــاًل مـــا م عـــرضيجـــت 
 صادية. قتد االاوائال دفقت ونمطقي  تو القد كمتداول وغير متداول على أساس العات  ومطلوب

 الاوائد  طلد
قيـاس مبلـ  الـدطل بشـكل  وإمكانيـة مجموعـةصـادية يلـى القتالع انـافالمالاوائـد عنـدما يكـون مـا المحتمـل تـدفق    دطلعترا   يتا اال
ي علــائــدة الاعر الائا وبســيلــى المبلــ  األساســي القــا نيــة بــالراواالاتــرة الزمالاوائــد علــى أســاس دطــل اســتحقاق  تســجيل يــتاموثــوق. 

ي لألصـل المـالي يلـى صـافوقع المت رلعمة المستقبلية المقدرة طالل اقبوحات النقديُيخصا بالضبط الموهو المعدل الةي    ،بقلمطا
 .عند االعترا  المبدئيلألصل  المدراةالقيمة 

 معداتالممتلكات و ال

ــ ــات والمعـ ــر الممتلكـ ــة التاريختظ ـ ــتدات بالتكلاـ ــًا االسـ ــة ناقصـ ــراك الل ايـ ــائرا و لمتـ ــخنا طسـ ــة الق اضاـ ــيمـ ــة. تشـ ــة المتراكمـ مل التكلاـ
 صل.األعلى  ذحوااالستف المتعلقة بشكل مباشر بيخية المصاريتار ال
 

عندما يكون مـا  المدراة لألصل أو اإلعترا    ا كأصل مناصل حسبما يكون مالئمًا فقط  الالحقة في القيمة  يتا يدراج التكاليف
موثـوق. يـتا يدراج لتكلاـة بشـكل قيـاس اون باإلمكـان ل المعنـي ويكـألصـا امـ مجموعـةللستقبلية ادية مد اقتصالمحتمل أن ينتج فوائ

 و طسائر الاترة التي حدث  في ا.لصيانة األطرى في أرباح أح واصالإلا صاريفكافة م
 

ا يقــال فـي يـرحتسـاب أثـر التيتا ا، ويـنةبقيـة وطـرق االسـت الل فـي ن ايـة كـل سـايـة التقديريـة والقـيا المتتـتا مرااعـة األعمـار اإلنتا
يـة تكلاـة المواـودات لقيم ـا المتبق يصخصـلت   ـثايقة القسـط الباستخدام طر  يتا احتساب االست اللأساس مستقبلي. المقدرة على  

 :المقدرة كما يلي ةااينتاإلفترة أعمارها على 
 

  سنوات
  
 ى المباني تحسينات عل 10 – 5
 معدات مكتبية   4
  يزات  وتج اثأث 4
 ية معدات صنا  4
 سيارات 4
  ةنموذاي قوارب 5
 ساا 23  - 7

 
ــة طاــ  القيمــة المدراــة لألصــل مباشــر يــتا  اــة لألصــل تتجــاو  قيمتــه القا لــة مدر ال مــةا لــة لالســترداد يذا كانــ  القيه القيمتــى قيل
 داد المقدرة.لالستر 
 

ارق  ـيا عوائـد البيـع كـالها ا تحديـديـت أو اآلالت أو المعـدات ممتلكـاتلأحـد ا و تقاعـدة مـا اسـتبعاد أالخسائر الناتجباح أو  ين األر 
 و الخسارة.رب  أال في  ا  والقيمة المدراة لألصل ويتا اإلعترا 
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 بيانات المالية الموحدةق بالت تتعلاحاإيض

 ع()يتب 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ع( ات المحاسبية )يتبملخص بأهم السياس 3

 ذقيد التنفيلية أسماالر  عمالألا

صـًا أيـة طسـارة انخاـاض بالتكلاـة، ناقيـة دار ي اضغراض اإلنتاج والتوريد أو ألغـر المواودات قيد اإلنشا  ألأو ت كاج الممتليتا يدرا
ايا وظيف المـقـارات بمـا فـي ذلـك تكـالالعائدة يلـى تصـميا وإنشـا  الع تشمل التكلاة اميع التكاليف المباشرة.    امعتر   في القيمة  

ــبت العالذا ــة، وبالنسـ ــودات ة للمو قـ ــةؤ الماـ ــ، هلـ ــبية للاليف االتكـ ــة المحاسـ ــًا للسياسـ ــملة وفقـ ــراض المرسـ ــةمجمو قتـ ــع .عـ دما تصــــب  نـ
لمالئــا البنــد ااالســتثمارات العقاريــة أو  يلــى التنايــةه، يــتا تحويــل األعمــال الرأســمالية قيــد هزة لالســتخدام المقصــود لــالمواــودات اــا

 . عةمو مجالسات تا است الك ا وفقًا لسيايو  المعداتو  تلكاتالمم فئةحما 

  مخزون ال

. يـتا تحديـد التكلاـة علـى أسـاس متوسـط التكلاـة لأقـللتحقـق أي مـا  القا لـة يمـةلقيتا تقييا المخـزون علـى أسـاس التكلاـة أو صـافي ا
القا لــة صــافي القيمــة ل مثــتراد. ســتيســوم االت الصــلة ور لشــحا ذاورســوم االماــوترة التكلاــة  مــاتتكــون ، ، وبالنســبة للمــوادالمــرا 
 ع.سويق والبيع والتو يالتفي ا اميع التكاليف المقدرة التي سيتا تكبده ناقصاً المقدر عر البيع ستحقق لل

 مالية الموجودات غير القيمة  انخفاض

كـان  حديـد ينوذلـك لت ملموسـةغيـر الا الملموسـة و ات ـاـة لمواودالقـيا المدر علـى مرااعـة في ن اية كل فتـرة تقريـر   مجموعةالعمل  ت
 ةمــقيتا تقــدير الير يلــى ذلــك يــشــيمــا  القيمــة. يذا واــد خاــاضنار ائيلــى طســ مواــودات قــد تعرحــ ن هــةه الى أيلــ ريهنالــك مــا يشــ

داد قا لة لإلستر ال القيمةتمكا ما تقدير في حال عدم ال ين وادت. ،القيمة انخااضوذلك لتحديد طسائر لألصل  القا لة لإلسترداد  
ا يمكــا م. عنــداألصــل ناســه يلي ــاود يعــ تــيللنقــد ال ةمنتجــللوحــدة اللإلســترداد  لــةا تقــدير القيمــة الق  مجموعــةالد، تقــوم صــل محــدأل

ــةقو ســس تو يــع معتحديــد أ لــى أصــير وحــدات منتجــة للنقــد محــددة، أو يــتا تو يع ــا ي ، يــتا تو يــع األصــول المشــتركة يلــىوثا تــة ل
 . ال يع معقولة وثا تةأسس تو   ي يمكا تحديدالت للنقد ات المنتجةوحدمجموعة ما ال

 
ــين القيمـــ ــترداد هـــي ة القا لـ ــالة لالسـ ــًا تلعادلـــة لألصـــل ناقة اقيمـ ــتخديمـــة االلبيـــع أو قلاـــة اكصـ ــيا قيمـــة امسـ ــد تقيـ ــا أعلـــى. عنـ ، أي مـ
ة ق الحاليـكـس تقييمـات السـو عيطصـا  معـدل تخداماسـبة يلـى قيم ـا الحاليـة ، يتا طصا التدفقات النقدية المستقبلية المقـدر ستخداماال

 لخاصة باألصل. طر اموال والمخاألل للقيمة الزمنية
 
ــة لتقــدير القيمــة القاا ل تــحــافــي  ة، يــتا تخفــي  القيمــة بمــا يقــل عــا القيمــة المدراــ للنقــد( جــةنتأو الوحــدة مســترداد ألصــل )إل ل

ألربـاح أو ا فـيالنخاـاض مباشـرًة بخسـائر اتا اإلعتـرا  د. يـسـترداالقا لـة لإلمـة نتجة للنقـد( يلـى القيالمدراة لألصل )أو الوحدة الم
 ة التقييا.صص يعادمخا اض كتنزيل مخال طسائر االنيا تسجا عندهتقييمه فيتاد مع صلال يذا كان األلخسائر، يا
 

 لـة المعدلـة القايمـة لـى القة للنقـد( ينتجـلألصـل )أو الوحـدة المفي حالة استرااا طسائر انخااض القيمة تـتا  يـادة القيمـة المدراـة 
ب سـاحتلـو لـا يـتا اا ة للنقـد( فيمـجـالمنتلوحـدة ألصـل )أو اة لدراـلملـة عـا القيمـة اراـة المعدالقيمـة المدد زيـترداد، بحيث ال تلإلس
 يذا لخسـائر، يالو امباشرًة فـي األربـاح أتا تسجيل استرااا طسائر انخااض القيمة انخااض القيمة في السنوات السابقة. ي  طسائر
ادة عـخصـص ي ة فـي مقيمـة كزيـادال اـاضنخسترااا طسائر اا تسجيل اه الحالة يتهةي لمعاد تقييم ا فاالقيمة ااألصل مدرج بكان  
 التقييا.
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 الموحدة  بيانات الماليةبالق  علإيضاحات تت

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية ) 3

 ينالموظف آتمكاف 
 ــا  نــاً  علــى  علقـة ســار المتال اكرتــةلقــة باإلاـا ات الســنوية و اقات المــوظايا المتعحقســتالمقـّدرة الص لاللتزامــات يـتا تكــويا مخصــ

  .لموظايا حتى ن اية فترة التقريرا بلما قدمة لمقلخدمات اا
 

ولــة اإلمــارات العربيــة لعمــل فــي داقــانون فقــًا لقة للمــوظايا و يــتا أيضــًا تكــويا مخصــص بكافــة مبلــ  مكافــآت ن ايــة الخدمــة المســتح
 ى ن اية فترة التقرير. عا فترات طدمت ا حت دةتحمال
 
ــ ــا تيـ ــاتسـ ــة اهمات ديد المسـ ــة لل يئـ ــة لمطلوبـ ــات واالعامـ ــات االأملتللمعاشـ ــالينـ ــة بـ ــة المتعلقـ ــانون اتما يـ ــًا للقـ ــواطنيا وفقـ موظايا المـ

ة. يــتا تحميــل هــةه  يــمالمعاشــات والتأمينــات االاتل 2000ر فــي عــام داة الصــلمتحــدلعربيــة امــارات ا( لدولــة اإل2االتحــادي رقــا )
  خدمة للموظايا.لترة اة طالل فسار الخو مساهمات في  يان الرب  أال

 جنبيةاألت عمالال
 بيانــاتعملــة عــرض الو  مجموعــةالعملــة المســتخدمة فــي الفــإن الــدرها اإلمــاراتي )الــدرها( يعتبــر  بيانــات الماليــة الموحــدةاض الغـر أل
 . ية الموحدةالمال
 

 ار الصـر  السـائدةعسـأاس سـأعلـى لعملـة األانبيـة( )ا مجموعـة  العملة المسـتخدمة فـي اللعمالت بخاليتا تسجيل المعامالت با
أســعار ت األانبيــة علــى أســاس بــالعمالر، يــتا يعــادة تحويــل البنــود الماليــة المدراــة رة تقريــفتــل ت.  ن ايــة كــ تــاريخ تلــك المعــامال

 سأســا ادلــة علــىبقيمت ــا العبــالعمالت األانبيــة والتــي تظ ــر ر الماليــة غيــدة تحويــل البنــود تا يعــاريخ. يــ ــةلك التــاة ائدر  الســالصــ
تا قياسـ ا ألانبيـة والتـي يـحويل البنـود غيـر الماليـة بـالعمالت ايعادة تا يتلة ل ا. ال سائدة عند تحديد القيمة العادالصر  ال  راأسع

 يخية.لاة التار طبقًا للتك
 
 ائر وق  حدوث ا.اح أو الخسربتحويل العمالت في األت اروقاب اإلعترا يتا 

 مخصصاتال
عــا أحــداث ســابقة والتــي ج اتي( نــاســتداللوني أو ي )قــانأي التــزام حــال مجموعــةلــى الع ن يكــو  اعنــدمتــرا  بالمخصصــات اإلعيــتا 
  ثوق.  االلتزام بشكل مو بلم قديرمكا تلتزام ويملزمة لتسوية اال مجموعةا المحتمل أن تكون اليكون م
 

 ن ايـة فتـرة التقريـر بعـد  امـكام تـز الل لـة ادل المطلـوب لمقاأفضل التوقعات للبـ كمخصص يتا احتسابه حستر  به ين المبل  المعت
 طة بااللتزام. ر واألمور غير المؤكدة المحياطمخر الاالعتباة بعيا األط
 

لـك مدراـة هـي القيمـة الحاليـة لتمتـه الم الحـالي، فـإن قيزالتـالمقـّدرة لسـداد االدية النقت تدفقاخدام العندما يتا قياس المخصص باست
دها ما طـر  ثالـث، فإنـه داتر اسمتوقع مخصص اد الالمنافع االقتصادية المطلوبة لسد ةفكا أوز  كون النقدية. عندما يالتدفقات ا
 ق. المبل  بشكل موثو س يامبل  مؤكدة ويمكا قة التعاحاسالم و كون استالعترا  بالةمة المدينة كمواودات في حالة يتا ا

 بااللتزامات ود المثقلةعقال
 بااللتزامــات المثقــل قــدلعكمخصصــات. يعتبــر ا وتقــاس بااللتزامــات مثقلــةواــت عقــود مة بشــئنالاليــة الحاااللتزامــات االعتــرا  ب يــتا
الاوائــد  مــات بمواــت العقــدتجنب ــا للوفــا  بااللتزا مكــا يي الالتــعقــد تتجــاو  بموابــه التكــاليف  مجموعــةعنــدما يكــون لــدى ال ئمــاً اق
 قتصادية المتوقعة ما العقد.اال

 الضمانات
 مجموعــةال لتســوية التــزام ،العالقــة اتن فــي تــاريخ  يــع المنتجــات ذاللتزامــات الضــما متوقعــةال لاــةتكات البمخصصــيــتا االعتــرا  

 .مجموعةيلى الخبرة السابقة لل استناداً 
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 بيانات المالية الموحدةبالتعلق  تإيضاحات  

 )يتبع( 2021مبر  ديس 31ي  منتهية فة الللسن
 
   
 بع( تيملخص بأهم السياسات المحاسبية ) 3

 عقود اإليجار  

 كمستأار مجموعةلا
 

العقد  مجموعةالتقوم   كان  يذا  ما  عقد  تو يحأو    هو   تقييا  على  تعتر     ييجار،ي  العقد.  استخدام    مجموعةالعند  د   بحق 
 عقود   ي ا المستأار، باستثنا كون فتاإليجار التي    دقو ع  اتتيبتر بجميع  يتعلق  اإليجار المقا لة فيما    مطلوبات عقودو اودات  المو 

. بالنسبة ل ةه منخاضة القيمة  لمواودات  ارش رًا أو أقل( وعقود اإليج  12أن ا عقود ييجار مدت ا  ب  تعر )ة األال  اإليجار قصير 
عقد اإليجار ما   ترةى فدى معل    الثاقسط س الاإليجار كمصروفات تشييلية على أسا ودعق فوعاتدمب مجموعةال تعتر  العقود،
   .رةؤاةي يتا فيه است الل الاوائد االقتصادية ما األصول الممني المط الز لنل تمثيالُ كثر أ آطر  يمن جأساس  هنال ا يكال
 

  ا خص تو   البد ،خ  تاريفي    سدادها اإليجار التي لا يتا  عقود  ات  لمدفوعبالقيمة الحالية    مبدئياً اإليجار    مطلوبات عقوديتا قياس  
  معدل االقتراض تستخدم    مجموعةالفإن  رًا،  حديده فو ا تسعر ال يمكالا  هة   كانعقد اإليجار. يذا  دام السعر الضمني في  ستخبا

 .المتزايد
 

 اإليجار ما يلي: مطلوبات عقوداإليجار المدراة في قياس عقود  ت عاتشمل مدفو 
 

 عقود ييجار؛حوافز ي أ ناقصاً (، هرلجو با ى طر األ تةعات الثا و دفالم )بما في ذلك ةاإليجار الثا ت دقو ع عاتمدفو  •
المعـدل فـي  أور باسـتخدام المؤشـ بشكل مبـدئيتقاس  معدل،ى مؤشر أو تي تعتمد علاإليجار المتييرة ال  دعقو   وعاتفمد •

 البد ؛تاريخ 
 المتبقية؛ت القيمة حمانابموات المبل  المتوقع أن يدفعه المستأار  •
 و الخيارات؛ل ما ممارسة ى يقيا معقو ار عللمستأا كانا يذ الشرا ،ت  سعر ممارسة طيارا •
 .ممارسة طيار ين ا  عقد اإليجاراإليجار يعكس كان عقد  ذاي العقد،يرامات ين ا   ل اتدفع •
 
 . وحدلما اإليجار كبند مناصل في  يان المركز المالي مطلوبات عقد عرض اتي
 

قياس   القيمة  يا    اللما ط  الحقاً اإليجار    لوبات عقدطميتا  )باإليج  بات عقدلو مطالاائدة على    سلتعك  ةار مدالدة  خدام ستاار 
 ياراؤها. ا ت اإليجار التي عقد  لتعكس مدفوعات المدراة القيمة  ا طالل طصامو علية( دة الاقة الاائطري
 
   :عندما( قةالعالذي  لحق استخدام المواودات مماثل ارا  تعديل )وإار يجاإل مطلوبات عقدبإعادة قياس  مجموعةالتقوم 
 

يعـادة قيـاس مطلوبـات الحالـة يـتا  فـي ذـةهرا ، و طيـار الشـممارسـة  تقييمر في أو هنـال تيييـ  عقـد اإليجـارفتـرة  ييير  ت  تاي •
  قد اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصا المعدل.ع اتوعصا مدفعقد اإليجار ما طالل ط

 
ت قيمـــة لمتوقعــة بمواــات ادفوعالمــفــي ر معــدل أو تيييـــؤشــر أو يييــرات فــي ماإليجــار بســـبت الت مــدفوعات عقــديــر تتي •

ر د اإليجــار مــا طــالل طصــا مــدفوعات عقــد اإليجــامطلوبــات عقــ سدة قيــاتا يعــالحــاالت يــفــي هــةه انة، و مضــمو  متبقيــة
وفـي ييير في سعر الاائدة العـائا، بسبت التيجار عقد اإلمبدئي )ما لا تتيير مدفوعات التخدام معدل الخصا  اسب  دلالمع
 صا المعدل(.الخ معدلام تخداسالحالة يتا  هةه
 
 قدع  اتمطلوب  جار مناصل، وفي هةه الحالة يتا يعادة قياسجار كعقد يييقد اإلعديل عاحتساب ت وال يتا  يجار  د اإليتا تعديل عق

 ا المعدل. عدل الخص خدام مل باستاإليجار ما طالل طصا مدفوعات عقد اإليجار المعد
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 ية الموحدةالمال  بياناتلإيضاحات تتعلق با

 بع()يت 2021ديسمبر   31تهية في  منلا  نةللس
 
 
 يتبع( سبية )المحا ملخص بأهم السياسات 3

 )يتبع(  إليجارد اعقو 

 كمستأار )يتبع( مجموعةال
 

 .ح ار ع  تاالتي ا هةه التعديالت طالل الاترات م أيب مجموعةاللا تقا 
 
قد  كان عيذا   اإلنتااي لألصل األساسي.  رمر والعاإليجاعقد  ما مدة    األقصررة  تاالطالل  المواودات  تخدام  است الل حق اسيتا  

ينق ملكياإليجار  األصل  األسة  استخدام  ل  تكلاة حق  أو  ذلكاسي  فإن  أن    المواودات،  مم  مجموعةاليعكس  ر طيا  سةار تتوقع 
العالقة  مواال  دامتخ ويتا است الل حق اس  الشرا ، العمل اإلنتاايما طالودات ذات  ي  ف  ست الليبدأ االي.  لألصل األساس  ل 
     عقد اإليجار.يخ  دتار 
 
 . الموحد يان المركز المالي ي ف صلمنا كبند المواوداتحق استخدام ض عر ا تي
 

الدولي   مجموعةالتطبق   المحاسبي  كام  يدلتحد  36رقا    المعيار  يذا  استخدام  ا  وتسجيل   متهقي  اض  انخد  ق  ت اوداالمو ن حق 
 ت. ادوالمع متلكاتي سياسة المالمحددة كما هو موح  ف القيمة انخااضطسارة 
 

.  وحق استخدام المواوداتاإليجار    مطلوبات عقد مؤشر أو معدل في قياس    يجارات المتييرة التي ال تعتمد على إلا  جرايدال يتا  
ا  لمدفوعات ويتهةه ا  يلى  شرل الةي يؤديفي ا الحدث أو ال  يتاتي  ال  رةتفي الاكمصرو     العالقةفوعات ذات  مدالب  اإلعترا يتا  

 .الموحد  الخسارةو رب  أ يان الفي "  رى يف أطار مص" حمايدراا ا 
 

ذلك يتا   ما  للمستأار بعدم فصل المكونات غير المؤارة، وبدالً   16لتقارير المالية رقا  لار الدولي  المعيم   يس  عملية،كوسيلة  
 العملية.  ةسيلالو هةه   مجموعةالتستخدم  ا احد. لرتيت و مرتبطة به كت مؤارةر غي نات كو ر ومييجاعقد ي أ احتساب
 

 ة ماليلاألدوات ا

ا فـي األحكـام طرفـ مجموعـةعنـدما تصـب  ال  يـان المركـز المـالي الموحـدليـة فـي بـات المااالعتـرا  بـالمواودات الماليـة والمطلو ا  يت
 داة.التعاقدية لأل

 
  اى شـر ًة يلـالتي تعـود مباشـر اليف المعامالت لعادلة. يتا يحافة تكيمة اية مبدئيًا بالقت المالية والمطلوبات المالادلمواو ا قياس اتي

ل الـرب  أو اـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة بالقيمـة العادلـة مـا طـالنا  المو أو يصدار مواـودات ماليـة ومطلوبـات ماليـة )باسـتث
تا تـــرا  المبـــدئي. يـــأي مـــا أنســـت، عنـــد االعليـــة، المطلوبـــات الما عادلـــة للمواـــودات الماليـــة أولاقيمـــة مـــا ال ام طصـــ( أو الخســـارة

ماليـــة بالقيمــة العادلــة مـــا طــالل الـــرب  أو  مطلوبــات ملـــة العائــدة مباشــرة يلـــى اقتنــا  مواـــودات ماليــة أواالمعاليف االعتــرا   تكــ
 .الموحد ةلخسار في  يان الرب  أو ا  الخسارة مباشرة



 خ.م.شة  شركة الصير للمعدات والتوريدات البحري
           (شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م   سابقاً )

 

22 

 
 بيانات المالية الموحدةالعلق بات تتإيضاح
 )يتبع( 2021ديسمبر   31في    لمنتهيةللسنة ا

 
 
 ( تبع)ي بيةاسمحالسياسات الملخص بأهم  3
 

 )يتبع(لية األدوات الما

 ة ليماالموجودات ال
 

علــى أســاس تــاريخ  يــةادعتيالامشــتريات أو مبيعــات المواــودات الماليــة التــي تــتا بالطريقــة  ا  االعتــرا  بجميــعيــتا االعتــرا  وإليــ
الماليـة التـي تسـتلزم تسـليا اـودات المو  بيعـاتيات أو مهي مشـتر  االعتياديةريقة لتي تتا بالطو المبيعات االمتاارة. ين المشتريات أ

 ائد في السوق.طالل التشريع أو العر  السار  مني تا تحديده ما يطا دات حمالمواو 
 
تصــنيف المواــودات  علــى  نــا العادلــة يمــا بالتكلاــة المطاــأة أو القيمــة  الحقــاً  ا  ــ  عتــر ملقيــاس اميــع المواــودات الماليــة ايــتا 
 .المالية

   ماليةاودات الالمو  تصنيف

 :مطاأةية الحقًا بالتكلاة الاللتأدوات الديا التي تستوفي بالشرول ا  قياسيتا 
 

التـدفقات النقديـة  تحصـيلمـا أاـل  ةليـمال الفـي نمـوذج أعمـال ي ـد  يلـى االحتاـاظ باألصـو يتا االحتااظ باألصل المـالي   •
 ة؛ والتعاقدي

ة ائـدت رأس المال والانقدية التي هي فقط مدفوعا دفقاتددة تفي تواريخ مح ينشأ عن ااقدية لألصل المالي ول التعين الشر  •
 .القائاعلى المبل  األصلي 

 
 :طالل الدطل الشامل اآلطر ماة عادلل التالية الحقًا بالقيمة اليتا قياس أدوات الديا التي تستوفي الشرو 

 
 وبيع المواودات المالية؛ ودية اقتعال ديةدفقات النقتحصيل الت ي في نموذج أعمال ي د  يلىباألصل الماليتا االحتااظ   •
ات رأس المال والاائـدة في تواريخ محددة تدفقات نقدية التي هي فقط مدفوع اعن  ينشأية لألصل المالي اقدين الشرول التع •

   األصلي القائا.لمبالعلى 
 

الخسـارة. بـالرغا ممـا سـبق،  أو رب ل الـالعادلـة مـا طـالألطرى الحقًا بالقيمة ودات المالية ااميع المواس يابشكل افتراحي، يتا ق
 :  التالية عند االعترا  المبدئي بأصل ماليالقا لة لإلليا ار/ تصنياات غيررا  اطتييا مجموعةيجو  لل

 
كيـة فـي الـدطل ثمار حقـوق الملة العادلـة السـتيمـن ائي عرض التيييرات الالحقة في الق  لشكب  ارأن تخت  مجموعةيجو  لل •

 و ( أدناه(؛3يير معينة )انظر )معاا  ستياالة اآلطر في حالشامل ا
عادلـة المطاأة أو معيـار القيمـة التستوفي فيه معايير التكلاة  شكل ن ائي والةياستثمار الديا بتصنيف    مجموعةيجو  لل •

يقلـل ليـي أو طـالل الـرب  أو الخسـارة يذا كـان ذلـك يالقيمة العادلـة مـا لدطل الشامل اآلطر حيث يتا قياسه بال  الما ط
 .دم تطا ق المحاسبةاوهري ع كلبش
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 ات المالية الموحدةانبيإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021ديسمبر   31ة في  تهيلمنللسنة ا
 
 
 بع( ية )يتملخص بأهم السياسات المحاسب  3
 

 )يتبع(لية الما األدوات

 )يتبع(لية الموجودات الما

 )يتبع(اودات المالية المو  تصنيف

 ة  لاائدة الاعلييقة اة وطر لاة المطاأتكال( 1)
 
 اترة ذات العالقة. د طالل الييرادات الاوائ ساب التكلاة المطاأة ألداة الديا وتخصيصحتيقة الهي طر علية طريقة الاائدة الاين 
 
ات مواــودات ذال )أين مــنخا  القيمــة ذات ائتمــا التــي تــا ينشــاؤها أوة ة بخــال  المواــودات المشــترا اــودات الماليــللمو  لنســبةاب
ة لتحصـيالت النقديـاعلي هو المعـدل الـةي يقـوم تمامـًا بخصـا اال اائدةدل الإن مععترا  المبدئي(، فعند االمنخا  القيمة   تمانائ

ة الاعلــي دل الاائــدعــاــز  أساســي مــا م لشــكت المدفوعــة أو المســتلمة التــيل وم والنقــاع الرســلــك اميــلية المقــدرة )بمــا فــي ذالمســتقب
ل العمـر المتوقـع ألداة الـديا، طـال ة، مـامتوقعـان الثنا  طسـائر االئتمـى( باسـتالخصـومات األطـر أو  قسالامالت واأللمعف اوتكالي

ودات الماليــة اــمو للبالنســبة العتــرا  المبــدئي. ا الــديا عنــدألداة مدراــة صــر، إلامــالي القيمــة اللاتــرة أق ا يكــون مالئمــًا،أو، حســبم
صــا ل طا طــالعــدل مــي المدة االئتمــان الاعلــعــدل فائــ، يــتا احتســاب مقيمــةا  الائتمــان مــنخت ذا التــي تــا ينشــاؤهاشــتراة أو مال

  ا عند االعترا  المبدئي.  ديألداة ال لمطاأةكلاة امان المتوقعة، يلى التائر االئت، بما في ذلك طسالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
 
ات تسـديدنـه الالمبـدئي مطروحـًا معتـرا  المـالي عنـد اال ألصلياس اتا عنده قي يالةمالي هي المبل  لألصل ال ةالتكلاة المطاأ  ين
السـتحقاق، ا دئي ومبلـ   المبـالمبلـ اعليـة ألي فـرق  ـيا ذلـكلاائـدة الاستخدام طريقة اسية، باإلحافة يلى االست الل المتراكا بسااأل

عـديل ألي قبل التلألصل المالي  طاأةة المهي التكلالي لماالمدراة لألصل اي القيمة لطسارة. ين ياما  صخصم  بعد تعديل ا ألي
 رة. مخصص طسا

 
مــة العادلــة مــا بالقيطاــأة و اــة الماســة الحقــًا بالتكلات الــديا المقدة الاعليــة ألدو تــرا  بــإيرادات الاوائــد باســتخدام طريقــة الاائــاالعيــتا 

نخا  ئتمــان مــي تــا ينشــاؤها ذات او التــراة أت المشــتلمواــوداليــة بخــال  اودات المااــبالنســبة للمو ر. طــآلا املطــالل الــدطل الشــ
ثنا  ألصـل المـالي، باسـتيمـة المدراـة لعلـى يامـالي الق الاوائد ما طالل تطبيـق معـدل الاائـدة الاعلـيادات  ب يير ااحتسيتا    القيمة،
ح  الحقـًا ي أصـبة التالمالي مواوداتبالنسبة لل ر أدناه(.ظ)اننخا  القيمة م  نماائتمالية التي أصبح  الحقًا ذات  ات اللمواودا

مطاــأة لألصــل علــى التكلاــة ال الاوائــد مــا طــالل تطبيــق معــدل الاائــدة الاعلــيادات بــإير   عتــرا، يــتا اال  القيمــةنخاائتمــان مــذات 
 لـا يعـد لقيمـة، بحيـثن مـنخا  االماليـة ذات ائتمـا ة دا لـألفـي حـال تحسـن  مخـاطر االئتمـان حقـة،  ر الاللتقاريلمالي. في فترات اا

مـة ل تطبيـق معـدل الاائـدة الاعلـي إلامـالي القيمـا طـالوائـد ات الاالعترا  بـإيرادا القيمة، يتاائتمان منخا    ي ذاتالمالاألصل  
  .ل الماليالمدراة لألص

 
ل د مـا طـالادات الاوائـبـإير  مجموعـةلالقيمـة، تعتـر  ا  انخن مـأو التي تا ينشاؤها ذات ائتمـاتراة ة المشالماليالنسبة للمواودات  ب

ى العتــرا  المبــدئي. ال يــتا يعــادة االحتســاب يلــمنــة امــالي لصــل اتكلاــة المطاــأة لألمعــدل علــى الائــدة الاعلــي اللاا عــدلق متطبيــ
تمــان مــنخا  ائ اتذ يي الحقــًا بحيــث لــا يعــد األصــل المــالمــالصــل المــان لألســن  مخــاطر االئتلي حتــى يذا تحاألســاس اإلامــا

 ة. مالقي
 
 وائد". ت الايراداي -ل ي "ييرادات التمويا يدراا ا فأو الخسارة ويت  ربال في الاوائديرادات  االعترا  بإيتا 
 
 
 
 



 خ.م.شة  شركة الصير للمعدات والتوريدات البحري
           (شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م   سابقاً )

 

24 

 
 بيانات المالية الموحدةيضاحات تتعلق بالإ

 بع()يت 2021ديسمبر   31تهية في  للسنة المن
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 )يتبع(لية الما األدوات

 )يتبع(الموجودات المالية 

 )يتبع(مالية ت الاوداو الم تصنيف

 اآلطر  امل ل الدطل الشلة ما طالمة العاد ( أدوات الديا المصناة بالقي2)
عادلـة مـة الالقي ل اآلطر. يـتا تحديـدل الدطل الشامما طالادلة علا بالقيمة مجموعةيتا تصنيف سندات الشركات التي تحتاظ   ا ال

املــة. ليف المعلعادلــة باإلحــافة يلــى تكــاالقيمــة اب لشــركات مبــدئياً اندات يــتا قيــاس ســ ،(1) أ() 26ة قــر الموحــحة فــي الابالطريقــة 
انبيــة )انظــر ت األالعمــال ئر صــر راــة لســندات الشــركات نتيجــة لمكاســت وطســابــالتييرات فــي القيمــة المد حقــًا، يــتا االعتــرا ال

فـي الـرب  أو الاعليـة  ةم طريقـة الاائـدااسـتخدئـد المحتسـبة بااو الادات ر انخاـاض القيمـة )انظـر أدنـاه(، وإيـر سـائو طأدناه(، مكاسـت أ
 لخسـارة  أو اي كان ما الممكا االعترا    ا في الربلخسارة هي ناس المبال  الت  ا في الرب  أو ا  المعتر   المبال   الخسائر. ين
راــة لســندات دة المطــرى فــي القيمــألا اتتيييــر لاــة المطاــأة. يــتا االعتــرا  بجميــع اللتكبا ل تــا قيــاس ســندات الشــركات هــةهفــي حــا
االعتــرا  بســندات  ســتثمارات. عنــدما يــتا يليــا طي يعــادة تقيــيا االما احتيــاراكم ــا حــدطل الشــامل اآلطــر ويــتا تات فــي الــكر الشــ

 . خسارةالدطل الشامل اآلطر يلى الرب  أو الفي ًا أو الخسارة المعتر    ا سابقمكاست نيف الادة تصالشركات هةه، يتا يع

 اآلطر   ة ما طالل الدطل الشامل ة العادلمية المصناة بالقيالملك( أدوات حقوق 3)
ي ارات فـسـتثماال صـنيفلتن ـائي )علـى أسـاس كـل أداة علـى حـدة(  ياـرا  اطتيـار بشـكل مجموعـةلل عند االعتـرا  المبـدئي، يجـو 
الشامل  لة ما طالل الدطادلة العصنيف بالقيمتالب يسم  العادلة ما طالل الدطل الشامل اآلطر. ال ةأدوات حقوق الملكية بالقيم

 لُمستحوذ في اندماج األعمال.ل محتمل معتر  به ما قبل ااارة أو يذا كان  دمار للمتباالستث آلطر في حال تا االحتااظا
 
 ي للمتاارة في حال:  المال ألصلظ باحتاااليتا ا
 

 أو ؛يتقر دى الول علي ا بشكل أساسي بيرض  يع ا على المصحتا ال •
ا دليل علـى معًا ولدي  مجموعةال ي تديرهاحددة التما األدوات المالية الم ا مجموعةم مبدئي، ف ي از لا  عترا عند اال •

 أو ر؛لقصيحديث الكتساب األرباح على المدى اواود نمط فعلي 
 .قد حمان مالي أو أداة تحول مخصصة وفعالة(عوالتي هي باستثنا  المشتقة أن ا مشتقة ) •
 

يًا بالقيمـة العادلـة باإلحـافة طـر مبـدئلشـامل اآلطـالل الـدطل ا العادلـة مـابالقيمـة  ةوات حقـوق الملكيـي أدرات فـاالسـتثما  اسيتا قيـ
 .عاملةيلى تكاليف الم

 
شـامل الالـدطل تييـرات فـي القيمـة العادلـة فـي جـة عـا الئر الناتا  بالمكاسـت والخسـويـتا االعتـراادلـة  مة العحقًا، يتا قياس ا بالقيال
الخســارة المتراكمــة يلــى الــرب  أو  مكســت أوصــنيف الت يــتا يعــادة ال تثمارات.يــيا االســقتفــي احتيــاطي يعــادة  ــا تراكمطــر ويــتا اآل

 ستبقاة. ما يلى األرباح الك يتا تحويل ما ذل داًل تثمارات حقوق الملكية، ستبعاد اسالخسارة عند ا
 

رير االـدولي للتقـ ًا للمعيـارسـارة وفقـخلكيـة فـي الـرب  أو اأدوات حقـوق المل مارات فـيتثه االسـيتا االعترا  بأنصبة األرباح على هـة
 تكلاة االستثمار.  اد از  ما، ما لا تمثل أنصبة األرباح بشكل واح  استرد9ا الية رقالم
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31المنتهية في    للسنة

 
 
 حاسبية )يتبع( اسات المسيالملخص بأهم  3
 

 ع()يتبلية األدوات الما

 تبع(ي)الموجودات المالية 
 
 و الخسارةأ مالية بالقيمة العادلة ما طالل الرب الاودات مو ال( 4)

يمـة العادلــة مــا طـالل الــدطل الشــامل اآلطــر تكلاــة المطاــأة أو القبال يــاسالقي معـايير ال تســتوفاليـة التــي المالمواــودات يـتا قيــاس 
 ى واه التحديد:لل الرب  أو الخسارة. عطاللة ما عادله( بالقيمة ا( أعال3لى )( ي1ظر )ان)
 

 مجموعــةقــا الو الخســارة، مــا لــا ت  أعادلــة مــا طــالل الــربال بالقيمــة يــةيــتا تصــنيف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملك •
 مـا ةلقيمـة العادلـاباألعمـال  ا انـدماجمـ نـاتجالملكية غير محتاظ بـه للمتـاارة أو  ـدل طـارئ تثمار في حقوق اسحديد   ت

  . (( أعاله3أنظر )) ئيا  المبدعتر الدطل الشامل اآلطر عند االطالل 
 

الــدطل الشــامل  لمــا طــاليمــة العادلــة الق لمطاــأة أو معــاييرة التــي ال تســتوفي معــايير التكلاــا تا تصــنيف أدوات الــديايــ •
أدوات  تصـنيفيـتا د قـ ذلـك،لـى ياإلحـافة ة. ب  أو الخسـار الل الربط ادلة ماالعبالقيمة ( أعاله( 2( و)1)أنظر )اآلطر  
القيمـة العادلـة ب طـردلـة مـا طـالل الـدطل الشـامل اآلعايمـة الالق اييرمعايير التكلاة المطاأة أو مع لتي تستوفي يمااالديا 
هري عـدم بشـكل اـو  لـل  أو يقيحـة التصـنيفهـةا  أن عند االعترا  المبـدئي فـي حـال مثـل رةساو الخطالل الرب  أما  
و طلوبــات أالمواـودات أو الم ينشـأ مــا قيـاسسـبة"( الــةي قـد اا يسـمى "عــدم تطـا ق المح)مـعتــرا  اال القيـاس أو  قتطـا
العادلـة مـا بالقيمـة دوات ديـا أي أ مجموعـةلـا تحـدد ال .ن ـا علـى أسـس مختلاـةة عا  بالمكاست والخسائر الناتجتر االع

 طالل الرب  أو الخسارة. 
 
، مـع االعتـرا  ايـة كـل فتـرة تقريـرلعادلـة فـي ن ا ةلـرب  أو الخسـارة بالقيمـا ا طـاللة مـلـالقيمـة العادت الماليـة بالمواـوداس يـايتا ق

مـا عالقــة تحـول محـددة )انظــر   اً اـز ه فيـ الـةي ال تكــون   أو الخســارة يلـى الحـد لـربسـائر بالقيمــة العادلـة فـي اط بـأي مكاسـت أو
فوائـد مكتسـبة  وأربـاح أ أنصـبةخسـارة أي الب  أو الـر  لمعتـر  بـه فـيو الخسـارة االـرب  أ فيصـالتحـول(. يتضـما ا  محاسبةسياسة  

 والخسائر األطرى".  ستفي  ند "المكا ا ايدراعلى األصل المالي ويتا 

 ية يمة المواودات المالق ضانخاا

 سـ ا بالتكلاـة المطاـأة أويـتا قيا تـيا الأدوات الـديت فـي بمخصص طسارة لخسـائر االئتمـان المتوقعـة لالسـتثمارا  مجموعةتعتر  ال
كــةلك عقــود الضــمان و  عقــدمواــودات ال ،تجاريــةمدينــة ال، الــةما الجــاريمل اآلطــر، ذمــا اإلاادلــة مــا طــالل الــدطل الشــلعقيمــة ابال
ــتعكس التييــرات فــي مخــاطر اكــل قعــة فــي تــاريخ و الئتمــان المتر ايــتا تحــديث مبلــ  طســائ .اليالمــ   عتــراان منــة االالئتمــتقريــر ل

 .باألداة المالية المعنيةالمبدئي 
 
 مـاوذ جاريـة، مواـودات العقـدالتمنـي للـةما المدينـة لعمـر الز ارة االئتمان المتوقعة علـى مـدى اساالعترا  بخبدائمًا    مجموعةقوم الت
لسـابقة الخبرة اى دًا يلكس استناماتريمخصص  استخداملمتوقعة على هةه المواودات المالية بار االئتمان  سائيجار. يتا تقدير طاإل

ل ةا المجــال التــي يعمــلعامــة ل ــبالمــدينيا، والظــرو  االقتصــادية ا يلــه حســت العوامــل الخاصــةعد، مــع تمجموعــةلخســارة ائتمــان ال
 حسـبما مـوالو  في تـاريخ التقريـر بمـا فـي ذلـك القيمـة الزمنيـة لأللظر المتوقع لاه التجاه الحالي وكةلك االتجا المدينون في ا وتقييا

 مًا.  ئيكون مال
 
 الزمني عنـدما تكـون  دى العمربخسائر االئتمان المتوقعة على م  باالعترا مجموعةال، تقوم رى ة األطاليمالنسبة لجميع األدوات الب
 بشـكل لـك، يذا لـا تـزد مخـاطر االئتمـان علـى األداة الماليـةومـع ذمبـدئي. ال مخاطر االئتمان منـة االعتـرا في ال  يادة اوهرية  هن
ــتقــوم بق مجموعــةالدئي، فــإن را  المبــعتــري منــة االاــوه ة بمبلــ  يعــادل طســارة االئتمــان يــســارة ل ــةه األداة الماللخمخصــص ااس ي
 ش رًا.  12اترة  متوقعة لال
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 يتبع() اليةاألدوات الم

 بع()يتموجودات المالية ال

 ع( )يتب ة يالمقيمة المواودات ال اضانخا

ف عـا خلـسـو  تنـتج عـا اميـع حـاالت التتوقعـة التـي الم ئتمـانطسـارة االطسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني   ثلتم
ز ًا مــا شــ رًا اــ 12متوقعــة لاتــرة ن الاالئتمــا رةي المقا ــل، تمثــل طســامــدى العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة. فــعلــى  المحتملــة الســداد

ماليـة الممكنـة ى األداة العلـ لتخلـف عـا السـداداالتي يتوقع أن تنتج عا حاالت و دى العمر الزمني م ة علىوقعلمتان  اطسارة االئتم
 قرير.تعد تاريخ الب ش راً  12حما 
 
 جوهرية في مخاطر االئتمان الادة زيال( 1)
 
تقـوم  مجموعـةفـإن ال، يدئالمبـ  ااالعتـر  نـةم اـوهري قـد  ادت بشـكل  الماليـة على األدوات مانإلئتامخاطر  ن تقييا ما يذا كا  عند

الماليـة التـي تحـدث لـألداة  ف عـا السـدادلتخلـمـع مخـاطر اتاريخ التقرير مالية كما في ال  ألداة ل  السدادالتخلف عند  مخاطر  بمقارنة  
ــة عالميــة  نو لمعلومــات الكميــة واال االعتبــاربعــيا  مجموعــةطــة ال، تأالتقيــيا ةاالمبــدئي. عنــد ياــرا  هــ كمــا فــي تــاريخ االعتــرا  قول

 اتما المعلومــتتضــ ر.غيــر مبــر ن تكلاــة أو ا ــد المتاحــة دو  بليةســتقالممعلومــات فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة وال للــدعا، بمــاقا لــة الو 
ي تـا الحصـول التـو ، مجموعـةلل ـا المـدينون في لتـي يعمـلا للصـناعاتعـات المسـتقبلية المستقبلية التي يتا وحع ا في االعتبار التوق

أطـرى مماثلــة،  ومنظمــاتذات الصـلة وث مراكــز البحـو حكوميـة الج ــات الحليـل المـالي و والتاالقتصــادييا خبـرا  الرير اتقــ علي ـا مـا
ت األساســية ليــالــق بالعمتعالاعليــة والمتوقعــة التــي ت للمعلومــات االقتصــاديةادر الخارايــة المختلاــة مصــلنظــر فــي الفة يلــى اباإلحــا
  .مجموعةلل
 
ت بشـكل اـوهري منـة ادد   ئتمـان قـ  مخـاطر االليـة فـي االعتبـار عنـد تقيـيا مـا يذا كانـت التامعلومـالا  ةيـتا أطـ،  التحديدواه    على

 االعترا  المبدئي:
 

 ؛اطلي الد ئتماني  اال  التصنيف   لمالية )ين واد( أو الخاراي لألداة ا ي أو المتوقع في التصنيف  عل لجوهري الاالتدهور ا  •
ي  ف   اوهرية ادة  على سبيل المثال  ي   تمان ألداة مالية معينة. ر االئلمخاط   ة اي ر الخا   ق األسوا مؤشرات    في جوهري  ال التدهور   •

أساالئتمان   امش ه  أو  اال عا  التخلف    مقايضة عار  ،  أو  ا لمدي ل   ئتمان سداد  الةي ك   مدى ،  المدى  أو  الزمنية  فيه  الاترة  ان  
 ؛ أةما التكلاة المطاقل  المالي أ ل القيمة العادلة لألص 

المت التي  • أو  الحالية  األ   ة قع و يرات  األوح في  أو  المعمال  ما  التي  االقتصادية  أو  المالية  تت اا  أن  انخاا   سبت توقع  ض في 
 ؛ لقة بالديون تعالم زاماته لوفا  بالتقدرة المديا على ا   في   هري او 

 ؛لمديا ل   لية متوقع في النتائج التشيي ل ا اعلي أو  ال   وهري الج   ور التده  •
 ؛;يا طرى لناس المدلية األا لم ا الئتمان على األدوات  مخاطر ا   في   الجوهرية لزيادات  ا  •
انخااض   لى مما يؤدي ي ة للمديا، ادية أو التكنولواي ية واالقتص ة التنظيمبيئ في ال اوهري تيير معاكس فعلي أو متوقع حدوث  •

 .بالتزاماته في قدرة المديا على الوفا     اوهري 
 

نة بشكل اوهري ممالي قد  ادت    لى أصل ع ن  ا أن مخاطر االئتم   مجموعة تاترض ال ييا المةكور أعاله،  ائج التق نت عا  بصر  النظر  
ت معقولة وقا لة للدعا تثب  ما معلو   مجموعة ل لا يكا لدى ا يومًا، ما    30ما   اقدية أكثر وعات ا التع مدف اإلدراج المبدئي عندما تتجاو   

 .طال  ذلك 
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021مبر  ديس 31ي  المنتهية ف  للسنة
 
 
 بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  صملخ 3
 

 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(المالية  داتالموجو 
 

 )يتبع(  ية ت المالقيمة المواودا انخااض

 )يتبع( رية في مخاطر االئتمان جوهال ادة زيلا( 1)
 

 بدئيالم هري منة االعترا  و المالية لا ترتاع بشكل ا األدوات ئتمان على مخاطر اال ن تاترض أ  مجموعة ال على الرغا مما سبق، فإن 
ذات مخاطر    ة على أن ا لي الما . يتا تحديد األدوات  نخاضة في تاريخ التقرير خاطر ائتمانية م ا م أن األداة المالية لدي  تا تحديد    يذا 

 :يذا   ائتمانية منخاضة 
 

 ؛ف عا السدادضة للتخلخا ا مخاطر منكان  األداة المالية لدي •
 وت؛ القري على المدىتعاقدي النقدي ال ت التدفقما  بالتزاعلى الوفا ةكبير قدرة  المقترضن لدى أن يكو  •
قليـل قـدرة الضـرورة، يلـى ت، ولكا ليس بمدى الطويلالعلى االقتصادية واألعمال رات السلبية في الظرو  قد تؤدي التيي •

 التعاقدي. ق النقديدفلتزامات التعلى الوفا  با المديا
 

ة" اي "دراة استثماري طار األصل تصنيف ائتماني  يكون لدى   ضة عندما مخاطر ائتمانية منخا  ه أن األصل المالي ل  مجموعة لتعتبر ا 
  دا  أن ي األ له تقييا داطلي يخص "األدا ". يعن اي غير متوفر، فإن األصل قييا الخار لت ان ا وفي حال ك  عالمياً قبول وفًقا للتعريف الم

 .حقة السداد ت مسقوي وليس هنال مبال     ركز مالي قا ل لديه م لطر  الم ا 
 

 بـدئيم الن ـائي هـو تـاريخ االعتـرا  المفـي االلتـزا فـاً طر  مجموعـةةي تصب  فيـه الال يعتبر التاريخالمالية،    الضماناتبالنسبة لعقود  
االعتــرا  مــان منــة مخــاطر االئتهريــة فــي او هنــال  يــادة ة لالنخاــاض القيمــة. عنــد تقيــيا مــا يذا كانــ  ا األداة الماليــغــراض تقيــيأل

 العقد.  ف عا سدادهو أن المديا المحدد سو  يتخلطر في المخا التييرات مجموعةبر الالضمانات المالية، تعتلعقود  المبدئي
 

مــان ئتي مخــاطر االســتخدمة لتحديــد مــا يذا كانــ  هنــال  يــادة اوهريــة فــلمعــايير المفعاليــة اة قبــبمرابشــكل منــتظا  مجموعــةتقــوم ال
ئتمــان قبــل أن يتجــاو  االمخــاطر  جوهريــة فــيللزيــادة ايير قــادرة علــى تحديــد االمعــا نئمــا للتأكــد مــا أيكــون مال اعت ــا حســبماومرا

 اقه. ة استحقالمبل  فتر 
 
 ( تعريف التخلف عا السداد2)
 
ى أن ريخية يل الخبرة التا يث تشير  ح  ان الداطلية يدارة مخاطر االئتم  ألغراض  تخلف عا السداد ة حدوث يلي بمثاب ا م  مجموعة ر ال تعتب 
 بشكل عام: دها  ردا ا است ية ال يمك لالتي تستوفي أحد المعايير التا   مالية ل واودات ا الم 
 

 أو  ؛ ل للع ود المالية ما قبل الطر  اآلطر عندما يكون هنال انت ا •
يقوم    المحتمل أن   ه ما غير أن ة تشير يلى  لي ا ما مصادر طاراي يرها داطليًا أو يتا الحصول ع ي يتا تطو لت لمعلومات ا ا  •

 .( مجموعة حمانات تحتاظ   ا ال اة أي  راع ن م كامل )دو   ل . بشك مجموعة ا في ذلك التزامات ال ته، بم اع التزام مديا  دف ال 
 
أكثر ما   ة لي الما أحد المواودات  قد حدث عندما تجاو     داد لس لتخلف عا ا أن ا   مجموعة ر  النظر عا التحليل السا ق، تعتبر ال بص 
ا السداد  ف ع لتخل ل   ر آط   ا لة للدعا إلثبات أن معيار ولة وق قلومات مع مع   مجموعة ل كا لدى ا قاق ما لا ي خ االستحري ما تا  يوماً   90

 .   مة أكثر مال 
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 بيانات المالية الموحدةلق بالتتعإيضاحات  

 )يتبع( 2021بر  ديسم 31للسنة المنتهية في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3
 

 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(ة اليودات الموجالم
 

 )يتبع(  ية المال واوداتمقيمة ال انخااض

 منخاضةلائتمانية االقيمة الات ة ذماليالمواودات ال( 3)
 
لتـدفقات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة ى اعلـ ارتأثير حـر له ذات قيمة ائتمانية منخاضة عند وقوا حدث أو أكث األصل الماليعتبر  ي

 األحداث التالية:ت ا حول ظمكا مالحانات يييمة االئتمانية  في الق ضخاانعلى االة المالي. تشمل األدللألصل 
 

  ؛ضلمقتر ا مصدر أولا ات مالية هامة يواا اعوبص •
 ه(؛ أعال( ب) د )رااعلتسديالعقد، على سبيل المثال العجز أو التأطير في ا يطالل في •
ــدائنيا(أن يقـــوم  • ــدائا )الـ ــ ،للمقتـــرض الـ ــباب اة نتيجـــة لصـــعوبات ماليـ ــا اتعاقديـــة ادية أو قتصـــألسـ بمـــن   مقتـــرض،ليواا ـ

 ذلك؛ تبار، بخال  باالع (لدائنيااالدائا )ا يكا ليأطةها ي لوالت  يا ات()امت يا تالمقترض ام
 مالي أطر؛ أويا نظيعادة ت س أو أييفال حالة في يدطل المقترضيصب  ما المحتمل أن  •
 ية. مالعوبات اللصألصل المالي بسبت اسوق نشط ل ةا ا عدم واود •

 
 ( سياسة الشطت4)
 
 هنـال ولـيس شـديدة ماليـة بةصـعو  يوااـه يادالمـ أن يلـى تشـير معلومـات نـاله تكون  ماعند ماليلا  األصل  بشطت  مجموعةال  ومقت
  ا ات اإلفـالس، أو قـد تـا وحـعه تحـ  التصـفية أو دطـل فـي ياـر  مـديااليكـون    ثـال عنـدما الم على سـبيل  ،  للتعافي  واقعي  احتمال  أي
  لمواــودات ا تبقــى  يمكــا أن    ي مــا أقــرب. ، أ عــاميا مــا اســتحقاق ا مبــال  قــد تجــاو ت  كــون ال ت   التجاريــة، عنــدما المدينــة  ما  الــة الــة ح ي  فــ
ة المشـورة القانونيـة حيثمـا كـان ذلـك  مراعـا ، مـع  مجموعـة ال ب   خاصة ال   داد االستر   طاحعة ألنشطة اإلنااذ وفقًا إلارا ات الية المشطوبة الم 
 . ة ر الرب  أو الخسا ي  ف   مستردة ل  أية مبا ب    اإلعترا بًا. يتا اس من 
 
 المتوقعة ان االئتم بخسائرا  ( القياس واالعتر 5)

 
 حجـــا أي) ســـدادعـــا ال لتخلــفابـــافتراض  والخســـارة الســداد، عـــا التخلـــف الحتماليــة  ً ال  دلـــي المتوقعـــة االئتمــان ةطســـار  يعتبــر قيـــاس
 بـافتراض الخسـارةو  سـدادلا عـا التخلـف اليـةاحتم يـياتق يعتمـدف. خللتات عند اوالتعرح (تخلف عا السداد واود  حالة  في  الخسارة
عنــد أعــاله. بالنســبة للتعــرض  موحــ  هــو كمــا يةمســتقبل معلومــات ىلــ   ً     نــا   ع ةلــالمعد التاريخيــة ى البيانــاتعلــ عــا الســداد التخلــف
لعقــود بالنســبة لتقريــر. خ اي تــاريفــ اتواــوداإلاماليــة للم فــإن ذلــك يتمثــل بالقيمــة العادلــة ات الماليــة،للمواــود عــا الســداد فلــالتخ
ع أن يـتا سـحب ا وقـمبـال  يحـافية مت يافة يلـى أحـكما في تـاريخ التقريـر، باإلبة مبال  مسحو يتضما التعرض ، الماليةمانات  ضال

 دةحــدالم ويــل المســتقبليةالحتيااــات التم مجموعــةخي، وف ــا التجــاه التــاريأســاس االالمحــدد علــى  مســتقباًل حســت التــاريخ الماتــرض
 ة ذات العالقة. ستقبليمما المعلومات ال ، وغيرهانياللمدي
 

 تحقةســالمن ــا الاــرق  ــيا اميــع التــدفقات النقديــة التعاقديــة متوقعــة علــى ألئتمــان االت الماليــة، يــتا تقــدير طســارة اودابالنســبة للمواــ
 .دة الاعلـي األصـليعر الاائـس سعلى أسا مةاستالم ا، مخصو  مجموعةالعقد واميع التدفقات النقدية التي تتوقع لل  قاً وف  مجموعةلل
تمــان المتوقعــة تتوافــق مــع التــدفقات د طســائر االئلتحديــدمة خدينــة، فــإن التــدفقات النقديــة المســتالمســبة لــةما التــأاير التمــويلي نوبال

  .عقود اإليجار 17المدينة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقا  أايرالت في قياس ذما تخدمةالنقدية المس
 

ل بــط فــي حالــة حــدوث تخلــف عــا الســداد مــا قفقــ تســديد الــدفعات مجموعــةالمــا  تيتطلــ ثالماليــة، حيــانات قــود الضــملع بالنســبة
ا لشــرول األداة المضــمو المــديا  لــى حامــل عقــد الضــمان  ا يعويضــات المتوقــع تو الــدفعنة، فــإن مخصــص الخســارة المتوقــع هــوفقــً

مـديا ال ل عقـد الضـمان المـالي أومـمـا حا اسـتالم ا عـةمجمو ال ل  تتوقـعمبـاقصـًا أي انالمالي عا طسارة االئتمان التي تا تكبـدها 
   أو أي طر  آطر.
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 المالية الموحدة  بياناتبال  إيضاحات تتعلق

 تبع()ي 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 لمحاسبية )يتبع( م السياسات ابأه ملخص 3
 

 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(الموجودات المالية 
 
 ()يتبعالمتوقعة  ئتماناال خسائرلعترا  واالقياس ال (5)
 
تـرة التقريـر فـي فشـ رًا  12لاتـرة  المتوقعـة نة بمبلـ  يعـادل طسـارة االئتمـالماليبقياس مخصص الخسارة لألداة ا  مجموعةال  ام يذا ق
ِ  الشــرول، تقــوم ســتو لــا ت يمنــلز ى مــدى العمــر ارة االئتمــان المتوقعــة علــطســا فــي تــاريخ التقريــر الحــالي أن ، لكن ــا تحــددالســابقة
  ، باســـتثناة رًا فـــي فتـــرة التقريـــر الحاليـــشـــ 12رة بلـــ  يعـــادل طســـارة االئتمـــان المتوقعـــة لاتـــبم بقيـــاس مخصـــص الخســـارة مجموعـــةلا

   ستخدم في ا ن ج مبسط. أ المواودات التي
 

الل ة مـا طـا ل لقيمت ا المدر مقاعديل تع م دوات الماليةرب  أو الخسارة لجميع األفي ال بالمكاست أو الخسائر  مجموعةلاوتعتر   
، الشـامل اآلطـر الل الـدطلطـتا قياسـ ا بالقيمـة العادلـة مـا التي ي باستثنا  االستثمارات في أدوات الديا، ارةطسحساب مخصص  

 لقيمـةا  خاـ، وال تالسـتثماراحتيـاطي يعـادة تقيـيا افـي  وتراكم ـاطر الدطل الشامل اآلفي الخسارة   التي يتا االعترا  بمخصصو 
 .وحدلما ييان المركز المالي في  للألصل الما مدراةال

 ليةيليا  االعترا  بالمواودات الما
نقديـة مـا األصـل أو لتـدفقات الديـة المتعلقـة باسـتالم اعاققـوق التنت ـا  الحفقـط عنـد ا بإليـا  اإلعتـرا  بأصـل مـالي  مجموعـةتقوم ال

رى. أمـا فـي حالـة أطـ منشـأةقـة   ـا يلـى علتة المملكيـفع المنار و اطشكل اوهري كافة مخاألصل المالي، وب  مجموعةعندما تحول ال
ى األصـل المحـول علـ ها بالسـيطرةتمرار ملكيـة واسـلكل اـوهري لكافـة مخـاطر ومنـافع اويـل أو اإلحتاـاظ بشـ تح مجموعـةعدم قيـام ال
. يذا  ـاعقع دفلمتو ال  المبد ادو المتعلقة به في ح صل المحول والمطلوباتاالعترا  بحصت ا المستبقاة في األتقوم ب  مجموعةفإن ال
 . لمالياتستمر باالعترا  باألصل  مجموعةلا فإنية األصل المالي، باالحتااظ بجميع مخاطر ومنافع ملك موعةمجلاقام  

 
 كيةوأدوات حقوق المل ةالمالي  المطلوبات

 ملكيةأو حقوق صنيف كديا الت
 لترتيت التعاقدي.ر ااشى مع اوهمية بما يتق ملكحقو أو ة كية كمطلوبات ماليلديا وأدوات حقوق الملا تصنيف أدوات ايت

 أدوات حقوق الملكية
الملكيـة لوبات ـا. يـتا تسـجيل أدوات بعـد طـرح كافـة مط ةدات منشأو ي عقد يبرها حصة متبقية في موااة حقوق الملكية هي أن أدي
 .رةيف اإلصدار المباشمستلمة بعد تنزيل مصار بالمبال  ال مجموعةقبل ال صادرة ماال
 مالية ال لوباتمطلا

قيمــة بال دئياً بــ" ويــتا قياســ ا ممطلوبــات ماليــة، "كت ذات العالقــة ــاالج يلــىق والمســتحما الدائنــة التجاريــة واألطــرى لــةف ايــتا تصــني
 ريفمصـاب إلعتـرا ويـتا ا الاعليـةم طريقـة الاائـدة بالتكلاة المطاأة باستخدا الحقاً يتا قياس ا لة، و ف المعامالعادلة، بعد طصا تكالي

 ة علي ا غير مادي.ون اإلعترا  بالاائدوالتي يك نا  المطلوبات قصيرة األالعلي، باستثلاد ااس العائسائد على أالاو 
 

دى الاتـرة المعنيـة. ين و يع مصاريف الاوائد على مالي وتالم اللتزاملاأة لاة المطالتك  الحتساباعلية هي طريقة  ة اللاائداين طريقة  
 لتـزاملالر الزمنـي المتوقـع يطـار العمـة المسـتقبلية المتوقعـة فـي عات النقديـدفالـ ا تمامـاً صـل الـةي يخالمعـدهـو  لـي  اعائـدة المعدل الا

 ك مناسبًا.ن ذلذا كايالمالي أو فترة أقصر، 
 اليةت المالمطلوبايليا  اإلعترا  ب

 مدته.  ا انت أو يليائه تعاقدي أوال لتزاماال  استياا ا وفقط عندما يتاالية عندممبإليا  اإلعترا  بالمطلوبات ال مجموعةقوم الت
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 ات المالية الموحدةبيانإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021ديسمبر   31المنتهية في    للسنة
 
 
 سية للتقدير غير المؤكد أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئي 4
 

رة مــا يدالـت يتط ،ة الموحــدةت الماليـبيانـاحــول ال 3والموحـحة فــي ييضـاح رقـا  مجموعــةللفـي طـور تطبيــق السياسـات المحاسـبية 
تا تحديـد هـةه التقـديرات بطريقـة اـاهزة مـا مصـادر أطـرى. يـ حـحةرات وافتراحـات التـي ال تكـون واقيام بأحكـام وتقـديال  مجموعةال

 . امل األطرى ذات العالقة. ين النتائج الاعلية قد تختلف عا هةه التقديراتالخبرة التاريخية والعو  واالفتراحات على أساس
 
ية فــي الاتــرة التــي يــتا في ــا اســبفــي التقــديرات المح االطــتال يل كل مســتمر. يــتا تســجبشــ الفتراحــاتواديرات لتقــا هة هــةاعــمرايــتا 
التقييا تؤثر فقط على تلك الاترة، أو في فترة المرااعة  عديالت الناتجة عا يعادةدة مرااعة هةه التقديرات وذلك في حالة أن التيعا

 تقبلية. ترات الحالية المسى كل  ما الاتؤثر عل اعةرام  الانا كقبلية يذوالاترات المست

 وعةمجمتطبيق السياسات المحاسبية لل فيالحساسة  األحكام 4/1

ــاه(أ 4/2ظــر أن) لتــي تتضــما التقــديراتفيمــا يلــي األحكــام الجوهريــة، باســتثنا  تلــك ا ، والتــي اتخــةت ا اإلدارة فــي عمليــة تطبيــق دن
 . بيانات المالية الموحدة  ا في الر  ر أهمية على المبال  المعتاألثر األكث ا لتي الو  مجموعةية للالسياسات المحاسب

 ترا  باإليرادات  اإلع
يير التاليـة، وإال سـيتا االعتـرا  بـاإليرادات ذا تـا اسـتياا  أحـد المعـااالعترا  باإليرادات مـع مـرور الوقـ ، ي  باالعتباراإلدارة    تأطة

 عند نقطه  منيه:
 
  ؛ تناية األدا مجموعةعند قيام ال مجموعةأدا  ال ق  الاوائد المقدمة ما قبلفي ناس الو ك  ل تعميل ويسيستلا ال •
 أو ينشا  األصل أو تحسينه؛ يلى ينشا  أو تحسيا أحد األصول التي يتحكا في ا العميل عند موعةمجيؤدي أدا  ال •
دا  فــي ســداد قيمــة األ  ــل للتنايــةقا قنشــأة حــللمويكــون ة يلــى ينشــا  أصــل لــه اســتخدام  ــديل للمنشــأ مجموعــةال يــؤدي أدا  ال •

 المكتمل حتى تاريخه.

 مخاطر االئتمان جوهرية في الة زيادال

 12 تــرةعلــى فوقعــة المتتمــان االئطســائر  يعــادلمخصــص كاالئتمــان المتوقعــة  طســائريــتا قيــاس ، 3يضــاح ا هــو موحــ  فــي يكمــ
ت أو لمواـــودا 2رحلـــة المزمنـــي لمواـــودات العمـــر الى مـــد ىلـــعقعـــة متو ئتمـــان الاال طســـائر، أو لمواـــودات المرحلـــة األولـــى شـــ راً 
يحــدد المعيــار  ال. المبــدئيمنــة االعتــرا  اــوهري ل بشــكتــزداد مخــاطر االئتمـان عنــدما  2ة ى المرحلــاألصــل يلــ. ينتقــل 3 ةالمرحلـ
ئتمانية لألصل لمخاطر االا  نايذا كما د تقييا عن. ما الةي يمثل  يادة اوهري في مخاطر االئتمان 9ا رق الماليةللتقارير  الدولي  
 .المعقولة والقا لة للدعاالكمية والنو ية ة و لمستقبليعلومات اتبار المفي االع مجموعةتأطة ال ادت بشكل اوهري، قد 

 اإليجار مدة عقد تحديد
طيــار  ســةر املم صــاديتاقحــافز  تنشــ تأطــة اإلدارة فــي االعتبــار اميــع الحقــائق والظــرو  التــي  جــار،اإلينــد تحديــد مــدة عقــد ع
طيارات اإلن ا ( فقط في مـدة عقـد اإليجـار  يتلالاترات التي  تمديد )أوطيارات ال يدراجرسة طيار اإلن ا . يتا أو عدم مما  ديد،التم

ي فــة لمحتملــلــا تــدرج التــدفقات النقديــة المســتقبلية ايــتا ين ائــه(.  اده )أو لــشــكل معقــول أن يــتا تمديــب مؤكــدجــار يذا كــان عقــد اإلي
 . )أو عدم ين اؤها(تمديدها  يجار سيتالمؤكد بشكل معقول أن عقود اإل، ألنه ليس ما اود اإليجارعق  تامطلوب
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021سمبر  دي 31لسنة المنتهية في  ل
 
 
 (تبعمحاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يأحكام  4

 مجموعةبية للتطبيق السياسات المحاس فياسة سالح حكاماأل 4/1

 راس المال المساها به
ة أحكامـًا مختلاــة. هنـال حااــة يلــى الحكـا لتحديــد مـا يذا كانــ  األداة الماليــة، أو ة، أصــدرت اإلدار فـي عمليــة تصـنيف األداة الماليــ

ًا لجوهر الترتيت الي أو أداة حقوق ملكية وفقملي أو أصل ما األازا  المكونة ل ا، عند االعترا  المبدئي، تصنف على أن ا التزام
معـايير اللملكيـة. عنـد يصـدار حكم ـا، أطـةت اإلدارة فـي االعتبـار لي وأداة حقـوق االتعاقدي وتعرياات االلتزام المـالي، األصـل المـا

، 32الـدولي رقـا  عيـار المحاسـبيالمذات الصلة لتصنيف األدوات المالية على النحو المنصوص عليـه فـي  والتواي ات  التاصيلية
األطـرى يلـى منشـأة أطـرى ومـا  المواـودات الماليـة صوص، ما يذا كان  األداة تتضما التزام تعاقـدي  تسـليا النقـد أوعلى واه الخ

المسـاها ال المجموعة.  ناً  على المعـايير، اسـتنتج  اإلدارة يلـى أن رأس المـيذا كان يتا تسويت ا في أداة حقوق الملكية الخاصة ب
 از  ما حقوق الملكية. به هو

 الشركات التابعة توحيد
لشـركات ذات األغـراض الخاصـة لتحديـد مـا يذا كانـ  تسـيطر في ـا بمـا فـي ذلـك ا المستثمر  المنشآتقام  المجموعة  تقييا اميع  

اليــة الموحــدة. قامــ  م: البيانــات ال10 رقــا فــي المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة المحــدد للمعيــار وفقــاً المســتثمر في ــا  المنشــأةعلــى 
وقدرت ا ومدى مشاركت ا في األنشـطة  عاقدية المعمول   اتيبات التة، ما  يا أمور أطرى،  تقييا حصت ا في الملكية والتر المجموع

 .في ا المنشأة مجموعةذات الصلة للمنشآت المستثمر في ا لتحديد ما يذا كان  تسيطر على ال

 كدؤ غير المر  ديللتقية مصادر الرئيسال 4/2

 تي تحمل مخاطرما في ن اية فترة التقرير والللتقدير غير المؤكد ك المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية  ةالرئيسي  ين االفتراحات
 ما يلي:الية القادمة هي كالمواودات والمطلوبات طالل السنة المهامة قد تتسبت في تعديالت اوهرية على قيا 

 ات للممتلكات والمعد يةقمتبقيا الالو  يةتاااألعمار اإلن
لمعيــار ل وفقــاً والمعــدات فــي ن ايــة كــل فتــرة تقريــر ســنوي رة للممتلكــات قــوم اإلدارة بمرااعــة القــيا المتبقيــة واألعمــار اإلنتاايــة المقــدت

قة ابات السر تختلف عا التقديال قعات السنة الحالية قررت اإلدارة بأن تو .  الممتلكات واآلالت والمعدات:  16الدولي رقا   يالمحاسب
طبيــر طــاراي لتحديــد  بمســاعدةداطليــًا  اً مــإلدارة تقيي، أاــرت االســنةطــالل  حــديثاً بالنســبة للســاا المشــتراة مرااعت ــا.  د يلــىســتناباال

 األعمار اإلنتااية والقيمة المتبقية ل ةه الساا.

 الحركة   يوبطمتقادم ال مخزون الخصص م
تـه يلـى تحركاالمخـزون اسـتنادًا   نـودا لة للتحقق. يـتا تصـنيف الق القيمةصافي تقدير تا ي أو متقادمًا، ماً قديب  المخزون عندما يص
نـد كمخصـص   ة كـلمـقي ترا   نسـت مختلاـة مـايتا اإلعوفقًا لةلك، و بلي المتوقع،  ة واستخدامه المستقماديوحالته ال  ل السنة،طال

ون بطـي  الحركـة وغيـر المتحـرل مخـز حددت اإلدارة  نـود المل، ايلى هةه العو  اناداست .دمالمتقاي  و البط خزون النخااض قيمة الم
هةه  يجةة يذا كان  نتد تكون مطلوبمخزون بطي  الحركة قال ة مخصصااعر ين م  .ركةي  الحالحتساب مخصص المخزون بط

 3,084,381بمبلــ   2021 ديســمبر 31 لــ  مخصــص المخــزون بطــي  الحركــة فــي  .لتقــديراتا ة عــاختلاــالعوامــل اإلرشــادية م
  . درها( 2,841,297: 2020درها )
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021سمبر  دي 31لمنتهية في  لسنة ال
 
 
 (تبعمحاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يأحكام  4

 )يتبع( غير المؤكدر  ديمصادر الرئيسية للتقال 4/2

 لخسارة ص ااحتساب مخص

 للحركــة اتافتراحــ ىيلــ ندتســت ة للــدعا،وقا لــ معقولــة مســتقبلية مــاتلو مع مجموعــةال تســتخدم ة،ن المتوقعــاالئتمــا طســارة سايــق عنــد
 تقــديرات مجموعــةال تســتخدمالــبع .  ضــ ابع لــىع محركــاتال هــةه ســو  تــؤثر وكيــف االقتصــادية لمحركــاتا فختلــلم ةالمســتقبلي
 الخسارة.  معدالت  الحتساب

 
ا لاــرق  ــيالســداد. يعتمــد ذلــك علــى اعــا عــا التخلــف  دير للخســارة الناتجــةي تقــداد هــف عــا الســد التخلــنــع الخســارة المتكبــدةين 
ــ ــدفقالتـ ــة التعاقديـ ــتحة الات النقديـ ــدفقات ا قةمسـ ــع األوالتـ ــتالم ا، مـ ــرض اسـ ــع المقـ ــي يتوقـ ــالتـ ــة مـ ــدفقات النقديـ ــار التـ ــي االعتبـ ــة فـ  طـ

 مضمونة. ال  االئتمانيةالتحسينات الضمانات و 
 

دير اد هو تقعا السد  التخلف يةاحتمالين  تمان المتوقعة. طسارة االئ قياسمدطالت رئيسية في    دداالتخلف عا السالية متشكل احت
البيانــات التاريخيــة واالفتراحــات وتوقعــات الظــرو   احتســاب ذلــك،، يشــمل فتــرة  منيــة معينــة طــاللعــا الســداد ف لتخلــا يــةالحتمال
كمـا فـي  المطلـوباريـة ة التجلـةما المدينـص طسـارة انخاـاض القيمـة لخصـمـان المتوقعـة، ين متلنموذج طسارة االئ  قاً وف  .المستقبلية
  .درها( 1,943,885: 2020) درها 897,524 ل   2021بر يسمد 31
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 دات ممتلكات ومع 5

  المجموع
 مالية  س أعمال رأ

  عدات مكتبية م  أثاث وتجهيزات   معدات صناعية  سيارات  سفن و   قوارب نموذجية  قيد التنفيذ
 تحسينات  

   على المباني 
   درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم  
 التكلفة                

  2020يناير   1في    48,432,558  1,455,990  1,184,399  2,479,929  6,241,253  11,040,000  -  70,834,129
 يحافات    2,529,248  281,600  185,803  556,448  -  -  2,210,949  5,764,048
                                     استبعادات    -  -  -  - ) ( 1,190,100  -  - ) ( 1,190,100
  2021يناير   1في    50,961,806  1,737,590  1,370,202  3,036,377  5,051,153  11,040,000  2,210,949  75,408,077
 يحافات    1,679,331  30,000  24,300  412,541  110,845,324  -  379,948  113,371,444
                  تبعادات   اس  -  -  -  - ) ( 325,200  -  - ) ( 325,200

                 
                  2021  ديسمبر 31في    52,641,137  1,767,590  1,394,502  3,448,918  115,571,277  11,040,000  2,590,897  188,454,321

 المتراكماالستهالك                  
  2020يناير   1في    18,807,624  1,455,990  1,046,400  1,682,621  4,654,788  6,711,714  -  34,359,137
 محمل طالل السنة  4,179,644  62,291  90,413  497,102  870,106  2,208,000  -  7,907,556
                  حة  نتيجة استبعاد    -  -  -  - )  ( 1,161,605  -  - ) ( 1,161,605

                 
  2021يناير   1في    22,987,268  1,518,281  1,136,813  2,179,723  4,363,286  8,919,714  -  41,105,088
 السنة  اللمحمل ط  4,293,644  109,307  112,132  583,645  3,372,870  2,026,521  -  10,498,119
                  حة  نتيجة استبعاد    -  -  -  - ) ( 325,200  -  - ) ( 325,200

                 
                  2021  سمبريد 31في    27,280,912  1,627,588  1,248,945  2,763,368  7,410,959  10,946,235  -  51,278,007

 القيمة المدرجة                
 2021  ديسمبر 31في    25,360,225  140,002  145,557  685,550  108,160,318  93,765  2,590,897  137,176,314

                 
                 

  2020ديسمبر   31في    27,974,538  219,309  233,389  856,654  687,864  2,120,286  2,210,949  34,302,989
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 بيانات المالية الموحدةضاحات تتعلق بالإي

 )يتبع( 2021بر  ديسم 31للسنة المنتهية في  
 
 
 ات )يتبع(ممتلكات ومعد 5
 

ة ذو عالقـة ا ـمـا  ، مقدمـةICADفـي مصـا   ضلمبنية علـى قطعـة أر ة ا( مباني مكتت الشرك1)  المباني  على  اتينتشمل تحس
مـا مـايو  اعتبـاراً تبـدأ  سـنة 30لمـدة   ون كوربوريشـاعة أرض مسـتأارة مـا ستودا في المصا  مبني على قط( م2)و  دون تكلاة
2005 . 
 

 ل المحمل طالل السنة كما يلي:تا تو يع االست ال
2020    2021     
   درهم  درها

     
 ( 19يضاح بيعات )يمتكلاة   9,273,143  6,410,057
      ( 20اح ة وإدارية )ييضميمصاريف عمو   1,224,976  1,497,499

     
7,907,556  10,498,119        

 
 
 عقود إيجار  6
 

 المواودات  حق استخدام
   أرض  سكن عمال  المجموع

   رهم د   درهم  درهم 
 التكلفة       

 2020ديسمبر  31و 2020يناير  1ي ف  7,837,389  3,044,917  10,882,306
               حافات ي  -  -  -

        2021ديسمبر  31في   7,837,389  3,044,917  10,882,306
  المتراكم  االستهالك      

 2020ر يناي 1في   477,424  1,431,746  1,909,170
               (19)ييضاح محمل للسنة   477,424  1,431,746  1,909,170
 2021يناير  1في   954,848  2,863,492  3,818,340
               (19)ييضاح محمل للسنة   477,424  181,425  658,849

        2021ديسمبر  31في   1,432,272  3,044,917  4,477,189
 قيمة المدرجة لا      

        2021ديسمبر  31في   6,405,117  -  6,405,117
       

        2020ديسمبر  31في   6,882,541  181,425  7,063,966
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 المالية الموحدةات  بيانضاحات تتعلق بالإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
  يتبع() جارعقود إي 6
 

 )يتبع(دات و واالم حق استخدام
 

 :  ـ المعتر  به لمواوداتااستخدام حق يتعلق 
 

في    2035مايو    29 ي في وتنت  2005مايو    30ا  سنة تبدأ م  30لمدة    كورب ون    أ وظبي أرض مستأارة ما  ة  قطع . 1
 و ؛صا  أ وظبيالممنطقة 

 . 2021فبراير  12وتنت ي في  2018ر فبراي  13سنوات تبدأ ما   3ي لمدة ا عمال في مصا  أ وظبسك . 2
 

 مطلوبات عقود اإليجار
 
 كما يلي:  يه 2020و 2021ديسمبر  31طالل السنة المنت ية في ر مطلوبات عقود اإليجا الحركة في ين 
 

2020    2021     
   درهم  درها
     

 ير  ينا 1في   7,397,049  9,182,181
 متراكمة تمويلتكلاة يضا :   340,893  430,149

             السنةطالل  مصاريف مدفوعة مقدماً ينزل:  ) 856,706) ) 2,215,281)
      ديسمبر  31في   6,881,236  7,397,049

 
 :كما يلي الموحد الماليز المرك في  يان 2020و  2021ر ديسمب 31ا في كم يتا عرض مطلوبات عقود اإليجار

 
2020    2021     
   درهم  درها
     

 ش راً  12سوية طالل تحقة للمبال  مست  351,108  515,814
            راً ش 12بعد سوية تللال  مستحقة  بم  6,530,128  6,881,235
      يجار مطلوبات عقود اإل  6,881,236  7,397,049

 
المعتر    الرب   المبال   في  يان  طالل  ةالخسار   وأ ا  اآلطر  الشامل  في  السنة    الموحد  والدطل    2021ر  ديسمب  31المنت ية 

 يلي: هي كما  2020و
 

2020    2021     
   درهم  درها
     

 (19)ييضاح حق استخدام المواودات لى مصاريف است الل ع  658,849  1,909,170
           (19)ييضاح جار ت عقود اإليلوبال على مطويتم ةالتك  340,893  430,149
2,339,319  999,742        
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 بيانات المالية الموحدةضاحات تتعلق بالإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ت مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةارااستثم 7
 

2020    2021     
   درهم  درها
     
 السنة في  داية   -  -
 السنة )أ(الل طيحافات   3,004,147,004  -
           السنةطالل صافي التيير في القيمة العادلة   2,461,577,488  -
      السنة  في نهاية   5,465,724,492  -

 
ــنةطـــالل  ( أ) ــاف، السـ ــما اإلحـ ــي ات تتضـ ــتثمارات فـ ــ ااسـ ــة أسـ ــوق مليكـ ــة حقـ ــ   مدراـ ــا  3,000,000بمبلـ ــادرهـ ــا تحويل ـ ــى  تـ يلـ

 .المساها به مالال كرأس  ا وتا احتسا اهمياسم ناً  على قرار ال عةالمجمو 
 

(. تقــع اميــع 1ألســعار المعلنــة فــي ســوق نشــط )المســتوى ض ايــتا تحديــد القــيا العادلــة لالســتثمارات المدراــة بــالراوا يلــى عــرو 
 لمتحدة.االستثمارات في دولة اإلمارات العربية ا

 
 
 مخزون  8

2020    2021     
   مدره  درها
     

 غيار  قطع  3,899,938  3,871,222
      ركة ومتقادم لحي  ابطينزل: مخصص مخزون  ) 3,084,381) ) 2,841,297)

     
1,029,925  815,557        

 
 3,067,805: 2020)درهــا  1,639,313مصــروفات طــالل الســنة فيمــا يتعلــق بالعمليــات  ليــ  تكلاــة المخــزون المعتــر  بــه ك

 .(درها
 

 : يلي زون بطي  الحركة ومتقادم هي كماين الحركة في مخصص مخ
2020    2021     
   درهم  درها
     

 يناير   1في   2,841,297  2,678,324
      محمل للسنة    243,084  162,973

     
      سمبر دي 31في   3,084,381  2,841,297
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ارية وأخرى تج مدينة ذمم 9

2020    2021     
   رهمد  درها
     

 ارية ذما مدينة تج  211,183,364  303,427,911
        في تحصيل ا مشكول  ديون : مخصص زلين ) 897,524) ) 1,943,885)

     
301,484,026  210,285,840   
   قدمة لمورديات مدفعا  41,990,031  96,818,863

 ضاح أ( الستثمار )ييمقدمة  عةدف  61,495,649  -
 دماً عة مقفو ريف مدمصا  2,898,487  3,039,989
 لة  اتأمينات عم  2,148,626  2,148,626
      ذما مدينة أطرى    207,189  62,187
     

403,553,691  319,025,822        
   

ينـة دأيـة فوائـد علـى الـةما المل ا تحميـ. ال يـتيومـًا( 60: 2020) ومـاً ي 60هـو  لمدينة التجاريةالةما ا على اإلئتمانين معدل فترة 
ي الئتمانيـة قبـل قبـول أمع أطـرا  لـدي ا مقـدرة ائتمانيـة ايـدة. يـتا تقيـيا الجـودة التعامل فقط اسة اسي  مجموعةال  تاعتمد  التجارية.
 296,5: 2020درهــا ) ن مليــو  182,23 الــةما المدينــة علــى مبلــ  الي رصــيدر، يتضــما يامــريــن ايــة فتــرة التقفــي  ميــل اديــد.ع
ــلـــةما امـــالي امـــا ي( %97,2: 2020) %86,6درهـــا( تمثـــل نســـبة  ون مليـــ ( عمـــال  رئيســـييا 5: 2020) 5ة مســـتحق مـــا المدينـ
 .مجموعةلل
 

بمبل  يعادل مخصص طسـارة االئتمـان المتوقعـة علـى مـدى لتجارية ة امدينال ابقياس مخصص انخااض قيمة الةم  مجموعةتقوم ال
بــرة وا يلــى الخبــالرا تريكسمخصــص مــااليــة باســتخدام لمواــودات المالمتوقعــة لتلــك ا ر االئتمــانطســائويــتا تقــدير نــي. العمــر الزم
ق الخاصة بالمديا، والظـرو  حقائال عدلة حستلماو ديا وتحليل المركز المالي الحالي للمديا، في التخلف عا السداد للمالسابقة  

  ر.  التقري لظرو  في تاريخاه المتوقع لالتجاه الحالي وكةلك االتجا وتقييال المدينون في ا االقتصادية العامة للمجال الةي يعم
 

ا التااقيــة المســاهميا ا المجموعــةدفعــة ازئيــة دفعت ــا  الســتثمار)أ( تمثــل الدفعــة المقدمــة  مــايو  27رطــة فــي لمؤ مقا ــل التزام ــا وفقــً
ا . كمـمشروا مشترلكيان  إلنشا المشترل"(  "المشروا)دي ام سي سي  ،آي ان تي ، ي اي ان)"االتااقية"( المبرمة مع    2021
  .مليات بعدولا تبدأ الع المشروا المشترل كيانلطرفان بصدد ينشا  ، كان ا2021 ديسمبر 31في 
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 ةبيانات المالية الموحدإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021ديسمبر   31لسنة المنتهية في  ل
 
 
 ارية وأخرى )يتبع(نة تجمدي ذمم 9
 

، المخـاطر ديـدتحض . ليـر مجموعـةال تريكسامخصـص مـ         ً      جارية  نـا   علـى مخاطر الةما المدينة التتااصيل    تاليالالجدول    يوح 
ذات  لمنشـآتاعيتيا همـا "الـةما المدينـة مـا فـر  باصل محاظة الةما المدينة التجارية الخاصة   ا يلى مجمـوعتيا مجموعةم  القا

 ما العمال .االسترداد  وأنمال التاريخية ئتمانطسائر االعلى    ً   نا   ات" نة ما الشرك"الةما المدي" وةالحكومالعالقة ب
 
 نة تجاريةذمم مدي  
  اعيمقيمة بشكل جم  

 مقيمة بشكل 
 فردي

  

  
لم تتجاوز فترة 

 المجموع   365-181  180-121  120-61  60-1  استحقاقها
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

               2021ديسمبر  31
                ومية من جهات حكعمالء 
   % 100  % 8,74  % 0,27  % 0,27  % 0,27  % 0,27  توقعة االئتمان المطسارة دل عم

 رة يامالي القيمة المدراة المقد
 للتخلف عا السداد  

 
60,011,918  55,520,198  62,158,582  30,013,361  

 
3,443,606  -  211,147,664 

 مان المتوقعة على االئت طسارة
 مدى العمر الزمني  

 
162,032  149,905  167,828  81,036  301,023  -  861,824 

               
               

                من شركاتعمالء 
   % 100  -  -  -  -  -  طسارة االئتمان المتوقعة دل مع

 مقدرة ة ال يامالي القيمة المدرا
 للتخلف عا السداد  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

  لىلمتوقعة عمان ااالئتطسارة 
 دى العمر الزمنيم  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

               
               
               2020ديسمبر   31

                من جهات حكومية عمالء 
   % 100  % 19,8  % 0,27  % 0,27  % 0,27  % 0,27  عة ن المتوقئتماطسارة االدل مع

 اة المقدرة قيمة المدر يامالي ال
 ف عا السدادخلتلل  

 
11,971,220  72,829,985  145,770,921  70,719,072  1,254,808  846,205  303,392,211 

 مان المتوقعة على طسارة االئت
 مدى العمر الزمني  

 
32,322  196,641  393,581  190,941  248,494  846,205  1,908,185 

               
               

                تمن شركاعمالء 
   % 100  -  -  -  -  -  طسارة االئتمان المتوقعة دل مع

 قيمة المدراة المقدرة ال يامالي 
 للتخلف عا السداد  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 

 على قعة و ن المتماطسارة االئت
 دى العمر الزمنيم  

 
-  -  -  -  -  35,700  35,700 
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 دةبيانات المالية الموحالب  لقإيضاحات تتع

 ع()يتب 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ارية وأخرى )يتبع(مدينة تج ذمم 9
 

 للــةما المدينــة الــةي تــا اإلعتــرا  بــه منــيالز  رلعمــادى مــة علــى ة فــي مخصــص الخســائر االئتمانيــيوحــ  الجــدول التــالي الحركــ
 :9ا لتقارير المالية رقل ليمعيار الدو ج المبسط للبما يتاق مع الن ة واألطرى التجاري
  

 
 جموعالم

 المقيمة بشكل   
 ي فرد

 المقيمة بشكل   
  اعيجم

  

   درهم   درهم   درهم 
       

 2020 ايرين 1 الرصيد كما في  663,422  881,905  1,545,327
               (20يضاح )ياس مخصص الخسارة صافي يعادة قي  398,558  -  398,558
 2020ديسمبر  31الرصيد كما في   1,061,980  881,905  1,943,885
 وبات طالل السنةمشط  - ) 846,205) ) 846,205)
               (21يضاح )يمخصص الخسارة  اسصافي يعادة قي ) ( 200,156  - ) ( 200,156
        2021ديسمبر  31ي ا ف رصيد كمال  861,824  35,700  897,524

 
 

 موجودات العقد  10
  2021  2020 
 درها   م دره  

     قد مواودات الع
 60,368,373  56,309,507  عقود اإلنشا   −
 16,346,346  8,940,219   تقديا الخدمات  −
     
           17,011,068  14,089,107  العقد   كاليفت
  79,338,833  93,725,787      
 

  مواودات العقد
 

 مجموعــةال ســتلاتما دنـمــال  بمواـت عقــود اإلنشــا  والتـي تنشــأ علعقــد هـي أرصــدة مســتحقة مـا العل  المتعلقــة بمواـودات اين المبـا
سـابقًا بمواـودات العقـد ألي  ةموعـمجال  رفـعتنجـا ات ذات العالقـة بـاألدا . ا اإلال  بما يتماشى مع سلسلة مـا ما العم  مدفوعات

المدينـة فـي الوقـ  الـةي يـتا العقـد يلـى الـةما التجاريـة  اـوداتكمو بق االعتـرا  بـه ف أي مبلـ  سـعمل تا ينجا ه. يتا يعـادة تصـني
 لعميل.ر ليتاوالافيه يصدار 

 
 .2020و 2021ديسمبر  31متداولة كما في العقد  مواودات  عيام
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021ديسمبر   31لمنتهية في  للسنة ا
 
 

 تبع()ي موجودات العقد 10
 
لمتوقعــة ا تمــانر االئســائط ادلعــيمخصــص الخســارة علــى المبــال  المســتحقة مــا العمــال  بمبلــ  بقيــاس  اً دائمــ جموعــةمدارة اليوم تقــ

ال . اإلنشـا ات قطـاالوالتوقعـات المسـتقبلية التاريخيـة  لتخلـف عـا السـداداطبـرة ، مـع األطـة فـي االعتبـار العمـر الزمنـيعلى مدى 
 في ن اية فترة التقرير.استحقاق ا  ةتجاو ت فتر  دقمال  علا حقة ماستلمأي ما المبال  ا يواد
 
احات ال امة التي تا ياراؤها طالل فترة التقرير الحالي في تقييا مخصص الخسارة تر االفير أو تقديت التييير في أساليطرأ أي  لا  

، ال المتوقعـة ئتمـانطسـائر االام دخباسـت ةمـقياـاض النخاللتقيـيا اإلدارة  وفقـاً . اإلنشـا للمبال  المستحقة مـا العمـال  بمواـت عقـود 
 .2020و 2021ديسمبر  31في د كما لعقا داتمواو مقا ل مطلوبة قيمة طسارة انخااض واد ي
 
 

 جهات ذات عالقة 11
 

تــا تعريا ــا فــي المعيــار  ة ذات العالقــة كمــا ــكات ومنشــآت التــي تنــدرج حــما تعريــف الجفــي معــامالت مــع شــر  مجموعــةتــدطل ال
رة اجلـس اإلدم  عضـاا، أ المسـاهميتتضما الج ـات ذات العالقـة . األطرا  ذات العالقة عا اإلفصاح 24ا  ي رقلدو لمحاسبي اال
يقــرر ا. يدارة الرئيســيكة، وشــركائ ا ومــوظاي اإللملكيــة مشــتركة و/ أو إلدارة وســيطرة مشــتر  منشــآت طاحــعةلمــدرا  الرئيســييا و وا

 .الرسوم األطرى وكةلك  العالقةذات  الج اتيلى  /مة مامقدال /تلمةالمسمات دلخاعامالت و لمالمساهمون واإلدارة شرول وأحكام ا
 
 يلي:كما ات ذات العالقة ج مع البأرصدة  ةموعمجلاظ اتحت
 

2020    2021     
   مدره  درها
     

      األم النهائية( شركة)ال مستحق من جهات ذات عالقة  15,310,454  4,099,956
     

      ركة()خاضعة لسيطرة مشت جهات ذات عالقة إلىمستحق   364,781  1,056,634
     
 :من جهة ذو عالقةقرض     
      )أ( متديسي لآر اي  روكرتمن  آر يس   121,832,167  -

 
مخصـص  لتكـويا ةحـرور  الي اللتـ، وباال تحمـل مخـاطر ائتمانيـةات ذات العالقـة ج ـالقررت المجموعة أن المبال  المسـتحقة مـا 
 طسارة محددة أو متوقعة على هةه األرصدة.

 
 وال يحمل أي فائدة.  2022في رض الق سداد يستحق)أ( 
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 ات المالية الموحدةبيانبال  تتعلقت  إيضاحا

 )يتبع( 2021ديسمبر   31في    ة المنتهيةللسن
 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقة 11
 
 هي كما يلي: قة عالالذات ج ات المع ال امة المعامالت ن ي

2020  2021   
   درهم  درها

     
      ت ااديير   26,624,793  24,891,899

     
      ائع وطدمات ضمشتريات ب  5,606,819  4,286,389

     
      (7يضاح رأس المال المساها به )ي  3,000,000,000  -
     
      قةقرض ما ا ة ذو عال  121,832,167  -
     

      أتعاب اإلدارة   2,123,123  3,771,484
 
 

 ت النقد فانقد ومراد 12
2020 
 درها 

 2021 
 درهم 

  

     
 صندوق قد في الن  300,000  150,000

 اارية حسابات  –نقد لدى البنول   94,415,200  170,871,178
      ودائع ثا تة   3,086,484  3,019,522

     
174,040,700  97,801,684        

 
يلـى  وياً سن% 0,17فائدة تتراوح ما ت معدالتي تحمل مودعة لدى البنول التجارية ال الما ودائع قصيرة األة  تالثا تتكون الودائع  

 .(سنوياً % 1,75يلى  سنوياً % 1: ما 2020) سنوياً % 0,20
 

ع ضـتخ ولهـةه البنـأن  حيـث مخـاطر ائتمانيـة منخاضـة بسـبت التخلـف عـا السـدادذات ى أن ـا لـعل البنـو دى لألرصدة يتا تقييا ا
خســارة علــى ال مخصــص تقــدير  مجموعــةتقــوم يدارة ال لــةلك، وفقــاً . قــةالبنــول المركزيــة فــي الــدول ذات العالل قبــلرقابــة عاليــة مــا 

 أي مـا األرصـدة لـدىيتجاو  . لا ش راً  12 لاترةن المتوقعة امئتالة اار سل طيعاد األرصدة لدى البنول في ن اية فترة التقرير بمبل 
سـابقة فـي التخلـف عـا السـداد ومعـدالت االئتمـان الخبـرة الومع األطـة فـي االعتبـار   ،ادتقرير استحقاق السدالرة  فت  البنول في ن اية

طسـارة علـى هـةه  ل أي مخصصـاتجسـت ي لـاللتـاا، وبيمـة تقيـيا عـدم واـود انخاـاض فـي الق  مجموعـةقام  يدارة الة للبنك،  الحالي
 األرصدة.
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 الموحدةية  ات المالبيانبال  تتعلقت  إيضاحا

 )يتبع( 2021ديسمبر   31في    ة المنتهيةللسن
 
 

 رأس المال 13
 

 31. كمـــا فـــي 2021أغســـطس  29الســـوق الثـــاني لســـوق أ ـــوظبي لـــألوراق الماليـــة فـــي فـــي  مجموعـــةتـــا يدراج األســـ ا العاديـــة لل
 ان  حصص المساهمة كما يلي:، ك2021  مبرديس
 

   2021 ديسمبر 31
   نسبة الملكية   عدد   القيمة
   %  األسهم   درهم

       
 ذ.م.م.  اي اتش سي اندستريال القابضة  % 44,90  449,000,000  449,000,000
 ذ.م.م.  ةانانيتي ويف القابض  % 36,00  360,000,000  360,000,000
         ا ات أطرى   % 19,10  191,000,000  191,000,000

       
1,000,000,000  1,000,000,000  100,000 %          

 
مليــار درهــا )القيمــة  1( يلــى هــاا در  6درهــا )القيمــة االســمية للســ ا  مليــون  6 يــادة رأس المــال مــا ، قــرر المســاهمون الســنةطــالل 
وقـرروا تحويـل الشـركة مـا شـركة ذات  ،ورأس المـال المسـاها بـه المسـتبقاةتحويـل مـا األربـاح  لطـالمـا  درهـا(    1ية للس ا  سماال

 .ة طاصةشركة مساهميلى مسؤولية محدودة 
 
حصصـ ما فـي  تحويـل كات ذ.م.م. لشـر المجموعة الملكية القابضـة ذ.م.م. والمجموعـة الملكيـة إلدارة ا  قام ،  2020يناير    1في  

، يتكـون 2020ديسـمبر  31كمـا فـي واي اتـش سـي إلدارة الشـركات ذ.م.م.  ذ.م.م. الشركة يلـى اي اتـش سـي اندسـتريال القابضـة
 كما يلي: لكل س ا هاا در  6مل بمبل  صرح به ومصدر ومدفوا بالكاس ا م 1,000,000رأس مال الشركة ما 

 
   2020ديسمبر  31

   نسبة الملكية   د عد  القيمة
   %  سهم األ  درهم

       
 ذ.م.م.  اي اتش سي اندستريال القابضة  99,95  999,500  5,997,000
        اي اتش سي إلدارة الشركات ذ.م.م.  0,05  500  3,000

       
6,000,000  1,000,000  100          

 
 

 ي قانونتتي اطاحتي 14
 
يــتا شــركة، والنظــام األساســـي لل( ديالتــه)وتع 2015( لســنة 2رقــا ) إلمــارات العربيــة المتحــدةولــة ادل ون االتحــادينلقــاا ألحكــام اً وفقــ

حتـى يصـب  يلـى هـةا االحتيـاطي  ويالتالتحـ اـرا ويتطلـت ييـع. تو  لل ـل اني غيـر قحتياطي قـانو نة يلى االس  رب ما    %10تحويل  
 .الشركةاويًا لنصف رأس مال مسرصيد ال
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 المالية الموحدة  ناتبيالق بالإيضاحات تتع

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 خدمة الموظفين نهاية آت كاف مص مخص  15
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
 9,921,163  10,773,746  يناير  1 في

 2,123,111  2,346,314  محمل للسنة 
 1,270,528) ) 896,839) ) نة سل المدفوا طال

          
      10,773,746  12,223,221  ديسمبر  31في 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  16
2020    2021     
   رهمد  درها
     

 ذما دائنة تجارية    44,803,663  172,644,944
 ة أطرى ائنوذما د قاتحمست  26,993,960  28,846,304

     
     

201,491,248  71,797,623        
  

ســات سيا  وحــع المجموعــةقامــ   .مــًا(يو  90: 2020) يومــاً  90ين معــدل فتــرة اإلئتمــان علــى مشــتريات البضــائع والخــدمات هــو 
 يــتا تحميــل أيــة فوائــد علــى أرصــدة ال محــددة.ود فتــرة االئتمــان الحــد فــي إلدارة المخــاطر الماليــة للتأكــد مــا دفــع االلتزامــات الدائنــة

 ة. التجاري الةما الدائنة
 

 .القيمة المضافة المستحقةة حريبو  أتعاب اإلدارة ،الموظايا تكافآاستحقاق ماألطرى لدائنة ا االةمو   ستحقاتالمتشمل 
 
 

   قدلعامطلوبات   17
2020    2021     
   درهم  درها
     

      مقدمًا ما عمال    ستلمةم  مبال  111,910,507  216,840,063
  
 دفع العميـليلـى العميـل. عنـدما يـ البضـائعيـتا تسـليا  اعنـدمالعميـل،  يلـى يطرة علـى البضـائعل الساإليرادات عند نقب  تا االعترا ي

 للمجموعــة لاســعر المعاملــة المســتب ه يــتا االعتــرا فإنــ للعميــل، المقدمــةالموعــودة  ماتالخــدو  عالبضــائ تســليا قبــل ائعلبضــا مقا ــل
 موعودة يلى العميل.ال اتالبضائع والخدمالسيطرة على  لا نقالعقد حتى يت  طلوباتكم
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 بيانات المالية الموحدةت تتعلق باليضاحاإ

 يتبع() 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 ت إيرادا  18
 

فـي ططـول وفـي نقطـة  منيـة  وقـ ال علـى مـدى خدماتلالبضائع وايل مقا ل تحو  ا ما العقود مع العمال  ييرادات  المجموعةتستمد  
 :اإلنتاج الرئيسية التالية

 
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
     قطة زمنية نفي  –تصنيف اإليرادات 

 483,678,833  599,670,047   دمات تقديا الخ
     

     مدى الوقتعلى  –تصنيف اإليرادات 
      23,409,186  21,088,932   اإلنشا اتييرادات 
     
  620,758,979  507,088,019      
 
 موح  أدناه: 2021ر ديسمب 31 يف يةغير المستوفامات األدا  ( اللتز يازئلمخصص )سعر المعاملة اين 
 
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
      2,713,433  16,624,502  ات المتبقية  دات اإلنشا ييرا

 
 

  ت يعاتكلفة المب 19
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
 430,582,717  521,288,889  مات دتقديا الخ

 20,740,658  17,204,336   عقود اإلنشا ات
          
  538,493,225  451,323,375      
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 لمالية الموحدةبيانات اإيضاحات تتعلق بال

 )يتبع( 2021ديسمبر   31ي  للسنة المنتهية ف
 
 

   )يتبع( تيعاتكلفة المب 19
 
 : ا تو يع تكلاة المبيعات كما يلييت
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
 386,371,784  470,551,152  اة مباشرة  تكل
 56,202,216  57,669,188  ليف موظايا  تكا
 6,410,056  9,273,142  (5)ييضاح  ومعداتلكات  تالل مماست 
 1,909,170  658,849  (6حق استخدام المواودات )ييضاح الل  است 

 430,149  340,896  (6اإليجار )ييضاح  لوبات عقودتكاليف تمويل على مط
          
  538,493,227  451,323,375      
 
 

   ارية إدو اريف عمومية مص 20
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
 14,282,292  20,008,275  موظايا    تكاليف

 625,746  2,421,020  يصالحات وصيانة 
 1,497,499  1,224,976  (5معدات )ييضاح و ات لكاست الل مم
 3,771,484  2,123,123  (11)ييضاح ارة يد أتعاب

 398,558  -  (9ح ا)ييضيل ا ي تحصديون مشكول فطسارة انخااض قيمة مخصص 
 1,853,907  2,083,549  أطرى 

          
  27,860,943  22,429,486      
 
 

     إيرادات أخرى  21
  2021 

 مدره
 2020 
 ادره

     
 -  200,156  (9ضاح خااض القيمة لديون مشكول في تحصيل ا )ييطسارة انعكس 

 133,633  76,191  معدات ات و ممتلك داستبعمكست ما ا
 4,667  18,616  أطرى ييرادات 

          
  294,963  138,300      
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 ةبيانات المالية الموحدلابتتعلق    إيضاحات

 )يتبع( 2021ديسمبر   31ي  للسنة المنتهية ف
 
 

      طارئة   لوباتمط 22
  2021 

 مرهد
 2020 
 ادره

     
      39,288,112  39,086,702  ات  نكية  حمان
 

: 2020) سـنوياً  %1نكية أعاله طالل المسار االعتيادي لألعمـال التـي ياـرض علي ـا البنـك رسـومًا  نسـبة البتا يصدار الضمانات  
 .سنويًا( 1%
 

 مشترل.الروا شمكيان الفي مليون درها  257 يحافي بمبل  موعة باستثمارالتزم  المج
 
 

 الية مالدوات األ 23

 ياسات المحاسبية الهامةالس
إليرادات في ا قواعد اإلدراج، أساس القياس وأسـاس اإلعتـرا  بـا اليت المستخدمة بمساة واألامية ال اسبمحلات اسل السياين تااصي

 3ضــاح يلكيــة تــا اإلفصــاح عن ــا فــي يالم تاو ليــة وأدة والمطلوبــات المالماليــت اواــوداالم ا  نــودوالمصــاريف المتعلقــة بكــل  نــد مــ
 .وحدةبيانات المالية المال ولح

  ل لمامخاطر رأس اة إدار 
د األعلــى لحقــوق الملكيــة. ال ان بأن ــا قــادرة علــى االســتمرار  ينمــا تقــوم بالحصــول علــى العائــمارة رأســمال ا لضــإدبــ مجموعــةالقــوم ت

 مجموعـةالاتيجية اسـتر  ين مخـاطر رأس المـال. دارةي نـة بخصـوصعيمت كـويا رأس المـال ونسـدد لتمح هد  مجموعةال  دىيواد ل
  .بقةلساالسنة اتييير عا  بقي   دون 

 ر الماليةاطخرة الماإد
مخـــاطر  – المخـــاطرتتضـــما هـــةه . مجموعـــةعمليـــات البمراقبـــة وإدارة المخـــاطر الماليـــة المتعلقـــة ب مجموعـــةة الماليـــة للتقـــوم اإلدار 
يــرض ة لاليــة المشــتقا في ــا األدوات الميــة بمــات المالالتجــارة فــي األدو  ل أوطو بالــد مجموعــةالتقــوم  ال ان ومخــاطر الســيولة.االئتمــ

  اطر.لمخا ةإلدار  والمضاربة أ
 

 اإلماراتي. قائمة بالدرها  مطلوبات ا النقدية هيبشكل هام لمخاطر العمالت األانبية ألن اميع مواودات ا و  مجموعةال تتعرض ال

 مخاطر السوق 
ئــدة وأســعار أســعار الســوق، مثــل أســعار صــر  العمــالت األانبيــة وأســعار الاالتييــرات فــي اطر الســوق يلــى ططــر أن اخــمتعــود 
 تعرحــ ا بشــكل أساســي المجموعــةأنشــطة  ينة. الماليــتلكات ــا مــا األدوات أو قيمــة مم مجموعــةعلــى دطــل التــؤثر ســ ا ســو  األ
 .ت األانبيةالصر  العمي أسعار ييرات فلتلنتيجة ية الخاطر المللم



 خ.م.شة  شركة الصير للمعدات والتوريدات البحري
           (شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ذ.م.م   سابقاً )

 

47 

 
 بيانات المالية الموحدةبال  إيضاحات تتعلق

 )يتبع( 2021  ديسمبر 31تهية في  المنة  للسن
 
 

 بع( يت) ةماليالات دو األ 23

 مخاطر االئتمانإدارة 
مـا ك .للمجموعةية طسارة مال لتزاماته التعاقدية مما يؤدي يلىطر  المقا ل عا الوفا  باططر تخلف الير مخاطر االئتمان يلى شت
اظ   ــا أو انات محــتحــمأي عــاة مرا  ون مــان داالئت ألقصــى حــد لمخــاطر المجموعــةتعــرض ين ، 2020و 2021ديســمبر  31 فــي

تزامــات مــا الوفــا  بااللطــرا  المقا لــة األ تخلــفبســبت  للمجموعــةة يــيــؤدي يلــى طســارة مال نيــة أطــرى، ممــا ســو تحســينات ائتما
 :تنشأ ما ةعلمجمو ا بلوالضمانات المالية المقدمة ما ق

 
 . الموحد ليماال مركزال يان المدراة للمواودات المالية المعتر    ا كما هو موح  في القيمة  •

 
يــة االئتمان المجموعــةطر تصــنياات مخــاالحاــاظ علــى و تطــوير   اإلدارةلــى الحــد األدنــى، قامــ  االئتمــان يتقليــل مخــاطر  مــا أاــل

ئتمـاني مـا قبـل وكـاالت تصـنيف تصـنيف االيـتا تـوفير معلومـات ال لسـداد.ا لـف عـالدراـة مخـاطر التخ اً قرحات وفلتصنيف التع
 المجموعـةت الالمالية األطرى المتاحة بشكل عام وسج المعلومات اإلدارةستخدم متاحة، تا لا تكا وإذ  ة،تاحم  مستقلة حيثما كان 
شـكل مسـتمر  ـا بصـنيا ا االئتمـاني ألطرافوت عةو المجمتا مراقبة تعرض ي .اآلطريايسييا والمدينيا نيف عمالئ ا الرئالتجارية لتص
  .المعتمدةالمقا لة را  طا األي  ت المبرمةالقيمة اإلامالية للمعامال  وتتو ا
 

حـد لمخـاطر االئتمـان ى لـألع المجموعـة، وكـةلك تعـرض ت العقـدادة االئتمـان للمواـودات الماليـة ومواـوديوح  الجدول أدناه او 
 .نئتمامخاطر اال ما طالل تصنيف

 

 ات إيضاح 

تصنيفات  
االئتمان  

 ارجيةالخ

تصنيفات  
االئتمان  

 داخليةال

ية  تمانائخسائر 
  12لفترة  عةمتوق

 مدىشهر أو على 
 الزمني  العمر

إجمالي القيمة  
 رة  امخصص خس المدرجة

افي القيمة ص
 ةالمدرج

 درهم   درهم   درهم       
        2021بر ديسم 31

 ( ا) طبق ال ين 9   تجارية ذما مدينة
ان متوقعة طسارة ائتم

على مدى العمر  
 الزمني

211,183,364 (897,524) 210,285,840 

 ال ينطبق  ال ينطبق  10 العقدات مواود
ارة ائتمان متوقعة طس

 ش راً  12على فترة 
79,338,833 - 79,338,833 

مستحق ما ا ات  
 ال ينطبق  طبق ال ين 11   ذات عالقة

 ةطسارة ائتمان متوقع
 راً  ش 12 على فترة

15,310,454 - 15,310,454 

 ال ينطبق  ال ينطبق  12   البنول أرصدة لدى  
ة وقعتمان متائارة طس
 ش راً  12رة على فت 

97,501,684 - 97,501,684 

تمان متوقعة طسارة ائ نطبق ال ي نطبق يال  9 ذما مدينة أطرى 
 ش راً  12على فترة 

207,189 - 207,189 
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 ية الموحدةلالما  بياناتالق بات تتعلإيضاح

 )يتبع( 2021يسمبر  د 31سنة المنتهية في  لل
 
 

 بع( )يت ماليةالات دو األ 23

 )يتبع( ئتمانخاطر اال مة ر داإ

 ات ييضاح 

صنياات  ت
االئتمان  
 اراية الخ

تصنياات  
االئتمان  

 اطليةدال

تمانية  طسائر ائ
 12متوقعة لاترة 
  مدى  ش ر أو على 

 الزمني العمر
يامالي القيمة  

 ارة  سخصص طم ةالمدرا
يمة افي القص

 المدراة
 درها  درها  درها      
        2020ديسمبر  31

 ا( )  ينطبق ال 9 رية  تجا نةمدي ذما
ن متوقعة طسارة ائتما

على مدى العمر  
 الزمني

303,427,911 (1,943,885 ) 301,484,026 

 ال ينطبق  ال ينطبق  10 مواودات العقد
طسارة ائتمان متوقعة 

 93,725,787 - 93,725,787 ش راً  12على فترة 

مستحق ما ا ات  
 بق ال ينط ال ينطبق  11   ذات عالقة

وقعة تم  نائتماطسارة 
 4,099,956 - 4,099,956 ش راً  12فترة  على 

 ال ينطبق  ق بال ينط 12   البنول أرصدة لدى  
رة ائتمان متوقعة طسا

 173,890,700 - 173,890,700 ش راً  12على فترة 

طسارة ائتمان متوقعة  طبق نال ي ينطبق  ال 9 ى ر أطذما مدينة 
 62,187 - 62,187 ش راً  12على فترة 

 
لقيـاس  9ة رقـا لتقـارير الماليـل تطبيق الن ج المبسط في المعيـار الـدولي  المجموعة، قام  نة التجاريةلمديةما الل  سبةبالن (1)

المتوقعــة ل ــةه  ائر االئتمــانطســ تحديــد  جموعــةالم ومتقــ المتوقعــة علــى مــدار العمــر الزمنــي. خســائر االئتمــانلمخصــص 
تمـان اسـتنادًا يلـى حالـة تجـاو  االئلخبـرة التاريخيـة لخسـارة ا سـاسى أعلـ قـديرهايتا ت،  كسمخصص ماتريالبنود باستخدام  
ــتحقا ــرة اسـ ــدينون،  قفتـ ــع المـ ــديل ا مـ ــون تعـ ــبما يكـ ــاً حسـ ــرو  مالئمـ ــتعكس الظـ ــاد لـ ــديرات الظـــرو  االقتصـ ــة وتقـ  يةالحاليـ
ــا .قبليةالمســت ــاً  علــى ليوبالت ــة، تــا عــرض مخــاطر االئتمــان ل ــةه المواــودات  ن يــث ح مــا قاقســتحرة االو  فتــتجــا حال

 شرول مخصص ماتريكس.

 مخاطر السيولة دارةإ
ال مناسبة وذلك   سة يدارة مخاطر سيولةبإعداد سيا  اتق فريق المساهميا، الةي قاميولة تقع على ع سين مسؤولية يدارة مخاطر 

   . لةيو سلة ار دات يومتطلبا ل النقدية والسيولة قصيرة األال ومتوسطة األال وطويلة األا المجموعة تتطلبا دارة مإل
 
اقبة بشكل مستمر للتدفقات النقدية ة ما طالل المر يكاف   اطر السيولة عا طريق باالحتااظ باحتياطياتبإدارة مخ  المجموعةتقوم  
دي بات المالية. يوح  الجدول التالي تااصيل االستحقاق التعاقودات والمطلو االمو   ققاة تواريخ استحلمستقبلية المتوقعة ومطابقا

مطلوبات المالية  ير المخصومة للغدية تا يعداد الجدول  ناً  على التدفقات النق  ا المالية غير المشتقة.وباتطلمل وعةللمجمي المتبق
 .أن تدفعه للمجموعةاريخ يمكا  ناً  على أقرب ت
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 لية الموحدةبيانات الماق باللتعت  تإيضاحا

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 بع( )يت يةمالالات دو األ 23

 ع()يتب دارة مخاطر السيولةإ
 

 المجموع
 سنة  بين 

 سنوات ثالثو 
 خالل 

 واحدةسنة 
  

   درهم  رهمد  رهمد
 2021ر ديسمب 31      

 أطرى  ة و يتجار  دائنةذما   71,436,465  -  71,436,465
 مطلوبات عقود اإليجار   351,108  6,530,128  6,881,236

 قرض ما ا ة ذو عالقة   121,832,167  -  121,832,167
 قة  ا ات ذات عال لىيمستحق   364,781  -  364,781

       
       

200,514,649  6,530,128  193,984,521          
 2020ديسمبر  31      

 أطرى  ة و تجاري دائنةذما   195,075,253  -  195,075,253
 عقود اإليجار مطلوبات   515,814  6,881,235  7,397,049
 ا ات ذات عالقة   لىيمستحق   3,885,247  3,587,382  7,472,629

       
       

209,944,931  10,468,617  199,476,314          

 إدارة مخاطر العملة 
. تــتا  ر الصـر ت أسـعارض لتقلبـاالتعـحـاالت نشـأ ت، ؛ ونتيجـة لـةلكةبـالعمالت األانبيـ لسـائدةعـامالت ا ـبع  الم المجموعـةم تقـو 

ألهـا المدراـة لمبال  اين آلالة. عقود الصر  األانبي ا مستخداسعار الصر  حما معايير السياسة المعتمدة بايدارة تعرحات أ
  ي:تاريخ التقرير هي كما يلفي نبية بعمالت أا مجموعةللية نقدالالمواودات والمطلوبات المالية 

 
 2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  
 المواودات  ات المطلوب  اتلموجودا  بات  المطلو   
          ها در   درها   درهم   درهم   
 3,397,344  124,810,396  14,445,329  16,522,809  يورو  ال
 79,349,023  23,563,371  12,192,243  6,150,963  مريكي األدوالر ال
 3,100,305  440,666  2,130,295  3,939,097   سترلينيإلاه جنيال

 -  137,304  -  137,304   الميربدرها 
 24,772  23,398  3,674  2,603,702    األستراليالدوالر 
 -  -  18,375  -  ال السعودي الري
 -  -  1,725,876  -  ي فور السينيادوالر ال

 انبية العمالت األتحليل حساسية 
إلمـــاراتي مـــرتبط الـــدرها اســـعر صـــر  ين . والجنيـــه اإلســـترليني واليـــوروبشـــكل رئيســـي يلـــى الـــدوالر األمريكـــي المجموعـــة تتعـــرض 
 .ريةاوهير تبطة به غمريكي وبالتالي تعتبر المخاطر المر ألا الربالدو 
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 ة الموحدةاليالمبيانات  تعلق باليضاحات تإ

 بع()يت 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 بع( )يت ماليةالات دو األ 23

 )يتبع(إدارة مخاطر العملة 

 )يتبع(انبية ت األالعمالتحليل حساسية 
اميــع  يبقــا اتي مــع مــار ها اإلفــي اليــورو مقا ــل الــدر  %(10: 2020% )10 نســبة لــى  يــادة/ نقــص ي اســيةيلــى تحليــل الحس ناداً تســا
أعلى بمبل   /: أقل2020يون درها )مل 1,6 بمبل أو أعلى  كون أقلي ممكا أنكان ما ال ة، فإن رب  السنةثا تتييرات األطرى الم

  باليورو. المستحقةاألانبية ما تحويل المبال   عمالتطسارة صر  اليلى تيجة ن رئيسيبشكل  ن درها(و ملي 12,14
 

إلمــاراتي مــع الــدرها امقا ــل  اإلســترليني%( فــي الجنيــه 10: 2020% )10 نســبة  قــصن /الحساســية يلــى  يــادةيــل يلــى تحل اســتناداً 
 /: أقل2020درها ) ن مليو  3,9 بمبل قل أو أعلى أ يكون  أن مكاما الم نكا ة، فإن رب  السنةثا تالمتييرات األطرى اميع    يبقا 

بالجنيـه تحويـل المبـال  المسـتحقة  مـااألانبيـة ت طسـارة صـر  العمـاليلـى جـة ( بشـكل رئيسـي نتيمليـون درهـا 0,26أعلى بمقدار  
 .نيسترلياإل

 القيمة العادلة  قياس

كمـا هـو تقـارب قيمت ـا المدراـة  حـدةو ة الميـبيانات المالفي الية لات المبامطلو وال ليةالما  وداتلموالعادلة لاإلدارة بأن القيمة اتعتقد  
 .ة األالالمالية والمطلوبات المالية ذات طبيعة قصير  داتمواو الحيث أن اميع  بيانات المالية الموحدةفي المبيا  

 
 

 والمخفض للسهم العائد للسهم  24
 
 .السنةالقائمة طالل  اا  لعدد األس على المتوسط المر  السنةرب  ل قسمة لس ا ما طاللالعائد األساسي  احتسابيتا 
 

، السـنةط المـرا  لعـدد األسـ ا العاديـة القائمـة طـالل توسـعلـى الم السـنة ربـ قسـمة  ما طـالللس ا  العائد المخا  ليتا احتساب  
  .معدلة  تأثير األدوات المخاضة

 
 لس ا:العائد على ا احتسابالمستخدمة في ت األس ا يعكس الجدول التالي األرباح ومعلوما

 
  2021  2020 
     
 33,943,352  2,516,330,464  * )درها( السنةرب  

 200,000,000  513,424,658   المصدرةالعادية  ا المتوسط المرا  لعدد األس
 0,17  4,90  العائد األساسي للس ا الواحد )درها(

 
قد يكون ل ا تأثير على ربحية الس ا   تقا بإصدار أي أدواتلا    المجموعةقام لرب  الس ا المخا  حيث أن  لا يتا عرض أي أر 
 عند استخدام ا.

 
الحالية    * للسنة  الرب   العادلةيتضما  القيمة  في  طستثمال  تيير  ما  العادلة  بالقيمة  مدراة  بمبل  ارات  الخسارة  أو  الرب   الل 

 . درها 2,461,577,488
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 .2022يناير  31يخ ر اإلدارة  تاما قبل  ية الموحدةانات الماليبلتا اعتماد وإاا ة يصدار ا


