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  1 الستثمارية ذ.م.م.الدار للعقارات ا
 اإلدارة مجلس تقرير

 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
 

ــدارة تقريره السنوي مصحوبإليقدم مجلس ا ــًا بالبيانـ )"الشركة"( الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م. لشركة المدققة  الموحدة ةـــات الماليـ
 .2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في لوشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ "المجموعة"(، 

 األنشطة الرئيسية

ســـــوف وال نادف وملعب ال ول  بما في ذلك المكاتب ومراكز الت العقاراتتتمثل األنشـــــرة الر يســـــية الماعـــــة بالمجموعة في إدارة 
 ونوادي الشاطئ والمراعم ومحرات التبريد.

 الماليةالنتائج 
 هذه البيانات المالية الموحدة. من  8تم عرض النتا ج المالية للمجموعة في ع حة رقم 

 اإلدارة مجلس أعضاء
 ومدير غير تن يذي اإلدارة مجلس ر يس السيد / طلل الذيابي
 ر يس تن يذي عببوعيالسيد / جاسم عالح 

 مدير غير تن يذي السيد/ جريجوري هاورد فيور
 مدير غير تن يذي السيد/ جاهد الرحمن

 ابراء ذمة
ــــــــــــــذم مجلس اإلدارة ءيبري  ومدقق الحسابات المارجي من مسؤوليتهم فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليهم للسنة المنتهية في  اإلدارةة ـ
 . 2019ديسمبر  31
 

 رةادإلالس جن مبالنيابة ع
 

 طالل الذيابي
 اإلدارة مجلس ر يس
 
 2020مارس  9
 



 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
 للعقارات االستثمارية ذ.م.م.شركة الدار 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي
. )"الشـــــــــركة"( وشـــــــــركاتها التابعة )يشـــــــــار إليها معًا بـ ذ.م.م ســـــــــتثماريةللعقارات اإللشـــــــــركة الدار قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة 

الموحد وبياا والدخل الشــامل  الدخل، وكل من بياا 2019 ديســمبر 31والتي تشــمل بياا المركز المالي الموحد كما في  "المجموعة"(
واإليضــــــــــــــاحات حول ، للســــــــــــــنة المنتهية بذلك التاري  الموحد وبياا الت يرات في حقوف الملكية الموحد وبياا التدفقات النقدية الموحد

 .ومعلومات ت سيرية أخرى  لسياسات المحاسبية الهامةباملمص البيانات المالية باإلضافة إلى 
 

في رأينا، إا البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـــــــورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
وأدا ها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للســــــــــــــنة المنتهية بذلك التاري  وفقًا للمعايير الدولية للتقارير  2019 ديســــــــــــــمبر 31ي ف

 المالية.

 اساس الـــــرأي
حول  دقق الحســــاباتمســــؤولية ملقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إا مســــؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضــــحة في فقرة 

قواعد تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مســـــــــتقلوا عن المجموعة وفق معايير الســـــــــلوم الدولية لمجلس المحاســـــــــبين 
بيانات إلى جانب مترلبات السلوم األخلقي األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بتدقيقنا لل السلوم للمحاسبين المهنيين

ولقواعد الســــــلوم للمحاســــــبين المهنيين  المالية الموحدة للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمســــــؤولياتنا األخلقية األخرى وفقا لهذه المترلبات
فر . ونعتقد بأا بّينات التدقيق الثبوتية التي حصـــلنا عليها كافية ومل مة لتو الصـــادرة عن مجلس المعايير األخلقية الدولية للمحاســـبين

 أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
الحالية. لقد قمنا بمناقشة  الموحدة للسنةإا أمور التدقيق الر يسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 

لجنة  مناقشـــتها معلل تدقيقنا والتي تم تحديدها من خ، ولكنها ال تشـــمل جميع األمور التي تم لجنة التدقيقأمور التدقيق الر يســـية مع 
تم إجراءات التدقيق التي ب، وقمنا بإدراج ملمص تم تحديدهافي الصـــ حات التالية، قمنا بتوضـــيح أمور التدقيق الر يســـية التي  .التدقيق

 تلك األمور. القيام بها لتناول



 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
 )يتبع( ت االستثمارية ذ.م.م.للعقاراشركة الدار 

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا من صل بشأا هذه األمور. الموحدةتم تناول هذه االمور في سياف تدقيقنا للبيانات المالية 

 
 يق الرئيسيةكيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدق أمور التدقيق الرئيسية

 تقييم االستثمارات العقارية
مليوا  16.294بل ت مح ظة االستثمارات العقارية للمجموعة 

 مليوا  15.517: 2018) 2019ديسمبر  31درهم كما في 
درهم( وعافي خسارة القيمة العادلة المسجلة في بياا الدخل 

مليوا درهم(. تقوم  670: 2018مليوا درهم ) 175الموحد 
 بالقيمة العادلة. العقارية بقياس استثماراتها المجموعة

 
يستند تحديد القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية إلى 

 للتقييم. تقييمات خارجية باستمدام نهج الدخل
 

القيمة العادلة لألعل العقاري أعلى أو أقل من  كانت في حال
ة بتعديل القيم باإلعتراف المجموعة ستقوم، المدرجةالقيمة 

 العادلة في بياا الدخل الموحد.
 

 ةيترلب تحليل التدفقات النقدية المستقبلية غير الممصوم
المتبقية وتوقعات الدخل على  اإلحت اظتقييم فترة و للمجموعة 
تقديرات ب القياممن اإلدارة  القا مةالتش يلية  الموجودات
تتعلق بمعدالت اإليجارات المستقبلية  هامةوافتراضات 
 الرسملة وأسعار المصم.ومعدالت 

 
ويستند إلى  جانب هام من جوانب الحكم المح ظةتقييم  يعتبر

يتم تحديد القيمة العادلة بناًء على عدد من االفتراضات. 
وتترلب من اإلدارة وضع  3منهجيات التقييم من المستوى 

 في تحديد القيمة العادلة للستثمارات العقارية. هامةتقديرات 
 

خلل ستدعي ي في التقديريقين العدم هامة من إا وجود حالة 
حيث أا أي تحيز أو  الجانبهذا  علىالتركيز  عملية التدقيق

خرأ في تحديد القيمة العادلة قد يؤدي إلى أخراء جوهرية في 
 البيانات المالية الموحدة.

 
 

 .7األمر، راجع إيضاح  اللحصول على إفصاحات تتعلق بهذ
 

 .الجانبذ الضوابط في هذا قمنا بتقييم تصميم وتن ي
 

شروط تعامله مع  واإلطلع علىقمنا بتقييم ك اءة المقيّ م وقدراته 
 المجموعة لتحديد أا نراف عملهم كاا كافيًا.

 
 المدرجالمبلغ  معتقرير الُمقيّ مين حسب التقييم  قمنا بمرابقة إجمالي

 في بياا المركز المالي الموحد.
 

 على أساس عينة للمقّيمالمجموعة  قدمتها البيانات التي قمنا باختبار
 .ممتارة

 
مراجعة لالتقييم العقاري الداخلي لدينا  يأخصا يب باإلستعانةقمنا 

من  داخلياً و مارجي المقيم المن قبل  التي تم تقييمهاعقارات ممتارة 
وفًقا لمترلبات  العقاراتقبل اإلدارة وتقييم ما إذا كاا قد تم تقييم 

 .قياس القيمة العادلة 13للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي
 

قمنا المعايير المقبولة،  تتجاوزالتقديرات التي  قمنا بتحديدعندما 
لتقديرات التي لمع الُمقي مين واإلدارة ل هم األساس المنرقي  بمناقشتها

 .القيام بهاتم 
 

تحليلت الحساسية على االفتراضات الهامة لتقييم مدى  قمنا بإجراء
 العادلة. ةالقيمعافي خسارة تحديد  فيتأثيرها 

 
 .تحققنا من الدقة الحسابية لتحديد عافي خسارة القيمة العادلةلقد 

 
لتحديد  المدرجة في البيانات المالية الموحدةقمنا بتقييم اإلفصاحات 

 لتقارير المالية.ل الدولية معاييرالما إذا كانت متوافقة مع مترلبات 



 

 

 سابات المستقل إلى السادة مساهميتقرير مدقق الح
 )يتبع( للعقارات االستثمارية ذ.م.م.شركة الدار 

 أمر آخر
من قبل مدقق حســـــابات اخر والذي أقهر تقريره  2018ديســـــمبر  31لســـــنة المنتهية في لتم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

 . حولها رأي غير معدل 2019مايو  29المؤرخ في 

 خرى معلومات أ
حصـــــــــــلنا عليه قبل  الذي تقرير مجلس اإلدارة المســـــــــــؤول عن المعلومات األخرى. تتكوا المعلومات األخرى من وه اإلدارة مجلس إا

. إا المعلومات األخرى ال لك التاري ذبعد  اي نتوقع الحصــــــــــول عليهذال، والتقرير الســــــــــنوي للمجموعة تاري  تقرير مدقق الحســــــــــابات
 حولها. تدقيقناوتقرير  الموحدةتتضمن البيانات المالية 

 
 إا رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

 
بتحديد في االطلع على المعلومات األخرى، وفي ســــــبيل ذلك نقوم  الموحدةتتمثل مســــــؤوليتنا بالنســــــبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية 

أو المعلومات التي حصـــــــــــلنا عليها أثناء قيامنا  الموحدةفيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية 
 بأعمال التدقيق، أو إذا اتضح برريقة أخرى أنها تتضمن أخراًء مادية. 

 
نه يتعين علينا اإلفصـــــاح عن ذلك، اســـــتناًدا إلى األعمال التي قمنا بها إذا اســـــتنتجنا وجود أي أخراء مادية في المعلومات األخرى، فإ

ح عنه في هذا الشأا.  فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاري  هذا التقرير. ليس لدينا ما ُن ص 

 في اعداد البيانات المالية الموحدة  مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة
ألحكام  وطبقاً  مســــؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضــــها بصــــورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير الماليةدارة اإلإا 

ن وضـــع ع، وكذلك 2015( لســـنة 2ألحكام الســـارية للقانوا االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )النظام األســـاســـي للشـــركة وا
ضـــــرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصـــــورة عادلة خالية من أخراء جوهرية،  اإلدارةالداخلية التي تجدها نظام الرقابة 

 سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خرأ.
 

فصـــاح متى كاا مســـتمرة واال كمنشـــأةمســـؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االســـتمرار  اإلدارةاا  ،عند إعداد البيانات المالية الموحدة
ـــة المحاسبي، ما لم تنوي مناسباً  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــدأ االستمراريـ ــــ ــــ ــــ ـــة واعتماد مبـ ــــ ــــ تصفية المجموعة أو وق  اإلدارة ، عن المسا ل المتعلقة باالستمراريـ

 عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
 

 ير المالية للمجموعة.مسؤول عن االشراف على مسار إعداد التقار  مجلس اإلدارةيعتبر 



 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
 )يتبع( للعقارات االستثمارية ذ.م.م.شركة الدار 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
بصـــــــورة عامة من أخراء جوهرية، ســـــــواء  إا غايتنا تتمثل بالحصـــــــول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية

كانت ناشـــــئة عن احتيال أو عن خرأ، و عـــــدار تقرير المدقق الذي يشـــــمل رأينا. اا التأكيد المعقول هو مســـــتوى عال  من التأكيد، وال 
وقد تنشـــــــأ  يضـــــــمن أا عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ســـــــوف تكشـــــــ  دا ًما أي خرأ جوهري في حال وجوده.

فيما إذا كاا من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية  ُمجمعاالخراء عن االحتيال أو عن المرأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو 
 المستمدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.قبل المتمذة من 

 
نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشـــــــك المهني طوال فترة التدقيق. كما  فإنناالدولية، كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق 

 نقوم أيضا:
 
  بتحديد وتقييم مماطر االخراء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خرأ، بالتصميم والقيام

لة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. اا مماطر عدم بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المماطر والحصول على أد
اكتشاف خرأ جوهري ناتج عن االحتيال ت وف تلك الناتجة عن المرأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، 

 سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
 
  بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس باالطلع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة

 ب رض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 
 
 .بتقييم ملءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة 
 
  لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود اإلدارة باستنتاج مدى ملءمة استمدام

حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو قـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. وفي حال 
لينا ل ت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب ع

المالية الموحدة، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة 
الحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توق  التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاري  تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي ا

 أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.
 
 بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيهاب ،

 العلقة برريقة تحقق العرض العادل. المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات
 
  المجموعة  المنشآت أو األنشرة التجارية داخلبالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من

قيام بأعمال التدقيق المحتسبة وفقاً لحقوف الملكية إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولوا عن التوجيه واإلشراف وال
 على ععيد المجموعة ونتحمل كامل المسؤولية عن رأينا حول التدقيق. 

 
فيما يتعلق على ســبيل المثال ال الحصــر بنراف وتوقيت ونتا ج التدقيق الهامة، بما في ذلك  نقوم بالتواعــل مع القا مين على الحوكمة

 لل تدقيقنا.أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خ
 

كما نقوم باطلع القا مين على الحوكمة ببياا يظهر امتثالنا لقواعد الســـلوم المهني المتعلقة باالســـتقللية، والتواعـــل معهم بمصـــو  
لة متى جميع العلقات وغيرها من المسا ل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيًرا معقواًل على استقلليتنا و جراءات الحماية ذات الص

 كاا مناسًبا. 



 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
 )يتبع( للعقارات االستثمارية ذ.م.م.شركة الدار 

 

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
 :بما يلي د، ن ي2015( لسنة 2علوة على ذلك، ووفًقا لمترلبات القانوا االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 
 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ 
  من جميع جوانبها الجوهرية بما يترابق مع األحكام الســـــــــــــــارية للقانوا االتحادي لدولة الموحدةأنه تم إعداد البيانات المالية ،

 ؛2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقم )
  حت ظت بدفاتر محاسبية نظامية؛قد ا الشركةأا 
  مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛ تقريرفي أا المعلومات المالية الواردة 
 31خلل السنة المالية المنتهية في  من قبل المجموعة في أسهم بشراء أو اإلستثماراإلفصاحات المتعلقة ، 3/2يضاح يبين اإل 

 ؛2019ديسمبر 
 المعاملت مع األطراف ذات العلقة مع الشـــــــروط واألحكام التي قد تم بموجبها ب اإلفصـــــــاحات المتعلقة 21رقم  اإليضـــــــاح يبين

 إبرام تلك المعاملت؛ 
  أنه، طبقًا للمعلومات التي توفرت لنا، لم يل ت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أا المجموعة قد إرتكبت خلل السنة المالية المنتهية

أو  2015( لسنة 2أي ممال ات لألحكام السارية للقانوا االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 2019ر ديسمب 31في 
 .2019ديسمبر  31الشركة مما قد يؤثر جوهريًا على أنشرتها أو مركزها المالي كما في  للنظام األساسي

  
  ديلويت اند توش )الشرف األوسط(

  
  
  

  موقع من قبل:
  ورج نجمج

  809رقم القيد 
  2020مارس  9

 أبوقبي
 اإلمارات العربية المتحدة
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 بيان المركز المالي الموحد 
 2019 ديسمبر 31ما في ك
 2018 2019 إيضاحات 
 أل  درهم ألف درهم  

    الموجودات
    ةلو ودات غير المتداجو مال

 2.870.402 2.817.547 5 ممتلكات واالت ومعدات
 175.577 168.198 6 دات غير ملموسة موجو 
 15.516.830 16.294.268 7 ثمارات عقاريةتاس

 8.481 - 17 أدوات مالية مشتقة
        

 18.571.290 19.280.013  متداولةالموجودات غير ال مجموع
    
    ودات المتداولةجو مال

 13.198 12.004 8 ممزوا 
 415.016 503.171 9 أخرى و  تجاريةمدينة  ممذ

 8.526 50.405 21 مستحق من الشركة األم النها ية
 246.242 1.128.483 10 نقد وأرعدة لدى البنوم

        
 682.982 1.694.063  متداولةال موجوداتال مجموع
        

 19.254.272 20.974.076  الموجودات مجموع
    
    وباتلطمق الملكية والوقح
    ق الملكيةوقح
 1 1 11 المال سأر 

 - - 12 إحتياطي قانوني
 10.987.708 11.976.642 13  رأسمالية مساهمة

 61.404 (35.441) 12 احتياطي تحوط التدفقات النقدية
 (67.780) 608.934  أرباح مستبقاة/ )خسا ر متراكمة(

        
 10.981.333 12.550.136  حقوف الملكية العا دة إلى مالكي الشركة

 68.528 68.407  حقوف الملكية غير المسيررة
        

 11.049.861 12.618.543  مجموع حقوق الملكية
    
    وباتلطمال
    ةلو وبات غير المتدالطمال

 1.810.140 3.628.113 14 عكوم غير قابلة للتحويل 
 2.287.713 1.892.774 15 قروض بنكية 

 2.759.214 1.575.000 21  يةقرض شركات من الشركة األم النها
 244.842 224.584 16 التزام عقود اإليجار
 5.543 7.423 17 أدوات مالية مشتقة

        
 7.107.452 7.327.894  ةلو وبات غير المتدالطممجموع ال

    
    ةلو وبات المتدالطمال

 21.811 36.377 14 عكوم غير قابلة للتحويل 
 10.370 8.907 15 قروض بنكية 

 39.359 - 21 مستحق للشركة األم النها ية
 44.526 45.749 16 التزام عقود اإليجار

 216.437 210.586  دفعات مقدمة وودا ع ضماا 
 764.456 726.020 18 تجارية وأخرى  دا نةم مذ
        

 1.096.959 1.027.639  ةلو وبات المتدالطممجموع ال
        

 8.204.411 8.355.533   وباتلطممجموع ال
        
 19.254.272 20.974.076  وع حقوق الملكية والمطلوباتمجم
    
 
 

 جاسم صالح بوصيبع  طالل الذيابي
 الر يس التن يـذي   ر يس مجلس اإلدارة 
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 الموحد  الدخلبيـان 
 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2019 2018 
 درهم أل  ألف درهم إيضاحات 
    

 1.828.997 2.339.717 25 إيرادات
     (640.389) (910.772) 25 تكاليف مباشرة

    
 1.188.608 1.428.945  إجمالي الربح 

    
 (39.359) (93.581) 21 أتعاب إدارة من قبل الشركة األم النها ية

 (3.673) -  مصاريف بيع وتسويق
    

    مصاريف عمومية و دارية
 (26.333) - 19 تكاليف الموق ين   
 (108.876) (203.275) 6، 5 استهلم و ط اء  
 (16.577) (12.890) 9، 5 االنم اض في القيمة عكوسات الممصصات و   
 (21.643) -  أخرى   
    

 - 23.856 7 ربح من استبعاد استثمارات عقارية
 (670.077) (174.903) 7 خسارة القيمة العادلة على استثمارات عقارية، عافي

 45 8.564  إيرادات تمويل
 (187.946) (300.123) 20 تكاليف تمويل
     14.472 -  إيرادات أخرى 

    
     128.641 676.593  الربح للسنة

    
    ربح السنة العائد إلى:

 128.641 676.714  مالكي الشركة
     - (121)  حقوف الملكية غير المسيررة

    
  676.593 128.641     
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 الموحد  الشامل بيـان الدخل
 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2018 2019 إيضاح 
 أل  درهم ألف درهم  
    

 128.641 676.593  الربح للسنة
    
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

    أو المسارة: البنود التي لن يتم إعادة تصني ها الحقاً إلى الربح
خســــارة(/ مكســــب القيمة العادلة الناتجة من أدوات التحوط خلل )

 67.152 (87.484) 17 السنة مصن ة ضمن تحوطات التدفقات النقدية
الناتجة عن أدوات التحوط إلى  المتراكمةإعادة تصـــــنيف المســـــارة 

     - (9.361) 17 الربح أو المسارة عند إل اء االعتراف
    
     67.152 (96.845)  مسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة)ال
    

     195.793 579.748  مجموع الدخل الشامل للسنة
    

    العائد إلى: للسنة الدخل الشامل مجموع
 195.793 579.869  مالكي الشركة

     - (121)  حقوف الملكية غير المسيررة
    
  579.748 195.793     
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 الملكية الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 رأس

 المـال
 إحتياطي 

 قانوني

صافي االستثمار 
من قبل الشركة 

 األم النهائية
 مساهمة 
 رأسمالية 

احتياطي تحوط 
 التدفقات النقدية

أرباح مستبقاة/ 
 )خسائر متراكمة(

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي 

 كةالشر 
 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

  مجموع
 حقوق الملكية

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

 10.191.382 - 10.191.382 - (5.748) - 10.197.130 - -  2018يناير  1الرعيد في 
 1 - 1 - - - - - 1 رأس المال المقدم

 128.641 - 128.641 (67.780) - - 196.421 - - سنةربح ال
 67.152 - 67.152 - 67.152 - - - - ةسناآلخر للالشامل  الدخل

اإلستحواذ على حقوف ملكية غير مسيررة 
 68.528 68.528 - - - - - - - (29إيضاح )

 594.157 - 594.157 - - 395.804 198.353 - - عافي الحركة خلل السنة
 - - - - - 10.591.904 (10.591.904)   (3/1)إيضاح  تحويل خلل السنة

          
          

 11.049.861 68.528 10.981.333 (67.780) 61.404 10.987.708 - - 1 2018 ديسمبر 31الرعيد في 
          
          

 11.049.861 68.528 10.981.333 (67.780) 61.404 10.987.708 - - 1  2019يناير  1الرعيد في 
 676.593 (121) 676.714 676.714 - - - - - سنةربح ال
 (96.845) - (96.845) - (96.845) - - - - ةسناألخرى لل ةالشامل المسارة

 988.934 - 988.934 - - 988.934 - - - (13)إيضاح  عافي الحركة خلل السنة
          
          

 12.618.543 68.407 12.550.136 608.934 (35.441) 11.976.642 - - 1  2019 يسمبرد 31الرصيد في 
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 الموحد  بيان التدفقات النقدية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم إيضاحات 
    

    التشغيلية األنشطة
 128.641 676.593  لسنةل ربحال
    :لـ تيلدعت

 108.876 203.275 6، 5 و ط اء استهلم
 179.312 289.903  تكاليف تمويل

 8.634 9.878  مقدماً  مدفوعة تمويل تكاليف إط اء
 - (8.564)  إيرادات تمويل

 670.077 174.903 7 ، عافيعقاريةال الستثماراتعلى ا عادلةال قيمةخسارة ال
 45.993 59.716 9 ، عافيالذمم المدينة الجاريةمقابل  خسا ر إ تمانية متوقعةممصص 
 (29.416) (46.826) 5 انم اض في قيمة الممتلكات واالآلت والمعدات، عافي عكس

 - (23.856)  ربح من استبعاد استثمارات عقارية
     1.807 -  ة للموق ينالمدم نهاية مكافآت ممصص

    
 1.113.924 1.335.022  ي رأس المال العاملف الحركةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 

    
    :رأس المال العامل في الحركة

 (183.621) (92.315)  زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 (5.662) 1.194  ممزوا نقص/ )زيادة( في 

 74.290 7.662  التزام عقد ايجارزيادة في 
 39.359 (89.763)  للشركة األم النها ية أرعدة لدىزيادة في )نقص(/ 

 22.768 (5.850)  مبالغ مدفوعة مقدمًا وودا ع ضماا)نقص(/ زيادة في 
     83.566 (39.654)  أخرى و  تجارية دا نة ذممزيادة في )نقص(/ 

    
 1.144.624 1.116.296  من األنشطة التشغيلية الناتجالنقد 

     (1.501) -  مكافآت نهاية المدمة للموق ين المدفوعة
    

     1.143.123 1.116.296  من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 
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 الموحد  بيان التدفقات النقدية
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم إيضاحات 

    األنشطة االستثمارية 
 (33.638) (94.920) 5 ومعدات واالت ممتلكات شراءدفعات ل
 (834) (1.295) 6 موجودات غير ملموسة  شراءدفعات ل

 (208.152) (60.216)   عقاريةإضافات إلى استثمارات 
 - 20.700  اإلستحواذ على النقد ومرادفات النقد

 - 294.936  من استبعاد استثمارات عقاريةمتحصلت 
 - 8.564  إيرادات تمويل مستلمة

 - (70.000)  ثلثة أشهر ألكثر من استحقاف أعلية بتواري  لألج في ودا ع زيادة
     - (40)  الحركة في أرعدة مقيدة

    
     (242.624) 97.729  ةستثمارياألنشطة اال (المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد

    األنشطة التمويلية 
 1 -  المقدمرأس المال 

 (30.732) (37.243)  تسديد التزام عقد إيجار 
 58.466 (77.121)  تسديد مقايضات أسعار ال ا دة

 3.136.750 1.836.750   عكومو قروض بنكية  عا دات من
 2.759.214 -   الشركة األم النها يةقرض الشركات من  عا دات من

 - (1.425.000)  الشركة األم النها يةقرض الشركات من  تسديد
 (4.407.514) (400.000)   عكومو  بنكية قروض تسديد
 (154.693) (299.210)  مدفوعة تمويل تكاليف

 198.353 -  الحركة في عافي االستثمار من قبل الشركة األم النها ية
     (2.394.186) -  مالال رأسفي عافي الحركة في المساهمة 

    
     (834.341) (401.824)  التمويليةاألنشطة  المستخدم في صافي النقد

    
 66.158 812.201  ومرادفات النقدنقد الفي الزيادة  صافي

    
     180.084 246.242  السنة بداية في النقد ومرادفات النقد

    
     246.242 1.058.443 10 السنةفي نهاية النقد ومرادفات النقد 

 
 
 

 .26دفقات النقدية الموحد راجع إيضاح للحصول على ت اعيل المعاملت غير النقدية المستبعدة من بياا الت
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 معلومات عامة 1
 

إا شـــركة الدار للعقارات االســـتثمارية ذ.م.م. )"الشـــركة"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تم تأســـيســـها بموجب القانوا االتحادي 
. إا الشــــركة مملوكة من قبل شــــركة الدار للســــتثمار القابضــــة ريســــتريكتيد 2015 لســــنة( 2ات العربية المتحدة رقم )لدولة اإلمار 

. تعتبر شركة الدار العقارية ش.م.عالمحدودة )"الشركة األم"(، وهي شركة ذات نراف مقيد تم تأسيسها في سوف أبوقبي العالمي. 
شـركة تم تأسـيسـها في إمارة أبوقبي، اإلمارات العربية المتحدة ومدرجة في سـوف أبوقبي هي "الشـركة األم النها ية" للشـركة، وهي 

 لألوراف المالية.
 
 ، أبوقبي.51133لشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعنوانها المسجل هو  .ب. امقر  يقع
 

ــــــــــــــف "المجموعة"( في  بما  ر وتروير المشروعات العقارية وتأسيسها و دارتهاإستثماتعمل الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ
فيها المكاتب ومراكز التســـــــوف وال نادف وملعب ال ول  ونوادي الشـــــــاطئ والمراعم ومحرات التبريد، وهي األنشـــــــرة الر يســـــــية 

 للمجموعة.
 
 المالية الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية للتقارير تطبيق  2
 
 الحالية للسنةالتي أصبحت سارية المفعول  ارير المالية الجديدة والمعّدلةالدولية للتق المعايير 2/1
 

 تم تربيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أعـــبحت ســـارية الم عول لل ترات الســـنوية التي تبدأ في أو
 الموحدة. ، في هذه البيانات المالية2019يناير  1بعد 

 عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل 23لتقارير المالية رقم لنة ت سيرات المعايير الدولية ت سير لج
يتناول الت سير تحديد الربح/ )المسارة( الماضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسا ر الضريبة غير المستمدمة، إع اءات الضريبة 

حول معالجات الضــريبة بموجب المعيار المحاســبي الدولي رقم غير المســتمدمة ومعدالت الضــريبة، عندما يكوا هنام عدم يقين 
 . وعلى وجه التحديد يأخذ باإلعتبار:12
 
 إذا كاا ينب ي إعتبار معالجات الضريبة بشكل جماعي؛ 
 االفتراضات المتعلقة بإختبارات السلرات الضريبية؛ 
  غير المســــتمدمة، إع اءات الضــــريبة غير تحديد الربح/ )المســــارة( الماضــــعة للضــــريبة، أســــس الضــــريبة، خســــا ر الضــــريبة

 المستمدمة ومعدالت الضريبة؛ و
 .أثر الت يرات في الحقا ق والظروف 
 

 لهذا الت سير أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. لم يكن

 المبكر مع التعويضات السلبيةاألدوات المالية المتعلقة بمصا ص التسديد  9تعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فيما يتعلق بحقوف اإلنهاء من أجل الســـــــــماح للقياس بالتكل ة  9يقوم بتعديل المترلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لم  ت الســلبية.المر أة )أو، وفقًا لنموذج األعمال، بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشــامل اآلخر( حتى في حالة تســديد التعويضــا
 أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. التعديللهذا  يكن
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق  2
 
 )يتبع( الحالية للسنةالتي أصبحت سارية المفعول  ارير المالية الجديدة والمعّدلةالدولية للتق المعايير 2/1

 بشأا تعديل أو تقليص أو تسوية خرة منافع محددة منافع الموق ين - 19تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (:19 رقم الدولي يالمحاسب معيارالالتعديلت في تعديل المرة أو تقليصها أو تسويتها )تعديلت على فيما يلي 

 
  ،اآلا تحديد تكل ة المدمة الحالية وعــــــافي ال ا دة  أعــــــبح من اإللزاميإذا حدث تعديل في المرة أو تقليصــــــها أو تســــــويتها

 لل ترة بعد إعادة القياس باستمدام االفتراضات المستمدمة إلعادة القياس؛ و
  تعديل المرة أو تقليصــها أو تســويتها على المترلبات المتعلقة بســق   التعديلت لتوضــيح تأثير إدراجباإلضــافة إلى ذلك، تم

 األعول.
 

 أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. التعديللهذا  لم يكن

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة المتعلقة بالحصص طويلة األجل  28تعديلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 شركات الزميلة والمشاريع المشتركةفي ال

على الحصـــــــــص طويلة  األدوات المالية 9توضـــــــــح هذه التعديلت بأا المنشـــــــــأة تقوم بتربيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ن األجل في شـركة زميلة أو مشـروع مشـترم والتي تشـكل جزءًا من عـافي اإلسـتثمار في الشـركة الزميلة أو المشـروع المشـترم ولك

 أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. التعديللهذا  لم يكن ال يتم تربيق طريقة حقوف الملكية.

  2017-2015دورة التحسينات السنوية 
  أنه عندما تحصــــل  3لتقارير المالية رقم لتوضــــح التعديلت على المعيار الدولي  - 11و  3المعايير الدولية للتقارير المالية

في هذا النشـــاط  المحت ظ بها قياس حصـــصـــها الســـابقة تقوم بإعادةشـــأة على الســـيررة على نشـــاط تجاري مشـــترم، فإنها المن
أنه عندما تحصل المنشأة على سيررة مشتركة على  11لتقارير المالية رقم لعلى المعيار الدولي  التعديلتالتجاري. توضح 

 قياس حصصها السابقة في هذا النشاط التجاري. تقوم بإعادةنشاط تجاري مشترم، فإا المنشأة ال 
  للعتراف باآلثار المترتبة  ب 52 توضــــــــح التعديلت أا المترلبات الواردة في ال قرة - 12المعيار المحاســــــــبي الدولي رقم(

يتم ع( على ضــــــــــــريبة الدخل على أرباح األســــــــــــهم عندما يتم االعتراف بالمعاملت أو األحداث التي حققت أرباح قابلة للتوزي
أ التي تتعامل فقط  52ال قرة  نقل ال قرة بعيدًا عن من خللتوزيعات األرباح على  ضــــــــــــــريبة الدخلنتا ج  كافةعلى  تربيقها

 مع الحاالت التي توجد فيها معدالت ضريبية ممتل ة لألرباح الموزعة وغير الموزعة.

  به بعد أا يكوا األعــــــل المرتبط  قا ممحدد  قرضأي  كااتوضــــــح التعديلت أنه إذا  - 23المعيار المحاســــــبي الدولي رقم
معدل  إحتســابعند  بشــكل عامجزًءا من األموال التي تقترضــها المنشــأة  القرضجاهًزا للســتمدام المقصــود أو البيع، يصــبح 

 الرسملة على القروض العامة.
 

 ة.أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموع التعديلت لتربيق هذه لم يكن
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق  2
 
 بشكل مبكر  اعتمادهاولم يتم  لمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدا 2/2
 

بتربيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــــــــــــــدرة  المجموعةلم تقم بتاري  إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، 
 التالية والتي لم يحن موعد تربيقها بعد.

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 رات يسري تطبيقها للفت

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
تعديلت على المراجع حول اإلطار الم اهيمي في المعايير الدولية 

المعيار الدولي للتقارير المالية أرقام تعديلت على  -للتقارير المالية 
و  37، 34،  8، 1والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  14، 6، 3،2
معايير الدولية للتقارير المالية أرقام وت سيرات لجنة ت سيرات ال 38

لتحديث تلك األحكام فيما  32، والت سير رقم 22و  20، 19،12
يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما 

 يتم اإلشارة إلى إعدار ممتل  من اإلطار الم اهيمي

 2020يناير  1 

   
 إندماج االعمال 3ارير المالية رقم تعديلت على المعيار الدولي للتق

 تعريف األعمالالمتعلق ب
  

تاري  االســـــــــتحواذ فيها األعمال التي يكوا  إندماج 
الســــــــنوية األولى التي  التقريرفي أو بعد بداية فترة 

 2020يناير  1تبدأ في أو بعد 
)تعديلت على المعيار الدولي  ةالتجاري األعمالتعديلت في تعريف 

على الشروط المحددة في الملحق  ( هي ت ييرات3 رقم لماليةللتقارير ا
 لتقارير الماليةل الدولي للمعيار، دليل التربيق، األمثلة التوضيحية أ
 فقط 3 رقم

  

   
 يمعيار المحاسبوال 1الدولي رقم  يمعيار المحاسبالتعديلت على 
 تعريف المادية 8الدولي رقم 

  

 2020يناير  1 

معيار التعديلت على ) الماديةفي تعريف  توضح التعديلت
( تعريف 8الدولي رقم  يمعيار المحاسبوال 1الدولي رقم  يالمحاسب

 التعريف المستمدم في اإلطار الم اهيمي والمعايير ومرابقة" المادية"

  

   
معيار سعر ال ا دة )تعديلت على المعيار الدولي للتقارير  تحسين
المعيار الدولي و  39 رقم الدولي يلمحاسبمعيار اال، 9 رقم المالية

 (7 رقم للتقارير المالية

 2020يناير  1 

 
معيار سعر ال ا دة )تعديلت على  تحسينتوضح التعديلت في 

 رقم الدولي يمعيار المحاسبال، 9 رقم المعيار الدولي للتقارير المالية
واعل ست المنشآت( أا 7 رقم المعيار الدولي للتقارير الماليةو  39

افتراض أا معيار سعر بتربيق بعض مترلبات محاسبة التحوط 
التدفقات النقدية والتدفقات النقدية من تحوط ال ا دة الذي تستند إليه 

 ال ا دة معيار سعر لتحسينت ير نتيجة يأداة التحوط لن 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق  2
 
بشكل مبكر  ولم يتم اعتمادها لمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدا 2/2

 )يتبع(

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2021يناير  1  عقود التأمين: 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

معيار ال)تعديلت على  متداولةأو غير  كمتداولةتصنيف المرلوبات 
 (1 رقم الدولي يالمحاسب

 2022يناير  1 
   

البيانات المالية  10ي للتقارير المالية رقم تعديلت على المعيار الدول
ت في شركات استثمارا 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة

( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة 2011) زميلة ومشاريع مشتركة
 في األعول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة

مســـــــمى. ال  تأجيل ســـــــرياا التربيق إلى أجل غير 
 يزال التربيق مسموح به.

 
ال ا دة، ال تتوقع اإلدارة أا يكوا لتربيق التعديلت المذكورة أعله في المســــــتقبل معيار ســــــعر  تحســــــينباســــــتثناء التعديلت على 

المالية الموحدة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. إا اإلدارة بصــــــــــــــدد تحديد تأثير هذه التعديلت على البيانات  هامتأثير 
 للمجموعة.

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 وأساس التحضير بيان االلتزام 3/1
لدولة اإلمارات العربية  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومترلبات أحكام القانوا اإلتحادي

هذه البيانات المالية الموحدة على أســــــــــــــاس التكل ة التاريمية باســــــــــــــتثناء إعادة تقييم . تم إعداد 2015( لســــــــــــــنة 2رقم ) المتحدة
وقياس األدوات المالية المشــــــــتقة بالقيم العادلة في نهاية كل فترة تقرير، كما هو موضــــــــح في الســــــــياســــــــات  اإلســــــــتثمارات العقارية
 السلع والمدمات. مة العادلة للثمن المقدم مقابلإا التكل ة التاريمية بص ة عامة تمثل القيالمحاسبية الواردة أدناه. 

 
إا القيمة العادلة هي القيمة التي ســـــــــيتم اســـــــــتلمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المرلوبات ضـــــــــمن معاملت 

باشرة أو تم تقديره منتظمة بين المتعاملين بالســــــوف في تــــــاري  القياس، ب ض النظر عن ما إذا كاا السعر يمكن تحقيقه برريقة م
باســــــــــــــتمدام تقنية تقييم أخرى. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المرلوبات، تأخذ المجموعة بعين االعتبار تلك 
العوامل عند تســـــعير الموجودات أو المرلوبات اذا أخذ المتعاملين في الســـــوف تلك العوامل بالحســـــباا عند تســـــعير الموجودات أو 

  ت في تاري  القياس.المرلوبا
اســـــتنادًا إلى  3أو  2، 1باإلضـــــافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصـــــنيف قياســـــات القيمة العادلة في المســـــتوى 

درجة ما إذا كانت هذه المدخلت إلى قياســــــــــات القيمة العادلة يمكن ملحظتها، وأهمية المدخلت لقياس القيمة العادلة بصــــــــــورة 
  التي تم توضيحها كما يلي:شاملة، 
  مدخلت ألســعار مدرجة )غير معدلة( في أســواف نشــرة لموجودات أو مرلوبات متماثلة التي يمكن للمنشــأة  -1المســتوى

  تتبعها بتاري  القياس؛
  والتي يمكن ملحظتها في الموجودات أو  1مدخلت من غير األســعار المدرجة المتضــمنة ضــمن المســتوى  -2المســتوى

  لوبات، اما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ و المر
  مدخلت غير ملحظة للموجودات أو المرلوبات. -3المستوى 
 

لقد تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم( بإعتباره العملة المســــــــــتمدمة للمجموعة ويتم تقريب جميع القيم إلى 
 ذلك.  أشير إلى غيرأقرب أل  )أل  درهم( إال إذا 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 وأساس التحضير )يتبع( بيان االلتزام 3/1

 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةوالتدفقات النقدية النتا ج المالية 
، يمثل تحويل قراع أعمال 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في نات المالية الموحدة المدققة للمجموعة لكما هو موضح في البيا

بتربيق اإلدارة  وقامت تحويل األعمال ذات السيررة المشتركة ةالنها ي الشركة األمشركة الدار إلى الشركة من قبل لإدارة األعول 
 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالنتا ج المالية والتدفقات النقدية  ك، فأابناًء على ذل. المصالح المحاسبية تجميعطريقة 

 الشركة األم النها يةاألعول المبرمة بين  تحويلتمثل عمليات الدار إلدارة األعول التي تم تحويلها إلى الشركة وفًقا الت اقية 
 .ةالنها ي لشركة األملوالشركة والتي تم الحصول عليها من السجلت المحاسبية التاريمية 

 
رأس المال أو تحليل االحتياطيات أو  بناًء عليه لم يتم عرض، ال تشــكل كياا قانوني من صــلشــركة الدار إلدارة األعــول  بما أا

 مكونات الدخل الشـــــــامل اآلخر، بملف احتياطيات التحوط القابلة للتحديد بشـــــــكل من صـــــــل، في بياا الت يرات في حقوف الملكية
الذمم المدينة كافة  إندماج" في فترة المقارنة النها يةاألم الشركة . يمثل "عافي االستثمار من قبل 2018 يناير 1ما في كالموحد 

، دارة األعـــــولإلفي الدار  النها يةاألم واالســـــتثمار من قبل األم  لدى الشـــــركة، وأرعـــــدة التمويل م النها يةالشـــــركة األوالدا نة مع 
 أعمال الدار إلدارة األعـــول إلى الشـــركة، تم تحويل الرعـــيد تحويلبشـــكل من صـــل. بعد  أو تمصـــيصـــهاوالتي ال يمكن تحديدها 

 ".رأسمالية ةإلى "مساهم ةم النها يقبل الشركة األالذي يمثل مساهمة / تمويل من  مليوا درهم 10.592البالغ 

 أساس التوحيد 3/2
للشركة والمنشآت )بما في ذلك المنشآت المنظمة( الماضعة لسيررة الشركة  تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية

 وشركاتها التابعة. تتحقق السيررة عندما يكوا لدى الشركة:
 

 السلرة على الجهة المستثمر فيها؛ 
 التعرض للعوا د المت يرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوف فيها؛ و 
 م سلرتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوا دها.القدرة على استمدا 
 

إلى وجود  الوقا ع والظروفتقوم الشــــركة بإعادة تقييم فيما إذا كاا لديها ســــيررة على الجهة المســــتثمر بها أم ال في حال أشــــارت 
 ت يرات في واحد أو أكثر من عناعر السيررة الثلث المدرجة أعله. 

 
أقل من غالبية حقوف التصويت في الجهة المستثمر بها، فإنها تمتلك السيررة على الجهة المستثمر بها  عندما يكوا لدى الشركة

 عندما تكوا حقوف التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشرة ذات الصلة للجهة المستثمر بها بشكل من رد. 
 

لة لتقييم فيما إذا كانت حقوف تصـــويت الشـــركة في الجهة المســـتثمر ذات الصـــالوقا ع والظروف تأخذ الشـــركة في االعتبار جميع 
 بها كافية أم ال لمنحها السيررة، بما في ذلك: 

 
 حجم امتلم الشركة لحقوف التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أعحاب األعوات اآلخرين؛ 
 خرين أو أطراف أخرى؛حقوف التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو أي من مالكي األعوات اآل 
 الحقوف الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
  أية حقا ق وقروف إضـــافية تشـــير إلى أا الشـــركة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األنشـــرة ذات الصـــلة في

 السابقة. الوقت الذي يرلب فيه إعدار قرارات، باإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين
 

يبدأ توحيد الشـــــركة التابعة عندما يكوا للشـــــركة الســـــيررة على الشـــــركة التابعة وينتهي عندما ت قد الشـــــركة الســـــيررة على الشـــــركة 
التابعة. وعلى وجه التحديد، يتم إدراج ايرادات ومصــاريف الشــركة التابعة المســتحوذة أو المســتبعدة خلل الســنة في بياا الربح أو 

دخل الشــــامل اآلخر الموحد من التاري  الذي تحصــــل فيه الشــــركة على الســــيررة وحتى التاري  الذي ت قد فيه الشــــركة المســــارة وال
 السيررة على الشركة التابعة.
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( أساس التوحيد 3/2
إا الربح أو المسـارة وكل بند من الدخل الشـامل اآلخر تكوا عا دًة إلى مالكي الشـركة وحقوف الملكية غير المسـيررة. إا مجموع 
الدخل الشـــامل للشـــركات التابعة يكوا عا دًا إلى مالكي الشـــركة و لى حقوف الملكية غير المســـيررة حتى و ا نتج عن ذلك رعـــيد 

عندما يكوا ذلك ضــــــروريًا، يتم إجراء التعديلت على البيانات المالية للشــــــركات التابعة  حقوف الملكية غير المســــــيررة. عجز في
يتم حذف جميع الموجودات والمرلوبات، حقوف الملكية، االيرادات، المصـــــــاريف  لتتوافق مع الســـــــياســـــــات المحاســـــــبية للمجموعة.

 ما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيدها.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملت 
 

قد يتم قياس . في هذه الشــركاتفي الشــركات التابعة بشــكل من صــل عن حقوف المجموعة حقوف الملكية غير المســيررة يتم تحديد 
ودات في عــــافي موج تناســــبيةحقوف الملكية غير المســــيررة التي تمثل حقوف ملكية حالية وتمول حامليها للحصــــول على حصــــة 

لحقوف الملكية غير المســيررة للمبالغ المعترف بها لصــافي  التناســبيةالمنشــأة في حالة التصــفية مبد يًا بالقيمة العادلة أو بالحصــة 
الموجودات القابلة للتحديد في الشـــــركة المســـــتحوذ عليها. يتم اختيار أســـــاس القياس على أســـــاس كل معاملة على حدة. يتم قياس 

لمســــــــــــــيررة األخرى مبد يًا بالقيمة العادلة. الحقًا لتاري  اإلســــــــــــــتحواذ، إا القيمة المدرجة لحقوف الملكية غير حقوف الملكية غير ا
المســــــيررة هي قيمة هذه الحصــــــص عند اإلعتراف المبد ي باإلضــــــافة إلى حصــــــص حقوف الملكية غير المســــــيررة في الت ييرات 

  اللحقة في حقوف الملكية.
 

لكية المجموعة في شـــــــركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خســـــــارة الســـــــيررة كمعاملت حقوف ملكية. يتم الت يرات في م يتم إحتســـــــاب
غير المســـــــــيررة لتعكس الت يرات في ملكيتها في الشـــــــــركات التابعة. إا أي  تعديل القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوف الملكية

عادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشــرة في حقوف الملكية غير المســيررة والقيمة ال فرف بين قيمة تعديل حقوف الملكية
 .الشركةويكوا عا دًا إلى مالكي 

 
عندما ت قد المجموعة الســـيررة على أي  من الشـــركات التابعة، يتم اإلعتراف بالربح او المســـارة عند االســـتبعاد على أنه ال رف بين 

( القيمة المدرجة الســــــابقة للموجودات )بما 2القيمة العادلة ألي ملكية محت ظ بها؛ و )( مجموع القيمة العادلة للبدل المقبوض و 1)
في ذلك الشــــــهرة(، ومرلوبات الشــــــركة التابعة وأي  من حقوف الملكية غير المســــــيررة. عندما يتم إدراج موجودات الشــــــركة التابعة 

المســــــارة المتراكمة ذات الصــــــلة في الدخل الشــــــامل اآلخر وتراكمها  بالمبالغ المعاد تقييمها أو بالقيمة العادلة واالعتراف بالربح أو
في حقوف الملكية، فإا المبالغ المعترف بها ســـابقًا في الدخل الشـــامل اآلخر والمتراكمة في حقوف الملكية يتم إحتســـابها كما لو أا 

الربح أو المســـارة أو تحويلها مباشـــرة إلى المجموعة قامت مباشـــرة باســـتبعاد الموجودات ذات الصـــلة )بمعنى، إعادة تصـــني ها إلى 
المربقة(. يتم اعتبار القيمة العادلة ألي اســـــــتثمار  كما هو مرلوب/ تســـــــمح به المعايير الدولية للتقارير الماليةاألرباح المســـــــتبقاة 

عتراف األولي للمحاســــــــبة محت ظ به في الشــــــــركة التابعة الســــــــابقة في التاري  الذي تم فقداا الســــــــيررة فيه كالقيمة العادلة عند اال
، عندما ينربق، أو التكل ة عند االعتراف األولي باســـــــــــتثمار في شـــــــــــركة زميلة أو 9 للمعيار المحاســـــــــــبي الدولي رقم اللحقة وفقاً 

  .مشروع مشترم
 

 إا ت اعيل الشركات التابعة للشركة موضحة أدناه:
 

 يالنشاط األساس بلد التأسيس نسبة الملكية اسم الشركة التابعة
 2019 2018   
     

 امتلم و دارة ملعب وأندية ال ول  اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 ياس لينكس ذ.م.م.
     

 إدارة قرية اإلسكاا اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 ذ.م.م. لإلسكااقرية السعديات 
     

 عمليات محرات التبريد لمتحدةاإلمارات العربية ا %85 %85 السعديات للتبريد ذ.م.م.
     

 عمليات محرات التبريد اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 السعديات لتبريد المناطق ذ.م.م
     

 شركة تمويل جزر كايماا %100 %100 الدار عكوم ليمتد
     

 شركة تمويل جزر كايماا - %100 (1( )2الدار عكوم ليمتد )رقم 
 
 .2019في سنة من قبل المجموعة  المنشأةهذه  ( تم تأسيس1)
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 والشهرة األعمالإندماج  3/3
المحول، والذي يتم  البدلإجمالي كياس تكل ة االســـتحواذ يتم احتســـاب االســـتحواذ على األعمال باســـتمدام طريقة االســـتحواذ. يتم ق

إندماج بالنســـبة لكل غير مســـيررة في الشـــركة المســـتحوذ عليها. حقوف ملكية أي  ومبلغ،  اإلســـتحواذقياســـه بالقيمة العادلة بتاري  
بالقيمة العادلة أو إما ذ عليها مســيررة في الشــركة المســتحو الغير حقوف الملكية ، تمتار المجموعة ما إذا كاا ينب ي قياس أعمال
القابلة للتحديد. يتم احتســــاب التكاليف المتعلقة باالســــتحواذ عند  عليها الشــــركة المســــتحوذ موجوداتمن عــــافي  تناســــبيةحصــــة ب

 إدراجها في المصاريف اإلدارية.يتم تكبدها و 
 

ل رض التصــــــــــــــنيف والتعيين  المقبولةة والمرلوبات عندما تقوم المجموعة باالســــــــــــــتحواذ على أعمال، تقوم بتقييم الموجودات المالي
المناســب ووفقًا للشــروط المتعاقد عليها والظروف االقتصــادية والظروف المتعلقة بها كما في تاري  االســتحواذ. يتضــمن هذا فصــل 

 المشتقات الضمنية في العقود المضي ة من قبل الجهة المستحوذ عليها. 
 

الرارئ  البدلتاري  االســـــــــــتحواذ. ال يتم إعادة قياس بله من قبل المســـــــــــتحوذ بالقيمة العادلة طارئ ســـــــــــيتم تحوي بدليتم إدراج أي 
الرارئ المصـــن  كأعـــل أو التزام  البدلالمصـــن  كحقوف ملكية ويتم احتســـاب تســـويته اللحقة ضـــمن حقوف الملكية. يتم قياس 

األدوات المالية، بالقيمة العادلة  9د التقارير المالية رقم والذي هو عبارة عن أداة مالية وواقع ضـــــــــــــمن نراف المعيار الدولي إلعدا
. يتم قياس 9مع إدراج الت يرات في القيمة العادلة في بياا األرباح والمســـــــــــــــا ر وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بالقيمة العادلة في تاري  التقارير  9ية رقم الرارئ اآلخر الذي ال يقع ضــــــــــــــمن نراف المعيار الدولي إلعداد التقارير المال البدل
 .الربح أو المسارةالمالية مع إدراج الت يرات في القيمة العادلة ضمن 

 
غير المســــــــــــــيررة وأية  الملكية المحول والقيمة المدرجة لحقوف  البدليتم قياس الشــــــــــــــهرة مبد يًا بالتكل ة، )وهي الزيادة في إجمالي 

(. في حال أا القيمة المقبولةالموجودات المســـــــتحوذ عليها القابلة للتحديد والمرلوبات  حصـــــــص ســـــــابقة محت ظ بها على عـــــــافي
المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا قامت بتحديد كافة  البدلالعادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي 

عـــحيح وبمراجعة اإلجراءات المســـتمدمة لقياس المبالغ التي ســـوف بشـــكل  المقبولةالموجودات المســـتحوذ عليها وكافة المرلوبات 
 المســــــــتحوذتجاوز القيمة العادلة لصــــــــافي الموجودات  ال تزال تؤدي إلىإعادة التقييم  أافي حال تاري  االســــــــتحواذ. بيتم إدراجها 

 .الربح أو المسارةبياا في  المكسبالمحول، يتم عندها إدراج  البدلإجمالي  على عليها
 
المبد ي، يتم قياس الشهرة بالتكل ة  اإلعتراف يتم إط اء الشهرة ولكن يتم مراجعتها لتحديد انم اض القيمة على األقل سنوًيا. بعد ال

ا أي من  المســــــتحوذ عليهانم اض القيمة، يتم تمصــــــيص الشــــــهرة ا. ل رض اختبار المتراكمة انم اض القيمة في خســــــا ر ةناقصــــــً
لنقد التابعة للمجموعة والتي من المتوقع أا تســــــت يد ل المنتجةوحدات الكل وحدة من  على، إلســــــتحواذا، من تاري  إندماج األعمال

وحدة الموجودات أو مرلوبات الشـــركة المســـتحوذ عليها لتلك الوحدات. عند اســـتبعاد تم تحديد ، بصـــرف النظر عما إذا الدمجمن 
 .اإلستبعادحديد الربح أو المسارة عند من الشهرة في ت العا دالمبلغ  إدراجلنقد، يتم ل المنتجة

 
عند انجاز اندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصــــة حقوف الملكية المحت ظ بها ســــابقًا من قبل المجموعة في الشــــركة 

بالربح أو  إلى القيمة العادلة بتاري  االســــتحواذ )بمعنى، عندما تحصــــل المجموعة على الســــيررة( ويتم االعتراف المســــتحوذ عليها
قبل  المســــتحوذ عليها. يتم إعادة تصــــنيف المبالغ الناتجة من الحصــــص في الشــــركة بياا الدخلالمســــارة الناتجة، إا وجدت، في 

حيث تكوا هذه المعاملة مل مة فيما لو تم  بياا الدخلتاري  االستحواذ التي تم االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى 
 لحصة.استبعاد هذه ا

 
إذا لم تكتمـل المحـاســــــــــــــبـة األوليـة النـدمـاج األعمـال في نهـايـة فترة التقرير عنـد حـدوث االنـدمـاج، تقوم المجموعـة بـإدراج المبـالغ 

، أو يتم االعتراف بموجودات أو الغ اإلنتقالية خلل فترة القياس. يتم تعديل تلك المبلم تكتمل محاســــــــــــــبتهااإلنتقالية للبنود التي 
بتاري  االســــتحواذ، التي لو  والظروف القا مةحول الوقا ع التي تم الحصــــول عليها ية، لتعكس المعلومات الجديدة مرلوبات اضــــاف

 ، ألثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاري .معروفةكانت 
 

في تاري  االســـتحواذ أو  ةقا مالمجموعة المعلومات اللزمة عن الحقا ق والظروف التي كانت  تســـتلمتنتهي فترة القياس بمجرد أا 
 تعلم أا المعلومات ال يمكن الحصول عليها. ومع ذلك، ال يمكن أا تتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاري  االستحواذ.عندما 
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 يتبع() ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 والشهرة )يتبع( األعمالإندماج  3/3

 تحت سيطرة مشتركة تشمل منشآتمعامالت 
لسيررة مشتركة حيث تكوا المعاملة جوهرية باستمدام طريقة االستحواذ. بالنسبة للمعاملت  ضعتميتم احتساب المعاملت التي 

طريقة تجميع ال وا د.  تعتمد، فإا المجموعة جوهرتحت ســـــيررة مشـــــتركة حيث ال تحتوي المعاملة على أي  منشـــــآت تشـــــملالتي 
)المعدلة وفًقا لســــياســــات  المحول ســــجلتفي  والمرلوبات للموجودات المدرجة، يتم اســــتمدام القيمة ال وا دبموجب طريقة تجميع 
هي فقط لمعترف بها الشهرة اإا . التحويلالشهرة نتيجة لعملية ب اإلعترافهذه المعاملت. ال يتم  إلحتسابالمجموعة المحاسبية( 

" المســــتحوذ عليها" الموجوداتالمدفوع وعــــافي  البدلأي فرف بين  يتم عكسالمدمجة.  المنشــــآتمتعلقة بأي من  قا مةأي شــــهرة 
 مساهمات رأسمالية" ضمن حقوف الملكية.ك"
 

 ي ذلك ما يلي: ، بما فجوهراالعتبار عند تقييم ما إذا كانت المعاملة ذات في  يتم أخذهاهنام عدد من العوامل 
 

  ال رض من المعاملة؛ 
  غير المسيررة أو أطراف ثالثة أخرى؛ الحصص، مثل المعاملةإشرام أطراف خارجية في 
 ما إذا كانت المعاملت تتم بقيم عادلة أم ال؛ 
  المشاركة في المعاملة؛ و للمنشآتاألنشرة الحالية 
 من قبل. قا مةكن تلم والتي " عنهاإعداد تقرير  تمي منشأةفي " معاً  المنشآتجمع ت المعاملة تما إذا كان 

 التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول 3/4
تقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومرلوباتها في بياا المركز المالي بناًء على التصــــــنيف المتداول/ غير المتداول. يتم تصــــــنيف 

 األعل كمتداول عند: 
 

 ه أو استمدامه ضمن نراف الدورة التش يلية االعتياديةتوقع تحقيقه أو النية في بيع 

  االحت اظ به لهدف ر يسي وهو المتاجرة 

  توقع تحقيقه خلل فترة اثني عشر شهرًا بعد فترة التقارير المالية، أو 

  فترةبعد على األقل  اثني عشر شهراً النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستمدم لتسوية االلتزام ل ترة 
 . التقارير المالية

 
 .يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة

 
 :كمتداول عندااللتزام صنيف يتم ت
 

  االعتياديةضمن نراف الدورة التش يلية توقع تسويته 

 المتاجرةهدف ر يسي وهو لبه  االحت اظ  
 التقارير المالية، أو ترةفخلل فترة اثني عشر شهرًا بعد  وجوب تسويته 

  التقارير المالية فترةل ترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام 
 

 .األخرى كمرلوبات غير متداولة المرلوبات كافةبتصنيف  المجموعةتقوم 

 اإلعتراف باإليراد  3/5
باإليرادات، يترلب من المجموعة تربيق نموذج من خمس خروات لتحديد بالنســــــــــــــبة للعقود المحددة ضــــــــــــــمن نراف اإلعتراف 

ل لعميامع عقد في الحصول عليه عة ولمجماقع وتتذي لس البدل اساأعلی رادات إليس اقيام يتاالعتراف باإليرادات، وبأي مبلغ. 
ت عندما تقوم بتحويل السيررة على منتج ا أطراف أخرى. تعترف المجموعة باإليراداعم تحصيلها بالنيابة لتي تالمبالغ ايستثني و

 أو خدمة ما ألحد العملء.
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 :مصادر الر يسية التاليةباإليرادات من ال باإلعتراف المجموعة تقوم
 

  القابلة للسترداد من المستأجر والمصاريفرسوم المدمة 

 الضيافة إيرادات 

 من األعمال الترفيهية إيرادات 

 إيرادات من أعول التبريد 

 
 .عقود إيجار 16إيرادات التأجير وفًقا لمترلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ب اإلعترافيتم 
 
في المعيــار الــدولي  المبينــةخمس خروات من بــإيرادات العقود المبرمــة مع العملء بنــاًء على نموذج  بــاإلعتراف موعــةالمج تقوم

 :15 رقم للتقارير المالية
 

تحديد العقد/ العقود مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه ات اف بين طرفين أو أكثر ينشـــــــــــأ بموجبه حقوف  األولىالمروة 
 الن اذ ويحدد المعايير التي يجب استي ا ها لكل عقد. والتزامات واجبة

تحديد التزامات األداء في العقد: إا التزام األداء هو وعد ضمن العقد مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة  ثانيةالالمروة 
 للعميل.

تحقاقها مقابل تحويل البضا ع تحديد سعر المعاملة: إا سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة اس الثالثةالمروة 
 أو المدمات التي تم االلتزام بها للعميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.

تمصـــيص ســـعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنســـبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،  الرابعةالمروة 
لمعــاملــة لكــل التزام أداء بمبلغ يعكس قيمــة االعتبــارات التي تتوقع تقوم المجموعــة بتمصــــــــــــــيص ســــــــــــــعر ا

 المجموعة استحقاقها مقابل استي اء كل التزام أداء.
 اإليرادات عندما )أو كما( تستوفي المجموعة التزام األداء.ب اإلعتراف المامسةالمروة 

 
 :أحد المعايير التالية تم استي اءالوقت، إذا اإليرادات مع مرور وتقوم بإدراج داء األمجموعة التزام تستوفي ال

 
 األداء  في دفعاتلدى المجموعة حق قانوني يكوا بديل للمجموعة، و  ذو اســتمدام أعــلأداء المجموعة  أا ال ينشــأ عن

 .حتى اآلا المنجز
 أو تعزيزه أثناء إنشاء األعل العميل يهسيرر علي أا يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزير أعل. 
 عند قيام المجموعة بأدا ها في وقت متزامن، وفرها أداء المجموعةيالتي  استلم واستهلم العميل للمنافع. 
 

يتم فيه اســـــتي اء الذي في الوقت  اإليراداتب اإلعترافأحد الشـــــروط المذكورة أعله، يتم  تســـــتوفيلم  التياللتزامات األداء بالنســـــبة 
 .التزام األداء

 القابلة للسترداد من المستأجر ماتمصاريف المدو  تكاليف
التكاليف فيها يمكن اســـترداد التي المســـتأجرين في ال ترة  إلى تحميلها يتم إعادةالتي  الناتجة عن التكاليفاإليرادات ب اإلعترافيتم 

 عندما تعملدات في اإليرا المقبوضــــــــــات المماثلة بإجمالي التكاليف ذات الصــــــــــلةرســــــــــوم المدمات وغيرها من  إدراجيتم . تعاقدياً 
 .األمرفي هذا  كمورد ر يسيالمجموعة 

 الضيافة إيرادات
المدمات المقدمة )بما في ذلك استئجار ال رف ومبيعات إا . من نزالء ال نادف المستلمةجميع اإليرادات  إلىإيرادات ال نادف  تعود

األسعار التي تصدر فواتير بشأنها  حيث تمثل ،متميزةاألخرى( هي التزامات أداء  اإلضافيةالمواد ال ذا ية والمشروبات والمدمات 
ي ، أبتأجير ال رفأســــــــــــــعار بيع قا مة بذاتها. يتم الوفاء بهذه االلتزامات مع مرور الوقت عندما يتعلق األمر  ،نزالء ال نادفإلى 

 ا أو تقديمها.، وعند نقرة زمنية للسلع أو المدمات األخرى، عندما يتم تسليمهخلل فترة اإلقامة داخل ال ندف
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 الترفيهية األعمالمن  إيرادات
عة والمدمات المقدمة في المراســــــــــــــي وملعب الجول ، ويتم تتكوا اإليرادات من أعمال الترفيه من اإليرادات من الســــــــــــــلع المبا

 إدراجها عندما يتم بيع السلع أو تقديم المدمات.

 التبريد موجوداتمن  إيرادات
اإليرادات المتعلقة بالســــــــعة التعاقدية بالمعدل ب اإلعترافاإليرادات من توريد المياه المبردة بناًء على االت اقيات. يتم ب اإلعترافيتم 
اإليرادات فيما يتعلق باســـــــــتهلم المياه المبردة عندما يتم اســـــــــتهلكها من قبل العميل بمعدالت مت ق ب اإلعترافبت، بينما يتم الثا

 عليها. باإلضافة إلى ذلك، يتحمل العملء رسوم توعيل لمرة واحدة.

 عقود اإليجار 3/6
من تاري  تأســـيس الشـــركة.  يجار" اعتباًرااإل"عقود  16لية رقم لتقارير المالالمعيار الدولي  بتربيق المجموعة في وقت مبكر قامت

 .2016يناير  1من قبل الدار إلدارة األعول اعتباًرا من  16لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  تربيقفي السابق، تم 

 المجموعة كمستأجر
 األعــــــــــــــل حق اســــــــــــــتمدامبء العقد. تعترف المجموعة تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاا العقد أو يحتوي على عقد إيجار ، عند بد

والتزامات اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات عقد اإليجار التي يكوا فيها المســــــــــتأجر، باســــــــــتثناء عقود اإليجار قصــــــــــيرة 
اللوحية وأجهزة  )مثل األجهزة منم ضـــــــــة القيمةشـــــــــهًرا أو أقل( وعقود اإليجار األعـــــــــول  12عقود إيجار مدتها ك المحددةاألجل )

مدفوعات اإليجار بالمجموعة  تعترفالصـــــ يرة من أثاث المكاتب والهوات (. بالنســـــبة لهذه العقود،  والبنودالكمبيوتر الشـــــمصـــــية، 
منتظم اخر أكثر تمثيل هنام أساس كمصروفات تش يلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس 

 .االقتصادية من األعول المؤجرة المنافعلذي يتم فيه استهلم للنمط الزمني ا
 

باســــتمدام  هابعد خصــــماإليجار مبد ًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاري  البدء، عقود يتم قياس التزام 
 .اإلضافي اإلقتراضة تستمدم سعر السعر الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، فإا المجموع

 
 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

 
 (، مرروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة؛بالجوهرثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة  إيجار مدفوعات 
  ؛ًا باستمدام المؤشر أو السعر بتاري  البدءويتم قياسها مبد ي مؤشر أو معدل تستند إلىمدفوعات اإليجار المت يرة التي 
  أا يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ المتوقعالمبالغ 
  لميار الشراء إذا كاا المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الميار؛ و الممارسةسعر 
  هذا الميار. رسةبمماالمستأجر قيام دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كاا عقد اإليجار يعكس 
 

 يتم عرض إلتزامات اإليجار في بند من صل في بياا المركز المالي الموحد.
 

لعكس ال ا دة على التزامات اإليجار )باســــــــــــــتمدام طريقة  المدرجةزيادة القيمة  من خللاإليجار الحًقا  ات عقوديتم قياس التزام
 .مدفوعات اإليجار التي تم إجراؤهالتعكس  المدرجةتمفيض القيمة  ومن خللال ا دة ال علية( 
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 )يتبع( المجموعة كمستأجر
 :كلماألعل ذي الصلة( لحق إستمدام ايل مماثل تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )و جراء تعد

 
 في، وراءلشا رخيا سةرمما متقيي في رت يي لیإ ؤديت لتيا قروفلا في هام رت ييأو  دثح هنامأو أا  رإليجاا دةم ت يرت 

 .المعدل ملخعا سعر دامباستخ المعدلة رإليجاا تعاوفدم مخع من خلل رلتأجيا إلتزام سقيا دةعاإ ميت لحالةا هذه
 معدل أو ت يير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية المؤشر أو الالت ييرات في  نتيجةمدفوعات اإليجار   يرتت

باستمدام معدل  الممصومة المعدلةمدفوعات اإليجار  من خللمضمونة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار 
 سعرفي سعر ال ا دة العا م، وفي هذه الحالة يتم استمدام  الت يير نتيجةر )ما لم تت ير مدفوعات اإليجا مت ير غيرخصم 

 .المصم المعدل(
  يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار من صل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار  ولمتم تعديل عقد اإليجار

تاري  ب المعدلالمصم  سعرباستمدام  الممصومة المعدلةجار مدفوعات اإلي من خللبناًء على مدة عقد اإليجار المعّدل 
 .ل ال علييالتعد

 
على القياس األولي اللتزامات اإليجار المقابلة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم  الموجودات حق اســـــــــتمدام شـــــــــتملي

ا أي حوافز تأجير مســـتلمة وأي تكاليف مباشـــرة أولية. يتم قياســـها  ا  الحقاً البدء، ناقصـــً المتراكم وخســـا ر  اإلســـتهلمبالتكل ة ناقصـــً
 .انم اض القيمة

 
تتكبد المجموعة التزاًما بتكاليف ت كيك و زالة أعل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األعل األساسي  عندما

 للمعيار المحاســــبي الدولي رقموقياســــه وفًقا وشــــروط عقد اإليجار، يتم االعتراف بالممصــــص  أحكامإلى الحالة المرلوبة بموجب 
ما لم يتم تكبد حق إسـتمدام األعـل تكاليف ب تتعلق الحد الذي إلى ذي الصـلة،حق إسـتمدام األعـل يتم إدراج التكاليف في  .37

 .البضا عهذه التكاليف إلنتاج 
 

اإلستثمارات التي تلبي تعريف الموجودات  ستمدامحق ا يمة العادلة علىنموذج القبتربيق المجموعة  تقومبعد االعتراف المبد ي، 
تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات، يتم إدراج حق االســــــتمدام بالتكل ة بعد خصــــــم  تســــــتوفي. بالنســــــبة للموجودات التي العقارية

دى فترة مدة على محق إســـــــتمدام األعـــــــل هلم ســـــــتإ يتماالســـــــتهلم وانم اض القيمة ويتم إط اؤه على مدى فترة عقد اإليجار. 
تكل ة حق أا األســـاســـي أو . إذا كاا عقد اإليجار ينقل ملكية األعـــل أيهما أقصـــر ذات العلقةاإليجار والعمر اإلنتاجي لألعـــل 

هلكها على مدى العمر ستعكس أا المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإا قيمة حق االستمدام ذات الصلة يتم إتاالستمدام، 
 . يبدأ االستهلم في تاري  بدء عقد اإليجار.ات العلقةذاإلنتاجي لألعل 

 
 36تربق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم  .من صل في بياا المركز المالي الموحد حق إستمدام األعل كبنديتم عرض 

يمة كما هو موضــح قال انم اضمحددة في أي خســا ر  ويتم إحتســابقد انم ضــت قيمته حق إســتمدام األعــل لتحديد ما إذا كاا 
 ."والمعدات واآلالتفي سياسة "الممتلكات 

 
 اإلعتراف. يتم وحق إســتمدام األعــلاإليجارات المت يرة التي ال تعتمد على مؤشــر أو معدل في قياس التزام اإليجار  إدراجال يتم 

في  إدراجهاهذه المدفوعات ويتم المدفوعات ذات الصــلة كمصــروف في ال ترة التي يحدث فيها الحدث أو الشــرط الذي يؤدي إلى ب
 .أخرى" في الربح أو المسارة مصاريف" بند
 

 البدل بتوزيع المجموعة تقومبالنســــــــــــــبة للعقود التي تحتوي على مكوا إيجار واحد أو أكثر من مكونات اإليجار أو غير اإليجار، 
 من صلسعر  -اإليجار والمجموع الكلي لمكوا  المن صل يجار على أساس السعر النسبيمن عناعر اإلفي العقد لكل عنصر 
يتم تحديد الســــعر النســــبي المســــتقل للمكونات اإليجارية وغير اإليجارية على أســــاس الســــعر الذي ســــيقوم  للمكونات غير المؤجرة.

وظ المؤجر، أو مورد مماثل، بتحميله لشــــركة مقابل هذا المكوا أو مكوا مماثل، بشــــكل من صــــل. إذا كاا الســــعر المســــتقل الملح
 .القابلة للملحظةغير متاحًا بسهولة، تقوم المجموعة بتقدير سعر مستقل، مع زيادة استمدام المعلومات 
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 )يتبع( مستأجرالمجموعة ك
لتحديد مدة اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت  يتم احتســـــــاب المكونات غير اإليجارية وفقًا لســـــــياســـــــات المجموعة.

ممارســــــــــــة خيار التمديد، أو عدم ممارســــــــــــة خيار اإلنهاء، مؤكدة بشــــــــــــكل معقول عند وقوع أي حدث هام أو ت يرات جوهرية في 
 الظروف التي:

 
 من سيررة المجموعة؛ وتقع ض 
  تؤثر على ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار لم يؤخذ في عين االعتبار سابقًا في عملية تحديد

 عين االعتبار في السابق في عملية تحديد مدة اإليجار.بمدة اإليجار، أو عدم ممارسة خيار تم أخذه 
 

يجار بموجب عقد اإليجار فيما يتعلق عقد اإلوالتزام  الموجودات حق اســـــــتمدامباإلعتراف بعة المجمو  تقوم، اإليجار في تاري  بدء
أشــــهر أو أقل(  12مســــتأجرة ب ترة تأجير تبلغ ك المحددةبجميع ترتيبات اإليجار التي يكوا فيها المؤجر، باســــتثناء عقود اإليجار )

تشـــ يل على أســـاس القســـط  كمصـــاريفاإليجار عقود مدفوعات بعة المجمو  تعترف،  ضـــة القيمة. بالنســـبة لهذه العقودوعقود منم
أســـــــاس منتظم اخر أكثر تمثيل للنمط الزمني الذي يتم فيه اســـــــتهلم  هنام الثابت على أســـــــاس شـــــــروط عقد اإليجار ما لم يكن

 االقتصادية من األعول المؤجرة. المنافع

 المجموعة كمؤجر
. يتم تصــــــــــــــنيف عقود اإليجار التي تكوا إســــــــــــــتثماراتها العقاريةيما يتعلق ببعض تدخل المجموعة في ترتيبات التأجير كمؤجر ف

المجموعة مؤجرًا لها كإيجارات تمويلية أو تشــ يلية. عندما تنقل شــروط عقد اإليجار كل مماطر ومزايا الملكية إلى المســتأجر، يتم 
 عقود إيجار تش يلية.كعقد إيجار تمويلي. يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كتصنيف العقد 

 
عندما تكوا المجموعة مؤجًرا وســـــيًرا، فإنها تمثل عقد اإليجار الر يســـــي والعقد من الباطن كعقدين من صـــــلين. يتم تصـــــنيف عقد 

يتم  عقد اإليجار الشــــــــامل. حق إســــــــتمدام الموجودات الناتج عنتمويل أو عقد إيجار تشــــــــ يلي بالرجوع إلى كاإليجار من الباطن 
يتم إيرادات التأجير من عقود اإليجار التشـــــ يلية على أســـــاس القســـــط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصـــــلة. االعتراف ب
لألعـــــل المؤجر ويتم  المدرجةتشـــــ يلي إلى القيمة اليجار اإلالتكاليف المباشـــــرة األولية المتكبدة في الت اوض وترتيب عقد  إضـــــافة

 لى مدى فترة اإليجار.االعتراف بها على أساس القسط الثابت ع
 
المبالغ المســتحقة من عقود اإليجار بموجب عقد اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ عــافي اســتثمار المجموعة في ب اإلعترافيتم 

إيرادات عقود التأجير التمويلي لل ترات المحاســــبية لتعكس معدل عا د دوري ثابت على عــــافي اســــتثمار  توزيععقود اإليجار. يتم 
 فيما يتعلق بعقود اإليجار. القا مجموعة الم
 

 لتوزيع البدل 15لتقارير المالية رقم لالتأجير وغير التأجير، تربق المجموعة المعيار الدولي  عقود عندما يتضــــــــــمن العقد مكونات
 بموجب العقد لكل مكوا.

 جنبيةاألعمالت ال  3/7
. بنهاية كل فترة بأســــــــعار الصــــــــرف الســــــــا دة بتواري  المعاملت بية()العملت األجندرهم ال بملفالمعاملت بعملت  يتم إدراج

يتم إعادة تحويل البنود  بذلك التاري . بأسـعار الصـرف السـا دة بعملت أجنبية السـا دةالنقدية  البنوديتم إعادة تحويل  ،تقارير مالية
 ال يتم إعادة تحويل  دة بتاري  تحديد القيمة العادلة.ال ير نقدية المدرجة بالقيمة العادلة الســــــــا دة بعملت أجنبية باألســــــــعار الســــــــا

 التكل ة التاريمية بعملة أجنبية. بموجبنقدية التي تم قياسها الالبنود غير 
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 ف االقتراضتكالي 3/8
م إضافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرًة باستحواذ وبناء و نتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تترلب بالضرورة فترة يت

الموجودات جوهرية من الوقت لتصــــــبح جاهزة للســــــتمدام المقصــــــود له أو لبيعها، إلى تكل ة هذه الموجودات إلى أا تصــــــبح هذه 
. يتم خصـــم إيرادات االســـتثمار المكتســـبة من االســـتثمار المؤقت لقروض ية للســـتمدام المقصـــود له أو لبيعهاجاهزة بصـــورة جوهر 

معينة يتوق  إن اقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرســــــــــــــملة. يتم إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرى 
وا تكاليف االقتراض من تكاليف ال ا دة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشــــــــــــــركة في بياا الدخل في ال ترة التي يتم تكبدها. تتك

 فيما يتعلق باقتراض األموال.

 ومعدات ممتلكات وآالت 3/9
يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكل ة التاريمية ناقصــــــــًا االســــــــتهلم المتراكم وخســــــــا ر االنم اض في القيمة المتراكمة. 

 ل ة التاريمية على المصاريف المتعلقة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األعل.تشتمل التك
 

يتم إدراج التكاليف اللحقة في القيمة المدرجة لألعــل أو إدراجها كأعــل من صــل، كما هو مناســب، فقط عند إمكانية تدفق فوا د 
تكل ة بشــكل موثوف. يتم إدراج كافة مصــاريف اإلعــلح اقتصــادية مســتقبلية مرتبرة بالبند المعني إلى المجموعة و مكانية قياس ال

 والصيانة األخرى في بياا الدخل في ال ترة التي يتم تكبدها.
 

 أعمارها مدىعلى  الموجودات إلى قيمها المتبقيةتكل ة  باســــــــتمدام طريقة القســــــــط الثابت لتمصــــــــيصيتم احتســــــــاب االســــــــتهلم 
 كما يلي: اإلنتاجية المقدرة

 سنوات 
  

 30 - 20 مباني
 20 - 15 االت وماكينات
 10 - 5 سكن عمال

 5 وتركيباتأثاث 
 5 - 3 معدات مكتبية

  3 أجهزة الحاسب اآللي
 4 سيارات

 4 - 3 تحسينات على المأجور
 

 ال يتم استهلم األرض المصن ة كتملك حر.
 

في نهاية كل ســــــنة، ويتم احتســــــاب تأثير أي ت ييرات في يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرف االســــــتهلم 
 القيم المقدرة على أساس مستقبلي.

 
يتم خ ض القيمة المدرجة لألعــــــــل مباشــــــــرة إلى قيمته القابلة للســــــــترداد إذا كانت القيمة المدرجة لألعــــــــل تتجاوز قيمته القابلة 

 للسترداد المقدرة.
 

 رة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي لألعل ذات العلقة، أيهما أقصر.يتم إستهلم حق إستمدام الموجودات على فت
 
بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االســـــتبعاد )أي في تاري  حصـــــول المســـــتلم على الســـــيررة( أو ب إل اء اإلعترافيتم 

 إل اء اإلعترافأي ربح أو خســارة ناشــئة عن عندما ال يتوقع أية منافع اقتصــادية مســتقبلية من اســتمدامه أو اســتبعاده. يتم إدراج 
 إل اء اإلعترافلألعـــل( في بياا الدخل عند  المدرجةاألعـــل )يتم احتســـابها كال رف بين عـــافي متحصـــلت االســـتبعاد والقيمة ب
 األعل.ب
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 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 3/10
يتم إدراج الممتلكات أو الموجودات قيد اإلنشـــاء ألغراض اإلنتاج والتوريد أو ألغراض إدارية بالتكل ة، ناقصـــًا أية خســـارة انم اض 

لعقارات بما في ذلك تكاليف الموق ين ذات في القيمة مدرجة. تشـــــمل التكل ة جميع التكاليف المباشـــــرة المتعلقة باالســـــتحواذ على ا
العلقة، وبالنســبة للموجودات المؤهلة، يتم رســملة تكاليف االقتراض وفقًا لســياســة المجموعة المحاســبية. عندما تصــبح الموجودات 

لكات واآلالت والمعدات جاهزة للستمدام المقصود له، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى البند المل م ضمن فئة الممت
 ويتم استهلكها وفقًا لسياسات المجموعة. 
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تتكوا االســــــــــــــتثمارات العقارية من عقارات مكتملة وعقارات قيد التروير. يتم االحت اظ بالعقارات المكتملة للحصــــــــــــــول على عوا د 

هي عقارات يتم بناؤها أو ترويرها الســــــــــــــتمدامها في المســــــــــــــتقبل  ، في حين أا العقارات قيد الترويرقيمتهااإليجار و/أو زيادة 
 كاستثمارات عقارية.

 
ف يتم قياس االستثمارات العقارية مبد يًا بالتكل ة، ويشمل ذلك تكاليف المعاملة، وبالنسبة للعقارات قيد التروير فيتم قياسها بالتكالي

ليف الموق ين ذات العلقة. الحقًا لإلدراج المبد ي يتم قياس االستثمارات المباشرة المتعلقة بتصميم و نشاء العقار بما في ذلك تكا
العقارية بالقيمة العادلة، والتي تعكس قروف السوف في تاري  التقارير المالية. يتم إدراج األرباح أو المسا ر الناتجة من الت يرات 

ي ال ترة التي تنشـــــــــأ فيها. يتم تحديد القيم العادلة بناًء على ف الموحد في القيمة العادلة للســـــــــتثمارات العقارية ضـــــــــمن بياا الدخل
التقييم الســنوي الذي يتم إجراؤه من قبل مقّيم خارجي مســتقل ومعتمد بتربيق نموذج تقييم تمت التوعــية به من قبل اللجنة الدولية 

 لمعايير التقييم.
 

ا هنالك ت يير في االســتمدام. بالنســبة للتحويل من االســتثمارات تتم التحويلت إلى )أو من( االســتثمارات العقارية فقط عندما يكو 
العقارية إلى العقار المشـــــ ول من قبل المالك، تعتبر تكل ة االحتســـــاب اللحقة هي القيمة العادلة في تاري  ت يير االســـــتمدام. في 

هذه العقارات وفقًا للســـياســـة الواردة ضـــمن حال أعـــبح العقار المشـــ ل من قبل المالك اســـتثمارًا عقاريًا، تقوم المجموعة باحتســـاب 
 الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاري  ت يير االستمدام. 

 
يتم تحويل العقار بعد االنتهاء من إنشا ه أو ترويره من عقارات قيد التروير إلى عقارات مكتملة. يتم شرب االستثمارات العقارية 

المستلم على السيررة( أو سحبها من االستمدام بشكل دا م وعندما ال تكوا هنام  إما عندما يتم استبعادها )أي في تاري  حصول
فا دة اقتصـــادية مســـتقبلية متوقعة من اســـتبعادها. يتم إدراج ال رف بين عـــافي متحصـــلت االســـتبعاد والقيمة الدفترية لألعـــل في 

 بياا الدخل في فترة االستبعاد.

 المخزون  3/12
ة أو عافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم احتساب التكل ة برريقة معدل التكل ة المرجح، ويتكوا يتم إدراج الممزوا بالتكل 

من تكاليف اإلنشـــاء/ االســـتحواذ وغيرها من التكاليف المتكبدة إليصـــال الممزوا إلى موقعه ووضـــعه الحالي. يمثل عـــافي القيمة 
 لتكاليف المقدرة للبيع والتسويق التي سيتم تكبدها.القابلة للتحقق سعر البيع المقدر ناقصًا كافة ا
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المبد ي بالتكل ة. إّا تكل ة الموجودات غير  اإلعترافد يتم قياس الموجودات غير الملموســـــة المســـــتحوذ عليها بشـــــكل من صـــــل عن

الملموســـة المســـتحوذ عليها عند دمج األعمال هي قيمتها العادلة في تاري  االســـتحواذ. بعد اإلدراج المبد ي، يتم إدراج الموجودات 
م تحميل اإلط اء على أســـاس القســـط غير الملموســـة بالتكل ة ناقصـــًا أي إط اء متراكم وأية خســـا ر انم اض في القيمة متراكمة. يت

الثابت على مدى األعمار االقتصادية اإلنتاجية ويتم تقييمها للنم اض في القيمة عندما يكوا هنام مؤشر على أا األعل غير 
الملموس قد تنم ض قيمته. تتم مراجعة فترة اإلط اء وطريقة اإلط اء لألعـــــــــــــــل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد على 

ألقل في نهاية كل فترة تقارير مالية. يتم األخذ في االعتبار الت يرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الســــــــــــــتهلم ا
المنافع االقتصـــادية المســـتقبلية المتضـــمنة في األعـــل لتعديل فترة أو طريقة اإلط اء، كما هو مناســـب، ويتم معاملتها كت يرات في 

يتم إدراج مصــــاريف اإلط اء على الموجودات غير الملموســــة ذات األعمار المحددة في بياا الدخل ضــــمن  التقديرات المحاســــبية.
فئة المصـــــاريف المتوافقة مع وقي ة الموجودات غير الملموســـــة. يتم شـــــرب أعـــــل مالي عند االســـــتبعاد )أي في تاري  حصـــــول 

تقبلية من اســتمدامه أو اســتبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خســارة المســتلم على الســيررة( أو عندما ال يتوقع أية منافع اقتصــادية مســ
 ناشــــئة عن اســــتبعاد األعــــل )يتم احتســــابها كال رف بين عــــافي متحصــــلت االســــتبعاد والقيمة الدفترية لألعــــل( في بياا الدخل

 .الموحد
 برامج الحاسب اآللي

لمتكبدة الستحواذ برامج الحاسب اآللي المحددة ووضعها يتم رسملة رخص برامج الحاسب اآللي المستحوذة على أساس التكاليف ا
قيد االســــتمدام. يتم إط اء هذه التكاليف على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة وفقًا لرريقة القســــط الثابت والتي تمتد عادًة على فترة 

 ثلث إلى خمس سنوات.
 عقود العملء
بالتكل ة ناقصــــًا اإلط اء المتراكم واالنم اض في القيمة وتمثل بشــــكل ر يســــي عمر إنتاجي محدد التي لها عقود العملء  يتم إدراج

يتم احتســــــــاب اإلط اء باســــــــتمدام طريقة القســــــــط  .عقود طويلة األجل غير قابلة لإلل اء مع العملء لتوريد خدمات تبريد المناطق
 سنة. 23إلى  22 الثابت لتمصيص التكل ة على أعمارها اإلنتاجية المقدرة، والتي تتراوح ما بين
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والموجودات غير الملموســــــــــــــة  للممتلكات واآلالت والمعداتتعمل المجموعة في نهاية كل فترة تقرير على مراجعة القيم المدرجة 

جد ما يشــــير إلى ذلك يتم و إذا . لتحديد إا كاا هنالك ما يشــــير إلى أا هذه الموجودات قد تعرضــــت إلى خســــا ر انم اض القيمة
. عندما ال ينتج األعــــــل تدفقات نقدية تقدير القيمة القابلة لإلســــــترداد لألعــــــل وذلك لتحديد خســــــا ر إنم اض القيمة )إا وجدت(

ه. تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها األعل ن ساألخرى،  الموجوداتمستقلة عن 
عندما يمكن تحديد أســــس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع األعــــول المشــــتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى 

 .أع ر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها
 

موجودات غير الملموســـة التي لم تصـــبح متوفرة للســـتمدام بعد يتم إا الموجودات غير الملموســـة بأعمار اســـتمدام غير محددة وال
 اختبارها النم اض القيمة سنويًا على األقل وعند وجود مؤشر على انم اض قيمة األعل.

 
، يتم دامعند تقييم قيمة االســـتم. ناقصـــًا تكل ة البيع أو قيمة االســـتمدام، أيهما أعلىالقيمة القابلة للســـترداد هي القيمة العادلة إا 

خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باســتمدام معدل خصــم ما قبل الضــريبة والذي يعكس تقييمات الســوف 
. عند ومماطر محددة متعلقة باألعـل لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المسـتقبلية بمصـوعـها لألموالالحالية للقيمة الزمنية 

معاملت السوف الحديثة. إذا لم يكن باإلمكاا تحديد مثل هذه باإلعتبار خذ األ، يتم اإلستبعادمة العادلة ناقًصا تكاليف تحديد القي
تعتمد المجموعة عند احتسابها النم اض القيمة على موازنات م صلة وعمليات المعاملت، فسيتم استمدام نموذج تقييم مناسب. 

للنقد للمجموعة التي يتم تمصـــيص موجودات  المنتجةمن الوحدات ها بشـــكل من صـــل لكل وحدة ، والتي يتم إعدادحســـابية متوقعة
 .فردية لها

 
في حال تم تقدير القيمة القابلة للســــــــــــــترداد ألعــــــــــــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تمفيض القيمة 

 مة القابلة للسترداد.المدرجة لألعل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القي
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جة لألعـــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعاد في حالة إســـــترجاع خســـــا ر إنم اض القيمة اللحق تتم زيادة القيمة المدر 

تقديرها القابلة لإلســــــترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألعــــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم 
اض القيمة مباشــــرًة في الربح أو يتم إحتســــاب خســــا ر إنم اض القيمة في الســــنوات الســــابقة. يتم تســــجيل إســــترجاع خســــا ر إنم 

 لألعل في السنوات السابقة. اتم االعتراف به التيانم اض القيمة يل ي خسارة إلى الحد الذي  المسارة
 

. يتم تحديد القيمة المدرجةيتم اختبار الشـــــــــهرة للنم اض في القيمة ســـــــــنويًا وعندما تشـــــــــير الظروف إلى احتمالية انم اض قيمة 
للنقد )أو مجموعة من  المنتجةة للشــــــــــــــهرة من خلل تقييم القيمة القابلة للســــــــــــــترداد لكل وحدة من الوحدات االنم اض في القيم

، المدرجةللنقد( التي تتعلق بها الشـــــهرة. عندما يكوا المبلغ القابل للســـــترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها  المنتجةالوحدات 
 ال يمكن عكس خسا ر انم اض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية.مسارة انم اض القيمة. ب اإلعترافيتم 

 ومرادفات النقدالنقد  3/15
من النقد والودا ع قصــيرة األجل والتي تســتحق خلل ثلثة أشــهر  ومرادفات النقدل رض بياا التدفقات النقدية الموحد، يتكوا النقد 
عتبر جزًءا ال يتجزأ من ت حيث الحسـابات البنكية المكشـوفة عـافيت في القيمة، أو أقل، والتي تمضـع لمماطر ضـئيلة من الت يرا

 نقد.الدارة المجموعة إلسياسة 

 المخصصات 3/16
يتم اإلعتراف بالممصــــــصــــــات عندما يكوا على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو إســــــتداللي( ناتج عن أحداث ســــــابقة والتي 

ملزمة لتســـــــــــــديد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشـــــــــــــكل موثوف. إا المبلغ المعترف به  يكوا من المحتمل أا تكوا المجموعة
كممصــــص يتم إحتســــابه حســــب أفضــــل التوقعات للبدل المرلوب لمقابلة اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار 

اس الممصـــــــص باســـــــتمدام التدفقات النقدية المقّدرة لســـــــداد االلتزام المماطر واألمور غير المؤكدة المحيرة باإللتزام. عندما يتم قي
، مصصاتالم أو كافة عندما تتوقع المجموعة استرداد بعض. الحالي، فإا قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

ا يكوا الســـــــداد مؤكدًا. يتم إدراج على ســـــــبيل المثال، بموجب عقد التأمين، يتم إدراج الســـــــداد كأعـــــــل من صـــــــل، ولكن فقط عندم
في بياا الدخل بعد خصــم أي ســداد. إذا كاا تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، يتم  المدرجةالمصــاريف المتعلقة بالممصــصــات 

م خصــم الممصــصــات باســتمدام معدل ما قبل الضــريبة الحالي الذي يعكس، عند اللزوم، المماطر الماعــة بااللتزام. عند اســتمدا
 المصم، يتم إدراج الزيادة في الممصص الناتجة عن مرور الوقت كتكل ة تمويل.
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 ل مالي إلحدى الشركات والتزام مالي أو أداة حقوف ملكية لشركة أخرى. إا األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أع

 الموجودات المالية
الحقًا بالتكل ة المر أة أو القيمة  9لتقارير المالية رقم لضمن نراف المعيار الدولي  التي تقعقياس كافة الموجودات المالية  يترلب

 .وجودات المالية وخصا ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الماليةالعادلة على أساس نموذج أعمال المجموعة إلدارة الم
 

 :يتم قياس األعل المالي بالتكل ة المر أة، إذا تم استي اء الشرطين التاليين
 
  المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحت اظ بموجودات مالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛  باألعليتم االحت اظ

 و
  تنشأ الشروط التعاقدية لألعل المالي في تواري  محددة للتدفقات النقدية التي تكوا عبارة فقط عن مدفوعات المبلغ األساسي

 .وال ا دة على المبلغ األساسي القا م
 

 :يتم قياس األعل المالي بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استي اء الشرطين التاليين
 
 حت اظ باألعل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات يتم اال

 المالية؛ و 
  تنشأ الشروط التعاقدية لألعل المالي في تواري  محددة للتدفقات النقدية التي تكوا عبارة فقط عن مدفوعات المبلغ األساسي

 .ساسي القا موال ا دة على المبلغ األ
 

، إال إذا تم قياسه بالتكل ة المر أة أو بالقيمة العادلة من خلل المسارةأو  الربحيتم قياس األعل المالي بالقيمة العادلة من خلل 
المبد ي الســــتثمارات معينة في أدوات  اإلعترافالدخل الشــــامل اآلخر. ومع ذلك، يجوز للمجموعة بشــــكل غير قابل لإلل اء، عند 

، اختيار عرض الت يرات اللحقة في القيمة العادلة المســـــارةأو  الربحف الملكية والتي يمكن قياســـــها بالقيمة العادلة من خلل حقو 
 ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 المرلوبات المالية
 يتم تصنيف وقياس كافة المرلوبات المالية الحقًا بالتكل ة المر أة، باستثناء:

 
 يتم قياس هذه المرلوبات، بما في ذلك المشتقات المالية التي المسارةأو  الربحخلل مة العادلة من المرلوبات المالية بالقي .

 تعتبر مرلوبات، الحقًا بالقيمة العادلة.
 .المرلوبات المالية التي تنشأ عندما ال يكوا تحويل األعل المالي مؤهًل للستبعاد أو عندما ينربق منهج المشاركة المستمرة 
 لضماا المالي.عقود ا 
 .التزامات بتقديم قرض بسعر فا دة أقل عن السوف 
 

أو  الربحالمبد ي، يجوز للمجموعة تصـــــنيف التزام مالي بشـــــكل غير قابل لإلل اء كمقاس بالقيمة العادلة من خلل  اإلعترافعند 
 بسبب:عند السماح بذلك، أو عندما ينتج عن القيام بذلك معلومات أكثر علة، وذلك إما  المسارة

 
  يل ي أو يقلل إلى حد  كبير من عدم توافق القياس أو اإلدراج )ُيشار إليه أحيانًا بـ "عدم الترابق المحاسبي"( والذي قد ينشأ

 األرباح والمسا ر الناتجة عنها وفقًا ألسس ممتل ة؛ أوب اإلعترافعن قياس الموجودات أو المرلوبات أو 
  لية أو الموجودات المالية والمرلوبات المالية وتقييم أدا ها على أساس القيمة العادلة يتم إدارة مجموعة من المرلوبات الما

وفقًا إلدارة مماطر أو استراتيجية استثمار موثقة، ويتم توفير المعلومات حول المجموعة داخليًا على هذا األساس لموق ي 
 اإلدارة الر يسيين للشركة.
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 )يتبع( المرلوبات المالية

 القروض والسلفيات
قروض والســـــلفيات التي تحمل فوا د بالتكل ة المبد ي، يتم الحقًا قياس ال اإلعترافإا هذه ال ئة هي األكثر عـــــلًة بالمجموعة. بعد 

المر أة باستمدام طريقة معدل ال ا دة ال علي. يتم إدراج األرباح أو المسا ر ضمن األرباح والمسا ر عندما يتم استبعاد المرلوبات 
ر أي خصـــم أو علوة عند وكذلك من خلل عملية إط اء معدل ال ا دة ال علي. يتم احتســـاب التكل ة المر أة بعد األخذ في االعتبا

االســتحواذ والرســوم أو التكاليف التي تشــكل جزءًا ال يتجزأ من معدل ال ا دة ال علي. يتم إدراج إط اء معدل ال ا دة ال علي كتكاليف 
 . تنربق هذه ال ئة عمومًا على القروض والسلفيات التي تحمل فا دة.الدخل الموحدتمويل في بياا 

 الصكوم
إلى الصكوم من خلل تربيق  العا دم بالتكل ة المر أة باستمدام طريقة معدل الربح ال علي. يتم احتساب الربح يتم إدراج الصكو 

أي فرف مع الربح الموزع إلى القيمة  ويتم إضـــافةمعدل الربح الســـا د في الســـوف، في وقت اإلعـــدار، ألدوات الصـــكوم المماثلة، 
 للصكوم. المدرجة

 المشتقات الضمنية
، عندها 9توي العقد الممتلط على مضــــــيف يعتبر أعــــــًل ماليًا ضــــــمن نراف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عندما يح

تنربق الســـياســـة المتعلقة بالتصـــنيف والقياس، بما في ذلك االنم اض في القيمة المتعلق بالموجودات المالية، على العقد الممتلط 
 بالكامل.

 
، يتم 9تلط على مضـــــــــيف ال يعد أعـــــــــًل ماليًا ضـــــــــمن نراف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عندما يحتوي العقد المم

 فصل المشتق الضمني عن المضيف ويتم احتسابه كمشتق إذا، وفقط إذا:
 
 يف؛لم تكن المصا ص االقتصادية ومماطر المشتق الضمني مرتبرة ارتباطًا وثيقًا بالمصا ص االقتصادية ومماطر المض 
 استي اء أداة مستقلة بن س شروط المشتق الضمني لتعريف المشتق؛ و 
  أي ال يعتبر المشتق  المسارةأو  الربحال يتم قياس العقد الممتلط بالقيمة العادلة مع إدراج الت يرات في القيمة العادلة ضمن(

 .من صًل( المسارةأو  الربحالمتضمن في التزام مالي بالقيمة العادلة من خلل 
 

عندما يحتوي عقد على واحدة أو أكثر من المشتقات الضمنية وعندما ال يكوا المضيف أعًل ماليًا ضمن نراف المعيار الدولي 
 إال إذا: المسارةأو  الربح، يجوز للمجموعة تصنيف العقد الممتلط بالكامل بالقيمة العادلة من خلل 9لتقارير المالية رقم ل
 
 إلى حد  كبير بتعديل التدفقات النقدية والتي قد يترلبها العقد؛ أو لم تقم المشتقات الضمنية 
  من الواضح مع قليل من التحليل أو بدونه أنه عندما يتم ألول مرة أخذ أداة ممتلرة مماثلة في االعتبار، يعتبر فصل المشتقات

ض بدفع القرض مقدماف مقابل الضمنية محظورًا، مثل خيار الدفع المسبق المتضمن في قرض والذي يسمح لصاحب القر 
 تكل ته المر أة تقريبًا.

 
عندما يترلب فصـــل المشـــتق الضـــمني عن مضـــي ه، ولكنه غير قادر على قياس المشـــتقات الضـــمنية بشـــكل من صـــل ســـواء عند 

ة العادلة من خلل االستحواذ أو في نهاية فترة التقارير المالية اللحقة، يتوجب عليه تصنيف العقد الممتلط بالكامل كمدرج بالقيم
 .المسارةأو  الربح
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 إعادة تصنيف الموجودات المالية والمرلوبات المالية
بت يير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية، فإنها تعيد تصــــــــــــــنيف كافة الموجودات المالية المتأثرة. ال عندما تقوم المجموعة 

 يجب على الشركة إعادة تصنيف أي التزام مالي.

 قياس الموجودات والمرلوبات المالية

 القياس المبد ي
لية بالقيمة العادلة زا دًا أو ناقصـــــــــــًا، تكاليف المعاملة العا دة المبد ي، يتم قياس الموجودات المالية والمرلوبات الما اإلعترافعند 

بشـــكل مباشـــر إلى االســـتحواذ على أو إعـــدار أعـــل مالي أو التزام مالي، في حالة األعـــل المالي أو االلتزام المالي غير المدرج 
 .  المسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خلل 

 القياس اللحق للموجودات المالية
 المبد ي، يجب على الشركة قياس األعل المالي وفقًا لتصني ه بـ: اإلعترافبعد 
 
 التكل ة المر أة ناقصًا االنم اض في القيمة؛ 
 القيمة العادلة من خلل الدخل الشامل اآلخر ناقصًا االنم اض في القيمة؛ أو 
  المسارةأو  الربحالقيمة العادلة من خلل. 
 

على الموجودات المالية المقاســــــة بالتكل ة المر أة وبالقيمة العادلة من خلل الدخل الشــــــامل اآلخر يتم تقييم االنم اض في القيمة 
 كما تم اإلفصاح عنه أدناه.

 
 تنربق مترلبات محاسبة التحوط الم صح عنها أدناه على الموجودات المالية المصن ة كبند تحوط.

 انم اض قيمة الموجودات المالية
في قيمة الموجودات المالية، تقوم المجموعة بتربيق نموذج خســارة اال تماا المتوقعة بعكس نموذج خســارة فيما يتعلق باالنم اض 

اال تماا المتكبدة. بموجب نموذج خســــــــارة اال تماا المتوقعة، تقوم المجموعة باحتســــــــاب خســــــــا ر اال تماا المتوقعة والت يرات في 
قــارير مــاليــة لتعكس الت يرات في ممــاطر اال تمــاا منــذ اإلدراج المبــد ي خســــــــــــــــا ر اال تمــاا المتوقعــة تلــك في نهــايــة كــل فترة ت

 للموجودات المالية. ليس من الضروري أا يقع حدث ا تماني قبل أا يتم إدراج خسا ر اال تماا. 
 
لقيمة العادلة ممصص خسا ر اال تماا المتوقعة على كافة فئات الموجودات المالية، بملف تلك التي يتم قياسها با اإلعترافيتم 

وأدوات حقوف الملكية المصـــــن ة والمقاســـــة بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشـــــامل اآلخر. تتضـــــمن  الربح أو المســـــارةمن خلل 
 ما يلي: 9لتقارير المالية رقم لالموجودات المالية الماضعة لمترلبات االنم اض في القيمة الواردة في المعيار الدولي 

 
 تي يتم قياسها الحقًا بالتكل ة المر أة أو بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشامل اآلخر.استثمارات الدين ال 
 التجارية ؛ المدينة الذمم 
 ذمم اإليجار المدينة؛ 
 موجودات العقود؛ و 
  .التزامات القروض وعقود الضماا المالي  
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 )يتبع( انم اض قيمة الموجودات المالية
اعتمدت المجموعة النهج المبســــــــــــــط لقياس االنم اض في قيمة الذمم التجارية المدينة وذمم اإليجار المدينة وموجودات العقود. 

م المجموعة بقياس ممصـــــص المســـــارة بمبلغ يســـــاوي ممصـــــص المســـــارة المتوقعة على مدى العمر بموجب النهج المبســـــط، تقو 
 المتوقع لألداة.

 
بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بإدراج خسارة اال تماا المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة عندما يكوا 

ذ اإلدراج المبد ي. على الصــــــــعيد اآلخر، إذا لم ترت ع مماطر اال تماا على األدوات هنام ارت اع جوهري في مماطر اال تماا من
المالية بشـــــــــكل جوهري منذ اإلدراج المبد ي، تقوم المجموعة بقياس ممصـــــــــص المســـــــــارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل خســـــــــارة 

ماا المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على شــــــــــــــهر. يعتمد تقييم فيما إذا كاا يجب إدراج خســــــــــــــارة اال ت 12اال تماا لمدة 
االرت اعات الجوهرية في االحتمالية أو مماطر حدوث تعثر منذ اإلدراج المبد ي بداًل من إثبات وجود أعــل مالي منم ض القيمة 

 اال تمانية في نهاية فترة التقارير المالية أو حدوث تعثر فعلي.
 

المبد ي، تقوم المجموعة  اإلعتراف تماا على األدوات المالية قد ارت عت بشـــــــــــكل جوهري منذ عند تقييم فيما إذا كانت مماطر اال
بمقارنة مماطر التعثر الناشـــــــئة على األداة المالية كما في نهاية فترة التقارير المالية مع وجود مماطر التعثر الناشـــــــئة على األداة 

تقييم، تــأخــذ المجموعــة في االعتبــار المعلومــات الكّميــة والنوعيــة التي تكوا المــاليــة في تــاري  اإلدراج المبــد ي. عنــد إجراء هــذا ال
معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك المبرة التاريمية والمعلومات المســــــــــــــتقبلية المتاحة بدوا تكل ة أو جهد ُيذكر. ب ض النظر عن 

د ارت عت بشــــــــــكل جوهري منذ اإلدراج المبد ي نتا ج التقييم الســــــــــابق، ت ترض المجموعة أا مماطر اال تماا على أعــــــــــل مالي ق
يومًا، إال إذا كاا لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلـة للـدعم تثبـت خلف  30عنـدما تتجـاوز مدفوعاتهـا التعـاقدية أكثر من 

 ذلك.
 

المبد ي  اإلعترافعلى الرغم مما ســــبق، ت ترض المجموعة أا مماطر اال تماا على األدوات المالية لم ترت ع بشــــكل جوهري منذ 
إذا تبين أا لألداة المالية مماطر ا تمانية منم ضـــة في تاري  التقارير المالية. يتم تحديد أا ألداة مالية مماطر ا تمانية منم ضـــة 

 إذا كاا:
 
 لألداة المالية مماطر منم ضة في التعثر؛ 
 األجل القريب؛ و يتمتع المقترض بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في 
  قد تؤدي الت يرات السلبية في الظروف االقتصادية وقروف األعمال على المدى الرويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل

 قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية.
 

ـــــــــــــــ "درجة تعتبر المجموعة أا األعــل المالي لديه مماطر ا تماا منم ضــة عندما يكوا تصــ ني ه اال تماني الداخلي أو المارجي بـ
 استثمار" وفقًا للتعريف المتعارف عليه عالميًا.

 
تقوم المجموعة بشـــــــــكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المســـــــــتمدمة لتحديد فيما إذا كاا هنام ارت اع جوهري في مماطر اال تماا 

قادرة على تحديد االرت اع الجوهري في مماطر اال تماا قبل أا يصــبح وتقوم بتعديلها كما هو مناســب لضــماا أا تكوا المعايير 
 المبلغ متأخرًا.

 
تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث تعثر ألهداف إدارة مماطر اال تماا الداخلية حيث تشير المبرة السابقة إلى أا الذمم المدينة 

د  كبير، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة إلثبات التي تستوفي أحد المعايير التالية مشكوم فيه تحصيلها إلى ح
 لتعثر هو األنسب:ل اخر أا معيار
 

 عندما يكوا هنام خرف للعهود المالية من قبل الررف المقابل؛ أو 
 لمحتمل عندما تشير المعلومات التي يتم ترويرها داخليًا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير ا

 أا يقوم المدين بسداد كامل المبالغ إلى الدا نين، بما في ذلك المجموعة.
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع( 3/17

 )يتبع( انم اض قيمة الموجودات المالية
إا قياس خســا ر اال تماا المتوقعة هو محصــلة احتمالية التعثر في الســداد، أو المســارة الناتجة عن التعثر )أي حجم المســارة إذا 
كاا هنام تعثر( والتعرض عند التعثر. يستند تقييم احتمالية التعثر في السداد والمسارة الناتجة عن التعثر على البيانات التاريمية 

تعديلها بواسرة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعله. أما بالنسبة للتعرض عند التعثر للموجودات المالية، فيتم تمثيل التي تم 
 ذلك بإجمالي القيمة الدفترية للموجودات في تاري  التقارير المالية.

 
اعي الســتي اء الحاالت التي قد ال يتوفر عندما يتم قياس خســارة اال تماا المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على أســاس جم

فيهــا دليــل على حــدوث ارت ــاعــات جوهريــة في ممــاطر اال تمــاا على مســــــــــــــتوى األداة ال رديــة، يتم تجميع األدوات المــاليــة في 
 مجموعات لتقييم خســـــــــــارة اال تماا المتوقعة. يتم مراجعة المجموعة بانتظام من قبل اإلدارة لضـــــــــــماا أا مكونات كل مجموعة ال

 زالت تتشارم خصا ص مماطر ا تماا مماثلة.

 إل اء اإلعتراف
يتم بشـــــكل ر يســـــي اســـــتبعاد األعـــــل المالي )أو عند اللزوم جزء من األعـــــل المالي، أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية 

 من بياا المركز المالي الموحد للمجموعة( عند: إل اء اإلعتراف بهالمشابهة( )أي يتم 
 
 وف استلم التدفقات النقدية من األعل؛ أوانتهاء حق 
  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استلم التدفقات النقدية من األعل، أو قيامها بافتراض دفع التزامات مقابل التدفقات النقدية

ماطر والمنافع بالكامل من دوا أي تأخير جوهري لررف ثالث وفقًا الت اقية وساطة؛ و )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة الم
المحتملة لألعل، أو )ب( عدم تحويل المجموعة أو احت اقها بكافة المماطر والمنافع المحتملة لألعل، ولكن قيامها بتحويل 

 السيررة على األعل.
 

بتقييم  عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في اســـتلم التدفقات النقدية من أعـــل أو عندما تدخل في ات اقية وســـاطة، فإنها تقوم
ما إذا، و لى أي مدى، قد احت ظت بمماطر ومنافع الملكية. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحت اظ إلى حد  كبير بكافة 

األعــــــل المحول إلى مدى مشــــــاركتها ب باإلعترافمماطر ومنافع األعــــــل أو تحويل الســــــيررة على األعــــــل، تســــــتمر المجموعة 
االلتزام المرتبط به. يتم قياس األعـل المحول وااللتزام المرتبط به ب باإلعترافقوم المجموعة كذلك المسـتمرة فيه. في هذه الحالة، ت

 على أساس يعكس الحقوف وااللتزامات التي احت ظت بها المجموعة.
 

 للبدللغ األعلية لألعل أو أقصى مب المدرجةيتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضماا على األعل المحول بالقيمة 
 الذي قد يترلب من المجموعة دفعه، أيهما أقل.

 مقاعة األدوات المالية
يتم مقاعــــــــــــة الموجودات المالية والمرلوبات المالية ويتم إدراج عــــــــــــافي المبلغ في بياا المركز المالي الموحد إذا كاا هنام حق 

للتسوية على أساس الصافي، ولتحقيق الموجودات وتسوية وتوجد هنام نية  المعترف بهاقانوني حالي قابل للتن يذ لمقاعة المبالغ 
 المرلوبات في وقت واحد.

 ترتيبات التحوط
تســــتمدم المجموعة مشــــتقات األدوات المالية مثل عقود العملت اآلجلة وعقود تبادل معدالت ال ا دة للتحوط من مماطر العملت 

مشتقات األدوات المالية تلك مبد يًا بالقيمة العادلة في التاري  الذي يتم  األجنبية ومماطر معدالت ال ا دة، على التوالي. يتم إدراج
فيه إبرام عقد المشــتقات ويتم إعادة قياســها الحقًا بالقيمة العادلة. يتم إدراج المشــتقات كموجودات مالية عندما تكوا القيمة العادلة 

 موجبة وكمرلوبات مالية عندما تكوا القيمة العادلة سالبة.
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 بالبيانات المالية الموحدة ضاحات تتعلق إي

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع( 3/17

 ترتيبات التحوط )يتبع(
 ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات كـ:

 
  رض للت يرات في القيمة العادلة لألعل أو االلتزام المدرج أو التزام ثابت غير من التع عندما تتحوطتحوطات القيمة العادلة

 مدرج
  من التعرض للت يرات في التدفقات النقدية التي تعود إما إلى مماطر معينة مرتبرة  عندما تتحوطتحوطات التدفقات النقدية

تؤثر على عافي الدخل المستقبلي المدرج أو مماطر  بأعل أو التزام مدرج أو معاملة متوقعة ومحتملة بدرجة كبيرة والتي قد
 العملت األجنبية في التزام ثابت غير مدرج

 تحوطات لصافي االستثمار في عملية أجنبية 
 
بداية علقة التحوط، تقوم المجموعة رســــــميًا بتصــــــنيف وتوثيق علقة التحوط التي ترغب في تربيقها على محاســــــبة التحوط  عند

 ة إدارة المماطر لتن يذ أنشرة التحوط.وأهداف و ستراتيجي

 تحوطات القيمة العادلة
كمصاريف أخرى. يتم إدراج الت ير في القيمة العادلة للبند  الدخل الموحديتم إدراج الت ير في القيمة العادلة ألداة التحوط في بياا 

الدخل ويتم إدراجها أيضـــــــــــــــًا في بياا  متحوط لهالللبند  المدرجةكجزء من القيمة  المتحوط لهاالعا د إلى المماطر  المتحوط له
كمصـــاريف أخرى. بالنســـبة ألنشـــرة التحوط للقيمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة بالتكل ة المر أة، يتم إط اء أي تعديل  الشـــامل

ل ا دة ال علي. قد يبدأ على مدى فترة التحوط المتبقية باســــــــــتمدام طريقة معدل ا الربح أو المســــــــــارةمن خلل  المدرجةعلى القيمة 
إط اء معدل ال ا دة ال علي فور إجراء التعديل وفي موعد ال يتجاوز الوقت الذي يتوق  فيه تعديل البند المتحوط له للت يرات في 

ة غير المر أة القيمة العادلة العا دة إلى المماطر التي يتم التحوط منها. إذا تم استبعاد البند المتحوط منه، يتم إدراج القيمة العادل
 .الربح أو المسارةمباشرًة في 

 
عندما يتم تصــــــــــــــنيف التزام ثابت غير مدرج كبند متحوط منه، يتم إدراج الت ّير التراكمي اللحق في القيمة العادلة لللتزام الثابت 

 .بح أو المسارةالر العا د إلى المماطر المتحوط منها كأعل أو التزام مع إدراج األرباح أو المسا ر المقابلة ضمن 

 تحوطات التدفقات النقدية
يتم إدراج الجزء ال ّعال من الربح أو المسارة على أداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، في 

النقدية إلى الربح أو . يتم تعديل احتياطي التحوط للتدفقات الدخل الموحدحين يتم إدراج أي جزء غير فعال على ال ور في بياا 
 المسارة المتراكمين على أداة التحوط والت يرات المتراكمة في القيمة للبند المتحوط منه، أيهما أقل.

  
إذا تم إيقاف محاســـــــبة التحوط للتدفقات النقدية، فيجب أا يظل المبلغ المتراكم في الدخل الشـــــــامل اآلخر ضـــــــمن الدخل الشـــــــامل 

التدفقات النقدية المســـــــتقبلية المتحوط لها متوقعة. بملف ذلك، ســـــــوف يتم إعادة تصـــــــنيف المبلغ على المتراكم إذا كانت ال تزال 
ال ور ضــــــمن األرباح والمســــــا ر كتعديل إلعادة التصــــــنيف. بعد التوق ، وفور قهور التدفقات النقدية المتحوط لها، يجب أا يتم 

 عتمادًا على طبيعة المعاملة األساسية كما هو موضح أعله.احتساب أي مبلغ متبقي في الدخل الشامل اآلخر المتراكم ا 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

القيام  اإلدارةحول البيانات المالية، يترلب من  3رقم في طور تربيق الســــياســــات المحاســــبية للمجموعة والموضــــحة في إيضــــاح 
بأحكام وتقديرات وافتراضـــــات متعلقة بالقيم المدرجة للموجودات والمرلوبات عند عدم وجود مصـــــادر أخرى متوفرة. يتم تحديد هذه 

ل عليـة قد تمتل  عن هذه التقـديرات واالفتراضـــــــــــــــات على أســـــــــــــــاس المبرة التـاريميـة والعوامل األخرى ذات العلقة. إا النتـا ج ا
 التقديرات. 

 
يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم تسجيل اإلختلف في التقديرات المحاسبية في ال ترة التي يتم فيها إعادة 

حالة كوا التعديلت  مراجعة هذه التقديرات وذلك في حالة أا التعديلت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك ال ترة،. أو في
 الناتجة عن إعادة مراجعة التقديرات تؤثر في فترة المراجعة وال ترات المستقبلية فيتم تسجيلها في تلك ال ترات.

 القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية 
تي قامت اإلدارة باتماذها خلل ، والبشــكل من صــل( موضــحة أدناه)الفيما يلي القرارات الحســاســة، عدا تلك التي تتضــمن تقديرات 

 عملية تربيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

 معدل المصم المستمدم للقياس المبد ي اللتزام عقد اإليجار
لقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المسددة بتاري  بدء اإليجار. يتم خصم تقوم المجموعة، كمستأجر، بقياس التزام عقد اإليجار با

مدفوعات اإليجار باســـــــــــــتمدام معدل ال ا دة الضـــــــــــــمني في عقد اإليجار، إذا كاا يمكن تحديد هذا المعدل بســـــــــــــهولة. إذا لم يكن 
 ي.باإلمكاا تحديد هذا المعدل بسهولة، تقوم المجموعة باستمدام معدل االقتراض اإلضاف

 
إا معدل االقتراض اإلضــــــــــــــافي هو معدل ال ا دة الذي يتوجب على المجموعة دفعه للقيام خلل مدة مماثلة، وبضــــــــــــــماا مماثل، 

 في بيئة اقتصادية مماثلة.الموجودات ستمدام إحق باقتراض األموال اللزمة للحصول على أعل بقيمة مماثلة لقيمة 
 

افي، بالرجوع إلى تكل ة االقتراض الحالية والتاريمية المعدلة للمدة والضـــــــماا مقابل تقوم المجموعة بتحديد معدل االقتراض اإلضـــــــ
 هذا االقتراض.

 تصنيف العقارات
قامت اإلدارة خلل عملية تصــــــــــــــنيف العقارات باتماذ عدة أحكام. هنام حاجة لهذه األحكام لتحديد ما إذا كاا عقار ما مؤهل 

تلكات واالت ومعدات أو عقارات إســـتثمارية. وضـــعت المجموعة شـــروط معينة لتتمكن للتصـــنيف كعقارات محت ظ بها للبيع أو مم
في الحكم بانتظام وذلك بموجب تعري ات العقارات اإلســـــــــتثمارية والممتلكات واآلالت والمعدات. عند اتماذ أحكامها، أخذت اإلدارة 

، 16رقم  المعيار المحاســــبي الدوليالنحو المبين في باإلعتبار الشــــروط الم صــــلة والتوجيهات المتعلقة بتصــــنيف الممتلكات على 
 ، واإلستمدام المراد لهذه العقارات على النحو الذي تحدده اإلدارة.40رقم  المعيار المحاسبي الدوليو 

 سيررة مشتركةل التي تمضعاألعمال  إندماجتقييم 
فيما يتعلق ببعض  الشـــــــــركة األم النها يةمع  نازلتات اقية بيع وشـــــــــراء وات اقية بتوقيع المجموعة  قامت، 2018ديســـــــــمبر  31في 

 تحويل(. شــــــــــــــكلـت عمليـات األعمـال إندماج - 3 رقم لتقـارير المـاليـةلمحـدد في المعيـار الدولي  كمـا هو) والموجوداتاألعمـال 
تكن هذه  ، ولماإلندماجقبل وبعد  الشـــــركة األم النها ية تمضـــــع لســـــيررةمشـــــتركة ألا الشـــــركات كانت  ســـــيررةاألعمال معاملت 

 :جوهر نتيجة السيررة مؤقتة. قامت المجموعة بتقييم أا المعاملة تحتوي على
 
  األعمال جزًءا من االستراتيجية الشاملة إلنشاء الشركة القابضة إلدارة األعول  تحويلهنام غرض تجاري للمعاملت. كاا أا

 في المستقبل؛ المتاحةالتي يمكنها إعدار الديوا المدرجة وفر  تصفية االستثمارات 
 بالقيمة العادلة؛ التحويلعمليات  تم إجراء 
 تأسست الشركة فيما يتعلق بمرة البحث عن مستثمرين جدد للستثمار في الشركة 
 

للسيررة المشتركة، تم  تمضع منشآت تشملمع السياسة المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بالمعاملت التي  تماشياً ذلك،  بناًء على
 (.29 إيضاحطريقة االستحواذ المحاسبية ) بموجباألعمال  جإندما إحتساب
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 )يتبع(القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية 
 في رأس المالمساهمات اليف تصن

المعــايير  بــاإلعتبــار أخــذت اإلدارةأو أداة حقوف ملكيــة،  مــالي إلتزامرأس المــال هي في مســـــــــــــــاهمــات العنــد تحــديــد مــا إذا كــانــت 
رأس المال في مســـــاهمات إا ال. األدوات المالية: العرض واإلفصـــــاح - 32في المعيار المحاســـــبي الدولي رقم  المبينةالت صـــــيلية 

أا هذه األرعــــدة لن يتم ســــحبها الشــــركة األم النها ية  تذلك، أكد إلى باإلضــــافةوا فوا د وبدوا أي خرط ســــداد رســــمية. بدهي 
العامل على  الماللرأس  للشـــركة إلســـتمدامها متاحة وســـوف تكوا وفًقا لتقدير الشـــركة  وتســـتحقبمصـــالح الشـــركة،  تضـــربرريقة 

ضمن  وتم تصني هارأس المال لها خصا ص حقوف الملكية  في مساهماتاللك، فإا ذ بناًء على. عمليات الشركةلو  المدى الرويل
 حقوف الملكية في البيانات المالية الموحدة.

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
حمل مماطر إا اإلفتراضــــات الر يســــية المتعلقة بالمســــتقبل والمصــــادر الر يســــية للتقدير غير المؤكد في نهاية فترة التقرير والتي ت

 مهمة قد تسبب تعديلت جوهرية على قيم الموجودات والمرلوبات خلل السنة المالية القادمة هي كما يلي:
 إحتساب ممصص المسارة

. بموجب نموذج المســــــــــــــارة المســــــــــــــارة اال تمانية المتوقعةالمالية بناًء على نموذج  موجوداتهاتقوم المجموعة بتقييم انم اض قيمة 
المســا ر اال تمانية المتوقعة والت يرات في المســا ر اال تمانية المتوقعة في نهاية كل  بإحتســاب، تقوم المجموعة عةتوقاال تمانية الم

 بقياس ممصــــــــــــــص المجموعة تقومالمالية.  بالموجوداتفترة تقرير لتعكس الت يرات في مماطر اال تماا منذ االعتراف المبد ي 
 ألدواتها المالية. العمر المتوقعمدى على  ية المتوقعةالمسارة اال تمانالمسارة بمبلغ يساوي 

 
عند قياس المســــــارة اال تمانية المتوقعة، تســــــتمدم الشــــــركة معلومات مســــــتقبلية معقولة وقابلة للدعم، والتي تســــــتند إلى افتراضــــــات 

تعتبر المســـــــارة بافتراض  للحركة المســـــــتقبلية لممتل  المحركات االقتصـــــــادية وكيفية تأثير هذه المحركات على بعضـــــــها البعض.
وتســــتند إلى ال رف بين التدفقات النقدية التعاقدية المســــتحقة وتلك التي  التعثر هي تقدير للمســــارة الناتجة عن التمل  عن الســــداد.

  يتوقعها المقترض، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتحسينات اال تمانية المتكاملة.
 
إا احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التمل  عن  ل احتمالية التعثر مدخل ر يســــــــــيا في قياس المســــــــــارة اال تمانية المتوقعة.تمث

 السداد على مدار فترة زمنية محددة، ويشمل إحتسابها البيانات التاريمية واالفتراضات والتوقعات بالظروف المستقبلية.
 رية واالستثمارات العقارية قيد الترويرالقيمة العادلة للستثمارات العقا

 هذه تشمل. بها معترف تقييم أساليب باستمدام مستقلين عقارات تقييم خبراء قبل من العقارية للستثمارات العادلة القيمة تحديد يتم
 .الدخل رسملة وطريقة طريقة القيمة المتبقية األساليب

 
أســـعار البيع  تتكوا منتقديرات مثل التدفقات النقدية المســـتقبلية من الموجودات )طريقة القيمة المتبقية اســـتمدام يترلب اســـتمدام 

معدل العا د و (، ال  تكل ة تمويلو تكاليف اإلنشــــــــــــــاء وما يرتبط بها من أتعاب مهنية و واإليجار وتدفقات اإليرادات المســــــــــــــتقبلية، 
ر وربحيتاومماطر  المســتهدف الداخلي ديرات على قروف الســوف المحلية القا مة في نهاية فترة . تســتند هذه التقالمســتهدفة هلمروف

 .التقارير المالية
 

بناًء على طريقة رســـــــملة الدخل، يتم رســـــــملة الدخل المتوقع تحصـــــــيله بموجب عقود اإليجار القا مة وتدفقات اإليجار المســـــــتقبلية 
 التقييم. ري توامناسبة لعكس قروف سوف االستثمار كما في  أسعار ستعمال معدالتاالمتوقعة ب

 
 الموجوداتالمتبقية وتوقعات الدخل على  اإلحت اظتقييم فترة للمجموعة  ةيترلب تحليل التدفقات النقدية المستقبلية غير الممصوم

 من اإلدارة وضع تقديرات وأحكام هامة تتعلق بعوا د اإليجار المستقبلية ومعدالت الرسملة. القا مةالتش يلية 
 

 ية المستمدمة هي كما يلي:إا االفتراضات الر يس
 %المدى 
  

 12.2 – 5.5 معدالت الرسملة
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 )يتبع( المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
 نم اض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجازاال

يتم تقييم العقارات المصــن ة كممتلكات واالت ومعدات وأعمال رأســمالية قيد اإلنجاز للنم اض في القيمة عند وجود ما يشــير إلى 
م ــاض في القيمــة من خلل تحــديــد المبلغ القــابـل تعرض هــذه الموجودات لمســـــــــــــــارة انم ــاض في القيمــة. يتم إجراء مراجعــة للن

للســــــترداد الذي يأخذ في االعتبار القيمة العادلة للعقار قيد النظر. يتم تحديد القيمة العادلة لعقارات ال ندف المصــــــن ة ضــــــمن بند 
 مصومة.الممتلكات واآلالت والمعدات من قبل خبير تقييم عقاري مستقل باستمدام طريقة التدفقات النقدية الم

 
ية يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضــاع الســوف الحديثة، واألســعار الســا دة بنهاية فترة التقارير المالية واالت اقيات التعاقد

وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات ويتم خصــمها باســتمدام مجموعة من معدالت المصــم التي تعكس تقييمات الســوف الحالية 
لزمنية لألموال والمماطر الماعـــــة باألعـــــل. يتم مقارنة عـــــافي القيم الحالية بالمبالغ المدرجة لتقييم أي انم اض محتمل للقيمة ا

 في القيمة.
 ملموسةالاألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير 
ملموســــــــــة في نهاية التلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للمم

. قررت اإلدارة بأا توقعات 38الدولي رقم  يمعيار المحاســبالو  16الدولي رقم  يمعيار المحاســبلكل فترة تقرير مالي ســنوي وفقًا ل
 السنة الحالية ال تمتل  عن التقديرات السابقة باالستناد إلى مراجعتها.
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 بالبيانات المالية الموحدة ق إيضاحات تتعل
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  5

 
 أراضي 
 ومباني

 أثاث 
 وتركيبات

 
 آالت وماكينات

 معدات 
 مكتبية

 أجهزة حاسب
 سيارات آلي

تحسينات على 
 سكن عمال المأجور

 أعمال رأسمالية 
 اإلجمالي قيد اإلنجاز

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

           التكلفة
 5,356,443 25,527 - 2,527 1,427 34,643 28,508 - 374,967 4,888,844 2018يناير  1في 

 881,222       25,067 24,949 46,153 886 8,322 14,059 400,509 10,450 350,827 إضافات
 (24,861) (18,329) - - - - - - - (6,532) (7تحويلت إلى استثمارات عقارية )إيضاح 

           
           
 6,212,804 32,265 24,949 48,680 2,313 42,965 42,567 400,509 385,417 5,233,139  2019يناير  1في 

 94,920 30,561 2,211 - 3,274 8,162 7,010 - 15,080 28,622 إضافات
 (3,328) - - - - - (2,325) - (1,003) - إستبعادات

           
           

 6,304,396 62,826 27,160 48,680 5,587 51,127 47,252 400,509 399,494 5,261,761 2019ديسمبر  31في 
           

           وخسائر إنخفاض القيمة المتراكماالستهالك 
 3,263,407 - - 2,527 1,393 33,204 27,382 - 345,058 2,853,843 2018يناير  1في 

 108,411 - - - 60 1,701 2,303 - 9,750 94,597 المحمل للسنة
 (29,416) - - - - - - - - (29,416) عكس االنم اض في القيمة 

           
           
 3,342,402 - - 2,527 1,453 34,905 29,685 - 354,808 2,919,024 2019يناير  1في 

 194,601 - 2,936 10,984 838 5,271 9,367 27,707 11,298 126,200 المحمل للسنة
 (46,826) - - - - - - - - (46,826) عكس االنم اض في القيمة 

 (3,328) - - - - - (2,325) - (1,003) - إستبعادات
           
           

 3,486,849 - 2,936 13,511 2,291 40,176 36,727 27,707 365,103 2,998,398 2019سمبر دي 31في 
           

           المدرجةالقيمة 
 2,817,547 62,826 24,224 35,169 3,296 10,951 10,525 372,802 34,391 2,263,363 2019ديسمبر  31في 
           
           
 2,870,402 32,265 24,949 46,153 860 8,060 12,882 400,509 30,609 2,314,115 2018ديسمبر  31في 
           
 

 .29 راجع إيضاح 2018ديسمبر  31في كما معلومات المقارنة ال التي تم إجراؤها على تعديلتالللطلع على  في دولة اإلمارات العربية المتحدة.موجودة معدات الالت و اآلممتلكات و الإا كافة 
 

فقد ، غير أنه في هذه الحاالت هي قا مة حالياً  ل رض تحويل هذه الملكيات القانونيةإلجراءات ا إاباســــــم الشــــــركة األم النها ية.  حالياً إا الملكيات القانونية لبعض الممتلكات واآلالت والمعدات هي 
 تم تحويل ال وا د االقتصادية إلى المجموعة بشكل غير قابل للل اء.
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 بالبيانات المالية الموحدة ضاحات تتعلق إي

 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  )يتبع( ممتلكات وآالت ومعدات 5
 
 اإلنجازالتكل ة المتكبدة على تروير وتحسين مرافق الضيافة والترفيه التي كانت قيد  ر يسيبشكل  أعمال رأسمالية قيد اإلنجازمثل ت

 والمعدات عندما تكوا جاهزة للستمدام المقصود. واآلالتإلى فئة األعول ذات الصلة للممتلكات  تحويلهام في تاري  التقرير وسيت
 

 .15 إيضاحفي  مبينكما هو  البنكيةالقروض  مقابلتم رهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات كضماا 
 

ات واآلالت والمعدات. نتج عن عملية المراجعة عافي عكس خلل السنة، قامت المجموعة بمراجعة القيمة القابلة للسترداد للممتلك
أل  درهم( والتي تم إدراجها في بياا الدخل  29.416إنم اض بقيمة : 2018أل  درهم ) 46.826انم اض في القيمة بمبلغ 

 وتبديلمة التجارية انم اض القيمة بشكل ر يسي بتحسين التدفقات النقدية والربحية الناتجة عن ت يير العل عكس. يتعلق الموحد
تستند القيمة القابلة للسترداد لألعول ذات الصلة على القيمة العادلة ممصومًا منها تكل ة البيع  .االمتياز وتحسن قروف السوف 

إلى  %7.3يتراوح من  تمارجمن قبل ُمقيّ م مستقل بالرجوع إلى طريقة التدفق النقدي الممصوم باستمدام عا د  التي تم تحديدها
 (.%15.0إلى  %10.25: 2018) %16.0إلى  %10.01( ومعدل خصم بنسبة %9.0إلى  7.0%: 2018) 9.0%
 

تم إجراء تحليل . المجموعة بإجراء تحليل حساسية لكافة ال نادف المملوكة والمصن ة ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات قامت
 :بناًء على تحليل الحساسية هذا .التمارج د الحساسية على اإليرادات لكل غرفة متاحة ومعدل المصم وعا

 
  6.1أل  درهم أو  142.370نقرة أساس إلى زيادة تقدر بـ  50بمعدل  التمارجقد يؤدي االنم اض في معدل المصم وعا د ٪

م اض نقرة أساس إلى ان 50بمقدار  التمارجفي القيمة القابلة للسترداد، في حين قد تؤدي الزيادة في معدل المصم وعا د 
 ؛ و٪ في القيمة القابلة للسترداد5.4أل  درهم أو 127.170 يقدر بـ

  في القيمة 11.4أل  درهم أو  266.710 ٪ إلى زيادة تقدر بـ10قد تؤدي الزيادة في اإليرادات لكل غرفة متاحة بنسبة ٪
في القيمة  مشابهإلى انم اض  ٪10االنم اض في اإليرادات لكل غرفة متاحة بنسبة  القابلة للسترداد، في حين قد يؤدي

 .القابلة للسترداد
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
  ملموسةال غير موجوداتال 6
 
 المجموع برامج حاسب آلي عقود العمالء  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     التكلفة
 2.604 2.604 -  2018يناير  1في 

      175.260 840 174.420   إضافات
     
 177.864 3.444 174.420   2019يناير  1في 

      1.295 1.295 -   إضافات
     

      179.159 4.739 174.420  2019ديسمبر  31في 
     اإلطفاء المتراكم

 1.822 1.822 -  2018يناير  1في 
      465 465 -  المحمل للسنة

     
 2.287 2.287 -  2019يناير  1في 

      8.674 619 8.055  المحمل للسنة
     

      10.961 2.906 8.055  2019ديسمبر  31في 
     القيمة المدرجة:

      168.198 1.833 166.365  2019ديسمبر  31
     
      175.577 1.157 174.420  2018ديسمبر  31
 

 .29راجع إيضاح  2018ديسمبر  31في كما معلومات المقارنة ال التي تم إجراؤها على تعديلتالللطلع على 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 عقارية اتستثمار ا 7
 

 قيد التروير. كانت الحركة خلل السنة كما يلي: ثمارات عقاريةواستمكتملة العقارات ال منستثمارات العقارية الا تتكوا 
 
 2019 2018 
 

 عقارات مكتملة
عقارات قيد 

 عقارات مكتملة اإلجمالي التطوير
عقارات قيد 
 اإلجمالي التروير

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 14,097,961 212,048 13,885,913  15,516,830  393,967 15,122,863 الرعيد في بداية السنة 
 1,980,540 181,919 1,798,621 1,223,421 51,724 1,171,697 إضافات خلل السنة

 - - - (271,080) - (271,080) استبعادات
 - - - - (445,691) 445,691 تحويل إلى عقارات مكتملة

  (5ممتلكات واالت ومعدات )إيضاح تحويل من 
- 

 
- 

 
- 

 
24,861 

 
- 

 
24,861 

 83,545 - 83,545 - - - ممزوا تحويل من 
 (670,077) - (670,077) (174,903) - (174,903) خسا ر القيمة العادلة، عافي

       
       

 15,516,830 393,967 15,122,863 16,294,268 - 16,294,268 الرصيد في نهاية السنة
       
 

 في اإلمارات العربية المتحدة. تقع ارات العقارية إا كافة االستثم
 

 .: ال شيء(2018) أل  درهم 23.856 بمبلغ مكسب عافي وحققت ي عقار ببيع إستثمار المجموعة  قامت، خلل السنة
 

: 2018أل  درهم ) 300.238األراضي بمبلغ  بإستئجارفيما يتعلق على حق إستمدام الموجودات ستثمارات العقارية إلاتشمل 
الت يير في نراف عقد اإليجار، سجلت المجموعة  نتيجة، السنةسنة. خلل  25 هي مدة اإليجارإا متوسط  أل  درهم(. 293.801

 : ال شيء(. ال توجد خيارات تمديد أو إنهاء على هذه اإليجارات.2018أل  درهم ) 7.662موجودات إضافية لحق االستمدام بل ت 
 

: 2018أل  درهم ) 1.111.480 بمبلغ النها ية ويلت اســــــتثمارات عقارية من الشــــــركة األمتح الســــــنةتشــــــمل اإلضــــــافات خلل 
 أل  درهم(. 1.772.388

 
يتم تحديد القيم العادلة للستثمارات العقارية بما في ذلك العقارات قيد التروير بناًء على التقييم الذي تم تن يذه من قبل مقّيموا 

إا المقيمين هم أعضاء في جمعيات مهنية لمبراء التقييم وذوي مؤهلت مل مة وخبرات في  مستقلوا ليس لهم علة بالمجموعة.
واألفضل للعقار هو  األعلى، فإا االستمدام لإلستثمارات العقاريةعند تقدير القيمة العادلة تقييم العقارات في مواقع مماثلة. 

،  2019أكتوبر  31طريقة رسملة الدخل. تم إجراء التقييم كما في  استمدامها الحالي. تم تحديد التقييمات بشكل ر يسي باستمدام
؛ وتعتقد اإلدارة بأنه ال 2019أكتوبر  31تم تحديد التقييم بشكل ر يسي باستمدام طريقة رسملة الدخل. تم إجراء التقييم بتاري  

لم يكن هنام أي . 2019ديسمبر  31لى إ 2019أكتوبر  31يوجد ت يرات جوهرية في القيم العادلة للستثمارات العقارية من 
 .4/2راجع إيضاح  للطلع على االفتراضات الر يسية المستمدمةت يير في تقنيات التقييم خلل السنة. 

 
من أكبر الموجودات في مح ظة استثماراتها العقارية بإجمالي قيمة عقار  13قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية على 

 م. يتم إجراء تحليل الحساسية على معدالت الرسملة وقيم اإليجار. بناًء على تحليل الحساسية هذا:أل  دره 13.508.960
 
 في  %7.6أل  درهم أو بنسبة  1.030.148نقرة أساس إلى زيادة بمبلغ  50بنسبة  النقص في معدل الرسملة قد ينتج عن

أل  درهم أو بنسبة  833.480أساس إلى نقص بمبلغ  نقرة 50بنسبة  نتج عن الزيادة في معدل الرسملةالتقييم، بينما ي
 في التقييم. 6.2%

  في التقييم،  %11.2بنسبة  وأأل  درهم  1.515.658إلى زيادة بمبلغ  %10ينتج عن الزيادة في معدالت اإليجار بنسبة قد
في  %10.7بنسبة أل  درهم أو  1.450.701إلى نقص بمبلغ  %10بينما ينتج عن النقص في معدالت اإليجار بنسبة 

 التقييم.
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( عقارية اتستثمار ا 7
 

تجدر اإلشارة إلى أا معدالت المصم ومعدالت الرسملة تمتل  عن معدالت ال ا دة التي يتم تربيقها عادًة على معدالت االقتراض 
 قبل مقيمين مهنيينكل ة الديوا قصيرة األجل وطويلة األجل. يتم التوعل بعناية إلى معدالت المصم ومعدالت الرسملة من أو ت

قابلة العند تحديد القيمة العادلة السوقية للعقارات باستمدام عوامل تقييم متعددة. توجد علقات متداخلة بين المدخلت غير 
عام وفقًا لظروف السوف. قد يتأثر التقييم بالعلقات المتداخلة بين اثنين من المدخلت التي ال  للملحظة التي يتم تحديدها بشكل

يمكن ملحظتهما؛ على سبيل المثال، قد يتم تسوية الزيادة في اإليجار بالزيادة في معدل الرسملة، وبالتالي لن ينتج عن ذلك تأثير 
اإليجار بالتزامن مع النقص في معدل الرسملة زيادة في القيمة. تم تصنيف على التقييم. وبالمثل، قد ينتج عن الزيادة في 

 لقيمة العادلة.ل التسلسل الهرميمن  3االستثمارات العقارية ضمن المستوى 
 

 .15 إيضاحكما هو موضح في  البنكيةالقروض  مقابلكضماا ستثمارات العقارية إلايتم رهن بعض 
 

تحويل هذه ل. إا اإلجراءات القانونية الشركة األم النها يةموجودة حالًيا باسم  ثمارات العقاريةاإلست القانونية لبعض إا الملكيات
 .غير قابل لإلل اءبشكل إلى المجموعة تم تحويل ال ا دة االقتصادية  ومع ذلك، ما زالت قا مة حالياً  الملكيات

 
، والتي تم تأجيرها جميًعا بموجب عقود إيجار تش يلية، العقاريةإستثماراتها المجموعة من  قبل بل ت إيرادات اإليجار المكتسبة من

 301.073تكل ة التش يل المباشرة المتعلقة بهذه العقارات بل ت  .أل  درهم( 1.355.137: 2018أل  درهم ) 1.560.276
 .(أل  درهم 268.054: 2018أل  درهم )

 
 
 المخزون  8

2018 2019  
  ألف درهم أل  درهم

   
    ممزوا تش يلي 12.004 13.198

 
 لق بقراع الضيافة والترفيه فقط. يمثل الممزوا التش يلي الممزوا المتع

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

2018 2019  
  ألف درهم أل  درهم

   
 مدينة تجارية ذمم 490.903 454.217

        ناقصًا: ممصص خسا ر اال تماا المتوقعة (128.861) (178.446)
275.771 362.042  
 سلفيات ومبالغ مدفوعة مقدماً  72.754 66.410
 مستحقة إيرادات 51.983 22.015
       أخرى ذمم مدينة  16.392 50.820
415.016 503.171     
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( وأخرى ذمم مدينة تجارية  9
 

: 2018المدينة التجارية مســـــــــتحقة من أكبر خمســـــــــة عملء لديها ) من الذمم %29، كانت هنالك 2019ديســـــــــمبر  31كما في 
 من الذمم المدينة التجارية(. 30%

2018 2019  
  ألف درهم أل  درهم

   
 تجاريةالمدينة ال ذممأعمار ال  
   
 القيمة هي كما يلي: إا أعمار الذمم المدينة غير منم ضة  

 غير مستحقة السداد  253.391 222.038
 يومًا( 180مستحقة الدفع )حتى  43.779 41.223
       يومًا( 180مستحقة الدفع )أكثر من  64.872 12.510
275.771 362.042     

 
 المتوقعة خلل السنة كما يلي: يةمسا ر اال تمانالكانت الحركة في ممصص 

 
2018  2019  

  ألف درهم أل  درهم
   

 الرعيد في بداية السنة 178.446 37.527
 المستحوذ عليه مع موجودات محولة - 122.211
 المحمل للسنة  59.716 45.993

    شرب ممصص، عافي (109.301) (27.285)
   

    الرعيد في نهاية السنة 128.861 178.446
 

 األخرى باستمدام النهج المبسط. و  تماا المتوقعة على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة التجارية تقوم المجموعة بإدراج خسا ر اال
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ومرادفات النقدنقد ال 10
 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم 
   

 246.242 348.145 وم بنالنقد وأرعدة لدى 
 - 780.338 لدى البنوممحت ظ بها ودا ع قصيرة األجل 

      
 246.242 1.128.483 نقد وأرعدة لدى البنوم

   
 - (70.000)  أشهر ثلثة بتواري  استحقاف أعلية ألكثر من ودا ع قصيرة األجل

 - (40)  أرعدة مقيدة لدى البنوم
      

 246.242 1.058.443 دالنقد ومرادفات النق
   
 

 باسم الشركة األم النها ية. الحسابات البنكية بعض ، كانت هنالك2019ديسمبر  31 كما في
 
 . سنوياً  ال شيء( :2018) %2.50إلى  %2.22ألجل  معدل ال ا دة على الودا ع بلغ
 

 محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الودا ع الثابتة لدى بنوم باإلضافة إلى تم االحت اظ بكافة األرعدة البنكية 
 
 

 رأس المال 11
 

 بقيمة درهم واحد لكل سهم. سهم( مصرح به وعادر ومدفوع بالكامل  1.000: 2018سهم ) 1.000يتكوا رأس المال من 
 
 

  اتياطيحتالا 12

 النظامي ياطيحتالا
من أرباح  %10، يتم تحويل 2015( لسنة 2عربية المتحدة رقم )وفقا للنظام األساسي للشركة والقانوا االتحادي لدولة اإلمارات ال

من رأس مال  %50الشركة إلى احتياطي نظامي غير قابل للتوزيع. قد يتم إيقاف إجراء هذه التحويلت عندما يبلغ االحتياطي 
 التحويلت. من رأس المال المدفوع، قامت الشركة بإيقاف %50الشركة المدفوع. باعتبار أا االحتياطي قد بلغ 

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية
من قبل المجموعة كأدوات تحوط  تحديدهايمثل ذلك الجزء ال عال من حركات القيمة العادلة لعقود مقايضة أسعار ال ا دة التي تم 

 لتحوطات التدفق النقدي.
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 مساهمة رأسمالية  13
 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم 
   

 - 10.987.708 يناير 1في 
 10.591.904 -  استثمار من قبل الشركة األم النها يةعافي 

 395.804 988.934 (1عافي الحركة خلل السنة )
      

    10.987.708 11.976.642 ديسمبر 31الرعيد في 
 
كنتيجة لتحويل قراع أعمال إدارة  األم النها يةالشركة من قبل عافي مساهمة/تمويل  بشكل ر يسيرأسمالية الساهمة مالمثل ت

 . يكوا المبلغ مستحق الدفع حسب تقدير المجموعة ويصن  ضمن حقوف الملكية.وتحويل عقارات إلى المجموعةاألعول 
 
موجودات العقارية ورأس المال العامل ذو الصلة تم تسويته من خلل مثل عافي الحركة خلل السنة في تحويل بعض الت( ي1)

 .(21)إيضاح  األم النها يةقرض شركات من الشركة 
 
 

 صكوك غير قابلة للتحويل 14
 

 :2018 سنةإعدار عكوم في 
 
جزيرة كايماا ، أعـــدرت الدار للصـــكوم المحدودة، وهي شـــركة مع اة ذات مســـؤولية محدودة بموجب قوانين 2018أكتوبر  1في 

أل   1.836.750 تبلغمة إجمالي قي"( ب1وشـــــــركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، عـــــــكوم غير قابلة للتحويل )"عـــــــكوم رقم 
نصـــ  ســـنوي  ســـدادها بشـــكل٪ ســـنوًيا يســـتحق 4.750 بنســـبةمعدل ربح  1الصـــكوم رقم  تحملأل  دوالر(.  500.000درهم )

 .2025ستحق السداد في سبتمبر تو 
 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم 
   

 1.836.750 1.836.750 متحصلت من اإلعدار
 (26.610) (26.319) تكاليف اإلعدار غير المر أة

    21.811 22.538 األرباح المستحقة
   

 1.831.951 1.832.969 المدرجةالقيمة 
    (21.811) (22.538) ناقصًا: الجزء المتداول

   
    1.810.140 1.810.431 داولالجزء غير المت
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 صكوك غير قابلة للتحويل )يتبع( 14
 

 :2019 سنةإعدار عكوم في 
 
محدودة بموجب قوانين جزيرة  (، وهي شركة مع اة ذات مسؤولية2، أعدرت الدار للصكوم المحدودة )رقم 2019أكتوبر  22في 

 1.836.750 تبلغمة إجمالي قيب"( 2كايماا وشـــركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، عـــكوم غير قابلة للتحويل )"عـــكوم رقم 
نص  سنوي  سدادها بشكليستحق ٪ سنوًيا 3.875 بنسبةمعدل ربح  2الصكوم رقم  تحملأل  دوالر(.  500.000أل  درهم )

 .2029ي أكتوبر السداد فستحق تو 
 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم 
   

 - 1.836.750 متحصلت من اإلعدار
 - (19.068) تكاليف اإلعدار غير المر أة

    - 13.839 األرباح المستحقة
   

 - 1.831.521 المدرجةالقيمة 
    - (13.839) ناقصًا: الجزء المتداول

   
    - 1.817.682 الجزء غير المتداول

   قابلة للتحويلالصكوم غير إجمالي ال
    1.810.140 3.628.113 المتداولغير الجزء إجمالي 

   
    21.811 36.377 الجزء المتداولإجمالي 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 بنكية قروض  15
 
     المبلغ القائم 
 الغرض تاريخ االستحقاق معدل الفائدة التأمين االجمالي غير متداول متداول 
     ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

        2019ديسمبر  31
 أهداف تجارية عامة 2021أغسرس  %1.25+  ليبور دوالر أمريكي ذات علة مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2023أغسرس   %1.00صلة + ال ذات ايبور مؤمن 400.000 400.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2023أغسرس  %1.30+ ليبور دوالر أمريكي ذات علة  مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2023سبتمبر   %1.00صلة + ال ذات ايبور مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل

     (7.226) (7.226) - تكاليف اقتراض غير مر أة
             8.907 - 8.907 فوا د وأرباح مستحقة

        
 8.907 1.892.774 1.901.681             
        
        2018ديسمبر  31

 هداف تجارية عامةأ  2021أغسرس  %1.25+  ليبور دوالر أمريكي ذات علة مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2023أغسرس  %1.80+  يبور ذات علةا مؤمن 400.000 400.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2023 أغسرس %1.30+  ليبور دوالر أمريكي ذات علة مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2023بتمبر س %1.00صلة + ال ذات يبورا مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل
 أهداف تجارية عامة 2026أغسرس  %2.12+ صلة ال ذات يبورا مؤمن 400.000 400.000 - قرض ألجل

     (12.287) (12.287) - تكاليف اقتراض غير مر أة
             10.370 - 10.370 فوا د وأرباح مستحقة

        
 10.370 2.287.713 2.298.083             
        

 .حقوف الملكيةتعهد بصافي أل  درهم( وتحمل  2.913.377) الموجودات التش يليةرهن على  البنكية من خللبعض القروض يتم ضماا 
 

 (.درهمأل   1,652,389: 2018) درهمأل   400,000بمبلغ  2026في أغسرس  المستحقالقرض ألجل بتسديد المجموعة مبكرًا  قامت
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 بالبيانات المالية الموحدة ت تتعلق إيضاحا
 )يتبع( 2019 ديسمبر 31ة المنتهية في سنلل
 
 

 إلتزامات عقود اإليجار 16
  2019  2018 
 أل  درهم  ألف درهم  
     

 47.486  51.651  السنة األولى
 33.474  30.315  السنة الثانية
 27.491  30.342  السنة الثالثة
 27.508  31.771  السنة الرابعة
 28.575  31.801  السنة المامسة
 253.505  228.489  ما بعد ذلك

          
 418.039  404.369  الرعيد في نهاية السنة

 (128.671)  (134.036)  ناقصًا: ال ا دة غير المحققة
          

  270.333  289.368 
     
     

 244.842  224.584  غير المتداول
     
     

 44.526  45.749  المتداول
     
 
 

 أدوات مالية مشتقة 17
 

مقايضــــات أســــعار فا دة عا مة إلى ثابتة للتحوط جز يًا من مماطر أســــعار ال ا دة فيما يتعلق باقتراضــــات  عقودأبرمت المجموعة 
ال ال رف بين مبالغ ال ا دة الثابتة ومعدالت أسعار ال ا دة العا مة. بموجب عقود مقايضة سعر ال ا دة، توافق المجموعة على استبد

المت ق عليها. تمكن هذه العقود المجموعة من التمفيف من مماطر ت يير  اإلسميةعلى المبالغ األساسية  المحتسبةال ا دة العا مة 
ات النقدية للديوا المت يرة أســـــــــعار ال ا دة على القيمة العادلة للديوا الثابتة ذات األســـــــــعار الثابتة المحت ظ بها وتعرضـــــــــات التدفق

الصـــــــــادرة. يتم تحديد القيمة العادلة لمقايضـــــــــات أســـــــــعار ال ا دة في تاري  التقرير على البنوم المقابلة من خلل التدفقات النقدية 
عقود، فإا باســـتمدام منحنيات العا د المربقة المســـتمدة من أســـعار ال ا دة القابلة للملحظة. وفًقا لشـــروط ال الممصـــومة المســـتقبلية

أل  درهم من القروض بســعر ثابت مقابل قيام البنك  183.675يبلغ  اســميمدفوعات الشــركة بســعر ال ا دة العا م المتعلقة بمبلغ 
 . فيما يلي القيم العادلة لمقايضات سعر ال ا دة:على أساس ليبور دوالر أمريكيثلثة أشهر  بتسديد

 
 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 
 التسلسل إجمالي التسلسل إجمالي 
 الهرمي القيمة  الهرمي القيمة  
 للقيمة العادلة المدرجة للقيمة العادلة المدرجة 
  أل  درهم  ألف درهم 
     

      2المستوى  8.481 2المستوى  - مقايضات سعر ال ا دة -مالية مشتقة  موجودات
     

      2المستوى  5.543 2المستوى  7.423 ةمقايضات سعر ال ا د -مالية مشتقة  مرلوبات
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 أدوات مالية مشتقة )يتبع( 17
 

عة تقوم بإجراء تقييم نظًرا ألا الشـروط األسـاسـية لعقود مقايضـة سـعر ال ا دة والبنود التحوطية المقابلة لها هي ن سـها، فإا المجمو 
ســــــوف يتم بشــــــكل فإا الت يير نوعي لل عالية ومن المتوقع أا قيمة عقود مقايضــــــة ســــــعر ال ا دة وقيمة البنود التي تم التحوط بها 

. إا المصــدر الر يســي لعدم فعالية التحوط في علقات ذات العلقةمنهجي في االتجاه المعاكس اســتجابة لحركات أســعار ال ا دة 
هذه هو تأثير الررف المقابل ومماطر اال تماا الماعــة بالمجموعة على القيمة العادلة لعقود تبادل أســعار ال ا دة، والتي  التحوط

إلى الت يير في اســعار ال ا دة. لم تنشــأ أي مصــادر أخرى لعدم ال عالية من  يعودال تنعكس في القيمة العادلة للبند المحوط والذي 
 علقات التحوط هذه.

 
 التقرير. تاري د تبادل أسعار ال ا دة غير المسدد في و الجدول التالي ت اعيل المعلومات الممتل ة المتعلقة بعق صيلم
 

 تاريخ اإلستحقاق
 متوسط سعر الفائدة
 القيمة اإلسمية الثابت المتعاقد عليه

 القيمة المدرجة ألدوات التحوط
، صافياألصل /)اإللتزام(  

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم أل  درهم ألف درهم      
       
 2.938 (7.423) 2.111.396 183.675  %2.73 %2.73 سنوات 5إلى  2من 
       
 

مليوا درهم( وعقود مقايضة  918مليوا دوالر ) 250 بقيمة إسمية تبلغ، أنهت المجموعة عقود مقايضة سعر ال ا دة لسنةخلل ا
 مليوا درهم(. 1.102مليوا دوالر ) 300 بقيمة إسمية تبلغل ا دة المعاد هيكلتها أسعار ا

 
 كانت حركة احتياطي التحوط في التدفقات النقدية كما يلي:

  2019 
 ألف درهم  
   

 61.404  الرعيد في بداية السنة
 ضمن ة أدوات التحوط خلل السنة المصن المتراكمة الناتجة منخسارة القيمة العادلة 

 (87.484)  تحوطات التدفق النقدي
عند أدوات التحوط المعاد تصني ها إلى الربح أو المسارة  منالناتجة  المتراكمةالمسارة 

       (9.361)  (20إل اء اإلعتراف )إيضاح 
    (35.441)  الرعيد في نهاية السنة

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  18
2018 2019  

  رهمألف د أل  درهم
   

 تجارية دا نةذمم  84.985 102.823
 إيرادات مؤجلة 138.963 153.296
 محتجزات دا نة 49.020 57.296
 مستحقات 321.103 327.359
       أخرى  ذمم دا نة 131.949 123.682
764.456 762.020     

 
 الدا نة وفقًا للشروط اال تمانية المت ق عليها مسبقًا.لدى المجموعة سياسات إلدارة المماطر المالية لضماا سداد كافة الذمم 



 الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م.
 

 

50 
 

 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 موظفين تكاليف 19
 

دارية )تكاليف الموق ين وأخرى في المصــــــــــــــاريف العمومية واإل العموميةتعتمد المصــــــــــــــاريف  ليس لدى المجموعة أي موق ين.
الممصــــصــــة المقترعة على األرقام  2018يونيو  30وحتى  2018يناير  1ومصــــاريف البيع والتســــويق( ل ترة الســــتة أشــــهر من 

األم وما بعده، تم تقديم هذه المدمات من قبل الشــــــــــركة  2018يوليو  1لقراع أعمال إدارة األعــــــــــول لشــــــــــركة الدار. اعتبارًا من 
مقابل هذه المدمات من خلل رســــــوم التســــــديد ( وتم تعويض 21ة األعــــــول والمدمات )إيضــــــاح بموجب بنود ات اقية إدار  النها ية
 اإلدارة.

 
 

 تمويل تكاليف 20

2018 2019  
  ألف درهم أل  درهم

   

178.730 280.215 
 وقرض شركات تكاليف تمويل على قروض بنكية وعكوم غير قابلة للتحويل 

 من الشركة الم النها ية  
        (22)إيضاح  ةاإليجار التش يليعقود تكل ة التمويل على التزامات  فك 10.547 9.216

187.946 290.762  
   

- 9.361 
إعادة تصنيف المسارة المتراكمة الناتجة عن أدوات التحوط إلى الربح أو 

       (17المسارة عند إل اء االعتراف )إيضاح 
187.946 300.123     

 
لألعــــــــول الجديدة التي تم  القروض اإلضــــــــافية نتيجةً  ويعود ذلك بشــــــــكل ر يســــــــي إلى 2019 ســــــــنةيف التمويل في تكال إرت عت
حقوف الملكية في الربع الثالث من  من خللبشكل كامل  مبد ياً والتي تم تمويلها  2018 سنةونهاية خلل السنة عليها  اإلستحواذ

 .2018 سنة
 
 

 القةمعامالت وأرصدة مع جهات ذات ع  21
 

على الســــــــــــــيررة على الررف اآلخر أو ممارســــــــــــــة ن وذ جوهري على  القدرة الجهاتذات علقة عندما يكوا ألحد  الجهاتتعتبر 
ذات العلقة من الشــــــــــــــركة األم والشــــــــــــــركة األم النها ية  الجهات. تتكوا الررف اآلخر عند اتماذ القرارات المالية أو التشــــــــــــــ يلية

اإلدارة وموق ي اإلدارة الر يسيين للشركة األم والشركة األم النها ية والشركات ذات العلقة. يتم والشركات الزميلة وأعضاء مجلس 
ذات العلقة من قبل مجلس إدارة المجموعة. إا حكومة أبوقبي هي مسـاهم ر يسـي غير مباشـر  الجهاتاعتماد شـروط معاملت 
ا  باإلشــــارةأدناه األرعــــدة والمعاملت الموضــــحة  تتضــــمنللشــــركة األم النها ية.  التي تســــيرر  المنشــــآتإلى حكومة أبوقبي أيضــــً
 عليها حكومة أبوقبي.
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  21
 

 ذات العالقة: الجهاتأرصدة 
  2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم  

    الشركة األم النهائية:
     2.759.214 1.575.000  قرض شركات من الشركة األم النها ية

    
     39.359 -  إلى الشركة األم النها يةمستحق 

    
     8.526 50.405  (1) الشركة األم النها ية مستحق من

    (2)ذات عالقة  أخرى جهات 
     3.683 20.951  خرى أو  تجارية ذمم مدينة

    
     1.264 1.864  أخرى و  دا نة تجاريةذمم 

    :أبوظبي حكومة
     79.011 43.346  أخرى و  تجارية ذمم مدينة

 
بشـــكل دوري وســـيتم تســـويته في الوقت الذي يتم فيه اإلعلا عن توزيع  اكتســـابهال ا ض النقدي الذي تم الرعـــيد، ( يمثل هذا 1)

 األرباح.
 .للشركة األم النها يةتابعة الشركات الاألخرى ذات العلقة  الجهات( تمثل 2)
 
لبنوم التي تمضـع السـداد إلى امسـتحقة هي أل  درهم(  1.293.346: 2018أل  درهم ) 894.551 بمبلغ القا مةالقروض إا 

 45.953: 2018ديســـــمبر  31هم )أل  در  56.318لســـــيررة حكومة أبوقبي. بل ت تكل ة التمويل لهذه القروض بشـــــكل نها ي 
 أل  درهم(.

 
أل  درهم( لدى البنوم التي  199.970: 2018درهم )أل   304.984البال ة  لدى البنوميتم االحت اظ بالودا ع واألرعـــــــــــــــدة 

أل   45: 2018أل  درهم ) 7.921لســـــــــيررة حكومة أبوقبي. بل ت إيرادات التمويل على هذه الودا ع بشـــــــــكل نها ي تمضـــــــــع 
 (.درهم
 

، زودت الشــــــــركة األم النها ية المجموعة بإجمالي تســــــــهيل اقتراض قدره 2018ســــــــبتبمر  2بموجب ات اقية التســــــــهيل المبرمة في 
شــــــــهور أيبور. يمثل  3+  %1ســــــــنوات من تاري  االســــــــتمدام. يحمل القرض فا دة  7أل  درهم بتاري  إنتهاء في  3.000.000

تمدم من قبل المجموعة بموجب التســهيل. تم اســتمدام التســهيل من قبل الشــركة المبلغ المســ 2019ديســمبر  31الرعــيد كما في 
 األم النها ية لتعديل المساهمة الرأسمالية اإلضافية.

 
ضــــــمانات. لم يتم تكوين ممصــــــص للديوا أو إســــــتلم نقًدا. لم يتم تقديم  تســــــديدهاالمبالغ المســــــتحقة غير مضــــــمونة وســــــيتم إا 

 ذات علقة. جهاتلق بالمبالغ المملوكة من قبل المشكوم في تحصيلها فيما يتع
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
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 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  21
 

 :خالل السنة عالقةالجهات ذات المع الهامة المعامالت فيما يلي 
 2019 2018 
 درهـمأل   درهـمألف  

   الشركة األم النهائية
    4.926 8.620 إيرادات

   
    21.588 96.988 تكاليف تمويل 

   
    39.359 93.581 (1) إدارة أتعاب
   

    34.918 - عامة مصاريف - دارية عمومية و مصاريف 
   

   (2)ذات عالقة  أخرى جهات 
    21.307 29.743 إيرادات

   
    18.233 20.552 ليف مباشرةتكا
   

   :أبوظبي حكومة
 144.472 345.198 إيرادات

   
 
القابضــة المقيدة المحدودة، ات اقية إلدارة األعــول والمدمات )"ات اقية لإلســتثمار ، أبرمت الشــركة األم، الدار 2018 ســنةفي  (1)

لتوفير إدارة األعول والمدمات األخرى لإلدارة المستمرة  ة األم النها يةالشركحيث تم تعيين  الشركة األم النها يةإدارة"( مع  أتعاب
٪ من إجمالي قيمة األعــول للعقارات للســنة المالية 0.5 بنســبةإدارة ســنوية  أتعاب تقوم الشــركة بدفعمجموعة. وبالتالي، ال لعقارات

 إدارة. أتعابوفًقا لشروط ات اقية 
 
 .للشركة األم النها يةتابعة الشركات ال األخرى ذات العلقة الجهات( تمثل 2)
 

أل   1,229,720 بمبلغقيمة صــــافي بها ب المتعلق س المال العاملرأو العقارات  بتحويل ةالنها ي الشــــركة األم ت، قامالســــنةخلل 
 تســـــــــــــجيلهاوتم . درهمأل   2,794,241 بمبلغقيمة صـــــــــــــافي ب واألعمال: العقارات ورأس المال العامل المرتبط بها 2018) درهم

 (.13 إيضاح) ةالنها ي الشركة األممقابل المساهمات الرأسمالية المقدمة من 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 عقود إيجار تشغيلية إلتزامات  22
 

 المستقبلية الملتزم بها هي كما يلي:مبالغ تدفقات اإليجار إا قامت المجموعة بتأجير بعض العقارات. 
 

  2019  2018 
 أل  درهم  ألف درهم  
     المجموعة كمؤجر 
 630.514  704.262  سنة واحدةخلل  
 1.116.588  1.748.362  من السنة الثانية حتى المامسة 
 495.725  1.424.734  خمس سنوات بعد 

          
  3.877.358  2.242.827 
     
     المجموعة كمستأجر 
  اإليجارعقود مصاريف ال وا د خلل فترة التزامات عكس  
           9.216  10.547  ( 20و  16)إيضاح  

      30.732  37.243  مدفوعات مقابل التزامات اإليجار إجمالي 
 
 

 ماليةال دواتاأل 23
 الهامة  المحاسبية السياسات 23/1

 وأســـاس القياس أســـاسو  االعتراف فئة ، ويشـــمل ذلكالمســـتمدمة والررف  الهامة المحاســـبية الســـياســـات اعـــيلت عن  تم اإلفصـــاح
 رقم ايضاحي الملكية فحقوف الموجودات المالية والمرلوبات المالية وأدوات  فئة من بكل ، فيما يتعلقالمصاريفو  اإليرادات إدراج
 البيانات المالية الموحدة. حول 3

 المالية واتاألد فئات 23/2
 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم 

   الموجودات المالية
 581.361 1.558.899 موجودات مالية مقاسة بالتكل ة المر أة

 8.526 50.405 مستحق من الشركة األم النها ية
 8.481 - أدوات مالية مشتقة

   
   المطلوبات المالية

 7.440.605 8.206.854 مرلوبات مالية مقاسة بالتكل ة المر أة 
 39.359 - لشركة األم النها يةلمستحق 

 5.543 7.423 مشتقةأدوات مالية 
   

 إدارة المخاطر المالية 23/3
تقدم اإلدارة المالية و دارة المزينة للمجموعة خدمات لألعمال وتنســــيق إمكانية الوعــــول لألســــواف المالية المحلية والعالمية ومراقبة 

المالية بناًء على النماذج والعلمات القياســـــية والتوقعات التي تم إعدادها داخليًا. تســـــعى المجموعة للحد من تأثير  و دارة المماطر
هذه المماطر المالية من خلل اســـتمدام تقنيات إدارة مماطر مناســـبة ويشـــمل ذلك اســـتمدام مشـــتقات األدوات المالية للحماية من 

ام مشــــــتقات األدوات المالية وفقًا لتحليل اإلدارة لتوجهات الســــــوف ومركز الســــــيولة والحركة التعرضــــــات للمماطر. يتم إدارة اســــــتمد
  المتوقعة في معدل ال ا دة ومعدالت تحويل العملت األجنبية التي تقوم اإلدارة بمراجعتها بشكل  مستمر.

 ألدوات المالية ألغراض المضاربة.ذلك مشتقات ا بما فيفي األدوات المالية  ةال تقوم المجموعة بالدخول أو المتاجر 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( ماليةال دواتاأل 23

 المال رأس إدارة 23/4
  .أعمالها في االستمرار علىفي المجموعة  شركاتهاجميع مقدرة إدارة رأسمالها لضماا ب تقوم المجموعة

 
في الصــــــندوف واألرعــــــدة لدى البنوم وحقوف الملكية  النقدو  قروضقابلة للتحويل والالمن الصــــــكوم غير مال الرأس  هيكل يتكوا 
 م صح عنه وكما ه واألرباح المحتجزة وعلوة اإلعدار واالحتياطيات الصادروالتي تتكوا من رأس المال  لمالكي الشركةالعا دة 

 . الموحد الملكيةيرات في حقوف يفي بياا الت 
 
 عوا د على المحافظة مع األجل رويلال األعمال على المدى نجاح تعزيز بهدفهيكل رأســـــــــــــمالها  وتعديل بمراقبة المجموعة تقوم
 تكاليف وخ ض الســـــــــــــيولة مراقبة ذلك في بما المماطر إدارة إجراءات بين الجمعمن خلل  ذلك تحقيق يتم. لمســـــــــــــاهميها مجزية
 .األعمال إلدارة عالية مقاييس على والح اظ لتقييم االستثمارات عارمة و جراءات التمويل

 
االلتزامات  وتقييم مقدرتها على اســــــــــتي اءالتدفقات النقدية  توقعاتتتضــــــــــمن  لمراجعة دوريةالمالية الر يســــــــــية  االجراءات تمضــــــــــع
 م تحديد أي أهداف بهذا المصو . وااللتزام بمواثيق االقتراض بالرغم من عد المديونية مستويات وتوقعاتالتعاقدية 

 
 %3.63 الديوا المعدل المرجح لتكل ة  بلغ، 2019ديســـــــــمبر  31بشـــــــــكل مســـــــــتمر. كما في  ديونهاتكل ة  بمراقبة المجموعةتقوم 
 األجل طويلة قيمة تحقيق لضــماا الملكية حقوف  علىمل م  عا د مقابل والتروير االســتثمار فر  تقييم يتم(. 3.99% :2018)

المنتجة  من قيمة مح ظة األعول %40إلى  35لدى المجموعة سياسة االحت اظ بإجمالي دين بنسبة تتراوح ما بين  همين.للمسا
  .لإليرادات

 
مليار  4يبلغ  ( احت اظ المجموعة بحد أدنى لصـــــــــــافي الملكيةأربعة: 2018من ات اقيات القروض ) ثلثةتترلب مواثيق شـــــــــــروط 

 .درهم

 السوق  مخاطر إدارة 23/5
للت ييرات  نتيجة مالي لتزاما أو ألعـــــل مالي المســـــتقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تذبذب مماطر هي الســـــوف  مماطرإا 
 ال ا دة أســــــــــعار ومماطر األجنبية العملت مماطر: المماطر من أنواع ثلثة من الســــــــــوف  مماطر تتكوا . الســــــــــوف  أســــــــــعار في

 .األخرى  األسعار ومماطر

 األجنبية العمالت خاطرم إدارة (أ
 حده في هو األجنبية العملت لمماطر تعرضـــهاوبالتالي فإا  ،حدودها اإلقليمية تتمرىيوجد لدى المجموعة معاملت تجارية  ال

 لذلكنتيجة و . األمريكي بالدوالر األجنبية وبصـــــ ة أســـــاســـــية بالعملت أموال باقتراض المجموعة تقومعلى الرغم من ذلك . األدنى
 القرض رعيد بتحويل المتعلقةتحويل العملت األجنبية  ومماطر القروضيتعلق بتسديد للعملت األجنبية عرض المجموعة ت فإا

 . كما في نهاية كل فترة تقارير مالية للمجموعة الموحدة المالية البيانات في اإلماراتي الدرهم إلى المستحق
 

 درهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي. ال يوجد تأثير جوهري للدوالر األمريكي حيث أا ال
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( ماليةال دواتاأل 23

 )يتبع( السوق  مخاطر إدارة 23/5

 إدارة مخاطر سعر الفائدة  ب(
لمجموعة تقترض أموال بمعدالت فا دة ثابتة ومتذبذبة. تقوم المجموعة بإدارة إا المجموعة معرضة لمماطر معدل ال ا دة حيث أا ا

 هذه المماطر من خلل إبقاء معدل مناسب بين االقتراض بأسعار ثابتة وأسعار متذبذبة وباستمدام عقود تبادل أسعار ال ا دة.
 

و  14 و 10 لمرلوبات المالية في اإليضاحات رقمتم ت صيل تعرضات المجموعة ألسعار ال ا دة المتعلقة بالموجودات المالية وا
15. 

 تحليل حساسية معدل ال ا دة
ألدوات غير المشتقة كما في نهاية فترة التقارير المالية. بالنسبة لالحساسية أدناه بناًء على التعرض لمعدالت ال ا دة  تحليلتم تحديد 

بافتراض أا مبلغ األعل أو االلتزام كما في نهاية كل فترة تقارير  للموجودات والمرلوبات بمعدالت متذبذبة، يتم إعداد التحليل
 مالية كاا قا مًا طوال السنة.

 
نقرة أساس وتم االحت اظ بكافة المت يرات األخرى ثابتة الرت ع/ انم ض ربح  100في حال أا معدالت ال ا دة أعلى/ أقل بمعدل 

أل   23.259: زيادة/ نقص بمبلغ 2018أل  درهم ) 47.168بلغ بم 2019ديسمبر  31المجموعة للسنة المنتهية كما في 
 درهم(. 

 عقود تبادل أسعار ال ا دة
توافق المجموعة بموجب عقود تبادل أسعار ال ا دة على مبادلة ال رف بين مبالغ معدل ال ا دة الثابت والمتذبذب والتي يتم احتسابها 

ذه العقود المجموعة من تمفيض مماطر ت يير معدالت ال ا دة على القيمة على أساس مبالغ ر يسية إسمية مت ق عليها. تمكن ه
 العادلة للقتراض الصادر بمعدالت فا دة محددة وتعرضات التدفقات النقدية على الدين الصادر بمعدالت مت يرة.

 التدفقات النقدية تحوط
تدفقات  كتحوطاتعار فا دة متذبذبة مقابل أسعار فا دة ثابت كافة عقود تبادل أسعار ال ا دة والتي يتم بموجبها تبادل أس تحديديتم 

نقدية وذلك بهدف التقليل من تعرض المجموعة للتدفقات النقدية الناتجة عن االقتراض بموجب أسعار فا دة متذبذبة. يتم تبادل 
 أسعار ال ا دة وسداد القرض في ن س الوقت. 

 
 وعة مع أطراف مقابلة تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.تم التعاقد على مشتقات األدوات المالية للمجم

 إدارة مخاطر االئتمان 23/6
تتمثل مماطر ا تماا المجموعة في مماطر تعثر الررف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة 

 لمسارة مالية. 
 

األخرى، واألرعدة لدى البنوم ومشتقات و ماطر اال تماا هي الذمم المدينة التجارية إا النواحي الر يسية التي تعرض المجموعة لم
 الموجودات المالية )الموجودات السا لة(. 

 
ا تمانية كوسيلة للتمفيف من مماطر المسارة المالية  قدرةقامت المجموعة بتربيق سياسة التعامل فقط مع أطراف مقابلة ذات 

لمجموعة إلدارة مماطر اال تماا من خلل مراقبة جميع التعرضات اال تمانية والحد من المعاملت مع الناتجة عن التعثر. تسعى ا
 أطراف مقابلة محددة ليست ذات علقة وتقييم القدرة اال تمانية لهذه األطراف المقابلة على نحو  مستمر.
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( ماليةال دواتاأل 23

 )يتبع( إدارة مخاطر االئتمان 23/6

 مماطر اال تماا تركيز
مماطر اال تماا عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة في أنشرة مماثلة أو في أنشرة في ن س المنرقة الج رافية،  تركيزينتج 

والتي تجعل قابليتهم لمواجهة االلتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل مع الت ييرات أو عندما يكوا لديهم ن س المصا ص االقتصادية 
في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. يشير تركز مماطر اال تماا إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه الترورات 

ز أرعدة الذمم المدينة التجارية في يفصاح عن ت اعيل تركالتي تؤثر على قراع أعمال معين أو منرقة ج رافية معينة. تم اإل
 .9اإليضاح 

 
إا القيمة التي تمثل الحد األعلى للتعرض لمماطر اال تماا بالنسبة للموجودات المالية كما في نهاية فترة التقارير المالية في حال 

  تعثر الررف المقابل عن أداء التزاماته تساوي تقريبًا قيمها المدرجة.

 السيولة مخاطر إدارة 23/7
تقع مســـؤولية إدارة مماطر الســـيولة على عاتق إدارة المجموعة والتي قامت بإعداد إطار إدارة مماطر ســـيولة مناســـب وذلك إلدارة 
مترلبات المجموعة النقدية والســـــيولة على المدى القصـــــير والمتوســـــط والرويل األجل. تقوم المجموعة بإدارة مماطر الســـــيولة من 

ل االحت اظ باحتياطيات كافية وتســــــــــــــهيلت بنكية وتســــــــــــــهيلت قروض ملتزم بها، وعن طريق مراقبة التدفقات النقدية ال علية خل
 .الماليةوالمستقبلية على نحو  مستمر، وكذلك من خلل مقابلة تواري  استحقاف الموجودات والمرلوبات 

 
بناًء على االســتحقاقات التعاقدية  2018و  2019ديســمبر  31عة في يلمص الجدول أدناه اســتحقاقات المرلوبات المالية للمجمو 

 غير الممصومة.
 
 أقل من شهر 

 من شهر إلى
 أشهر 3

 أشهر 3من 
 إلى سنة

 من سنة إلى
 سنوات 5

 أكثر 
 اإلجمالي سنوات 5من 

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

       2019ديسمبر  31
       لمطلوبات الماليةا

 587,056 - - 122,868 456,514 7,674 أدوات ال تحمل فا دة
 3,709,877 3,673,500 - 13,839 22,538 - عكوم غير قابلة للتحويل 
 3,483,907 1,575,000 1,900,000 - 5,155 3,752 أدوات بمعدالت فا دة متذبذبة
 270,333 - 224,584 18,733 2,692 24,324 التزام عقد اإليجار التش يلي

 7,423 - 7,423 - - - أدوات مالية مشتقة
       
       

 8,058,596 5,248,500 2,132,007 155,440 486,899 35,750 اإلجمالي
       
       2018ديسمبر  31

       المطلوبات المالية
 283,802 - - - 263,085 20,717 أدوات ال تحمل فا دة

 1,986,327 1,873,514 95,000 17,813 - - ر قابلة للتحويل عكوم غي
 5,449,659 453,290 4,915,561 53,429 17,676 9,703 أدوات بمعدالت فا دة متذبذبة
 289,368 144,815 100,027 7,719 6,560 30,247 التزام عقد اإليجار التش يلي

 5,543 - 5,543 - - - أدوات مالية مشتقة
       
       

 8,014,699 2,471,619 5,116,131 78,961 287,321 60,667 اإلجمالي
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  المالية لألدوات العادلة القيمة 24
 

 بالقيمة العادلة )لكن اإلفصاح عن القيمة العادلة مرلوب( تم قياسهايالقيمة العادلة للموجودات المالية والمرلوبات المالية التي ال 
 

والمرلوبات المالية التي تم إدراجها  المالية فإا القيم المدرجة للموجوداتدارة اإل في رأي ،في الجدول التالي ما هو موضح باستثناء
 بالتكل ة المر أة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة.

 
 2019 2018 
 العادلة القيمة إجمالي القيمة المدرجة العادلة القيمة المدرجةإجمالي القيمة  
 أل  درهم أل  درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات
 1.839.285 1.831.951 1.989.274 1.832.969 (14)إيضاح  1رقم  عكوم
 - - 1.887.555 1.831.521 (14)إيضاح  2رقم  عكوم

 
 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 1المستوى  ضمنيتم تصنيف الصكوم غير القابلة للتحويل 

 
 

 قطاعيةالمعلومات ال 25
 

 قطاعات األعمال 25/1
 

 إا المعلومات القراعية لعمليات المجموعة المستمرة هي كما يلي:
 
 2019ديسمبر  31
 استثمارات عقارية 

 يافة الض
 المجموع موجودات التبريد والترفيه

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
     إيرادات من عمالء خارجيين

 443,086 90,573 352,513 - مع مرور الوقت -
 321,355 - 321,355 - في زمن محدد -
 1,575,276 - - 1,575,276 التأجير -
     
     

 2,339,717 90,573 673,868 1,575,276 (1) إجمالي اإليرادات
 (799,777) (49,637) (552,448) (197,692) تكل ة اإليرادات باستثناء رسوم المدمة

 (110,995) - - (110,995) مصاريف رسوم المدمة
     
     

 1,428,945 40,936 121,420 1,266,589 إجمالي الربح
     

 (203.275) (40.733) (159,606) (2,936) و ط اء استهلم
 (12,889) - 46,827 (59,716) عافي وشرب، نم اض القيمةاممصصات 

 (174,903) - - (174,903) خسارة القيمة العادلة على استثمارات عقارية
 23,856 - - 23,856 مكسب من إستبعاد إستثمارات عقارية

     
     

 1,061,734 203 8,641 1,052,890 ربح القراع
     
     

 (300,123)    تمويل تكاليف
 8,564    إيرادات تمويل

 (93,582)    أتعاب إدارة من الشركة األم النها ية
     
     

 676,593    السنةربح 
     
     
 إيرادات رسوم المدمات.يمثل أل  درهم  110.995 اإلستثمارات العقارية مبلغإيرادات  يتضمن إجمالي( 1)
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 بالبيانات المالية الموحدة ق إيضاحات تتعل
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قطاعيةالمعلومات ال 25
 

 )يتبع( قطاعات األعمال 25/1
 

 إا المعلومات القراعية لعمليات المجموعة المستمرة هي كما يلي:
 
 2018ديسمبر  31
 

 استثمارات عقارية 

 الضيافة 
 المجموع دموجودات التبري والترفيه

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
     

     إيرادات من عمالء خارجيين
 257,987 - 257,987 - مع مرور الوقت -
 192,853 - 192,853 - في زمن محدد -
 1,378,157 - - 1,378,157 التأجير -
     
     

 1,828,997 - 450,840 1,378,157 (1) إجمالي اإليرادات
 (533,693) - (364,483) (169,210) اإليرادات باستثناء رسوم المدمةتكل ة 

 (106,696) - - (106,696) مصاريف رسوم المدمة
     
     

 1,188,608 - 86,357 1,102,251 إجمالي الربح
     

 (108,876) - (108,426) (450) و ط اء استهلم
 (16,577) - 29.416 (45,993) عافي وشرب، نم اض القيمةاممصصات 

 (670,077) - - (670,077) خسارة القيمة العادلة على استثمارات عقارية
 14,472 - - 14,472 أخرى إيرادات 

     
     

 407,550 - 7,347 400.203 ربح القراع
     
     

 (3,673)    مصاريف بيع وتسويق
 (47,976)    مصاريف عمومية و دارية

 (187,946)    تمويل تكاليف
 (39,359)    أتعاب إدارة من الشركة األم النها ية

 45    إيرادات تمويل
     
     

 128,641    ربح السنة
     
     

 إيرادات رسوم المدمات.يمثل أل  درهم  106.696 اإلستثمارات العقارية مبلغإيرادات  يتضمن إجمالي( 1)
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 الموحدة  بالبيانات الماليةإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قطاعيةالمعلومات ال 25
 

 )يتبع( قطاعات األعمال 25/1
 

 هي كما يلي: والمشاريع إا موجودات ومرلوبات القراعات والن قات الرأسمالية
 

 الضيافة والترفيه موجودات التبريد غير موزعة  المجموع إستثمارات عقارية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل 
      

       2019ديسمبر  31كما في 
 20,974,076 50.241 719,865 2,685,801 17,517,989 موجودات 

      
      

 8,355,533 - 283,143 1,120,546 6,951,844 مرلوبات
      
      

 96,215 - 1,838 94,377 - نفقات رأسمالية
      
      

 1,223,421 - - - 1,223,421  نفقات المشاريع
      
      

       2018ديسمبر  31كما في 
 19,254,272 16,843 727,119 2,707,609 15,802,701 موجودات 

      
      مرلوبات

 6,722,911 1,144,733 240,246 96,521 8,204,411 
      

      نفقات رأسمالية
 28,465 391,017 637,000 - 1,056,482 
      

       نفقات المشاريع
 1,980,540 - - - 1,980,540 
      
      
 
ي ذظام من قبل الر يس التن يذي، والإنشاء قراعات التش يل في المجموعة على أساس تلك المكونات التي يتم تقييمها بانتيتم 
وم كبير عانعي القرارات التش يلية بمراقبة نتا ج التش يل الماعة بقراعات التش يل عتبر عانع القرار التش يلي الر يسي. يقي

إجمالي الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القراع بناًء على  بتوزيعالتابعة للمجموعة بشكل من صل ب رض اتماذ القرارات المتعلقة 
 ر يسية باإلضافة إلى ربحية القراع.اإليرادات واألرباح ومجموعة واسعة من مؤشرات األداء ال

 
 اإلستثمارات العقاريةثلثة قراعات ر يسية، وهي  إلى، تم تنظيم المجموعة  2018و  2019ديسمبر  31ألغراض اإلدارة، في 

التبريد  وجوداتوم)ال نادف واألنشرة الترفيهية(  ( والضيافة والترفيهوالسكنية بالتجز ة والتجارية)تأجير و دارة العقارات التجارية 
 )عمليات التبريد(.

 
إا السياسات المحاسبية للقراعات التي يتم إعداد تقارير عنها هي ن س السياسات المحاسبية للمجموعة والتي تم االفصاح عنها 

قبل  منالقراع الربح المكتسب من كل قراع دوا تمصيص تكاليف اإلدارة المركزية  )خسارة( /. يمثل ربح3في إيضاح رقم 
هذا هو المقياس إا ومصاريف البيع والتسويق واألرباح والمسا ر األخرى و يرادات التمويل وتكاليف التمويل. الشركة األم النها ية 

 المقدم إلى المسؤول عن اتماذ القرارات المتعلقة بالعمليات ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القراع. 
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 وحدة بالبيانات المالية المإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قطاعيةالمعلومات ال 25
 

 )يتبع( قطاعات األعمال 25/1
 

 وتمصيص الموارد بين القراعات: اتألغراض مراقبة أداء القراع
 
 مة بشكل مشترم . يتم توزيع الموجودات المستمداعات التي يتم إعداد تقارير عنهايتم تمصص كافة الموجودات على القر

من قبل القراعات التي تم إعداد تقارير عنها بناًء على اإليرادات التي يحققها كل قراع يتم إعداد تقارير عنه بشكل مستقل؛ 
 و

 القروض والسندات غير القابلة للتحويل  يتم توزيع كافة المرلوبات على القراعات التي يتم إعداد تقارير عنها باستثناء 
. يتم توزيع المرلوبات التي تكوا القراعات التي يتم إعداد تقارير عنها مسؤولة عنها بشكل الية األخرى والمرلوبات الم

 مشترم بالتناسب مع موجودات كل قراع.
 

 القطاع الجغرافي 25/2
 

 تعمل المجموعة في منرقة ج رافية واحدة فقط وهي اإلمارات العربية المتحدة.
 
 

 معامالت غير نقدية 26
 

 :ة الموحدالنقدي اتفي بياا التدفق يةوالتمويل يةنشرة االستثمار األي المعاملت غير النقدية الهامة المتعلقة بفيما يل
 
 2019 2018 
 درهـمأل   درهـمألف  
   

 من الشركة مقابل المساهمة الرأسمالية إضافة إلى إستثمارات عقارية 
    1.022.004 1.163.204 (7األم النها ية )إيضاح  
   

 من الشركة إضافة في قرض الشركات مقابل المساهمة الرأسمالية 
    (2.759.214) (240.786) (13األم النها ية )إيضاح  
   

 24.861 - (7، 5تحويل بين إستثمارات عقارية وممتلكات واالت ومعدات )إيضاحات 
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 

 يةنشطة التمويلاأل عن  الناتجةااللتزامات  تسوية  27
 

ير النقدية وغ الت يراتمن  ، بما في ذلك كل  يليةن األنشـــــرة التمو مالناتجة يوضـــــح الجدول أدناه الت ييرات في التزامات المجموعة 
التي تم تصــــــــــــــنيف التدفقات النقدية لها، أو التدفقات النقدية هي تلك  يةنشــــــــــــــرة التمويلاألعن  الناتجةالنقدية. إا المرلوبات 

 .يليةن األنشرة التمو متدفقات نقدية كالمستقبلية، في بياا التدفقات النقدية الموحد للمجموعة 
 

 
عا دات المبلغ الصــافي للوقرض شــركات من الشــركة األم النها ية والصــكوم  البنكيةتشــكل التدفقات النقدية من القروض  (1)

وقرض شـركات من القروض والصـكوم  وتسـديدوقرض شـركات من الشـركة األم النها ية والصـكوم  البنكيةمن القروض 
 .وتكاليف تمويلية متكبدة ذات علقةالشركة األم النها ية 

 .األم النها ية من الشركةفي قروض الشركات  حركة غير نقديةمبالغ أخرى شمل ت (2)
 
 

  مسيطرةحقوق الملكية غير ال  28
 

 لشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمجموعة:لغير المسيررة الملكية يوضح الجدول أدناه ت اعيل حقوف 
 

 اسم الشركة التابعة

مكان التأسيس 
والمكان الرئيسي 

 لألعمال

نسبة حقوق الملكية وحقوق 
التصويت التي تحتفظ بها 

غير  حقوق الملكية
 المسيطرة

لموزعة االربح / )الخسارة( 
غير  على حقوق الملكية

 المسيطرة
 غير المسيطرة الحصص

 المتراكمة
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم أل  درهم ألف درهم (%) (%)  
        

 .السعديات للتبريد ذ.م.م
اإلمارات العربية 

 68.528 68.407 - (121) 15 15 المتحدة
                             

 
 1الرصيد في 

 2019يناير 

التدفقات 
النقدية 

 التمويلية )ا(
تعديالت ال

 القيمة العادلة
 تكاليف 

 (2) أخرى  تمويل متكبدة

 الرصيد في
ديسمبر  31

2019  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

قرض و  قروض بنكية وعكوم
من الشركة األم  شركات
 7,138,876 250,148 286,940  (287,460) 6,889,248 (1) النها ية

 270,333 7,661 10,547 - (37,243) 289,368 إلتزامات عقود اإليجار
        7,423 (8,919) - 96,401 (77,121) (2,938) أدوات مالية مشتقة

       
 7,175,678 (401,824) 96,401 297,487 248,890  7,416,632        
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 بالبيانات المالية الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( حقوق الملكية غير المسيطرة  28
 

غير مســــــــــيررة. تمثل  هامةفيما يلي المعلومات المالية الملمصــــــــــة فيما يتعلق بالشــــــــــركات التابعة للمجموعة التي لها حصــــــــــص 
 مبالغ قبل عمليات االستبعاد داخل المجموعة.الالملمصة أدناه المعلومات المالية 

 
 السعديات للتبريد ذ.م.م.  
 2019 2018 
 أل  درهم ألف درهم 
   

 484,143 496,319 الموجودات
 (27,292) (40,273) المرلوبات

   
   

 456,851 456,046 عافي الموجودات
   
   

 - 57,276 اإليرادات
 - (58,082) المصاريف

   
   

 - (806) خسارة السنة
   
   

 - 33,694 عافي التدفقات الداخلة من األنشرة التش يلية
   
   

 - (2,979) عافي التدفقات المارجة من األنشرة اإلستثمارية
   
 
 

 األعمال إندماج 29
 
فيما يتعلق ببعض  الشـــــــــركة األم النها يةمع  تنازل ات اقية بيع وشـــــــــراء وات اقيةبتوقيع المجموعة  قامت، 2018ديســـــــــمبر  31في 

 تحويل(. شــــــــــــــكلـت عمليـات األعمـال إندماج - 3 رقم لتقـارير المـاليـةلمحـدد في المعيـار الدولي  كمـا هو) والموجوداتاألعمـال 
م تكن هذه ول اإلندماجقبل وبعد  الشـــــــركة األم النها ية تمضـــــــع لســـــــيررةكانت  األعمالمشـــــــتركة ألا  ســـــــيررةاألعمال معاملت 
، وتمشـــيا مع الســـياســـة المحاســـبية للمجموعة فيما يتعلق بالمعاملت وعة بتقييم أا المعاملة لها جوهرقامت المجم، الســـيررة مؤقتة

 .طريقة االستحواذ المحاسبية بموجباألعمال  إندماج إحتساب، لسيررة المشتركةل منشآت تمضع تتضمنالتي 
 

ونادي أبوقبي للجول   .ومنرقة الســـــعديات للتبريد ذ.م.م .شـــــركة الســـــعديات للتبريد ذ.م.م ذإلســـــتحوا المحاســـــبة األوليةتم تحديد 
بناًء على أفضـــــــل تقدير من اإلدارة، وبالتالي فإا البيانات المالية الموحدة للمجموعة  2018ديســـــــمبر  31بشـــــــكل مؤقت فقط في 

عليها حيث أا  اإلســـــــتحواذالمؤقتة لهذه الشـــــــركات التي تم بناًء على المبالغ  اتم إعداده 2018ديســـــــمبر  31لســـــــنة المنتهية في ل
 إســــتمدامالمجموعة  اســــتكملتاألعمال )"تمصــــيص ســــعر الشــــراء"( كانت غير مكتملة. خلل الســــنة،  إلندماجالمحاســــبة األولية 

األعمال  إلندماج القيم المؤقتة المعترف بها تم تعديل، وبناًء على ذلك، المســــتحوذ عليهاتمصــــيص ســــعر الشــــراء لهذه الشــــركات 
ســعديات الشــركة باألعمال فيما يتعلق  إلندماج 2018ديســمبر  31. تم تعديل معلومات المقارنة في 2018ديســمبر  31 كما في

 :كما يلي، على 3 رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  وفقًا لمترلبات .سعديات للتبريد ذ.م.مالوشركة  .للتبريد ذ.م.م
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 لبيانات المالية الموحدة باإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( األعمال إندماج 29
 
 2018ديسمبر  31في  

 )تاري  اإلستحواذ(
 المبالغ النها ية المبالغ المؤقتة 
 أل  درهم أل  درهم 
   

 462,581 637,001 (1) ممتلكات واالت ومعدات
 174,420 - (1موجودات غير ملموسة )
 64,951 64,951 ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 36,867 36,867 النقد واألرعدة لدى البنوم
    (51,920) (51,920) مم دا نة تجارية وأخرى 

   
 686,899 686,899 المقبولةوالمرلوبات المستحوذ عليها إجمالي الموجودات القابلة للتحديد 

    (68,528) (68,528) حقوف الملكية غير المسيررة
   

    618,371 618,371 بدل إجمالي ال
   

   من خلل:
    618,371 618,371 مسجلة في حقوف الملكية الشركة األم النها يةمساهمة من 

   
    618,371 618,371 بدل إجمالي ال

   
 ناتج عن االستحواذ.خارجي لم يكن هنام تدفق نقدي 

 
، (6أل  درهم )إيضــــــاح  174.420 القابلة للتحديد بمبلغ المســــــتحوذ عليها للموجودات غير الملموســــــةالقيمة العادلة تمثل  (1)

 المناطقطويلة األجل مع العملء غير قابلة لإلل اء لتوريد خدمات تبريد  اً عقود، والمعترف بها كجزء من إندماج األعمال
على مدى العمر  تحصـــــــيلهايتم وف ية المســـــــتقبلية المتوقعة التي ســـــــلتدفقات النقدالحالية لقيمة الالتي يتم تقييمها بناًء على 

 المتبقي. اإلنتاجي
 
 

  أحداث الحقة  30
 

 608.934بمبلغ  نقــديــة ، على توزيع أربــاح2020فبراير  9وافق مجلس اإلدارة في اجتمــاعهم المنعقــد في ، التقريرل ترة الحقــًا 
ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا ةالنها ي الشركة األمأل  درهم إلى  116.067 بمبلغرأس المال في مساهمات الوتسديد أل  درهم 
 : ال شيء(.2018) 2019

 
 

 ية الموحدة البيانات المال إعتماد  31
 

 .2020 مارس 9تم اعتماد و جازة إعدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  
 


