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 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 تروجان القابضة ذ.م.م.

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي

ــ لقمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة   ــ "الم مو ة"(   وشركاتها"( الشركة)"  تروجان القابضة ذ.م.م.ـــــــــــ التابعة )يشار إليها معًا بـــــــــــ
ــارة أو    الربح، وكن من بيان  2019ديســـــمبر    31والتي تشـــــمن بيان المركا المالي الموحد كما  ي   ــامن  الدخنو الخســـ  اآلخر  الشـــ

واإليضــــاحات حو   ،  الموحد وبيان التد قات النقدية الموحد للســــنة المنتهية بالت التار   الملكيةحقوق الموحد وبيان التغيرات  ي 
 خرى.األيضاحية اإلمعلومات الو  التي تشمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامةالموحدة البيانات المالية 

 
المركا المــالي الموحــد    ، ــادلــة، من جمين النواحي ال و ر ــة ي رأينــا، إن البيــانــات المــاليــة الموحــدة المر قــة ت هر ب ــــــــــــــورة  

وأدائها المالي الموحد وتد قاتها النقدية الموحدة للسـنة المنتهية بالت التار   و قًا للمعايير   2019ديسـمبر    31للم مو ة كما  ي  
 .الدولية للتقار ر المالية

 الـــــرأي أساس

 مســــاولية مدقق الحســــاباتية للتدقيق. إن مســــاولياتنا بموجك تلت المعايير موفــــحة  ي  قرة لقد قمنا بتدقيقنا و قًا للمعايير الدول
حو  تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقر رنا. كما أننا مستقلون  ن الم مو ة و ق معايير السلوك الدولية لم لس المحاسبين 

لســــــــلوك األخىقي األخرى  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة جنبا إلى جنك من متطلبات ا  قوا د الســــــــلوك للمحاســــــــبين المهنيين
لقوا د  و  للم مو ة.  اا، وقد التامنا بمســــاولياتنا األخىقية األخرى و قا لهام المتطلبات المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة

. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي  ســبينالســلوك للمحاســبين المهنيين ال ــادرة  ن م لس المعايير األخىقية الدولية للمحا
 ح لنا  ليها كافية ومىئمة لتو ر أساسا لرأينا.

 معلومات أخرى 

ــلنا  لي  قبن    تقر ر ن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من   ةالمســـــــــــاول ي إن اإلدارة  م لس اإلدارة الاي ح ـــــــــ
 حولها. تدقيقناالحسابات. إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقر ر  مدققتار   تقر ر  

 
 المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكن  ن تأكيد أو استنتاج بشأنها. يشمنإن رأينا حو  البيانات المالية الموحدة ال 

 
 ي االطىع  لى المعلومات األخرى، و ي ســــــــبين ذلت نقوم الموحدة اوليتنا بالنســــــــبة أل ما  تدقيقنا للبيانات المالية  تتمثن مســــــــ
ذا كانت  ام المعلومات األخرى غير متوا قة جو رً ا من البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي ح ــلنا  ليها إفيما  بتحديد 

 بطر قة أخرى أنها تتضمن أخطاء مادية.  إذا اتضحأثناء قيامنا بأ ما  التدقيق، أو 
 

إلى األ ما  التي قمنا  اسـتناداً إذا اسـتنت نا وجود أي أخطاء مادية  ي المعلومات األخرى،  نن  يتعين  لينا اإل  ـاع  ن ذلت،  
 بها فيما يتعلق بهام المعلومات األخرى التي ح لنا  ليها قبن تار    اا التقر ر. ليس لدينا ما ُنفِ ح  ن   ي  اا الشأن. 
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 في إعداد البيانات المالية الموحدة   وأعضاء مجلس اإلدارة اإلدارةمسؤوليات 

ــاولة  ن إ داد  ام البيانات المالاإلدارة إن   ــورة  ادلة و قًا للمعايير الدولية للتقار ر الماليةمســــ ــها ب ــــ  وطبقاً  ية الموحدة و رفــــ
ــركة واألحكام   ــي للشـ ــاسـ ــار ة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )للن ام األسـ ــنة  2السـ ن    ، وكالت 2015( لسـ

ــن ن ام الرقابة الداخلية التي ت د ا  ــورة  ادلة خالية من فـــــــــرور ة    اإلدارةوفـــــــ لتمكنها من إ داد البيانات المالية الموحدة ب ـــــــ
 أخطاء جو ر ة، سواء كانت ناشئة  ن احتيا  أو خطأ.

 
مســتمرة واإل  ــاع متى  كمنشــأةمســاولة  ن تقيي  قدرة الم مو ة  لى االســتمرار  اإلدارة إن ، ند إ داد البيانات المالية الموحدة

ــة المحاسبي، ما ل  تنوي  ،  ن المسائن المناسباً كان  ــ ــ ــ ــ ــدأ االستمرار  ــ ــ ــ ــة وا تماد مب ــ ــ ت فية الم مو ة أو اإلدارة متعلقة باالستمرار 
 القيام بالت. إالوقف  ملياتها، أو ال يوجد لديها بدين واقعي 

 
 . لى مسار إ داد التقار ر المالية للم مو ة اإلشرافن  ن يمساول أ ضاء م لس اإلدارةيعتبر  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

ــورة  امة من أخطاء جو ر ة،   ــو   لى تأكيد معقو  فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية ب ــــــ إن غايتنا تتمثن بالح ــــــ
ــمن رأينا.   ــئة  ن احتيا  أو  ن خطأ، وتقـــدار تقر ر المدقق الاي يشـ ــواء كانت ناشـ ــتوى  ا ن من   إنسـ التأكيد المعقو   و مسـ

ق التي تّمت و قا للمعايير الدولية للتدقيق ســــــــوف تكشــــــــف دائًما أي خطأ جو ري  ي حا   التأكيد، وال يضــــــــمن أن  ملية التدقي
فيما إذا كان من المتوقن تأثير ا   ُم منوجودم. وقد تنشـــــأ األخطاء  ن االحتيا  أو  ن الخطأ، وتعتبر جو ر ة بشـــــكن  ردي أو 

 البيانات المالية الموحدة.المستخدمين بناًء  لى  ام قبن  لى القرارات االقت ادية المتخاة من 
 

 ــنننــا نمــارد التقــدير المهني ونحــا    لى الشـــــــــــــــت المهني طوا   ترة  الــدوليــة،  ك اء من  مليــة التــدقيق و قــا لمعــايير التــدقيق  
 التدقيق. كما نقوم أيضا:

 
أو  ن خطأ، بالت مي  بتحديد وتقيي  مخاطر األخطاء ال و ر ة  ي البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة  ن احتيا    •

والقيام بنجراءات التدقيق بما ينس   من تلت المخاطر والح و   لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة تو ر أساسا لرأينا. ان مخاطر  
 دم اكتشاف خطأ جو ري ناتج  ن االحتيا  تفوق تلت النات ة  ن الخطأ، حيث يشمن االحتيا  التواطا، التاو ر، الحاف  

 ،  لتمثين أو ت اوز ن ام الرقابة الداخليالمتعمد، سوء ا
 
باالطىع  لى ن ام الرقابة الداخلي ذات ال لة بالتدقيق من أجن ت مي  إجراءات تدقيق مناسبة حسك ال روف، ولكن   •

   ، ليس بغرض إبداء رأي حو   عالية الرقابة الداخلية 
 
 ، التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبن اإلدارةبتقيي  مىءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية  •
 
لمبدأ االستمرار ة المحاسبي، وبناء  لى أدلة التدقيق التي ت  الح و   ليها،  ي  اإلدارة  باستنتاج مدى مىءمة استخدام   •

تثير شكوكا جو  قد  ظـــروف  أو  بأحداث  متعلقة  اليقين  حالة جو ر ة من  دم  الم مو ة  لى  حا  وجود  قدرة   ر ة حو  
االستمرار. و ي حا  االستنتاج بوجود حالة جو ر ة من  دم التيقن، يتوجك  لينا لفت االنتبام  ي تقر رنا إلى اإليضاحات  
ذات ال لة الواردة  ي البيانات المالية الموحدة، أو،  ي حا  كانت  ام اإليضاحات غير كافية يتوجك  لينا تعدين رأينا.  

أو   األحداثنعتمد  ي استنتاجاتنا  لى أدلة التدقيق التي ت  الح و   ليها حتى تار   تقر رنا. ومن ذلت، قد تادي   اا و 
 ،ال روف المستقبلية بالم مو ة إلى توقف أ ما  الم مو ة  لى أساد مبدأ االستمرار ة
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 )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

، بما  ي ذلت اإليضاحات، وفيما إذا كانت العرض الشامن للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة  يها  تقيي ب •
 ، و ذات العىقة بطر قة تحقق العرض العاد  واألحداثالبيانات المالية الموحدة ت هر العمليات 

 
الح و   لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو األنشطة الت ار ة داخن الم مو ة   •

إلبداء الرأي حو  البيانات المالية الموحدة. إننا مساولون  ن التوجي  واإلشراف والقيام بأ ما  التدقيق  لى قعيد الم مو ة  
 نا حو  التدقيق.  ونتحمن كامن المساولية  ن رأي

 
فيما يتعلق  لى سـبين المثا  ال الح ـر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما  ي   أ ضـاء م لس اإلدارةنقوم بالتواقـن من 

 ذلت أي خلن جو ري  ي ن ام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خى  تدقيقنا.

 األخرى  تنظيميةالقانونية و المتطلبات الإفصاح حول 

 :بما يلي، نفيد 2015( لسنة 2متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )و قًا ل
 
 أننا قد ح لنا  لى كا ة المعلومات التي رأينا ا فرور ة ألغراض تدقيقنا؛ •
ت  إ داد البيانات المالية الموحدة، من جمين جوانبها ال و ر ة بما يتطابق من األحكام الســـار ة للقانون االتحادي لدولة  أن    •

 ؛2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رق  )
 قد احتف ت بد اتر محاسبية ن امية؛ الم مو ةأن  •
 اإلدارة تتوا ق من الد اتر الحسابية للم مو ة؛أن المعلومات المالية الواردة بتقر ر م لس  •
  بها الم مو ة قامتالتي   ي األســـــــه   المشـــــــتر ات واالســـــــتثماراتحو  البيانات المالية الموحدة،  8ي هر اإليضـــــــاع رق    •

 ؛2019ديسمبر  31خى  السنة المالية المنتهية  ي 
ــاع رق    • ــدة  ىت  حو  البيانات المالية الموحدة أ   المعام  14ي هر اإليضـــ ــرو   واألرقـــ من األطراف ذات العىقة من الشـــ

 والتي قد ت  بموجبها إبرام تلت المعامىت؛ 
ــركةأي أمر ي علنا نعتقد أن    انتبا ناأن ، طبقًا للمعلومات التي تو رت لنا، ل  يلفت  • ــنة المالية    ارتكبتقد    الشــــــــ خى  الســــــــ

(  2أي مخالفات لألحكام الســــار ة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )  2019ديســــمبر   31المنتهية  ي  
ديســــــمبر   31مما قد ياثر جو ر ًا  لى أنشــــــطتها أو مركا ا المالي كما  ي    للشــــــركةللن ام األســــــاســــــي  أو   2015لســــــنة  
2019. 
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5  
 يان المركز المالي الموحد ب

 2019 ديسمبر 31في كما 
 

   2019  2018 
 درهم  درهم  إيضاحات  

      الموجودات
      المتداولةالموجودات غير 
 497,117,697  477,831,709  5 م تلكاة ممعداة 

 883,745  464,070  6 غي  مل صس   مص.صداة
 122,220,675  253,825,548  7 عقاري   استث اراة
 12,201,189  4,092,406  8 في ش  اة زميل   استث ار

 -  79,365,954  12 ال ص.صداة استخدام حق
       1,863,492  1,880,554   لدى بمصم  مدائع

      
       634,286,798  817,460,241   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      الموجودات المتداولة

 113,980,579  135,302,416  9 مخممن 
 144,500,000  144,500,000  23 تطصي  قيد التمفي   أع ال

 1,707,645,609  1,679,035,230  10  مم مديم  تجاري  مأخ ى 
 932,650,363  996,694,568  11 العقد  مص.صداة
 529,451,506  378,479,196  14 من .هاة  اة عالق    مستلق

 تالقم   العادل  من خالل   مالم  مص.صداة
 الخسارة  أم  ال يح  

  
-  734,493 

       610,006,838  640,459,588  13 مم ادفاة المقدلقد 
      

       4,038,969,388  3,974,470,998   مجموع الموجودات المتداولة 
      

       4,673,256,186  4,791,931,239   مجموع الموجودات
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 الموحد  والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخسارة 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
   2019  2018 
 درهم  درهم  إيضاحات  
      

 3,930,574,985  3,705,681,733  24 إيرادات  
       3,498,122,285) ) 3,329,509,110) ) 25 تكالمف مباش ة 

      
 432,452,700  376,172,623   إجمالي الربح 

 171,846,883) ) 169,977,256) ) 26 مااريف ع صمم  م داري  
  الخفاض قم    مم مديم  تجاري خسارة عكس/ )تل يل  

   مملتجماة مديم  مدفعاة مقدم  ل صردين   
 
10 

  
7,773,125 ( 

 
(18,542,305 

 7,046,448) ) 6,978,482) ) 11 خسارة الخفاض القم   على مص.صداة العقد 
 مستلق من .هاة الخفاض قم   خسارة عكس/ )تل يل  

    اة عالق     
 
14 

  
15,212,103 ( 

 
(31,672,322 

 24,608,619  20,324,362  27 إي اداة أخ ى  
 7,976,600  8,938,557     ت صيلإي اداة 

 32,921937) ) 32,777,873) )  تكالمف ت صيل  
       6,353,926  143,636  8 حا  ال يح من الش  اة المميل  

      
 209,370,950  218,830,795   ربح السنة

      
       -  -   الدخل الشامل اآلخ 

      
       209,370,950  218,830,795   مجموع الدخل الشامل للسنة

      
      الربح العائد إلى:مجموع 

 207,712,264  219,107,722   مالكي الش     
       1,658,686  ( 276,927 )  حقصس ال لكم  غي  ال سمط ة 

      
   218,830,795  209,370,950       
      

      العائد إلىمجموع الدخل الشامل 
 207,712,264  219,107,722   مالكي الش     

       1,658,686  276,927) )  حقصس ال لكم  غي  ال سمط ة 
      
   218,830,795  209,370,950       
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 رأس  
  المـال 

 رأس المال 
  المساهم به  

 إحتياطي 
  قانوني  

 إحتياطي 
   مقيد

 أرباح 
  مستبقاة

 إلى   عائدال
  الشركة مالكي

حقوق الملكية غير  
  المسيطرة  

 مجموع
 حقوق الملكية

 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    
                 

 1,318,071,697  56,844,682  1,261,227,015  1,205,799,215  48,950,000  150,000  6,027,800  300,000   2018يماي   1ال صيد في 
                 

 209,370,950  1,658,686  207,712,264  207,712,264  -  -  -  -  الشامل للسم   الدخلمج صع 
 144,500,000  -  144,500,000  -  -  -  144,500,000  -   17رأس ال ال ال ساهم ت  )إي اح 

 تلصيل حاص في ش  اة تاتع   
 ت ص.ك معامالة خافع     
 لسمط ة مشت       

 

- 

 

-  -  - ( 59,089,123  ( 59,089,123  ( 59,089,122  ( 118,178,245   
 صافي عجم لاتج عمد استلصا  

 ش  اة تاتع  ت ص.ك معامالة    
 خافع  لسمط ة مشت       
   29)إي اح   

 

- 

 

83,807,512  -  - ( 732,781,192   ( 648,973,680   

 

37,370,819 ( 611,602,861   
 -  -  -   22,856,109 ) 22,856,109  -  -  -  تلصيل إلى احتماطي مقيد  

  35,000,000 ) -   35,000,000 )  35,000,000 ) -  -  -  -  ألاب  أرياح مدفصع  
                 
                 

 907,161,541  36,785,065  870,376,476  563,785,055  71,806,109  150,000  234,335,312  300,000  2019يماي   1ال صيد في 
                 

 218,830,795   276,927 ) 219,107,722  219,107,722  -  -  -  -  الشامل للسم   الدخلمج صع 
 صافي الل    في رأس ال ال  

 -   17ال ساهم ت  )إي اح   
 

123,274,999  -  -  -  123,274,999  -  123,274,999 
 -  -  -   573,264 ) 573,264  -  -  -  تلصيل إلى احتماطي مقيد  

  25,000,000 ) -   25,000,000 )  25,000,000 ) -  -  -  -  ألاب  أرياح مدفصع  
                 
                 

 1,224,267,336  36,508,138  1,187,759,198  757,319,513  72,379,373  150,000  357,610,312  300,000    2019ديسمبر  31في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 
 درهم

 2018 
 درهم

     األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقدية 
 209,370,950  218,830,795  للسم   ريح

     تعديالة لر: 
 90,341,385  101,215,208   استهالم م تلكاة ممعداة

 538,319  444,925  إطفاء مص.صداة غي  مل صس   
 -  7,155,174  إطفاء حق استخدام ال ص.صداة  

 32,921,937  32,777,873  تكالمف ت صيل  
 1,982,313) ) 1,040,325) ) مكسك استبعاد م تلكاة ممعداة 

 25,218,115  22,756,334  مخاص مكافآة لهاي  الخدم  لل صظفين 
 57,261,075  16,006,746) ) عكس مخاص خسارة الخفاض القم   لل ص.صداة ال الم   

 -  734,493  تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسارةشطك مص.صداة مالم  
 4,985,643  10,127,138  استهالم استث اراة عقاري   
 6,353,926) ) 143,636) ) حا  ريح من ش  اة زميل  

           1,477,663  2,061,406) ) عكس مخاص مخممن تطيء الل     
 التغيرات في الموجودات التدفقات النقدية التشغيلية قبل 

 والمطلوبات التشغيلية    
 

374,789,827 
 

413,778,848 
 24,764,196  19,260,431) ) )زيادة / لقص في مخممن  

 17,186,969  118,411,408) ) )زيادة / لقص في  مم مديم  تجاري  مأخ ى 
 96,332,652  71,022,687) ) العقد)زيادة / لقص في مص.صداة 

 870,881,220  166,184,413  لقص في مستلق من .هاة  اة عالق   
 309,132) ) 17,062) ) زيادة في دفعاة مقدم  متأميماة ممااريف مدفصع  مقدمان 

 13,382,991) ) 28,363,399) )  مم دائم  تجاري  مأخ ى لقص في 
 396,927,983) ) 60,224,287) ) لقص في مطلصياة العقد 

           650,949,885) ) 18,748,587) ) لقص في مستلق إلى .هاة  اة عالق   
 361,373,894  224,926,379  األنشطة التشغيلية  النقد الناتج من 

           8,386,032) ) ( 10,679,620 ) ال دفصع  ال صظفين مكافآة لهاي  خدم  
      352,987,862  214,246,759  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 118,776,657) ) 85,777,872) ) دفعاة لش اء م تلكاة ممعداة  
 98,740) ) 2,223,474) ) دفعاة لش اء استث ار عقارح  

 446,786) ) 25,250) ) دفعاة لش اء مص.صداة غي  مل صس   
 2,638,365  4,888,979  عائداة من استبعاد م تلكاة ممعداة 
 1,170,000  8,252,419  ألاب  أرياح مستل   من ش  اة زميل  

 2,745,792  2,892,679) ) صافي الل    في مدائع لدى اللمصم 
           2,092,960  -  صافي المقد الماتج عمد استلصا  ش  اة تاتع  

      110,675,066) ) 77,777,877) ) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 
 درهم

 2018 
 درهم

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 35,000,000) ) 25,000,000) ) ألاب  أرياح مدفصع   

 -  6,215,721  عائداة من ق مض بمكم  
 99,074,426) ) 102,051,807) ) تسديد ق مض بمكم  

 -  69,825,000  استالم رأس ال ال ال ساهم ت   
 -  7,771,153) ) اإليجار عقصد دفعاة مطلصياة 

           32,921,937) ) 32,777,873) ) تكالمف ت صيل مدفصع  
           166,996,363) ) 91,560,112) ) األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

      75,316,433  44,908,769  وما مرادفات النقد  في النقد الزيادة صافي 
           267,132,944  342,449,377  السم في بداي  مم ادفاة المقد المقد 
      342,449,377  387,358,146  (13)إيضاح   السنةفي نهاية وما مرادفات النقد النقد 

     
     معامالت غير نقدية: 

 مقاص  الدفعاة ال قدم  مقابل رصيد مستلق إلى .هاة  اة  
 ( 20,000,000 )   17عالق  )إي اح    

 
-           

  ال  الال ال  المهائي إلى رأس ال دفصع من قلل تلصيل ال صيد 
   17إي اح )  ت  ساهم ال  

 
143,275,000 

 
-           

      1,350,000  -  استلصا  ش  اة تاتع    منصافي اللدل 
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   الموحدة   المالية بالبيانات ات تتعلق إيضاح

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 
ت م.ان القات ررررر    م م  )"الشررررر   "  هي شررررر     اة مسرررررؤملم  ملدمدة مسرررررجل  في إمارة أبصظلي، اإلماراة الع يم  ال تلدة    إن

، اإلماراة الع يم  ال تلدة  تت ثل األلشررط  ال ئمسررم  للشرر    مالشرر  اة ، أبصظلي111059ص ب    العمصان ال سررجل للشرر    هص
ال دلم   تت  ن ه ه اللمالاة ال الم  ال صحدة  ألع ال اإللشاءاةفي ال قامالة العام  يشار إليها معان برررررررر "ال ج صع "   )التاتع  لها 

 اة التاتع  التالم  األداء ال الي مال   م ال الي للش    مالش   2019ديس ل   31ك ا في 
 

 
 رقم

 
 التابعة الشركة  إسم

 
 الملكية  نسبة

  احتسابه يتم
 يلي  كما

 
 الرئيسية  األنشطة

  2019 2018   

 ال بالي  مشاريع مقامالة تاتع  ش    % 99,99 % 99,99 * ت م.ان لل قامالة العام    م م 1
 إلشاءاة  تاتع  ش    % 99,99 % 99,99 الصطمم  لل شاريع مالتع ي    م م  ** 2
 خدماة المكت مممكالمكال   تاتع  ش    % 99 % 99 * م  م رميال ادفالس المكت مممكالمكال   3
 صماع  ال بالي الجاهمة تاتع  ش    % 99 % 99 ال ها مصديل  للاماعاة   م م  *  4
العقاراة ماألرافي مال قامالة  بماء ميمع  تاتع  ش    % 100 %100   م م    صلك يت ب مد تس   م ت  هاح 5

 العام 
 عقاراة   تاتع  ش    % 99,99 % 99,99   *متصقف   م م  ) للتطصي  ت م.ان 6

 تاتع  ش    % 99,99 % 99,99 * ريم اإلماراة لألل ميصم   م م  7
الجدران تا مم متاممع ميمع مت  يك 

من األلصمميصم الصحداة  ةال تعدد
بصاب مالمصاف  ماألمالستائ  الم.ا.م  

 ال مملق  مالتشطيباة ال ع اري   
 ممتجاة األخشاة  تاتع  ش    % 99 % 99 * مامع فيمكس لألخشاب   م م  8
 مقامالة مشاريع ال بالي  تاتع  ش    % 60 % 60 ريم ردح مكس   م م   9
ت  اإلماراة لل قامالة العام  -هاح 10

 مقامالة مشاريع ال بالي  تاتع  ش    % 99 % 99   *متصقف )

  م م   التجاري  لالستث اراة ت م.ان 11
ال ؤسساة الاماعم   في استث ار  تاتع  ش    % 99,999 %99,999 *  متصقف )

 مالتجاري  متأسمسها م دارتها 
ت م.ان لإلستث ار العقارح   م م    12

ال شاريع العقاري   في  استث ار تاتع  ش    % 99,99 % 99,99   *متصقف )
 متأسمسها م دارتها 

 -ت  الين بلديمج  صلست اكشن -هاح 13
 مقامالة مشاريع ال بالي  تاتع  ش    % 100 %100 دبي )متصقف    

 مقامالة مشاريع ال بالي  تاتع  ش    % 99 % 99 )متصقف  * ش    إرساء لل قامالة العام  14
 تجارة الشص صالت    تاتع  ش    % 99,333 %99,333   م م  )متصقف  * سصيس شص صاليت  ص 15
)ال  لك    ل متجاة الخ سال ت  -هاح 16

 إلشاءاة  تاتع  ش    % 100 %100 الع يم  السعصدي  
 

من قلل ال سرراهم لاررالح الشرر   ، ميالتالي فإن ال لكم  الفعلم  للشرر    في   ال مشررأةفي    القليل ما تبقى من األسررهم  تخاررمص* تم 
 % 100 بمسب  هي ه ه ال مشأة

 
تقم  ممع  ل  فقد تمازل ،    م م   مالتع ي من األسررررهم في الصطمم  لل شرررراريع   %50,91  م م  لسررررب  ** ت تل  ت م.ان القات رررر   

  لل شرررررررراريع مالتع ي    م م اللمازة الفعلم  للشرررررررر    في الصطمم   تلل  لسررررررررب حقصقهم لاررررررررالح الشرررررررر   ، ميالتالي   عن صن ال سرررررررراه 
99,99 %
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة   2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية 2/1

   عقود اإليجار 16لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا

)الارادر من قلل  عقصد اإليجار  16في السرم  اللالم ، قامت ال ج صع  بتطليق، لل  ة األملى، ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 
   يلرل ال يمرار ملرل اإلرشرررررررررررررراداة اللرالمر  على عقصد اإليجرار، ت را في  لر  2016مجلس معرايي  ال لراسرررررررررررررربر  الردملمر  في يمراي   

تلديد ما إ ا  ان " 4"، تفسررررررررررري  لجم  تفسررررررررررري اة ال عايي  للتقاري  ال الم  رقم  عقصد اإليجار"  17 ال يمار ال لاسرررررررررررلي الدملي رقم
تقيمم .صه  ال عامالة التي "  27اللصافم مالتفسررررري  رقم   -اإليجاراة التشرررررغيلم   15"، مالتفسررررري  رقم  الت تيك يت ررررر ن عقد إيجار

   2019يماي   1هص  16الدملي للتقاري  ال الم  رقم ال لدئي لل يمار  إن تاري  التطليق " تت  ن الشكل القالصلي لعقد اإليجار
 

تغيي اة   هر ا ال يمرار  متطلبراة .رديردة أم معردلر  فم را يتعلق ت لراسرررررررررررررربر  اإليجرار  يقردم  16يقردم ال يمرار الردملي للتقراري  ال رالمر  رقم 
غيلم  مالت صيلم  ميتطلك االعت ا  تلق اسرررررتخدام .صه ي  في ملاسرررررب  ال سرررررتأ.  من خالل إزال  الت ييم بين عقصد اإليجار التشررررر

ال ص.صداة ممطلصياة عقصد اإليجار عمد بدء عقد اإليجار لج مع عقصد اإليجار، تاسرررررررررررتثماء عقصد اإليجار قاررررررررررري ة األ.ل معقصد  
ي  إلى حد إيجار ال ص.صداة  اة القم   ال مخف ررر   على عكس ملاسرررب  ال سرررتأ. ، ال تمال متطلباة ملاسرررب  ال ؤ.  دمن تغي

أح أ   على عقصد اإليجرار عمردمرا تكصن ال ج صعر  هي ال ؤ.     16، ال يص.رد لل يمرار الردملي للتقراري  ال رالمر  رقم ممع  لر كلي    
على    16أ   تطليق ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  أن  م    3ال تطلباة الجديدة هي مصفررررررررل  في إي رررررررراح  إن تفاصرررررررريل ه ه
 لل ج صع  هي مصفل  أدلاه    صحدةال اللمالاة ال الم 

 
   2019يماي   1لل ج صع  هص  16الدملي للتقاري  ال الم  رقم إن تاري  التطليق ال لدئي لل يمار 

 
عمد تطليق    16الدملي للتقاري  ال الم  رقم  على الملص ال س صح ت  في ال يمار   التطليق ال عدل تأ   ر.عي  بتلميقامت ال ج صع   
ت ص.رك تطليق التطليق ال عردل ترأ   ر.عي، فرإلر  ال يتطلرك من ال ج صعر  إعرادة ع ض أح معلصمراة مقرارلر     ال يمرار الجرديرد 

تخرردام  ألمل م ة على عقصد اإليجررار التشررررررررررررررغيلمرر ، تم قمرراس اللق في اسرررررررررررررر  16أ مرراء تطليق ال يمررار الردملي للتقرراري  ال ررالمرر  رقم  
 ، تاستخدام سع  الفائدة عمد التطليق ألمل م ة ال تبقم  ت لل  مطلصياة عقصد اإليجارتشكل عام ال ص.صداة ال ؤ. ة 

 أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار

لعدم إعادة تقيمم ما إ ا    16ال ج صع  من الط يق  الع لم  ال تاح  عمد االلتقال إلى ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم    استفادة
متفسي    17أم يت  ن عقد إيجار  ميماءن على  ل ، سمست   تع يف عقد اإليجار مفقان لل يمار ال لاسلي الدملي رقم  هص  كان العقد  

ي تبل    .2019يماي     1أم تعديلها قلل    إب امهاعلى عقصد اإليجار التي تم    4الدملم  للتقاري  ال الم  رقم    لجم  تفسي اة ال عايي 
ما إ ا  ان العقد    16رقم  التغيي  في تع يف عقد اإليجار تشكل أساسي ت فهصم السمط ة  يلدد ال يمار الدملي للتقاري  ال الم   

  لدى الع يل اللق في السمط ة على استخدام أصل ملدد لفت ة زممم  مقابل بدل    يلتصح على عقد إيجار على أساس ما إ ا  ان
على   16رقم  تطلق ال ج صع  تع يف عقد اإليجار ماإلرشاداة  اة العالق  ال ماصص عليها في ال يمار الدملي للتقاري  ال الم   

 لت ال ؤ.  أم ال ستأ.  في عقد اإليجار   )سصاء  ا 2019يماي   1. مع عقصد اإليجار ال ل م  أم ال عدل  في أم تعد  
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية )يتبع(المعايير الدولية   2/1

 )يتبع( عقود اإليجار 16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 األ   على ملاسب  ال ستأ. 

 عقصد اإليجار التشغيلم  الساتق 
ط يق  احتساب ال ج صع  لعقصد اإليجار ال امف  ساتقان  عقصد إيجار تشغيلم     16ال الم  رقم سص  يغي  ال يمار الدملي للتقاري   

 .، مالتي  الت خارج ال يمالم  الع صمم 17ت ص.ك ال يمار ال لاسلي الدملي رقم 
 

 :سص  تقصم ال ج صع  ت ا يلي ،، لج مع عقصد اإليجار16الدملي للتقاري  ال الم  رقم  ال يمار تطليق عمد
 

تم قماسها التي  اإلعت ا  تلق إستخدام ال ص.صداة مال طلصياة ال تعلق  تعقد اإليجار في بمان ال   م ال الي ال صحد،    أ
 .ملدئمان تالقم   اللالم  ل دفصعاة اإليجار ال ستقللم 

 م  هالم حق إستخدام ال ص.صداة مالفصائد على مطلصياة عقصد اإليجار في بمان ال يح أم الخسارة ال صحد؛االعت ا  تاست  ب
)تم ع فها ف ن األلشط  الت صيلم   في بمان التدفقاة  مالفائدة  جمء رئمسي   الفال بين مج صع ال بال  المقدي  ال دفصع     ج

 .المقدي  ال صحد
 

)مثل فت ة اإليجار ال جالي   جمء من قماس حق إستخدام ال ص.صداة ممطلصياة عقصد اإليجار  اإليجار    عقصد  يتم االعت ا  تلصافم
الدملي رقم   ال لاسلي  ال يمار  مطلصياة عقصد اإليجار، ميتم إطفاؤها   تلصافمإلى االعت ا     17في حين سيمتج عمها ت ص.ك 

 أح حصافم إيجاري  مطبق  لل ج صع    ممع  ل ، ال يص.د  .كتخفمض ل ااريف اإليجار على أساس القسل الثابت
 

، تم تاممف عقصد اإليجار  عقصد إيجار تشغيلم   تم تل يل ال دفصعاة التي تتم ت ص.ك عقصد اإليجار  2018ديس ل     31قلل  
 اإليجار عقد التشغيلم  إلى ال يح أم الخسارة على أساس القسل الثابت على مدى فت ة 

 
في التاري    ممطلصياة عقصد اإليجار ال قابل ل ص.صداة  ، يتم االعت ا  تعقصد اإليجار  لق استخدام ا2019يماي     1اعتباران من  

  يتم تصزيع  ل دفع  عقد إيجار بين االلتمام متكلف  الت صيل  ال ج صع ال ح يكصن فم  األصل ال ؤ.  متاحان لالستخدام من قلل  
فائدة دمرح  ابت على ال صيد  يتم تل يل تكلف  الت صيل على ال يح أم الخسارة على مدى فت ة عقد اإليجار م ل  إللتاج معدل  

ال تبقي من االلتمام لكل فت ة  يتم استهالم حق استخدام ال ص.صداة على مدى الع   اإللتا.ي لألصل ممدة عقد اإليجار على  
 أساس القسل الثابت أيه ا أقا  

 
تش ل مطلصياة عقصد اإليجار صافي    يتم قماس ال ص.صداة مال طلصياة الماشئ  عن عقد اإليجار ملدئمان على أساس القم   اللالم   

 القم   اللالم  ل دفصعاة عقصد اإليجار التالم : 
 

 ال دفصعاة الثابت  األخ ى تالجصه  ، لاقاان أح حصافم عقصد إيجار؛ ال دفصعاة الثابت  )ت ا في  ل  •
 مدفصعاة عقصد اإليجار ال تغي ة التي تعت د على مؤش  أم معدل؛  •
 ال لل  ال تصقع أن يدفع  ال ستأ.  ت ص.ك ف الاة القم   ال تبقم ؛ •
 سع  م ارس  خماراة الش اء، إ ا  ان ال ستأ.  على يقين معقصل من م ارس  الخماراة؛ م •
 مدفصعاة لغ اماة إلهاء عقد اإليجار، إ ا  الت مدة عقد اإليجار تعكس قمام ال ستأ.  ت  ارس  ه ا الخمار    •

 
يتم خام مدفصعاة عقصد اإليجار تاستخدام معدل الفائدة ال ت  ن في عقد اإليجار  إ ا تع ر تلديد ه ا السع ، يتم استخدام  

ال ح يتعين على ال ستأ.  دفع  القت اض األمصال الالزم  لللاصل على أصل    معدل االقت اض ال تمايد لل ستأ. ، مهص السع 
 تقم   م ا ل  في بيئ  اقتاادي  م ا ل  مع ش مط مأحكام م ا ل   
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14  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق   2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية )يتبع( 2/1

 )يتبع( عقود اإليجار 16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )يتبع  األ   على ملاسب  ال ستأ. 

 )يتبع  عقصد اإليجار التشغيلم  الساتق 
 يتم قماس حق استخدام ال ص.صداة تالتكلف  التي تش ل ما يلي:

 
 اإليجار؛ملل  القماس ال لدئي ل طلصياة عقصد  •
 أح مدفصعاة عقصد إيجار ت ت في أم قلل تاري  اللدء لاقاان أح حصافم عقصد إيجار مستل  ؛ م •
 أح تكالمف ملدئم  مباش ة  •

 
يتم االعت ا  تال دفصعاة ال  تبط  تعقصد إيجار قاي ة األ.ل معقصد إيجار مص.صداة ممخف   القم   على أساس القسل الثابت 

 شه  أم أقل   12ارة  إن عقصد اإليجار قاي ة األ.ل هي عقصد إيجار مدتها ك ا م  في ال يح أم الخس
 

 الصسيل  الع لم  
 

 الصسائل الع لم  التالم  التي يس ح بها ال يمار:  ال ج صع  ألمل م ة، استخدمت    16عمد تطليق ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  
 

 إيجاراة  اة خاائص متشابه  إلى حد معقصل،معدل خام ماحد ل لفظ  عقصد استخدام  •
 االعت اد على التقيم اة الساتق  حصل ما إ ا  الت عقصد اإليجار مثقل ، •
 عقصد    2019يماي     1شررررره    ا في   12ال لاسرررررب  على عقصد اإليجار التشرررررغيلم  مع فت ة عقصد إيجار متبقم  تقل عن   •

 إيجار قاي ة األ.ل،
 ال لدئم  ال باش ة لقماس حق استخدام ال ص.صداة في تاري  التطليق ال لدئي، ماستبعاد التكالمف   •
 ال تأخ  في تلديد مدة عقد اإليجار حيث يلتصح العقد على خماراة لت ديد أم إلهاء عقد اإليجار  استخدام اإلدرام •

 
لتلديد الخفاض القم   مفقان لل يمار ال لاسلي   ، يتم اختبار حق استخدام ال ص.صداة16مفقان لل يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

ه ا ملل ال تطلباة الساتق  لالعت ا  تال خاص الخاص تعقصد اإليجار ال ثقل    ميللالخفاض قم   ال ص.صداة     36الدملي رقم  
اة ممخف   القم   شه  أم أقل  معقصد إيجاراة مص.صد  12تالمسب  لعقصد اإليجار قاي ة األ.ل )مدة عقد اإليجار    .تاإللتماماة

الك ليصت  الشخام  ماأل اث ال كتلي ، اختارة   االعت ا  ت ا مفاة عقصد اإليجار على أساس القسل   ال ج صع  )مثل أ.همة 
يتم ع ض ال ااريف ف ن ال ااريف األخ ى في بمان ال يح أم    .16الثابت مفقان ل ا يس ح ت  ال يمار الدملي للتقاري  ال الم   

   ال صحد الخسارة

 عقصد اإليجار الت صيلم  الساتق 
فم ا يتعلق تال ص.صداة التي   17مال يمار ال لاسلي الدملي رقم    16تت ثل الف مس ال ئمسم  بين ال يمار الدملي للتقاري  ال الم   

.   يتطلك كان ملتفظ بها ساتقان ت ص.ك عقد إيجار ت صيلي في قماس ف الاة القم   ال تبقم  التي يقدمها ال ستأ.  إلى ال ؤ 
أن تقصم ال ج صع  تاالعت ا   جمء من مطلصياة عقد اإليجار فقل تال لل  ال تصقع دفع     16ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

ت ص.ك ف ان القم   ال تبقم ، بدالن من اللد األقاى لل لل  ال   صن   ا هص مطلصب ت ص.ك ال يمار ال لاسلي الدملي رقم  
 التغيي  أ   مادح على اللمالاة ال الم  ال صحدة لل ج صع       ال يص.د له ا17
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15  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية )يتبع( 2/1

 )يتبع( عقود اإليجار 16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 األ   على ملاسب  ال ؤ. 

عقصد اإليجار  ت ص.ك ال يمار الدملي    بتسجيلي   مفم  قمام ال ؤ.   إلى حد  ل  16ال يغي  ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  
ميتم  تاممف عقصد اإليجار على ألها إما عقصد إيجار ت صيلم  أم عقصد إيجار تشغيلم ،  ب، يست   ال ؤ.   16للتقاري  ال الم  رقم  

بتغيي  متصسمع لطاس   16ه ين المصعين من عقصد اإليجار تشكل مختلف  ممع  ل ، قام ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم    تسجيل
 اإلفااحاة ال طلصي ، مخاص  فم ا يتعلق تكمفم  قمام ال ؤ.  تإدارة ال خاط  الماشئ  عن حات  ال تبقم  في األصصل ال ؤ. ة 

 
ال الم  رقم   للتقاري   ال يمار الدملي  عقد اإليجار ال ئمسي معقد اإليجار من الباطن    بتسجيل، يقصم ال ؤ.  الصسمل  16ت ص.ك 

كعقدين ممفالين  يتعين على ال ؤ.  الصسمل تاممف العقد من الباطن على أل  عقد ت صيل أم عقد تشغيلي تال .صع إلى حق  
اإليجار ال ئمسي )ملمس تال .صع إلى األصل األساسي   ا  ان اللال في ميمار ال لاسب   استخدام ال ص.صداة الماشئ عن عقد  

     17الدملي رقم  

 عقود اإليجار  16لتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل األثر المالي

 : 2019يماي   1في  ال صحد التالم  في بمان ال   م ال الي  اللمصدأ   التغيي  في السماس  ال لاسلم  على 
 

 درهم  74,517,549زيادة ت لل   –حق استخدام ال ص.صداة  •
 درهم  74,517,549زيادة ت لل   –مطلصياة عقصد اإليجار  •

 
 األثر على بيان الربح أو الخسارة الموحد 

 ديسمبر    31
2019 

    

          درهم
 زيادة في مااريف االستهالم ماإلطفاء      3,153,981
 زيادة في تكالمف ت صيل     1,540,122
           لقص في مااريف أخ ى    ) ( 3,480,743
      لسم   ل  ال يحفي  لقص    1,213,360

 
 الموحد التدفقات النقديةاألثر على بيان 

 ديسمبر    31
2019 

    

          درهم
           فائدة مدفصع       1,540,122
           التشغيلية األنشطة  في المستخدمة النقدية التدفقات صافي    1,540,122
           دفعاة للجمء األساسي ل طلصياة عقد اإليجار      2,844,297
      التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة     2,844,297
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16  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا أثر هــام على البيــانــات المــاليــة المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة    2/2

 الموحدة   
 

 تم تطليق ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم  الجديدة مال عدل  التالم  مالتي أصررربلت سررراري  ال فعصل للفت اة السرررمصي  التي تلدأ في أم
 .، في ه ه اللمالاة ال الم  ال صحدة2019يماي   1تعد 
   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   
   

خاررررررررررررائص الدفع ال سررررررررررررلق مع   9تعديالة على ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  
 التعصيض السللي متعديل ال طلصياة ال الم 

 2019يماي   1 

   
، أل  لغ ض 9تصفرح التعديالة التي أدخلت على ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

تقيمم ما إ ا  ان خمار الدفع ال سلق يللي ش ط مدفصعاة ال لل  األصلي مالفائدة فقل، 
يجصز للط   ال ح ي ارس الخمار دفع أم اللاررررررررررررصل على تعصيض معقصل عن الدفع  

ال قردم  تيبرارة أخ ى، ال ُتفشررررررررررررررل ميماة الردفع  ال قردم تغض المظ  عن سررررررررررررررلرك الردفع  
 مدفصعاة ال لل  األصلي مالفائدة فقل تلقائمان ال سلق مع التعصيض السللي 

 
، مع الس اح  2019يماي     1يطلق التعديل على الفت اة السمصي  التي تلدأ في أم تعد  

تطليق التعديالة  تالتطليق تشكل مبك   تص.د أحكام التقالم  ملددة بماءن على تاري   
 .9ألمل م ة، مقارل  مع التطليق األملي لل يمار الدملي إلعداد التقاري  ال الم   

  

   
اة في ش  اة زميل  ممشاريع استث ار  28تعديالة على ال يمار ال لاسلي الدملي رقم  

 ال تعلق  تاللاص طصيل  األ.ل في الش  اة المميل  مال شاريع ال شت     مشت   
 2019يماي   1 

   
  9تصفح ه ه التعديالة تأن ال مشأة تقصم بتطليق ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

على اللاص طصيل  األ.ل في ش    زميل  أم مش مع مشت م مالتي   األدماة ال الم 
تشكل .مءان من صافي االستث ار في الش    المميل  أم ال ش مع ال شت م ملكن ال يتم 

 تطليق ط يق  حقصس ال لكم  عليها  

  

   
ال عايي  الدملم  للتقاري  على    2017-2015التلسرررررررررررررريماة السررررررررررررررمصي    تعديالة دمرة

 الردمراج  3ال رالمر  التي تت رررررررررررررر ن التعرديالة على ال يمرار الردملي للتقراري  ال رالمر  رقم 
مال يمررار   الت تيبرراة ال شررررررررررررررت  رر   11مال يمررار الرردملي للتقرراري  ال ررالمرر  رقم    األع ررال

تكالمف  23مال يمار ال لاسررلي الدملي رقم    فرر ائك الدخل  12ال لاسررلي الدملي رقم 
 قت اضاال

 2019يماي   1 

   
 2019يماي   1  تعديالة على أريع  معايي   التلسيماة السمصي تت  ن 

   
 ف يب  الدخل 12ال يمار ال لاسلي الدملي رقم 

 
تصفرررررررررح التعديالة أل  يجك على ال مشرررررررررأة االعت ا  تالمتائج ال ت تب  على فررررررررر يب  

الخسرررارة أم الدخل الشرررامل أم حقصس ال لكم  مفقان الدخل أللارررب  األرياح في ال يح أم  
لل كان ال ح اعت فت فم  ال مشررررأة أسرررراسرررران تال عامالة التي حققت ألاررررب  أرياح قابل   
للتصزيع  هر ا هص اللرال تارررررررررررررر   المظ  ع را إ ا  رالرت معردالة ال رررررررررررررر يبر  ال ختلفر  

 تمطلق على األرياح ال صزع  مغي  ال صزع  

 2019يماي   1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
لهــا أثر هــام على البيــانــات المــاليــة المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس    2/2

 الموحدة )يتبع( 
   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 تكالمف االقت اض 23ال يمار ال لاسلي الدملي رقم 
 

يمال مسررررررررررررررتلقران تعرد أن يكصن تصفررررررررررررررح التعرديالة ألر  في حرال أح اقت اض ملردد ال  
األصررررل  م العالق  .اهمان لالسررررتخدام ال قاررررصد أم اللمع، يارررربح  ل  االقت اض .مء 
من األمصال التي تقت فرررررررها ال مشرررررررأة تشررررررركل عام عمد احتسررررررراب معدل ال سررررررر ل  على  

 .االقت اض العام

 2019يماي   1 

   
 األع ال الدماج 3ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 

 
ألر  عمردمرا تلاررررررررررررررل   3تصفررررررررررررررح التعرديالة على ال يمرار الردملي للتقراري  ال رالمر  رقم 

ال مشررررأة على السررررمط ة على األع ال التي هي ع لم  مشررررت   ، تقصم ال مشررررأة بتطليق  
قمرراس حاررررررررررررررتهررا متطلبرراة دمج األع ررال ال لققرر  على م احررل، ت ررا في  لرر  إعررادة  

في الع لم  ال شررت    تالقم   العادل   تشررت ل اللارر  ال لتفظ بها   ال لتفظ بها سرراتقان 
سررررررراتقان التي يعاد قماسرررررررها أح مص.صداة ممطلصياة مشررررررره ة غي  معت   بها مال تعلق  

 .تالع لم  ال شت   

 2019يماي   1 

   
 الت تيباة ال شت    11ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 

 
أل  عمدما يلارررررررررررل   11تصفرررررررررررح التعديالة على ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

الط   ال ح يشررررررارم في الع لم  ال شررررررت   ، ملكن ال ي تل  سررررررمط ة مشررررررت    عليها، 
هر ه الع لمر   مالتي هي أع رال متلاررررررررررررررل عليهرا على سررررررررررررررمط ة مشررررررررررررررت  ر  على مثرل  

في الع لم   اللاررررر  ال لتفظ بها سررررراتقان  ال شرررررت   ، فإن ال مشرررررأة ال تقم تإعادة قماس
 ال شت     

 2019يماي   1 

   
مزايا الممظفين المتيلق  بتيديالة،   19تيديالة علی ال يمار ال لاسرررررلي الدملي رقم 

 تقليص أم تسصي  الخط  
 

ال لاسرررررررب   ممايا ال صظفين  19تصفرررررررح التعديالة على ميمار ال لاسرررررررب  الدملي رقم 
 لتع يف تعديالة تقلمااة متسصياة خط  ال مايا 

 2019يماي   1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا أثر هــام على البيــانــات المــاليــة   2/2

 الموحدة )يتبع( 
   

  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

عدم المقين حصل معالجاة   23تفسي  لجم  تفسي اة ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم  رقم  
 ف يب  الدخل 

 
الخافع    )الخسارة   ال يح/  تلديد  التفسي   ال  يب ، خسائ   يتمامل  لل  يب ، أسس 

ال  يب  غي  ال ستخدم ، إعفاءاة ال  يب  غي  ال ستخدم  ممعدالة ال  يب ، عمدما  
يكصن همام عدم يقين حصل معالجاة ال  يب  ت ص.ك ال يمار ال لاسلي الدملي رقم  

   معلى م.  التلديد يأخ  تاالعتبار: 12
 

 2019يماي   1 

 معالجاة ال  يب  تشكل . اعي؛إ ا  ان يمبغي اعتبار  •
 االفت افاة ال تعلق  تاختباراة السلطاة ال  يلم ؛ •
تلديد ال يح/ )الخسارة  الخافع  لل  يب ، أسس ال  يب ، خسائ  ال  يب    •

 غي  ال ستخدم ، إعفاءاة ال  يب  غي  ال ستخدم  ممعدالة ال  يب ؛ م
 أ   التغي اة في اللقائق مالظ م   •

  

 
لتطليق ه ه ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم  ال عدل  أح أ   .صه ح على ال بال  ال در.  للسررمصاة اللالم  مالسرراتق ، ملكن  لم يكن

 قد يؤ   على ملاسب  ال عامالة مالت تيباة ال ستقللم   
 
 تطبيقها بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد  2/3

 
 لم تقم ال ج صع  بتطليق ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم  الجديدة مال عدل  ال ادرة التالم  مالتي لم يلن مصعد تطلمقها تعد  

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

  ع ض اللمالاة ال الم    1تعديالة على ال يمار ال لاسلي الدملي رقم    -  ال ادي تع يف  
السماساة ال لاسلم ، التغيي اة في التقدي اة ماألخطاء    8ال يمار ال لاسلي الدملي رقم  

 ال لاسلم 
 

.صه ي  إ ا تم ح فها أم إغفالها أم  تكصن  يمص التع يف الجديد على أن "ال علصماة  
حجلها، ف ن ال تصقع أن تؤ   تشكل معقصل على الق اراة التي يتخ ها ال ستخدمصن 
األساسيصن لللمالاة ال الم  لألغ اض العام  على أساس تل  اللمالاة ال الم ، مالتي  

  لهاإعداد تقاري  ملددة  ممشأة يتم تصف  معلصماة مالم  حصل

 2020يماي   1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2/3

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 األع ال   الدماج  3ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  تعديالة على    -تع يف األع ال  
 

اعتبار   يتم  لكي  أل   التعديالة  تجاري تصفح  تت  ن  األلشط   أع ال  أن  يجك   ،
تساهم    .صه ي مج صع  متكامل  من األلشط  ماألصصل،  لد أدلى، مدخالة مع لم   

في القدرة على إلشاء مخ .اة  يصفح مجلس معايي  ال لاسب  الدملم     هاممعان تشكل  
ين . مع ال دخالة مالع لماة الالزم  أي ان أن األع ال ي كن أن تص.د بدمن ت  

إللشاء ال خ .اة  أح أن ال دخالة مالع لماة ال طبق  على ه ه ال دخالة يجك أن  
إلشاء  على  "القدرة  من  بدالن  مخ .اة"  إلشاء  في  ال ساه    على  "القدرة  لها  يكصن 

 مخ .اة"  

 2020يماي   1 

   
 ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم   م ا.ع اإلطار ال فاهم ي فيتعديالة على 

 
على م ا.ع اإلطررار ال فررراهم ي في ال يمرررار الرردملي للتقررراري  ال رررالمررر  أرقررام   تعرررديالة

متفسررررري اة  38م  37،  34 ،  8،  1مال عايي  ال لاسرررررلم  الدملم  أرقام    14،  6،  3،2
، مالتفسررررررري  22م   20،  19،12لجم  تفسررررررري اة ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم  أرقام  

لتلرررديرررث تلررر  األحكرررام فم رررا يتعلق ترررال  ا.ع إلى ماالقتبررراس من اإلطرررار أم   32رقم  
 لإلشارة إلى  ل  عمدما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار ال فاهم ي 

 2020يماي   1 

   
ال الم  رقم   للتقاري   الدملي  الدملي    7ال يمار  ال الم : اإلفااحاة مال يمار  األدماة 

 األدماة ال الم    9للتقاري  ال الم  رقم  
 

 تعديالة متعلق  تأمصر ما قلل االستلدال في سماس إعادة تشكيل إيلصر   

 2020يماي   1 

   
 عقصد التأمين 17ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 

 
أن يتم قمراس مطلصيراة الترأمين ترالقم ر     17يتطلرك ال يمرار الردملي للتقراري  ال رالمر  رقم 

الجرراريرر  للصفرراء تررااللتمامرراة، ميصف  لهجرران أكث  تصحيرردان للقمرراس مالع ض لج مع عقصد 
التأمين  تهد  ه ه ال تطلباة إلى تلقيق هد  قائم على ملدأ ملاسررلي متسررق لعقصد 

ملرل ال يمرار الردملي للتقراري     17دملي للتقراري  ال رالمر  رقم  الترأمين  يلرل ال يمرار الر
  2022يماي   1اعتبارا من  عقصد التأمين 4ال الم  

 2022يماي   1 

   
اللمالاة ال الم  ال صحدة مال يمار   10تعديالة على ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

الدملي رقم   )استث اراة في ش  اة    28ال لاسلي     2011زميل  ممشاريع مشت    
أم   المميل   ال ستث   مالش  اة  بين  ال ساه   في األصصل  أم  بمع  ت عالج   ال تعلق  

 ال شاريع ال شت    

تأ.يل سرر يان التطليق إلى أ.ل غي   
 مس ى  ال يمال التطليق مس صح ت  

 
مالتعديالة سرررررررررررريتم تطلمقها في اللمالاة ال الم  ال صحدة لل ج صع    ا في أم تتصقع اإلدارة أن ه ه ال عايي  الجديدة مالتفسرررررررررررري اة  

عمدما يتم تطلمقها، مان تطليق ه ه ال عايي  الجديدة مالتفسي اة مالتعديالة، قد ال يرررررركصن لها تأ ي  .صه ح على الليررررررالاة ال الم   
 ال صحدة لل ج صع  في فتر ة التطليق ال لدئي 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

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

 بيان االلتزام
  تم إعداد اللمالاة ال الم  ال صحدة بماءن على ال عايي  الدملم  للتقاري  ال الم 

 اإلعدادأساس 

  ال قردم  لللردل لردأ التكلفر  التراريخمر   إن التكلفر  التراريخمر  تاررررررررررررررفر  عام  ت ثرل القم ر  العرادل   لتم إعداد اللمرالاة ال رالمر  ال صحدة مفقران  
   إن السماساة ال لاسلم  الهام  ال تبع  مليم  أدلاه:ال ص.صداةمقابل تبادل 

 أساس التوحيد

للشررر    مال مشرررآة الخافرررع  لسرررمط ة الشررر     تتلقق السرررمط ة عمدما ت تل     اللمالاة ال الم   ال صحدة على  اللمالاة ال الم   تشرررت ل
السرررررلط  على الجه  ال سرررررتث   بها؛ تكصن مع فررررر  أم ت تل  حقصس لعصائد متغي ة لاتج  من العالق  مع الجه  ال سرررررتث     الشررررر   

  ستث   فيها للتأ ي  على عصائدها  فيها؛ ملها القدرة على استخدام سلطتها على الجه  ال

 
أقل من غاللم  حقصس التارصيت في الجه  ال سرتث   بها، فإلها ت تل  السرمط ة على الجه  ال سرتث   بها   الشر   لدى   عمدما يكصن 

  تأخ  عمدما تكصن حقصس التارررررصيت  افم  ل ملها القدرة الع لم  لتص.م  األلشرررررط   اة الارررررل  للجه  ال سرررررتث   بها تشررررركل ممف د
في الجه  ال سرررررتث   بها   الشررررر    اة الارررررل  لتقيمم فم ا إ ا  الت حقصس تارررررصيت الصقائع مالظ م   في االعتبار . مع    الشررررر   

  كافم  أم ال ل ملها السمط ة، ت ا في  ل : 
 

 للقصس التاصيت تالمظ  إلى حجم متصزيع أسهم أصلاب األصصاة اآلخ ين؛ الش   حجم امتالم  •
 ، أم أح من مالكي األصصاة اآلخ ين أم أط ا  أخ ى؛الش   حقصس التاصيت ال لت ل  التي ت تلكها   •
 اللقصس الماشئ  من الت تيباة التعاقدي  األخ ى؛ م •
ت تل ، أم ال ت تل ، القدرة اللالم  لتص.م  األلشرررط   اة الارررل  في   الشررر   أي  حقائق مظ م  إفرررافم  تشررري  إلى أن   •

 الصقت ال ح يطلك فم  إصدار ق اراة، تاإلفاف  إلى أل اط التاصيت في ا.ت اعاة ال ساه ين الساتق  
 

السرررررمط ة على الشررررر       الشررررر   شررررر    التاتع  ميمتهي عمدما تفقد السرررررمط ة على ال  للشررررر   يلدأ تصحيد الشررررر    التاتع  عمدما يكصن 
يتم إدراج إي اداة مماراريف الشر  اة التاتع  ال سرتلص ة أم ال سرتبعدة خالل السرم  في بمان ال يح أم معلى م.  التلديد، التاتع   

السرمط ة على الشر       الشر   ل ح تفقد فم  على السرمط ة محتى التاري  ا  الشر   الخسرارة ال صحد بدءان من التاري  ال ح تلارل فم  
 التاتع  

    
م لى حقصس ال لكم  غي  ال سرررررمط ة  إن    الشررررر   إن ال يح أم الخسرررررارة م ل بمد من الدخل الشرررررامل اآلخ  تكصن عائدةن إلى مالكي 

مط ة حتى م ن لتج عن  ل  م لى حقصس ال لكم  غي  ال سرر الشرر   مج صع الدخل الشررامل للشرر  اة التاتع  يكصن عائدان إلى مالكي 
، ال اررررراريف اإلي اداةيتم ح   . مع ال ص.صداة مال طلصياة، حقصس ال لكم ،  رصررررريد عجم في حقصس ال لكم  غي  ال سرررررمط ة 

  مالتدفقاة المقدي  ال تعلق  تال عامالة ما بين ش  اة ال ج صع  تالكامل عمد تصحيدها 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

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

 )يتبع(  أساس التوحيد

 التغي اة في ملكم  ال ج صع  في الش  اة التاتع  القائ  
 

تاتع  مالتي ال تؤدح إلى خسرررارة السرررمط ة يتم احتسرررابها   عامالة حقصس ملكم   الشررر  اة الفي     ج صع الإن التغي اة في ملكم  
يتم  يتم تعديل القمم ال در.  ل لكم  ال ج صع  محقصس ال لكم  غي  ال سررررررررمط ة لتعكس التغي اة في ملكيتها في الشرررررررر  اة التاتع    

دل ال دفصع أم ال قلصض يتم إدرا.  مباشرررررررررر ة في حقصس أح ف س بين قم   حقصس ال لكم  غي  ال سررررررررررمط ة مالقم   العادل  للل تعديل
 .الش   ال لكم  ميكصن عائدان إلى مالكي 

 
عمدما تفقد ال ج صع  السررمط ة على الشرر    التاتع ، يتم االعت ا  تأح ريح أم خسررارة في ال يح أم الخسررارة ميتم احتسررابها  الف س 

  القم   ال در.  سراتقان لل ص.صداة )ت ا في 2  مج صع القم   العادل  لل لل  ال سرتلم مالقم   العادل  ألي  حار  مسرتبقاة م )1بين )
مطلصياة الشرر    التاتع  مأي  حقصس ملكم  غي  مسررمط ة  يتم ال لاسررب  على . مع ال بال  ال عت   بها سرراتقان في  ل  الشرره ة ، م 

ال ج صع  قامت تاسررتبعاد مص.صداة أم مطلصياة الشرر    التاتع    ا لص  الت الدخل الشررامل اآلخ  ال تعلق  بتل  الشرر    التاتع  
 /  ا هص ملدد إلى تاررررررررممف آخ  في حقصس ال لكم أم التلصيل   الخسررررررررارةأم   ال يح  إعادة التاررررررررممف إلىت عمى آخ ، )مباشرررررررر ة  

  إن القم   العادل  ألح اسررررررتث ار ملتفظ ت  في الشرررررر    التاتع  السرررررراتق  بتاري  مفقان لل عايي  الدملم  للتقاري  ال الم   مسرررررر صح ت 
ي م ل  في ال لاسرررررب  الالحق  مفقان لل يمار ال لاسرررررلي الدملي رقم فقدان السرررررمط ة يتم اعتباره  القم   العادل  عمد االعت ا  ال لدئ

 التكلف  عمد االعت ا  ال لدئي تاستث ار في ش    زميل  أم مش مع مشت م ، عمدما يمطلق، 39
 

  ال صحد من أم ال ستبعدة خالل السم  في بمان ال يح أم الخسارة مالدخل الشامل اآلخ ال ستلص ةلتائج الش  اة التاتع   إدراجيتم 
 التاري  الفعلي لالستلصا  أم حتى التاري  الفعلي لالستبعاد، حسك االقت اء 

 
  عمدما يكصن  ل  ف مريان، يتم إ. اء التعديالة على اللمالاة ال الم  للش  اة التاتع  لتتصافق مع السماساة ال لاسلم  لل ج صع  
يتم حر   . مع ال ص.صداة مال طلصيراة، حقصس ال لكمر ، االي اداة، ال ارررررررررررررراريف مالتردفقراة المقردير  ال تعلقر  ترال عرامالة مرا بين 

 أع اء ال ج صع  تالكامل عمد تصحيدها 

 اندماج األعمال

يتم احتسررررراب االسرررررتلصا  على األع ال تاسرررررتخدام ط يق  االسرررررتلصا   إن اللدل ال لصل فررررر ن الدماج األع ال يتم قماسررررر  تالقم   
العادل ، التي يتم احتسرررررررررابها تاعتبارها مج صع القمم العادل  بتاري  االسرررررررررتلصا  لل ص.صداة ال لصل  من قلل ال ج صع ، ال طلصياة  

ال الكين السرراتقين للشرر    ال سررتلص  عليها محقصس ال لكم  الاررادرة من قلل ال ج صع  مقابل السررمط ة   ال ت تب  على ال ج صع  إلى
بتاري  على الشرررررررر    ال سررررررررتلص  عليها  يتم االعت ا  تالتكالمف ال تعلق  تاالسررررررررتلصا  ع صمان في ال يح أم الخسررررررررارة عمد تلققها  

قابل  للتلديد مال طلصياة ال قلصل  تقم ها العادل  بتاري  االسررتلصا ، تاسررتثماء ما االسررتلصا ، يتم االعت ا  تال ص.صداة ال سررتلص ة ال
 يلي:

يتم قماس ال طلصياة أم أدماة حقصس ال لكم  العائدة إلى ت تيباة الدفعاة على أسرررررراس األسررررررهم للشرررررر    ال شررررررت اة أم ت تيباة   •
دفعاة على أسررراس األسرررهم للشررر    ال شرررت اة مفقان لل يمار الدفعاة على أسررراس األسرررهم لل ج صع  ال ل م  السرررتلدال ت تيباة ال

 بتاري  االستلصا ؛ م الدفعاة على أساس األسهم 2الدملي للتقاري  ال الم  رقم 
  5  ال اررررررررررررررمفر    لتفظ بهرا لللمع مفقران لل يمرار الردملي للتقراري  ال رالمر  رقم االسررررررررررررررتبعراديتم قمراس ال ص.صداة )أم مج صعراة   •

 مفقان ل ل  ال يمار  امل  ال لتفظ بها لللمع مالع لماة ال تصقف ال ص.صداة غي  ال تد
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ال شرت اة مالقم   العادل   ال مشرأة  يتم قماس الشره ة تاعتبارها الفائض إل. الي اللدل ال لصل، قم   حقصس ال لكم  غي  ال سرمط ة في  
ال شرررررررت اة )إن م.دة  على صرررررررافي مبال  ال ص.صداة ال مشرررررررأة  للاررررررر  حقصس ال لكم  ال لتفظ بها سررررررراتقان من قلل ال شرررررررت ح في  

ال طلصياة ال قلصل  بتاري  االسرررررتلصا   في حال  أل ، تعد إعادة التقيمم،  ان صرررررافي مبال  ال ص.صداة ال سرررررتلص ة القابل  للتلديد م 
ال سررررررررررررررتلص ة القرابلر  للتلرديرد مال طلصيراة ال قلصلر  بتراري  االسررررررررررررررتلصا  يتجرامز إ. رالي اللردل ال لصل، مقم ر  حقصس ال لكمر  غي  

يتم االعت ا  ال شررت اة )إن م.دة ، ال مشررأة   ال شررت ح ال لتفظ بها سرراتقان في  ال شررت اة مالقم   العادل  للاررال مشررأة ال سررمط ة في  
  صفق ش اء    كسكتالميادة مباش ة في ال يح أم الخسارة 

 
إن حقصس ال لكم  غي  ال سرررررررمط ة التي ت ثل حارررررررص ملكم  حالم  متؤهل مالكيها لللارررررررصل على حاررررررر  تماسرررررررلم  في صرررررررافي  

م  قد يتم قماسررها ملدئمان إما تالقم   العادل  أم تاللارر  التماسررلم  للقصس ال لكم  غي  ال سررمط ة مص.صداة ال مشررأة في حال  التاررف
القابل  للتلديد  يتم اختمار أسراس القماس على أسراس  ل معامل  على    ال شرت اة  ال مشرأةمن ال بال  ال عت   بها لارافي مص.صداة 

حدة  ميتم قماس ألصاع حقصس ال لكم  غي  ال سرررررررررمط ة األخ ى تالقم   العادل  أم، حيث ا يمطلق، على األسررررررررراس ال لدد في ميمار  
 دملي آخ  للتقاري  ال الم  

 مشتركة العمليات الحصص في ال

يك مشررررررررررت م حيث يكصن لألط ا  التي ت تل  سررررررررررمط ة مشررررررررررت    على الت تيك حقصقان في ال ص.صداة الع لم  ال شررررررررررت    هي ت ت
مالتماماة في ال طلصياة فم ا يتعلق تالت تيك  السررررمط ة ال شررررت    هي ال شررررار   ال تفق عليها تعاقديان للسررررمط ة على الت تيك التي 

 فق  تاإل. اع من قلل األط ا  التي تتشارم في السمط ة  تظه  فقل عمدما تستلمم الق اراة حصل ألشط   اة عالق  مصا
 

عمدما تقصم إحدى ممشرررررررآة ال ج صع  بتمفي  ألشرررررررطتها فررررررر ن ع لماة مشرررررررت   ، فإن ال ج صع  تاعتبارها مشرررررررغل مشرررررررت م تقصم  
 تاالعت ا  فم ا يتعلق تلاتها في الع لم  ال شت   :

 
 بها تشكل مشت م؛ مص.صداتها، ت ا في  ل  حاتها في أي  مص.صداة ملتفظ •
 مطلصياتها، ت ا في  ل  حاتها في أي  مطلصياة ملقق  تشكل مشت م؛ •

 اي اداتها من بمع حاتها في ال خ .اة الماتج  من الع لم  ال شت   ؛ •

 حاتها في االي اداة من بمع ال خ .اة في الع لم  ال شت   ؛ م •

 مشت م مااريفها، ت ا في  ل  حاتها في أي  مااريف متكلدة تشكل  •
 

تقصم ال ج صع  تاحتسررررراب ال ص.صداة، ال طلصياة، االي اداة مال اررررراريف ال تعلق  تلارررررتها في الع لم  ال شرررررت    مفقان لل عايي  
 الدملم  للتقاري  ال الم  ال طبق  على مص.صداة ممطلصياة ماي اداة ممااريف ملددة 

 
  تكصن فيها ممشرأة ال ج صع  مشرغل مشرت م )مثل بمع أم مسراه   عمدما تقصم إحدى ممشرآة ال ج صع  تالتعامل مع ع لم  مشرت  

ال ص.صداة ، يتم اعتبار ال ج صع  تألها تقصم تال عامل  مع أط ا  أخ ى إلى الع لم  ال شررررت    ميتم االعت ا  تاألرياح مالخسررررائ   
  ا  األخ ى في الع لم  ال شت    الماتج  من ال عامالة في اللمالاة ال الم  ال صحدة لل ج صع  فقل ف ن لطاس حاص األط

 
عمدما تقصم إحدى ممشرررررررآة ال ج صع  تالتعامل مع ع لم  مشرررررررت    حيث تكصن ممشرررررررأة ال ج صع  مشرررررررغالن مشرررررررت  ان )مثل شررررررر اء  
ال ص.صداة ، فإن ال ج صع  ال تقصم تاالعت ا  تلارررررررتها من األرياح مالخسرررررررائ  حتى تقصم تإعادة بمع تل  ال ص.صداة إلى ط   

  الث 
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 التنفيذ قيدأعمال التطوير  

من عقاراة يتم تطصي ها تشرررررررركل رئمسرررررررري بهد  بمعها ميتم إدرا.ها تالتكلف  أم صررررررررافي القم   القابل    تطصي قيد ال العقاراةتتكصن  
للتلقق، أيه ا أقل  ت ررم التكلف   اف  التكالمف ال باشرر ة ال تعلق  بتارر مم م لشرراء العقار ميشرر ل  ل  تكالمف ال صظفين ال باشرر ة،  

قت اض مفقان لسررماسرر  ال ج صع  ال لاسررلم   إن صررافي القم   القابل  للتلقق هص ميالمسررب  لل ص.صداة ال ؤهل  يتم رسرر ل  تكالمف اال
 سع  اللمع ال قّدر ف ن سماس األع ال االعتمادي  لاقاان تكالمف اإللجاز ال قدرة ممااريف اللمع ال تغي ة   

 االعتراف باإليراد  
الب ررررررررررائع أم الخدماة إلى الع يل،  لقليتم قماس اإلي اداة ت لل  يعكس اللدالة التي تتصقع ال مشررررررررررأة أن تلاررررررررررل عليها مقابل  

ما تمقل الب رررررائع أم الخدماة إلى  تعت   الشررررر    تاإلي اداة عمد  تاسرررررتثماء ال بال  التي يتم تلاررررريلها تالممات  عن أط ا  أخ ى 
  ع الئها

 
 لشاءإي اداة من عقصد اإل

 
ال ج صع     لدىت ص.ك شرررررررررر مط العقصد،    يتم إب ام ه ه العقصد قلل بدء تقديم الخدماة تقدم ال ج صع  خدماة اإللشرررررررررراء لع الئها   

قابل للتمفي  للدفع مقابل الع ل ال مجم  ل ل  يتم االعت ا  تاإلي اداة من عقصد اإللشرررررررررراء مع م مر الصقت تاسررررررررررتخدام ط يق  حق 
متعتل  اإلدارة أن ط يقر  اإلدخرال هر ه هي مقمراس ممراسررررررررررررررك للتقردم ال ل ز للص الصفراء الكرامرل ترالتمامراة األداء ت ص.رك ال يمرار  بمراءن على لسرررررررررررررربر  تكرالمف العقرد ال تكلردة لألع رال ال مجمة حتى تراري  مقرارلر  ترإ. رالي تكرالمف العقرد ال قردرة    التكلفر  إلى التكلفر 

   15الدملي للتقاري  ال الم  رقم 
 

ال ج صع   تشرركل مص صس، يتم قماس اإلي اداة اسررتمادان إلى اللدل ال ح تتصقع عقصد اإللشرراء  يكصن من ال  كن تقدي  لتمج   عمدما ال
اللارصل علم  في العقد مع الع يل متسرتثمي ال بال  ال لارل  لمات  عن أط ا   الث   يتم إطفاء تكالمف العقد ال تكلدة خالل فت ة 

 الخدم   
 

من ال لت ل أن تميد التكالمف الكلير  للعقد عن اإلي اد الكلي للعقد يتم االعت ا  تالخسارة ال تصقع  مقيدها   ا م  معمدما يكصن  
 فصرا 

 
تش ل ترررركالمف العقصد . مع التكالمف ال باش ة من عرررر ال  ممصاد ماستهالكاة م تلكاة ممعررررداة متكالمف مقاملص الباطن تاإلفاف  

ريف لشاط مقررررررررررامالة اإللشاء مال ااريف الع صميرررررررررر  ماإلداري  للسم  مصزع  على مقامالة اإللشاء قيد إلى لسب  مالئ   من ماا
 التمفي  خالل السم  ت عدل  ابت لقم   الع ل ال مجم لكل عقد  

 
 مص.صداة ممطلصياة العقد 

 
األداء ملمس على مسررررررررتصى العقد مأل   بتلديد أل  يجك االعت ا  ت ص.صداة ممطلصياة العقد عمد مسررررررررتصى التمام  ال ج صع   قامت 

مص.صداة ال ج صع     تارررررررررررررمف ال صحدة  يجك ع ض  الن من مص.صداة ممطلصياة العقد تشررررررررررررركل ممفارررررررررررررل في اللمالاة ال الم 
 ممطلصياة العقد   تدامل مغي  متدامل على أساس التصقيت مل ل تدفق الفصائد االقتاادي   

 بمع الب ائع
تاإلي اداة من بمع الب ررررررائع عمدما يتم لقل السررررررمط ة على الب ررررررائع، م ل  عمدما يتم شررررررلن الب ررررررائع إلى ال صقع يتم االعت ا  

ال لدد للع يل )التسررررررلمم  أم عمد المقط  التي يشررررررت ح فيها الع يل الب ررررررائع في ال سررررررتصدع أم ال مف   تعد التسررررررلمم، يت تع الع يل 
م/ أم االسررتخدام مالسررع  للمع الب ررائع، ميتل ل ال سررؤملم  األسرراسررم  عمد بمع الب ررائع تل ي  تقدي ي   امل  تشررأن ط يق  التصزيع 

 ميتل ل مخاط  التقادم مالخسارة فم ا يتعلق تالب ائع 
 

يتم االعت ا  تال مم ال ديم  من قلل ال ج صع  عمدما يتم تسلمم الب ائع إلى الع يل ألن ه ا ي ثل المقط  المممم  التي يابح فيها  
 ال قابل غي  مش مط ، حيث ال يلمم سصى م مر الصقت قلل استلقاس السداد  اللدل  ق في  الل
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 تقديم الخدماة
 يتم االعت ا  تاإلي اداة من تقديم خدماة ف  الخ سال  عمد تقديم ه ه الخدماة 

 دخل الفصائد 
م مكرالمر   ال ج صعر عمردمرا يكصن من ال لت رل تردفق ال مرافع االقتاررررررررررررررادير  إلى من ال ص.صداة ال رالمر  يتم االعت ا  بردخرل الفصائرد 

قماس ملل  الدخل تشررركل مص صس  يتم اسرررتلقاس دخل الفصائد على أسررراس الفت ة المممم  تال .صع إلى ال لل  األسررراسررري القائم ميسرررع  
  الفائدة الفعلي ال طلق

 إي اداة ألاب  األرياح
 ل ساهم في استالم ال دفصعاة لحق  إلشاءاألرياح من االستث اراة عمد  ألاب يتم االعت ا  تإي اداة 

 الممتلكات والمعدات

ن تكلف  ال  تلكاة ، إن م.دة  إيتم إدراج ال  تلكاة مال عداة تالتكلف  لاقاررررررررررران االسرررررررررررتهالم ال ت اكم مخسرررررررررررائ  الخفاض القم  
 هي تكلف  ش ائها مع أح مااريف استلصا   مال عداة

 
يتم إدراج التكالمف الالحق  في القم   ال در.  لألصررل أم إدرا.ها  أصررل ممفاررل،   ا هص مماسررك، فقل عمد إمكالم  تدفق فصائد  
اقتاررادي  مسررتقللم  م تبط  تاللمد ال عمي إلى ال ج صع  م مكالم  قماس التكلف  تشرركل مص صس  يتم إدراج  اف  مارراريف اإلصررالح 

 التي يتم تكلدها  ال الم  الفت ةأم الخسارة خالل ال يح مالامال  األخ ى في 
 

يتم احتسراب االسرتهالم تليث يتم تمميل تكلف  ال  تلكاة مال عداة، تاسرتخدام ط يق  القسرل الثابت على أسراس أع ارها اإللتا.م   
 ال قدرة   ا يلي:

  
 سنوات 
  

 6-1 مكائن ممعداة  
 5 م  باة 

 4 أ اث متجهيماة  
 15 مبالي  

 3 معداة مكتلم  
 

يتم م ا.ع  األع ار اإللتا.م  ال قدرة مالقمم ال تبقم  مط س االسررررررتهالم في لهاي   ل سررررررم ، ميتم احتسرررررراب تأ ي  أح تغيي اة في 
 القمم ال قدرة على أساس مستقللي 

 
مع مالقم   ال در.  لتل  على أسررررراس الف س بين عائداة اللاألصرررررل  يتم تلديد ال كسرررررك أم الخسرررررارة الماتج  عن بمع أم اسرررررتبعاد 

 ال ص.صداة، ميتم اإلعت ا  بها في ال يح أم الخسارة 
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 الممتلكات والمعدات )يتبع(

 األع ال ال أس الم  قيد التمفي 

أم ألغ اض لم يتم تلرديردهرا تعرد يتم إدراج ال  تلكراة أم ال ص.صداة قيرد اإللشررررررررررررررراء ألغ اض اإللتراج مالتصريرد أم ألغ اض إدارير  
تالتكلف ، لاقارررران أي  خسررررارة الخفاض في القم   معت   بها  تشرررر ل التكلف  . مع التكالمف ال باشرررر ة العائدة إلى تارررر مم م لشرررراء 
العقاراة ت ا في  ل  تكالمف ال صظفين  اة العالق ، ميالمسررررررب  لل ص.صداة ال ؤهل ، تكالمف االقت اض ال  سرررررر ل  مفقان للسررررررماسرررررر   

، يتم تلصيل األع ال ال أسررررر الم  قيد التمفي  إلى  اا تاررررربح ال ص.صداة .اهمة لالسرررررتخدام ال قارررررصد له  عمدملل ج صع ال لاسرررررلم  
   ال ج صع مفقان لسماساة أم إطفاؤها ميتم استهالكها  ال  تلكاة مال عداة أم فئ  ال ص.صداة غي  ال ل صس 

 ملموسةالغير  موجوداتال

يتم تل يل اإلطفاء     ، إن م.دةالقم   الخفاض مخسرررررررائ   ال ت اكم اإلطفاءلاقارررررررا يتم إدراج ال ص.صداة غي  ال ل صسررررررر  تالتكلف  
غي    لل ص.صداةاألع رار اإللترا.مر  ال قردرة   إن   لل ص.صداةعلى أسرررررررررررررراس القسررررررررررررررل الثرابرت على مردى األع رار اإللترا.مر  ال قردرة  

 سمصاة  5هي   ال ل صس
 

تأ ي  أح تغيي اة في التقدي اة  احتسابتتم م ا.ع  األع ار اإللتا.م  ال قدرة مط يق  اإلطفاء في لهاي   ل فت ة تق ي  سمصح، مع 
 على أساس مستقللي 

 
لألصرل ميتم    ال در. أم اسرتبعاد األصرل على أل  الف س بين عائداة اللمع مالقم    بمع  الماتج  عن   ال كسرك أم الخسرارةيتم تلديد 

 االعت ا  ت  في ال يح أم الخسارة 

 زميلة الشركات الفي  ستثماراتاإل

راة السرماسر   الشر    المميل  هي ال مشرأة التي ت ارس ال ج صع  تأ ي ان هامان عليها  إن التأ ي  الهام هص القدرة على ال شرار   في ق ا
  ال الم  مالتشغيلم  في الش    ال ستث   فيها ملكن لمس السمط ة أم السمط ة ال شت    على تل  السماساة  

 
إن لتائج ممص.صداة ممطلصياة الشررررررررررررر  اة المميل  يتم إدرا.ها في ه ه اللمالاة ال الم  ال صحدة تاسرررررررررررررتخدام ط يق  حقصس ال لكم  

عمدما يتم تاممف االستث ار أم .مء مم    لتفظ ت  لللمع، مفي ه ه اللال ، يتم احتسات  مفقان لل يمار الدملي  ال لاسلم  تاستثماء  
  مفقران لط يقر  حقصس ال لكمر ، يتم االعت ا  ال ص.صداة غي  ال ترداملر  ال لتفظ بهرا لللمع مالع لمراة ال تصقفر   5للتقراري  ال رالمر  رقم 

ئمان في بمان ال   م ال الي ال صحد تالتكلف  ميتم تعديلها الحقان لالعت ا  تلا  ال ج صع  في ال يح  تاالستث ار في ش    زميل  ملد
عمدما تميد حارر      لاقص أح خسرررائ  الخفاض في القم   لالسرررتث اراة الف دي   أم الخسرررارة مالدخل الشرررامل اآلخ  للشررر    المميل 
)التي تت رررر ن أي  حاررررص طصيل  األ.ل، التي مفقان لطلمعتها، تشرررركل المميل ،  ال ج صع  في الخسررررائ  عن حاررررتها في الشرررر     

إلى اللد ال ح يكصن فم  لدى ال ج صع    ال يتم االعت ا  ت ، إال،  مميل  الشرررررررررررر     ال.مءان من صررررررررررررافي اسررررررررررررتث ار ال ج صع  في  
 متصقع  أم قدمت دفعاة تالممات  عن الش    المميل   استداللم التماماة قالصلم  أم 

 
عت ا  تأح زيادة في تكلف  الشررررررررر اء عن حاررررررررر  ال ج صع  في صرررررررررافي القم   العادل  لل ص.صداة مال طلصياة مال طلصياة يتم اال

الطارئ  ال لددة للشرررر    المميل  مال عت   بها في تاري  الشرررر اء  شرررره ة  يتم إدراج الشرررره ة فرررر ن القم   ال در.  لالسررررتث ار ميتم 
االسررررررررررررررتث رار  أح زيرادة في حارررررررررررررر  ال ج صعر  في صررررررررررررررافي القم ر  العرادلر  لل ص.صداة  تقيم هرا اللخفراض القم ر   جمء من  لر 

مال طلصيراة مال طلصيراة الطرارئر  القرابلر  للتلرديرد عن تكلفر  الشرررررررررررررر اء، تعرد إعرادة التقيمم، يتم االعت ا  بهرا مبراشرررررررررررررر ة في ال يح أم 
 الخسارة 
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 في الشركات الزميلة )يتبع( ستثماراتاإل

عمد اسررتبعاد شرر    زميل  م ا يؤدح إلى فقدان ال ج صع  للتأ ي  الهام على تل  الشرر    المميل ، يتم قماس أح اسررتث ار ملتفظ ت  
ا  ترالقم ر  العرادلر  في  لر  التراري  ميتم اعتبرار القم ر  العرادلر  على ألهرا قم تهرا العرادلر  عمرد االعت ا  ال لردئي  رأصرررررررررررررررل مرالي مفقرن

  لللارررر   يتم إدراج الف س بين القم   ال در.  السرررراتق  للشرررر    المميل  ال مسررررصي   األدماة ال الم   9اري  ال الم   لل يمار الدملي للتق
ال سرتبقاة مقم تها العادل  في تلديد ال كسرك أم الخسرارة من اسرتبعاد الشر    المميل   تاإلفراف  إلى  ل ، تقصم ال ج صع  تاحتسراب 

في الدخل الشرررررررامل اآلخ  فم ا يتعلق بتل  الشررررررر    المميل  على لفس األسررررررراس ال ح قد يكصن  . مع ال بال  ال عت   بها سررررررراتقان 
مطلصيان إ ا قامت تل  الشررر    المميل  تاسرررتبعاد ال ص.صداة أم ال طلصياة  اة الارررل  تشررركل مباشررر   ل ل ، إ ا تم إعادة تارررممف 

ل  الشرررررررر    المميل  إلى ال يح أم الخسررررررررارة عمد اسررررررررتبعاد ريح أم خسررررررررارة معت   ت  سرررررررراتقان في الدخل الشررررررررامل اآلخ  من قلل ت
ال ص.صداة أم ال طلصياة  اة الاررل ، تقصم ال ج صع  تإعادة تاررممف ال يح أم الخسررارة من حقصس ال لكم  إلى ال يح أم الخسررارة 

 على تل  الش    المميل  الهام تأ ي  ال  عمدما تفقد كتعديل إلعادة التاممف)

 
ى ممشررررررآة ال ج صع  مع شرررررر    زميل  لل ج صع ، يتم ح   األرياح مالخسررررررائ  إلى حد حارررررر  ال ج صع  في عمدما تتعامل إحد

 الش    المميل   اة الال  

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

مرا يشرررررررررررررري  تع رل ال ج صعر  بمهراير   رل فت ة تق ي  على م ا.عر  القمم ال ردر.ر  لل ص.صداة غي  ال رالمر  م لر  لتلرديرد إن  ران همرالر  
إلى أن ه ه ال ص.صداة قد تع فررررت إلى خسررررائ  الخفاض القم    إ ا م.د ما يشرررري  إلى  ل ، يتم تقدي  القم   القابل  لإلسررررت داد 

 لألصل م ل  لتلديد خسائ  إلخفاض القم   إن م.دة  
 

القم   القابل  لإلسرررررررررررت داد للصحدة  في حال عدم الت كن من تقدي  القم   القابل  لإلسرررررررررررت داد ألصرررررررررررل ملدد، تقصم ال ج صع  بتقدي   
ال متج  للمقد التي يعصد إليها األصررررررل لفسرررررر   عمد إمكالم  تلديد أسررررررس تصزيع معقصل  م ابت ، يتم تصزيع األصررررررصل ال شررررررت    إلى  

قصل  محداة ممتج  للمقد ملددة، أم يتم تصزيعها إلى أصررررغ  مج صع  من الصحداة ال متج  للمقد التي ي كن تلديد أسررررس تصزيع مع
 إن القم   القابل  لالست داد هي القم   العادل  لألصل لاقاان تكلف  اللمع أم قم   االستخدام، أيه ا أعلى  م ابت  لها 

 
في حرال تم تقردي  القم ر  القرابلر  لالسررررررررررررررت داد ألصررررررررررررررل )أم الصحردة ال متجر  للمقرد  ت را يقرل عن القم ر  ال ردر.ر ، يتم تخفمض القم ر  
ال در.  لألصررررررل )أم الصحدة ال متج  للمقد  إلى القم   القابل  لالسررررررت داد  يتم االعت ا  تخسررررررائ  االلخفاض مباشرررررر ةن في ال يح أم 

 األصل مدرج ت لل  إعادة تقيم   فيتم عمدها تسجيل  خسائ  االلخفاض  الخفاض في إعادة التقيمم  الخسارة، إال إ ا  ان 
 

في حال  اسررررت .اع خسررررائ  الخفاض القم   الحقان، يتم زيادة القم   ال در.  لألصررررل )أم الصحدة ال متج  للمقد  إلى القم   ال عدل   
  ال عدل  عن القم   ال در.  لألصررررررررررررررل )أم الصحدة ال متج  للمقد  فم ا لص لم يتم القابل  لالسررررررررررررررت داد، تليث ال تميد القم   ال در.

احتسرراب خسررائ  الخفاض القم   في السررمصاة السرراتق   يتم تسررجيل اسررت .اع خسررائ  الخفاض القم   مباشرر ةن في ال يح أم الخسررارة 
م تسرجيل اسرت .اع خسرائ  الخفاض القم    ميادة في إعادة إال إ ا  ان األصرل قد تم إدرا.  ت لل  إعادة التقيمم مفي ه ه اللال  يت

 التقيمم 

 المخزون 
ال خممن ال ح يتكصن من مصاد في م حل  المقل مال صاد في مصاقع ال شرراريع غي  ال سررتخدم    ا في لهاي  فت ة التق ي ،  إظهاريتم 

 تالتكلف  أم صافي القم   القابل  للتلقق، أيه ا أقل 
 

ل باشرررر ة التي تم تكلدها تشررررت ل التكلف  على ال صاد ال باشرررر ة، معمد االقت رررراء، تكالمف الع ال  ال باشرررر ة متل  ال ارررر مفاة غي  ا
للصصررصل تال خممن إلى مصقع  محالت  اللالم   يتم احتسرراب التكلف  تاسررتخدام ط يق  ال تصسررل ال  .ح  ي ثل صررافي القم   القابل   

 يع مالتكالمف التي سيتم تكلدها في التسصيق ماللمع مالتصز  اإللجازللتلقق سع  اللمع ال قدر لاقاان . مع التكالمف ال قدرة حتى 
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 المخصصات

أح التمام حالي )قالصلي أم اسررررررتداللي  لاتج عن أحداث سرررررراتق  مالتي    ال ج صع يتم اإلعت ا  تال خاررررررارررررراة عمدما يكصن على  
 ملمم  لتسصي  االلتمام مي كن تقدي  ملل  االلتمام تشكل مص صس   ال ج صع يكصن من ال لت ل أن تكصن 

 
فت ة التق ي  تعد  إن ال لل  ال عت   ت    خارررص يتم احتسرررات  حسرررك أف رررل التصقعاة لللدل ال طلصب ل قابل  االلتمام   ا بمهاي 

األخ  تعين االعتبار ال خاط  ماألمصر غي  ال ؤ دة ال لمط  تااللتمام  عمدما يتم قماس ال خاررررررررررص تاسررررررررررتخدام التدفقاة المقدي  
ال قرّدرة لسررررررررررررررداد االلتمام اللرالي، فرإن قم تر  ال ردر.ر  هي القم ر  اللرالمر  لتلر  التردفقراة المقردير   عمردمرا يكصن .مء أم  رافر  ال مرافع 

القتارررادي  ال طلصي  لسرررداد ال خارررص متصقع اسرررت دادها من ط    الث، فإل  يتم االعت ا  تال م  ال ديم    ص.صداة في حال   ا
 كصن استالم ماستعاف  ال لل  مؤ دة مي كن قماس ال لل  تشكل مص صس   

 العقصد ال ثقل  تااللتماماة
قل  تااللتماماة متقاس   خاررررررراررررررراة  يعتل  العقد ال ثقل تااللتماماة  يتم االعت ا  تااللتماماة اللالم  الماشرررررررئ  ت ص.ك عقصد مث

عقررد تتجررامز ت ص.برر  التكررالمف التي ال ي كن تجملهررا للصفرراء تررااللتمامرراة ت ص.ررك العقررد الفصائررد    ال ج صعرر قررائ رران عمرردمررا يكصن لرردى  
  االقتاادي  ال تصقع  من العقد 

 ال  الاة
  ال ج صع اللتماماة ال ررررررر ان في تاري  بمع ال متجاة  اة العالق ، لتسرررررررصي  التمام   يتم االعت ا  ت خاررررررراررررررراة التكلف  ال تصقع 

  لل ج صع استمادان إلى الخل ة الساتق  

 مكافآت للموظفين

يتم تكصين مخارررررص لاللتماماة ال قّدرة السرررررتلقاقاة ال صظفين ال تعلق  تاإل.ازاة السرررررمصي  مت اك  السرررررف  ال تعلق  بها بماءن على  
   من قلل ال صظفين حتى لهاي  فت ة التق ي الخدماة ال قدم  

 
اطمي دمل  اإلماراة الع يم  ال تلدة مخاررررص لكاف  مبال  مكافأة لهاي  الخدم  ال سررررتلق  لل صظفين من غي  مص   تكصينيتم أي رررران 

يتم اإلفارررراح عن االسررررتلقاس ال تعلق    حتى لهاي  السررررم مفقان لقالصن الع ل في دمل  اإلماراة الع يم  ال تلدة عن فت اة خدمتهم  
    طلصياة  ، بيم ا يتم اإلفاررراح عن ال خارررص ال تعلق ت كافأة لهاي  الخدم متدامل    طلصياةتاإل.ازة السرررمصي  مت اك  السرررف  

 غي  متدامل  
 

يتم تسررررررررررررررديد ال سرررررررررررررراه اة ال طلصي  للهيئ  العام  لل عاشرررررررررررررراة مالتأميماة اال.ت اعم  ال تعلق  تال صظفين ال صاطمين مفقان للقالصن 
لل عاشرررررررررررراة مالتأميماة اال.ت اعم   يتم تل يل ه ه  2000  لدمل  اإلماراة الع يم  ال تلدة الاررررررررررررادر في عام  2االتلادح رقم )

 ل ساه اة في ال يح أم الخسارة خالل فت ة الخدم  لل صظفين  ا
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   عقود اإليجار

 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2019يناير  1السياسة المحاسبية المطبقة من 
 ال ج صع    ستأ. 

 
أم يلتصح على عقد إيجار، عمد بدء العقد  تعت   ال ج صع  تلق استخدام ال ص.صداة  هص  تقصم ال ج صع  بتقيمم ما إ ا  ان العقد  

ال ستأ. ، تاستثماء عقصد اإليجار  هي  كصن فيها  تفم ا يتعلق تج مع ت تيباة عقصد اإليجار التي    ممطلصياة عقصد اإليجار ال قابل  
شه ان أم أقل  معقصد اإليجار ل ص.صداة ممخف   القم    تالمسب  له ه العقصد،   12قاي ة األ.ل )تع   تألها عقصد إيجار مدتها  

  ا مفاة تشغيلم  على أساس القسل الثابت على مدى فت ة عقد اإليجار ما لم يكن  تعت   ال ج صع  ت دفصعاة عقصد اإليجار  
 همام أساس ممهجي آخ  أكث  ت ثياُل للم ل المممي ال ح يتم فم  استهالم الفصائد االقتاادي  من األصصل ال ؤ. ة 

 
التي لم يتم سدادها في تاري  اللدء، متخام  يتم قماس مطلصياة عقصد اإليجار ملدئمان تالقم   اللالم  ل دفصعاة عقصد اإليجار  

ال ج صع  تستخدم سع    فإن  السع  ال ي كن تلديده فصران،  إ ا  ان ه ا  السع  ال  مي في عقد اإليجار    االقت اض تاستخدام 
  ال تمايد

 
 تش ل مدفصعاة عقصد اإليجار ال در.  في قماس مطلصياة عقصد اإليجار ما يلي:

 
 ال دفصعاة الثابت  األخ ى ، لاقاان أح حصافم عقصد إيجار؛ اإليجار الثابت  )ت ا في  ل مدفصعاة عقصد  •
مدفصعاة عقصد اإليجار ال تغي ة التي تعت د على مؤشرر  أم معدل، تقاس تشرركل ملدئي تاسررتخدام ال ؤشرر  أم ال عدل في  •

 تاري  اللدء؛
 تبقم ؛ال لل  ال تصقع أن يدفع  ال ستأ.  ت ص.ك ف الاة القم   ال  •
 سع  م ارس  خماراة الش اء، إ ا  ان ال ستأ.  على يقين معقصل من م ارس  الخماراة؛ م •
 دفعاة لغ اماة إلهاء العقد، إ ا  ان عقد اإليجار يعكس م ارس  خمار إلهاء عقد اإليجار  •

 
 مطلصياة عقد اإليجار  لمد ممفال في بمان ال   م ال الي ال صحد   ع ضيتم 

 
ة عقد اإليجار الحقان من خالل زيادة القم   ال در.  لتعكس الفائدة على مطلصياة عقد اإليجار )تاستخدام ط يق   يتم قماس مطلصيا

 الفائدة الفعلم   ممن خالل خام القم   ال در.  لتعكس مدفصعاة عقد اإليجار التي تم إ. اؤها  
 

 ل للق استخدام ال ص.صداة  ح العالق  عمدما:تقصم ال ج صع  تإعادة قماس مطلصياة عقد اإليجار م . اء تعديل م ا 
 

تم تغيي  فت ة عقد اإليجار أم همام تغيي  في تقييم م ارسرررررررررر  خمار الشرررررررررر اء، مفي   ه اللال  يتم إعادة قماس مطلصياة   •
 عقد اإليجار من خالل خام مدفصعاة عقد اإليجار ال عدل  تاستخدام معدل الخام ال عدل  

تسلك التغيي اة في مؤش  أم معدل أم تغيي  في ال دفصعاة ال تصقع  ت ص.ك قم   متبقم    تتغي  مدفصعاة عقد اإليجار •
م رررررررررر صل ، مفي ه ه اللاالة يتم إعادة قماس مطلصياة عقد اإليجار من خالل خاررررررررررم مدفصعاة عقد اإليجار ال عدل 

سرررررع  الفائدة العائم، مفي ه ه  لدئي )ما لم تتغي  مدفصعاة عقد اإليجار تسرررررلك التغيي  في  التاسرررررتخدام معدل الخارررررم  
 اللال  يتم استخدام معدل الخام ال عدل  

يتم تعرديرل عقرد اإليجرار مال يتم احتسرررررررررررررراب تعرديرل عقرد اإليجرار  عقرد إيجرار ممفاررررررررررررررل، مفي هر ه اللرالر  يتم إعرادة قمراس   •
 مطلصياة عقد اإليجار من خالل خام مدفصعاة عقد اإليجار ال عدل تاستخدام معدل الخام ال عدل 

 
 لم تقم ال ج صع  تأح من ه ه التعديالة خالل الفت اة التي تم ع فها 
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 )يتبع(  2019يناير  1المحاسبية المطبقة من السياسة 

 ال ج صع    ستأ.  )يتبع 
 

قا  من مدة عقد اإليجار مالع   اإللتا.ي لألصل األساسي  إ ا  ان عقد  األفت ة  اليتم استهالم حق استخدام ال ص.صداة خالل  
يعكس أن ال ج صع  تتصقع م ارس  خمار الش اء، اإليجار يمقل ملكم  األصل األساسي أم تكلف  حق استخدام ال ص.صداة، فإن  ل   

اإللتا.ي لألصل األساسي  يلدأ االستهالم في تاري  بدء     ميتم استهالم حق استخدام ال ص.صداة  اة العالق  من خالل الع 
 عقد اإليجار 

 
   ال صحد  لمد ممفال في بمان ال   م ال الي ال ص.صداةيتم ع ض حق استخدام  

 
خسارة   ميتم تسجيللتلديد ما إ ا  ان حق استخدام ال ص.صداة قد الخفض    36 يمار ال لاسلي الدملي رقم  تطلق ال ج صع  ال

 الخفاض القم   ال لددة   ا هص مصفح في سماس  ال  تلكاة مال عداة 
 

خدام ال ص.صداة   ال يتم إدراج اإليجاراة ال تغي ة التي ال تعت د على مؤش  أم معدل في قماس مطلصياة عقد اإليجار محق است
يتم اإلعت ا  تال دفصعاة  اة العالق    ا م  في الفت ة التي يتم فيها اللدث أم الش ط ال ح يؤدح إلى ه ه ال دفصعاة ميتم 

 " في بمان ال يح أم الخسارة ال صحد مااريف أخ ى إدرا.ها ف ن "
 

  تعدم فال ال كصلاة غي  ال ؤ. ة، ميدالن من  ل  يتم لل ستأ.  16كصسيل  ع لم ، يس ح ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  
 احتساب أح عقد إيجار ممكصلاة غي  مؤ. ة م تبط  ت   ت تيك ماحد  لم تستخدم ال ج صع  ه ه الصسيل  الع لم   

 ال ج صع    ؤ.  
 

   استث اراتها العقاري تدخل ال ج صع  في عقصد إيجار   ؤ.  فم ا يتعلق ببعض 
 

اإليجار مالتي تكصن ال ج صع  مؤ. ان لها  عقصد إيجار ت صيلم  أم تشغيلم   عمدما تمقل الش مط لعقد اإليجار    يتم تاممف عقصد
مايا ال لكم  إلى ال ستأ. ، يتم تاممف العقد  عقد إيجار ت صيلي  يتم تاممف . مع عقصد اإليجار األخ ى  عقصد  ممخاط  م   اف ك

 إيجار تشغيلم   
 

عقد اإليجار ال ئمسي مالعقد من الباطن  عقدين ممفالين  يتم تاممف عقد    تلتسك، فإلها  مؤ. ان مسمطان عمدما تكصن ال ج صع   
 اإليجار من الباطن على أل  عقد إيجار ت صيلي أم تشغيلي تال .صع إلى حق االستخدام الماشئ عن عقد اإليجار ال ئمسي 

 
عقصد اإليجار التشغيلم  على أساس القسل الثابت على مدى فت ة عقد اإليجار  ح العالق      يتم االعت ا  تإي اداة اإليجار من

ت ا  التكالمف ال باش ة ال لدئم  ال تكلدة في التفامض مت تيك عقد اإليجار التشغيلي إلى القم   ال در.  لألصل ال ؤ. ، ميتم 
 يجار االعت ا  بها على أساس القسل الثابت على مدى فت ة عقد اإل

 
يتم االعت ا  تال بال  ال ستلق  من ال ستأ. ين ت ص.ك عقصد اإليجار الت صيلم    مم مديم  ت لل  صافي استث ار ال ج صع  في  

إي اداة عقصد اإليجار الت صيلم  للفت اة ال لاسلم  لتعكس معدل عائد دمرح  ابت على صافي استث ار   تصزيععقصد اإليجار  يتم  
 لق تعقصد اإليجار ال ج صع  القائم فم ا يتع

 
لتخامص اللدل    15عمدما يت  ن العقد مكصلاة إيجاري  مغي  إيجاري ، تطلق ال ج صع  ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  

 ت ص.ك  ل مكّصن 
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 17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  2019يناير  1السياسة المحاسبية المطبقة قبل 

يتم تارررررررممف عقصد اإليجار  إيجاراة ت صيلم  عمدما تتلصل ت ص.ك شررررررر مط عقصد اإليجار مخاط  مممافع الت ل  إلى ال سرررررررتأ.  
 تشكل .صه ح  أما ألصاع عقصد اإليجار األخ ى فيتم تاممفها  عقصد إيجار تشغيلم    

  ال ج صع    ستأ. 

يتم االعت ا  ملدئمان تال ص.صداة ال لتفظ بها فررررررررررررر ن عقصد اإليجار الت صيلم    ص.صداة لل ج صع  تقم تها العادل  عمد بدء عقد 
تالقم ر  اللرالمر  لللرد األدلى ل ردفصعاة عقرد اإليجرار  يتم إدراج االلتمام ال قرابل لل ؤ.  في بمران ال   م إ ا  الت أقل،  اإليجرار أم،  

   طلصياة عقد اإليجار ال الي ال صحد 

 
يتم تصزيع مردفصعراة عقرد اإليجرار بين مارررررررررررررراريف الت صيرل متخفمض مطلصيراة عقرد اإليجرار م لر  لتلقيق معردل فرائردة  رابرت على  

 يتم تل يل مااريف الت صيل مباش ة في ال يح أم الخسارة ال صيد ال تبقي من االلتمام  
 

    اررررر م  على أسررررراس القسرررررل الثابت على مدى فت ة عقد اإليجار، تاسرررررتثماء يتم االعت ا  ت دفصعاة عقصد اإليجار التشرررررغيلم
اللاالة التي يكصن فيها أساس ممهجي آخ  أكث  ل ص .م  لل خطل المممي ال ح يتم فم  استهالم ال مافع االقتاادي  من األصل  

 ارررررر م  في الفت ة التي يتم تكلدها فيها  في ال ؤ.   يتم االعت ا  تاإليجاراة ال لت ل  الماشررررررئ  عن عقصد اإليجار التشررررررغيلم   
يتم اإلعت ا  تإ. الي ممافع حال  اسرتالم حصافم إيجاري  للدخصل في عقصد إيجار تشرغيلم ، يتم االعت ا  به ه اللصافم   طلصياة  

 .م  لل خطل إال عمدما يكصن همام أسررررررراس ممهجي أكث  ل ص ، اللصافم  تخفمض ل اررررررر م  اإليجار مفقان لقاعدة القسرررررررل الثابت
 المممي ال ح يتم فم  استمفا  ال مافع االقتاادي  من األصل ال ؤ.  

  ال ج صع    ؤ.
يتم اإلعت ا  تال بال  ال سررتلق  من ال سررتأ. ين ت ص.ك عقصد اإليجار الت صيلم    مم مديم  ت لل  صررافي اسررتث ار ال ج صع  في 

صيلم  للفت اة ال لاسرررررررررلم  لتعكس معدل عائد دمرح  ابت على صرررررررررافي  عقصد اإليجار  يتم تخارررررررررمص إي اداة عقصد اإليجار الت 
 استث اراة ال ج صع  القائ   فم ا يتعلق تعقصد اإليجار 

 
يتم االعت ا  تإي اداة التأ.ي  من عقصد اإليجار التشررررررغيلم  على أسرررررراس القسررررررل الثابت على مدى فت ة عقد اإليجار  ح العالق    

ئم  ال تكلدة في التفامض مت تيك عقد اإليجار التشرررغيلي إلى القم   ال در.  لألصرررل ال ؤ.  ميتم ت رررا  التكالمف ال باشررر ة ال لد
 االعت ا  بها على أساس القسل الثابت على مدى فت ة اإليجار 

 جنبية األعمالت ال

   لل ج صع  الصظفم  مع ل  الع ضفإن الدرهم اإلماراتي )الدرهم  يعتل  الع ل   ال صحدةألغ اض اللمالاة ال الم  
 

)الع ل  األ.ملم   على أسرراس أسررعار الارر   السررائدة    ال ج صع يتم تسررجيل ال عامالة تالع الة تخال  الع ل  ال سررتخدم  في 
 رالمر  ال ردر.ر  ترالع الة األ.ملمر  على أسرررررررررررررراس أسررررررررررررررعرار بتراري  تلر  ال عرامالة  بمهراير   رل فت ة تق ي ، يتم إعرادة تلصيرل اللمصد ال

الارررررررر   السررررررررائدة ب ل  التاري   يتم إعادة تلصيل اللمصد غي  ال الم  تالع الة األ.ملم  مالتي تظه  تقم تها العادل  على أسرررررررراس 
 الة األ.ملم  مالتي يتم قماسرررها أسرررعار الاررر   السرررائدة عمد تلديد القم   العادل  لها  ال يتم إعادة تلصيل اللمصد غي  ال الم  تالع

 طبقان للتكلف  التاريخم  
 

 يتم اإلعت ا  تف مقاة تلصيل الع الة في األرياح أم الخسائ  مقت حدم ها 
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 اإلقتراض تكاليف 

تتطلك ال ص.صداة التي ال ؤهل ، مهي   ال ص.صداةيتم إفررررراف  تكالمف االقت اض ال مسرررررصي  مباشررررر ة إلى اقتماء أم إلشررررراء أم إلتاج 
إلى أن تاررررررربح ه ه  ال ص.صداةتال ررررررر مرة فت ة طصيل  من الصقت لتاررررررربح .اهمة لالسرررررررتخدام ال قارررررررصد أم اللمع، إلى تكلف  تل  

االسررتث ار ال كتسررك من االسررتث ار ال ؤقت لق مض  إي اداةحد  لي  لالسررتخدام ال قاررصد أم اللمع  يتم خاررم ال ص.صداة .اهمة  
ال ؤهل  من تكالمف االقت اض ال ؤهل  لل سررر ل   يتم االعت ا  تج مع تكالمف االقت اض   ل ص.صداةاملددة في التظار إلفاقها على  

  األخ ى في ال يح أم الخسارة في الفت ة التي يتم تكلدها فيها 

 األدوات المالية

ل ج صعر  ط فرا في األحكرام يتم اإلعت ا  ترال ص.صداة مال طلصيراة ال رالمر  في اللمرالراة ال رالمر  ال صحردة لل ج صعر  عمردمرا تارررررررررررررربح ا
 التعاقدي  لألداة 

 
يتم قماس ال ص.صداة ال الم  مال طلصياة ال الم  ملدئمان تالقم   العادل   يتم إفرراف  تكالمف ال عامالة التي تعصد مباشرر ةن إلى شرر اء  

قم   العادل  من خالل ال يح أم أم إصرررررررردار مص.صداة مالم  ممطلصياة مالم  )تاسررررررررتثماء ال ص.صداة ال الم  مال طلصياة ال الم  تال
الخسررررررررررررارة  أم خارررررررررررر ها من القم   العادل  لل ص.صداة ال الم  أم ال طلصياة ال الم ، أيه ا ألسررررررررررررك، عمد االعت ا  ال لدئي  يتم 

أم   االعت ا  بتكرالمف ال عراملر  العرائردة مبراشرررررررررررررر ة إلى اقتمراء مص.صداة مرالمر  أم مطلصيراة مرالمر  ترالقم ر  العرادلر  من خالل ال يح
 الخسارة مباش ة في بمان ال يح أم الخسارة ال صحد 

 الموجودات المالية

يتم اإلعت ا  م لغاء اإلعت ا  تج مع مشررررررررررررت ياة أم ملمعاة ال ص.صداة ال الم  التي تتم تالط يق  االعتمادي  على أسرررررررررررراس تاري  
ياة أم ملمعاة ال ص.صداة ال الم  التي تسررتلمم تسررلمم ال تا. ة  إن ال شررت ياة أم ال لمعاة التي تتم تالط يق  االعتمادي  هي مشررت  

 ال ص.صداة ف ن إطار زممي تم تلديده من خالل التش يع أم الع   السائد في السصس 
 

يتم قمراس  رافر  ال ص.صداة ال رالمر  ال عت   بهرا ترالكرامرل الحقران ترالتكلفر  ال طفرأة أم ترالقم ر  العرادلر ، مفقران لتاررررررررررررررممف ال ص.صداة  
 ال الم  

 تاممف ال ص.صداة ال الم 
 تالتكلف  ال طفأةال امف  أدماة الدين   1)

 يتم قماس أدماة الدين التي تستصفي الش مط التالم  الحقان تالتكلف  ال طفأة: 
 
المقدي  األصرررررررل ال الي ال لتفظ ت  فررررررر ن ل ص ج األع ال ال ح يهد  إلى االحتفاظ تال ص.صداة ال الم  لتلاررررررريل التدفقاة   •

 التعاقدي ؛ م

الشر مط التعاقدي  لألصرل ال الي يمتج عمها تدفقاة لقدي  في تصاري  ملددة تكصن هي فقل مدفصعاة أصرل الدين مالفائدة على   •
 القائم  ال ئمسيال لل  

 
 تالدخل الشامل اآلخ ال امف  أدماة الدين   2)
 

 تالقم   العادل  من خالل الدخل الشامل اآلخ : يتم قماس أدماة الدين التي تستصفي الش مط التالم  الحقان 
 
يتم اإلحتفاظ تاألصرررررل فررررر ن إطار ل ص ج األع ال ال ح يهد  إلى اإلحتفاظ تال ص.صداة لللارررررصل على التدفقاة المقدي   •

 التعاقدي ؛ م
أصل الدين مالفائدة على    مدفصعاةالش مط التعاقدي  لل ص.صداة ال الم  يمتج عمها تدفقاة لقدي  في تصاري  ملددة مالتي هي   •

 ال لل  ال ئمسي القائم 



 تروجان القابضة ذ.م.م. 

 

32  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

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

 األدوات المالية )يتبع(

 )يتبع( المالية الموجودات

 )يتبع  تاممف ال ص.صداة ال الم 
 تالدخل الشامل اآلخ  )يتبع ال امف  أدماة الدين   2)
 

الخسرارة  تالمسرب  لل ص.صداة تشركل افت افري، يتم قماس . مع ال ص.صداة ال الم  األخ ى الحقان تالقم   العادل  من خالل ال يح أم 
ال الم  تخال  ال ص.صداة ال الم  ال شت اة أم الماشئ   اة مخاط  ائت الم  ممخف   )مثل ال ص.صداة  اة قم   ائت الم  ممخف   

ت ا في عمد االعت ا  ال لدئي ، فإن معدل الفائدة الفعلي هص ال عدل ال ح يخاررررم تال رررربل الدفعاة المقدي  ال سررررتقللم  ال تصقع  )
 ل  . مع ال سرررررصم مالمقاط ال دفصع  أم ال سرررررتل   التي تشررررركل .مءان ال يتجمأ من معدل الفائدة الفعلم ، تكالمف ال عامل  مالعالماة  
األخ ى أم الخاررصماة  تاسررتثماء خسررائ  االئت ان ال تصقع ، من خالل الع   ال تصقع ألداة الدين، أم، حيث ا يمطلق، فت ة أقارر ،  

القم   ال در.  عمد االعت ا  ال لدئي  تالمسررررررب  لل ص.صداة ال الم  التي تم شرررررر اؤها أم الماشررررررئ   اة مخاط  ائت الم  إلى إ. الي  
ممخف رررررر ، يتم احتسرررررراب معدل الفائدة الفعلي ال عدل من خالل خاررررررم التدفقاة المقدي  ال سررررررتقللم  ال قدرة، ت ا في  ل  خسررررررائ  

 أة ألداة الدين عمد االعت ا  ال لدئي االئت ان ال تصقع ، إلى التكلف  ال طف

 التكلف  ال طفأة مط يق  الفائدة الفعلم  

إن التكلف  ال طفأة لألصرررل ال الي هي ال لل  ال ح يتم عمده قماس األصرررل ال الي عمد االعت ا  ال لدئي مط محان مم  التسرررديداة 
دة الفعلم  ألح ف س بين  ل  ال لل  ال لدئي مملل  االسررتلقاس،  األسرراسررم ، تاإلفرراف  إلى االسررتهالم ال ت اكم تاسررتخدام ط يق  الفائ

 تعد تعديلها ألح مخاص خسارة  
 

 إن ط يق  الفائدة الفعلم  هي ط يق  الحتساب التكلف  ال طفأة ألداة الدين متصزيع إي اداة الفائدة على مدى الفت ة  اة العالق   
 

الفائدة الفعلم  ألدماة الدين ال قاسرررررررررررر  الحقان تالتكلف  ال طفأة ميالقم   العادل  من   يتم االعت ا  تإي اداة الفصائد تاسررررررررررررتخدام ط يق 
تالمسررررررررب  لل ص.صداة ال الم  تخال  ال ص.صداة ال شررررررررت اة أم التي تم إلشرررررررراؤها مع ائت ان ممخفض خالل الدخل الشررررررررامل اآلخ   

لفعلي إلى إ. الي القم   ال در.  لألصررررررل ال الي، تاسررررررتثماء تطليق معدل الفائدة ا  خالليتم احتسرررررراب إي اداة الفصائد من   القم  ،
)الظ  أدلاه   تالمسرب  لل ص.صداة ال الم  التي أصربلت الحقان ائت ان ممخفض القم    ال ص.صداة ال الم  التي أصربلت الحقان  اة 

لفعلي على التكلفر  ال طفرأة لألصررررررررررررررل  ، يتم االعت ا  ترإي اداة الفصائرد من خالل تطليق معردل الفرائردة اائت ران ممخفض القم ر  اة 
ال الي  في فت اة التقراري  الالحقر ، في حال تلسررررررررررررررمرت مخراط  االئت ران لألداة ال رالمر   اة ائت ران ممخفض القم  ، تليث لم يعرد 

الي  األصررررررررررررررل ال رالي  اة ائت ران ممخفض القم ر ، يتم االعت ا  ترإي اداة الفصائرد من خالل تطليق معردل الفرائردة الفعلي على إ. ر
  .القم   ال در.  لألصل ال الي

 
تالمسررررررب  لل ص.صداة ال الم  ال شررررررت اة أم التي تم إلشرررررراؤها مع ائت ان ممخفض القم  ، تعت   ال ج صع  تإي اداة الفصائد من خالل 

ب إلى إ. الي تطليق معدل الفائدة الفعلي ال عدل على التكلف  ال طفأة لألصرررررررررل ال الي مم  االعت ا  ال لدئي  ال يعصد االحتسرررررررررا
 األساس حتى إ ا تلسمت مخاط  االئت ان لألصل ال الي الحقان تليث لم يعد األصل ال الي  اة ائت ان ممخفض القم    

 
 إي اداة الفصائد"   -يتم االعت ا  تإي اداة الفصائد في ال يح أم الخسارة ميتم إدرا.ها في بمد "إي اداة الت صيل 
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 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع(

 الموجودات المالية )يتبع(

 أدماة حقصس ال لكم  ال امف  تالقم   العادل  من خالل الدخل الشامل اآلخ   3)
 

عمد االعت ا  ال لدئي، ي كن لل ج صع  أن تقصم تاختمار تشكل لهائي )لكل أداة على حدة  م ل  لتاممف االستث اراة في أدماة  
بتلديد القم   العادل  من خالل الدخل الشررامل اآلخ  إ ا  مال يسرر ح     تالقم   العادل  من خالل الدخل الشررامل اآلخ حقصس ال لكم  

ال لكم  ملتفظ ت  لل تا. ة أم إ ا  ان بدل طارئ تم االعت ا  ت  من ِقلل الُ سررررررررررتلص  من خالل دمج  كان االسررررررررررتث ار في حقصس 
 األع ال 

 
يتم قماس االسررررررتث اراة في أدماة حقصس ال لكم  تالقم   العادل  من خالل الدخل الشررررررامل اآلخ  ملدئمان تالقم   العادل  تاإلفرررررراف   

قان تالقم   العادل  ميتم إدراج ال كاسرررررررررك مالخسرررررررررائ  الماتج  من تغي اة القم   العادل  في  إلى تكالمف ال عامل   ميتم قماسرررررررررها الح
الدخل الشرررررررامل اآلخ  ميتم ت اك ها في إحتماطي إعادة تقيمم االسرررررررتث اراة معمدما يتم اسرررررررتبعاد ه ه االسرررررررتث اراة فإن ال كاسرررررررك 

يتم إعادة تارررررررممفها في ال يح أم الخسرررررررارة بل يتم تلصيلها إلى  مالخسرررررررائ  ال ت اك   فررررررر ن إحتماطي إعادة تقيمم االسرررررررتث اراة ال 
 األرياح ال ستبقاة 

 
يتم االعت ا  تألارررب  األرياح من االسرررتث اراة في أدماة حقصس ال لكم  في ال يح أم الخسرررارة مفقان لل يمار الدملي للتقاري  ال الم   

 إي اداةاألرياح في بمد " إدراج ألارررب ن تكلف  االسرررتث ار  يتم  ، إال إ ا  الت ألارررب  األرياح ت ثل بصفرررصح تلاررريل .مء م9رقم  
 الت صيل" في ال يح أم الخسارة 

 
  الم  تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسارةال ص.صداة ال  4)
 
ال ص.صداة ال الم  التي ال تسررررررررررررتصفي معايي  القماس تالتكلف  ال طفأة أم تالقم   العادل  من خالل الدخل الشررررررررررررامل اآلخ   يتم    إن

 قماسها تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسارة  على م.  التلديد:
 

أم الخسررررارة، إال إ ا قامت ال ج صع     يتم تاررررممف االسررررتث اراة في أدماة حقصس ال لكم  تالقم   العادل  من خالل ال يح •
بتلرديرد االسررررررررررررررتث رار في حقصس ال لكمر  غي  ال لتفظ تر  لل ترا. ة أم اللردل الطرارئ المراتج من الردمراج األع رال ترالقم ر  

 العادل  من خالل الدخل الشامل اآلخ  عمد االعت ا  ال لدئي 
ة أم معايي  القم   العادل  من خالل الدخل الشرررررررررامل  يتم تارررررررررممف أدماة الدين التي ال تسرررررررررتصفي معايي  التكلف  ال طفأ •

اآلخ  تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسرررررررررارة  تاإلفررررررررراف  إلى  ل ، قد يتم تلديد أدماة الدين التي تسرررررررررتصفي إما 
 يح أم معرايي  التكلفر  ال طفرأة أم معرايي  القم ر  العرادلر  من خالل الردخرل الشرررررررررررررررامرل اآلخ  ترالقم ر  العرادلر  من خالل ال

)ما يسررررر ى إ ا  ان  ل  يقصم تإلغاء أم يخفض تشررررركل  لي  عدم التطابق في ال لاسرررررب  الخسرررررارة عمد االعت ا  األملي  
"عدم تطابق ال لاسرررررب "  ال ح قد يمشرررررأ من قماس ال ص.صداة أم ال طلصياة أم االعت ا  تال كاسرررررك مالخسرررررائ  الماتج   

 دماة دين تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسارة عمها على أسس مختلف   لم تلدد ال ج صع  أح أ
 

يتم قمراس ال ص.صداة ال رالمر  ترالقم ر  العرادلر  من خالل ال يح أم الخسررررررررررررررارة ترالقم ر  العرادلر  في لهراير   رل فت ة تق ي ، مع االعت ا  
 تأح مكاسك أم خسائ  في القم   العادل  في ال يح أم الخسارة  

 



 تروجان القابضة ذ.م.م. 

 

34  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

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

 األدوات المالية )يتبع(

 الموجودات المالية )يتبع(

 الخفاض قم   ال ص.صداة ال الم  
ال طفأة أم تعت   ال ج صع  ت خارررص خسرررارة لخسرررائ  االئت ان ال تصقع  لالسرررتث اراة في أدماة الدين التي يتم قماسرررها تالتكلف  

م ر لر  عقصد    الر مم ال رديمر  التجرارير ، مص.صداة العقرد   مم الترأ.ي  ال رديمر ،  ترالقم ر  العرادلر  من خالل الردخرل الشرررررررررررررررامرل اآلخ ،
يتم تلديث ملل  خسرررررررررررررائ  االئت ان ال تصقع  في تاري   ل تق ي  لتعكس التغي اة في مخاط  االئت ان مم    ال ررررررررررررر الاة ال الم 
 .ألداة ال الم  ال عمم االعت ا  ال لدئي تا

 
م مم   تقصم ال ج صع  دائ ان تاالعت ا  تخسررررررررررررارة االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي لل مم ال ديم  التجاري ، مص.صداة العقد

  يتم تقدي  خسرائ  االئت ان ال تصقع  على ه ه ال ص.صداة ال الم  تاسرتخدام مخارص مات يكس اسرتمادان إلى الخل ة التأ.ي  ال ديم 
السرررراتق  لخسررررارة ائت ان ال ج صع ، مع تعديل  حسررررك العصامل الخاصرررر  تال ديمين، مالظ م  االقتاررررادي  العام  له ا ال جال التي  

الي م ر لر  االتجراه ال تصقع للظ م  في تراري  التق ي  ت را في  لر  القم ر  الممممر  لألمصال  يع رل ال رديمصن فيهرا متقيمم االتجراه اللر
 حسب ا يكصن مالئ ان   

 
تاالعت ا  تخسررائ  االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي عمدما تكصن ال ج صع   تالمسررب  لج مع األدماة ال الم  األخ ى، تقصم 

همام زيادة .صه ي  في مخاط  االئت ان مم  االعت ا  ال لدئي  ممع  ل ، إ ا لم تمد مخاط  االئت ان على األداة ال الم  تشررررررررررررركل 
داة ال الم  ت لل  يعادل خسررررررررررارة االئت ان تقصم تقماس مخاررررررررررص الخسررررررررررارة له ه األال ج صع   .صه ح مم  االعت ا  ال لدئي، فإن  

شررررررره ان  ميسرررررررتمد تقيمم ما إ ا يجك االعت ا  تخسرررررررائ  االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي على المياداة    12ال تصقع  لفت ة  
الي ممخفض الهام  في احت الم  أم خط  التخلف عن السررررررررررررررداد مم  االعت ا  ال لدئي بدالن من م.صد دليل على أن األصررررررررررررررل ال 

 القم   االئت الم  في تاري  التق ي    
   

ت ثل خسررررارة االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي خسررررارة االئت ان ال تصقع  التي سررررص  تمتج عن . مع حاالة التخلف عن  
شه ان .مءان من خسارة   12  لفت ة السداد ال لت ل  على مدى الع   ال تصقع لألداة ال الم   في ال قابل، ت ثل خسارة االئت ان ال تصقع

التخلف عن السرررررداد على األداة ال الم  ال  كم  فررررر ن  االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي مالتي يتصقع أن تمتج عن حاالة 
 شه ان تعد تاري  التق ي   12
 
 الميادة الجصه ي  في مخاط  االئت ان    1)
 

لى األدماة ال الم  قد زادة تشررررررررررركل .صه ح مم  االعت ا  ال لدئي، فإن ال ج صع  تقصم عمد تقيمم ما إ ا  الت مخاط  اإلئت ان ع
ت قارل  مخاط  التخلف عمد السررررررداد لألداة ال الم    ا في تاري  التق ي  مع مخاط  التخلف عن السررررررداد التي تلدث لألداة ال الم   

ال ج صعرر  تعين االعتبررار ال علصمرراة الك مرر  مالمصعمرر  ال عقصلرر   ك ررا في ترراري  االعت ا  ال لرردئي  عمررد إ. اء هرر ا التقيمم، تررأخرر   
 مالقابل  للدعم، ت ا في  ل  الخل ة التاريخم  مال علصماة ال ستقللم  ال تاح  دمن تكلف  أم .هد غي  مل ر  

 
هص تاري  االعت ا  ال لدئي تالمسررررب  لعقصد ال رررر الاة ال الم ، يعتل  التاري  ال ح تارررربح فم  ال ج صع  ط فان في االلتمام المهائي 

ألغ اض تقيمم األداة ال ررالمرر  لاللخفرراض القم رر   عمررد تقيمم مررا إ ا  ررالررت همررام زيررادة  لي ة في مخرراط  االئت رران ممرر  االعت ا  
هص أن ال دين ال لدد سررص  يتخلف عن السررداد ت ص.ك    ال خاط ال لدئي لعقصد ال رر الاة ال الم ، تعتل  ال ج صع  التغي اة في  

 العقد  
  

تشررررررررررررركل ممتظم ت  اقب  فعالم  ال عايي  ال سرررررررررررررتخدم  لتلديد ما إ ا  الت همام زيادة .صه ي  في مخاط  االئت ان  ال ج صع   تقصم 
مخراط  االئت ران قلرل أن يتجرامز   مم ا.عتهرا حسررررررررررررررب را يكصن مالئ را للترأكرد من أن ال عرايي  قرادرة على تلرديرد الميرادة الجصه ير  في

 ال لل  فت ة استلقاق    
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 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3

 األدوات المالية )يتبع(

 الموجودات المالية )يتبع(

 )يتبع  الميادة الجصه ي  في مخاط  االئت ان    1)
 

إ ا تم تلديد أن األداة لم تمداد تشرررررررركل .صه ح مم  االعت ا  ال لدئي أن مخاط  االئت ان على األدماة ال الم   ال ج صع   تفت ض  
 ط  ائت الم  ممخف   إ ا: ال الم  لديها مخاط  ائت الم  ممخف   في تاري  التق ي   يتم تلديد األدماة ال الم  على ألها  اة مخا

 
 كالت األداة ال الم  لديها مخاط  ممخف   للتخلف عن السداد؛ •
 أن يكصن لدى ال قت ض قدرة  لي ة على الصفاء تالتماماة التدفق المقدح التعاقدح على ال دى الق يك؛ م •
الطصيل، ملكن لمس تال رر مرة، إلى تقليل قدرة قد تؤدح التغي اة السررللم  في الظ م  االقتاررادي  ماألع ال على ال دى   •

 ال دين على الصفاء تالتماماة التدفق المقدح التعاقدح 
 
 تع يف التخلف عن السداد  2)
 

تسرررررررتخدم ال ج صع  ل ا ج إحارررررررائم  لتلليل اللمالاة التي تم اللارررررررصل عليها متصليد تقدي اة الحت الم  التخلف عن السرررررررداد من 
ت  يت رررررررررررر ن ه ا التلليل تلديد أح تغيي اة في معدالة التخلف عن السررررررررررررداد مالتغي اة في عصامل  التع فرررررررررررراة مع م مر الصق

 .االقتااد الكلي ال ئمسم  عل  مختلف ال ماطق الجغ افم  لل ج صع 
 

 ال ص.صداة ال الم   اة القم   االئت الم  ال مخف    3)
 

مقصع حدث أم أكث  ل  تأ ي  فررار على التدفقاة المقدي  ال سررتقللم  ال قدرة  يعتل  األصررل ال الي  اة قم   ائت الم  ممخف رر  عمد 
 لألصل ال الي  تش ل األدل  على االلخفاض في القم   االئت الم  بمالاة ي كن مالحظتها حصل األحداث التالم :

 
  صعصياة مالم  هام  يصا.ها ال ادر أم ال قت ض؛ •
 أم التأخي  في التسديد )را.ع )ب  أعاله ؛ إخالل في العقد، على سليل ال ثال العجم  •
أن يقصم الدائن )الدائمين  لل قت ض، لتمج  لارررررررررررعصياة مالم  ألسرررررررررررباب اقتارررررررررررادي  أم تعاقدي  يصا.ها ال قت ض، ت مح  •

 ال قت ض امتماز )امتمازاة  مالتي لم يكن لمأخ ها الدائن )الدائمين  تاالعتبار، تخال   ل ؛ 
 ال قت ض في حال  إفالس أم أح إعادة تمظمم مالي أخ ؛ أميابح من ال لت ل أن يدخل  •
 ال الم    عدم م.صد سصس لشل له ا األصل ال الي تسلك الاعصياة •

 سماس  الشطك

تشرررطك األصرررل ال الي عمدما تكصن همام معلصماة تشررري  إلى أن ال دين يصا.  صرررعصي  مالم  شرررديدة ملمس همام   ال ج صع تقصم 
 أح احت ال ماقعي للتعافي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

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

 األدوات المالية )يتبع( 

 الموجودات المالية )يتبع(

 القماس ماالعت ا  تخسائ  االئت ان ال تصقع    4)
 

يعتل  قماس خسرررررررررارة االئت ان ال تصقع  دليالن الحت الم  التخلف عن السرررررررررداد، مالخسرررررررررارة تافت اض التخلف عن السرررررررررداد )أح حجم  
الخسرارة في حال  م.صد تخلف عن السرداد  مالتع فراة عمد التخلف  تقيمم احت الم  التخلف عن السرداد مالخسرارة تافت اض التخلف  

تالمسرررررررررررب  لعقصد ال ررررررررررر الاة السرررررررررررداد لل ص.صداة ال الم ، فإن  ل  يت ثل تالقم   العادل  اإل. الم  لل ص.صداة في تاري  التق ي   خم  ال عدل  بماءن على معلصماة مسرتقللم    ا هص مصفرح أعاله  تالمسرب  للتع ض عمد التخلف عن  عن السرداد على اللمالاة التاري
 ي ، تاإلفرررراف  إلى أح مبال  إفررررافم  متصقع أن يتم سررررللها مسررررتقلالن  ال الم ، يت رررر ن التع ض مبال  مسررررلصي    ا في تاري  التق

حسرررررك التاري  ال فت ض ال لدد على أسررررراس االتجاه التاريخي، مفهم ال ج صع  الحتما.اة الت صيل ال سرررررتقللم  ال لددة لل ديمين، 
 مغي ها من ال علصماة ال ستقللم   اة العالق   

 
دي  خسررررررررارة االئت ان ال تصقع  على ألها الف س بين . مع التدفقاة المقدي  التعاقدي  ال سررررررررتلق  تالمسررررررررب  لل ص.صداة ال الم ، يتم تق

 .لل ج صع  مفقان للعقد م. مع التدفقاة المقدي  التي تتصقع ال ج صع  استالمها، مخاصم  ت عدل الفائدة الفعلي األصلي
 

 إلغاء االعت ا  تال ص.صداة ال الم 
 

تقصم ال ج صع  تإلغاء اإلعت ا  تأصررررررل مالي فقل عمد التهاء اللقصس التعاقدي  ال تعلق  تاسررررررتالم التدفقاة المقدي  من األصررررررل أم 
عمدما تلصل ال ج صع  األصررررل ال الي، ميشرررركل .صه ح  اف  مخاط  مممافع ال لكم  ال تعلق  بها إلى ممشررررأة أخ ى  أما في حال   

أم اإلحتفاظ تشرررركل .صه ح لكاف  مخاط  مممافع ال لكم  ماسررررت  ارها تالسررررمط ة على األصررررل ال لصل  عدم قمام ال ج صع  بتلصيل 
فإن ال ج صع  تقصم تاالعت ا  تلارتها ال سرتبقاة في األصرل ال لصل مال طلصياة ال تعلق  ت  في حدمد ال بال  ال تصقع دفعها  إ ا  

ألصرررل ال الي، فإن ال ج صع  تسرررت   تاالعت ا  تاألصرررل ال الي م  ل  قامت ال ج صع  تاالحتفاظ تج مع مخاط  مممافع ملكم  ا
 االعت ا  تاالقت اض ال   صن للعائداة ال ستل      

 
عمد إلغاء االعت ا  تأحد األصرررررررصل ال الم  ال قاسررررررر  تالتكلف  ال طفأة، يتم االعت ا  تالف س بين القم   ال در.  لألصرررررررل م . الي  

ال يح أم الخسرررارة  تاإلفررراف  إلى  ل ، عمد إلغاء االعت ا  تاالسرررتث ار في أداة دين مارررمف  تالقم   اللدل ال سرررتلم مال سرررتلق في 
العادل  من خالل الدخل الشرررررررررامل اآلخ ، يتم إعادة تارررررررررممف ال كسرررررررررك أم الخسرررررررررارة ال ت اك   سررررررررراتقان في احتماطي إعادة تقيمم 

االعت ا  تاالسررررتث ار في أداة حقصس ال لكم  التي اختارة ال ج صع  عمد  االسررررتث اراة إلى ال يح أم الخسررررارة  تال قابل، عمد إلغاء 
االعت ا  ال لدئي لقماسررررها تالقم   العادل  من خالل الدخل الشررررامل اآلخ ، ال يتم إعادة تاررررممف ال كسررررك أم الخسررررارة ال ت اك   

 لصيلها إلى أرياح مستبقاة ساتقان في احتماطي إعادة تقيمم االستث اراة إلى ال يح أم الخسارة، ملكن يتم ت
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

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

 األدوات المالية )يتبع( 

 المطلوبات المالية
 

الفعلم  أم تالقم   العادل  من خالل ال يح أم   الفائدة  ال الم  الحقان تالتكلف  ال طفأة تاستخدام ط يق   يتم قماس . مع ال طلصياة 
 الخسارة  

 
 ال طلصياة ال الم  تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسارة 

 
الخسررررررررارة تالقم   العادل ، مع االعت ا  تأح مكاسررررررررك أم خسررررررررائ  يتم إدراج ال طلصياة ال الم  تالقم   العادل  من خالل ال يح أم 

لراتجر  عن التغي اة في القم ر  العرادلر  في بمران ال يح أم الخسررررررررررررررارة إلى اللرد الر ح ال تكصن فمر  .مء من عالقر  التلصط ال لرددة  
 فصع  على االلتمام ال الي  يشت ل صافي ال كسك أم الخسارة ال عت   بها في بمان ال يح أم الخسارة ال صحد أح فائدة مد

 
ممع  ل ، تالمسررررب  لل طلصياة ال الم  التي تم تلديدها تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسررررارة، يتم االعت ا  ت لل  التغي  في 

الشرررامل اآلخ  ال صحد، ما لم القم   العادل  لاللتمام ال الي ال ح يعصد إلى التغيي اة في مخاط  ائت ان ال طلصياة في بمان الدخل  
يكن لالعت ا  تآ ار التغيي اة في مخاط  االئت ان لل طلصياة في الدخل الشررررررررامل اآلخ  من شررررررررأل  أن يمشررررررررئ أم يميد من عدم  
تطرابق ال لراسرررررررررررررربر  في ال يح أم الخسررررررررررررررارة  يتم إدراج ال لل  ال تبقي من التغيي  في القم ر  العرادلر  لل طلصيراة في بمران ال يح أم 

التغيي اة في القم   العادل  التي تعصد إلى مخاط  االئت ان لل طلصياة ال الم  مالتي يتم االعت ا  بها في بمان  خسررررررررررارة ال صحد ال
بدالن من  ل ، يتم تلصيلها إلى األرياح   الدخل الشررررررررررامل اآلخ  ال يتم إعادة تاررررررررررممفها الحقان إلى بمان ال يح أم الخسررررررررررارة ال صحد؛

 اء االلتمام ال الي ال ستبقاة عمد إلغ
 

تالقم   ال ج صع   يتم االعت ا  ت كاسرررررررك أم خسرررررررائ  عقصد ال ررررررر ان ال الي الارررررررادرة عن ال ج صع  مالتي تم تلديدها من قلل 
 العادل  من خالل ال يح أم الخسارة في ال يح أم الخسارة   

 
 ال طلصياة ال الم  ال قاس  الحقان تالتكلف  ال طفأة

 
ال الم  التي لم يتم تلديدها تالقم   العادل  من خالل ال يح أم الخسررررررررررررررارة الحقان تالتكلف  ال طفأة تاسررررررررررررررتخدام  يتم قماس ال طلصياة

 ط يق  الفائدة الفعلم    
 

إن ط يق  الفائدة الفعلم  هي ط يق  الحتسرررررراب التكلف  ال طفأة لاللتمام ال الي متصزيع مارررررر مفاة الفائدة خالل الفت ة  اة العالق    
دل الفائدة الفعلي هص ال عدل ال ح يقصم تشركل ملدد تخارم ال دفصعاة المقدي  ال سرتقللم  ال قدرة )ت ا في  ل  . مع ال سرصم  إن مع

مالمقاط ال دفصع  أم ال سرررررتل   التي تشررررركل .مء أسررررراسررررري من معدل الفائدة الفعلي متكالمف ال عامالة مالعالماة أم الخارررررصماة 
 لاللتمام ال الي أم لفت ة أقا  )حسب ا يكصن مالئ ان ، إلى التكلف  ال طفأة اللتمام ال الي األخ ى  من خالل الع   ال تصقع 

 
 إلغاء اإلعت ا  تال طلصياة ال الم 

 
تإلغاء االعت ا  تال طلصياة ال الم  عمدما مفقل عمدما يتم اسرررررتمفاء االلتمام التعاقدح أم إلغائ  أم التهاء مدت   يتم    ال ج صع تقصم 

االعت ا  تالف س بين القم   ال در.  لاللتمام ال الي ال ح تم إلغاء االعت ا  ت  ماللدل ال دفصع مال سررررررررررررتلق السررررررررررررداد في ال يح أم 
 الخسارة  

 المالية مقاصة األدوات
يتم مقاصررررررررررر  ال ص.صداة ال الم  مال طلصياة ال الم  ميتم ع ض صرررررررررررافي ال لل  في بمان ال   م ال الي عمدما مفقل عمدما يكصن 

حق قالصلي ل قاصرررر  ال بال  متمصح إما تسررررصيتها على أسرررراس صررررا  أم لتلقيق األصررررل، متسررررصي  ال طلصياة في مقت   لل ج صع 
 ماحد 

 



 تروجان القابضة ذ.م.م. 

 

38  
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 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

ببعض األحكام مالتقدي اة  ال ج صع   ، قامت إدارة3في طصر تطليق السرررررررررررماسررررررررررراة ال لاسرررررررررررلم  مال صفرررررررررررل  في إي ررررررررررراح رقم  
ماالفت افرررررررراة حصل القمم ال در.  لل ص.صداة مال طلصياة التي هي لمسررررررررت .لم  الصفررررررررصح من ماررررررررادر أخ ى  تعت د التقدي اة 

 ماالفت افاة على الخل ة التاريخم  معصامل أخ ى تعتل   اة عالق   قد تختلف المتائج الفعلم  عن ه ه التقدي اة  
 

تقدي اة ماالفت افاة تشكل مست    يتم تسجيل االختال  في التقدي اة ال لاسلم  في الفت ة التي يتم فيها إعادة يتم م ا.ع  ه ه ال
م ا.عرر  هرر ه التقرردي اة م لرر  في حررالرر  أن التعررديالة المرراتجرر  عن إعررادة التقيمم تؤ   فقل على تلرر  الفت ة، أم في فت ة ال  ا.عرر  

 ع  تؤ   على  ٍل من الفت اة اللالم  ال ستقللم   مالفت اة ال ستقللم  إ ا  الت ال  ا.

 الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  األحكام 4/1

، مالتي اتخ تها اإلدارة في ع لم  تطليق أدلاه  4/2في إي ررراح  اللسررراسررر ، تاسرررتثماء تل  التي تت ررر ن التقدي اة األحكامفم ا يلي  
   ال صحدة األ   األكث  أه م  على ال بال  ال عت   بها في اللمالاة ال الم السماساة ال لاسلم  لل ج صع  مالتي لها 

 اإلعت ا  تاإلي اداة  

تأخ  اإلدارة تاالعتبار االعت ا  تاإلي اداة مع م مر الصقت، إ ا تم اسررررررتمفاء أحد ال عايي  التالم ، م ال سرررررريتم االعت ا  تاإلي اداة 
 عمد لقط  زممم :

 
 بتمفي  األداء؛ ال ج صع عمد قمام  ال ج صع في لفس الصقت الفصائد ال قدم  من قلل أداء   يستلم الع يل ميستهل  •
 إلى إلشاء أم تلسين أحد األصصل التي يتلكم فيها الع يل عمد إلشاء األصل أم تلسيم ؛ أم ال ج صع يؤدح أداء  •
شررررأة حق قابل للتمفي  في سررررداد قم   األداء إلى إلشرررراء أصررررل ل  اسررررتخدام بديل لل مشررررأة ميكصن لل م  ال ج صع ال يؤدح أداء   •

  ال كت ل حتى تاريخ  

 التكالمف ال  س ل  
سرررررررررررص  تعت   تاألصرررررررررررل من التكالمف ال تكلدة لللارررررررررررصل على عقد في حال  الت   ال ج صع تقصم اإلدارة بتلديد ما إ ا  الت  

 التكالمف تستصفي . مع ال عايي  التالم : 
 
 ؛ ال ج صع تتعلق التكالمف مباش ة إلى العقد أم إلى عقد متصقع مع إمكالم  تلديده من قلل  •
 ها للصفاء تالتماماة األداء مستقلالن؛ مالتي سص  يتم استع ال ال ج صع تقصم التكالمف تإلشاء أم تلسين ماادر  •

   من التصقع أن يتم است داد التكالمف •
 

سررررص  يتم إطفاء مثل ه ا األصررررل على أسرررراس ممتظم ال ح يتصافق مع تلصيل الب ررررائع أم الخدماة إلى الع يل مالتي يتعلق بها 
 األصل 

 تغي اة العقد 

يتم االعت ا  بتغي اة العقرد  رإي اداة فقل إلى اللرد الر ح ال يلت رل أن يمتج عكصسرررررررررررررراة .صه ير  لإلي اداة في الفت اة الالحقر    
 تأخ  اإلدارة تعين االعتبار الخل ة الساتق ، تطليق ش مط العقد مالعالق  مع الع الء عمد إصدار أحكامهم  

 مطالباة العقد 

د  رإي اداة فقل عمردمرا تعتقرد اإلدارة ألر  ال يلت رل أن يمتج عكصسرررررررررررررراة .صه ير  لإلي اداة في الفت اة يتم االعت ا  ت طرالبراة العقر
الالحق   تقصم اإلدارة ت  ا.ع  اللكم ال تعلق ت طالباة العقد تشرررركل دمرح ميتم إ. اء التعديالة في الفت اة ال سررررتقللم ، إ ا  الت  

  التقيم اة تشي  إلى أن ه ه التعديالة مماسب  
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( 4

 )يتبع(الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  األحكام 4/1

 الميادة الجصه ي  في مخاط  االئت ان 

، أم 1شررررررره ان ل ص.صداة ال  حل     12خسرررررررارة االئت ان ال تصقع    خارررررررص يعادل خسرررررررارة االئت ان ال تصقع  على فت ة   يتم قماس
 2  يمتقل األصرررررررل إلى ال  حل   3أم ل ص.صداة ال  حل     2خسرررررررارة االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي ل ص.صداة ال  حل   

ما ال ح ي ثل  9االعت ا  ال لدئي  ال يلدد ال يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم  عمدما تمداد مخاط  االئت ان تشرررررررركل .صه ح مم   
  ال ج صع زيادة .صه ح في مخاط  االئت ان  عمد تقيمم ما إ ا  الت ال خاط  االئت الم  لألصرررررررل قد زادة تشررررررركل .صه ح، تأخ  

يتم تعرديرل معردالة الخسرررررررررررررررارة التراريخمر  لتعكس للردعم    الك مر  مالمصعمر  ال عقصلر  مالقرابلر في االعتبرار ال علصمراة ال سررررررررررررررتقللمر  م 
 ال علصماة اللالم  مال ستقللم  حصل عصامل االقتااد الكلم  التي تؤ   على قدرة الع الء على تسصي  ال مم ال ديم   

 تاممف العقاراة
ديرد مرا إ ا  ران عقرار مرا مؤهرل  قرامرت اإلدارة خالل ع لمر  تاررررررررررررررممف العقراراة تراتخرا  عردة أحكرام  همرام حرا.ر  لهر ه األحكرام لتلر

  مفرررعت ال ج صع  شررر مط معيم  لتت كن في ملتفظ بها لللمععقاراة أم  م/  م تلكاة ممعداةأم    اسرررتث اراة عقاري للتارررممف  
 تراالعتبرار  عمرد اتخرا  أحكرامهرا، أخر ة اإلدارة  ال  تلكراة مال عرداةم   االسررررررررررررررتث راراة العقرارير اللكم ترالتظرام م لر  ت ص.رك تع يفراة  

ال يمار ، م 2رقم  ال يمار ال لاسرررررررلي الدملي  الشررررررر مط ال فارررررررل  مالتص.يهاة ال تعلق  بتارررررررممف ال  تلكاة على الملص ال لين في 
 ل ح تلدده اإلدارة ال  اد له ه العقاراة على الملص ا ماالستخدام، 40رقم  ال يمار ال لاسلي الدملي، م 16رقم  ال لاسلي الدملي

 تقيمم ل ص ج األع ال
يعت د تاممف مقماس ال ص.صداة ال الم  على لتائج اختبار مدفصعاة ال لل  األصلي مالفائدة على ال لل  األصلي القائم ماختبار 

لتلقيق هد     ان ل ص ج األع ال  تلدد ال ج صع  ل ص ج األع ال على مستصى يعكس  مفم  إدارة مج صعاة ال ص.صداة ال الم  مع
أع ال معين  ميت  ن ه ا التقيمم اللكم ال ح يعكس . مع األدل   اة الال  ت ا في  ل   مفم  تقيمم أداء ال ص.صداة مقماس  
أدائها، مال خاط  التي تؤ   على أداء ال ص.صداة م مفم  إدارتها م مف يتم تعصيض مدراء ال ص.صداة  ت اقك ال ج صع  ال ص.صداة  

س  تالتكلف  ال طفأة أم القم   العادل  من خالل الدخل الشامل اآلخ  مالتي تم استبعادها قلل استلقاقها لفهم سلك ال الم  ال قا
من التقيمم ال تصاصل لل ج صع     ان استبعادها مما إ ا  الت األسباب متفق  مع الهد  من األع ال ال لتفظ بها  متعتل  ال  اقب  .مء

، م  ا  ان من غي  ال ماسك ما إ ا  ان ال ح يتم ت ص.ب  االحتفاظ تال ص.صداة ال الم  ال تبقم  مماسب  حصل ما إ ا  ان ل ص ج األع ال
 لتاممف تل  ال ص.صداة  ان مستقللم ان كان همام تغيي  في ل ص ج األع ال ميالتالي يتم إدخال تغيي  

 راس ال ال ال ساهم ت 

اإلدارة أحكامان مختلف   همام حا.  إلى اللكم لتلديد ما إ ا  الت األداة ال الم ، أم في ع لم  تارررررررررممف األداة ال الم ، أصررررررررردرة 
األ.ماء ال كصل  لها، عمد االعت ا  ال لدئي، تارمف على ألها التمام مالي أم أصرل مالي أم أداة حقصس ملكم  مفقان لجصه  الت تيك 

حقصس ال لكم   عمد إصرررررررررردار حك ها، أخ ة اإلدارة في االعتبار معايي  التعاقدح متع يفاة االلتمام ال الي، األصررررررررررل ال الي مأداة 
،  32التفاصرريل مالتص.يهاة  اة الاررل  لتاررممف األدماة ال الم  على الملص ال ماررصص علم  في ال يمار ال لاسررلي الدملي رقم  

ل الم  األخ ى إلى ممشرررأة أخ ى مما على م.  الخارررصص، ما إ ا  الت األداة تت ررر ن التمام تعاقدح بتسرررلمم المقد أم ال ص.صداة ا
إ ا  ان يتم تسررصيتها في أداة حقصس ال لكم  الخاصرر  تال ج صع   بماءن على ال عايي ، اسررتمتجت اإلدارة إلى أن رأس ال ال ال سرراهم  

 ت  هص .مء من حقصس ال لكم  
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40  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( 4

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4/2

ال تعلق  تال ستقلل مال اادر ال ئمسم  للتقدي  غي  ال ؤ د   ا في لهاي  فت ة التق ي  مالتي تل ل مخاط   ال ئمسم   إن االفت افاة
 هام  قد تتسلك في تعديالة .صه ي  على القمم ال در.  لل ص.صداة مال طلصياة خالل السم  ال الم  القادم  هي   ا يلي:

 لسب  اإللجاز 
ال دخالة لالعت ا  تاإلي اداة على أسررراس .هصد أم مدخالة ال مشرررأة للصفاء تالتمام األداء في ال لاسرررب   تسرررتخدم الشررر    ط يق  

عن عقصد اإللشررراء  يتم  ل  عن ط يق قماس التكالمف ال تكلدة حتى تاريخ  مقارل  مع إ. الي التكالمف ال تصقع  التي سرررص  يتم  
 تكلدها )التكالمف المهائم  ال تصقع   

 
 رل تق ي ، يتطلرك من ال ج صعر  تقردي  م حلر  اإللجراز مالتكرالمف إلك رال عقصد اإللشررررررررررررررراء  تتطلرك هر ه التقردي اة من   في تراري 

ال ج صع  مفرع تقدي اة للتكالمف ال سرتقللم  التي سريتم تكلدها، بماءن على الع ل ال ح يتعين القمام ت  تعد تاري  التق ي   تت ر ن 
باة ال لت ل  من قلل ال قاملين من الباطن متكلف  الصفاء تااللتماماة التعاقدي  األخ ى للع الء  ه ه التقدي اة أي رررررررررال تكلف  ال طال

تمعكس آ ار أح م ا.ع  له ه التقدي اة في السرررررررررررررم  التي يتم فيها م ا.ع  التقدي اة  عمدما يكصن من ال لت ل أن يتجامز إ. الي 
تإ. الي الخسررارة ال تصقع  تشرركل مباشرر ، عمد تصقعها، سررصاء بدأ الع ل في ه ه تكالمف العقد إ. الي إي اداة العقد، يتم االعت ا  

العقصد أم ال  تسررررتخدم ال ج صع  ف س الع ل التجاري  تاإلفرررراف  إلى مدي ح ال شرررراريع لتقدي  التكالمف إلك ال عقصد اإللشرررراء  يتم  
س الع ل، مالتغي اة في أسرررعار ال صاد، مالميادة في الع ال   إدراج عصامل مثل التأخي  في تاري  االلتهاء ال تصقع، مالتغي اة في لطا

 مالتكالمف األخ ى في تقدي اة تكالمف اإللشاء على أساس أف ل التقدي اة ال لد   على أساس ممتظم   

 األع ار اإللتا.م  مالقمم ال تبقم  لل  تلكاة مال عداة مال ص.صداة غي  ال ل صس  

في لهاي   ل فت ة  مال ص.صداة غي  ال ل صسررررررررررر   ال تبقم  ماألع ار اإللتا.م  ال قدرة لل  تلكاة مال عداة  القمم  ت  ا.ع اإلدارة  تقصم
مال يمار ال لاسررررررلي الدملي رقم م تلكاة مآالة ممعداة   16رقم    ال يمار ال لاسررررررلي الدمليتق ي  سررررررمصي  على الملص ال لين في  

   مقد ق رة اإلدارة تأن تصقعاة السم  اللالم  ال تختلف عن التقدي اة الساتق  تاالستماد إلى م ا.عتها   مص.صداة غي  مل صس   38

 الخفاض قم   االستث اراة في الش  اة المميل  
  اسرررررتث اراتها في الشررررر  اة المميل  لتلديد إن  ان همال  ما يشررررري  إلى الخفاض في قم تها  تقصم اإلدارة تارررررصرة ممتظ   ت  ا.ع   

تقيمم اإلدارة ل يلم  الشررررر    ال سرررررتث   فيها،   ،يسرررررتلمم تلديد ما إ ا  الت االسرررررتث اراة في الشررررر  اة المميل  قد الخف رررررت قم تها
دي  التشغيلم  من تاري  االستلصا  محتى ال ستقلل ال مظصر  يتم االعت ا  مالسيصل ، مال الءة ال الم  مالقدرة على تصليد التدفقاة المق

ت ى اإلدارة عدم م.صد تالف س بين القم   ال قدرة القابل  لالسرررررت داد مالقم   ال در.  لالسرررررتث ار   اررررر م  في ال يح أم الخسرررررارة  
  ف مرة لتكصين مخاص اللخفاض قم   استث اراتها في الش  اة المميل 

 مدة عقد اإليجار تلديد
ل  ارسررررررررررر  خمار   حافم اقتارررررررررررادح  تمشرررررررررررئتأخ  اإلدارة في االعتبار . مع اللقائق مالظ م  التي   اإليجار،عمد تلديد مدة عقد  

خماراة اإللهاء  فقل في مدة عقد اإليجار  تليخماراة الت ديد )أم الفت اة التي    إدراجأم عدم م ارسررر  خمار اإللهاء  يتم   الت ديد،
التدفقاة المقدي  ال سرررررتقللم  ال لت ل  في  ال يتم إدراجيتم إلهائ      نتشررررركل معقصل أن يتم ت ديده )أم ل مؤ دإ ا  ان عقد اإليجار 

 ؤها   مطلصياة عقصد اإليجار، ألل  لمس من ال ؤ د تشكل معقصل أن عقصد اإليجار سيتم ت ديدها )أم عدم إلها
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( 4

 )يتبع( المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4/2

 احتساب مخاص الخسارة 
 

قماس خسررررررارة االئت ان ال تصقع ، تسررررررتخدم الشرررررر    معلصماة مسررررررتقللم  معقصل  مقابل  للدعم، تسررررررتمد إلى افت افرررررراة للل     عمد  
تقدي اة الحتسراب  ال ج صع تسرتخدم ال سرتقللم  ل ختلف ال ل  اة االقتارادي  م مف سرتؤ   ه ه العصامل على تع ره ا البعض  

إن الخسررارة عمد التخلف عن السررداد هي تقدي  للخسررارة الماتج  عن التخلف عن السررداد  يعت د  ل  على الف س ارة   معدالة الخسرر
بين التدفقاة المقدي  التعاقدي  ال سرررررررررررررتلق  مالتدفقاة التي يتصقع ال ق ض اسرررررررررررررتالمها، مع األخ  في االعتبار التدفقاة المقدي  من 

 .التلسيماة االئت الم  ال   صل 
 

تشكل احت الم  التخلف عن السداد مدخالة رئمسم  في قماس خسارة االئت ان ال تصقع   إن احت الم  التخلف عن السداد هص تقدي   
 .الحت الم  التخلف عن السداد عل  فت ة زممم  معيم ، يش ل احتساب اللمالاة التاريخم  ماالفت افاة متصقعاة الظ م  ال ستقللم 

مال لتجماة ال ديم   ئت ان ال تصقع ، يلل  مخاررررررررررررص ال مم ال ديم  التجاري  ال شرررررررررررركصم في تلارررررررررررريلهامفقان لم ص ج خسررررررررررررارة اال
:  2018درهم )  106,751,855  مال سرررررررررررتلق من الجهاة  اة العالق  )ت ا في  ل  ق ض إلى .ه   م عالق   ممص.صداة العقد
  8,830,741:  2018درهم )  15,809,223درهم  م  49,095,577:  2018درهم )  45,622,222م  درهم   112,847,805

  2019ديس ل   31درهم  على التصالي   ا في  108,359,266: 2018درهم ) 87,906,519درهم  م
 

 على مدى ع   ال ش مع استهالم ال ص.صداة
 

مع متطلباة ملددة لل ش مع مالتي يتم    استلصا هاعلى مدى األع ار اإللتا.م  لل ص.صداة التي تم ال ل ل  عمد تلديد االستهالم  
ال  تلكراة ماآلالة   16الردملي رقم   ال يمرار ال لراسررررررررررررررليمبرادئ    تعين االعتبرار  اإلدارة أخر ةاسررررررررررررررتخردامهرا في تلر  ال شرررررررررررررراريع، 
على الع رل ترالط يقر  التي يقارررررررررررررردهرا ف يق  ال ص.صداةقردرة هر ه    تعين االعتبرار  اإلدارة أخر ةمال عرداة  معلى هر ا األسرررررررررررررراس،  

لل شرررراريع  اة الاررررل ،   تشرررركل خاص  اسررررتلصا هاقد تم  ال ص.صداة شرررر مع م دارت   بماءن على ه ا التقيمم، تعتقد اإلدارة أن ه ه  ال
على مدى ع   ال شراريع  يتم إعادة تقيمم األع ار اإللتا.م  ال قدرة ال تبقم  مالقمم ال تبقم   ال ص.صداةميالتالي، يتم اسرتهالم ه ه  

 : ال  تلكاة ماآلالة مال عداة 16الدملي رقم  لل يمار ال لاسلي مفقان ة في لهاي  ال ش مع لل  تلكاة مال عدا
 

  تقادمالالل    م  يءبطال ال خممن مخاص 
 

عمدما يارررربح ال خممن قدي ان أم متقادمان، يتم إ. اء تقدي  لاررررافي القم   القابل  للتلقق  يتم تاررررممف بمصد ال خممن على أسرررراس 
تقادمها، ميالتالي يتم االعت ا  بمسررررررك مختلف  من قم    ل فئ    خاررررررص لل خممن ال مخفض القم    بل  مخاررررررص ال خممن  

 درهم   8,265,610: 2018درهم ) 6,204,204ملل   2019 ل  ديس 31تطيء الل    مال تقادم   ا في 
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42  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ممتلكات ومعدات 5

  المجموع 
  راسمالية  أعمال

   مباني  ومعدات مكائن  مركبات  وتجهيزات  أثاث    مكتبية  معدات  التنفيذ قيد
   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم 

 التكلفة               
 2018يماي   1في   215,279,165  528,553,359  139,972,420  12,460,033  5,220,592  462,800  901,948,369
 إفافاة   477,795  67,507,055  31,151,686  724,637  742,577  18,172,907  118,776,657

  تاتع  ش    تلصيل عمد ملصل  مص.صداة ) 187,697,198) ) 58,995,029) ) 7,674,857)  -  - ) 462,800) ) 254,829,884)

625,004,174  14,489,458  18,835,742  10,197,747  103,641,343  273,752,815  204,087,069 
  ت ص.كمن استلصا  الش  اة التاتع    لاتج 

  29معامالة خافع  لسمط ة مشت    )إي اح   
  استبعاداة  - ) 4,412,051) ) 2,922,970)  -  -  - ) 7,335,021)

  تلصيالة  1,461,989  8,857,812  458,352  -  184,266 ) 10,962,419)  -
               
               

 2019يماي   1في   233,608,820  815,263,961  264,612,374  23,378,717  24,805,223  22,162,746  1,383,564,295
 إفافاة   1,527,269  40,545,120  9,224,833  8,209,754  626,051  25,644,845  85,777,872
 استبعاداة    - ) 4,909,801) ) 3,471,447)  - ) 1,625)  - ) 8,382,873)

  تلصيالة  151,552  11,023,069  232,000  -  111,049 ) 11,517,670)  -
               
               

 2019ديسمبر  31في   235,287,641  861,654,803  270,597,760  31,588,471  25,540,698  36,289,921  1,460,959,294
               
 االستهالك المتراكم              

 2018يماي   1في   39,805,167  352,807,790  76,330,753  10,238,774  4,920,553  -  484,103,037
 ملصل  عمد تلصيل ش    تاتع   مص.صداة ) 29,257,501) ) 12,940,898) ) 5,338,312)  -  -  - ) 47,536,711)

 
366,217,856  -  

 
17,693,057  

 
10,188,047  

 
77,194,841  

 
160,674,789  

 
100,467,122 

 من استلصا  الش  اة التاتع  ت ص.ك   لاتج 
  29معامالة خافع  لسمط ة مشت    )إي اح   

 مل ل خالل السم   10,497,938  52,792,414  24,907,389  1,321,744  821,900  -  90,341,385
 لتمج  استبعاد  ح    - ) 4,014,660) ) 2,660,609) ) 3,700)  -  - ) 6,678,969)

               
               

 2019يماي   1في   121,512,726  549,319,435  170,434,062  21,744,865  23,435,510  -  886,446,598
 مل ل خالل السم   11,893,670  58,474,257  24,006,587  6,268,026  572,668  -  101,215,208

 ح   لتمج  استبعاد   - ) 1,474,000) ) 3,058,594)  - ) 1,625)  - ) 4,534,219)
               
               

 2019ديسمبر  31في   133,406,396  606,319,692  191,382,055  28,012,891  24,006,553  -  983,127,587
               
 القيمة المدرجة               

 2019ديسمبر  31في   101,881,245  255,335,111  79,215,706  3,575,581  1,534,145  36,289,921  477,831,709
               
               

 2018ديس ل   31في   112,096,094  265,944,526  94,178,312  1,633,852  1,369,713  22,162,746  497,117,697
               

 
 العالق حيث يتم رس ل  اإلفافاة  م تلصيلها إلى الفئاة  اة  ال ص.صداةال أس الم  قيد التمفي  حساب مقاص   األع ال ثل ت
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43  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 موجودات غير ملموسة  6

     برامج كمبيوتر
     درهم

 التكلفة     
 2018يماي   1في     3,617,292

   30)إي اح تاتع   ش  اة  تخامصملصل  عمد  مص.صداة   ) 1,392,172)
   29استلصا  ش  اة تاتع  ت ص.ك معامل  خافع  لسمط ة مشت    )إي اح     4,538,290
 إفافاة      446,786

 شطك    ) 363,089)
     
     

 2019يماي   1في     6,847,107
 إفافاة      25,250

     
     

 2019ديسمبر  31في     6,872,357
     
 اإلطفاء المتراكم       

 2018يماي   1في     2,404,699
   30تاتع  )إي اح مص.صداة ملصل  عمد تخامص ش  اة    ) 925,061)
   29استلصا  ش  اة تاتع  ت ص.ك معامل  خافع  لسمط ة مشت    )إي اح     4,278,238
 مل ل للسم       538,319

      شطك    ) 332,833)
     

 2019يماي   1في     5,963,362
 إفافاة      444,925

     
     

      2019ديسمبر  31في     6,408,287
 القيمة المدرجة      

      2019ديسمبر  31في     464,070
     

      2018ديس ل   31 في    883,745
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمارات عقارية  7

     درهم
 التكلفة     

 2018يماي   1في     124,542,327
 إفافاة خالل السم       2,663,991

     
     

 2018ديس ل   31في     127,206,318
   10تلصيل )إي اح     139,508,537

 إفافاة خالل السم       2,223,474
     
     

 2019ديسمبر  31في     268,938,329
     
 اإلطفاء المتراكم       
 2018يماي   1في     -

      مل ل للسم       4,985,643
     

 2018ديس ل   31في     4,985,643
 مل ل للسم       10,127,138

     
     

      2019ديسمبر  31في     15,112,781
 القيمة المدرجة      

      2019ديسمبر  31في     253,825,548
     

      2018ديس ل   31في     122,220,675
 

 ما يلي: االستث اراة العقاري  تت  ن
 

تم  ميالتاليلكسررررك اإليجاراة،  مأصرررربح متاحان ، تم تسررررلمم العقار  2018عقار سرررركمي مفمدقي يقع في أرييل، الع اس  في  -
 اإليجار خالل السم  اللالم  مالساتق  تاالستهالم م ي اداة االعت ا  

 
لكسررررررررك اإليجاراة ميالتالي تم  متاحان الفمدس  أصرررررررربح،  2019في غ مزلي، الشررررررررمشرررررررران  في  لللمع تالتجمئ فمدس مملمى   -

  السم  اللالم استهالك  خالل 
 

مأدل    للتأ.ي  لهج ال سرررررررر ل  ال باشرررررررر ة )ط يق  االسررررررررتث ار  مع األخ  في االعتبار إمكالاة السررررررررصس تم تلديد التقيمم تال .صع إلى  
ت ا  لالسرررررتث اراة العقاري مع ف  السرررررصس العام  به ه االسرررررتث اراة في السرررررصس ال للم   تم تقدي  القم   العادل      ل ال عامالة،  
في التسرلسرل اله مي للقم   العادل   لم يتم إ. اء تقيمم    3ال سرتصى    فر ن ي االسرتث اراة العقار   تم تارممف  ال در. يعادل قم تها  

ت ثل القم   العادل  في   ال در.   تعتقد اإلدارة أن القم   2018م  2019ديسرر ل     31  ا في   لالسررتث ار العقارح خار.ي مسررتقل 
 من التسلسل اله مي للقم   العادل   3لهاي  فت ة التق ي  متقع ف ن ال ستصى 

 
مليصن   17,7:  2018مليصن درهم )  16,9اسررررررررررررررتث راراتهرا العقرارير  ملل   بلغرت إي اداة ترأ.ي  العقراراة التي حققتهرا ال ج صعر  من  

 مليصن درهم   10,5: 2018مليصن درهم ) 13,4  العقاري  ت لل   تاالستث اراةدرهم  مالتكلف  ال تكلدة فم ا يتعلق  
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمارات في شركات زميلة  8

2018  2019   
   درهم  درهم
     

 يماي    1في   12,201,189  8,101,752
 عجم عمد االعت ا  ال لدئي  - ) 1,084,489)
 حا  ال يح للسم     143,636  6,353,926

      ألاب  أرياح مستل    ) 8,252,419) ) 1,170,000)
     

      ديسمبر  31في   4,092,406  12,201,189
 

. مع الشرررررر  اة المميل  أدلاه تاسررررررتخدام ط يق  حقصس ال لكم  في ه ه اللمالاة ال الم  ال صحدة   ا هص مصفررررررح في   احتسررررررابيتم 
تفاصررريل الشررر  اة المميل  لل ج صع  في تاري  بمان ال   م ال الي هي   ا إن    3السرررماسررراة ال لاسرررلم  لل ج صع  في اإلي ررراح 

 يلي:
 

 إسم الشركات الزميلة  

الملكية نسبة حصة 
التصويت  حقوق و 

 األنشطة الرئيسية  التسجيل والعمليات بلد  المحتفظ بها 
     
 2019 2018   

     

في ، استث ار مساكن م قام  الع الإدارة  اإلماراة الع يم  ال تلدة  % 18 % 18   م م   لالستث ار العقارح  سمش ح 
 تأسمسها متطصي هاال شاريع العقاري ، 

 م دارتها  
     

 أبصظلي ماملتن .يت لالستث اراة 
   م م العقاري     

ال شاريع العقاري  متطصي ها في استث ار  اإلماراة الع يم  ال تلدة  % 18 % 18
 متأسمسها م دارتها  

     

 الجمي ة للللصل الفمم   
 *   م م  ماالستشاراة  

استشاراة في مجال أ.همة ممعداة   اإلماراة الع يم  ال تلدة  35% % 35
 اللاسك اآللي، تجارة أ.همة اللاسك اآللي

متجارة مستلمماة اللاسك اآللي ممعالج   
   تالج ل  -اللمالاة 

 
، ميماءن على    2018على شر    الجمي ة للللصل التقمم  ماالسرتشراراة   م م أعاله خالل عام   تأ ي ان .صه يان ال ج صع     اسرتلص ة*     2018يماي   1 ل  ، تم حساب االستث ار في ش    زميل  تاستخدام ط يق  حقصس ال لكم  اعتبارنا من 
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46  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمارات في شركات زميلة )يتبع( 8
 

 تم تلخمص أحدث ال علصماة ال الم  ال تاح  فم ا يتعلق تالش  اة المميل  لل ج صع  أدلاه:
 

2018  2019   
   درهم  درهم
     

 مص.صداة غي  متدامل     2,958,016  4,978,033
      مص.صداة متدامل     30,560,215  62,895,610

     
      مج صع ال ص.صداة   33,518,231  67,873,643

     
 مطلصياة غي  متدامل    1,092,190  1,133,172

      مطلصياة متدامل     15,905,125  26,894,189
     

       طلصياة  مج صع ال  16,997,315  28,027,361
     

      ال ص.صداة   صافي  16,520,916  39,846,282
     

      حا  ال ج صع  في صافي ال ص.صداة  4,092,406  12,201,189
 

 :  ا يليتم االعت ا  تاللا  في أرياح الش  اة المميل  
 

2018  2019   
   درهم  درهم
     

      إي اداة   43,915,455  94,282,442
     

      ريح للسم     5,300,005  27,400,230
     

      حا  ال ج صع  في ريح السم     143,636  6,353,925
 



 ذ.م.م.   القابضةتروجان 

 

47  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 مخزون  9

2018  2019   
   درهم  درهم

     
 أخ ى   ممستهلكاةمصاد   116,295,221  98,157,028
    مي  ال خازن المخممن في   25,211,399  24,089,161
      يممل: مخاااة مخممن متقادم  ) 6,204,204) ) 8,265,610)

     
113,980,579  135,302,416        

 
 خالل السمصاة اللالم  مالساتق  هي   ا يلي: مخممن متقادمالل    في مخاص إن 
 

2018  2019   
   درهم  درهم

     
 يماي   1في   8,265,610   1,490,930

5,297,017  - 
 خافع  لسمط ة مشت       معامالةاستلصا  ش  اة تاتع  ت ص.ك   

  29)إي اح   
      مل ل للسم  ) 2,061,406)  1,477,663

     
      ديسمبر  31في   6,204,204  8,265,610

 
 

 مدينة تجارية وأخرى ذمم  10
2018  2019   
   درهم  درهم
     

 مديم  تجاري    مم  744,462,316  482,832,063
            قم  ال الخفاضخسارة  مخاص: يممل ) 106,751,855) ) 112,847,805)
  مم مديم  تجاري   صافي  637,710,461  369,984,258

     
 مديم    ملتجماة  824,555,124  1,003,437,295

            قم  ال الخفاضخسارة  مخاص: يممل ) 45,622,222) ) 49,097,577)
 مديم   ملتجماة صافي  778,932,902  954,339,718

     
 ل صردين مقدم  دفعاة  128,057,042  102,305,918

            قم  ال الخفاضخسارة  مخاص: يممل ) 1,798,180)  -
 ل صردين مقدم  دفعاة صافي  126,258,862  102,305,918

     
 مقدمان  مدفصع   مااريف  39,297,196  42,664,672

           * أخ ى  مديم   مم  96,835,809  238,351,043
1,707645,609  1,679,035,230        

 



 ذ.م.م.   القابضةتروجان 

 

48  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
 

مليصن درهم تم بماؤه في الخارج في   139,5ت لل     عقار، ت ررررررررررر مت ال مم ال ديم  األخ ى تكلف  2018ديسررررررررررر ل     31*   ا في  
 لالسرت دادمتأكدة اإلدارة من أل  ال ي كن تقدي  لتمج  ه ه التكلف  القابل    لالسرت دادغ مزلي، الشرمشران   الت ه ه التكالمف قابل   

،  ان العقار 2019  في  2018ديس ل    31 تكلدة   مم مديم  أخ ى   ا في  تشكل مص صس، ميالتالي تم االعت ا  به ه التكلف  ال
   7)إي اح  استث اراة عقاري إلى  الالستخدام ميالتالي تم تلصيله متاحان 

 
قلصل أح ع يرل يصمران  ال يتم تل يرل أير  فصائرد على الر مم ال رديمر  التجرارير      30إن معردل فت ة اإلئت ران على تقرديم الخردمراة هص  

  295 ملل  أصرررررررررررردة ال مم ال ديم  التجاري  في لهاي  فت ة التق ي تت رررررررررررر ن    للع يل  جصدة اإلئت الم البتقيمم    ال ج صع د، تقصم .دي
مسررررررررررررررتلقر  من خ سرررررررررررررر  من الر مم ال رديمر  التجرارير      %41:  2018)  %40  مالتي ت ثرل   درهم مليصن  198  :2018درهم )  مليصن 

   لل ج صع ع الء رئمسيين : خ س   2018)
 

تقصم ال ج صع  تقماس مخاررص الخفاض قم   ال مم ال ديم  التجاري  ت لل  يعادل مخاررص خسررارة االئت ان ال تصقع  على مدى 
تال .صع إلى الخل ة  مخاررررررررص مات يكساالئت ان ال تصقع  لتل  ال ص.صداة ال الم  تاسررررررررتخدام   خسررررررررائ ميتم تقدي   الع   المممي  

في التخلف عن السرداد لل دين متلليل ال   م ال الي اللالي لل دين، مال عدل  حسرك اللقائق الخاصر  تال دين، مالظ م   السراتق   
  االقتاادي  العام  لل جال ال ح يع ل ال ديمصن فيها متقيمم االتجاه اللالي م  ل  االتجاه ال تصقع للظ م  في تاري  التق ي    

 
الل    في مخاررررص خسررررائ  االئت ان على مدى الع   المممي ال ح تم اإلعت ا  ت  لل مم ال ديم  التجاري  الجدمل التالي  يظه   

 :9مال لتجماة ال ديم  ت ا يتفق مع المهج ال بسل لل يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 
  

 
 المجموع 

 المقيمة بشكل   
 فردي

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهم   درهم   درهم 
 ذمم مدينة تجارية       

 2018يماي    1في   52,330,737  -  52,330,737

50,854,670 
 

36,593,731  14,260,939 
 لاتج عمد استلصا  الش  اة التاتع  ت ص.ك  

  29)إي اح معامالة خافع  لسمط ة مشت      
               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة   1,219,496  8,442,902  9,662,398

 2019يماي    1في   67,811,172  45,036,633  112,847,805
               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة  ) 11,112,370)  5,016,420 ) 6,095,950)

        2019ديسمبر  31في   56,698,802  50,053,053  106,751,855
 محتجزات مدينة       

 2018يماي    1في   2,669,187  1,986,274  4,655,461

35,562,209 
 

-  35,562,209 
 لاتج عمد استلصا  الش  اة التاتع  ت ص.ك  

  29)إي اح معامالة خافع  لسمط ة مشت      
               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة   7,760,277  1,119,630  8,879,907

 2019يماي    1في   45,991,673  3,105,904  49,097,577
               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة  ) 11,912,032)  8,436,677 ) 3,475,355)

        2019ديسمبر  31في   34,079,641  11,542,581  45,622,222
 دفعات مقدمة لموردين       
 2019م  2018يماي    1في   -  -  

               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة   -  1,798,180  1,798,180
        2019ديسمبر  31في   -  1,798,180  1,798,180
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49  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 موجودات العقد 11
 

  ال ج صع التي تمشررررررررأ عمدما تسررررررررتلم  اإللشرررررررراءعقصد    ت ص.كال بال  ال تعلق  ت ص.صداة العقد هي أرصرررررررردة مسررررررررتلق  من الع الء  
اعت فت الشررررر    سررررراتقان ت ص.صداة العقد ألح  مدفصعاة من الع الء ت ا يت اشرررررى مع سرررررلسرررررل  من اإللجازاة  اة العالق  تاألداء  

ملل  سررررررررلق االعت ا  ت    ص.صداة العقد إلى ال مم ال ديم  التجاري  في الصقت ال ح يتم إعادة تاررررررررممف أح  يتمع ل تم إلجازه   
 فم  إصدار الفصاتي  للع يل 

 
2018  2019   
   درهم  درهم

 مص.صداة العقد     
 أط ا   الث  –مص.صداة العقد   838,563,185  672,245,669
  14.هاة  اة عالق  )إي اح  –مص.صداة العقد   173,940,606  269,235,435

      يممل: خسارة الخفاض القم    ) 15,809,223) ) 8,830,741)
     

932,650,363  996,694,568        
 

خسرررررائ  االئت ان ال تصقع   يعادلمخارررررص الخسرررررارة على ال بال  ال سرررررتلق  من الع الء ت لل  تقماس  دائ ان   ال ج صع إدارة تقصم 
   لقطاع اإللشاءاةالتاريخم  مالتصقعاة ال ستقللم   التخلف عن السداد، مع األخ  في االعتبار خل ة الع   الممميعلى مدى 

 
ى مدى الع   المممي ال ح تم اإلعت ا  ت  ل ص.صداة الجدمل التالي الل    في مخارررررص خسرررررائ  االئت ان ال تصقع  عليصفرررررح 

 :9العقد ت ا يتفق مع المهج ال بسل لل يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 
  

 
 المجموع

 المقيمة بشكل   
 فردي 

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهم   درهم   درهم 
       

 2018يماي   1ال صيد   ا في   1,784,293  -  1,784,293
       

               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة   7,046,448  -  7,046,448
 2019يماي   1ال صيد   ا في   8,830,741  -  8,830,741

       
               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة  ) 1,336,295)  8,314,777  6,978,482

        2019ديسمبر  31الرصيد كما في   7,494,446  8,314,777  15,809,223
 

  2018م  2019ديس ل   31متدامل    ا في هي العقد  مص.صداة. مع إن 
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50  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 عقود اإليجار  12
 

 حق استخدام ال ص.صداة 
 

 :ال عت   ت  ت ا يلي ال ص.صداة يتعلق حق استخدام
 

 ،2019سمصاة تلدأ من يماي   3قطع  أرض في دبي مؤ. ة ل دة    1
 على التصالي، 2018ميصليص  2007سم  تلدأ من أكتصي   18سم  م  30ل دة  أبصظلي زمن  صريصريشنقطعتي أرض في    2
 ،2017سمصاة تلدأ من يصليص  5قطع  أرض في .مي ة ال يم تأبصظلي ل دة    3
 ، م2017سمصاة تلدأ من لصف ل   5قطع  أرض في .مي ة ياس تأبصظلي ل دة    4
 .2016سم  تلدأ من أكتصي   30ل دة  الاماعم قطع  أرض في مديم  دبي    5

  
تتطلك  مثقل عقد اإليجار  لم تكن همام عقصد إيجار   مطلصياة  اة الاررررررررررل  ت لل  يسررررررررررامح   ال ص.صداة اسررررررررررتخدامتم قماس حق 
  ا هي خالل السرررررم     ال ص.صداة  اسرررررتخدامحق الل    في  إن    ال لدئيفي تاري  التطليق   ال ص.صداة  اسرررررتخدامحق تعديالن على  

 :يلي
 

2019     
     درهم

     
   16)عمد التطليق ال لدئي لل يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم يماي   1في     74,517,549
 إفافاة خالل السم       12,003,579
 إطفاء للسم      ) 7,155,174)

     
     

 ديسمبر  31في     79,365,954
     

 
 مطلصياة عقد اإليجار 

 
 :  ا يليهي  2019ديس ل   31السم  ال متهم  في خالل  مطلصياة عقد اإليجارالل    إن 

 
2019     

     درهم
     

 يماي    1في     74,517,549
 إفاف : إفافاة      12,003,579
 يممل: تسديد مطلصياة عقد اإليجار    ) 7,771,153)

     
     

 ديسمبر  31في     78,749,975
     

 
 :ال صحد   ا يليفي بمان ال   م ال الي  2019ديس ل   31اإليجار   ا في  عقد يتم ع ض مطلصياة

 
2019     

     درهم
     

 شه   12مبالع مستلق  للتسصي  خالل     7,554,918
 شه   12مبال  مستلق  للتسصي  تعد     71,195,057

     
     

78,749,975     
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51  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 عقود اإليجار )يتبع( 12
 

 مطلصياة عقد اإليجار )يتبع 
 

 الخميمر اإليجرار فرررررررررررررر ن مظمفر   عقرد  فم را يتعلق ت طلصيراتهرا  تتم م اقبر  مطلصيراة   .صه ير ال تصا.ر  ال ج صعر  مخراط  سرررررررررررررريصلر  
 ال ج صع  

 
 خالل السم  هي   ا يلي:ال صحد ال بال  ال عت   بها في بمان ال يح مالخسارة مالدخل الشامل اآلخ  إن 
 

2019     
     درهم

     
 إطفاء حق استخدام ال ص.صداة      7,155,174
 تكلف  ت صيل مطلصياة عقد اإليجار     1,930,415

     
     

9,085,589     
     

 
 

 ومرادفات النقدنقد   13
 

2018  2019   
   درهم  درهم
     

 في الامدمس لقد   8,691,409  8,013,530
 لدى اللمصملقد   606,908,839  595,806,662

      مدائع قاي ة األ.ل    24,864,733  6,192,308
     

610,012,500  640,464,981   
      يممل: مخاص خسارة الخفاض القم    ) 5,393) ) 5,662)

     
610,006,838  640,459,588   

   19يممل: حساتاة بمكم  مكشصف  )إي اح  ) 229,618,042) ) 246,966,740)
      كث  من  ال   أشه  قاي ة األ.ل تستلق أليممل: مدائع  ) 23,483,400) ) 20,590,721)

     
      لقد مم ادفاة المقد  387,358,146  342,449,377

 
مهي غي  متراحر  للع لمراة اليصممر     ال رررررررررررررر رالراة اللمكمر اللمصم هي مدائع مقيردة إلصرررررررررررررردار  لردى  بهرا    ال لتفظالصدائع الثرابتر   إن 

 %  2% إلى 0,65: 2018% )2% إلى 0,65لل ج صع   تت امح الفصائد ال كتسب  على ه ه الصدائع من 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 النقد )يتبع(ومرادفات نقد   13
 

يتم تقيمم األرصررردة لدى اللمصم على ألها  اة مخاط  ائت الم  ممخف ررر  تسرررلك التخلف عن السرررداد حيث أن ه ه اللمصم تخ رررع 
بتقدي  مخارررررررررررررص الخسرررررررررررررارة على    ال ج صع ل قات  عالم  من قلل اللمصم ال   مي  في الدمل  اة العالق   مفقان ل ل ، تقصم إدارة  

شره ان  لم يتجامز أح من األرصردة لدى    12األرصردة لدى اللمصم في لهاي  فت ة التق ي  ت لل  يعادل خسرارة االئت ان ال تصقع  لفت ة  
االئت ان اللمصم في لهاي  فت ة التق ي  اسرررتلقاس السرررداد، ممع األخ  في االعتبار الخل ة السررراتق  في التخلف عن السرررداد ممعدالة 

بتقيمم عدم م.صد الخفاض في القم  ، ميالتالي لم تسررررجل أح مخاررررارررراة خسررررارة على ه ه   ال ج صع اللالم  لللم ، قامت إدارة  
  األرصدة 

 
 

 جهات ذات عالقة  14
 

أم م ارسررررر  التي يكصن لل سررررراه ين فيها القدرة على التلكم  مال مشرررررآة اة العالق  هم ال سررررراه صن ماإلدارة ال ئمسرررررم  إن الجهاة 
 اة العالق  مالتي تمشررأ من ال عامالة التجاري  الجهاة تأ ي   لي  في الق اراة التشررغيلم  مال الم   تلتفظ ال ج صع  تأرصرردة مع 

  اة العالق    ا يلي:الجهاة ت عدالة متفق عليها بين 
 

2018  2019   
   درهم  درهم
 مستحق من جهات ذات عالقة:    

   م م  ش    الط صح لالستث اراة  181,385,169  303,684,522
   م م  ال ج صع  ال لكم  القات    65,000,000  5,000,000

   م م   هيدرا العقاري  ش  45,915,296  45,821,797
   دما.ن العجبان   م م  42,635,684  135,842,603
 ب مي تيمتي إس إل   31,027,759  21,800,000
   م م   ش    رميال للتطصي   29,865,212  36,838,523
   م م  ش    تفسي  لل قامالة مالامال  العام    19,906,725  19,906,725
 تال تكمصلص.يم سي فمسم   م م   18,574,352  20,732,736
 حارب هاشيل سلمم هاشي  12,383,783  12,883,783
   م م  ال لكم  الدارة الش  اة   ال ج صع   7,838,895  3,629,171
 ديصان ملي العهد   3,379,140  3,379,140
 ب ارح إلدارة الغاتاة   م م   3,366,058  2,361,683
   م م رميال تكمصلص.ي سصليصشمم   2,788,090  1,092,238
  صلست  شن الجمي لج  بمجيم   1,200,000  1,200,000
   م م   ش    تالل الخلمج لتا مم ال ماظ  الطلميم  مالخدماة المراعم   610,404  1,758,180

   م م  ال ج صع  ال لكم  القات    -  12,143,243
 ريم للتطصي    م م    -  2,892,732
 مل د علي خلف .اسم   -  472,362
 بي سي إح .ي .ي في  – إن بي سي   -  233,817
      أخ ى   509,148  896,873

     
632,570,128  466,385,715   

      قم   الالخفاض مخاص خسارة يممل:  ) ( 87,906,519 ) 103,118,622)
     

529,451,506  378,479,196        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  14
 

من الجهاة لل سرررتلق يصفرررح الجدمل التالي الل    في خسرررائ  االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي ال ح تم اإلعت ا  ت  
 :9 اة العالق  ت ا يتفق مع المهج ال بسل لل يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 

  
 

 المجموع
 المقيمة بشكل   

 فردي 
 المقيمة بشكل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
       

 2018يماي   1ال صيد   ا في   4,766,631  31,727,851  36,494,482
       

34,951,818 
 

34,927,846  23,972 
 لاتج عمد استلصا  الش  اة التاتع  ت ص.ك  

   29)إي اح  معامالة خافع  لسمط ة مشت     
       

               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة  ) 418,479)  32,090,801  31,672,322
 2019يماي   1ال صيد   ا في   4,372,124  98,746,498  103,118,622

       
               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة  ) 662,200) ) 14,549,90) ) 15,212,103)
        2019ديسمبر  31الرصيد كما في   3,709,924  84,196,595  87,906,519

 
2018  2019   
   درهم  درهم
 مستحق إلى جهات ذات عالقة:    

 مكتك س ص الشم  طلمصن   6,238,344  3,044,496
   م م  ال ج صع  ال لكم  القات    3,959,725  785,310

   م م  للتا مم الداخلي اتش تص ام  714,317  1,682,568
   ال  اعف  لالستشاراة التسصيقم    م م  313,950  -
 الج   للسف  مالسماح    م م    192,064  -

 مخازن زح   م م    95,150  1,247,968
 تكمصلص.ي سلصشن رميال ادفالس   -  741,254
 ب م.ت ممج مت   ار يتمكتشصرالرميال   -  529,307
 مامع العجبان لألعال   ,م م    -  150,000

      أخ ى   -  18,032,691
     

26,213,594  11,513,550        
     

18,085,213  18,750,295        
 

لت صيرل متطلبراة رأس ال رال العرامرل لل ج صعر      ال ج صعر  ال لكمر عالقر  الق ض ال قردم من  ال  الجهر   مي ثرل الق ض ال قردم من  
   سمصيان % 7,89: 2018) سمصيان % 7,19يخ ع الق ض لفائدة ت عدل 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  14
 

2018  2019   
   درهم  درهم
 قرض إلى جهة ذو عالقة:    

  م م العقارح   الش ف  لالستث ار  5,240,644  5,240,644
      يممل: مخاص الخفاض القم     ) ( 5,240,644 )   5,240,644

     
-  -        
     

        11مص.صداة العقد )إي اح   173,940,606  269,235,435
     

       21مبال  متعلق  تعقصد اإللشاء )إي اح  –مطلصياة العقد   3,518,103  8,502,869
 

 % تاإلفاف  إلى إيلصر على ال لل  ال ستلق 2فائدة ت عدل  م م  العقارح   يل ل الق ض ال قدم إلى الش ف  لالستث ار
 

الجهاة  منيصفرررح الجدمل التالي الل    في خسرررائ  االئت ان ال تصقع  على مدى الع   المممي ال ح تم اإلعت ا  ت  لل سرررتلق 
 :9 اة العالق  ت ا يتفق مع المهج ال بسل لل يمار الدملي للتقاري  ال الم  رقم 

  
 

 المجموع
 المقيمة بشكل   

 فردي 
 المقيمة بشكل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
       
 2018يماي   1ال صيد   ا في   -  -  -

               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة   -  5,240,644  5,240,644
 2019يماي   1ال صيد   ا في   -  5,240,644  5,240,644

               صافي إعادة قماس مخاص الخسارة   -  -  -
        2019ديسمبر  31الرصيد كما في   -  5,240,644  5,240,644
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  14
 

 السم  من:تتكصن ال عامالة الهام  مع الجهاة  اة العالق  خالل 
 

2018  2019   
   درهم  درهم
     

      أتعاب إدارة ممكافآة   18,108,909  17,341,769
     

      إي اداة من عقصد   41,030,275  285,328,684
     

      تعاقد من الباطن   تكالمف /اريفام  8,256,215  10,429,506
     

      مااريف ع صمم  م داري / تكالمف مصظفين  75,390,714  75,329,230
     
        17 اة عالق  )إي اح  مقابل مستلق لجهاة الدفعاة ال قدم مقاص    20,000,000  -

 
مالخدماة إلى الشر مط ماألحكام على الملص ال تفق علم  بين  الب رائعممشرت ياة    الجهاة  اة العالق من  الماتج تسرتمد اإلي اداة 

  الجهاة
 
 

 رأس المال  15
 

  درهم للسهم الصاحد 300سهم تقم    1,000من  الش    رأس ماليتكصن  
 

   2018و  2019ديسمبر  31في 
   درهم  درهم
     

 ال ج صع  ال لكم  القات     م م   999  299,700
      ال ج صع  ال لكم  إلدارة الش  اة   م م    1  300

     
300,000  1,000        

 
 

 إحتياطي قانوني وإحتياطي مقيد  16
 

في شأن الش  اة التجاري  مالمظام األساسررررررررري   2015  لسم  2رقم )لدمل  اإلماراة الع يم  ال تلدة  االتلادحالقالصن  ألحكاممفقان 
قد تق ر ال ج صع  إيقا  ه ه    إلى احتماطي قالصلي غي  قابل للتصزيع  صررررررررررررافي ريح السررررررررررررم من   %10  تلصيليتطلك ،  للشرررررررررررر   

 ع ي  قابل للتصزيغ يحتماطالا ا هإن % من رأس ال ال  50التلصيالة السمصي  عمدما يسامح االحتماطي 
 

للتصزيع  قابلللش  اة التاتع  إلى االحتماطي ال قيد مه ا ال لل  غي   تم تلصيل االحتماطماة القالصلم 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 رأس المال المساهم به 17
2018  2019   
   درهم  درهم
     

 ال ساهم ت رأس ال ال   357,610,312  234,335,312
     

 
لل ال   مسرتلقان مال ح  ان  ،مليصن درهم  6,03لق ار ال سراه ين، قامت ال ج صع  بتلصيل رصريد ت لل    ممفقان في السرمصاة السراتق ،  

  ساهم ت  ال ال الال ستفيد المهائي )"ال ال "  لل ج صع ، إلى رأس 
 

إلى ال ج صع   تم تسرررررجيل األرض   قطع  أرض، الشررررر    األم المهائم ،   م م ال ج صع  ال لكم  القات ررررر   ، لقل مال  2018في  
ت  ت لل     تجاه ال ج صع ، ميالتالي تم تسرررجيلها   أسررر ال مسررراهم ال ص.صداةكأع ال تطصي  قيد التمفي  متم معاملتها   سررراه   في  

   23مليصن درهم )را.ع إي اح  144,5
 

  عمد االسررتلصا  على الشرر  اة 29مليصن درهم )را.ع إي رراح   83,8ت لل   ت    سرراهم  ، تم تسررجيل رأس ال ال الأي رران   2018في  
 التاتع  الخافع  للسمط ة ال شت    مال ح تم ممل  لل ج صع  من قلل ال ال  المهائي 

 
 مليصن درهم، مال ح تم ممل   143,27لق ار ال سررررررررررررراه ين، قامت ال ج صع  بتلصيل رصررررررررررررريد إفرررررررررررررافي ت لل    ممفقان ،  2019في  

   ساهم ت ال ال اللل ج صع  من قلل ال ال  المهائي إلى رأس 
 

مليصن درهم تم اسررتالمها   20  ت لل تم سررداد سررلف   ،  ال ج صع  ال لكم  القات رر    م م لتعلم اة    مفقان ،  2019عالمة على  ل  في 
   14)إي اح لجهاة  اة عالق  ، مقابل رصيد مستلق 2013في 

 
ل ، ال يص.د التمام على ال ج صع  تسررررررررررداد ه ه ال بال  تلت أح ظ   من الظ م  مأح سررررررررررداد  ت ص.ك شرررررررررر مط االتفاس مع ال ا

لتقدي  ال ج صع   تاإلفرررررررررررررراف  إلى  ل ، تلدد شرررررررررررررر مط االتفاقم  أل  عمد حل ال ج صع ، فإن اللقصس مال مايا  مفقان  يكصن   تالكامل
، يجك أن تكصن متسرررررررررررامي  مع تل  ت مااللتماماة في صرررررررررررافي ال ص.صداة مال طلصياة ال تبقم ، ال  تبط  ب أس ال ال ال سررررررررررراهم  

ل طلصياة، ميالتالي يتم ل تحقصس ال لكم  ملمسررررر أدماةه ا أق ب إلى  ت    ال  تبط  ب أس مج صع   ل ل ، فإن رأس ال ال ال سررررراهم
 ع ف  ف ن حقصس ال لكم  

 
 

   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 18
2018  2019   
   درهم  درهم
     

 يماي    1في   95,556,829  63,162,424

15,562,322 
 

- 
 لاتج عمد استلصا  الش  اة التاتع  ت ص.ك  

    29)إي اح  معامالة خافع  لسمط ة مشت     
 مل ل للسم     22,756,334  25,218,115
      مدفصع خالل السم    ) 10,679,620) ) 8,386,032)

     
      ديسمبر 31في   107,633,543  95,556,829
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 حسابات بنكية مكشوفة  19
2018  2019   
   درهم  درهم
     

 حساتاة بمكم  مكشصف   229,618,042  246,966,740
     

 
، تم اللارررررصل على تسرررررهيالة  السرررررم  السررررراتق من اللمصم ال ختلف   في   اللسررررراتاة اللمكم  ال كشرررررصف تم االسرررررتفادة من تسرررررهيالة  
يتم سررداد اللسرراتاة    شرراريعالتشررهادة دفع معت دة مسررتل   من  فرر الهامن اللمصم ال للم  مالتي تم   اللسرراتاة اللمكم  ال كشررصف 

م تبط  تأسررررررعار  للمكم  ال كشررررررصف اللسرررررراتاة امعدالة الفائدة ال سررررررتلق  على السررررررلك على إن  عمد الطلك    اللمكم  ال كشررررررصف 
  اض بين اللمصم تاإلق
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  20
2018  2019   
   درهم  درهم
     

  مم دائم  تجاري   579,956,312  628,815,019
 مخاص مااريف مش مع   410,038,886  207,116,449
 ملتجماة دائم     261,033,640  315,046,225
 مخاص غ ام  تأخي     118,200,000  118,650,000
 أمراس دفع دائم    54,082,443  69,325,225
 مخاص خسائ  مش مع مقدرة   28,203,706  4,834,611

      استلقاقاة م مم دائم  أخ ى    663,812,903  873,353,761
     

2,217,141,290  2,115,327,890        
 

بصفررررررع سررررررماسرررررراة إلدارة ال خاط  ال الم  للتأكد من دفع   ال ج صع قامت   يصمان   60هص   ال شررررررت ياةإن معدل فت ة اإلئت ان على  
 ال يتم تل يل أي  فصائد على أرصدة ال مم الدائم  التجاري    االلتماماة الدائم  في حدمد فت ة االئت ان ال لددة 

 
   ا يلي:هي الل    في مخاص غ اماة التأخي  خالل السمصاة إن 

 
2018  2019   
   درهم  درهم
     

 يماي    1في   118,650,000  62,150,000
      )عكس / مل ل للسم    ) ( 450,000  56,500,000

     
      ديسمبر  31في   118,200,000  118,650,000
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(ذمم دائنة تجارية وأخرى  20
 

   ا يلي:هي خالل السمصاة خسائ  مش مع مقدرة الل    في مخاص إن 
 

2018  2019   
   درهم  درهم
     

 يماي    1في   4,834,611  8,293,386
 مل ل للسم     28,203,706  5,927,669

      مبال  معكصس  خالل السم   ) 4,834,611) ) 9,386,444)
     

      ديسمبر  31في   28,203,706  4,834,611
 
 

 مطلوبات العقود 21
2018  2019   
   درهم  درهم
     

  1مبال  متعلق  تعقصد اإللشاء )  140,363,706  209,278,188
        2مبال  مستل   مقدمان من ع الء )   547,091,145  538,400,948

     
747,679,136  687,454,851        

 
  تمشرررررأ ه ه ال طلصياة  اإللشررررراءهي أرصررررردة مسرررررتلق  للع الء ت ص.ك عقصد  اإللشررررراءإن مطلصياة العقد ال تعلق  تعقصد     1)

  عمدما تجامزة دفع  معيم  لإلي اداة ال عت   بها حتى تاريخ  ت ص.ك ط يق  اإلدخال 

 
تسرلمم الب رائع إلى الع يل  عمدما يدفع  يتم االعت ا  تاإلي اداة عمد لقل السرمط ة على الب رائع إلى الع يل، عمدما يتم   2)

الع يل مقابل الب رررررررررائع قلل تسرررررررررلمم الب رررررررررائع مالخدماة ال صعصدة ال قدم  للع يل، فإل  يتم االعت ا  تسرررررررررع  ال عامل  
   طلصياة العقد حتى يتم لقل السمط ة على الب ائع مالخدماة ال صعصدة إلى الع يل  لل ج صع ال ستلم 

 
   ا يلي:  اإللشاءال تعلق  تعقصد يتم تصزيع ال بال  

2018  2019   
   درهم  درهم

 مبال  متعلق  تعقصد اإللشاء     
 متدامل −  140,363,706  209,278,188

      غي  متدامل −  -  -
     

209,278,188  140,363,706        
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59  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 مطلوبات العقود )يتبع( 21
 

 :  ا يلي السم  هي  ا في لهاي   العالق  اة  مالجهاةمن الع الء الخار.يين  اإللشاءال بال  ال تعلق  تعقصد إن 
 

2018  2019   
   درهم  درهم

 مبال  متعلق  تعقصد اإللشاء      
 أط ا   الث     136,845,603  200,775,319

        14.هاة  اة عالق  )إي اح   3,518,103  8,502,869
     

209,278,188  140,363,706        
 
 

 قروض بنكية  22
 

 :ال   م ال الي ال صحد م ا يليتتكصن الق مض اللمكم  ال در.  في بمان 
 

2018  2019   
   درهم  درهم

     
 تسهيل ق ض أل.ل   151,299,827  218,195,102

 تسهيالة ت صيل إسالمم    -  843,859
 تسهيالة ت صيل تقليدي    16,702,930  20,799,882

      تسهيالة أخ ى   150,613,000  174,613,000
     

414,451,843  318,615,757        
     
 تصزيع ق مض بمكم    ا يلي:     

 غي  متدامل    143,315,930  172,257,704
      متدامل   175,299,827  242,194,139

     
414,451,843  318,615,757        

 
 تسهيل ق ض أل.ل

  
في السرمصاة السراتق ، حارلت ال ج صع  على تسرهيلين لق ض أل.ل من بم  تجارح في أبصظلي، اإلماراة الع يم  ال تلدة  تل ل 

 أشه  إيلصر  6% تاإلفاف  إلى 3% إلى 2التسهيالة فائدة تأسعار السصس السائدة التي تت امح من 
 

مليصن درهم على أقسرررررررراط مختلف  بدمن تاري  اسررررررررتلقاس ملدد، مسرررررررريتم تسررررررررديده من   55,3يسرررررررردد الق ض األمل البال    −
 تال شاريع ال لددة التي تم اللاصل على ه ا الق ض من أ.لها  ال لتفظ بها ال تعلق عائداة ال

لمهائي مليصن درهم على أقسرراط  ابت  على أسرراس ريع سررمصح، ميسررتلق ال صرريد ال تبقي ا  96ُيسرردد الق ض الثالي البال   −
  2023في ديس ل  
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60  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  بنكية )يتبع(قروض  22
 

 لإللغاءغي  قابل   اةمن ال سرررررراه ين متخاررررررمارررررر لإللغاءشرررررر  اة غي  قابل   الفرررررر الاة  من خالل  الق مض أل.ل يتم فرررررر ان 
 عائداة ال ش مع ل
 

 تسهيالة ت صيل تقليدي 
 

  يتم سررداد إ. الي ملل  ال   باةخالل السررم  اللالم  مالسرراتق ، حاررلت ال ج صع  على العديد من ق مض ال عداة الثقيل  لشرر اء 
 ال   باة ال شت اة ت ص.ك تسهيالة الت صيل التقليدي  م هصل  لاالح اللم  . مع إن ب يح متفق علم    شه ان  36التسهيل خالل 

 
 تسهيالة أخ ى 

 
، ت ت إعادة التفامض على  ال الق فرررررررررررين مع اللم  م عادة .دملته ا تال لل  األسررررررررررراسررررررررررري ال تبقي مهص 2018خالل سرررررررررررلت ل   
مع   2018ديسر ل    31من    اعتباران هم لكل ممه ا  در  مليصن  6ميسرتلق الدفع على أقسراط ريع سرمصي  تقم    درهم  174,613,000

  سمصيان % 2,5شهصر إيلصر زائد  3مع ال صيد ال تبقي يل ل الق ض فائدة ت عدل  2023سلت ل   30سداد لهائي مستلق في 
 
 

 أعمال تطوير قيد التنفيذ 23
 

ال ج صعر   قطعر  أرض في الشرررررررررررررررارقر ، اإلمراراة الع يمر  ال تلردة  تم لقرل األرض من قلرل مرالر   ت ثرل أع رال التطصي  قيرد التمفير   
  تمصح اإلدارة تطصي  م عادة بمع األرض، 2018يماي   1الشرررر    األم المهائم ، إلى ال ج صع  في تاري  ال لكم  القات رررر    م م ،  

 ميماءن علم  تم تاممفها على ألها أع ال تطصي  قيد التمفي  
 

مليصن درهم   144,5ت  ت لل   تجاه ال ج صع  ميتم تسررجيلها   أسرر ال مسرراهم ال ص.صداةيتم تلصيل األرافرري أعاله   سرراه   في  
   17)را.ع إي اح 

 
 

 إيرادات 24
 

 زمنمملمعاة الب رررررائع في  مع م مر الصقت   اإللشررررراءتسرررررت د ال ج صع  إي اداتها من العقصد ال ل م  مع الع الء فم ا يتعلق تعقصد  
 ملدد على الملص التالي:

 
2018  2019   
   درهم  درهم

     
 الوقت مع مرور  –تصنيف اإليرادات     

 عقصد اإللشاء   3,467,867,185  3,720,963,006
 في زمن محدد  –تصنيف اإليرادات     

      ملمعاة الب ائع   237,814,548  209,611,979
     

3,930,574,985  3,705,681,733        
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61  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 إيرادات )يتبع( 24
 

 مصفح أدلاه: 2018م 2019ديس ل   31في  غي  ال ستصفم   اللتماماة األداء .مئيسع  ال عامل  ال خاص )إن 
 

2018  2019   
   درهم  درهم

     
      التماماة أداء غي  مستصفم    –عقصد اإللشاء   10,330,546,140  7,716,162,380

 
 

 تكاليف مباشرة 25
2018  2019   
   درهم  درهم

     
 تكالمف مصاد  1,146,450,695  1,370,997,981
 تكالمف مقاملي الباطن  993,692,685  1,014,324,924
 تكالمف مصظفين    658,083,244  641,356,675
   5استهالم م تلكاة ممعداة )إي اح   95,236,956  85,405,004

 إطفائ حق استخدام ال ص.صداة    5,683,630  -
 غ ام  تأخي    -  56,500,000
 مخاص مااريف مش مع، صافي  -  5,927,669
 إطفاء مص.صداة غي  مل صس    132,134  120,258

      تكالمف مباش ة أخ ى   430,229,766  323,489,774
     

3,498,122,285  3,329,509,110        
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  26
2018  2019   
   درهم  درهم

     
 تكالمف مصظفين    86,029,958  90,692,873
 أتعاب إدارة   18,917,257  18,038,296
   5استهالم م تلكاة ممعداة )إي اح   5,978,252  4,936,380
 مقصد م  باة  -خدماة   2,520,917  2,820,422

 صمال    1,958,255    2,929,661
 مااريف دعاي     -  14,341

 إطفاء مص.صداة غي  مل صس    312,791  387,284
 حق استخدام ال ص.صداة   ءإطفا  1,471,544  -

      أخ ى   52,788,282  52,027,626
     

171,846,883  169,977,256        
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62  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 إيرادات أخرى   27
2018  2019   
   درهم  درهم

     
 ملمعاة خ دة   6,694,090  7,695,770
 إي اداة استث ار، صافي    5,921,617  7,121,949
 ريح من بمع م تلكاة ممعداة    1,040,325  1,982,313
 دخل التصظمف  -  870,320

      أخ ى   6,668,330  6,938,267
     

24,608,619  20,324,362        
 
 

 مطلوبات طارئة   28
2018  2019   
   درهم  درهم

     
      ف الاة بمكم    3,305,478,177  3,064,204,581

     
      اعت اداة مستمدي    61,083,367  90,766,630

 
 أعاله من خالل ال سار االعتمادح لألع ال  ماالعت اداة ال ستمدي  تم إصدار ال  الاة اللمكم 
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63  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 استحواذ شركات تابعة بموجب معامالت خاضعة لسيطرة مشتركة    29
 

     شركات تابعة مستحوذ عليها 29/1
 

 :2018لسمط ة ال شت    خالل  خافع  عليها ت ص.ك معامالة االستلصا فم ا يلي تفاصيل الش  اة التاتع  التي تم 
 

 تاريخ االستحواذ الشركات التابعة
نسبة حقوق التصويت  

 األنشطة الرئيسية  المكتسبة% 
    

2018ا يماي   مامع فيمكس لألخشاب   م م   ممتجاة األخشاب  99% 
2018ا يماي   مكس   م م ريم ردح   ال بالي  مشاريع مقامالة 60% 

2018ا يماي    ريم اإلماراة لألل ميصم   م م   ممتجاة األل يميصم  99% 
2018ا يماي     م م   اإلماراة لل قامالة العام   مت هاح  ال بالي  مشاريع مقامالة 99% 

2018ا يماي   دبي - ل قامالة اللماء  الين مهاح ت  ال بالي  مشاريع مقامالة 100% 
2018ا يماي     م م  ش    إرساء لل قامالة العام   ال بالي  مشاريع مقامالة 99% 
2018ا يماي   سصيس شص صاليت  ص   م م   تجارة الشص صالت    99% 

2018ا يماي     م م   صلك يت ب مد تس  مت هاح  اإللشاءاة ال دلم مقامالة  100% 
 

      بدل 29/2
2018     
     درهم

     
      بدل     1,350,000
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64  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 استحواذ شركات تابعة بموجب معامالت خاضعة لسيطرة مشتركة )يتبع( 29
 
 2018يناير   1
 

تروجان لإلستثمار  
 العقاري ذ.م.م. 

مصنع فينكس  
 لألخشاب ذ.م.م. 

ريم ردي مكس  
 ذ.م.م. 

ريم اإلمارات  
  لأللمنيوم ذ.م.م. 

اإلمارات  ك يت هاي
  للمقاوالت العامة 

 ذ.م.م. 

ك الين  يهاي ت
  -  لمقاوالت البناء

 دبي
شركة إرساء  

 للمقاوالت العامة 

تك  -هاي
كونكريت  
 ذ.م.م.  برودكتس

سويس 
شوكواليت كو  

 المجموع  ذ.م.م. 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
           

 1,350,000 150,000 - 300,000 300,000 300,000 - - - 300,000 اللدل )أ  
                                                                                                                                                                                                     
           

        ال ص.صداة ال ستلص  عليها مال طلصياة ال عت   بها في تاري  االستلصا  
           

           الموجودات غير المتداولة  
 258,786,318 - 102,412,026 - - - 95,417,994  58,369,937  2,586,361 - م تلكاة ممعداة  

 260,052 - - - - - 184,897  75,155  - - مص.صداة غي  مل صس   
           

           الموجودات المتداولة 
 65,153,810 -  36,568,258 - - - 15,578,012  10,973,300   2,034,240  - مخممن  

 355,863,827 - 133,260,382 - - - 136,199,445  66,012,191   20,391,809  -  مم مديم  تجاري  مأخ ى  
 216,146,622 -  87,504,909 - - - 92,545,632 -  36,096,081  - مص.صداة العقد 

 35,331,457 150,000 11,253,690 300,000 300,000 300,000 2,846,097 16,569,135 3,312,535 300,000 مستلق من .هاة  اة عالق   
 18,558,378 - 7,165,078 - - - 5,154,106 4,206,762 2,032,432 - لقد مم ادفاة المقد  

           
           المطلوبات غير المتداولة 
 17,516,430 - - - - - 17,516,430 - - - ق ض من .ه   م عالق   

 15,562,322 - 4,089,907 - - - 8,003,207 2,443,951 1,025,257 - مكافآة لهاي  الخدم   
           

           المطلوبات المتداولة 
 7,089,535 - - - - - - 7,089,535 - - حساتاة بمكم  مكشصف   

 216,613,000 - - - - - 216,613,000 - - - ق مض  
 740,368,308 - 216,237,227 - - - 457,617,782 6,026,893 60,486,406 - مستلق إلى .هاة  اة عالق   

 94,960,081 -  21,033,635 - - - 72,351,704 - 1,574,742 - مطلصياة العقد 
 468,243,649 - 228,937,834 - - - 146,800,622 47,219,053 45,286,140 -  مم دائم  تجاري  مأخ ى  
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65  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 لسيطرة مشتركة )يتبع(استحواذ شركات تابعة بموجب معامالت خاضعة  29
 
 )يتبع( 2018يناير   1
 
 

تروجان لإلستثمار  
 العقاري ذ.م.م. 

مصنع فينكس  
 لألخشاب ذ.م.م. 

ريم ردي مكس  
 ذ.م.م. 

ريم اإلمارات  
  لأللمنيوم ذ.م.م. 

اإلمارات  ك يت هاي
  للمقاوالت العامة 

 ذ.م.م. 

ك الين  يهاي ت
  -  لمقاوالت البناء

 دبي
شركة إرساء  

 للمقاوالت العامة 

تك  -هاي
كونكريت  
 ذ.م.م.  برودكتس

سويس 
شوكواليت كو  

 المجموع  ذ.م.م. 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
           

 صافي الموجودات في 
 (610,252,861) 150,000 (92,134,260) 300,000 300,000 300,000 (570,976,562)  93,427,048 (41,919,087)  300,000 تاريخ االستحواذ  
                                                                                                                                                                                                     
 

 (37,370,819)   ينزل: صافي موجودات عائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 
                         
    

 (647,623,680)   صافي موجودات عائدة إلى المالكين )ب( 
                         
    

 (648,973,680)   ب(-سيطرة مشتركة )أصافي عجز ناتج من استحواذ شركات تابعة بموجب 
                         
    

    موزعة كما يلي: 
 83,807,512   راس ال ال ال ساهم ت  

 (732,781,192)   أرياح مستبقاة
                         
    
   (648,973,680) 
                         
 

  الفعلم ال لكم ال سررراه صن عن حقصقهم لارررالح الشررر   ، ميالتالي فإن    تاقي ، ممع  ل  فقد تمازل  م م % من األسرررهم في الشررر    الصطمم  لل شررراريع ماإللشررراءاة  50,91 م م   * ت تل  ت م.ان القات ررر  
 % 99,99هي  لل شاريع ماإللشاءاة   م م للش    في الش    الصطمم  
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66  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 استحواذ شركات تابعة بموجب معامالت خاضعة لسيطرة مشتركة )يتبع( 29
 

      سيطرة مشتركة ل خاضعةعند استحواذ شركات تابعة  داخلةصافي تدفقات نقدية  29/3
2018     
     درهم

     
 لقد مدفصع     -

 يممل: رصيد المقد مم ادفاة المقد ال ستلص  علم      11,468,843
     
     

11,468,843 
 عند استحواذ الشركات التابعة   الداخلةصافي التدفقات النقدية    

      الخاضعة لسيطرة مشتركة    
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67  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 جزء من االستثمار في الشركات التابعة استبعاد  30
 

مماررررررررررررررمع العجبان لألعال       م م   العجبان للدما.ن فيال تبقم  ملكيتها   بتلصيل الشرررررررررررررر   ، قامت 2018 يماي  1من  اعتباران 
  م م  )"الشرررر    األم المهائم "   يتم تلخمص ال   م ال الي لرررررررررررررررررر العجبان للدمان   م م     ال ج صع  ال لكم  القات رررر   م م  إلى  

   ا يلي  التلصيلممامع العجبان لألعال    م م    ا في تاري  
 

2018     
     درهم

 غير المتداولة  الموجودات    
 م تلكاة ممعداة    207,293,171

 مل صس مص.صداة غي      467,111
     
 الموجودات المتداولة     

 مخممن     27,753,321
  مم مديم  تجاري  مأخ ى     21,067,061

 مستلق من .هاة  اة عالق      2,061,105
 مص.صداة بيصلص.م      5,364,149
 دفعاة مقدم ، تأميماة ممااريف مدفصع  مقدمان     1,779,839
 لقد مأرصدة لدى اللمصم     9,375,883

     
 المطلوبات غير المتداولة     

 مخاص مكافآة لهاي  الخدم  لل صظفين     669,603
 أتعاب إدارة     124,841

     
 المطلوبات المتداولة     

 ق مض بمكم      10,000,015
  مم دائم  تجاري  مأخ ى     13,407,808

 إي اداة مؤ.ل      596,301
      مستلق إلى .هاة  اة عالق      132,184,827

     
 

118,178,245 
 صافي موجودات عند تحويل حصة الشركات التابعة بموجب    

      معامالت خاضعة لسيطرة مشتركة   
     
 موزعة كما يلي:    

 مال  ال ج صع   −    59,089,123
      حقصس ملكم  غي  مسمط ة   −    59,089,123

     
118,178,246          
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68  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية   31
 

ت ثل  ال لخارررررررررررر  للشرررررررررررر    التاتع  لل ج صع  التي لديها حقصس ملكم  غي  مسررررررررررررمط ة .صه ي  مليم  أدلاه إن ال علصماة ال الم   
 ل مفاة داخل ال ج صع  لال علصماة ال الم  ال لخا  أدلاه ال بال  قلل ا

 
   ريم ردي مكس ذ.م.م. 

2018  2019   
        درهم  درهم

           مص.صداة متدامل    145,558,653  121,507,484
      مص.صداة غي  متدامل     64,001,850  57,098,235

     
      مطلصياة متدامل     112,352,601  83,594,495

     
      مطلصياة غي  متدامل    5,750,479  2,861,433

     
      صافي حقصس ال كم     91,457,423  92,149,791

     
      إي اداة   193,942,307  189,599,046

     
(185,452,414 ( 194,634,675 )       مااريف   ) 

     
4,146,632  692,368 )       )خسارة / ريح للسم    ) 

     
4,146,632  692,368 )       مج صع )الخسارة / الدخل الشامل للسم    ) 

     
      صافي تدفقاة لقدي  داخل  من األلشط  التشغيلم    9,758,094  13,469,388

     
(10,678,863 ( 14,788,736 )       صافي تدفقاة لقدي  خار.  من األلشط  االستث اري   ) 

     
(536,180 ( 2,011,062 )       صافي تدفقاة لقدي  خار.  من المشاط الت صيلي  ) 

     
2,024,955  7,041,704 )       صافي تدفقاة لقدي  )خار.  / داخل    ) 
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69  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  األدوات المالية 32

 السياسات المحاسبية الهامة

إن تفاصريل السرماسراة ال لاسرلم  الهام  ماألسراليك ال سرتخدم  ت ا فيها قصاعد اإلدراج، أسراس القماس مأسراس اإلعت ا  تاإلي اداة 
 3م  مال طلصياة ال الم  مأدماة ال لكم  تم اإلفارررررررراح عمها في إي رررررررراح  مال ارررررررراريف ال تعلق  تكل بمد من بمصد ال ص.صداة ال ال

 حصل اللمالاة ال الم  ال صحدة 

 أهداف إدارة المخاطر المالية 

يقصم قسررررررم ال الم  تال ج صع  ت  اقب  م دارة ال خاط  ال الم  ال تعلق  تع لماة ال ج صع   تت رررررر ن ه ه ال خاط  مخاط  السررررررصس 
تالدخصل أم التجارة في األدماة ال الم  ت ا فيها األدماة ال الم  ال شررررررررتق  ال ج صع   ممخاط  االئت ان ممخاط  السرررررررريصل   ال تقصم 

 رة ال خاط  لغ ض ال  اري  أم إلدا
 

حيرث إن . مع مص.صداتهرا ممطلصيراتهرا المقردير  مقصمر  ترالردرهم    .صه ح ال تتع ض ال ج صعر  ل خراط  الع الة األ.ملمر  تشرررررررررررررركرل  
 اإلماراتي 

 إدارة مخاطر السوق 

مخاط  السرررررصس هي مخاط  التغي اة في أسرررررعار السرررررصس، مثل أسرررررعار صررررر   الع الة األ.ملم  مأسرررررعار الفائدة مأسرررررعار حقصس 
تدخل ال ج صع  في مج صع  متمصع  من األدماة ال الم      لكم  التي سررررررررررررص  تؤ   على دخل ال ج صع  أم قم   أدماتها ال الم  ال

إن الهد  من إدارة مخاط  السرررصس هص إدارة مم اقب    ال شرررتق  إلدارة تع فرررها ل خاط  الع الة األ.ملم  ممخاط  أسرررعار الفائدة 
  مقلصل ، مع تلسرررين العائد  إن ألشرررط  ال ج صع  تع فرررها تشررركل أسررراسررري ل خاط  مالم  التع ض ل خاط  السرررصس فررر ن معايي

 لا.   عن التغي اة في أسعار ص   الع الة األ.ملم  مأسعار الفائدة 

 إدارة مخاطر االئتمان 

ك ا   خسرارة مالم  لل ج صع  تشري  مخاط  االئت ان إلى خط  تخلف الط   ال قابل عن الصفاء تالتمامات  التعاقدي  م ا يؤدح إلى  
تع ض ال ج صع  ألقارررى حد ل خاط  االئت ان دمن م اعاة أح فررر الاة ملتفظ بها أم تلسررريماة إن  ،  2019ديسررر ل     31في  

األط ا  ال قابل  من الصفاء تااللتماماة مال ررررر الاة   تخلفائت الم  أخ ى، م ا سرررررص  يؤدح إلى خسرررررارة مالم  لل ج صع  تسرررررلك  
 :ال ج صع  تمشأ من من قلل ال الم  ال قدم 

 
 القم   ال در.  لل ص.صداة ال الم  ال عت   بها   ا هص مصفح في بمان ال   م ال الي ال صحد   •

 
من أ.رل تقليرل مخراط  االئت ران إلى اللرد األدلى، قرامرت اإلدارة بتطصي  ماللفراظ على تاررررررررررررررممفراة مخراط  ال ج صعر  االئت رالمر   

يتم تصفي  معلصماة التارررممف االئت الي من قلل م االة تارررممف  لدر.  مخاط  التخلف عن السرررداد لتارررممف التع فررراة مفقان 
مسرتقل  حيث ا  الت متاح ، م  ا لم تكن متاح ، تسرتخدم اإلدارة ال علصماة ال الم  األخ ى ال تاح  تشركل عام مسرجالة ال ج صع   

يتم م اقب  تع ض ال ج صع  متارممفها االئت الي ألط افها تشركل مسرت     التجاري  لتارممف ع الئها ال ئمسريين مال ديمين اآلخ ين 
   .متتصزع القم   اإل. الم  لل عامالة ال ل م  بين األط ا  ال قابل  ال عت دة
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70  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 32

 )يتبع(  إدارة مخاطر االئتمان

، م ر لر  تع ض لل ج صعر  يصفررررررررررررررح الجردمل أدلراه .صدة االئت ران لل ص.صداة ال رالمر  ممص.صداة العقرد معقصد ال رررررررررررررر رالراة ال رالمر 
 تاممف مخاط  االئت ان ال ج صع  ألعلى حد ل خاط  االئت ان من خالل 

 

 إيضاحات  

تصنيفات 
االئتمان  
 الخارجية

تصنيفات 
االئتمان  
 الداخلية

خسائر ائتمانية  
  12متوقعة لفترة 

شهر أو على مدى 
 العمر الزمني 

إجمالي القيمة 
 مخصص خسارة   المدرجة

صافي القيمة 
 المدرجة

 درهم   درهم   درهم       
        2019ديسمبر  31

 )ا   ال يمطلق  10  مم مديم  تجاري   
خسارة ائت ان متصقع  

على مدى الع    
 المممي

744,462,316 (106,751,855) 637,710,461 

 )ا   ال يمطلق  10   مديم ملتجماة 
خسارة ائت ان متصقع  

على مدى الع    
 المممي

824,555,124 (45,622,222) 778,932,902 

 )ا   ال يمطلق  11 مص.صداة العقد 
خسارة ائت ان متصقع  

على مدى الع    
 المممي

1,012,503,791 (15,809,223) 996,694,568 

مستلق من .هاة  
 )ا   ال يمطلق  14  اة عالق   

خسارة ائت ان متصقع  
 378,479,196 (87,906,519) 466,385,715 شه ان  12على فت ة 

 ال يمطلق  BB 13 أرصدة لدى اللمصم  
خسارة ائت ان متصقع  

 640,459,588 (5,393) 640,464,981 شه ان  12على فت ة 
        

        2018ديس ل   31

 )ا   ال يمطلق  10  مم مديم  تجاري   
خسارة ائت ان متصقع  

مدى الع    على 
 المممي

482,832,063 (112,847,805) 369,984,258 

 )ا   ال يمطلق  10 ملتجماة مديم   
خسارة ائت ان متصقع  

على مدى الع    
 المممي

1,003,437,295 (49,670,048) 953,767,247 

 )ا   ال يمطلق  11 مص.صداة العقد 
خسارة ائت ان متصقع  

مدى الع    على 
 المممي

941,481,104 (8,830,741) 932,650,363 

مستلق من .هاة  
 )ا   ال يمطلق  14  اة عالق   

خسارة ائت ان متصقع  
 529,451,506 (103,118,622) 632,570,128 شه ان  12على فت ة 

 ال يمطلق  BB 13 أرصدة لدى اللمصم  
متصقع  خسارة ائت ان 

 610,006,838 (5,662) 610,012,500 شه ان  12على فت ة 

 
ممص.صداة العقد، قامت ال ج صع  بتطليق المهج ال بسرررل في ال يمار مال لتجماة ال ديم  تالمسرررب  لل مم ال ديم  التجاري      1)

تقصم ال ج صع    ال تصقع  على مدار الع   المممي لقماس مخاررررررررررررررص لخسررررررررررررررائ  االئت ان   9الدملي للتقاري  ال الم  رقم  
بتلديد خسرررررررائ  االئت ان ال تصقع  له ه اللمصد تاسرررررررتخدام مخارررررررص مات يكس، يتم تقدي ها على أسررررررراس الخل ة التاريخم  
لخسررررررررارة االئت ان اسررررررررتمادان إلى حال  تجامز فت ة اسررررررررتلقاس ال ديمصن، مع تعديلها حسررررررررب ا يكصن مالئ ان لتعكس الظ م   

ميالتالي، تم ع ض مخاط  االئت ان له ه ال ص.صداة بماءن على حال     اللالم  متقدي اة الظ م  االقتاررررادي  ال سررررتقللم  
 تجامز فت ة االستلقاس من حيث ش مط مخاص مات يكس 
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71  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 32

 )يتبع(  إدارة مخاطر االئتمان

)عمد تطليق    2019ديسرررررر ل     31  ا في  ال ديم   مال لتجماةل مم ال ديم  التجاري   االخفاض قم   مخاررررررص خسررررررارة  تم تلديد 
 :  ا يلي  9 رقم ال يمار الدملي للتقاري  ال الم 

 
     أخرى   رئيسيينمطورين   عمالء الحكومة   
  

مقيمة بشكل  
  جماعي 

مقيمة بشكل  
  جماعي 

مقيمة بشكل  
  جماعي 

مقيمة بشكل  
 المجموع   فردي

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
           2019ديسمبر  31

   % 100  % 20,17  % 0,43  % 0,03  معدل خسارة ائت ان متصقع   
 مملتجماة  مم مديم  تجاري  

 1,569,017,440  61,595,634  431,223,338  882,944,431  193,254,037  مديم     
 152,374,077  61,595,634  86,960,670  3,768,088  49,685  يممل: مخاص خسارة  

           
           

           2018ديس ل   31
   %68,04  %4,64  %0,26  %0,16  معدل خسارة ائت ان متصقع   
  مم مديم  تجاري  مملتجماة 

  مديم     
414,510,408 

 
599,132,456, 

 
255,261,019 

 
217,365,475 

 
1,486,269,358 

 161,945,382  147,892,141  11,841,401  1,566,086  645,754  يممل: مخاص خسارة  
           
 

 مال لتجماةال خاررارراة أعاله لل مم التجاري  ال ديم  ال شرركصم في تلارريلها  تصزيعلم ص ج خسررائ  االئت ان ال تصقع ، فإن   مفقان 
درهم    49,095,577:  2018)  درهم  45,622,222    مدرهم  112,847,805:  2018درهم )  106,751,855  بل ال ررررديمرررر   

  السم على التصالي   ا في لهاي  
 

 ل ج صع  مات يكس ل لي تفاصيل مخاط  ال مم ال ديم  التجاري  بماءن على مخاصيصفح الجدمل التا
 

   أيام تجاوز فترة االستحقاق  -الدمم المدينة التجارية     

  
لم تتجاوز فترة 

  استحقاقها
31 – 90 
  يوما  

91 – 180 
  يوما  

181 – 365 
  يوما  

 أكثر من 
 المجموع  يوما   365

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             2019ديسمبر  31

 744,462,316  141,544,299  41,721,673  91,951,811  356,042,728  113,201,805   مم مديم  تجاري  
             
             

             2018ديس ل   31
 482,832,063  91,515,910  17,290,354  32,339,045  89,986,605  251,700,150   مم مديم  تجاري  
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72  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 32

 )يتبع(  إدارة مخاطر االئتمان
)عمد تطليق ال يمار   2019ديسرررر ل     31 اة العالق    ا في   الجهاةتم تلديد مخاررررص خسررررارة الخفاض قم   ال سررررتلق من  

 :  ا يلي  9 رقم الدملي للتقاري  ال الم 
 

 مستلق من الجهاة  اة العالق 
 

 المجموع
 المقيمة بشكل   

 فردي 
 المقيمة بشكل   

  جماعي
  

   درهم   درهم   درهم 
 2019ديس ل   31      
 معدل خسارة ائت ان متصقع    0,9%  100%  

 مستلق من .هاة  اة عالق    382,189,120  466,385,715  466,385,715
               يممل: مخاص خسارة   3,709,924  87,906,519  87,906,519

 2018ديس ل   31      
 معدل خسارة ائت ان متصقع    % 0,82  % 100  

 مستلق من .هاة  اة عالق    533,823,630  98,746,498  632,570,128
        يممل: مخاص خسارة   4,372,124  98,746,498  103,118,622

       

 مخاطر السيولة
إن مسؤملم  إدارة مخاط  السيصل  تقع على عاتق ف يق ال ساه ين، ال ح قام تإعداد سماس  إدارة مخاط  سيصل  مماسب  م ل  إلدارة  

 المقدي  مالسيصل  قاي ة األ.ل ممتصسط  األ.ل مطصيل  األ.ل ممتطلباة إدارة السيصل     ال ج صع متطلباة 
 

ط يق تاالحتفاظ تاحتماطماة  افم  من خالل ال  اقب  تشكل مست   للتدفقاة المقدي   تإدارة مخاط  السيصل  عن    ال ج صع تقصم  
ال ستقللم  ال تصقع  ممطاتق  تصاري  استلقاس ال ص.صداة مال طلصياة ال الم   يصفح الجدمل التالي تفاصيل االستلقاس التعاقدح  

دمل بماءن على التدفقاة المقدي  غي  ال خاصم  لل طلصياة ال الم   تم إعداد الج  ل طلصياتها ال الم  غي  ال شتق    لل ج صع ال تبقي   .أن تدفع  لل ج صع بماءن على أق ب تاري  ي كن 
 

 غير متداول
 أكثر من سنة 

 متداول  
 أقل من سنة 

  

   درهم  درهم
 2019ديسمبر  31    
  مم دائم  تجاري  مأخ ى    2,115,327,891  -

 ق مض بمكم    175,299,827  143,315,930
 حساتاة بمكم  مشكصف    229,618,042  -
 مستلق إلى .هاة  اة عالق     11,513,550  -

      مطلصياة عقد اإليجار   7,554,918  71,195,057
     

214,510,987  2,539,314,228        
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73  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاح

 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 32

 )يتبع( مخاطر السيولة
 غي  متدامل

 أكث  من سم 
 متدامل  

 أقل من سم  
  

   درهم  درهم
 2018ديس ل   31    
  مم دائم  تجاري  مأخ ى    2,217,141,290  -

 ق مض بمكم    242,194,139  172,257,704
 حساتاة بمكم  مشكصف    246,966,740  -
      مستلق إلى .هاة  اة عالق     26,213,594  -
     

172,257,704  2,732,515,763        

 الفائدة سعرإدارة مخاطر 
الفائدة من احت ال أن تؤ   التغي اة في أسرررعار الفائدة على اإلي اداة ال الم  أم تكالمف الت صيل لل ج صع     أسرررعارتمشرررأ مخاط  

  اللساتاة اللمكم  ال كشصف  من اللمصم تأسعار فائدة متغي ةعلى للتدفقاة المقدي  ل خاط  أسعار الفائدة  ال ج صع تع ض  ت

 الفائدة أسعارتلليل حساسم  
 لألدماة ال الم  التي تل ل فائدة في لهاي  فت ة التق ي   ألسرررعار الفائدةلقد تم تلديد تلليل اللسررراسرررم  أدلاه بماءن على التع فررراة 

تق ي   ان مسررتلقان تالمسررب  لل طلصياة  اة األسررعار ال تغي ة، تم إعداد التلليل تافت اض أن ملل  ال طلصياة القائم في لهاي  فت ة ال
  السم طصال 

 
 ريح لكان  ابت ، األخ ى  ال تغي اة . مع مع إتقاء أسراس لقط   75 بصاقعخالل السرم    الخف رت / ارتفعت قد الفائدة أسرعار كالت لص

الخفض / :  2018درهم )  2,982,156 ارتفع بصاقع / الخفض قد  2019ديسر ل    31للسرم  ال متهم  في   محقصس ال لكم  لل ج صع 
   درهم 3,651,042ارتفع بصاقع 

 للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة العادلة 
 في اللمالاة ال الم  ال صحدة تقارب قم تها العادل   ملينلل ص.صداة مال طلصياة ال الم    ا هص  ال در. تعتل  اإلدارة أن القمم 
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 )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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األلشط    من  الماتج ال طلصياة إن     م لشط  الت صيلاأل  من  الماتج يصفح الجدمل أدلاه تفاصيل التغيي اة في مطلصياة ال ج صع   
الت صيلم  هي تل  التي تم تارررممف التدفقاة المقدي  أم التدفقاة المقدي  ال سرررتقللم  في اللمالاة ال الم  ال صحدة لل ج صع  للتدفقاة 

  ة لقدي  من األلشط  الت صيلم  المقدي   تدفقا
 

   قروض بنكية   أنصبة أرباح
   درهم  درهم

     
 2019يماي   1ال صيد في   414,451,843  -
 عائداة من ق مض بمكم    6,215,721  -
 تسديد ق مض بمكم   ) 102,051,807)  -

      ألاب  أرياح مدفصع     - ) ( 25,000,000
     

      2019ديسمبر  31الرصيد في   318,615,757 ) ( 25,000,000
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  19 -، ميعد اإلبالغ عن مج صع  من اللاالة في الاررين، أعلمت ممظ   الاررل  العال م  أن تفشرري  صفيد2020يماي     30في  
اللين، تم تشررررررررررررررخمص ال ميد من اللاالة في عدد من على أل  "حال  طصارئ الاررررررررررررررل  العام   اة االهت ام الدملي"  ممم   ل   

الللدان في . مع أللاء العالم  مقد تم اتخا  إ. اءاة صررررررارم  متطليق عدد من السررررررماسرررررراة من قلل عدد من اللكصماة الحتصاء 
دفع ممظ   الارل   التشرار ه ا الفي مس الجديد ال ح سرمكصن ل  تأ ي  اقتارادح  مأصربح ال ميد من ال علصماة متاحان تدريجمان م ا 

  2020مارس  11مياء عال مان في  19-العال م  إلى إعالن أن  صفيد 

 
إن تأ ي  الفي مس ماأل   االقتارررررررادح الماتج عن التدابي  مالسرررررررماسررررررراة اللكصمم  الف دي  هص حدث غي  مص.ك للتعديل  لم تتأ   

من تقرديم هر ه الخردمراة عن تعرد  قرامرت اإلدارة     صعر ال ج اللرالمر  مالخردمراة األخ ى للع الء حيرث ت كمرت   ال ج صعر مشرررررررررررررراريع  
في حال  اسررررررررررررت  ار   لل ج صع تإعداد مم ا.ع  التصقعاة ال لد    بماءن على التصقعاة المقدي  الصاقيم  ماألرصرررررررررررردة المقدي  ال تاح  

سررررتلقاقها، ميالتالي اسررررتمتجت سررررص  يكصن لديها القدرة على الصفاء تالتماماتها عمد ا  ال ج صع الصفررررع، ماسررررتمتجت اإلدارة إلى أن  
إلى أل  ال يمال من ال ماسررررك االسررررت  ار في إعداد ه ه اللمالاة ال الم  على أسرررراس ملدأ االسررررت  اري   تالمظ  إلى المتمج  التي ال 

 داد أصررصلها، م مكالم  اسررت  لل ج صع ي كن التملؤ بها له ا الفي مس مالسررماسرراة الماتج  لالحتصاء مالتأ ي  على األلشررط  التشررغيلم  
  سص  يست   تقيمم  ل  خالل السم  ال الم  القادم  
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لتتصافق مع تارررممف السرررم  اللالم   لم يكن إلعادة   2018ديسررر ل    31تم إعادة تارررممف تعض أرقام ال قارل  للسرررم  ال متهم  في 
 للسمصاة اللالم  أم الساتق   ال ستبقاةالتاممف أح تأ ي  على صافي ال يح أم األرياح 
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  2020ديس ل   21اإلدارة بتاري  مجلس اللمالاة ال الم  ال صحدة من قلل تم اعت اد م .ازة إصدار 
 


