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تقريراعضاء مجلس اإلدارة
إلى املساهمين

بيان التقرير
املساهمون االعزاء
ن تق م إليكم ،بالنيابة عن مجلس الدارة للس ع ع ععادة ش ع ع ع تة المارات للم ع ات
يش ع ع ع
يس ع ع ع
مجلس الدارة القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021

م  ،بتق ي اعض ع ع ععاء

ق ض ع ععمن تفاية مق رة إدارة املخاع القوية إدارة اس ع ععتم ارية اوعمام او مات للس ع ععادة ش ع ع تة المارات للم ع ات ،تو ير
خ مات مسع ع ععتم ة ل م ئنا ،م اى فاة عسال ة ع ع ع ة س ع ع ع مة املؤظفين امله ة لش ع ع ع تة المارات للم ع ات عسال ال غم من تفش ع ع ع
جائحة كو ي 19-
ق قام يق عمل اس ع ع ع ععتم ارية االعمام لش ع ع ع ع تة المارات للم ع ات امل ون من ت ار القادة امله ة في ظائف مختلفة ،بتنس ع ع ع ععيق
اس ع ععتجابونا للو اء بش ع ع ل ام كا ش ع ع تة االمارات للم ع ات رائ ة في خ مات ص ع ععناعة الس ع ععل االس ع ععته تية س ع ع ي ة اى تة
الوسليم الس ي هذا ،إلال جا ب استجابونا االسو اقية ،سمح لنا بضمان استم ارية اوعمام خ م هذه او قات الص ة
حن قوم بم اج ة الوض باستم ار للتأت من نا ستجيب بش ل ام ل هتمامات الص ية الوشغيلية املالية
تقوم ش تة االمارات للم ع ات بمواصلة التزامها بت زيز قاع ة منتجاتها ذلك من خ م االبت ار التج ي الذي ال يزام جزءا
ال يتجز من رؤية الش تة لتحسين جودة حياة عم ئنا بش ل إيجاب
نظرة عامة لسنة 2021
خ م اىجائحة ،تنا خور ن بإث اتنا م ة خ ى ن ت تيز ا هو "املوظفون ال" عسال م ار اوشععه القليلة اوخيرة ،اضع اىجمي
للتكيف م الوض ع ع ع ال ي ي اىج ي بس ع ع ع ب تفش ع ع ع كو ي  19-في ش ع ع ع تة المارات للم ع ات ،لم تكن مهمتنا الفورية امامنا
تقليل اىخس ع ع ععائ  ،لكن ،باوح ى ،ض ع ع ععمان اس ع ع ععتم ار جمي ال مليات بس ع ع ع س ع ع عة ليس يق املوارد ال ش ع ع ع ية ل ينا متأخ ين في
صياغة تنفيذ ضل امل ادرات الش ية لل فاة عسال تحفيز موظف ش تة االمارات للم ع ات منهم اتصالهم
م ذلعك ،حن تفهم ن االس ع ع ع عتع امعة تي اعت ععار مهم في ت ور عا في املس ع ع ع ععتق ععل ق ملتزمين بشع ع ع ع ع ة بزيعادة زيز ممععارسع ع ع ع ععاتنععا
املست امة بنفس النهج امل تك املستخ م لتحسين تج ة عم ئنا
م خذ هذا اله ف في االعت ار  ،قمنا في س ععنة  2021بإعادة تح ي خ تنا الس ععتراتيجية املس ععتق لية للس ععنوات القادمة تت ون
اىخ ة ،الت كا خارعة ع يقنا لتحويل الش تة ت وي ها ،من ال ناص التالية:
ال ،إج اء شع ع ععخيم شع ع ععامل مت مق وسع ع ع اي ت اج ب أ امل ايير ال ئيسع ع ععية وداء عمام داء شع ع ع تة المارات للم ع ات في
السنوات اوخيرة
ثا يا ،إعار منظم للم ادئ التوجيهية الس ع ععتراتيجية ذلك لغ ض إض ع ععفاء اال س ع ععات عسال م ادراتنا ،س ع ععواء تلك الت اتخذ اها حت
اآلن غيرها الت سع ع ععتكشع ع ععفها في املسع ع ععتق ل ،اوه اف السع ع ععتراتيجية ال موحة للنمو اوداء تولي النق عسال م ى السع ع ععنوات
الث ث التالية ويجة تلك امل ادرات ،م اوخذ في االعت ار بيئة السوت ش ي ة التنا س اال ا
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األداء املالي
ق ث ا وشار جائحة كو ي  19-الغ ت في مجام االقتصاد منذ ب اية سنة  ،2020ماليا في جمي حاء ال الم
لق تكيف الش ع ع ع تة جي ا م تح يات الو اء اعتم ت تحسع ع ععين الت لفة املسع ع ععتم ت ابير التو ير عسال جمي املسع ع ععتويات ق
ا خفأ إجمالي الي ادات بنس ع ع ع ع ة  %8في عام  :2020( 2021اال خفاض بنس ع ع ع ع ة  )%46إلال  23 4مليون درهم إمارا (في س ع ع ع ععنة
 25 04 :2020مليون درهم إمارا )
ادت م ي ات التص ي بنس ة  %14في سنة  :2020( 2021ا خفاض بنس ة )%75
قع تج عن ذلععك ،اى فععاة عسال هععامر ال ح الجمععالي إلال  9 02(%39مليون درهم إمععارا ) في س ع ع ع عنععة  2021مقععابععل 10 4( %41
مليون درهم إمارا ) في سع ععنة  2020بالضع ععا ة إلال ذلك ،يتم يضع ععا اى فاة عسال مص ع ع ات عمومية ادارية بش ع ع ل ام عن
 11 8مليون درهم إمارا ( 11 8 :2020مليون درهم إمارا )
ق ساهم الق ار االستراتيجي باالسوثمار في او رات املالية االسوثمارية بش ل ت ير في مو الش تة
عسال ال غم من الظ ف االقتصع ععادية الص ع ع ة الضع ععغول التنا سع ععية ،ع ععجل ش ع ع تة المارات للم ع ات ر احا صع ععا ية بلغ
 1 87مليون درهم إمارا في سنة  2021مقابل صافي خسارة ( 7 18مليون درهم إمارا ) في عام 2020
التطلع إلى املستقبل
تم تنظيم اىخ ة في مجموعات رئيسع ع ععية من امل ادئ التوجيهية االسع ع ععتراتيجية الت شع ع ع ل امل ادرات املختلفة :املتاج ة باالسع ع ععهم،
استه اف عمليات االستحواذ توسي اوعمام (النمو ال ضوي غير ال ضوي)
املبادرات الرئيسية
ق ق مجلس الدارة لشع تة المارات للم ع ات باى اجة إلال ضع إسعتراتيجية قوية للشع تة بشع ل جمايي ،صعنفنا التخ ي
االس ععتراتيجي عويل اوجل باعت اره املوض ععو ال ئيذ ع الذي يت لب اهتمامنا ،ق ش ععأ ا عملية تخ ي اس ععتراتيجي مس ععتم ة من
خ لهعا يتم تحويعل مهمعاتهعا قيمهعا إلال هع اف م عادرات قعابلعة للتنفيعذ قعابلعة للقيعا س ع ع ع ععتو اىخ عة التوجيع ل عل من اتخعاذ
الق ارات عويل اوجل قصيره من ق ل مجلس الدارة للو اء بمهمة املنظمة
تتض ع ع ععمن إس ع ع ععتراتيجية ش ع ع ع تة المارات للم ع ات املتاج ة باالس ع ع ععهم ،اس ع ع ععته اف عمليات االس ع ع ععتحواذ توس ع ع ععي اوعمام ي تز
مسع ععتق ل املجموعة اآلن عسال هذه املجاالت الث ثة تق ن هذا سع ععيسع ععاع الش ع ع تة عسال تجا متوس ع ع مو السع ععوت س ع ع
عمليات االس ععتحواذ الس ععتراتيجية النمو املس ععته ف اخترات الس ععوت يس ع ال إلال ض ع اعار يمكننا من خ ل قيا التق م حو
ه نا سيح د إعار ال مل تيف يتم تصنيف او ش ة تحسينها لتحقيق ه اف الش تة غ اضها
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مفتاح النجاح هو تنفيذ اس ععتراتيجيونا ،م اقتراي الس ععنة املالية اىج ي ة ،قوم باس ععتم ار بتقييم اس ععتراتيجيات ال مل بحكمة
من خ م امل حظة اى كيمة م اى فاة عسال ال ؤية عويل اوجل إن م ادرتنا لعادة هي لة ر املام سع ع ععوف تتر اوعمام م ة
حت ون مس ع ععت ين للمس ع ععتق ل س ع ععنواص ع ععل تك يس فس ع ععنا للنمو عويل اوجل للش ع ع تة من خ م اى كمة في فس الوق ،
الستكشاف ص ال مل اىج ي ة اغتنامها لزيادة تحسين ترات اال كما خلق قيمة ملساهمينا
حوكمة الشركة:
بخص ععوص حوتمة الش ع كات  -تما تتوق  ،حن ملتزمون تماما بقا ون حوتمة الش ع كات في د لة المارات ال ية املتح ة تلتزم
ش ع ع ع ع تعة المعارات للم ع عات بعاى فعاة عسال م عايير ععاليعة ى وتمعة الش ع ع ع ع كعات د ن ي اس ع ع ع ععتونعاء تمع املوا قعة عسال دليعل حوتمعة
الش تة اىخاص بش تة االمارات للم ع ات من ق ل مجلس الدارة الذي يح د الهياكل ال مليات الت يتم من خ لها التحكم
في تصع ات الشع تة بواسع ة مجلس إدارتها م ادئ اى وتمة التوجيهية الت تو ها الشع تة يوضععا ال ليل د ار مسععؤ ليات
جمي ة ع اي املص ععل ة املش ععارتين في عمليات اى وتمة بما في ذلك اىجم ية ال مومية للمس ععاهمين مجلس الدارة بما في ذلك
رئيس مجلس الدارة ىجعان مجلس الدارة الدارة التنفيعذيعة ىجعان الدارة ذات الص ع ع ع علعة التع قيق الع اخسي التع قيق اىخعار ي
مين الش تة ة اي املصل ة اآلخ ين
التشكر
ن تق م بخالم الش ععك التق ي إلال ص ععاحب الس ععمو الش ععي خليفة بن اي
في اىختام ،بالنيابة عن مجلس الدارة ،يش ع
بن س ع ع ععل ان م هيان  -رئيس ال لة ،ص ع ع ععاحب الس ع ع ععمو الش ع ع ععي محم بن راشع ع ع ع م مكتوم  -ائب رئيس ال لة رئيس مجلس
الو راء حاتم دب  ،صاحب السمو الشي محم بن اي بن سل ان م هيان ،لي عه بو ظب ائب القائ اوعسال للقوات
املس ع ع ع ععل ععة رئيس املجلس التنفي ععذي لم ععارة بو ظب في د ل ععة الم ععارات ال ي ععة املتح ع ة -حفظهم هللا جمي ععا -عسال توجيه ععاتهم
املست امة دعمهم املستم في املجام االقتصادي بال لة
تما د ن ع ي عن امتنا للمسع ع ع ععاع ة الت ا ن الذي تلقيت من السع ع ع ععل ات اى ومية املسع ع ع ععاهمين املوظفين خ م سع ع ع ععنة
 2021بالنيابة عن ش ع تة المارات للم ع ات ،ش ععك تم عسال م ا قتكم م نا في ال حلة املمت ة املق لة س ع ال باس ععتم ار ذم
قصارى جه ا لل مل بش ل حسن ،ف ل او ضل للش تة

املخلم لكم،
السي ادر اى مادي
رئيس مجلس الدارة
7 February 2022
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ اإلمارات للمرطبات ش.م.ع"( .الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها معاً بـ "المجموعة)
والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2021وكل من بيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل
الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات حول
البيانات المالية الموحدة التي تشمل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة
كما في  31ديسمبر  2021وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وفقاً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
أساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات
حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين
""قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن
مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين .ونعتقد بأن ّبينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا
لرأينا.
أمر آخر
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020من قبل مدقق حسابات آخر والذي أظهر
تقريره المؤرخ في  4مارس  2021رأي غير معدل حولها.
أمر التدقيق الرئيسي
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .لقد قمنا
بمناقشة أمور التدق يق الرئيسية مع لجنة التدقيق ،ولكنها ال تشمل جميع األمور التي تم تحديدها من خالل تدقيقنا والتي تم
مناقشتها مع لجنة التدقيق .قمنا بتوضيح أمر التدقيق الرئيسي الذي حددناه ،وقمنا بإدراج ملخص بإجراءات التدقيق التي أجريناها
لمعالجة هذا األمر .تم تناول هذا األمر ف ي سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأيا
منفصال بشأن هذه األمر.

السادة أكبر أحمد ( ،)1141سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد جالد ( ،)1164محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم موسى الدجاني (،)726
عباده محمد وليد القوتلي (  ،)1056راما بادمانابها أشاريا ( ،)701سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
اإلمارات للمرطبات ش.م.ع( .يتبع)
أمر التدقيق الرئيسي (يتبع)
كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسي

أمر التدقيق الرئيسي
تقييم االستثمارات العقارية
كما في  31ديسمبر  ،2021بلغت القيمة العادلة المدرجة قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بتقييم االستثمارات العقارية:
لالستثمارات العقارية  11,81مليون درهم (إيضاح  )6والتي
• قمنــا بتقييم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم وتنفيــذ الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابم على تقييم المجموعــة
تمثل نسبة  %17,51من إجمالي الموجودات
لالستثمارات العقارية؛
تتمثل سياسة المجموعة في تحديد القيمة العادلة • قمنا بتقييم مؤهالت وكفاءات المقيمين واالطالع على شـ ـ ـ ـ ـ ــرو
لالستثمارات العقارية على أساس سنوي .يتم االعتراف بأي
مشـ ـ ـ ـ ــاركة المقيمين مع المجموعة لتحديد ما إذا كانت هناك أية
مكاسب أو خسائر ناتجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
أمور قد تؤثر على موضوعيتهم أو تحد من نطاق عملهم؛
كما في  31ديسمبر  ،2021اعترفت المجموعة بخسارة
القيمة العادلة بمبلغ  0,28مليون درهم فيما يتعلق بإعادة • حصـ ـ ـ ـ ـ ــلنا على تقارير التقييم التي قدمها المقيمون المعينون من
قبل اإلدارة لتقييم التقييم العادل لالستثمارات العقارية؛
تقييم هذه االستثمارات العقارية.
• قمنا بفحص المعلومات المالية المتعلقة باالسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات العقارية
تم إجراء تقييمات لالستثمارات العقارية في  31ديسمبر
التي اسـتخدمها المقيمون من خالل التحقق منها وذلك بمقارنتها
 2021من قبل مقيمين خارجيين مستقلين ("المقيمين") من
مع السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها المجموعة.
ذوي الخبرة المناسبة في األسواق المعينة التي يتم فيها
االحتفاظ بالعقارات .عند تحديد القيمة العادلة للعقار ،يأخذ • قمنا بمراجعة تقارير التقييم لالس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات العقارية وتقييم ما إذا
كان أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوم وطرق التقييم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة متوافقة مع المعايير
المقيمون في االعتبار المعلومات الخاصة بالعقار مثل
المعمول بها لتقييم العقارات ومناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام في تحديد
القيمة السوقية وإيرادات اإليجار .كما يقومون بتطبيق
القيمة العادلة ألغراض البيانات المالية الموحدة؛
افتراضات للعوائد المتوقعة وإيجارات السوق المقدرة ،والتي
تتأثر بعوائد السوق السائدة ومعامالت السوق المماثلة • ،قمنا بمراجعة التقديرات واألحكام الرئيسـ ــية المسـ ــتخدمة وحصـ ــلنا
للوصول إلى القيمة العادلة.
على تأكيدات معقولة بأن هذه التقديرات واألحكام يمكن تحقيقها
بناء على البيانات التاريخية والحالية المتاحة؛
ً
لقد اعتبرنا هذا األمر كأمر تدقيق رئيسي بسبب األحكام
والتقديرات المرتبطة بالتقييم .نتيجة لذلك ،فإن تقييم القيمة • أجرينا مناقشات مع المقيم لفهم العمل الذي قام به؛ و
العادلة يتطلب حكم هام من قبل مدقق الحسابات فيما يتعلق • قمنـا بتقييم اإلفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح في البيـانـات المـاليـة الموحـدة فيمـا يتعلق
بالتقديرات المحاسبية المستخدمة من قبل اإلدارة.
بهذا األمر مقابل متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
راجع إيضاح  3حول السياسات المحاسبية ،إيضاح  4حول
المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد وإيضاح  6حول
اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة المرفقة
المتعلقة بتقييم االستثمارات العقارية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
اإلمارات للمرطبات ش.م.ع( .يتبع)
معلومات أخرى
إن أعضاء مجلس اإلدارة هم المسؤولين عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة ،الذي حصلنا
عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات .إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في االطالع على المعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم
بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها
أخطاء مادية.
أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
ً
إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك ،استناداً إلى األعمال التي قمنا
بها فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير .ليس لدينا ما ن ِ
فصح عنه في هذا الشأن.
ُ
مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وطبقاً
ألحكام النظام األساسي للشركة واألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة 2015
(وتعديالته) ،وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد البيانات المالية الموحدة
بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح متى
كان مناسباً ،عن المسائل المتعلقة باالستم ارري ــة واعتماد مبـ ــدأ االستم ارري ـ ــة المحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو
وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية،
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
عال من
دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده.
التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
تمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف ً
جمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على
م
أو
فردي
بشكل
ية
ر
جوه
وتعتبر
الخطأ،
وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن
ُ ّ
بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين ً
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق.
كما نقوم أيضا:
•

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ،
بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا
لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل االحتيال
التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
اإلمارات للمرطبات ش.م.ع( .يتبع)
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (يتبع)
•

باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

•

بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل
اإلدارة.

•

باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية المحاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظ ــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة
على االستمرار .وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى
اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب
علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك،
قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستم اررية.

•

بتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا
كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

•

بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو األنشطة التجارية داخل
المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال التدقيق
للمجموعة ونتحمل كامل المسؤولية عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما في
ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.
كما نقوم باطالع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم
تأثير معقوًال على استقالليتنا وإجراءات الحماية
بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر ًا
ذات الصلة متى كان مناسباً.
من األمور التي يتم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة ،نقوم بتحديد األمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات
المالية الموحدة للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال
القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،أن ال يتم اإلفصاح عن امر معين في
تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
اإلمارات للمرطبات ش.م.ع( .يتبع)
إفصاح حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
عالوة على ذلك ،ووفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة ( 2015وتعديالته) ،نفيد
بما يلي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2021
•

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

•

تم إعداد البيانات المالية الموحدة ،من جميع النواحي الجوهرية ،بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة ( 2015وتعديالته)؛

•

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛

•

أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛

•

يبين اإليضاح  8حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاحات المتعلقة باألسهم التي قامت المجموعة بشراء أو االستثمار
فيها خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021؛

•

يبين اإليضاح  11حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة والشرو
التي قد تمت بموجبها؛ و

•

أنه ،طبقاً للمعلومات التي توفرت لنا ،لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد ارتكبت خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2021أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
( )2لسنة ( 2015وتعديالته) أو فيما يتعلق بالشركة وعقدها ونظامها األساسي مما قد يؤثر جوهرياً على أنشطتها أو
مركزها المالي كما في  31ديسمبر .2021

ديلويت آند توش (الشرق األوسم)

محمد خميس التح
رقم القيد 717
 7فبراير 2022
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
إيضاحات

2021
درهم

2020
دالم

إيطادات
ينمل :خصم

23,034,993
( (66,519

25,035,303
( (278,059

إيطادات ،صا
تكمفة ابيعات

22,968,474
( (13,943,654

24,757,244
( (14,396,251

إجمالي الربح
اصاايف بيح وتوزيح
اصاايف ةمواية وإدااية

9,024,820
( (11,003,865
( (7,823,010

10,360,993
( )10,343,011
( (8,355,949

خسااة تشغيمية لمسنة
تكمفة تمويا
إيطادات تمويا
استهرس آالت واكائن اانطة
(خسااة) /اكسك القيمة العادلة الستثمااات ةقااية
إيطادات إيماا
اونودات االية اصنفة
اكسك القيمة العادلة الستثمااات
بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااة
إيطادات أخطه

5
6
6

( (9,802,055
( (728,423
212,430
( (422,201
( (275,461
1,686,816

( )8,337,967
( (617,114
368,231
( )702,720
88,624
1,998,183

8
11

7,276,690
3,923,425

ربح( /خسارة) للسنة
العائد( /الخسارة) األساسية والمخفضة للسهم

19

تشكا اميضاحات المط قة نمء ال يتم أم ان لذب البيانات المالية الموحدةم

19,902

1,871,221

( (7,182,861

0,062

( )0,239

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
إيضاح
ربح( /خسارة) للسنة

2021
درهم
1,871,221

2020
دالم
( (7,182,861

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً
إلى بيان الربح أو الخسارة:
أدوات حقوق الممكية
اكسك القيمة العادلة الستثمااات
المصنفة بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشااا اآلخط

8

مجموع الدخل( /الخسارة) الشاملة للسنة

تشكا اميضاحات المط قة نمء ال يتم أم ان لذب البيانات المالية الموحدةم

287,700
2,158,921

43,191
( (7,139,670

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

الطصيد

 1ينايط 2021

خسااة لمسنة
الخسااة الشاامة األخطه لمسنة
تحويا احتياب القيمة العادلة لممونودات
المالية بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشااا
اآلخط
اممو .الخسااة الشاامة لمسنة
تحويا احتيابيات قانونية وإلماايه إلى
خسائط اتطاكمة (إيضاحات  14و)15
الطصيد

 31ديسمبط 2020

رأس
المـال
درهم

إحتياطي
قانوني
درهم

إحتياطي
إلزامي
درهم

إحتياطي القيمة
العادلة
درهم

خسائر
متراكمة
درهم

مجموع
حقوق الملكية
درهم

30,000,000

10,002,276

1,500,000

911,984

()16,304,094

26,110,166

-

-

-

43,191

()7,182,861
-

( )7,182,861
43,191

-

-

-

( )627,613

-

-

-

( )584,422

-

( )10,002,276

( )1,500,000

-

627,613
()6,555,248
11,502,276

( )7,139,670
-

30,000,000

-

-

327,562

()11,357,066

18,970,496

ابح لمسنة
الدخا الشااا اآلخط لمسنة

-

-

-

287,700

1,871,221
-

1,871,221
287,700

اممو .الدخا الشااا لمسنة
تحويا احتياب قانون

-

187,122

-

287,700
-

1,871,221
()187,122

2,158,921
-

الرصيد في  31ديسمبر 2021

30,000,000

187,122

-

615,262

()9,672,967

21,129,417

تشكا اميضاحات المط قة نمء ال يتم أم ان لذب البيانات المالية الموحدةم

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ابح( /خسااة) لمسنة

تعديرت لـ:

استهرس امتمكات وآالت واعدات
استهرس حق استخدا .المونودات
اكسك ان استاعاد امتمكات وآالت واعدات
اخصص اكا آت نهاية الخداة لمموظفين
اكسك( /خسااة) القيمة العادلة الستثمااات ةقااية
تكمفة تمويا
إيطادات تمويا
إيطادات أنصاة أاباح ان استثماا أوااق االية
زيادة( /ةك ) اخصص اخموم اتقاد.
اخصص خسااة ائتمام اتوقعة
زيادة
اكسك القيمة العادلة الستثماا اونودات االية اصنفة بالقيمة العادلة ان
خرل الطبح أو الخسااة
اكسك ان بيح استثمااات

2021
درهم

2020
دالم

1,871,221

)(7,182,861

1,710,486
1,754,675
)(15,312
266,578
275,461
728,423
)(174,323
)(38,107
629,899
160,076

2,051,976
1,901,650
)(5,500
316,194
()88,624
617,114
)(320,597
)(47,634
)(100,234
1,757,153

)(7,276,690
-

)(3,581

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
(زيادة) /نقص اخموم
(زيادة) /نقص ذام ادينة تمااية وأخطه
زيادة ابمغ استحق ان نهات ذات ةرقة
زيادة( /نقص) ابمغ استحق لمهة ذو ةرقة
زيادة( /نقص) ذام دائنة تمااية وأخطه

)(107,613
)(1,232,283
)(1,323,035
)(532,637
77,013
1,201,233

)(1,104,944
1,174,645
3,463,457
)(127,542
)(412,797
)(352,187

النقد (المستخدم في) /الناتج من العمليات
اكا آت نهاية الخداة المد وةة لمموظفين

)(1,917,322
)(568,743

2,640,632
)(372,044

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

)(2,486,065

2,268,588

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
اشتطيات امتمكات وآالت واعدات
ةائدات ان بيح امتمكات وآالت واعدات
ةائدات ان بيح استثمااات
إيطادات أنصاة أاباح استممة
إيطادات تمويا استممة
اشتطيات استثمااات

)(683,751
15,312
38,107
186,941
)(11,123,310

)(917,449
5,500
863,079
47,634
320,597
-

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثمارية

)(11,566,701

319,361

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تكمفة تمويا اد وةة
تسديد الممء الطئيس لم موبات ةقود اميماا
ةائدات ان قطض ان نهة ذو ةرقة

)(671,021
)(2,655,793
17,000,000

)(228,603
)(2,257,089
-

صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

13,673,186

)(2,485,692

صافي (النقص) /الزيادة في النقد ومرادفات النقد

)(379,580

102,257

)(6,709,913

)(6,812,170

)(7,089,493

)(6,709,913

6,131,365

1,702,023

-

1,575,562
4,650,376

النقد واطاد ات النقد

بداية السنة

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح )12
معامالت غير نقدية:
إفا ات إلى حق استخدا .المونودات
تحويا ان اونودات غيط اتداولة احتفظ بها لممتانطة:
إلى امتمكات وآالت واعدات
إلى استثمااات ةقااية

تشكا اميضاحات المط قة نمء ال يتم أم ان لذب البيانات المالية الموحدةم

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
1

معلومات عامة

إم اماااات لممطباات .م.م.م ("الشـطكة") ل شـطكة اسـالمة ةااة ،تأسـسـت
صادا ةن صاحك السمو حاكم دب م إم الشطكة ادانة سوق دب المال م

دب  ،اماااات العطبية المتحدة بمونك اطسـو.

صـ ـ ــدا القانوم االتحادي اقم  32لسـ ـ ــنة  2021بشـ ـ ــأم الشـ ـ ــطكات التمااية ("قانوم الشـ ـ ــطكات المديد")  20سـ ـ ــبتمبط ،2021
وس ـ ـ ــيدخا حيم التنفيذ  2ينايط  2022ليحا بالكااا احا القانوم االتحادي اقم  2لس ـ ـ ــنة  2015بش ـ ـ ــأم الش ـ ـ ــطكات التمااية،
اوةد ال يتماوز ســنة واحدة
المعدل ("القانوم )" 2015م إم الممموةة بصــدد اطانعة األحكا .المديدة وســوف ت بق ات مااتها
ان تاايخ دخول التعديرت حيم التنفيذم
تتمثا األنش ـ ـ ـ ة الطئيس ـ ـ ــية لمش ـ ـ ــطكة تعبئة وبيح المياب المعدنية وكذلك تص ـ ـ ــنيح القواايط والعبوات البرس ـ ـ ــتيكيةم تمتمك الش ـ ـ ــطكة
نميح أنحاء دولة اماا اات
اصـ ـ ـ ـ ــنعين دبا وحتا ،اماااات العطبية المتحدةم تقو .الشـ ـ ـ ـ ــطكة بتسـ ـ ـ ـ ــويق وتوزيح وبيح انتماتها
العطبية المتحدة ودول الشطق األوسم األخطه وأ طيقيام
إم العنوام المسما لمشطكة لو مممم  ،5567دب  ،اماااات العطبية المتحدةم
تمتمك الشـ ـ ـ ـ ــطكة شـ ـ ـ ـ ــطكتين تابعتين امموكتين بالكااا؛ ولما نيما لممطباات ذم.م.م واماااات لممطباات ذم.م.م دولة اماااات
العطبية المتحدةم تعما لذب الشطكات التابعة تمااة المياب المعدنية والعصائط والمشطوبات الغازية والمشطوبات الكطبونيةم
2

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة

تم ت بيق المعاييط الدولية لمتقاايط المالية المديدة والمعدلة التالية ،الت أص ــاحت س ــااية المفعول لمفتطات الس ــنوية الت تبدأ أو
لـذب البيـانـات المـاليـة الموحـدةم لم يكن لت بيق المعـاييط الـدوليـة لمتقـاايط المـاليـة المـديـدة والمعـدلـة أي تـأثيط
بعـد  1ينـايط 2021
لا .ةم ى الماالغ المدانة لمسنوات الحالية والسابقة ولكن قد ياثط ةمى احاساة المعاارت أو التطتياات المستقبمية.

تعديالت على إعادة تشــليل معيار ســعر الفائدة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
:7
السنة السابقة ،باقت الممموةة تعديرت المطحمة  1إةادة تشكيا اعياا سعط الفائدة  -تعديرت ةمى المعياا الدول لمتقاايط
المالية اقم  / 9المعياا المحاســب الدول اقم  39والمعياا الدول لمتقاايط المالية اقم 7م تعدل لذب التعديرت ات ماات احاســاة
التحو المحددة لمسماح بمواصمة احاساة التحو لمتحو المتأثط خرل تطة ةد .اليقين قبا تعديا بنود التحو أو أدوات التحو
كنتيمة مةادة تشكيا اعياا سعط الفائدةم
الس ـ ـ ــنة الحالية ،باقت الممموةة تعديرت المطحمة  2إص ـ ـ ــرح اعياا س ـ ـ ــعط الفائدة  -إةادة تش ـ ـ ــكيا اعياا س ـ ـ ــعط الفائدة -
تعـديرت ةمى المعيـاا الدول لمتقـاايط المـاليـة اقم  9والمعيـاا المحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الدول اقم  39والمعيـاا الدول لمتقـاايط المـاليـة اقم 7
والمعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة اقم  4والمعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة اقم 16م إم ت بيق لـذب التعـديرت يم ّكن الممموةـة ان
ةك آثاا التحول ان األسـ ـ ــعاا المعطوفـ ـ ــة بين البنوس (أيبوا) إلى أسـ ـ ــعاا الفائدة المعيااية البديمة (يشـ ـ ــاا إليها أيضـ ـ ــا باسـ ـ ــم
"المعدالت الخالية ان المخابط" أو  )RFRدوم التسـبك تأثيطات احاسـبية ال تو ط اعمواات افيدة لمسـتخدا البيانات المالية
الموحدةم

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة (يتبع)

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار المتعلقة بلوفيد –  – 19امتيازات اإليجار ذات العالقة
السـ ـ ـ ـ ــنة السـ ـ ـ ـ ــابقة ،اةتمدت الممموةة بشـ ـ ـ ـ ــكا ااكط ااتيازات اميماا ذات العرقة بكو يد – ( 19تعديا ةمى المعياا الدول
المحاسـ ـ ــاة ةن ااتيازات اميماا الت حدثت كنتيمة اااشـ ـ ـطة لـ
لمتقاايط المالية اقم  )16الت قدات إةفاء ةمم لممسـ ـ ــتأنطين
كو يد  ،19 -ان خرل تقديم وســيمة ةممية لممعاييط الدولية لمتقاايط المالية اقم 16م كانت لذب الوســيمة العممية اتاحة الســتئماا
أو قبا  30يونيو 2021م
االاتيازات الت أثطت أي تخفيض اد وةات اميماا ةمى المد وةات المستحقة أصر
اااس  ،2021أصـدا امم اعاييط المحاسـاة الدولية ااتيازات اميماا ذات العرقة بكو يد –  19لما بعد  30يونيو 2021
(تعـديـا ةمى المعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة اقم  )16الـذي يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ن ـاق الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـة العمميـة لت بيق تخفيض اـد وةـات اميمـاا
أو قبا  30يونيو 2022م
المستحقة أصر
السـ ـ ـ ـ ـ ــنة المالية الحالية ،قاات الممموةة بت بيق التعديا ةمى المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم ( 16الصـ ـ ـ ـ ـ ــادا ةن امم
اعاييط المحاساة الدولية اايو  )2021قبا تاايخ نفاذبم
تسمح الوسيمة العممية لممستأنط باختياا ةد .تقييم اا إذا كام ااتياز اميماا ذات العرقة بكو يد –  19يعد تعدير لعقد اميماام
اد وةات اميماا ناتج ةن ااتيازات اميماا ذات العرقة
يمك ةمى المسـ ـ ــتأنط الذي يقو .بهذا االختياا احتسـ ـ ــام أي تغييط
بكو يد –  19الذي ي بق المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  ،16كما لو لم يكن التغييط تعدير لعقد اميماام
تن بق الوسـ ــيمة العممية قم ةمى ااتيازات اميماا الت تحدث كنتيمة اااش ـ ـطة لكو يد  19 -و قم إذا تم اسـ ــتيفاء نميح الشـ ــطو
التالية:
•
•
•

اـد وةـات اميمـاا إلى تعـديـا اقـابـا لعقـد اميمـاا والـذي يكوم إلى حـد كبيط نف
ينتج ةن التغييط
لعقد اميماا الذي يسبق التغييط اااشطة؛
أي تخفيض اد وةات اميماا ياثط قم ةمى المد وةات المس ـ ــتحقة أص ـ ــر أو قبا  30يونيو ( 2022ااتيازات
اميماا تف بهذا الشـط إذا أدت إلى تخفيض اد وةات اميماا أو قبا  30يونيو  2022وزيادة اد وةات اميماا
الت تمتد إلى اا بعد  30يونيو )2022؛ و
ال يوند تغييط نولطي ةمى شطو وأحكا .ةقد اميماام
أو أقـا ان البـدل

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

لم تقم الممموةة بت بيق المعاييط الدولية لمتقاايط المالية المديدة والمعدلة المصداة التالية والت لم يحن اوةد ت بيقها بعد:
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  17ةقود التأاين

يحدد المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  17ااادئ االةتطاف بعقود التأاين وقياسها وةطفها
وام صاح ةنها ويحا احا المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  4ةقود التأاينم يمخص
المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  17نموذنا ةااا ،يتم تعديمه لعقود التأاين اح ايمات
المشااكة المااشطة ،يوصف كنهج الطسو .المتغيطةم يتم تاسيم النموذج العا .إذا تم استيفاء
اعاييط اعينة ةن بطيق قياس االلتما .بالتغ ية المتاقية باستخدا .نهج تخصيص األقسا م
يستخد .النموذج العا .اال تطافات الحالية لتقديط المبمغ والتوقيت وةد .التأكد ان التد قات
االةتااا أسعاا
النقدية المستقبمية ويقي بشكا صطيح تكمفة ةد .اليقينم ولو يأخذ
السوق وتأثيط خيااات وفمانات حاام وثائق التأاينم
الفائدة
يونيو  ،2020أصدا امم اعاييط المحاساة الدولية تعديرت ةمى المعياا الدول
لمتقاايط المالية اقم  17لمعالمة المخاوف وتحديات التنفيذ الت تم تحديدلا بعد نشط المعياا
الدول لمتقاايط المالية اقم 17م تانا التعديرت تاايخ الت بيق المبدئ لممعياا الدول
لمتقاايط المالية اقم ( 17اتضمنا التعديرت) إلى تطات إةداد التقاايط السنوية الت تبدأ
أو بعد  1ينايط 2023م و الوقت نفسه ،أصدا امم اعاييط المحاساة الدولية تمديدا
لإلةفاء الماقت ان ت بيق المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم ( 9تعديرت ةمى المعياا
الدول لمتقاايط المالية اقم  )4الت تمد تاايخ انتهاء الصرحية الثابت لإلةفاء الماقت ان
المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  4إلى
ت بيق المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم 9
أو بعد  1ينايط 2023م يمك ت بيق المعياا الدول
تطات التقاايط السنوية الت تبدأ
لمتقاايط المالية اقم  17بأثط انع اا لم يكن ذلك غيط ةمم  ،و لذب الحالة يتم ت بيق
نهج األثط الطنع المعدل أو نهج القيمة العادلةم
لغطض ات ماات االنتقال ،يكوم تاايخ الت بيق المبدئ لو بداية تطة إةداد التقاايط السنوية
الت ت بق يها المنشأة المعياا ألول اطة ،ويكوم تاايخ االنتقال لو بداية الفتطة الت تسبق
اااشطة تاايخ الت بيق المبدئ م

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1ينايط 2023

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.

18

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعديرت ةمى المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  10والمعياا المحاس ـ ـ ـ ـ ــب الدول اقم 28
بيح أو المسالمة األصول بين المستثمط والشطكات المايمة أو المشاايح المشتطكة

لم يتم بعد تحديد تاايخ الت بيق

تتناول التعديرت ةمى المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  10والمعياا المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــب الدول
اقم  28الحاالت الت يكوم يها بيح أو المسـ ـ ــالمة األصـ ـ ــول بين المسـ ـ ــتثمط وشـ ـ ــطكاته
المايمة أو المشـ ـ ـ ـ ـ ــاايح المشـ ـ ـ ـ ـ ــتطكةم ةمى ونه التحديد ،تنص التعديرت ةمى أم األاباح أو
الخس ـ ــائط الناتمة ةن خس ـ ــااة الس ـ ــي طة ةمى ش ـ ــطكة تابعة ال تحتوي ةمى نش ـ ــا تمااي
اعاامة اح ش ـ ـ ــطكة زايمة أو اش ـ ـ ــطو .اش ـ ـ ــتطس يتم المحاس ـ ـ ــاة ةنه باس ـ ـ ــتخدا .بطيقة حقوق
حـدود اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
أابـاح أو خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطكـة األ .قم
الممكيـة ،يتم االةتطاف بهـا
المس ــتثمطين غيط ذات الص ــمة تمك الش ــطكة المايمة أو المش ــطو .المش ــتطسم وبالمثا ،إم
أي ش ـ ـ ــطكة تابعة
األاباح والخس ـ ـ ــائط الناتمة ةن إةادة قياس االس ـ ـ ــتثمااات المحتفظ بها
ســابقة (والت أصــاحت شــطكة زايمة أو اشــطو .اشــتطس يتم المحاســاة ةنه باســتخدا .بطيقة
أاباح أو خسـ ـ ــائط الشـ ـ ــطكة األ .السـ ـ ــابقة قم إلى اده
حقوق الممكية) يتم االةتطاف بها
اصالح المستثمطين غيط ذات الصمة الشطكة المايمة أو المشطو .المشتطس المديدةم
لم يتم بعـد تحـديـد تـاايخ ت بيق التعـديرت ان قبـا امم
ذلكُ ،يسمح بالت بيق الماكط لمتعديرتم

اعـاييط المحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـة الـدوليـة؛ واح

تعديرت ةمى المعياا المحاسـ ـ ـ ــب الدول اقم  1ةطض البيانات المالية المتعمقة بتصـ ـ ـ ــنيف
الم موبات كمتداولة أو غيط اتداولة
ةطض الم موبات كمتداولة
تاثط التعديرت ةمى المعياا المحاسـ ـ ــب الدول اقم  1قم
أو غيط اتداولة بيام المطكم المال ولي ابمغ أو توقيت االةتطاف بأي أصـ ــا أو التما.
أو دخا أو اصـ ـ ـ ـ ــطو ات أو المعمواات الت تم ام صـ ـ ـ ـ ــاح ةنها حول تمك البنودم توف ـ ـ ـ ــح
التعديرت أم تص ـ ـ ــنيف الم موبات كمتداولة أو غيط اتداولة يعتمد ةمى الحقوق القائمة
نهـايـة تطة التقطيط ،وتحـدد أم التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف ال يتـأثط بـالتوقعـات حول اـا إذا كـانـت المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة
ســتمااس حقها تأنيا تســوية االلتما ،.اوفــحا أم الحقوق قائمة إذا تم االاتثال لممواثيق
نهاية تطة التقطيط ،وقد .تعطيفا ل ـ ـ ـ ـ ــ "التسوية" لتوفيح أم التسوية تشيط إلى التحويا إلى
ال طف المقابا ان النقد أو أدوات حقوق الممكية أو المونودات أو الخداات األخطهم
يتم ت بيق التعديرت بأثط اس ـ ــتقبم لمفتطات الس ـ ــنوية الت تبدأ
اح السماح بالت بيق الماكطم

أو بعد  1ينايط ،2023

 1ينايط 2023
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المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
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المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعديرت ةمى المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  3اندااج األةمال :بامشـ ـ ـ ــااة إلى امباا
المفاهيم

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1ينايط 2022

تهدف التعديرت إلى تحديث المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  3بحيث يشـيط إلى امباا
المفاهيم لسـ ــنة  2018بدال ان إباا سـ ــنة 1989م كما أنها تضـ ــيف إلى المعياا الدول
لمتقاايط المالية اقم  3ات ماات ،بالنس ـ ــاة لرلتمااات الت تقح ن اق المعياا المحاس ـ ــب
الدول اقم  ،37أم يقو .المسـتحوذ بت بيق المعياا المحاسـب الدول اقم  37لتحديد اا إذا
تاايخ االس ـ ــتحواذ نتيمة ألحداث س ـ ــابقةم بالنس ـ ــاة لمضـ ـ ـطياة الت
كام لناس التما .حال
س ــتكوم ف ــمن ن اق تفس ــيط لمنة تفس ــيطات التقاايط المالية الدولية اقم  21الضـ ـطائك ،يقو.
المسـ ــتحوذ بت بيق تفسـ ــيط لمنة تفسـ ــيطات التقاايط المالية الدولية اقم  21لتحديد اا إذا كام
خيط ،تضيف
الحدث الممم .الذي ينشأ ةنه التما .بد ح الضطياة قد حدث بتاايخ االستحواذم أ ا
ةممية
التعديرت بيانا صـ ـ ـ ـطيحا بأم المس ـ ـ ــتحوذ ال يعتطف بالمونودات المحتممة المقتناة
اندااج األةمالم

تس ــطي التعديرت ةمى إنداانات األةمال الت يكوم تاايخ االس ــتحواذ يها أو بعد بداية
الفتطة السنوية األولى الت تبدأ أو بعد  1ينايط 2022م ُيسمح بالت بيق الماكط إذا قاات
المنشـ ـ ـ ـ ــأة أيضـ ـ ـ ـ ــا بت بيق نميح المطانح المحدثة األخطه (المنشـ ـ ـ ـ ــواة اح امباا المفاهيم
المحدث) نف الوقت أو قبا ذلكم

تع ــديرت ةمى المعي ــاا المح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ــدول اقم  16امتمك ــات وآالت واع ــدات المتعمق
بالعائدات قبا االستخدا .المقصود

تمنح التعــديرت أم تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ان تكمفــة أي بنــد ان بنود الممتمكــات واآلالت والمعــدات أي
ةائدات ان بيح األصـناف المنتمة أثناء إحضـاا ذلك األصـا إلى الموقح والحالة الرزاة له
ليكوم قاد اا ةمى العما بال طيقة المقص ــودة ان قبا امدااةم وبدال ان ذلك ،تعتطف المنش ــأة
بعائدات بيح لذب البنود ،وتكمفة إنتاج تمك البنود ،الطبح أو الخسـااةم تقو .المنشـأة بقياس
تكمفة لذب البنود و قا لممعياا المحاس ـ ــب الدول اقم  2المخموم .توف ـ ــح التعديرت أيض ـ ــا
اعنى "اختااا اا إذا كام األصـ ـ ــا يعما بشـ ـ ــكا صـ ـ ــحيح"م حاليا ،يحدد المعياا المحاسـ ـ ــب
الدول اقم  16ذلك كتقييم اا إذا كام األداء التقن والمادي لألصـ ـ ـ ــا يمكن اسـ ـ ـ ــتخدااه
إنتـاج أو توايـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح أو الخـداـات ،أو تـأنيطلـا ليخطين ،أو ألغطاض إداايـة .إذا لم يتم
ةطفــها بشــكا انفصــا بيام الدخا الشــااا ،يمك أم تفصــح البيانات المالية ةن ااالغ
الطبح أو الخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااة والت تتعمق ببنود انتمـة ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ان
العـائـدات والتكمفـة المـدانـة
اخطنات األنشـ ـ ـ ـ ة العادية لممنشـ ـ ـ ــأة ،وأي بند (بنود) بيام الدخا الشـ ـ ـ ــااا يشـ ـ ـ ــما لذب
العـ ــائـ ــدات والتكمفـ ــة .يتم ت بيق التعـ ــديرت بـ ــأثط انع  ،ولكن قم ةمى بنود الممتمكـ ــات
واآلالت والمعدات الت يتم إحضاالا إلى الموقح والحالة الرزاة لها لتكوم قاداة ةمى العما
بال طيقة الت تقص ــدلا امدااة أو بعد بداية الفتطة األولى المعطوف ــة البيانات المالية
الت ت بق يهـا المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة التعـديرت أوالم يمـك ةمى المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأة االةتطاف بـاألثط التطاكم
لمت بيق المبدئ لمتعديرت كتعديا لمطصــيد اال تتاح لألاباح المســتاقاة (أو أي اكوم آخط
ان حقوق الممكية ،حسك االقتضاء) بداية تمك الفتطة األولى المعطوفةم
تسطي التعديرت لمفتطات السنوية الت تبدأ
الماكطم

أو بعد  1ينايط  ،2022اح السماح بالت بيق
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المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
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المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعديرت ةمى المعياا المحاسب الدول اقم  37المخصصات ،الم موبات المحتممة
والمونودات المحتممة المتعمق بالعقود المثقمة باملتمااات  -تكمفة تنفيذ العقد

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1ينايط 2022

تحدد التعديرت أم "تكمفة الو اء" بالعقد تش ـ ــما "التكاليف الت تتعمق اااش ـ ـطة بالعقد"م يمكن
أم تكوم التكاليف الت تتعمق اااش ـ ـ ـ ـ ـطة بالعقد إاا تكاليف إفـ ـ ـ ـ ــافية لمو اء بهذا العقد (ةمى
سـبيا المثال العمالة والمواد المااشـطة) أو تخصـيص التكاليف األخطه المطتا ة اااشـطة بتنفيذ
العقود (ةمى س ـ ـ ــبيا المثال تخص ـ ـ ــيص اص ـ ـ ــاايف االس ـ ـ ــتهرس لبند ان الممتمكات واآلالت
والمعدات المسـ ـ ـ ــتخداة تنفيذ العقد)م يتم ت بيق التعديرت ةمى العقود الت لم تسـ ـ ـ ــتو
بها المنش ـ ـ ـ ــأة بعد بمميح التماااتها بداية تطة التقطيط الس ـ ـ ـ ــنوي الت ت بق يها المنش ـ ـ ـ ــأة
التعديرت أوالم لم يتم إةادة بيام المقااناتم وبدال ان ذلك ،يمك ةمى المنشـ ـ ـ ـ ـ ــأة االةتطاف
باألثط التطاكم لت بيق التعديرت ابدئيا كتعديا لمطص ـ ـ ــيد اال تتاح لألاباح المس ـ ـ ــتاقاة (أو
أي اكوم آخط ان حقوق الممكية ،حسك االقتضاء) ،تاايخ الت بيق المبدئ م
تسطي التعديرت لمفتطات السنوية الت تبدأ
الماكطم

أو بعد  1ينايط  ،2022اح السماح بالت بيق

دواة التحســينات الســنوية  2020-2018ةمى المعاييط الدولية لمتقاايط المالية الت تتضــمن
التعـديرت ةمى المعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة اقم  ،1المعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة اقم
 ،9المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  16والمعياا المحاسب الدول اقم 41
تتضمن التحسينات السنوية تعديرت ةمى أابعة اعاييط:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ألول مرة
يو ط التعديا إةفاء إف ـ ــافيا لمش ـ ــطكة التابعة الت تص ـ ــاح ا اقة ألول اطة بعد الش ـ ــطكة األ.
فيما يتعمق بمحاسـ ـ ـ ـ ــاة طوق التحويا المتطاكمةم نتيمة لهذا التعديا ،يمكن لمشـ ـ ـ ـ ــطكة التابعة
المعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة  :1د ( 16أ) ،أم تختـاا اآلم
الت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـد .امةفـاء
أيض ـ ـ ــا قياس طوق التحويا المتطاكمة لمميح العمميات األننبية بالقيمة المدانة الت س ـ ـ ــيتم
البيانات المالية الموحدة لمشــطكة األ ،.ةمى أســاس تاايخ انتقال الشــطكة األ .إلى
إداانها
المعـاييط الـدوليـة لمتقـاايط المـاليـة ،إذا لم يتم إنطاء تعـديرت ةمى إنطاءات التوحيـد وتـأثيطات
اندااج األةمال الت اس ـ ــتحوذت الش ـ ــطكة األ .ان خرلها ةمى الش ـ ــطكة التابعةم يتو ط خياا
اماثا لمشـ ـ ـ ــطكة المايمة أو المشـ ـ ـ ــطو .المشـ ـ ـ ــتطس الذي يسـ ـ ـ ــتخد .امةفاء المعياا الدول
لمتقاايط المالية  :1د ( 16أ)م
تسطي التعديرت لمفتطات السنوية الت تبدأ
الماكطم

أو بعد  1ينايط  ،2022اح السماح بالت بيق

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطي الـتـع ـ ـ ــديــرت ةـمــى
المعـ ـ ــاييط الـ ـ ــدوليـ ـ ــة لمتقـ ـ ــاايط
المــاليــة أاقــا 9 ،1 .والمعيــاا
المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الــدول اقم 41
اةتاـ ــاا ان  1ينـ ــايط 2022
ولم يتم بع ـ ــد تح ـ ــدي ـ ــد ت ـ ــاايخ
ت ـ ـب ـي ــق ال ـت ـع ـ ـ ــدي ــرت ة ـمــى
الـمـعـي ـ ـ ــاا ال ـ ـ ــدولـ لـمـتـق ـ ـ ــاايـط
ال ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـي ـ ـ ــة اقـ ــم  16ة ــقـ ــود
اميماام
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المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية

يوفح التعديا أنه ةند ت بيق اختااا " 10المائة" لتقييم اا إذا كام سيتم إلغاء االةتطاف
بااللتما .المال  ،إم المنشأة تشما قم الطسو .المد وةة أو المستممة بين المنشأة (المقتطض)
ذلك الطسو .المد وةة أو المستممة ان قبا أي ان المنشأة أو المقطض
والمقطض ،بما
نيابة ةن اآلخطم
يتم ت بيق التعديا بأثط استقبم ةمى التعديرت والتاادالت الت تحدث
الذي تقو .فيه المنشأة بت بيق التعديا ألول اطةم
تسطي التعديرت لمفتطات السنوية الت تبدأ
الماكطم

أو بعد التاايخ

أو بعد  1ينايط  ،2022اح السماح بالت بيق

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
يمغ التعديا التوفـيح المتعمق بسـداد تحسـينات العقااات المسـتأنطةم نظ اط ألم التعديا ةمى
المعيـاا الـدول لمتقـاايط المـاليـة اقم  16يتعمق قم بمثـال توفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح  ،ر يونـد تـاايخ نفـاذ
اذكوام
المعيار المحاسبي الدولي رقم  41الزراعة
يمغ التعديا ا مك المعياا المحاسب الدول اقم  41لممنشآت الستاعاد التد قات النقدية
المعياا
لمضطائك ةند قياس القيمة العادلةم يعما لذا ةمى اواءاة قياس القيمة العادلة
المحاسب الدول  41اح ات ماات المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  13قياس القيمة
عدين ان
الم ّ
العادلة الستخدا .التد قات النقدية المتوا قة داخميا واعدالت الخصم وتمكين ُ
تحديد اا إذا كانوا سيستخداوم التد قات النقدية واعدالت الخصم قبا خصم الضطائك أو اا
بعد الضطياة واعدالت الخصم ألنسك قياس لمقيمةم
يتم ت بيق التعديا بأثط استقبم  ،أي بالنساة لقياسات القيمة العادلة
تقو .فيه المنشأة بت بيق التعديا ابدئيام
تسطي التعديرت لمفتطات لمفتطات السنوية الت تبدأ
بالت بيق الماكطم

أو بعد التاايخ الذي

أو بعد  1ينايط  ،2022اح السماح

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطي التعــديرت ةمى المعــاييط
الـدوليـة لمتقـاايط المـاليـة أاقـا9 ،1 .
والمعيــاا المحــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الــدول اقم
 41اةتاـ ــاا ان  1ينـ ــايط 2022
ولم يتم بع ــد تح ــدي ــد ت ــاايخ ت بيق
التع ـ ــديرت ةمى المعي ـ ــاا ال ـ ــدول
لمتقـ ـ ــاايط المـ ـ ــاليـ ـ ــة اقم  16ةقود
اميماام
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المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعديرت ةمى المعياا المحاسب الدول اقم  1ةطض البيانات المالية وبيام الممااسة اقم
 2المتعمق بالمعياا الدول لمتقاايط المالية إصداا األحكا .المولطية  -ام صاح ةن

السياسات المحاسبية

تغيط التعديرت ات ماات المعياا المحاسب الدول اقم  1فيما يتعمق بام صاح ةن
السياسات المحاسبيةم تستبدل التعديرت نميح حاالت اص مح "السياسات المحاسبية الهااة
بـ "اعمواات السياسة المحاسبية المولطية"م تعتبط اعمواات السياسة المحاسبية نولطية إذا،
البيانات المالية الموحدة لممنشأة،
كام النظط إليها إلى ننك المعمواات األخطه المدانة
ان المتوقح بشكا اعقول أم تاثط ةمى الق اطاات الت يتخذلا المستخداوم األساسيوم لمبيانات
المالية لألغطاض العااة ةمى أساس تمك البيانات المالية الموحدةم
كما تم تعديا الفقطات الداةمة المعياا المحاس ـ ـ ــب الدول اقم  1لتوف ـ ـ ــيح أم اعمواات
الس ـ ــياس ـ ــة المحاس ـ ــبية الت تتعمق بالمعاارت غيط المادية أو األحداث أو الظطوف األخطه
غيط اهمة وال يمم .ام ص ــاح ةنهام قد تكوم اعمواات الس ــياس ــة المحاس ــبية نولطية بس ــبك
ببيعة المعاارت ذات الصـمة أو األحداث أو الظطوف األخطه ،حتى لو كانت الماالغ غيط
نولطيةم واح ذلك ،ليســت كا اعمواات الســياســة المحاســبية المتعمقة بالمعاارت المادية أو
حد ذاتهام
األحداث أو الظطوف األخطه نولطية
وف ــح امم اعاييط المحاس ــاة الدولية أيض ــا إاش ــادات وأاثمة لش ــطح وإثاات ت بيق "ةممية
المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم
األلمية النسـبية المكونة ان أابح خ وات" الموفـحة
 2بيام الممااسةم
تسطي التعديرت ةمى المعياا المحاسب الدول اقم  1لمفتطات السنوية الت تبدأ أو بعد
 1ينايط  ،2023اح السـ ـ ـ ـ ــماح بالت بيق الماكط ويتم ت بيقها بأثط اسـ ـ ـ ـ ــتقبم م ال تتضـ ـ ـ ـ ــمن
التعديرت ةمى بيام الممااس ـ ـ ـ ـ ـ ــة اقم  2المتعمق بالمعياا الدول لمتقاايط المالية ةمى تاايخ
نفاذ أو ات ماات انتقالم

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1ينايط 2023

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
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المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعديرت ةمى المعياا المحاسب الدول اقم  8السياسات المحاسبية ،التغييطات
واألخ اء المحاسبية  -تعطيف تقديطات المحاساة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

التقديطات

التقديطات المحاسبية بتعطيف التقديطات المحاسبيةم
تستبدل التعديرت تعطيف التغييط
البيانات المالية
بمونك التعطيف المديد ،إم التقديطات المحاسبية ل "الماالغ النقدية
الت تخضح لمقياس غيط الماكد"م
تم حذف تعطيف التغييط
الدولية بمفهو .التغييطات
•
•

التقديطات المحاسبيةم واح ذلك ،احتفظ امم اعاييط المحاساة
المعياا اح اميضاحات التالية:
التقديطات المحاسبية
التقديط المحاسب الناتج ةن اعمواات نديدة أو ت واات نديدة

ال يعتبط التغييط
تصحيحا لخ أم
إم تأثيطات التغييط أحد المدخرت أو أسموم القياس المستخد .لت ويط التقديط
التقديطات المحاسبية إذا لم تكن ناتمة ةن تصحيح
المحاسب ل تغييطات
أخ اء الفتطة السابقةم

أفاف الممم اثالين (األاثمة  )5-4إلى اماشادات الخاصة بتنفيذ المعياا المحاسب
الدول اقم  ،8الت تصاحك المعياام حذف الممم اثاال واحدا (اثال  )3ألنه قد يسبك
فوء التعديرتم
إاباكا
تسطي التعديرت لمفتطات السنوية الت تبدأ أو بعد  1ينايط  2023لمتغيطات السياسات
أو بعد بداية تمك الفتطة ،اح
التقديطات المحاسبية الت تحدث
المحاسبية والتغيطات
السماح بالت بيق الماكطم

 1ينايط 2023

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
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المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تعديرت ةمى المعياا المحاسب الدول اقم  – 12فطائك الدخا – الضطائك المانمة
المتعمقة بالمونودات والم موبات الناتمة ان اعاامة واحدة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1ينايط 2023

تقد .التعديرت استثناء آخط ان امةفاء ان االةتطاف المبدئ م بمونك التعديرت ،ال ت بق
المنشأة إةفاء االةتطاف المبدئ لممعاارت الت تادي إلى طوق فطيبية ااقتة قابمة لمخصم
واتساويةم
اةتمادا ةمى قانوم الضطائك المعمول به ،قد تنشأ الفطوق الضطيبية الماقتة والقابمة لمخصم
ةند االةتطاف المبدئ بأصا والتما .اعاامة ال تمثا اندااج أةمال وال تاثط ةمى المحاساة
أو الطبح الخافح لمضطياةم ةمى سبيا المثال ،قد ينشأ لذا ةند االةتطاف بالتما .ةقد اميماا
واا يقابمه ان حق استخدا .المونودات الذي ي بق المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم 16
تاايخ بدء ةقد اميماام
الحقا لمتعديرت ةمى المعياا المحاسب الدول اقم  ،12يتعين ةمى المنشأة االةتطاف بأصا
وا موبات الضطياة المانمة ذات الصمة ،اح إدااج أي أصا فطيب اانا يخضح لمعاييط
االستطداد الواادة المعياا المحاسب الدول اقم 12م
يضيف امم اعاييط المحاساة الدولية أيضا اثاالت توفيحيا لممعياا المحاسب الدول
اقم  12الذي يوفح كيفية ت بيق التعديرتم
أو بعد بداية أول تطة اقاانة اعطوفةم
تن بق التعديرت ةمى المعاارت الت تحدث
بامفا ة إلى ذلك ،بداية أقطم تطة اقاانة ،تعتطف المنشأة بما يم :
•

أصا فطيب اانا (إلى الحد الذي يكوم فيه ان المحتما تو ط ابح خافح لمضطياة
اقابمه استخدا .الفطق الماقت القابا لمخصم) والتما .فطيب اانا لمميح
يمكن
الفطوق الماقتة القابمة لمخصم والخافعة لمضطياة المطتا ة بما يم :
 حق استخدا .المونودات وا موبات ةقود اميماا؛ إيقاف التشغيا واالستعادة والم موبات المماثمة والماالغ المقابمة المعتطف بها كممءان تكمفة األصا ذي الصمةم

•

األثط التطاكم لمت بيق المبدئ لمتعديرت كتعديا لمطصيد اال تتاح لألاباح المستاقاة
ذلك التاايخم
(أو أي اكوم آخط ان حقوق الممكية ،حسك االقتضاء)

تسطي التعديرت لمفتطات السنوية الت تبدأ
الماكطم

أو بعد  1ينايط  ،2022اح السماح بالت بيق

ان غيط المتوقح أم يكوم لممعاييط والتعديرت المديدة المذكواة أةرب أي تأثيط نولطي ةمى البيانات المالية الموحدة لمممموةةم
ال توند اعاييط وتعديرت نديدة أخطه تم ت بيقها ةمى المعاييط المنش ـ ــواة أو تفس ـ ــيطات لمنة تفس ـ ــيطات المعاييط الدولية والت ان
المتوقح أم يكوم لها تأثيط لا .ةمى البيانات المالية الموحدة لمممموةةم
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أساس اإلعداد
تم إةداد لذب البيانات المالية الموحدة و قا لممعاييط الدولية لمتقاايط المالية الصاداة ةن امم

اعاييط المحاساة الدوليةم

أساس التوحيد
تداج البيانات المالية الموحدة لمممموةة تمك الخاصة بالشطكة األ .وشطكاتها التابعة الت تم التعهد بها حتى  31ديسمبط 2020م
إم الشطكات التابعة ل نميح المنشآت الخافعة لسي طة الشطكة األ.م تتحقق السي طة ةنداا تكوم الشطكة األ:.
•
•
•

السم ة ةمى المهة المستثمط يها؛
التعطض لمعوائد المتغيطة الناتمة ان الشطاكة اح المهة المستثمط بها أو الحقوق يها؛ و
القداة ةمى استخدا .سم تها ةمى المهة المستثمط بها لمتأثيط ةمى ةوائدلام

يتم توحيد البيانات المالية لمش ــطكات التابعة ةمى أس ــاس كا بند ةمى حدة ان تاايخ نقا الس ــي طة إلى الش ــطكة ويتم إلغاء توحيدلا
ان تاايخ قد لذب السي طةم إم تاايخ التقاايط المالية لمشطكات التابعة لو  31ديسمبطم
ذلك المكاســك والخســائط غيط المحققة
يتم حذف نميح المعاارت واألاصــدة بين شــطكات الممموةة بالكااا ةند التوحيد ،بما
ان المعـاارت فيمـا بينهـام ةنـداـا يتم ةك الخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط غيط المحققـة ان ابيعـات المونودات داخـا الممموةـة ةنـد التوحيـد ،يتم
أيض ــا اختااا األص ــا األس ــاسـ ـ لمتحقق ان انخفاض القيمة ان انظوا الممموةةم تم تعديا الماالغ المدانة البيانات المالية
لمشطكات التابعة ةند الضطواة لضمام توا قها اح السياسات المحاسبية المتاعة ان قبا الممموةةم
يتم ةطض البيانات المالية الموحدة لمممموةة بالدالم اماااات (الدالم) ،ول العممة الوظيفية لمممموةةم
إسم الشركة التابعة

نسبة الملكية
 2021و2020

بلد التأسيس

نيما لممطباات ذم.م.

%100

اماااات العطبية
المتحدة

اماااات لممطباات ذم.م.

%100

اماااات العطبية
المتحدة

النشاط الرئيسي
تمااة المياب المعدنية والعصائط
والمشطوبات الغازية والمشطوبات
الكطبونيةم
تمااة المياب المعدنية والعصائط
والمشطوبات الغازية والمشطوبات
الكطبونيةم

مبدأ االستمرارية

بمغت الخس ـ ـ ـ ـ ـ ــائط المتطاكمة لده الممموةة  9,49اميوم دالم والت تمثا  %31,62ان اأس المال ()%37,86 :2020م 10
نو مبط  ،2021قاات الممموةة بام صــاح ةن تحميا افصــا لمخســائط المتطاكمة واقداالا ونســاة اأس المال واألســاام الطئيســية
الت أدت إلى لذب الخسـ ـ ـ ـ ـ ــائط المتطاكمة وتاايخها وامنطاءات الت سـ ـ ـ ـ ـ ــيتم اتخاذلا لمعالمتهام قاات الممموةة بتخ يم إنطاءات
التخفيف لتقميا التكاليفم
إةداد البيانات
قاات امدااة بتقييم أم الممموةة لديها سـ ــيولة كافية لممسـ ــتقبا المنظوا ،وبالتال قد اةتمدت ابدأ االسـ ــتم اطاية
المالية الموحدة الت تفتطض أم الممموةة س ـ ــتكوم قاداة ةمى الو اء بالتماااتها المس ـ ــتحقة لمدة ال تقا ةن اثن ةش ـ ــط ش ـ ــه اط ان
تاايخ لذب البيانات المالية الموحدةم
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

الممتلكات واآلالت والمعدات
ذلك أي تكاليف تعود بشكا اااشط
يتم االةتطاف بالممتمكات واآلالت والمعدات ابدئيا بتكمفة االستحواذ أو تكمفة التصنيح ،بما
الموقح والحالة الرزاة لتكوم قاداة ةمى العما بال طيقة الت حددتها إدااة الممموةةم
إلى إحضاا المونودات
يتم الحقا قياس الممتمكات واآلالت والمعدات باسـ ـ ـ ــتخدا .نموذج التكمفة ،والتكمفة ناقصـ ـ ـ ــا االسـ ـ ـ ــتهرس الرحق وخسـ ـ ـ ــائط انخفاض
القيمةم
يتم االةتطاف باالس ـ ــتهرس ةمى أس ـ ــاس القس ـ ــم الثابت لخفض التكمفة ناقص ـ ــا القيمة المتاقية المقداة لمممتمكات واآلالت والمعدات
بخرف األااف ذات الممكية الحطةم يتم ت بيق األةماا امنتانية المقداة التالية:
ااان وتحسينات
آالت واكائن واعدات
أثاث وتمهيمات
اطكاات نقا

3
2
2
2

–
–
–
–

 20سنة
 10سنوات
 5سنوات
 5سنوات

يتم تحديث تقديطات القيمة المتاقية وتقديطات العمط امنتان حسك االقتضاء ،ولكن سنويا ةمى األقام
يتم تحديد المكاس ـ ـ ـ ــك أو الخس ـ ـ ـ ــائط الناتمة ةن اس ـ ـ ـ ــتاعاد الممتمكات واآلالت والمعدات ةمى أنها الفطق بين ةائدات البيح والقيمة
المدانة لممونودات ويتم االةتطاف بها بيام الدخا فمن "إيطادات أخطه"م
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تعما الممموةة نهاية كا تطة تقطيط ةمى اطانعة القيم المدانة لمونوداتها وذلك لتحديد إم كام لنالك اا يشـ ــيط إلى أم لذب
المونودات قد تعطفــت إلى خســائط انخفاض القيمةم إذا وند اا يشــيط إلى ذلك ،يتم تقديط القيمة القابمة لرســتطداد لألصــا وذلك
لتحديد خسائط انخفاض القيمة (إم وندت)م
حال ةد .التمكن ان تقديط القيمة القابمة لرس ـ ـ ـ ـ ــتطداد ألص ـ ـ ـ ـ ــا احدد ،تقو .الممموةة بتقديط القيمة القابمة لرس ـ ـ ـ ـ ــتطداد لموحدة
المنتمة لمنقد الت يعود إليها األص ـ ـ ـ ــا نفس ـ ـ ـ ــهم ةنداا يكوم ان الممكن تحديد أسـ ـ ـ ـ ـ توزيح اعقولة وثابتة ،يتم توزيح األص ـ ـ ـ ــول
المشـ ــتطكة إلى وحدات انتمة لمنقد طدية ،أو يتم توزيعها إلى أصـ ــغط امموةة ان الوحدات المنتمة لمنقد الت يمكن تحديد أسـ ـ
توزيح اعقولة وثابتة لهام
إم القيمة القابمة لرسـتطداد ل القيمة العادلة لألصـا ناقصـا تكمفة البيح وقيمة االسـتخدا ،.أيهما أةمىم إم القيمة المسـتخداة ل
صا القيمة الحالية لمتد قات النقدية المستقبميةم
حـال تم تقـديط القيمـة القـابمـة لرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطداد ألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (أو الوحـدة المنتمـة لمنقـد) بمـا يقـا ةن القيمـة المـدانـة ،يتم تخفيض القيمـة
المدانة لألصا (أو الوحدة المنتمة لمنقد) إلى القيمة القابمة لرستطدادم يتم االةتطاف بخسائط االنخفاض اااشطة بيام الطبح أو
الخسااة الموحدم
حالة اسـ ــتطنا .خسـ ــائط انخفاض القيمة الحقا ،يتم زيادة القيمة المدانة لألصـ ــا (أو الوحدة المنتمة لمنقد) إلى القيمة المعدلة
القابمة لرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطداد ،بحيث ال تميد القيمة المدانة المعدلة ةن القيمة المدانة لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (أو الوحدة المنتمة لمنقد) فيما لو لم يتم
بيام الطبح أو
احتس ــام خس ــائط انخفاض القيمة الس ــنوات الس ــابقةم يتم تس ــميا اس ــتطنا .خس ــائط انخفاض القيمة اااشـ ـطة
الخسااة الموحدم
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االستثمارات العقارية
إم االس ـ ـ ــتثمااات العقااية ل ةقااات احتفظ بها الكتس ـ ـ ــام اميمااات و  /أو لميادة قيمتها ال أطس ـ ـ ــماليةم يتم قياس االس ـ ـ ــتثمااات
ذلك نميح التكاليف المااشـ ـطة المنس ــوبة إلى تص ــميم وإنش ــاء العقااات المتض ــمنة التكاليف المااشـ ـطة
العقااية ابدئيا بالتكمفة بما
لمموظفين ذات الص ـ ــمةم الحقا لرةتطاف المبدئ  ،يتم قياس االس ـ ــتثمااات العقااية بالقيمة العادلةم يتم إدااج المكاس ـ ــك والخس ـ ــائط
الفتطة الت تنشأ يهام
القيمة العادلة لرستثمااات العقااية بيام الطبح أو الخسااة الموحد
الناتمة ان التغيطات
القيم
تظهط االسـ ــتثمااات العقااية بالقيمة العادلة كما تاايخ التقطيطم يتم إدااج المكاسـ ــك أو الخسـ ــائط الناتمة ةن التغيطات
الس ــنة الت تنش ــأ يهام يتم تحديد القيمة العادلة لرس ــتثمااات العقااية ان قبا خبيط
العادلة بيام الطبح أو الخس ــااة الموحد
تقييم استقام
يت مك تحديد القيمة العادلة لرســتثمااات العقااية اســتخدا .تقديطات اثا صــا الدخا التشــغيم الســنوي المتوقح ةمى أســاس ةقد
اميماا المتوقح واس ـ ـ ــممة بش ـ ـ ــكا دائمم تس ـ ـ ــتند لذب التقديطات إلى ظطوف الس ـ ـ ــوق المحمية الس ـ ـ ــائدة تاايخ بيام المطكم المال
الموحدم وةند التوصـ ـ ـ ــا إلى تقديطاتهم لمقيم العادلة كما  31ديسـ ـ ـ ــمبط  2021و ،2020اسـ ـ ـ ــتخد .المقيموم اعط تهم بالسـ ـ ـ ــوق
وحكمهم المهن ولم يعتمــدوا قم ةمى اقــاانــات المعــاارت التــاايخيــةم تم إةــداد التقييمــات و قــا لمعــاييط التقييم لممعهــد الممك
لممساحين القانونيين ""RICSم
نهج اسممة الدخا  -بطيقة قيمة االستثماا
إم نهج اسـممة الدخا لو واحد ان ثرث بطق تقييم شـائعة تسـتخد .تقييم العقااات المنتمة لمدخام يتم شـطاء العقااات المنتمة
لمدخا كاسـتثمااات تقو .بشـكا أسـاسـ باسـتبدال األاوال الحالية بالحق اسـتر .الدخا المسـتقبم م يت مك بيام القيمة باسـتخدا.
نهج اسممة الدخا األخذ باالةتااا اال تطافات والبيانات المستمدة ان السوقم
تت مك لذب ال طيقة توقح اسـ ــتمد ان السـ ــوق لصـ ــا الدخا التشـ ــغيم االقتصـ ــادي السـ ــنوي ( )NOIلمممتمكات ذات العرقة بناء
ةمى ةقد اميماا الحال والمتوقح أو التطتياات األخطه والممف الشـ ــخصـ ـ لممقيمينم ثم يتم اسـ ــممة صـ ــا الدخا التشـ ــغيم لذا
بشكا دائم (أو انتهاء ةقد اميماا حالة العقااات المستأنطة)م
يتم إلغاء االةتطاف باالســتثمااات العقااية ةنداا يتم اســتاعادلا أو ةنداا يتم ســحك االســتثماا العقااي بشــكا دائم ان االســتخدا.
وال يتوقح أي انفعة اقتصــادية اســتقبمية ان اســتاعادبم يتم االةتطاف بأية أاباح أو خســائط ناتمة ةن تقاةد أو اســتاعاد االســتثماا
العقااي
بيام الطبح أو الخسااة الموحد سنة التقاةد أو االستاعادم
المخزون
يتم قياس المخموم بالتكمفة أو صـا القيمة القابمة لمتحقق ،أيهما أقام إم صـا القيمة القابمة لمتحقق لو سـعط البيح المقدا
سياق األةمال االةتيادية ناقصا التكاليف المقداة لإلكمال واصاايف البيحم يتم تحديد التكمفة ةمى النحو التال :
المواد الخا.
تشـما تكمفة المواد الخا .ةمى التأاين والشـحن والطسـو .العطفـية األخطه المتكبدة لمحصـول ةمى المخموم ونقمه إلى اوقعه وحالته
الحاليةم يتم تحديد تقييم المواد الخا .ةمى أساس اتوسم التكمفة المطنحم
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المخزون (يتبع)
الاضائح المالمة
يتم التوص ـ ــا إلى تكمفة الاض ـ ــائح المالمة ةمى أس ـ ــاس اتوس ـ ــم التكمفة المطنح وتتض ـ ــمن تكمفة المواد المااش ـ ـطة والعمالة المااش ـ ـطة
بامفا ة إلى حصة اناساة ان اصطو ات امنتاج غيط المااشطة ةمى أساس ال اقة التشغيمية العاديةم
ق ح الغياا والمواد االستهركية
يتم تحديد التكمفة ةمى أساس اتوسم التكمفة المطنح وتتكوم ان تكمفة شطاء لذب الموادم
ةنداا يص ــاح المخموم قديما أو اتقاداا ،يتم تقديط ص ــا القيمة القابمة لمتحققم بالنس ــاة لمبنود ذات الماالغ الهااة بش ــكا طدي،
يتم إنطاء لذا التقديط ةمى أسـ ــاس طديم يتم تقييم البنود ذات الماالغ غيط الهااة بشـ ــكا طدي ،ولكنها قديمة أو اتقاداة ،بشـ ــكا
نماة ويتم ت بيق اخصص و قا لنو .المخموم ودانة الصرحية أو التقاد ،.بناء ةمى أسعاا البيح التاايخيةم
األدوات المالية
يتم امةتطاف بـالمونودات والم موبـات المـاليـة
لألداةم

البيـانـات المـاليـة الموحـدة ةنـداـا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح الممموةـة بط ـا

األحكـا .التعـاقـديـة

يتم قياس المونودات المالية والم موبات المالية ابدئيا بالقيمة العادلةم يتم إفــا ة تكاليف المعاارت الت تعود اااش ـطة إلى ش ـطاء
أو إصـ ـ ـ ــداا اونودات االية وا موبات االية (باسـ ـ ـ ــتثناء المونودات المالية والم موبات المالية بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو
الخسـ ـ ـ ـ ـ ــااة) أو خصـ ـ ـ ـ ـ ــمها ان القيمة العادلة لممونودات المالية أو الم موبات المالية ،أيهما أنسـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ةند االةتطاف المبدئ م يتم
االةتطاف بتكـاليف المعـاامـة العـائـدة ااـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطة إلى اقتنـاء اونودات اـاليـة أو ا موبـات اـاليـة بـالقيمـة العـادلـة ان خرل الطبح أو
بيام الطبح أو الخسااة الموحدم
الخسااة اااشطة
الموجودات المالية
يتم امةتطاف وإلغاء امةتطاف بمميح اشـ ـ ـ ـ ـ ــتطيات أو ابيعات المونودات المالية الت تتم بال طيقة االةتيادية ةمى أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس تاايخ
المتانطةم إم المشــتطيات أو المبيعات الت تتم بال طيقة االةتيادية ل اشــتطيات أو ابيعات المونودات المالية الت تســتمم .تســميم
السوقم
المونودات فمن إباا زان تم تحديدب ان خرل التشطيح أو العطف السائد
يتم قيـاس كـا ـة المونودات المـاليـة المعتطف بهـا بـالكـااـا الحقـا بـالتكمفـة الم فـأة أو بـالقيمـة العـادلـة ،و قـا لتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف المونودات
الماليةم
تصنيف المونودات المالية
يتم قياس أدوات الدين الت تستو

الشطو التالية الحقا بالتكمفة الم فأة:

• األص ـ ـ ــا المال المحتفظ به ف ـ ـ ــمن نموذج األةمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالمونودات المالية لتحص ـ ـ ــيا التد قات النقدية
التعاقدية؛ و
• الشـطو التعاقدية لألصـا المال ينتج ةنها تد قات نقدية
المبمغ األصم القائمم

تواايخ احددة تكوم ل

قم اد وةات أصـا الدين والفائدة ةمى
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األدوات المالية (يتبع)
الموجودات المالية (يتبع)
تصنيف المونودات المالية (يتاح)
يتم قياس أدوات الدين الت تستو

الشطو التالية الحقا بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشااا اآلخط:

• يتم امحتفاظ باألصــا المال فــمن نموذج األةمال الذي يهدف إلى كر ان تحصــيا التد قات النقدية التعاقدية وبيح األصــا
المال ؛
• الشـطو التعاقدية لألصـا المال ينتج ةنها تد قات نقدية
المبمغ األصم القائمم

تواايخ احددة تكوم ل

قم اد وةات أصـا الدين والفائدة ةمى

بشكا ا تطاف  ،يتم قياس نميح المونودات المالية األخطه الحقا بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااةم
واح ذلك ،يمكن لمممموةة أم تقو .باختياا /تحديد بشكا نهائ ةند االةتطاف المبدئ باألصا المال :
القيمة العادلة لرس ـ ـ ــتثماا

حقوق الممكية،

الدخا

•

إاكانية الممموةة اختياا بش ـ ـ ــكا نهائ إدااج التغييطات الرحقة
الشااا اآلخط إذا تم تحقيق بعض الشطو ؛ و

•

إاكانية ا لممموةة تحديد بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكا نهائ أداة الدين الت تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو التكمفة الم فأة أو اعاييط القيمة العادلة ان خرل الدخا
الش ـ ـ ــااا اآلخط المقاس ـ ـ ــة بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخس ـ ـ ــااة إذا كام ذلك يقو .بإلغاء أو يخفض بش ـ ـ ــكا كبيط ةد.
المحاساةم
الت ابق

( )1التكمفة الم فأة وبطيقة الفائدة الفعمية
إم بطيقة الفائدة الفعمية ل بطيقة الحتسام التكمفة الم فأة ألداة الدين وتوزيح دخا الفوائد خرل الفتطة المعنيةم
بالنسـ ــاة لممونودات المالية بخرف المونودات المالية المشـ ــتطاة أو الناشـ ــئة ذات اخابط ائتمانية انخفضـ ــة (اثا المونودات ذات
قيمة ائتمانية انخفضـ ـ ـ ـ ـ ــة ةند االةتطاف المبدئ ) ،إم اعدل الفائدة الفعم لو المعدل الذي يخصـ ـ ـ ـ ـ ــم بالضـ ـ ـ ـ ـ ــام الد عات النقدية
ذلك نميح الطس ــو .والنقا المد وةة أو المس ــتممة الت تش ــكا نمءا ال يتم أم ان اعدل الفائدة الفعمية،
المس ــتقبمية المتوقعة (بما
تكاليف المعاامة والعروات األخطه أو الخصــواات) باســتثناء خســائط االئتمام المتوقعة ،ان خرل العمط المتوقح ألداة الدين ،أو،
حيثما ين بق ،تطة أقص ـ ـ ـ ــط ،إلى إنمال القيمة المدانة ةند االةتطاف المبدئ م بالنس ـ ـ ـ ــاة لممونودات المالية الت تم شـ ـ ـ ـ ـ اط لا أو
الناش ـ ــئة ذات اخابط ائتمانية انخفض ـ ــة ،يتم احتس ـ ــام اعدل الفائدة الفعم المعدل ان خرل خص ـ ــم التد قات النقدية المس ـ ــتقبمية
ذلك خسائط االئتمام المتوقعة ،إلى التكمفة الم فأة ألداة الدين ةند االةتطاف المبدئ م
المقداة ،بما
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( )1التكمفة الم فأة وبطيقة الفائدة الفعمية (يتاح)
إم التكمفة الم فأة لألص ـ ـ ــا المال ل القيمة الت يتم ان خرلها قياس األص ـ ـ ــا المال ةند االةتطاف المبدئ ناقص ـ ـ ــا الد عات
الطئيس ـ ـ ــية ،بامف ـ ـ ــا ة إلى امبفاء المتطاكم باس ـ ـ ــتخدا .بطيقة الفائدة الفعمية ألي طق بين المبمغ المبدئ وابمغ االس ـ ـ ــتحقاق ،ويتم
تعديمها ألي اخصـ ـ ـ ــص خسـ ـ ـ ــااةم إم إنمال القيمة المدانة لألصـ ـ ـ ــا المال ل التكمفة الم فأة لألصـ ـ ـ ــا المال قبا تعديا أي
اخصص خسااةم
يتم االةتطاف بإيطادات الفوائد باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا .بطيقة الفائدة الفعمية ألدوات الدين المقاسـ ـ ـ ـ ـ ــة الحقا بالتكمفة الم فأة وبالقيمة العادلة ان
خرل الدخا الشـ ــااا اآلخطم بالنسـ ــاة لممونودات المالية غيط المش ـ ـتطاة أو الناشـ ــئة ذات اخابط ائتمانية انخفضـ ــة ،يتم احتسـ ــام
إيطادات الفوائد ان خرل ت بيق اعدل الفائدة الفعم ةمى إنمال القيمة المدانة لممونودات المالية ،باسـ ــتثناء المونودات المالية
الت أصـ ــاحت فيما بعد انخفضـ ــة القيمة (انظط أدناب)م بالنسـ ــاة لممونودات المالية الت أصـ ــاحت فيما بعد انخفضـ ــة القيمة ،يتم
االةتطاف بـإيطادات الفوائـد ان خرل ت بيق اعـدل الفـائـدة الفعم ةمى التكمفـة الم فـأة لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المـال م إذا تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـت ،اخـابط
تطات التقطيط الرحقة ،بحيث لم يعد األصـ ـ ـ ـ ـ ــا المال يعان ان
االئتمام ةمى األداة المالية ذات اخابط ائتمانية انخفضـ ـ ـ ـ ـ ــة
اخـابط ائتمـانيـة انخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،يتم االةتطاف بـإيطادات الفوائـد ان خرل ت بيق اعـدل الفـائـدة الفعم ةمى إنمـال القيمـة المـدانـة
لألصا المال م
بالنس ـ ـ ــاة لممونودات المالية المش ـ ـ ــتطاة أو الناش ـ ـ ــئة ذات اخابط ائتمانية انخفض ـ ـ ــة ،تقو .الممموةة باالةتطاف بإيطادات الفوائد ان
خرل ت بي ق اعدل الفائدة الفعم المعدل ةمى التكمفة الم فأة لألص ـ ـ ـ ـ ـ ــا المال انذ االةتطاف المبدئ م ال يعود االحتس ـ ـ ـ ـ ـ ــام إلى
األس ـ ـ ــاس امنمال حتى إذا تحس ـ ـ ــنت اخابط االئتمام لممونودات المالية الحقا بحيث لم يعد األص ـ ـ ــا المال ذات قيمة ائتمانية
انخفضةم
يتم االةتطاف بإيطادات الفوائد

بيام الطبح أو الخسااة الموحد ويتم إداانها

بند "إيطادات التمويا  -إيطادات الفوائد"م

( )2أدوات حقوق الممكية المصنفة بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشااا اآلخط
أدوات
ةند االةتطاف المبدئ  ،يمكن لمممموةة أم تقو .باختياا بشكا نهائ (لكا أداة ةمى حدة) وذلك لتصنيف االستثمااات
حقوق الممكية بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشـااا اآلخطم وال يسـمح بتحديد القيمة العادلة ان خرل الدخا الشـااا اآلخط إذا
ِ
المسـ ـ ـ ـ ــتحوذ ان خرل داج
كام االسـ ـ ـ ـ ــتثماا
حقوق الممكية احتفظ به لممتانطة أو إذا كام بدل باائ تم االةتطاف به ان قبا ُ
األةمالم
أدوات حقوق الممكية بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشـ ـ ــااا اآلخط ابدئيا بالقيمة العادلة بامفـ ـ ــا ة
يتم قياس االسـ ـ ــتثمااات
إلى تكاليف المعاامةم ويتم قياس ـ ـ ـ ــها الحقا بالقيمة العادلة ويتم إدااج المكاس ـ ـ ـ ــك والخس ـ ـ ـ ــائط الناتمة ان تغيطات القيمة العادلة
إحتياب إةادة تقييم االس ـ ـ ــتثمااات وةنداا يتم اس ـ ـ ــتاعاد لذب االس ـ ـ ــتثمااات إم المكاس ـ ـ ــك
الدخا الش ـ ـ ــااا اآلخط ويتم تطاكمها
بيام الطبح أو الخس ـ ـ ــااة الموحد با يتم
والخس ـ ـ ــائط المتطاكمة ف ـ ـ ــمن إحتياب إةادة تقييم االس ـ ـ ــتثمااات ال يتم إةادة تص ـ ـ ــنيفها
تحويمها إلى األاباح المستاقاةم
أدوات حقوق الممكية بيام الطبح أو الخس ـ ـ ــااة الموحد و قا لممعياا الدول
يتم االةتطاف بأنص ـ ـ ــاة األاباح ان االس ـ ـ ــتثمااات
لمتقاايط المالية اقم  ،9إال إذا كانت أنصـاة األاباح تمثا بوفـوح تحصـيا نمء ان تكمفة االسـتثماام يتم إدااج أنصـاة األاباح
إيطادات التمويا بيام الطبح أو الخسااة الموحدم
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( )2أدوات حقوق الممكية المصنفة بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشااا اآلخط (يتاح)
أدوات حقوق الممكية غيط المحتفظ بها لممتانطة بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشــااا
صــنفت الممموةة نميح االســتثمااات
اآلخط ةند االةتطاف المبدئ (انظط إيضاح )8م
يتم االحتفاظ بالمونودات المالية لغطض المتانطة إذا:
•
•
•

المستقبا القطيك؛ أو
تم اقتنائها بشكا ابدئ بهدف بيعها
ةنـد امةتطاف المبـدئ  ،تمثـا نمء ان احفظـة أدوات اـاليـة احـددة تـديطلـا الممموةـة اعـا ولـديهـا دليـا عم لنمم أداة اـاليـة
تحقق أاباح ةمى المده القصيط؛ أو
كانت اشتقة (باستثناء المشتقات الت لها ةقد فمام اال أو أداة تحو احددة و عالة)م

( )3المونودات المالية بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااة
يتم قياس المونودات المالية الت ال تسـ ـ ـ ــتو اعاييط القياس بالتكمفة الم فأة أو بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشـ ـ ـ ــااا اآلخط
(أنظط إيضاح ( )1إلى ( )3أةرب) بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااةم ةمى ونه التحديد:
•

أدوات حقوق الممكية بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسـ ـ ـ ـ ــااة ،إال إذا قاات الممموةة
يتم تصـ ـ ـ ـ ــنيف االسـ ـ ـ ـ ــتثمااات
حقوق الممكيـة غيط المحتفظ بـه لممتـانطة أو البـدل ال ـاائ النـاتج ان انـداـاج األةمـال بـالقيمـة العـادلة
بتحـديـد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـاا
ان خرل الدخا الشااا اآلخط ةند االةتطاف المبدئ (أن ط إيضاح ( )3أةرب)م

•

يتم تص ـ ــنيف أدوات الدين الت ال تس ـ ــتو اعاييط التكمفة الم فأة أو اعاييط القيمة العادلة ان خرل الدخا الش ـ ــااا اآلخط
(أنظط إيضــاح ( )1و( ) 2أةرب) بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخســااةم بامفــا ة إلى ذلك ،قد يتم تحديد أدوات الدين
الت تس ـ ــتو إاا اعاييط التكمفة الم فأة أو اعاييط القيمة العادلة ان خرل الدخا الش ـ ــااا اآلخط بالقيمة العادلة ان خرل
الطبح أو الخسـ ـ ـ ــااة ةند االةتطاف المبدئ إذا كام ذلك يقو .بإلغاء أو يخفض بشـ ـ ـ ــكا كبيط ةد .الت ابق المحاسـ ـ ـ ــاة (اا
يســمى "ةد .ت ابق المحاســاة") الذي قد ينشــأ ان قياس المونودات أو الم موبات أو االةتطاف بالمكاســك والخســائط الناتمة
ةنها ةمى أس اختمفةم لم تحدد الممموةة أي أدوات دين بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااةم

يتم قياس المونودات المالية بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااة بالقيمة العادلة نهاية كا تطة تقطيط ،اح االةتطاف بأي
اكاس ــك أو خس ــائط القيمة العادلة بيام الطبح أو الخس ــااة الموحد إلى الحد الذي ال تكوم فيه نمء ان ةرقة تحو احددة
(انظط سـياسـة التحو المحاسـبية)م يتضـمن صـا المكسـك أو الخسـااة المعتطف بها بيام الطبح أو الخسـااة الموحد أي أنصـاة
إيضاح 21م
أاباح أو وائد اكتساة ةمى األصا المال م يتم تحديد القيمة العادلة بال طيقة الموفحة
صـ ـ ــنفت الممموةة نميح االسـ ـ ــتثمااات
ةند االةتطاف المبدئ (انظط إيضاح )8م

أدوات حقوق الممكية المحتفظ بها لممتانطة بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسـ ـ ــااة
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انخفاض قيمة المونودات المالية
أدوات الدين الت تم قياس ــها بالتكمفة الم فأة أو
تعتطف الممموةة بمخص ــص خس ــااة لخس ــائط االئتمام المتوقعة لرس ــتثمااات
بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشـ ـ ـ ـ ـ ــااا اآلخط ،ذام ةقود اميماا المدينة ،الذام المدينة التمااية ،اونودات العقد والمونودات
المالية األخطه وكذلك ةقود الض ـ ـ ــمانات الماليةم يتم تحديث ابمغ خس ـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة تاايخ كا تقطيط لتعك التغيطات
اخابط االئتمام انذ االةتطاف المبدئ باألداة المالية المعنية.
وتعتطف الممموةة بشكا دائم بخسااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان لمذام المدينة التمااية ،النقد لده البنوس ،الودائح
الثابتة والمســتحق ان المهات ذات العرقةم يتم تقديط خســائط االئتمام المتوقعة ةمى لذب المونودات المالية باســتخدا .اخصــص
ااتطيك بناء ةمى خبطة الممموةة السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة امال خسـ ـ ـ ـ ـ ــااة االئتمام ،وتعديمها و قا لمعوااا الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمدينين ،والظطوف
ذلك القيمة المانية لألاوال حسـ ــاما
االقتصـ ــادية العااة ،وتقييم كا ان االتماب الحال والمتوقح لمظطوف تاايخ التقطيط ،بما
يكوم ارئمام
بالنس ـ ـ ــاة لمميح األدوات المالية األخطه ،تعتطف الممموةة بخس ـ ـ ــااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان ةنداا تكوم لناس
زيادة نولطية اخابط االئتمام انذ االةتطاف المبدئ م واح ذلك ،إذا لم تمد اخابط االئتمام لألداة المالية بشـ ـ ــكا نولطي انذ
االةتطاف المبدئ  ،تقو .الممموةة بقياس اخص ـ ـ ــص الخس ـ ـ ــااة لتمك األداة المالية بمبمغ يعادل خس ـ ـ ــااة االئتمام الموقعة لفتطة 12
شه اطم
تمثا خســااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان خســائط االئتمام المتوقعة الت تنتج ةن نميح أحداث التخمف ةن الســداد
المقابا ،تمثا خسـ ـ ــااة االئتمام المتوقعة ةمى تطة  12شـ ـ ــهط نمء ان خسـ ـ ــااة
المحتممة ةمى اده العمط المتوقح ألداة االيةم
االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان والذي ان المتوقح أم ينتج ةن أحداث التخمف ةن الس ــداد ةمى األداة المالية المحتممة
خرل  12شهط بعد تاايخ التقطيطم

( )1الميادة المولطية

اخابط االئتمام

ةنـد تقييم اـا إذا كـانـت اخـابط االئتمـام ةمى األداة المـاليـة قـد ااتفعـت بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـا نولطي انـذ االةتطاف المبـدئ  ،تقو .الممموةـة
بمقاانة اخابط حدوث التخمف ةن السـ ـ ـ ــداد ةمى األداة المالية تاايخ التقطيط اح اخابط التخمف ةن سـ ـ ـ ــداد األداة المالية
تـاايخ االةتطاف المبـدئ م ةنـد إنطاء لـذا التقييم ،تـأخـذ الممموةـة بـاالةتاـاا ك اـا ان المعمواـات الكميـة والنوتيـة الت تكوم اعقولـة
ذلك الخبطة التاايخية والمعمواات المســتقبمية المتاحة دوم تكمفة أو نهد كبيطم تتضــمن المعمواات المســتقبمية
وقابمة لمدةم ،بما
الت تم أخذلا باالةتااا اآل اق المسـ ـ ــتقبمية لممماالت الت يعما يها ادينوم الممموةة ،ويتم الحصـ ـ ــول ةميها ان تقاايط الخبطاء
االقتص ـ ـ ـ ــاديين والمحممين الماليين والهيئات الحكواية والمنظمات المماثمة األخطه ،وكذلك األخذ االةتااا المص ـ ـ ـ ــادا الخاانية
المختمفة والمعمواات االقتصادية المتوقعة الت تتعمق بالعمميات األساسية لمممموةةم
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األدوات المالية (يتبع)
الموجودات المالية (يتبع)
انخفاض قيمة المونودات المالية (يتاح)

( )1الميادة المولطية

اخابط االئتمام (يتاح)

ةمى ونه التحديد ،تاخذ المعمواات التالية
المبدئ :
•
•
•
•
•
•

االةتااا ةند تقييم اا إذا كانت اخابط االئتمام قد زادت بشـكا لا .انذ االةتطاف

األدوات المالية الخاانية (إم وندت) أو التصنيف االئتمان الداخم ؛
تدلوا نولطي عم أو اتوقح
حدوث تدلوا نولطي ااش ـطات األس ـواق الخاانية لمخابط االئتمام الخاص ــة بأداة االية اعينة ،ةمى س ــبيا المثال،
زيادة لااة لااش االئتمام ،أسـ ــعاا اقايضـ ــة التخمف ةن سـ ــداد االئتمام بالنسـ ــاة لممدين ،أو بول الفتطة المانية أو
المده الذي تكوم فيه القيمة العادلة ألصا اال أقا ان التكمفة الم فأة؛
التغيطات الس ـ ــمبية القائمة أو المتوقعة األةمال أو األوف ـ ــا .المالية أو االقتص ـ ــادية الت ان المتوقح أم تتس ـ ــبك
انخفاض لا .قداة المدين ةمى الو اء بالتمااات ديونه؛
النتائج التشغيمية لممدين؛
تدلوا نولطي عم أو اتوقح
اخابط االئتمام ةمى األدوات المالية األخطه لنف المدين؛
الميادات المولطية
حـدوث تغيط سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمب عم أو اتوقح نولطي
البيئـة التنظيميـة واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة أو التكنولونيـة لممـدين ،امـا يادي إلى
انخفاض لا .قداة المدين ةمى الو اء بالتمااات ديونهم

بغض النظط ةن نتيمة التقييم الس ـ ـ ـ ــابق ،تفتطض الممموةة أم اخابط االئتمام ةمى أص ـ ـ ـ ــا اال قد زادت بش ـ ـ ـ ــكا نولطي انذ
االةتطاف المبـدئ ةنـداـا تتمـاوز اـد وةـات العقـد أكثط ان  90يواـا ،اـا لم يكن لـده الممموةـة اعمواـات اعقولـة وقـابمـة لمـدةم
تثبت خرف ذلكم
بالطغم اما سـ ـ ــبق ،تفتطض الممموةة أم اخابط االئتمام ةمى األدوات المالية لم تطتفح بشـ ـ ــكا نولطي انذ االةتطاف المبدئ إذا
تم تحـديـد أم األداة المـاليـة لـديهـا اخـابط ائتمـانيـة انخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـاايخ التقطيطم يتم تحـديـد األدوات المـاليـة ةمى أنهـا ذات اخـابط
ائتمانية انخفضة إذا:
•
•
•

أم األداة المالية لديها اخابط انخفضة لمتخمف ةن السداد؛
األنا القطيك؛ و
أم يكوم لده المدين قداة كبيطة ةمى الو اء بالتماااته الخاصة بالتد ق النقدي التعاقدي
قد تادي التغيطات السمبية الظطوف االقتصادية والتمااية ةمى المده ال ويا ،ولكنه لي بالضطواة ،أم يخفض قداة
المقتطض ةمى الو اء بالتماااته التد ق النقدية التعاقديةم

تعتبط الممموةة أم لده المونودات المالية اخابط ائتمانية انخفض ـ ـ ـ ـ ــة ةنداا يكوم لألص ـ ـ ـ ـ ــا تص ـ ـ ـ ـ ــنيف ائتمان خاان "دانة
االسـتثماا" و قا لمتعطيف المفهو .به ةالميا أو حالة ةد .تو ط تصـنيف خاان  ،يكوم لألصـا تصـنيف داخم "لألداء"م يعن
األداء أم ال طف المقابا لديه وفح اال قوي وال يوند لناس ااالغ تماوزت تطة االستحقاق.
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( )1الميادة المولطية

اخابط االئتمام (يتاح)

بالنسـ ــاة لعقود الضـ ــمانات المالية ،يعتبط التاايخ الذي تصـ ــاح فيه الممموةة بط ا االلتما .النهائ لو تاايخ االةتطاف المبدئ
اخــابط االئتمــام انــذ االةتطاف
ألغطاض تقييم األداة المــاليــة لرنخفــاض القيمــةم ةنــد تقييم اــا إذا كــانــت لنــاس زيــادة كبيطة
الخ ط لو أم المدين المحدد س ـ ــوف يتخمف ةن الس ـ ــداد بمونك
المبدئ لعقود الض ـ ــمانات المالية ،تعتبط الممموةة التغيطات
العقدم
تقو .الممموةة بشـ ـ ـ ـ ـ ــكا انتظم بمطاقاة عالية المعاييط المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخداة لتحديد اا إذا كانت لناس زيادة نولطية اخابط االئتمام
واطانعتهـا حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـا يكوم ارئمـا لمتـأكـد ان أم المعـاييط قـاداة ةمى تحـديـد الميـادة المولطيـة اخـابط االئتمـام قبـا أم يتمـاوز
المبمغ تطة استحقاقهم

( )2تعطيف التخمف ةن السداد
تعتبط الممموةة اا يم بمثابة حدث تخمف ةن السـ ــداد ألغطاض إدااة اخابط االئتمام الداخمية حيث تشـ ــيط الخبطة التاايخية إلى
أم األصول المالية الت تستو بأي ان المعاييط التالية غيط قابمة لرستطداد بشكا ةا:.
•
•

ةنداا يكوم لناس خطق لمعهود المالية ان قبا المدين؛ أو
تش ــيط المعمواات الت تم ت ويطلا داخميا أو الت تم الحص ــول ةميها ان اص ــادا خاانية إلى أنه ان غيط المحتما أم
ذلك الممموةة (دوم األخذ باالةتااا أي فمانات تممكها الممموةة).
يد ح المدين لمدائنين بالكااا ،بما

بغض النظط ةن التحميا الوااد أةرب ،تعتقد الممموةة أم التخمف ةن الس ـ ـ ـ ــداد قد حدث ةنداا يكوم تاايخ اس ـ ـ ـ ــتحقاق األص ـ ـ ـ ــا
المال أكثط ان  90يواا اا لم يكن لده الممموةة اعمواات اعقولة وقابمة لمدةم مثاات أم اعياا آخط لمتخمف ةن الس ـ ــداد لو
األنسك.

( )3المونودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
يعتبط األصــا المال ذات قيمة ائتمانية انخفضــة ةند وقو .حدث أو أكثط له تأثيط ســمب ةمى التد قات النقدية المســتقبمية المقداة
لألص ـ ــا المال م يتض ـ ــمن الدليا ةمى أم المونودات المالية ل ذات قيمة ائتمام انخفض ـ ــة القيمة بيانات يمكن ارحظتها حول
األحداث التالية:
•
•
•
•
•

صعوبات االية لااة يوانها المقتطض أو المصدا؛
خطق لمعقد ،اثا التخمف ةن السداد أو تماوز تطة االستحقاق (اانح ( )2أةرب)؛
أم يقو .الدائن (الدائنين) لممقتطض ،نتيمة لص ـ ـ ـ ـ ــعوبات االية ألس ـ ـ ـ ـ ــاام اقتص ـ ـ ـ ـ ــادية أو تعاقدية يوانها المقتطض ،بمنح
المقتطض ااتياز (ااتيازات) والت لم يكن ليأخذلا الدائن (الدائنين) باالةتااا ،بخرف ذلك؛
يصاح ان المحتما أم يتعطض المقتطض لإل رس أو أي إةادة تنظيم اال أخط؛ أو
ةد .ونود سوق نشم لهذا األصا المال بسبك الصعوبات الماليةم
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( )4سياسة الش ك
تقو .الممموةة بش ـ ك المونودات المالية ةنداا تكوم لناس اعمواات تشــيط إلى أم المدين يعان ان صــعوبات االية شــديدة وال
يوند لناس أي احتمال واقع لمتعا  ،ةمى سـ ـ ـ ــبيا المثال ،ةنداا يكوم المدين قد وفـ ـ ـ ــح تحت التصـ ـ ـ ــفية أو دخا إنطاءات
ام رس ،أو حـالـة الـذام المـدينـة التمـاايـة ،ةنـداـا يتم الموا قـة ةمى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك الماـالغ ان قبـا امم إدااة الممموةـةم قـد تاقى
المونودات المالية المشـ ـ وبة خاف ــعة ألنشـ ـ ة امنفاذ بمونك إنطاءات اس ــتطداد الممموةة ،اح اطاةاة المش ــواة القانونية حس ــاما
الطبح أو الخسااةم
يكوم اناساام يتم االةتطاف بأي ااالغ استطدة

( )5القياس واالةتطاف بخسائط االئتمام المتوقعة
يعد قياس خس ــائط االئتمام المتوقعة دلير ةمى احتمالية التخمف ةن الس ــداد ،أو الخس ــااة با تطاض التخمف ةن الس ــداد (أي حمم
الخس ـ ــااة إذا كام لناس تخمف ةن الس ـ ــداد) والتعطض لمتخمف ةن الس ـ ــدادم ويس ـ ــتند تقييم احتمالية التخمف ةن الس ـ ــداد والخس ـ ــااة
با تطاض التخمف ةن السـ ــداد ةمى البيانات التاايخية المعدلة بناء ةمى المعمواات المسـ ــتقبمية كما لو اوفـ ــح أةربم أاا بالنسـ ــاة
تــاايخ التقطيط ،لعقود
لمتعطض لمتخمف ةن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،لمونودات اــاليــة ،ــإم لــذا يمثمــه إنمــال القيمــة المــدانــة لممونودات
الضــمانات المالية ،يتضــمن التعطض المبمغ المســحوم كما تاايخ التقطيط ،بامفــا ة إلى أي ااالغ إفــافية اتوقعة يتم ســحبها
المستقبا حسك تاايخ التخمف ةن السداد المحدد بناء ةمى االتماب التاايخ  ،و هم الممموةة لرحتيانات التمويمية المستقبمية
المحددة لممدينين ،وغيطلا ان المعمواات المستقبمية ذات العرقةم
بالنسـ ـ ـ ــاة لممونودات المالية ،يتم تقديط خسـ ـ ـ ــااة االئتمام المتوقعة ةمى أنها الفطق بين نميح التد قات النقدية التعاقدية المسـ ـ ـ ــتحقة
لمممموةة و قا لمعقد ونميح التد قات النقدية الت تتوقح الممموةة اسـتراها ،اخصـواة ةمى أسـاس سـعط الفائدة الفعم األصـم م
وبالنس ـ ـ ـ ـ ــاة لذام التأنيط المدينة ،إم التد قات النقدية المس ـ ـ ـ ـ ــتخداة لتحديد خس ـ ـ ـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة تتوا ق اح التد قات النقدية
المستخداة قياس ذام التأنيط المدينة و قا لممعياا الدول لمتقاايط المالية اقم 16م
بالنس ـ ـ ــاة لعقود الض ـ ـ ــمانات المالية ،حيث يت مك ان الممموةة تس ـ ـ ــديد الد عات قم حالة حدوث تخمف ةن الس ـ ـ ــداد ان قبا
المدين و قا لش ـ ــطو األداة المض ـ ــمونة ،إم اخص ـ ــص الخس ـ ــااة المتوقح لو الد عات المتوقح تعويض ـ ــها إلى حااا ةقد الض ـ ــمام
المال ةن خسااة االئتمام الت تم تكبدلا ناقصا أي ااالغ تتوقح الممموةة استراها ان حااا ةقد الضمام المال أو المدين أو
أي بطف آخطم
تطة
إذا قاات الممموةة بقياس اخصص الخسااة لألداة المالية بمبمغ يعادل خسااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان
التقطيط السـ ــابقة ،لكنها تحدد تاايخ التقطيط الحال أم خسـ ــااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان لم تسـ ـ ِ
ـتوف الشـ ــطو ،
تطة التقطيط الحالية ،باس ــتثناء
تقو .الممموةة بقياس اخص ــص الخس ــااة بمبمغ يعادل خس ــااة االئتمام المتوقعة لفتطة  12ش ــه اط
المونودات الت أستخد .يها نهج ااسمم
وتعتطف الممموةة بمكسـ ــك أو خسـ ــااة انخفاض القيمة بيام الطبح أو الخسـ ــااة الموحد لمميح األدوات المالية اح تعديا اقابا
أدوات الدين الت يتم قياس ــها بالقيمة العادلة ان
لقيمتها المدانة ان خرل حس ــام اخص ــص خس ــااة ،باس ــتثناء االس ــتثمااات
احتياب االســتثماا،
الدخا الشــااا اآلخط والمتطاكم
خرل الدخا الشــااا اآلخط ،والت يتم االةتطاف بمخصــص الخســااة
بيام المطكم المال الموحدم
وال يقما القيمة المدانة لألصا المال
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إلغاء االةتطاف بالمونودات المالية
تقو .الممموةة بإلغاء االةتطاف بأصـ ـ ــا اال قم ةند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعمقة باسـ ـ ــتر .التد قات النقدية ان األصـ ـ ــا أو
ةنداا تحول الممموةة األصـ ـ ـ ــا المال  ،وبشـ ـ ـ ــكا نولطي كا ة اخابط وانا ح الممكية إلى انشـ ـ ـ ــأة أخطهم أاا حالة ةد .قيا.
الممموةة بالتحويا أو االحتفاظ بشـكا نولطي بمخابط وانا ح الممكية واسـتمطاالا بالسـي طة ةمى األصـا المحول ،إم الممموةة
تقو .باالةتطاف بحصــتها المســتاقاة األصــا المحول والم موبات المتعمقة به الت قد يمك ةمى الممموةة د عهام أاا حالة
احتفاظ الممموةة بشــكا نولطي بكا ة اخابط وانا ح الممكية لألصــا المال المحول ،إم الممموةة تســتمط باالةتطاف باألصــا
المال واالةتطاف بالقطوض المضمونة اقابا الماالغ المستممةم
ةند إلغاء االةتطاف بأصـ ـ ـ ــا اال تم قياسـ ـ ـ ــه بالتكمفة الم فأة ،يتم االةتطاف بأي طق بين المبمغ المداج لألصـ ـ ـ ــا وإنمال البدل
المس ــتمم أو الذي س ــوف يتم اس ــتراه بيام الطبح أو الخس ــااة الموحدم بامف ــا ة إلى ذلك ،ةند إلغاء االةتطاف باالس ــتثماا
أداة الدين المص ـ ـ ــنفة بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الش ـ ـ ــااا اآلخط ،يتم إةادة تص ـ ـ ــنيف الطبح أو الخس ـ ـ ــااة المتطاكمة س ـ ـ ــابقا
أداة حقوق
احتياب إةادة تقييم االس ــتثمااات إلى بيام الطبح أو الخس ــااة الموحدم المقابا ،ةند إلغاء امةتطاف باالس ــتثماا
الممكية الت قاات الممموةة باختياالا ةند امةتطاف المبدئ بالقيمة العادلة ان خرل الدخا الشـ ـ ـ ـ ـ ــااا اآلخط ،إنه ال يتم إةادة
بيام الطبح أو الخســااة الموحد ،ولكن يتم
احتياب إةادة تقييم االســتثمااات
تصــنيف المكاســك أو الخســائط المتطاكمة ســابقا
تحويمها إلى األاباح المستاقاةم
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق امكية

يتم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الممكيـة كم موبات االيـة أو كحقوق امكيـة بمـا يتمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اح نولط التطتياـات التعـاقدية
وتعطيف الم موبات المالية وأداة حقوق الممكيةم

أدوات حقوق الممكية

إم أداة حقوق الممكية ل أي ةقد يبطلن حص ــة اتاقية اونودات انش ــأة بعد بطح كا ة ا موباتهام يتم تس ــميا أدوات الممكية
الصاداة ان قبا الممموةة بالماالغ المستممة بعد تنميا اصاايف امصداا المااشطةم

حقوق الممكيةم ال يتم االةتطاف بمكسـك
يتم االةتطاف بإةادة شـطاء أدوات حقوق الممكية الخاصـة بالممموةة وخصـمها اااشـطة
الطبح أو الخسااة ةند شطاء أو بيح أو إصداا أو إلغاء أدوات حقوق الممكية الخاصة بالممموةةم
أو خسااة
المطلوبات المالية
يتم قيـاس نميح الم موبـات المـاليـة الحقـا بـالتكمفـة الم فـأة بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدا .بطيقـة اعـدل الفـائـدة الفعم أو بـالقيمـة العـادلـة الطبح أو
الخسـ ـ ـ ــااةم واح ذلك ،إم الم موبات المالية الت تنشـ ـ ـ ــأ ةنداا ال يكوم تحويا األصـ ـ ـ ــا المال االر لإللغاء االةتطاف أو ةنداا
ين بق نهج المش ــااكة المس ــتمطة ،وةقود الض ــمام المال الص ــاداة ةن الممموةة ،يتم قياس ــها و قا لمس ــياس ــات المحاس ــبية المحددة
الموفحة أدنابم
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األدوات المالية (يتبع)
المطلوبات المالية (يتبع)

الم موبات المالية المقاسة الحقا بالتكمفة الم فأة

الم موبات المالية الت ليسـت ل ( )1بدل باائ لمشـتطي
اندااج األةمال )2( ،احتفظ بها لممتانطة ،أو ( )3اصـنفة بالقيمة
العادلة الطبح أو الخس ـ ـ ـ ـ ـ ــااة ،يتم قياس ـ ـ ـ ـ ـ ــها الحقا بالتكمفة الم فأة باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا .بطيقة اعدل الفائدة الفعم لمذام الدائنة التمااية
والمستحق إلى المهات ذات العرقة إلخم

إم بطيقة الفائدة الفعمية ل بطيقة الحتسـ ـ ــام التكمفة الم فأة لرلتما .المال وتوزيح اصـ ـ ــطو ات الفائدة خرل الفتطة ذات العرقةم
ذلك نميح الطسـو.
إم اعدل الفائدة الفعم لو المعدل الذي يقو .بشـكا احدد بخصـم المد وةات النقدية المسـتقبمية المقداة (بما
والنقا المد وةة أو المس ـ ــتممة الت تش ـ ــكا نمء أس ـ ــاس ـ ـ ان اعدل الفائدة الفعم وتكاليف المعاارت واألقس ـ ــا أو الخص ـ ــواات
األخطه) ان خرل العمط المتوقح لرلتما .المال أو لفتطة أقصط (حساما يكوم ارئما) ،إلى التكمفة الم فأة اللتما .المال م
إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
تقو .الممموةة بإلغاء امةتطاف بالم موبات المالية ةنداا و قم ةنداا يتم اس ـ ــتيفاء االلتما .التعاقدي أو إلغائه أو انتهاء ادتهم يتم
الطبح أو الخسااةم
االةتطاف بالفطق بين القيمة المدانة لمم موبات المالية غيط المعتطف بها والبدل المد و .والمستحق الد ح
ةنداا تتاادل الممموةة اح المقطض الحال أداة دين بأخطه بش ـ ـ ــطو اختمفة بش ـ ـ ــكا نولطي ،يتم احتس ـ ـ ــام لذا التاادل ةمى أنه
إبفاء لرلتما .المال األصـ ـ ــم واالةتطاف بالتما .اال نديدم وبالمثا ،تقو .الممموةة باحتسـ ـ ــام التعديرت المولطية شـ ـ ــطو
االلتما .الحال أو نمء انه كس ـ ـ ـ ــداد لرلتما .المال األص ـ ـ ـ ــم واالةتطاف بالتما .نديدم ان المفتطض أم تختمف الش ـ ـ ـ ــطو اختر ا
ذلك أي اس ــو .اد وةة ص ــافية ان
نولطيا إذا كانت القيمة الحالية المخص ــواة لمتد قات النقدية بمونك الش ــطو المديدة ،بما
المائة ةمى األقا ةن خصــم القيمة
أي اســو .اس ـتممة واخصــواة باســتخدا .ســعط الفائدة الفعم األصــم  ،تختمف بنســاة 10
الحالية لمتد قات النقدية المتاقية لرلتما .المال األصـ ـ ــم م إذا لم يكن التعديا نولطيا ،إم الفطق بين )1( :القيمة المدانة لرلتما.
قبا التعديا؛ و( )2القيمة الحالية لمتد قات النقدية بعد التعديا ،يتم االةتطاف به بيام الطبح أو الخسـ ـ ـ ــااة الموحد كمكسـ ـ ـ ــك أو
خسااة اعدلة فمن المكاسك أو الخسائط األخطهم
مقاصة األدوات المالية
يتم اقاصـ ـ ـ ــة المونودات المالية والم موبات المالية ويتم ةطض صـ ـ ـ ــا المبمغ بيام المطكم المال الموحد ةنداا و قم ةنداا
يكوم لمممموةة حق قانون لمقاص ـ ــة الماالغ المعتطف بها وتنوي إاا تس ـ ــويتها ةمى أس ـ ــاس ص ـ ــاف أو لتحقيق األص ـ ــا ،وتس ـ ــوية
الم موبات وقت واحدم
أحداث بعد تاريخ التقرير
يتم تعـديـا البيـانـات المـاليـة الموحـدة لتعك األحـداث الت وقعـت بين تـاايخ التقطيط والتـاايخ الـذي تم فيـه اةتمـاد البيـانـات المـاليـة
الموحدة وإنازة إصداالا ،بشط ونود دلير ةمى الظطوف الت كانت اونودة تاايخ التقطيطم ويتم ام صاح ةن أي أحداث اا
البيانات المالية الموحدة ةنداا تكوم نولطيةم
بعد نهاية السنة غيط اوناه لمتعديا
العائد للسهم
تعطض الممموةة بيانات ةائد الس ـ ــهم الواحد ألس ـ ــهمهام يتم احتس ـ ــام ةائد الس ـ ــهم ان خرل قس ـ ــمة الطبح أو الخس ـ ــااة العائد إلى
اسالم الشطكة ةمى المتوسم المطنح لعدد األسهم القائمة خرل السنةم
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عقود اإليجار
الممموةة كمستأنط
تقو .الممموةة بتقييم اا إذا كام العقد لو أو يحتوي ةمى ةقد إيماا ،ةند بدء العقدم تعتطف الممموةة بحق استخدا .المونودات
وا موبات ةقود اميماا المقابمة فيما يتعمق بمميح تطتياات ةقود اميماا الت تكوم يها المستأنط ،باستثناء ةقود اميماا قصيطة
األنا (تعطف بأنها ةقود إيماا ادتها  12شه اط أو أقا) وةقود اميماا لمونودات انخفضة القيمةم بالنساة لهذب العقود ،تعتطف
الممموةة بمد وةات ةقود اميماا كمصطو ات تشغيمية ةمى أساس القسم الثابت ةمى اده تطة ةقد اميماا اا لم يكن لناس
أساس انهم آخط أكثط تمثيرُ لمنمم المان الذي يتم فيه استهرس الفوائد االقتصادية ان األصول المانطةم
يتم قياس ا موبات ةقود اميماا ابدئيا بالقيمة الحالية لمد وةات ةقود اميماا الت لم يتم سـ ـ ــدادلا تاايخ البدء ،اخصـ ـ ــواة
ةقد اميماام إذا كام لذا الس ـ ــعط ال يمكن تحديدب و اا ،إم الممموةة تس ـ ــتخد .اعدل االقتطاض
باس ـ ــتخدا .الس ـ ــعط الض ـ ــمن
المتمايدم
تشما اد وةات ةقود اميماا المدانة
•
•
•
•
•

قياس ا موبات ةقود اميماا اا يم :

ذلك المد وةات الثابتة األخطه) ،ناقصا أي حوا م ةقود إيماا؛
اد وةات ةقود اميماا الثابتة (بما
اد وةات ةقود اميماا المتغيطة الت تعتمد ةمى ااشــط أو اعدل ،تقاس بشــكا ابدئ باســتخدا .الماشــط أو المعدل
تاايخ البدء؛
المبمغ المتوقح أم يد عه المستأنط بمونك فمانات القيمة المتاقية؛
سعط امااسة خيااات الشطاء ،إذا كام المستأنط ةمى يقين اعقول ان امااسة الخيااات؛ و
د عات لغطااات إنهاء العقد ،إذا كام ةقد اميماا يعك امااسة خياا إنهاء ةقد اميماام

يتم ةطض ا موبات ةقد اميماا كبند انفصا

بيام المطكم المال الموحدم

يتم قياس ا موبات ةقد اميماا الحقا ان خرل زيادة القيمة المدانة لتعك الفائدة ةمى ا موبات ةقد اميماا (باستخدا .بطيقة
الفائدة الفعمية) وان خرل خصم القيمة المدانة لتعك اد وةات ةقد اميماا الت تم إن اط لام
تقو .الممموةة بإةادة قياس ا موبات ةقد اميماا (وإنطاء تعديا اماثا لحق استخدا .المونودات ذي العرقة) ةنداا:
•
•

•

تقيي .امااسـ ـ ـ ـ ــة خياا الش ـ ـ ـ ــطاء ،و ھذب الحالة يتم إةادة قياس ا موبات
تم تغييط تطة ةقد اميماا أو لناس تغييط
ةقد اميماا ان خرل خصم اد وةات ةقد اميماا المعدلة باستخدا .اعدل الخصم المعدلم
المد وةات المتوقعة بمونك قيمة اتاقية
تتغيط اد وةات ةقد اميماا بسبك التغييطات ااشط أو اعدل أو تغييط
اضـ ـ ـ ـ ــمونة ،و لذب الحاالت يتم إةادة قياس ا موبات ةقد اميماا ان خرل خصـ ـ ـ ـ ــم اد وةات ةقد اميماا المعدل
س ـ ــعط الفائدة العائم ،و لذب
باس ـ ــتخدا .اعدل الخص ـ ــم المبدئ (اا لم تتغيط اد وةات ةقد اميماا بس ـ ــبك التغييط
الحالة يتم استخدا .اعدل الخصم المعدل)م
يتم تعـديـا ةقـد اميمـاا وال يتم احتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام تعـديـا ةقـد اميمـاا كعقـد إيمـاا انفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،و لـذب الحـالـة يتم إةـادة قيـاس
ا موبات ةقد اميماا ان خرل خصم اد وةات ةقد اميماا المعدل باستخدا .اعدل الخصم المعدلم

لم تقم الممموةة بأي ان لذب التعديرت خرل الفتطات الت تم ةطفهام
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عقود اإليجار (يتبع)
الممموةة كمستأنط (يتاح)
يتم استهرس حق استخدا .المونودات خرل الفتطة األقصط ان ادة ةقد اميماا والعمط امنتان لألصا األساس م إذا كام ةقد
اميماا ينقا امكية األصا األساس أو تكمفة حق استخدا .المونودات ،إم ذلك يعك أم الممموةة تتوقح امااسة خياا الشطاء،
تاايخ بدء
ويتم استهرس حق استخدا .المونودات ذات العرقة ان خرل العما امنتان لألصا األساس م يبدأ االستهرس
ةقد اميماام
يتم ةطض حق استخدا .المونودات كبند انفصا

بيام المطكم المال الموحد ويتم استهركه ةمى اده تطة ةقد اميماام

ت بق الممموةة المعياا المحاســب الدول اقم  36لتحديد اا إذا كام حق اســتخدا .المونودات قد انخفضــت قيمته ويتم احتســام
خسائط انخفاض القيمة المحددة كما لو اوفح سياسة "الممتمكات واآلالت والمعدات"م

الممموةة كمانط
اتفاقيات ةقود إيماا كمانط فيما يتعمق باستثماااتها العقاايةم تتعمق لذب االستثمااات العقااية بالمستودةات
تدخا الممموةة
المونودة الفميطة ،اماااات العطبية المتحدةم
يتم تصنيف ةقود اميماا والت تكوم الممموةة اان اط لها كعقود إيماا تمويمية أو تشغيميةم ةنداا تنقا الشطو لعقد اميماا كا
المخابط والممايا الممكية إلى المستأنط ،يتم تصنيف العقد كعقد إيماا تمويم م يتم تصنيف نميح ةقود اميماا األخطه كعقود
إيماا تشغيميةم
ةنداا تكوم الممموةة اان اط وسي ا ،إنها تعتبط ةقد اميماا الطئيس واميماا ان الاابن كعقدين انفصمينم يتم تصنيف ةقد
اميماا ان الاابن ةمى أنه إيماا تمويم أو تشغيم بالطنو .إلى أصا حق االستخدا .الناتج ةن ةقد اميماا الطئيس م
يتم االةتطاف بإيطادات اميماا ان ةقود اميماا التشغيمية ةمى أساس القسم الثابت ةمى اده تطة ةقد اميماا ذي العرقةم
التفاوض وتطتيك ةقد اميماا التشغيم إلى القيمة المدانة لألصا المانط ،ويتم
تضاف التكاليف المااشطة المبدئية المتكب دة
االةتطاف بها ةمى أساس القسم الثابت ةمى اده تطة ةقد اميماام
ةنداا يتضمن العقد اكونات إيماايه وغيط إيماايه ،ت بق الممموةة المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  15لتخصيص البدل
اكومم
بمونك كا ّ
عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة
ت بق الممموةة إةفاء االةتطاف بعقود اميماا قصيط األنا ةمى ةقود اميماا قصيطة األنا لاعض المتانط (أي ةقود اميماا
الت لها ادة إيماا  12ش ــه اط أو أقا ان تاايخ البدء وال تحتوي ةمى خياا ش ـطاء)م كما ي بق أيض ــا إةفاء االةتطاف بعقود إيماا
المونودات انخفض ـ ـ ـ ــة القيمة ةمى ةقود إيماا المعدات المكتبية الت تعتبط انخفض ـ ـ ـ ــة القيمة (أي أقا ان  18,000دالم)م يتم
االةتطاف بمد وةات ةقود اميماا ةمى ةقود اميماا قص ــيطة األنا وةقود إيماا المونودات انخفض ــة القيمة كمص ــطو ات ةمى
أساس القسم الثابت ةمى اده تطة اميماام
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مزايا الموظفين
امايا اوظفين قصيطة األنا
يتم االةتطاف بتكمفة امايا الموظفين قص ــيطة األنا (تمك المس ــتحقة غض ــوم  12ش ــه اط بعد تقديم الخداة اثا امنازة المد وةة
الفتطة الت يتم يها تقديم الخداة وال يتم خصمهام
األنط وامنازة المطفية والمكا آت والممايا غيط النقدية اثا الطةاية ال بية)
يتم االةتطاف بالتكمفة المتوقعة لتعويض الغيام كمصـ ـ ـ ــطو ات ةنداا يقد .الموظفوم خداات تميد ان اسـ ـ ـ ــتحقاقهم أو،
الغيام غيط المتطاكمة ،ةند حدوث حاالت الغيامم

حاالت

اكا آت نهاية الخداة لمموظفين
يتم تكوين اخصـ ـ ـ ـ ــص لمكا آت نهاية الخداة لمموظفين لكااا المبمغ المسـ ـ ـ ـ ــتحق لمموظفين ةن تطات خداتهم حتى تاايخ التقطيط
المال و قا لقانوم العما بدولة اماااات العطبية المتحدة ،ويتم إداانه كبند انفصا فمن الم موبات غيط المتداولةم
المخصصات
يتم تحديد المخصـ ـصـ ــات بخصـ ــم التد قات النقدية المسـ ــتقبمية المتوقعة بمعدل يعك
والمخابط الخاصة بااللتما.م يتم االةتطاف بفك الخصم كتكمفة تمويام

تقييمات السـ ــوق الحالية لمقيمة المانية لمنقود

معامالت العمالت األجنبية
يتم تحويا المعاارت الت تتم بالعمرت األننبية إلى العممة الوظيفية ("الدالم") بأسعاا الصطف السائدة

تواايخ المعاارتم

إيرادات التمويل وتكلفة التمويل
تتكوم إيطادات التمويا ان إيطادات الفوائد ةمى الودائح الثابتة لده البنوسم يتم االةتطاف بإيطادات الفوائد ةند اسـ ـ ـ ــتحقاقها
الطبح أو الخسااة الموحد باستخدا .بطيقة اعدل الفائدة الفعم م

بيام

تتكوم تكمفة التمويا ان اصــاايف الفوائد ةمى القطوض البنكية والطســو .والعموالت البنكيةم يتم االةتطاف بتكاليف االقتطاض الت
ال تعود اااشطة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصا االا بيام الطبح أو الخسااة الموحد باستخدا .بطيقة اعدل الفائدة الفعم م
يتم تسـ ــميا اكاسـ ــك وخسـ ــائط العمرت األننبية ةمى أسـ ــاس الصـ ــا
صا اكسك أو صا خسااةم
تحطكات العمرت األننبية ل

كإيطادات تمويا أو تكمفة تمويا اةتمادا ةمى اا إذا كانت
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41

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

3

اإليرادات من العقود مع العمالء
لده الممموةة اتفاقيات اح العديد ان العمرء لتعبئة وبيح المياب المعدنية وتمااة الحميك الماخطم
لتحديد اا إذا كام سيتم االةتطاف باميطادات ،تتاح الممموةة نموذج ان  5خ وات:
•
•
•
•
•

تحديد العقد اح العميا
تحديد التمااات األداء
تحديد سعط المعاامة
تخصيص سعط المعاامة اللتمااات األداء
االةتطاف باميطادات ةنداا  /حين يتم استيفاء التما( .التمااات) األداءم

بالنس ــاة اللتمااات األداء الت ال يتم يها اس ــتيفاء أي ان الش ــطو التالية ،يتم االةتطاف باميطادات
بالتما .األداءم
•
•
•

الوقت الذي يتم فيه الو اء

نف الوقت الممايا الت يو طلا أداء الممموةة ةنداا تقو .الممموةة باألداء؛ أو
يستمم العميا ويستهمك
يادي أداء الممموةة إلى إنشاء أو تحسين أحد المونودات الت يتحكم بها العميا ةند إنشاء األصا أو تحسينه؛ أو
ال ينتج ةن أداء الممموةة أص ـ ـ ــا اح اس ـ ـ ــتخدا .بديا لمممموةة ولمممموةة حق وانك النفاذ الس ـ ـ ــداد اقابا األداء
المكتما حتى تاايخهم

بيح الاضائح
يتم االةتطاف ببيح الاض ــائح ةنداا تقو .الممموةة بنقا الس ــي طة ةمى الاض ــائح الموادة إلى المش ــتطيم تعتبط الس ــي طة بش ــكا ةا.
ةمى أنها تنتقا إلى المشتطي ةنداا يكوم العميا قد تسمم الاضائح دوم أي نما.م
إيطادات التأنيط
يتم االةتطاف بإيطادات التأنيط ان ةقود اميماا التش ــغيمية لرس ــتثما اات العقااية لمممموةة ةمى أس ــاس القس ــم الثابت ةمى اده
تطة اميماام
مصاريف التشغيل
يتم االةتطاف بمصاايف التشغيا

بيام الطبح أو الخسااة الموحد ةند االستفادة ان الخداة أو

تاايخ نشأتهام

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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بوا ت بيق السـ ــياسـ ــات المحاسـ ــبية والموفـ ــحة اميضـ ــاح  ،3قاات إدااة الممموةة باتخاذ أحكا ،.وتقديطات ،وا ت اطفـ ــات
اعينة ليس ـ ــت نمية الوف ـ ــوح ان اص ـ ــادا أخطهم تعتمد التقديطات واال ت اطف ـ ــات المطتا ة بها ةمى الخبطة التاايخية وةوااا أخطه
تعتبط ذات ةرقةم إم النتائج الفعمية قد تختمف ةن لذب التقديطاتم
التقديطات المحاس ــبية الفتطة الت يتم يها
يتم اطانعة لذب التقديطات واال ت اطف ــات بش ــكا اس ــتمطم يتم االةتطاف باالخترف
حــالــة كوم
حــالــة أم التعــديرت النــاتمــة ةن إةــادة التقييم تاثط ةمى تمــك الفتطة ،أو
إةــادة اطانعــة لــذب التقــديطات وذلــك
تطة المطانعة والفتطات المستقبمية يتم تسميمها تمك الفتطاتم
التعديرت الناتمة ةن إةادة اطانعة التقديطات تاثط
األحلام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية
فيما يم األحكا .الحس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــة ،ةدا تمك الت تتض ـ ـ ـ ـ ــمن تقديطات (أنظط أدناب) ،والت قاات امدااة باتخاذلا خرل ةممية ت بيق
البيانات المالية الموحدةم
السياسات المحاسبية لمممموةة والت لها التأثيط األكبط ةمى الماالغ المعتطف بها
تصنيف الممتمكات
قاات إدااة الممموةة خرل ةممية تصـ ـ ــنيف الممتمكات ،باتخاذ ةدة أحكا.م تتمثا ألمية األحكا .لتحديد فيما إذا كام ةقاا اعين
االــا كــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــاا ةقــااي ،كممتمكــات وآالت واعــدات و/أو ةقــاا احتفظ بــه مةــادة البيح /ألةمــال الت ويط قيــد امنمــازم تقو.
الممموةة بت ويط اعاييط لتمكنها ان ت بيق األحكا .بشـ ـ ـ ـ ـ ــكا اتناسـ ـ ـ ـ ـ ــق و قا لتعطيفات االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثماا العقااي ،الممتمكات واآلالت
االةتاـاا
والمعـدات والعقـاا المحتفظ بهـا مةـادة البيح /ألةمـال الت ويط قيـد امنمـازم ةنـد إنطاء تمـك األحكـا ،.أخـذت امدااة
المعياا المحاس ـ ـ ــب الدول اقم  2المخموم ،المعياا
المعاييط المفص ـ ـ ــمة واماش ـ ـ ــاد المتعمق بتص ـ ـ ــنيف العقااات كما لو ابين
المحاس ـ ـ ـ ـ ــب الدول اقم  16الممتمكات واآلالت والمعدات والمعياا المحاس ـ ـ ـ ـ ــب الدول اقم  40االس ـ ـ ـ ـ ــتثمااات العقااية ،وتحديدا،
االستخدا .الم موم لمعقاا كما لو احدد ان قبا امدااةم
الميادة المولطية

اخابط االئتمام

يتم قياس خســااة االئتمام المتوقعة كمخصــص يعادل خســااة االئتمام المتوقعة ةمى تطة  12شــه اط لمونودات المطحمة األولى ،أو
خس ـ ـ ــااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط المان لمونودات المطحمة  2أو لمونودات المطحمة 3م ينتقا األص ـ ـ ــا إلى المطحمة 2
ةنداا تمداد اخابط االئتمام بشـ ـ ـ ــكا نولطي انذ االةتطاف المبدئ م ال يحدد المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم  9اا الذي يمثا
زيادة نولطي اخابط االئتمامم ةند تقييم اا إذا كانت المخابط االئتمانية لألص ـ ـ ــا قد زادت بش ـ ـ ــكا نولطي ،تأخذ الممموةة
االةتااا المعمواات المستقبمية والكمية والنوتية المعقولة والقابمة لمدةمم
يتم تعديا اعدالت الخسـ ـ ـ ــااة التاايخية لتعك المعمواات الحالية والمسـ ـ ـ ــتقبمية حول ةوااا االقتصـ ـ ـ ــاد الكمية الت تاثط ةمى قداة
البمـدام الت تبيح يهـا
العمرء ةمى تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة الـذام المـدينـةم قـااـت الممموةـة بتحـديـد إنمـال النـاتج المحم واعـدل الا ـالـة
بضـ ـ ــائعها وخدااتها لتكوم أكثط العوااا ذات العرقة ،وبالتال تعدل اعدالت الخسـ ـ ــااة التاايخية بناء ةمى التغييطات المتوقعة
لذب العوااا .اةتط ت الممموةة بمعدالت اخصص الخسااة لكا امموةة ةمطية اقابا الذام المدينة التماايةم
المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
إم اال تطافات الطئيسية المتعمقة بالمستقبا والمصادا الطئيسية لمتقديط غيط الماكد كما نهاية تطة التقطيط والت تحما اخابط
لااة قد تتسبك تعديرت نولطية ةمى قيم المونودات والم موبات خرل السنة المالية القاداة ل كما يم :
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احتسام اخصص الخسااة
ةند قياس خس ـ ــااة االئتمام المتوقعة ،تس ـ ــتخد .الممموةة اعمواات اس ـ ــتقبمية اعقولة وقابمة لمدةم ،تس ـ ــتند إلى ا ت اطف ـ ــات لمحطكة
المستقبمية لمختمف المحطكات االقتصادية وكيف سوف تاثط لذب المحطكات ةمى بعضها الاعضم
إم الخسـ ـ ـ ــااة المتكبدة ةند التخمف ةن السـ ـ ـ ــداد ل تقديط لمخسـ ـ ـ ــااة الناتمة ان التخمف ةن السـ ـ ـ ــدادم يعتمد ذلك ةمى الفطق بين
االةتاـاا التـد قـات النقـديـة ان
التـد قـات النقـديـة التعـاقـديـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقـة والتـد قـات الت يتوقح المقطض اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراهـا ،اح األخـذ
التحسينات االئتمانية المضمونةم
تشكا احتمالية التخمف ةن السداد ادخرت ائيسية قياس خسااة االئتمام المتوقعةم إم احتمالية التخمف ةن السداد لو تقديط
الحتمالية التخمف ةن الس ـ ـ ـ ـ ــداد خرل تطة زانية اعينة ،يش ـ ـ ـ ـ ــما احتس ـ ـ ـ ـ ــام البيانات التاايخية واال ت اطف ـ ـ ـ ـ ــات وتوقعات الظطوف
المستقبمية.
إم خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااة االئتمـام المتوقعـة ةمى اـده العمط المان لمـذام المـدينـة التمـاايـة
( 3,55 :2020اميوم دالم)م

 31ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبط  2021ل  2,18اميوم دالم

ال يتم االةتطاف بخس ـ ـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة لمنقد لده البنك والمس ـ ـ ـ ــتحق ان المهات ذات العرقة حيث تعتبط خس ـ ـ ـ ــائط االئتمام
المتوقعة غيط نولطية ( :2020ال ش ء)م
خصم اد وةات ةقود اميماا
يتم خصـ ـ ـ ــم اد وةات ةقود اميماا باسـ ـ ـ ــتخدا .اعدل االقتطاض المتمايد لمممموةة باسـ ـ ـ ــتثناء ةدد قميا ان العقود تتعمق باألاض
ةقد اميماام قاات امدااة بت بيق أحكا .وتقديطات لتحديد اعدل االقتطاض
والماان  ،حيث يتم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا .المعدل الضـ ـ ـ ـ ـ ــمن
المتمايد ةند بدء ةقد اميماام تم ام ص ـ ـ ـ ــاح ةن اميد ان المعمواات حول التقديطات المحاس ـ ـ ـ ــبية واألحكا .واال ت اطف ـ ـ ـ ــات الهااة
المستخداة قياس القيم العادلة فمن لذب البيانات المالية الموحدةم
إنخفاض قيمة الممتمكات واآلالت والمعدات وحق استخدا .المونودات
يتم تقييم الممتمكـات واآلالت والمعـدات وحق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدا .المونودات بنـاء ةمى تقييم التـد قـات النقـديـة لموحـدات الفطديـة المنتمـة لمنقـد
ةنداا يكوم لناس ااشـ ـ ـ ــط ةمى أم لذب المونودات قد تعطفـ ـ ـ ــت لخسـ ـ ـ ــائط انخفاض القيمةم يتم تحديد التد قات النقدية بناء ةمى
االتفاقيات التعاقدية والتقديطات ةمى اده األةماا امنتانية لممونودات والمخصـواة باسـتخدا .امموةة ان اعدالت الخصـم الت
تمثـا اعـدل العـائـد ةمى لـذب الوحـدات المنتمـة لمنقـد م تتم اقـاانـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القيم الحـاليـة بـالقيم المـدانـة لتقييم أي انخفـاض قيمـة
احتمـام إم امدااة اقتنعـة أنـه ال فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطواة لتكوين اخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص انخفـاض القيمـة لمممتمكـات واآلالت والمعـدات وحق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدا.
 31ديسمبط  :2020( 2021ال ش ء)م
المونودات كما
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القيمة العادلة لرستثمااات العقااية
يتم تحديد القيمة العادلة لرس ـ ــتثمااات العقااية ان قبا امدااة وان قبا خبيط تقييم اس ـ ــتقام تش ـ ــتما أس ـ ــاليك التقييم المتاعة ةمى
بطيقة اس ــممة الدخا والتد قات النقدية المخص ــواةم تم إةداد التقييمات و قا لمعاييط التقييم الص ــاداة ةن المعهد الممك لممس ــاحين
القانونيينم
يت مـك تحـديـد القيمـة العـادلـة لرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـااات العقـاايـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدا .تقـديطات اثـا التـد قـات النقـديـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبميـة ان المونودات (اثـا
اميمااات ،امفات تعطيف المســتأنطين ،تد قات اميطادات المســتقبمية ،القيم ال أطســمالية لمتطكياات والتمهيمات ،المكائن واآلالت ،أي
أاوا بيئية وامص ـ ـ ـ ــرحات العااة وحالة الممتمكات) واعدالت الخص ـ ـ ـ ــم الم اقة ةمى تمك المونوداتم تس ـ ـ ـ ــتند لذب التقديطات إلى
ظطوف السوق المحمية السائدة تاايخ بيام المطكم المال الموحدم
يعتمد لذا التقديط ةمى ا تطافات اعينة ،والت تخضح ألاوا غيط ااكدة وقد تختمف ةن النتائج الفعميةم
فيما يم ادخرت التقييم الطئيسية وتحميا الحساسية:
المدخالت الجوهرية
غير القابلة للمالحظة

االفتراضات والبيانات

اعدل الطسممة ،اح األخذ االةتااا
الطسممة المحتممة ميطادات التأنيط،
وببيعة العقاا ،وظطوف السوق
السائدة ،ان %11-10,5م

قد تادي الميادة ال فيفة اعدل
الطسممة المستخد .إلى انخفاض
نولطي
القيمة العادلة والعك
صحيحم

اميماا الشهطي لمسوق ،اح األخذ
الموقح،
االةتااا االختر ات
والعوااا الفطدية ،اثا الحمم ،بين
المقاانات والعقاا ،بمتوسم  15دالم
إلى  17دالم لكا قد .اطبحم

قد تادي الميادة المولطية إيماا
السوق المستخد .إلى زيادة نولطية
القيمة العادلة والعك صحيحم

قد تادي الميادة ال فيفة اتوسم
السعط المستخد .إلى انخفاض
نولطي
القيمة العادلة ،والعك
صحيحم
قد تادي الميادة ال فيفة التكمفة
الحالية والخصواات لمتدلوا
المادي إلى انخفاض نولطي
القيمة العادلة ،والعك صحيحم

السنة

تقنيات التقييم

2021

انهج تقييم االستثماا

2020

انهج اقاانة ابيعات السوق

اتوسم الن اق السعطي  90دالم لكا
قد .اطبحم

بطيقة تكمفة االستبدال المستهمكة

التكمفة الحالية الستبدال األصا
ا طوحا انه الخصواات لمتدلوا
المادي والمتقاد.م

اخصص المخموم المتقاد.
تقو .امدااة بمطانعة الحطكة تقاد .وحطكات بنود اخمونها بش ــكا انتظم لتقييم الخس ــااة ةمى حس ــام التقاد.م ةند تحديد اا إذا
كام يمك تسـ ــميا اخصـ ــص التقاد .بيام الطبح أو الخسـ ــااة الموحد ،تتخذ امدااة أحكااا بشـ ــأم اا إذا كانت لناس أي بيانات
قابمة لممرحظة تشـ ـ ــيط إلى أم قابمية البيح المسـ ـ ــتقبمية لممنتج وصـ ـ ــا القابمة لمتحقيق لهذا المنتج انتهية الصـ ـ ــرية أو اقتطابه ان
 31ديسـ ــمبط  2021ابمغ 2,69
انتهاء صـ ــرحية المواد الخا .والاضـ ــائح المالمةم بمغ اخصـ ــص المخموم ب ء الحطكة كما
اميوم دالم ( 2,30 :2020اميوم دالم)م
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
5

ممتلكات وآالت ومعدات

التكلفة
 1ينايط 2020
إفا ات
تحويا ان اونودات غيط اتداولة احتفظ بها لمبيح
تحويرت ان أةمال اأسمالية قيد التنفيذ
استاعاد امتمكات وآالت واعدات

مباني وتحسينات
درهم

آالت وملائن ومعدات
درهم

أثاث وتجهيزات
درهم

مركبات نقل
درهم

أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ
درهم

المجموع
درهم

8,397,463
-

38,154,794
754,574
19,415,400
332,961
)(22,813

5,422,961
-

187,290
-

349,659
162,875
()332,961
-

52,512,167
917,449
19,415,400
)(22,813

 1ينايط 2021
إفا ات
تحويرت ان أةمال اأسمالية قيد التنفيذ
استاعادات خرل السنة

8,397,463
114,415
148,122
-

58,634,916
100,737
14,609
)(153,593

5,422,961
10,186
144
)(46,802

187,290
)(187,290

179,573
458,413
)(162,875
-

72,822,203
683,751
)(387,685

في  31ديسمبر 2021

8,660,000

58,596,669

5,386,489

-

475,111

73,118,269

االستهالك المتراكم
 1ينايط 2020
احما لمسنة
تحويا ان اونودات غيط اتداولة احتفظ بها لمبيح
استاعاد امتمكات وآالت واعدات

7,321,888
149,986
-

35,595,840
1,872,293
17,839,838
)(22,813

5,366,877
29,597
-

187,190
100
-

-

48,471,795
2,051,976
17,839,838
)(22,813

 1ينايط 2021
احما لمسنة
استاعادات خرل السنة

7,471,874
346,390
-

55,285,158
1,346,729
)(153,593

5,396,474
17,367
)(46,802

187,290
)(187,290

-

68,340,796
1,710,486
)(387,685

في  31ديسمبر 2021

7,818,264

56,478,294

5,367,039

-

-

69,663,597

القيمة المدرجة
في  31ديسمبر 2021

841,736

2,118,375

19,450

-

475,111

3,454,672

925,589

3,349,758

26,487

-

179,573

4,481,407

 31ديسمبط 2020
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
5

ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

تم توزيح استهرس السنة

بيام الطبح أو الخسااة والدخا الشااا اآلخط الموحد ةمى النحو التال :

تكمفة المبيعات
اصاايف ةمواية وإدااية

2021
درهم

2020
دالم

700,421
1,010,065

902,557
1,149,419

1,710,486

2,051,976

المعدات المانطة:
 9أبطيا  ،2020قاات الممموةة بتأنيط بعض المعدات اصـنح دبا إلى نهة ذو ةرقةم إم ادة ةقد اميماا سـنة واحدة
اح خياا التمديد س ــنة واحدةم قاات الممموةة بتص ــنيف ةقد اميماا لذا ةمى أنه ةقد إيماا تش ــغيم حيث إنها ال تنقا بش ــكا
نولطي نميح المخابط والمكا آت المتعمق ة بممكية األصـ ــا األسـ ــاس ـ ـ ولي لده المسـ ــتأنط خياا ش ـ ـطاء المعدات ةند انتهاء تطة
اميماام إم القيمة المدانة لممعدات المانطة كما  31ديس ـ ــمبط  2021تبمغ  0,76اميوم دالم ( 31ديس ـ ــمبط 1,17 :2020
 31ديسـمبط  2021بمبمغ  0,42اميوم دالم ( 31ديسـمبط 0,70 :2020
اميوم دالم) واصـاايف االسـتهرس لمفتطة المنتهية
اميوم دالم)م
 30سبتمبط  ،2021انتهى ةقد اميماا اح المهة ذو العرقةم
6

استثمارات عقارية

تتكوم االستثمااات العقااية ان استودةات ةمى أاض استأنطة تقح

الفميطة وابنى اصنح لمصنح دبام
2021
درهم

 1ينايط
تحويا ان اونودات غيط اتداولة احتفظ بها لمبيح
إةادة تصنيف حق استخدا .المونودات (إيضاح  7و)23
(خسااة) /اكسك القيمة العادلة ةمى استثمااات ةقااية

2020
دالم
(اعاد بيانه)

12,085,461
( (275,461

3,693,000
4,650,376
3,653,461
88,624

11,810,000

12,085,461

تظهط االسـ ـ ــتثمااات العقااية المكتممة بالقيمة العادلة ،والت تم تحديدلا بناء ةمى التقييمات الت تم إن اط لا ان قبا اقيم اسـ ـ ــتقا
اعتمد لديه االرت اهنية اعتطف بها وذات صـمة ولديه خبطة حديثة اوقح و ئة االسـتثمااات العقااية الت يتم تقييمهام تشـتما
أساليك التقييم المتاعة ةمى بطيقة قيمة االستثماا ( :2020نهج اقاانة ابيعات السوق وتكاليف وتكمفة االستبدال المستهمكة)م تم
إةداد التقييمات و قا لمعاييط التقييم الصاداة ةن المعهد الممك لممساحين القانونيينم
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
6

استثمارات عقارية (يتبع)

اانح اميضــاح  4حول اال ت اطفــات الطئيســية المســتخداة وتحميا الحســاســيةم تصــنف االســتثمااات العقااية فــمن المســتوه  3ان
دولة اماااات العطبية المتحدةم حققت الممموةة إيطادات
تسـمسـا القيمة العادلة (إيضـاح )21م تقح نميح االسـتثمااات العقااية
تأنيط لمسنة تبمغ  1,69اميوم دالم ( 2,0 :2020اميوم دالم)م بمغت المصاايف المتكبدة ةمى ةقد اميماا خرل السنة 0,72
اميوم دالم ( 0,76 :2020اميوم دالم)م
7

حق استخدام الموجودات

 1ينايط
إفا ات خرل السنة
استهرس خرل السنة
إنهاء ةقود اميماا خرل السنة
إةادة التصنيف إلى استثمااات ةقااية (إيضاح )6

لده الممموةة ةقود إيماا لبنود اختمفة ان األ اافـ ـ ـ ـ والمطكاات المس ـ ـ ــتخداة
سنوات ( 5-2 :2020سنوات).

2021
درهم

2020
دالم
(اعاد بيانه)

2,481,732
6,131,365
( (1,754,675
( (1,150,367
-

6,356,975
1,702,023
( (1,901,650
( (22,155
( )3,653,461

5,708,055

2,481,732

ةممياتهام إم اتوس ـ ـ ــم ادة اميماا لو 5-2

خرل ديسمبط  ،2021تم إلغاء ةقد اميماا المبط .اح المكتك الطئيس  ،اما أده إلى ش ك حق استخدا .المونودات وا موبات
ةقود اميماام لم تكن لناس نماءات إنهاء اادية نتيمة ملغاء االتفاقيةم
8

استثمار في موجودات مالية

يتم تصـ ـ ـ ــنيف المونودات المالية المدانة بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسـ ـ ـ ــااة والمونودات المالية المدانة بالقيمة العادلة
 31ديسمبط  2021كما يم :
ان خرل الدخا الشااا اآلخط كما

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أدوات حقوق الممكية – ادانة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات حقوق الممكية – ادانة

2021
درهم

2020
دالم

18,400,000

-

1,010,211

722,511
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
8

استثمار في موجودات مالية (يتبع)

إم تصنيف االستثمااات

المونودات المالية ل كما يم :

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اتداول

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
غيط اتداول

أوراق مالية مدرجة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بداية السنة
إفا ات خرل السنة
القيمة العادلة
تغيطات
في نهاية السنة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1ينايط
القيمة العادلة
تغيطات
استاعاد االستثماا

2021
درهم

2020
دالم

18,400,000

-

1,010,211

-

2021
درهم

2020
دالم

11,123,310
7,276,690

-

18,400,000

-

722,511
287,700
1,010,211

1,538,818
43,191
( (859,498
722,511

األوااق المالية ادانة سوق أبوظب لألوااق المالية وبواصة أسواق دب الماليةم يتم تحديد القيمة العادلة
لذب االستثمااات
لألوااق المالية المدانة بالطنو .إلى أسعاا السوق المدانة ةند إغرق األةمال نهاية تاايخ التقطيط.
يتم إدااج أنص ـ ـ ـ ـ ــاة األاباح بمبمغ  38,107دالم ( 47,634 :2020دالم)
التمويام

بيام الطبح أو الخس ـ ـ ـ ـ ــااة الموحد ف ـ ـ ـ ـ ــمن إيطادات

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.

49

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021يتبع)
9

مخزون

اواد خا.
بضائح نالمة
ق ح غياا
أخطه
ينمل /اخصص اخموم ب

إم الحطكة

ء الحطكة

اخصص اخموم ب

2021
درهم

2020
دالم

2,875,659
665,877
3,750,596
192,777

1,389,001
1,191,665
3,716,307
189,354

7,484,909
( (2,694,601

6,486,327
( (2,298,403

4,790,308

4,187,924

ء الحطكة ل كما يم :
2021
درهم

الطصيد  1ينايط
احما لمسنة
ش ك خرل السنة
ةك المخصص المائد لممخموم المتقاد.
الرصيد في  31ديسمبر

10

ذمم مدينة تجارية وأخرى

ذام ادينة تمااية
ينمل :اخصص خسائط ائتمام اتوقعة
ذام ادينة تمااية ،صا
اصاايف اد وةة اقداا
ذام ادينة أخطه
د عات اقداة لموادين

2020
دالم

2,298,403
629,899
( (233,701
-

2,556,007
178,640
( (157,370
( (278,874

2,694,601

2,298,403

2021
درهم

2020
دالم

6,809,922
( (2,176,450

7,004,454
( (3,546,552

4,633,472
853,178
448,654
14,744

3,457,902
799,340
469,308
73,157

5,950,048

4,799,707
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10

ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

إم اعدل تطة امئتمام التعاقدية ةند تقديم الخداات لو  60يواا ( 60 :2019يواا) ،بينما ُيعتبط اتوس ــم تطة التحص ــيا الفعم
 64يواا ( 83 :2020يواا)م ال يتم تحميا أية وائد ةمى المونودات المتداولة األخطهم حددت الممموةة أم اخصـ ــص خسـ ــااة
االئتمام ةمى أساس الخبطة السابقة وتحميا قداة العمرء ةمى سداد المد وةات المستقبميةم
قبا قبول أي ةميا نديد ،تقو .الممموةة بتقييم المودة االئتمانية المحتممة لمعميام نهاية السـ ــنة ،يسـ ــتحق ابمغ 2,283,106
دالم ( 1,867,545 :2020دالم) يمثا  ،)%48 :2020( %48باسـتثناء العمرء الذين يعانوم ان فـعف ائتمان  ،ان إنمال
الذام المدينة التمااية المستحقة ان  10ةمرء ائيسيين لمممموةةم
يوف ـ ـ ـ ـ ــح المدول التال الحطكة اخص ـ ـ ـ ـ ــص الخس ـ ـ ـ ـ ــائط االئتمانية ةمى اده العمط المان الذي تم امةتطاف به لمذام المدينة
التمااية واألخطه بما يتفق اح النهج الماسم لممعياا الدول لمتقاايط المالية اقم :9
المقيمة بشلل
جماعي
درهم

المقيمة بشلل
فردي
درهم

المجموع
درهم

 1ينايط 2020
إةادة قياس اخصص الخسااة

50,038
124,161

1,739,361
1,632,992

1,789,399
1,757,153

 1ينايط 2021
كما
صا إةادة قياس اخصص الخسااة
ااالغ اش وبة

174,199
160,076
-

3,372,353
( )1,530,178

3,546,552
160,076
( (1,530,178

كما في  31ديسمبر 2021

334,275

1,842,175

2,176,450

كما
صا

في  31ديسمبر 2021
اعدل خسااة االئتمام المتوقعة
إنمال القيمة المدانة
المقداة لمتخمف ةن السداد
خسااة االئتمام المتوقعة ةمى
اده العمط المان

في  31ديسمبر 2020
اعدل خسااة االئتمام المتوقعة
إنمال القيمة المدانة
المقداة لمتخمف ةن السداد
خسااة االئتمام المتوقعة ةمى
اده العمط المان

عدد أيام تجاوز فترة االستحقاق
أكثر من 90
90-61
يوم
يوماً
درهم
درهم

المقيم بشلل
فردي
درهم

المجموع
درهم

متداول
درهم

60-31
يوم
درهم

%81

%100

%32

-

%4

%11

1,842,175

6,809,922

3,275,000

1,024,128

357,210

311,409

1,842,175

2,176,450

-

40,651

40,812

252,812

المقيم بشكا
طدي
دالم

اتداول
دالم

60-31
يو.
دالم

ةدد أيا .تماوز تطة االستحقاق
أكثط ان 90
90-61
يواا
يو.
دالم
دالم

المممو.
دالم

%59

%100

%51

-

%0,01

%0,05

3,214,992

7,004,454

2,086,270

803,105

339,054

561,033

3,214,992

3,546,552

-

59

183

331,318

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

تقو .الممموةة بقياس اخصــص الخســااة لم ذام المدينة التمااية بمبمغ يعادل اخصــص خســااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط
المان م ويتم تقديط خسـائط االئتمام المتوقعة ةمى الذام المدينة التمااية باسـتخدا .اخصـص ااتطيك بالطنو .إلى الخبطة السـابقة
التخمف ةن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــداد لممدين وتحميا المطكم المال الحال لممدين ،والمعدلة حس ـ ـ ـ ـ ـ ــك الحقائق الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمدين ،والظطوف
االقتصادية العااة لمممال الذي يعما المدينوم يها وتقييم االتماب الحال وكذلك االتماب المتوقح لمظطوف تاايخ التقطيطم
11

جهات ذات عالقة

دخمت الممموةة ،خرل المسـ ـ ـ ـ ــاا االةتيادي لألةمال ،امموةة اتنوةة ان المعاارت و قا لشـ ـ ـ ـ ــطو وأحكا .اتفق ةميها اح
شــطكات أو انشــآت أو أ طاد الذين يندانوم فــمن تعطيف المهة ذو العرقة ةمى النحو المحدد المعياا المحاســب الدول اقم
 24إ ص ـ ــاحات المهات ذات العرقةم تعتبط المهات ذات العرقة إذا كام ألحد ال ط ين القداة ةمى الس ـ ــي طة ةمى ال طف اآلخط
أو امااسـ ـ ـ ـ ــة تأثيط كبيط ةمى ال طف اآلخط اتخاذ الق اطاات المالية أو التشـ ـ ـ ـ ــغيميةم تشـ ـ ـ ـ ــما المهات ذات العرقة المسـ ـ ـ ـ ــالمين
الطئيسيين واوظف امدااة الطئيسيين وامم امدااة والشطكات ذات الصمةم
إم األاصدة اح المهات ذات العرقة المدانة

بيام المطكم المال الموحد ل كما يم :
2021
درهم

2020
دالم

376,690
160,836
70,610
26,046
20,547
3,308
2,142

127,542
-

660,179

127,542

مستحق إلى جهة ذو عالقة
الشطكة العالمية القابضة

77,013

-

قرض قصير األجل إلى جهة ذو عالقة
الشطكة العالمية القابضة

17,000,000

مستحق من جهات ذات عالقة
الدولية لألوااق المالية ذم.م.
األ ق الممك لمتمااة العااة  -شطكة الشخص الواحد ذم.م.
اخازم زي .م.مخم
تطونام لممقاوالت العااة ذم.م.
ألفا تكنولونيم ليمتد
سين اويال سنيما ذم.م.
شطكة التحالف لألغذية ذم.م.

-

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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جهات ذات عالقة (يتبع)

إم المعاارت اح المهات ذات العرقة ل كما يم :
2021
درهم

2020
دالم

ابيعات إلى نهة ذو ةرقة

575,137

274,877

اشتطيات بضائح وخداات ان نهة ذو ةرقة

-

398,685

تسديد اصاايف ان قبا نهة ذو ةرقة

-

1,257

تسديد اصاايف بالنيابة ةن نهة ذو ةرقة *

4,920,552

1,269,733

إيطادات إيماا ان نهة ذو ةرقة

1,546,000

1,925,700

قطض قصيط األنا ان نهة ذو ةرقة **

17,000,000

-

اصاايف ائدة ةمى قطض قصيط األنا

77,013

-

*  11اايو  ،2021وا ق امم امدااة بامنما .واةتمد إةادة تحميا نفقات الشـ ـ ـ ــطكات العااة إلى تطونام لممقاوالت العااة
ذم.م( .نهة ذو ةرقة) وسما ابمغ  3,81اميوم دالم كإيطادات أخطه ( :2020ال ش ء)م
** خرل سـ ـ ـ ـ ــبتمبط  ،2021أبطات الممموةة اتفاقية قطض اح الشـ ـ ـ ـ ــطكة العالمية القابضـ ـ ـ ـ ــة .م.مخ بمبمغ  5,000,000دالمم
يتحما القطض ائدة سـ ــنوية قدالا %3م ديسـ ــمبط  ،2021حصـ ــمت الممموةة ةمى قطض إفـ ــا بقيمة  12,000,000دالم
ان نف المهة ذو العرقة اح نف الفائدة السنوية الاالغة  %3سنويام يتم تسديد القطض ةند ال مكم
إم تعويضات اوظف امدااة الطئيسيين لمسنة ل كما يم :

امايا قصيطة األنا
اخصص اكا آت نهاية الخداة لمموظفين
أتعام حضوا انتماةات امم امدااة

2021
درهم

2020
دالم

230,666
-

-

230,666

-

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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نقد وأرصدة لدى البنوك

لغطض بيام التد قات النقدية الموحد ،يتكوم النقد واطاد ات النقد اما يم :
2021
درهم

2020
دالم

98,708
64,890
163,968
15,329,495

45,513
67,518
282,560
15,329,495

نقد وأاصدة لده البنوس
ناقصا :ودائح ثابتة بتواايخ استحقاق ألكثط ان ثرثة أشهط
حسابات بنكية اكشو ة

15,657,061
( (15,329,495
( (7,417,059

15,725,086
( )15,329,495
( )7,105,504

نقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية الموحدة

( )7,089,493

( )6,709,913

الصندوق
نقد
اطاد ات النقد األخطه
نقد لده البنوس – حسابات نااية
ودائح قصيطة األنا

تحما الحسابات البنكية المكشو ة ائدة بسعط الفائدة السائد السوق ول اضمونة اقابا ودائح ثابتة لده البنوس بمبمغ 15,33
 31ديسمبط  15,33 :2020( 2021اميوم دالم).
اميوم دالم كما
يتم تقييم األاص ــدة لده البنوس ةمى أنها ذات اخابط ائتمانية انخفض ــة بس ــبك التخمف ةن الس ــداد حيث أم لذب البنوس تخض ــح
لطقابة ةالية ان قبا البنوس المطكمية الدول ذات العرقةم و قا لذلك ،تقو .إدااة الممموةة بتقديط اخص ـ ـ ـ ـ ـ ــص الخس ـ ـ ـ ـ ـ ــااة ةمى
األاصـدة لده البنوس نهاية تطة التقطيط بمبمغ يعادل خسـااة االئتمام المتوقعة لفتطة  12شـه اطم لم يتماوز أي ان األاصـدة لده
البنوس نهاية تطة التقطيط اس ــتحقاق الس ــداد ،واح األخذ االةتااا الخبطة الس ــابقة التخمف ةن الس ــداد واعدالت االئتمام
الحالية لمبنك ،قاات إدااة الممموةة بتقييم ةد .ونود انخفاض القيمة ،وبالتال لم تسـ ــما أي اخص ـ ـصـ ــات خسـ ــااة ةمى لذب
األاصدةم
13

رأس المال

يتكوم اأس اال الشـ ــطكة األ .ان أسـ ــهم ةادية اد وةة بالكااا بقيمة اسـ ــمية تبمغ  1دالم لكا انهام نميح األسـ ــهم االمة بشـ ــكا
الممموةةم
انتماةات المسالمين
اتساوي لتمق توزيعات األاباح وسداد اأس المال وتمثا صوتا واحدا

رأس المال الصادر والمدفوع

 30اميوم سهم ةادي بقيمة  1دالم لمسهم

2021
درهم

2020
دالم

30,000,000

30,000,000

وا ق المسـ ـ ـ ــالموم
انتما .الممعية العمواية المنعقد  6ديسـ ـ ـ ــمبط  2020ةمى زيادة اأس اال الشـ ـ ـ ــطكة المصـ ـ ـ ــطح به إلى
 600,000,000دالم ول قيد التنفيذ ،وان المتوقح أم تكتما خرل النصف األول ان سنة 2022م

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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إحتياطي قانوني

و قا لمقانوم االتحادي لدولة اماااات العطبية المتحدة اقم ( )2لس ــنة  2015والنظا .األس ــاسـ ـ لمش ــطكة األ ،.يتم تخص ــيص اا ال
يقا ةن  %10ان ابح الممموةة سـ ـ ـ ــنويا الحتياب قانون غيط قابا لمتوزيحم قد يتم إيقاف لذب المخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات ةنداا يصـ ـ ـ ــاح
االحتياب القانون اساويا لنصف اأس المال.
 31ديسـ ـ ـ ـ ــمبط  ، 2020قاات الممموةة بداج االحتياب القانون اح الخسـ ـ ـ ـ ــائط المتطاكمة بناء ةمى اقتطاح امم
كما
 22يونيو 2020م
الشطكة األ .الذي تمت الموا قة ةميه انتما .الممعية العمواية المنعقد
15

إدااة

إحتياطي إلزامي

و قا لمنظا .األسـاسـ لمشـطكة األ ،.يمك تحويا  %10ان الطبح السـنوي إلى االحتياب املماا حتى يصـدا أةضـاء الشـطكة األ.
ق اط اا ةـااـا بوقف لـذا التحويـا أو يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي لـذا االحتيـاب  % 5ان اأس اـال الممموةـة المـد و.م لم يتم إنطاء أي تحويـا خرل
 2020حيث أةمنت الممموةة ةن صا خسائطم
يمكن استخدا .لذا االحتياب ان قبا الشطكة األ .بناء ةمى قطاا امم

امدااة الذي يمك اةتمادب ان قبا المسالمينم

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبط  ،2020قاات الممموةة بداج االحتياب املماا اح الخس ـ ـ ـ ـ ــائط المتطاكمة بناء ةمى اقتطاح امم
كما
 22يونيو 2020م
الشطكة األ .الذي تمت الموا قة ةميه انتما .الممعية العمواية المنعقد
16

مخصص ملافآت نهاية خدمة الموظفين

 1ينايط
احما لمسنة
د عات خرل السنة

2021
درهم

2020
دالم

2,019,752
266,578
( (568,743

2,075,602
316,194
( (372,044

1,717,587

2,019,752

إدااة

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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مطلوبات عقود اإليجار

الطصيد بداية السنة
إفا ات خرل السنة
تكمفة التمويا
إنهاء ةقود إيماا خرل السنة
تسديدات خرل السنة

اعطوفة كما يم :
اتداول
غيط اتداول

2021
درهم

2020
دالم

7,312,364
6,131,365
471,242
( (1,310,115
( (2,655,793

7,501,074
1,702,023
388,511
( )22,155
( (2,257,089

9,949,063

7,312,364

2,093,793
7,855,270

1,862,320
5,450,044

ال توانه الممموةة اخابط س ــيولة نولطية فيما يتعمق بم موبات ةقود اميماام تتم اطاقاة ا موبات ةقود اميماا ف ــمن وظيفة
الخمينة بالممموةة.
خرل ديسمبط  ،2021تم إلغاء ةقد اميماا المبط .اح المكتك الطئيس  ،اما أده إلى ش ك حق استخدا .المونودات وا موبات
ةقود اميماام لم تكن لناس نماءات إنهاء اادية نتيمة ملغاء االتفاقيةم
18

ذمم دائنة تجارية وأخرى

ذام دائنة تمااية
اصاايف استحقة وذام دائنة أخطه
د عات اقداة ان ةمرء
فطياة القيمة المضا ة المستحقة

2021
درهم

2020
دالم

8,492,611
1,499,103
93,146
65,535

3,445,151
1,761,263
3,884,890
111,950

10,150,395

9,203,254

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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العائد األساسي والمخفض للسهم

يتم احتس ــام ااالغ الخس ــااة األس ــاس ــية لمس ــهم ان خرل قس ــمة الخس ــااة لمس ــنة ةمى المتوس ــم المطنح لعدد األس ــهم القائمة خرل
السنة.
ال توند أوااق االية اخفضة ،وبالتال
يعك

إم الخسااة المخفضة لمسهم ل نف

التال الطبح وبيانات األسهم المستخداة

الخسااة األساسية لمسهمم

احتسام العائد لمسهم:
2021

2020

ابح( /خسااة) لمسنة (دالم)

1,871,221

( )7,182,861

المتوسم المطنح لعدد األسهم المصداة

30,000,000

30,000,000

العائد( /الخسااة) األساسية والمخفضة لمسهم الواحد (دالم)

0,062

20

مطلوبات طارئة والتزامات

( )0,239

2021
درهم

2020
دالم

فمانات بنكية

55,000

73,000

التمااات اأسمالية

48,445

242,875

اةتمادات استندية

1,727,095

1,023,804

21

إدارة المخاطر المالية

تصنيف األدوات المالية
يتم تصـنيف المونودات المالية لمممموةة بالتكمفة الم فأة المتعمقة بالنقد واألاصـدة لده البنوس والذام المدينة التمااية واالسـتثماا
المونودات المالية المصـنفة بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسـااة والقيمة العادلة ان خرل الدخا الشـااا اآلخطم تتعمق
الم موبات المالية لمممموةة بالتكمفة الم فأة بالذام الدائنة التمااية واألخطه والمسـ ــتحق لممهة ذو العرقة والقطض قصـ ــيط األنا
ان المهة ذو العرقة ،والحسابات البنكية المكشو ة وا موبات ةقود اميماام

اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)

إدارة مخاطر رأس المال
تقو .الممموةة بإدااة اأسمالها لضمام بأنها قاداة ةمى االستمطاا كمنشأة استمطة بينما تقو .بالحصول ةمى العائد األةمى ألاصدة
الديوم وحقوق الممكيةم ال يوند لده الممموةة لدف احدد لتكوين اأس المال ونسك اعينة بخصوم إدااة اخابط اأس المالم
يتكوم هيكـا اأس المـال لمممموةـة ان النقـد واطاد ـات النقـد وحقوق الممكيـة (الت تتكوم ان اأس المـال واأس المـال امفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
المد و .واالحتياب القانون واألاباح المستاقاة)م
أهداف إدارة المخاطر المالية
تتعطض الممموةة لممخابط التالية المتعمقة باألدوات المالية  -اخابط االئتمام واخابط السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولة واخابط السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق (اخابط
أســعاا األســهم واخابط أســعاا الفائدة)م لم ت بق الممموةة ســياســات اســمية مدااة المخابط ،واح ذلك ،يتم اطاقاة المخابط ان
األدوات المالية أو المشتقات المالية ألغطاض المضاابةم
قبا امدااة بشكا استمطم ال تقو .الممموةة بالدخول أو التمااة
ال يوند لده الممموةة إلى تعطض نولطي لمخابط العمرت األننبية حيث إم نميح اونوداتها اقواة بالدالمم
إدارة مخاطر االئتمان
ةـد .التما .ال طف المقـابـا بـالو ـاء بـالت اماـاتـه التعـاقـديـة امـا يادي إلى تكبـد الممموةـة لخسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط اـاليـة
تتمثـا اخـابط االئتمـام
وتنتج بشـكا أسـاسـ ان الذام المدينة التمااية واألخطه واألاصـدة لده البنوسم لقد قاات الممموةة بتبن سـياسـة التعااا قم اح
أبطاف لديهم اقداة ائتمانية نيدة ،يتم تحقيق إيطادات نولطية ان خرل التعااا اح ةمرء ذو سمعة نيدة ،الذي تم تقييم اخابط
االئتمام الخاص ـ ــة بهم ةمى أنها انخفض ـ ــةم وتحاول الممموةة الس ـ ــي طة ةمى اخابط امئتمام بمطاقاة التعطف ـ ــات امئتمانية وحد
المعاارت اح أبطاف اقابمة غيط ذات ةرقة ،وةما تقييم اس ـ ـ ـ ـ ــتمط لممرءة المالية لهذب األبطاف المقابمة غيط ذات العرقةم يتم
تقييم األاص ــدة لده البنوس ةمى أم لها اخابط ائتمانية انخفض ــة بس ــبك التخمف ةن الس ــداد حيث أم لذب البنوس تخض ــح لطقابة
ةالية ان قبا البنك المطكمي لدولة اماااات العطبية المتحدةم
حال تخمف ال طف المقابا
إم القيمة الت تمثا بشـ ــكا أ ضـ ــا الحد األةمى لمتعطض لمخابط االئتمام نهاية تطة التقطيط،
ةن أداء الت اماـاتـه تقـاام ةمواـا قيمهـا المـدانـةم ال يتم التـأاين ةمى الـذام المـدينـة التمـاايـة واألخطه واألاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لـده البنوس بـأيـة
فماناتم
 31ديس ـ ــمبط  ،2021إم الحد األقص ـ ــى لتعطض الممموةة لممخابط االئتمانية دوم األخذ االةتااا أي ف ـ ــمانات أو
كما
خس ــااة االية لمممموةة نتيمة ش ــا ال طف اآلخط الو اء بالتماااته والض ــمانات
تحس ــينات ائتمانية أخطه ،والت س ــتتس ــبك
المالية الت تقداها الممموةة ،تنشـ ـ ــأ ان القيمة المدانة لممونودات المالية المعتطف بها كما لو اوفـ ـ ــح بيام المطكم المال
الموحدم
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)

إدارة مخاطر اإلئتمان (يتبع)
ان أنا تقميا اخابط االئتمام إلى الحد األدنى ،قاات الممموةة بت ويط والحفاظ ةمى تصـ ـ ـ ـ ــنيفات اخابط االئتمام لتصـ ـ ـ ـ ــنيف
التعطفــات و قا لدانة اخابط التخمف ةن الســدادم يتم اســتخدا .اعمواات التصــنيف االئتمان ان قبا وكاالت تصــنيف اســتقمة
ةند تو طلا ،و حال لم تكن اتو طة ،تسـ ـ ـ ــتخد .امدااة اعمواات االية أخطه اتاحة بشـ ـ ـ ــكا ةا .وسـ ـ ـ ــمرت الممموةة الخاصـ ـ ـ ــة
بالمتانطة لتقييم ةمرئها الطئيسـ ــيين والمدينين اآلخطينم تتم اطاقاة تعطض الممموةة وتصـ ــنيفها االئتمان ألب اط ها بشـ ــكا اسـ ــتمط
وتوز .القيمة امنمالية لممعاارت المبطاة بين األبطاف المقابمة المعتمدة.
يتضمن إباا تصنيف اخابط االئتمام الحال لمممموةة ةمى الفئات التالية:
أساس االعتراف بخسائر
االئتمان المتوقعة

الفئة

الوصف

نشم

لده ال طف المقابا اخابط انخفض ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمتخمف ةن
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وال يونـ ــد لـ ــديـ ــه أي ااـ ــالغ تمـ ــاوزت تطة
استحقاقهام

خسااة االئتمام المتوقعة لفتطة  12شه اط

إم المبمغ تمــاوز تطة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقــاقــه ألكثط ان - 91
اخ ـ ــابط
 365يوا ـ ــا أو لن ـ ــاس زي ـ ــادة نولطي ـ ــة
االئتمام انذ االةتطاف المبدئ م

خسااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط
المان  -ائتمام غيط انخفض القيمة

التخمف ةن السداد

إم المبمغ تماوز تطة اسـ ـ ــتحقاق ألكثط ان  365يواا
أو لنـاس أدلـة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط إلى أم األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذات ائتمـام
انخفض القيمةم

خسااة االئتمام المتوقعة ةمى اده العمط
المان  -ائتمام انخفض القيمة

الش ك

لناس أدلة تشـ ـ ـ ـ ـ ــيط إلى أم المدين فـ ـ ـ ـ ـ ــائقة االية
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـدة وال يونـد لـده الممموةـة أي احتمـال واقع
لمتعا م

يتم ش ك المبمغ

المشكوس

تحصيمه

يوف ـ ـ ـ ـ ـ ــح المدول أدناب نودة االئتمام لممونودات المالية واونودات العقد والض ـ ـ ـ ـ ـ ــمانات المالية لمعقود لمممموةة ،وكذلك تعطض
الممموةة ألةمى حد لمخابط االئتمام ان خرل تصنيف اخابط االئتمامم

 31ديسمبر 2021
استحق ان
نهات ذات
ةرقة
ذام ادينة
تمااية
نقد وأاصدة
لده البنوس

إيضاحات

11

10
12

تصنيفات
االئتمان
الخارجية

ال ين بق

ال ين بق
AA

تصنيفات
االئتمان
الداخلية

خسائر ائتمانية
متوقعة لفترة 12
شهر أو على مدار
العمر الزمني
خسااة ائتمام اتوقعة
ةمى اده العمط
المان

إجمالي القيمة
المدرجة
درهم

مخصص خسارة
درهم

صافي القيمة
المدرجة
درهم

660,179

-

660,179

(ا)
ال ين بق

(ا)

خسااة ائتمام اتوقعة
ةمى اده العمط
المان

6,809,922

)(2,176,450

4,633,472

خسااة ائتمام اتوقعة
ةمى تطة  12شه اط

15,657,061

-

15,657,061
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)

إدارة مخاطر اإلئتمان (يتبع)

 31ديسمبط 2020
استحق ان
نهات ذات
ةرقة
ذام ادينة
تمااية

11

10

نقد وأاصدة
لده البنوس

( )1

إيضاحات

12

تصنيفات
االئتمام
الخاانية

ال ين بق

ال ين بق
AA

تصنيفات
االئتمام
الداخمية

خسائط ائتمانية
اتوقعة لفتطة 12
شهط أو ةمى اداا
العمط المان
خسااة ائتمام اتوقعة
ةمى اده العمط
المان

إنمال القيمة
المدانة
دالم

اخصص خسااة
دالم

صا القيمة
المدانة
دالم

127,542

-

127,542

(ا)
ال ين بق

(ا)

خسااة ائتمام اتوقعة
ةمى اده العمط
المان

7,004,454

()3,546,552

3,457,902

خسااة ائتمام اتوقعة
ةمى تطة  12شه اط

15,725,086

-

15,725,086

المعياا
بالنس ــاة لمذام المدينة التمااية والمس ــتحق ان المهات ذات العرقة ،قاات الممموةة بت بيق النهج الماس ــم
الدول لمتقاايط المالية اقم  9لقياس اخصـ ـ ـ ـ ـ ــص لخسـ ـ ـ ـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة ةمى اداا العمط المان م تقو .الممموةة
بتحديد خسـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة لهذب البنود باسـ ـ ــتخدا .اخصـ ـ ــص ااتطيك  ،يتم تقديطلا ةمى أسـ ـ ــاس الخبطة التاايخية
لخس ـ ـ ــااة االئتمام اس ـ ـ ــتنادا إلى حالة تماوز تطة اس ـ ـ ــتحقاق المدينوم ،اح تعديمها حس ـ ـ ــاما يكوم ارئما لتعك الظطوف
الحالية وتقديطات الظطوف االقتص ــادية المس ــتقبميةم وبالتال  ،تم ةطض اخابط االئتمام لهذب المونودات بناء ةمى حالة
تماوز تطة االسـ ـ ــتحقاق ان حيث شـ ـ ــطو اخصـ ـ ــص ااتطيك م يتم تقديط خسـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة ةمى الذام المدينة
التمااية باســتخدا .اخصــص ااتطيك بالطنو .إلى الخبطة الســابقة التخمف ةن الســداد لممدين وتحميا لممطكم المال
الحال لممدين ،اح تعديمه حسـ ـ ـ ـ ــك العوااا الخاصـ ـ ـ ـ ــة بالمدينين ،والظطوف االقتصـ ـ ـ ـ ــادية العااة لمق ا .الذي يعما فيه
المدينوم وتقييم االتماب الحال وكذلك االتماب المتوقح لمظطوف تاايخ التقطيطم تقو .الممموةة دائما بقياس اخصص
الخسـ ـ ـ ــااة لمذام المدينة التمااية والمسـ ـ ـ ــتحق ان المهات ذات العرقة بمبمغ يعادل خسـ ـ ـ ــااة االئتمام المتوقعة ةمى اده
العمط المان م

إدارة مخاطر السيولة
يتم امشــااة إلى اخابط الســيولة أيضــا كمخابط التمويا ول ةنداا توانه الممموةة صــعوبة نمح األاوال لمو اء بااللتمااات
المطتا ة باألدوات الماليةم قد تنتج اخابط الس ـ ـ ـ ـ ــيولة ةن ةد .القداة ةمى بيح أص ـ ـ ـ ـ ــا اال ةمى ونه الس ـ ـ ـ ـ ــطةة قطياة ان قيمته
العادلة.
تديط الممموةة اخابط الس ـ ـ ــيولة ان خرل المطانعة المس ـ ـ ــتمطة لرلتمااات والتس ـ ـ ــهيرت االئتمانية المس ـ ـ ــتقبميةم يتم إةداد توقعات
ذلك الحانة إلى قطوض إفــافية ،حســك االقتضــاءم
التد قات النقدية ،ويتم اطاقاة االســتخدا .المرئم لتســهيرت االقتطاض ،بما
اس ــتنادا إلى توقعات التد قات النقدية الت أةدتها الممموةة ،والت تأخذ االةتااا ةمى ونه التحديد التد قات النقدية التشـ ـغيمية
المتوقعة والخ م امستطاتيمية األخطه لمممموةة ،تطه امدااة أم الممموةة سوف تف بالتماااتها ةند استحقاقها.
تأخذ الممموةة االةتااا التد قات النقدية المتوقعة ان المونودات المالية ةند تقييم وإدااة اخابط السـ ـ ـ ــيولة ،ال سـ ـ ـ ــيما الموااد
النقـديـة والمـدينين التمـاايينم تتمـاوز الموااد النقـديـة الحـاليـة لمممموةـة والـذام المـدينـة التمـاايـة ات ماـات التـد قـات النقـديـة الخـاانـة
غضوم ثرثة أشهطم
الحاليةم تستحق التد قات النقدية ان الذام المدينة التمااية واألخطه بشكا كااا
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 31ديسمبر 2021
ذام دائنة تمااية وأخطه
ا موبات ةقود اميماا
حسابات بنكية اكشو ة
قطض قصيط األنا ان نهة ذو ةرقة
استحق إلى نهة ذو ةرقة

 31ديسمبط 2020
ذام دائنة تمااية وأخطه
ا موبات ةقود اميماا
حسابات بنكية اكشو ة

أقل من سنة
درهم

أكثر من سنة
درهم

المجموع
درهم

10,150,395
2,093,793
7,417,059
17,000,000
77,013

7,855,270
-

10,150,395
9,949,063
7,417,059
17,000,000
77,013

36,738,260

7,855,270

44,593,530

9,203,254
1,862,320
7,105,504

5,450,044
-

9,203,254
7,312,364
7,105,504

18,171,078

5,450,044

23,621,122

مخاطر السوق
إم أنش ة الممموةة تعطفها بشكا أساس إلى المخابط المالية لمتغيطات
خرل السنة ،ال يوند لناس أي تغييط

أسعاا األسهم واعدالت الفائدةم

تعطض الممموةة لمخابط السوق أو ال طيقة الت تقو .بها بإدااة وقياس المخابطم

مخاطر أسعار األسهم
تتعطض الممموةة لمخابط أسـعاا األسـهم الناتمة ةن اسـتثمااات حقوق الممكية المدانةم يتم االحتفاظ باسـتثمااات حقوق الممكية
المدانة ألغطاض استطاتيميةم
تطاقك الممموةة اخابط التغيطات أســعاا األســهم ةن بطيق تحميا الحســاســية اح األخذ
أساس بسبك ال بيعة المتقماة لمسوق الذي يتم فيه إدااج األوااق الماليةم

االةتااا تغييط بواقح  100نق ة

تحميا حساسية أسعاا األسهم
تم تحديد تحميرت الحساسية أدناب بناء ةمى التعطض لمخابط أسعاا األسهم

نهاية تطة التقطيطم

األوااق
إذا كانت أســعاا األســهم أةمى /أقا بمقداا  100نق ة أســاس ،إم حقوق امكية الممموةة والقيمة المقابمة لرســتثماا
المـاليـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتميـد /تنخفض بمبمغ  194,102دالم ( :2020تميـد /تنخفض بمبمغ  7,225دالم) نتيمـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـاا الممموةـة
المونودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة ان خرل الطبح أو الخسااة والقيمة العادلة ان خرل الدخا الشااا اآلخطم
ازدادت حساسية الممموةة تماب أسعاا األسهم بشكا نولطي ةن السنة السابقة بسبك الميادة

احفظة االستثمااات المدانةم
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تقدير القيمة العادلة
القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكوم األدوات المالية ان المونودات المالية والم موبات الماليةم
أوااق االية وذام ادينة تمااية وأخطه ونقد وأاص ــدة لده البنوس وااالغ
تش ــتما المونودات المالية لمممموةة ةمى اس ــتثمااات
استحقة ان نهات ذات ةرقةم تتضمن الم موبات المالية لمممموةة ذام دائنة تمااية وأخطه وحسابات بنكية اكشو ةم
ال تختمف القيم العادلة لألدوات المالية بشكا نولطي ةن قيمتها المدانةم
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخد .الممموةة التسمسا الهطا التال لتحديد وام صاح ةن القيمة العادلة لألدوات المالية ان خرل تقنية التقييم:
المستوه  :1المدانة (غيط المعدلة)

أسواق نش ة لمونودات أو ا موبات ات ابقةم

المس ــتوه  :2التقنيات األخطه الت تكوم قابمة لممرحظة لمميح ادخرتها الت لها تأثيط لا .ةمى القيمة العادلة المس ــممة ،سـ ـواء
بشكا اااشط أو غيط اااشطم
المس ــتوه  :3التقنيات الت تس ــتخد .المدخرت الت لها تأثيط لا .ةمى القيمة العادلة المس ــممة والت ال تس ــتند إلى بيانات الس ــوق
القابمة لممرحظةم

في  31ديسمبر 2021
اونودات االية
استثماا

المستوى 1
درهم

المستوى 2
درهم

المستوى 3
درهم

المجموع
درهم

19,410,211

-

-

19,410,211

 31ديسمبط 2020
اونودات االية
استثماا

722,511

-

-

722,511

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية
تم تحديد القيمة العادلة لرسـتثمااات العقااية ان قبا اقيم اسـتقا ("المقيم") باسـتخدا .انهج القيمة السـوقية ،بناء ةمى حالة سـوق
دولـة اماـااات العطبيـة المتحـدةم تم تقييم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ان قبـا الخبيط وقـداـت امدااة بعض البيـانـات الـداخميـة،
العقـااات الحـاليـة
31
وبالتال  ،إم التقييم العادل ينداج فـ ـ ــمن المسـ ـ ــتوه 3م وفيما يم أسـ ـ ــموم التقييم والتسـ ـ ــمسـ ـ ــا الهطا لمقيمة العادلة كما
ديسمبط  2021و:2020
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قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية (يتبع)
القيمة العادلة
درهم
استثمااات ةقااية

11,810,000

()12,085,461 :2020

22

التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة
المستوه 3

تقنيات التقييم

تحليل الحساسية

انهج قيمة االستثماا

قد تادي الميادة ال فيفة
اعدل الطسممة وصا الدخا
التشغيم المقدا إلى انخفاض
نولطي القيمة العادلة،
والعك صحيحم

( :2020انهج قيمة
االستثماا وانهج تكمفة
االستبدال المستهمكة)

معلومات القطاع التشغيلي

لده الممموةة ثرث ق اةات يتم إةداد التقاايط ةنها ،كما لو اوفـ ـ ــح أدناب ،والت تتماشـ ـ ــى اح وحدات األةمال امسـ ـ ــتطاتيمية
لمممموةةم تقد .وحدات األةمال االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطاتيمية انتمات وخداات اختمفة ،وتتم إدااتها بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكا انفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ألنها تت مك تقنيات
واس ـ ـ ــتطاتيميات تس ـ ـ ــويق اختمفةم لكا وحدة ان وحدات األةمال االس ـ ـ ــتطاتيمية ،يقو .امم امدااة بمطانعة تقاايط امدااة الداخمية
ةمى أساس ابح سنوي ةمى األقام
يوفح الممخص التال العمميات
•
•
•

كا ق ا .ان ق اةات الممموةة الت يتم إةداد تقاايط ةنها:

ق ا .الشطكات ،والذي يتضمن األنش ة االستثمااية لمممموةة؛
ق ا .تأنيط األااف والماان  ،والذي يشما ق ا .تأنيط استودةات االستثمااات العقااية؛ و
ق ا .العمميات ،والذي يشما ق ا .تعبئة وتوزيح وتمااة المياب المعدنية والحميك الماخطم

فيمـا يم المعمواـات المتعمقـة بنتـائج كـا ق ـا .ان الق ـاةـات الت يتم إةـداد تقـاايط ةنهـام يتم قيـاس األداء ةمى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ابح
بيـانـات تقـاايط امدااة الـداخميـة الت تمـت اطانعتهـا ان قبـا امدااة التنفيـذيـة لمممموةـةم يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـد .ابح
الق ـا ،.كمـا لو اـداج
الق ا .لقياس األداء حيث تعتقد امدااة أم لذب المعمواات ل األكثط صـ ـ ـ ــمة تقييم نتائج ق اةات اعينة بالنسـ ـ ـ ــاة لممنشـ ـ ـ ــآت
األخطه الت تعما فمن لذب الصناةاتم
•

األوااق المالية لمممموةة ،والت تبمغ 19,41
يتعمق إنمال المونودات لق ا .الشطكات بشكا أساس باالستثمااات
اميوم دالم ( 0,72 :2020اميوم دالم) ويتعمق إنمـال الم موبـات بقطض قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط األنـا ان نهـة ذو ةرقـة بمبمغ
 17,0اميوم دالم ( :2020ال شـ ء)م يتعمق دخا الق ا .بشـكا أسـاسـ بمكاسـك القيمة العادلة ان إةادة التقييم بمبمغ
 7,28اميوم دالم ( :2020ال شـ ـ ـ ء) واص ـ ــاايف الفائدة بمبمغ  0,07اميوم دالم ( :2020ال شـ ـ ـ ء) ،اما أده إلى
صا ابح لمق ا .بمبمغ  7,20اميوم دالم ( :2020ال ش ء)م
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•

يتعمق إنمال المونودات لق ا .تأنيط األ اافـ والماان بشـكا أسـاسـ باالسـتثمااات العقااية الت تبمغ  11,81اميوم
دالم ( 12,09 :2020اميوم دالم) ويتعمق إنمال الم موبات بم موبات ةقود اميماا المتعمقة باستئماا أاض بمبمغ
 4,50اميوم دالم ( 4,79 :2020اميوم دالم)م يتعمق دخا لذا الق ا .بش ـ ـ ـ ــكا أس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ بإيطادات اميمااات بمبمغ
 1,69اميوم دالم ( 2,0 :2020اميوم دالم) والمص ـ ـ ـ ـ ــاايف المتكبدة بم موبات اميمااات خرل الس ـ ـ ـ ـ ــنة بمبمغ 1,27
القيمة
اميوم دالم ،والت تشـ ـ ــما اصـ ـ ــاايف تمويا ةمى ا موبات ةقود اميماا بمبمغ  0,27اميوم دالم وخسـ ـ ــااة
العادلة لرس ـ ـ ـ ـ ــتثمااات العقااية بمبمغ  0,27اميوم دالم ( 0,92 :2020اميوم دالم)م بمغ ص ـ ـ ـ ـ ــا ابح الق ا0,41 .
اميوم دالم ( 1,08 :2020اميوم دالم).

•

األوااق المـاليـة
يتعمق إنمـال المونودات لق ـا .العمميـات بـإنمـال اونودات الممموةـة بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـاا
واالس ـ ــتثمااات العقااية ،وإنمال الم موبات باس ـ ــتثناء القطض قص ـ ــيط األنا ان نهة ذو ةرقةم تتعمق إيطادات الق ا.
بإيطادات الممموةة بمبمغ  22,97اميوم دالم ( 24,76 :2020اميوم دالم) ،وتتعمق المصـ ـ ــاايف بإنمال اصـ ـ ــاايف
الممموةة باسـ ـ ــتثناء اصـ ـ ــاايف الفوائد والمصـ ـ ــاايف المتكبدة لق ا .تأنيط العقاااتم بمغ صـ ـ ــا خسـ ـ ــااة الق ا5,74 .
اميوم دالم ( 8,26 :2020اميوم دالم).

لم تكن لناس إيطادات واصاايف بين الق اةات لمسنة المنتهية

 31ديسمبط  :2020( 2021ال ش ء)م

اعمواات حول الق اةات المغطافية
 31ديسـ ـ ـ ــمبط  ، 2021بمغت اميطادات ان العمرء المقيمين بمد اوبن الشـ ـ ـ ــطكة (اماااات العطبية
خرل السـ ـ ـ ــنة المنتهية
المتحدة)  22,38اميوم دالم ( 24,45 :2020اميوم دالم) واميطادات ان العمرء خااج دولة اماااات العطبية المتحدة (العمرء
األنانك)  0,66اميوم دالم ( 0,58 :2020اميوم دالم)م
العمرء الطئيسيين
خرل السـنة المنتهية
الشطكةم
23

 31ديسـمبط  2021و ،2020لم يكن لناس ةمرء لمشـطكة تميد ةائداتهم ةن  %10ان إنمال إي اطدات

إعادة تصنيف أرقام المقارنة

خرل السنة المنتهية
•

•

 31ديسمبط  ،2021قاات امدااة بإةادة تقييم اده ارءاة ةطض اا يم :

اصـاايف اد وةة اقداا بويمة األنا الت تمثا الممء غيط الم فأ ان األاوال الطئيسـية الت تم د عها لممسـتأنط القديم
لموصــول إلى اســتخدا .األاض المانطة؛ اســتنتمت امدااة إلى أم لذا المبمغ تاااة ةن تكمفة اعاامة اطتا ة باالســتثماا
العقااي ،وبالتال أةيد تص ـ ـ ـ ــنيفها إلى االس ـ ـ ـ ــتثمااات العقااية ةنداا باقت الممموةة المعياا الدول لمتقاايط المالية اقم
2019م
16
حق االس ــتخدا .المتعمق بالمص ــنح الذي تم تش ــييدب ةمى أاض اس ــتأنطة واانط إلى نهة ذو ةرقة  9أبطيا 2020
(إيضـاح  ،)6اسـتنتمت امدااة إلى أم حق االسـتخدا .يمب تعطيف االسـتثماا العقااي
المعياا المحاسـب الدول اقم
2020م
 40وأةيد تصنيفها إلى االستثمااات العقااية
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إعادة تصنيف أرقام المقارنة (يتبع)

تم إةادة تصـ ـ ـ ــنيف أاقا .المقاانة لمبنود التالية
ةطض الفتطة الحاليةم

بيام المطكم المال الموحد

بيام المطكم المال الموحد كما

 1ينايط 2020

بيام المطكم المال الموحد كما

 31ديسمبط 2020

اصاايف اد وةة اقداا بويمة األنا
استثمااات ةقااية
استثمااات ةقااية
حق استخدا .المونودات
اصاايف اد وةة اقداا بويمة األنا

الفتطة السـ ـ ـ ــابقة وبداية الفتطة السـ ـ ـ ــابقة لتتوا ق اح

كما تم بيانه
سابقاً
درهم

إعادة تصنيف
درهم

معاد تصنيفه
درهم

793,000
2,900,000

)(793,000
793,000

3,693,000

7,700,000
6,135,193
732,000

4,385,461
)(3,653,461
)(732,000

12,085,461
2,481,732
-

لم يكن مةادة التصـ ـ ــنيف أةرب أي تأثيط اادي ةمى صـ ـ ــا الخسـ ـ ــااة المدانة بيام الطبح أو الخسـ ـ ــااة الموحد ،وبيام الدخا
 1ينايط  ،2020والخس ــااة األس ــاس ــية
 31ديس ــمبط  ،2020وحقوق الممكية اال تتاحية كما
الش ــااا الموحد لمس ــنة المنتهية
 31ديسمبط 2020م
والمخفضة لمسهم لمسنة المنتهية
24

تأثير وباء كوفيد 19 -

اسـتمابة النتشـاا كو يد  19 -حيث تعما الممموةة واا نتج ةنها ان افـ طابات األنشـ ة االنتماتية واالقتصـادية تمك
األس ـ ـواق ،قاات إدااة الممموةة بتقييم آثاا ذلك بش ـ ــكا اس ـ ــتااق ةمى ةممياتها واتخذت س ـ ــمس ـ ــمة ان امنطاءات الوقائية لض ـ ــمام
ص ــحة وس ــراة اوظفيها وةمرئها والمس ــتهمكين والممتمح ةااة بامف ــا ة إلى ف ــمام اس ــتم اطاية توايد انتماتها نميح أنحاء
أسواقهام
بناء ةمى تقييم الممموةة ،انخفض إنمال اميطادات بنسـاة  )%46 :2020( %8ويعود ذلك أسـاسـا إلى انخفاض قيمة المبيعاتم
كما ااتفعت ابيعات الصـ ــاداات بنسـ ــاة  :2020( %14انخفضـ ــت بنسـ ــاة )%75م كما انخفضـ ــت ابيعات بعض العمرء الخاصـ ــة
ب ااةة امصقاتهم التماايةم
وقد أخذت الممموةة بعين االةتااا ةند تقديطات اخصـ ــص خسـ ــائط االئتمام المتوقعة تأثيط لذا التفش ـ ـ ةمى توقعات االقتصـ ــاد
الكم م سوف تتم اطانعة اال تطافات تاايخ كا تقطيط و قا لت وا الوفح وتوا ط البيانات الت تتيح تقديط أ ضام
تم تحديد القيمة العادلة لرس ـ ـ ـ ـ ــتثمااات العقااية ان قبا اقيم اس ـ ـ ـ ـ ــتقا واعتمد بناء ةمى بطيقة قيمة االس ـ ـ ـ ـ ــتثماام وتش ـ ـ ـ ـ ــما لذب
المدخرت الهااة غيط القابمة لممرحظة اا يم  :اميماا الش ـ ـ ـ ــهطي األاثا لمس ـ ـ ـ ــوق اح األخذ االةتااا االختر ات الموقح
والعوااا الفطدية ،اثا الحمم ،بين المقاانات والممتمكات؛ اعدل الطسممة ،اح األخذ االةتااا اسممة إيطادات اميماا المحتممة،
ببيعة العقاا وظطوف السـ ـ ـ ــوق السـ ـ ـ ــائدةم بناء ةمى لذب العوااا ،سـ ـ ـ ــممت امدااة خسـ ـ ـ ــااة القيمة العادلةم سـ ـ ـ ــوف يتم اطانعة
اال تطافات تاايخ كا تقطيط و قا لت وا الوفح وتوا ط البيانات الت تسمح بتقديط أ ضام
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تأثير وباء كوفيد – ( 19يتبع)

تواصـا الممموةة اطاقاة نميح ات ماات السـيولة والتمويا واالسـتمابة لها ان خرل خ تها الت تعك
الحاليةم

السـيناايولات االقتصـادية

الت وا ،وبـالتـال لنـاس أاوا غيط ااكـدة واخـابط نولطيـة احتممـة قـد تاثط ةمى األةمـال
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمط تـأثيط كو يـد 19 -
المس ـ ـ ـ ــتقبام قد ال تنعك تأثيطات كو يد  19 -بالكااا النتائج المالية لمممموةة حتى الفتطات المس ـ ـ ـ ــتقبميةم س ـ ـ ـ ــوف تواص ـ ـ ـ ــا
الممموةــة اطاقاــة تــأثيط كو يــد  19 -ةن كثــك اح تقــد .الموقف مدااة التــأثيط المحتمــا لتفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كو يــد  19 -ةمى ةمميــاتهــا؛
التوقعات بشـ ـ ــأم تقديطات خسـ ـ ــائط االئتمام المتوقعة؛ انخفاض قيمة المسـ ـ ــتحق ان المهات ذات العرقة والمخموم واالسـ ـ ــتثمااات
 2020أو بعد ذلكم
العقااية والممتمكات واآلالت والمعدات
25

اعتماد البيانات المالية الموحدة

تم اةتماد وإنازة إصداا البيانات المالية الموحدة ان قبا امم

امدااة بتاايخ  7بطايط 2022م

