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 مي مساهإلى   ت المستقلق الحساباتقرير مدق 
 ذ.م.م -بيانات  -ت المساحية بيانات للخدما

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 رأيلا
ا في  مالي كمكز البيان المر   والتي تشمل )"الشركة"(،    ذ.م.م  -بيانات    -بيانات للخدمات المساحية  نات المالية لقمنا بتدقيق البيا

التدفقات النقدية للسنة  بيان  و   حقوق الملكيةفي    يراتالتغبيان  الشامل اآلخر،    الربح أو الخسارة والدخل   انيبو   2021ديسمبر    31
 .لخص للسياسات المحاسبية الهامةومالمنتهية بذلك التاريخ، 

 
ديسمبر   31كما في    للشركة ي الجوهرية، المركز المالي  حامن جميع النو ،  صورة عادلةالمرفقة تظهر ب  لبيانات الماليةا، إن افي رأين
 . المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية النقدية للسنة االمالي وتدفقاته اوأدائه 2021

 رأيلا أساس
 مسؤؤؤؤاولية مدقق الحسؤؤؤؤاباتة في فقرة المعايير موضؤؤؤؤحك إن مسؤؤؤؤاولياتنا بموج  تلق. لمعايير الدولية للتدقيلقد قمنا بتدقيقنا وفقًا ل

قواعد  ركة وفق معايير السؤؤؤؤؤؤلول الدولية لمجلا المحاسؤؤؤؤؤؤبين مسؤؤؤؤؤؤتقلون عن الشؤؤؤؤؤؤحول تدقيق البيانات المالية من تقريرنا. كما أننا 
 دقيقناة المتعلقة بتحدارات العربية المتولة اإلمخرى في دل األخالقي األمتطلبات السؤؤؤؤؤلو   جان إلى   السؤؤؤؤؤلول للمحاسؤؤؤؤؤبين المهنيين

لقواعد السؤلول للمحاسؤبين المهنيين و   باتقا لهذه المتطلللشؤركة. هذا، وقد التزمنا بمسؤاولياتنا األخالقية األخرى وفللبيانات المالية  
ومالئمة  يةلنا عليها كافوتية التي حصؤؤالتدقيق الثبأن بّينات  . ونعتقد بالصؤؤادرة عن مجلا المعايير األخالقية الدولية للمحاسؤؤبين

 أساسا لرأينا.ر لتوف

 معلومات أخرى 
، الذي حصلنا عليه قبل  نفيذيالرئيا التألخرى من تقرير  معلومات الا. تتكون  عن المعلومات األخرى   ةالمساول   ياإلدارة هإن  

 ير تدقيقنا حولها. تضمن البيانات المالية وتقر تاريخ تقرير مدقق الحسابات. إن المعلومات األخرى ال ت
 

 ا. هننتاج بشألبيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استا حول اإن رأين
 

تحديد فيما  لية في االطالع على المعلومات األخرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتدقيقنا للبيانات الما  اوليتنا بالنسبة ألعمالتتمثل مس
صلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال جوهريًا مع البيانات المالية أو المعلومات التي ح  معلومات األخرى غير متوافقةإذا كانت هذه ال

 اًء مادية.قة أخرى أنها تتضمن أخطبطري اتضحإذا  دقيق، أوالت
 

ًدا إلى األعمال التي قمنا  لينا اإلفصاح عن ذلك، استناإذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى، فإنه يتعين ع
 هذا الشأن. فِصح عنه في ن  دينا ما بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليا ل ا فيما يتعلقهب



 

  

 

 تقرير مدق ق الحسابات المستقل  إلى مساهمي 
 بع()يت ذ.م.م -بيانات  -بيانات للخدمات المساحية 

  يانات الماليةلبا إعدادفي  على الحوكمةئمين والقا اإلدارةمسؤوليات 
المالية وعرضها بصورة عادلة و  البيانات  إعداد هذه  اإلدارة مساولة عن  للمإن  الدولياعفقًا  المالية وطبقاً يير  للتقارير  للنظام   ة 

، وكذلك  )وتعديالته(  2015ة  ( لسن2لعربية المتحدة رقم )السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات ا  األساسي للشركة واألحكام
من أخطاء    لة خاليةعادبصورة    البيانات المالية  إعدادخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من  لرقابة الداوضع نظام ا  عن
 احتيال أو خطأ. هرية، سواء كانت ناشئة عن جو 
 

، مناسباً ن متى كا واإلفصاحمستمرة  أةنشكمعلى االستمرار   الشركةرة مساولة عن تقييم قد اإلدارة إن  ، عند إعداد البيانات المالية
ها، عمليات  أو وقف  الشركة تصفية    دارةاإللم تنوي    اسبي، مالمحعن المسائل المتعلقة باالستمراريؤؤؤة واعتماد مبؤؤؤؤدأ االستمراريؤؤؤؤؤة ا

 القيام بذلك.   إالأو ال يوجد لديها بديل واقعي  
 

 .للشركةالمالية على مسار إعداد التقارير  افاإلشر عن  ون مساول وكمةالح ىلالقائمون عيعتبر  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
بصؤورة عامة من أخطاء جوهرية، سؤواء كانت  المالية خالية كانت البيانات  ى تأكيد معقول فيما إذالحصؤول علبا  إن غايتنا تتمثل

هو مسؤؤؤؤؤتوى عالا من التأكيد، وال  المعقول التأكيد  إنالذي يشؤؤؤؤؤمل رأينا.  خطأ، وإصؤؤؤؤؤدار تقرير المدقق    ناشؤؤؤؤؤئة عن احتيال أو عن
وقد تنشأ   في حال وجوده. ا أي خطأ جوهري للتدقيق سوف تكشف دائمً الدولية  ير  يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعاي

لقرارات قع تؤأثيرهؤا على اان من المتو فيمؤا إذا كؤ  م جمعل فردي أو  عن االحتيؤال أو عن الخطؤأ، وتعتبر جوهريؤة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤ  األخطؤاء
 المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية.قبل ية المتخذة من االقتصاد

 
فؤؤإننؤؤا نمؤؤارد التقؤؤدير المهني ونحؤؤاف  على الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك المهني طوال فترة    الؤؤدوليؤؤة،تؤؤدقيق  ايير اللتؤؤدقيق وفقؤؤا لمعؤؤاعمليؤؤة    من  كجزء

 نقوم أيضا:التدقيق. كما 
 

ة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصميم  لبيانات الماليالجوهرية في ا   األخطاءمخاطر  بتحديد وتقييم   •
  إن مناسبة توفر أساسا لرأينا. تدقيق كافية و  لحصول على أدلةنسجم مع تلك المخاطر وايق بما ي تدقوالقيام بإجراءات ال

تيال التواطا،  الخطأ، حيث يشمل االح  تجة عنعن االحتيال تفوق تلك النا  مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج
 ، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  التزوير

 
تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حس  الظروف،  لتدقيق من أجل  ي ذات الصلة بارقابة الداخللى نظام الطالع عالبا •

 خلية.  أي حول فعالية الرقابة الداولكن ليا بغرض إبداء ر 
 

السيا • المتببتقييم مالءمة  المحاسبية  المحاسبية  سات  التقديرات  المعدة    واإليضاحاتعة ومعقولية  قبل  من  المتعلقة بها 
 ارة.اإلد
 

يها، لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول علارة  داإل  استخدامءمة  باستنتاج مدى مال  •
على    الشركةقد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة  اث أو ظؤؤؤروف دحية من عدم اليقين متعلقة بأفي حال وجود حالة جوهر 
في تقريرنا إلى اإليضاحات   لفت االنتباه  ، يتوج  عليناناليقيلة جوهرية من عدم  بوجود حااج  االستمرار. وفي حال االستنت

ا تعديل رأينا. هذا  نييضاحات غير كافية يتوج  علية، أو، في حال كانت هذه اإل ذات الصلة الواردة في البيانات المال
أو    األحداث  يرنا. ومع ذلك، قد تادياريخ تقر ى تتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتونعتمد في استن 

 على أساد مبدأ االستمرارية.  الشركةإلى توقف أعمال  بالشركةلمستقبلية ظروف ا ال
 

للبيانب • الشامل  العرض  المالية وهيكلها والبياتقييم  إذا كانت المتضمنة فيهات  ناات  ، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما 
 ل. قق العرض العاد ذات العالقة بطريقة تح واألحداثات البيانات المالية تظهر العملي

 
الهامة، بما تدقيق  حصؤؤؤؤؤر بنطاق وتوقيت ونتائج الفيما يتعلق على سؤؤؤؤؤبيل المثال ال ال  القائمين على الحوكمةنقوم بالتواصؤؤؤؤؤل مع 

 رقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.خلل جوهري في نظام ال في ذلك أي



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  إلى مساهمي 
 بع()يت ذ.م.م -بيانات  -بيانات للخدمات المساحية 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
، نفيد بما )وتعديالته( 2015( لسؤؤؤؤؤؤؤؤنة  2عالوة على ذلك، ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 :2021 ديسمبر 31نتهية في للسنة المالية الم يلي
 

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

االتحادي لدولة    قانون مع األحكام السارية للبما يتطابق    جميع جوانبها الجوهرية ، من  للشركة  ماليةد البيانات الإعدا  تم •
 ؛الته()وتعدي 2015لسنة  ( 2رقم )رات العربية المتحدة اإلما

 ؛ بية نظاميةاسحبدفاتر  تقد احتفظ الشركةأن  •

المعل • المإن  التنفيذيالية الواردة بتقرير  ومات  المالية  فيما يتعلق   ،الرئيا  البيانات  الدفا  ،بهذه  التتوافق مع  حسابية  تر 
 ؛ للشركة

 سنةلاخالل    همأسأي  في    ستثماراء أو االشر ب  الشركة  قمتلم  ،  حول البيانات المالية  1كما هو موضح في إيضاح رقم   •
 ؛ 2021ديسمبر  31 هية فيالمنت يةمالال

ديسمبر   31مات اجتماعية خالل السنة المالية المنتهية في  لم يكن هنال أي مساه،  1كما هو موضح في إيضاح رقم   •
 ؛ 2021

قد تم   م التياألحكا  األطراف ذات العالقة معمع معامالت الأهم  للشركة  حول البيانات المالية 11اإليضاح رقم  هريظ •
 و بموجبها إبرام تلك المعامالت؛ 

  ة المالي   السنةخالل    ارتكبت   قدالشركة  نعتقد أن    يجعلنا  أي أمر  انتباهنا يلفت  ا، لم          ً                          أنه، طبقا  للمعلومات التي توفرت لن •
دة رقم  ت العربية المتحلألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارا  أي مخالفات  2021ديسمبر    31  المنتهية في

المالي كما في   اكزهمر  أو  اعلى أنشطته  جوهرياً مما قد ياثر    النظام األساسي للشركة  وأ)وتعديالته(    2015  ( لسنة2)
 . 2021ديسمبر  31

  
  شرق األوسط(د توش )الآنديلويت 

  
  
  
  

  محمد خميا التح 
  717رقم القيد 

  2022يوليو  20
 أبوظبي

  دةاإلمارات العربية المتح
 

 





            ذ.م.م -بيانات    -ية  حالمسا  لخدماتت لبيانا

 لةالسق.ا اا االـسو  ه ا  ال ينج أ ج ءقشكأل اإليضا اا الةرفقق 
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 خراآل  ملشاال دخللاو   ارةالربح أو الخس  بيان
 2021ر  ديسمب 31للسنة المنتهية في  

 
2020  2021    
  ات إيضاح  مدره  د هم
      

 إيرادات  18  366,665,188  247,750,581
        وـسعاا  قبالسي   19  (190,312,566)  133,758,827))
      

 ربح الي إجمال   176,352,622  113,991,754
 وبا ري عةموسق  ددا رق 20  (79,912,061)  43,111,209))
 قةمرأل وبا ري   (1,636,546)  828,483))
       أخرى ( وبا ري) /إيراداا   1,482,822  15,838))
      

 السنة ربح 21  96,286,837  70,036,224
      
       آلخروأل االمخأل الشا   -  -
      

       للسنة مجموع الدخل الشامل   96,286,837  70,036,224



            ذ.م.م -بيانات    -ية  حالمسا  لخدماتت لبيانا

 لةالسق.ا اا االـسو  ه ا  ال ينج أ ج ءقشكأل اإليضا اا الةرفقق 
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 وق الملكية  قحبيان التغيرات في 
 2021ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 

 المجموع 

 أرباح 
  /مستبقاة

 )خسائر متراكمة(

 
 ي احتياط
  قانوني

 رأس
 اإلضافي  لمال ا

 
 رأس

 لمال ا

  

   درهم      درهم  م  هر د  درهم    درهم  
           
 2020يفاير   1في   ةا  3,000,000  -  1,500,000  (6,670,145)   (2,170,145) 

24,285,361  24,285,361  -  - 
 

- 
قـمرأل اافي الةمجمداا و    

 (1جهاا ذاا عال ق )إيضاح 
            خسفق ل وجةمع المخأل الشاوأل   -  -  -  70,036,224  70,036,224

           
   2021يفاير   1ي ف  ةا  3,000,000  -  1,500,000  87,651,440  92,151,440
 وجةمع المخأل الشاوأل لخسفق   -  -  -  96,286,837  96,286,837

67,000,000  67,000,000  -  - 

 

- 

ـ النفازل ع      جهق ذ إلى ق وسن
  حعق ة خاأ وفشو   ـأل  ،عال ق

 (11سسئرة وشنركق )إيضاح ل

-  (197,000,000)  -  197,000,000  - 
    زرادة في  أو الةال ) اجل  

            (14يضاح إ
           

            2021يسمبر د 31في  كما   3,000,000  197,000,000  1,500,000  53,938,277  255,438,277



            ذ.م.م -بيانات    -ية  حالمسا  لخدماتت لبيانا

 سق.ه ا الـسا اا الةال  و ال ينج أ ج ءلةرفقق ا قشكأل اإليضا اا
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 بيان التدفقات النقدية 
 2021مبر ديس 31منتهية في ة الللسن

 
2020  2021    
  حات إيضا  درهم  د هم
 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من      

 فقلسا  ً     96,286,837  70,036,224
 :رلالا مي قع     

 عماا ةنخباا  واسنهال  و   5  6,631,036  4,135,511
  ومجمداا غذر وخةمسق  إطياء 6  145,009  1,699,805
 وبا ري قةمرأل   1,636,546  828,483
             يذ   هايق خموق الةمظ وكافآاودبص  16  3,584,997  148,705

 ال العاملالم ساة في ر الحركل قب التشغيلية لنقديةقات االتدف   108,284,425  76,848,728
 ق  أخرى في ذوم وميفق قجا ر   قص(/  )زرادة   (4,063,173)  1,498,475

 ومجمداا العقم في  زرادة   (131,704,512)  ( 88,514,074)
 زرادة في قبخيق العقم    (12,920,934)  -
 داد ر بخق لالسن اقأوذفاا  ي ف  (زرادة قص/ )   11,498,965  37,970,094))

  في ود  ن   قص   538,264  96,366
 وسنـق و  جهاا ذاا عال قفي  زرادة   (67,171,384)  10,572,097))

 في ذوم دايفق قجا رق  أخرى  ةدازر    100,232,899  7,049,979
             في وسنـق إلى جهاا ذاا عال ق زرادة) قص(/     (9,193,253)  73,845,050
 األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ الناتج من النقد    (4,498,703)  22,282,333

 مفمعق لخةمظيذ لةالدموق ا هايق  افآاكو 16  (219,448)  157,673))
        مفمعققبخيق قةمرأل و   (1,636,546)  828,483))
      

       ةاألنشطة التشغيلي )المستخدم في(/ الناتج مننقد صافي ال   ( 6,354,697)  21,296,177
 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من      
 وةنخباا  وعماا  اسنـماذ 5  (8,477,972)  15,498,559))
 اسنـماذ ومجمداا غذر وخةمسق  6  (931,992)  -

        ا ااس ب  سم   قم  و  ذم اقـمرأل  1  -  12,950,527
      
       في األنشطة االستثمارية  خدممستلا دقصافي الن   ( 9,409,964)  (2,548,032)
 التدفقات النقدية من النشاط التمويلي      
              رض و  جهاا ذاا عال ق ايماا ع   53,789,625  -

 في النقد ومرادفات النقد ةيادالز  صافي   38,024,964  18,748,145
      
       السفق بمايقالفقم  ورادفاا الفقم في    18,748,145  -
      

        السنة نهايةنقد ومرادفات النقد في لا   56,773,109  18,748,145
      
  ير نقدية:معامالت غ     

 بسا اا  سمقـمرأل اافي ومجمداا و   1  -  6,692,759
  ئرة وشنركقوفشأة خاحعق لسس  قـمرأل اافي ومجمداا و  1  -  4,642,075
     وسنـققإلى وةنخباا  وعماا  إحافاا 5  -  5,808,493

 إاما   أو وال إحافي  14  197,000,000  -
  ذ  عال قهق م جقفازل ع   اذ  11  67,000,000  -
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 لماليةابيانات  علق بالت تتإيضاحا
 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ت عامة معلوما 1
 

ذاا اإلورا اا العًرسرق الةنـرمة كشرركق  ،أبرمظـي سرجخ  فري إورا ة  "الشرركق"()   .ذ.بسا اا  - لخدمواا الةسا سققأسس  بسا اا  
 لعًرسق الةنـمة. إلوا اا ااـي، بمظ، أ111143 ق هم ص.ب.شركلخ جألن الةسالعفماإن  .2008فـراير  4وسو لسق وـم دة في 

 
،  ررر  الةسرراهةمن قيذذررر المحررل القررا م ي لخشررركق ورر  شررركق ذاا وسررو لسق وـررم دة إلررى شررركق وسرراهةق 2021ديسررةـر  14فرري 

 ، أ ةخ  الشركق اإلجراءاا القا م سق.السفقلفهايق  ال قال خااق. 
 

اا قدررر ر  الـسا ررر ،جةرررل الـسا ررراا وررر  وبرررم  أ  أ ثرررر ،ا رررااذرررأل الـس قـخخرررمواا قبرررفسي لخشرررركق فررري  قنةثرررأل اط شرررئق الريسسرررسق
فمسق الندئسط الةسا ي  النبرمرر اسنشا اا ه ،قبمرر جم   ،االسنشا اا في وجال وعماا  أجه ة الـاسب اآللي  ، اسنرجاعها
 ،دررايط  الرسررمواا سر  الا واخررم ،الرـرررق مسرق الةسرا قاسنشررا اا هف ،أعةررال اليسراو  الةسرا ق ،م إدا ة الةعخمورااالجرم     ر

طراعررق  ، شررر البنررب ، سررم الدرررايط الجيرا سررق ،ـروجسررااقبررةسم أ  ةررق الـاسررب اآللرري  ال ،خررمواا الئراعررق  قبررمرر الةسررنفماا
  رق  الرـررق.الـر  خمواا  قمل  ورافق  الفيط  الياز   طخ الدرايط  اط

 
شررركق اإلوررا اا  "( اقياقسررق "اقياقسررق شررراء اطسررهم" وررل كق اطلشررر )"ا ج لسةنررمهملررم  42جررر ب  ورر ، أبر 2020يفرراير  1ورر   ال اعنرررا  

شرراء كاوررأل )"الةسراهم السرابق"( ل ق العسرركررقعشررركق اإلورا اا لعةخسراا البرفا  سرابق"( )"الةسراهم ال ر. .ع العسركررقلخبرفاعاا 
 . . .ذبسا اا  - سقواا الةسا دملخبسا اا  ر أو الةال الةبم  ل

 
، 2021سرررـنةـر  20لشرررركاا النجا ررررق )" رررا من الشرررركاا الجميرررم"( فررري يشرررأن ا 2021لسرررفق  32 رررم د    االقـررراقرررا من ارررم  ال

يشررأن الشررركاا النجا رررق،  2015لسررفق  2لسـررأل يالباوررأل وـررأل القررا من االقـرراد    ررم  2022يفرراير  2 سررذمخأل  ذرر  النفيذرر  فرري 
 ز سررفق  ا ررمة   قئـررق ونئخراقهرا فرري ومعررم ال ينجرا سررم  لجميرمة كررا  اعررق اطوراج يبرمد كقالشررر "(. إن 2015الةعرمل )"القررا من 

 الا  ذ  النفيذ .و  قا ر  دخمل النعمي

 
 .2021ديسةـر  31ق يشراء أ  االسنثةا  في أ  أسهم خالل السفق الةالسق الةفنهسق في لم ققم الشرك

 
 .2021ديسةـر  31فهسق في اجنةاعسق خالل السفق الةالسق الةلم يك  هفا  أ  وساهةاا 

 
 الداحعق لسسئرة وشنركق: ذاا العال قجهاا ول ال  اوالاةعال
 
بسا راا  - سا سقلخدمواا الةبسا اا  لر قا م سقالةفشأة ال"( إلى القسم)" لخدمواا الةسا سقبسا اا   سم و   ومجمدااي  فمرأل ااـق
 . . .ذ
 

   .ذ. العسررركررقاإلورررا اا لخبرررفاعاا  كقشرررر  لوررراطعةرررال"  ألياقسرررق قـمررررقا، أبروررر  الشرررركق اقياقسرررق "2020يفررراير  1وررر   اعنررررا ال 
 ."(القسم)" لخدمواا الةسا سقبسا اا   سمر لا النجا رق  العةخسا الةمجمداااافي  نـمرألبلسابق"( م اةساه)"ال
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 لماليةإيضاحات تتعلق بالبيانات ا
 ()يتبع 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ( )يتبع ت عامةمعلوما 1
 
 :)ينرل( الداحعق لسسئرة وشنركق ذاا العال قا جهالول ا  اوالاةعال
 

 في الجم ل أد اا: عخى الفـم الةـذ القابخق لخنـميم الةـملق هي  الةمجمداالةعنر  بها  سةا ينعخق يبافي الةرال  اإن 
 

 التفاصيل      المجموع
      درهم 

      
 اافي()نخباا  وعماا  وة     3,291,896
 )اافي(ر وخةمسق اا غذجمدم و     1,743,572 

 لمى الـفم    أ امة قم      12,950,527 
 ذوم وميفق قجا رق      4,859,128 

  عال قوسنـق و  جهاا ذاا      24,867,320 
  ذوم وميفق أخرى  وقموال وبا ري ومفمعق      6,337,785 

  ود  ن      888,251 
 قم ومجمداا الع     11,761,290 

 دايفق قجا رق م ذو     20,515,535) ) 
 وسنـق إلى جهاا ذاا عال ق      14,785,902) ) 
  ذوم دايفق أخرى   وبا ري وسنـقق     9,684,975)) 
 يق الدموق لخةمظيذ  وكافآا  ها     526,661) ) 
       وف   كموسق ووجخق      1,543,410)) 
      

       لمحولة الموجودات اافي مجموع ص     19,643,286
 

لرررر بسا ررراا لخدرررمواا  قالقا م سررر الةفشرررأةإلرررى  ةشرررنركقالخسرررسئرة لخاحرررعق وفشرررأة وررر   100ع د  ةشرررر  ا لجرررمداالةم ارررافي  قـمررررأل
 ذ. . .بسا اا  -  سقالةسا

 
أ ررم  نـمرررألالةشررنركق لرة سررسئخلخاحررعق  وفشررأةوررل ل" اطعةررا قـمرررألاقياقسررق "اقياقسررق الشررركق  أبرورر ، 2020يفرراير  1ورر   ال اعنرررا  

 .100د   سم  هم  ،أ سا  النشيذأل
 

 في الجم ل أد اا: عخى الفـم الةـذ الةـملق القابخق لخنـميم هي  جمدااالةم الةرال  الةعنر  بها  سةا ينعخق يبافي إن 
 

 التفاصيل      المجموع
       همدر 
      

    ذم النفيذ أعةال عقمد     7,924,649
اا العقم      1,411,763))  وئخًم
اا      قوبا ري وسنـق     493,794))   أخرى وئخًم
             إلى جهاا ذاا عال ق وسنـق       1,377,017))

       مجموع صافي الموجودات المحولة      4,642,075
 

 د هم. 24,285,361  قـخشنركق و خاحعق لسسئرةوعاوالا جب يةم  اجمداةم الاافي قـمرالا    وجةمع
 
 



            ذ.م.م -بيانات    -ية  حالمسا  لخدماتت لبيانا

 

11 
 

 لماليةإيضاحات تتعلق بالبيانات ا
 ()يتبع 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 ارير المالية الجديدة والمعّدلةة للتقالدوليتطبيق المعايير  2
 
 لية ات الماناعلى البي موليس لها أثر هاالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها   2/1
 

،  النيسذراا البراد ة عر  الةجخر  خنقا رر الةالسقالم لسق ل لةعايذراالنعميالا النالسق عخى نئـذق  او  الشركق ب ،ـالسقالفي السفق  
نقررا رر لةعررايذر الم لسررق لخا لنئـذررق. لررم يكرر  2021يفرراير  1أ  يعررم النرري قـررمأ فرري مرق نررراا السررفالنرري أارررـ  سررا رق الةيعررمل لخي

 .في ه ا الـسا اا الةالسقلةم جق الةرال  اها  عخى  يمة  الةعملق أ  قأثذرملجلسق االةا
 

تعديالت على إعادة تشكيل  
معيار سعر الفائدة في 

المعيار الدولي للتقارير  
والمعيار  9المالية رقم 

 7الدولي للتقارير المالية رقم 

ق وـاسررق النـرم  خمااراح يةلةـرمدة لخسرةرق النـرم  اقعمل هر ا النعرميالا ونئخرراا وـاسر 
لخنـررم  الةنررأثر خررالل فنرررة عررم  السقررذ   ـررأل قعررميأل بفررمد النـررم  أ  أد اا النـررم  الةنررأثرة 

 ر أسعا  اليايمة الـالسق كفنسجق إلعادة قشكذأل وعسا  سعر اليايمة.يةعايذ

   
الدولي  ى المعيار تعديالت عل

ود  قع 16 مالية رقمارير الللتق 
 – كوفيدالمتعلقة ب اإليجار

إليجار ذات  ا  امتيازات – 19
  العالقة

إعيررراء عةخررري لخةسرررنأجرر  فررري الةـاسررررق عررر  اونسرررازاا اإليجرررا  النررري ققرررم  هررر ا النعرررميالا  
لخنقرا رر  لخةعسا  الم ليققميم  سذخق عةخسق  ، و  خالل19 - مث  كفنسجق وراشرة لر كمفذم 

ونسررراز ققذرررسم ورررا إذا كررران ام  سرررا  عرررسرررنأجر ياخنةالعةخسرررق لخ قسرررة  المسرررذخق .16الةالسرررق   رررم 
يجررب عخررى الةسررنأجر الرر    يعررم قعررميالل لعقررم اإليجررا . 19 –اإليجررا  ذاا العال ررق يكمفذررم 

يقررم  بهرر ا االخنسررا  ا نسرراب أ  قيذذررر فرري وررمفمعاا اإليجررا   رراقج عرر  اونسررازاا اإليجررا  
  عسررراالةى عخررر ئـرررقيذذرررر الةيسرررر بهرررا النبرررفي  الئررقرررق النررري ي 19 –ذاا العال رررق يكمفذرررم 

يفئـرق النعرميأل  ، كةا لم لم يك  النيذذر قعميالل لعقم اإليجا .16الم لي لخنقا رر الةالسق   م 
 .2021يم ذم  1عخى فنراا إعماد النقا رر السفمرق الني قـمأ في أ  يعم 

 
   بعديقها موعد تطبحن م يالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي ل 2/2
 
 ها يعم:السق  الني لم يـ  ومعم قئـسقالن بم ةلةعملق الةميمة  ابنئـذق الةعايذر الم لسق لخنقا رر الةالسق الج الشركقققم  مل
 

 (.2023يفاير  1)سا   الةيعمل و   عقمد النأوذ  :17  الم لي لخنقا رر الةالسق   م عساالة •

ا  االسرنثة: 28لي   رم الرم   لةـاسرـي الةعسرا  ا الـسا راا الةالسرق: 10 رم لسرق   قا رر الةانعسا  الم لي لخقعميالا عخى الة •
ال وذخررررق أ   شررررركاقها بسررررل أ  الةسرررراهةق فرررري اطاررررمل بررررذ  الةسررررنثةر  - نركقالةشررررا رل الةشررررأ   وذخررررقلشررررركاا ال  فرررري ا

 يعم قـميم قا ر  النئـذق(. )لم ينم كقالةشنر   وشا رعها

اا كةنما لق أ  غذر ونالقبفسي  - لةالسقسا اا اعرض الـ :1   مم لي الةـاسـي القعميالا عخى الةعسا   •  قما لةئخًم
 (.2023يفاير  1  مل و  الةيعسا  )

  الةيعمل )سا   لةياهسةيا ا ياإلشا ة إلى اإلط - اطعةال جا موا :3  م  قعميالا عخى الةعسا  الم لي لخنقا رر الةالسق •
 (.2022يفاير  1و  

 الةقبررمد سررندما العايررماا  ـررأل اال -ةعررماا الالا   اآلةةنخبرراا   ال :16  ررم  الررم لي يـاسررةـال سررا عخررى الةعقعررميالا  •
 (.2022يفاير  1الةيعمل و     سا  )

رراا الةـنةخررق  ال :37قعررميالا عخررى الةعسررا  الةـاسررـي الررم لي   ررم  • الةنعخررق  داا الةـنةخررقجررم ةم الةدببرراا، الةئخًم
 (.2022ير يفا 1و     الةيعمل)سا   معقلا يذ قف قبخيق -  لن اوااعقمد الةثقخق ياإليال
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 لماليةإيضاحات تتعلق بالبيانات ا
 ()يتبع 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 )يتبع(  ديدة والمعّدلةالية الجارير المتقة للوليالدتطبيق المعايير  2
 
 )يتبع( يقها بعدوعد تطبن مم يحلصدرة والتي المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الم 2/2
 

قعررميالا  فمرقفاا السررذالنـسررقنضررة   :لسررقالةا خنقررا ررق لم لسررر الالةعررايذ خررىع 2020-2018 فمرقفاا السررذالنـسررد  ة  •
اير فري 1  الةيعمل ور  )سا   قئـذق الةعسا  الم لي لخنقا رر الةالسق ط ل ورة 1خنقا رر الةالسق   م  عخى الةعسا  الم لي ل

الةعسرا  الرم لي  ،(2022يفراير  1  الةيعرمل ور  )سرا   اطد اا الةالسرق  9  رم  لخنقا رر الةالسرق    الم لي  سا الةع  ،(2022
 ال  اعررق 41 الةعسررا  الةـاسررـي الررم لي   ررم ( ا ر  النئـذررقـميررم قرريعررم ق ميررن لررم)عقررمد اإليجررا   16لخنقررا رر الةالسررق   ررم 

 .(2022يفاير  1  الةيعمل و  سا  )

سان الةةا سق   م  عرض الـسا اا الةالسق :1الةـاسـي الم لي   م  ا   الةعسميالا عخى  عق • الةعسرا  الرم لي ي الةنعخرق 2ً 
 .(2023يفاير  1يعمل و  )سا   الة اإلفباح ع  السساساا الةـاسـسق -ا  الجمهررق إاما  اط كلخنقا رر الةالسق 

 – النيذرراا فرري النقرميراا  اطخئرراء الةـاسررـسق ،قـاسررـسسساسراا الةلا: 1قعرميالا عخررى الةعسرا  الةـاسررـي الرم لي   ررم  •
  (.2023يفاير  1يعمل و     الةالنقميراا الةـاسـسق )ساقعرري  

راا  الضرايب الةوجخق الةنعخقق يالةمجمداا - رايبدخأل الض :12قعميالا عخى الةعسا  الةـاسـي الم لي   م  •  الةئخًم
 .الفاقجق و  وعاوخق  ا مة

 ابخرق لخنئـذرق، عفموا قبمن  ركقلخشسذنم قئـسقها في الـسا اا الةالسق الجميمة نعميالا  النيسذراا  العايذر لةاه ا   ا ة أناإلد  قنم ل
جررمهر  ،  ررم ال يكررمن لرره أ  قررأثذر الجميررمة كةررا هررم ومحرر  فرري اليقررراا السررايققالنعررميالا سررذراا    أن قئـذررق هرر ا الةعررايذر  الني

 .ئـذق الةـمييالن نررةفي ف لخشركقالـسا اا الةالسق عخى 
 
 
 سبية اسات المحاملخص بأهم السي 3

 لتزامبيان اال 

لأل كرا   طرقرال  البراد ة عر  وجخر  وعرايذر الةـاسررق الم لسرق بفاءل عخرى الةعرايذر الم لسرق لخنقرا رر الةالسرقلسق ـسا اا الةاإعماد ال  مق
 . ) قعميالقه( 2015لسفق ( 2ةنـمة   م )ًرسق الالع اا الم لق اإلو لخقا من االقـاد في الف ا  اطساسي لخشركق    السا رق

 أساس اإلعداد
لةـررمد ادلررق لخررثة  ااوررق قةثررأل اليسةررق الع ردسررق يبرريق عالنبخيررق النان إ سررق.ق النا رداءل عخررى وـررمأ النبخيررفرربالةالسررق  لـسا ررااقررم إعررماد ا

 اا. دل الةمجمدالةقموق وقابأل قرا
 

مرق لنم عراا الةنعخقرق ياالسرنرداد أ  النسرر، ورل النةذذر  عخرى أسراو االسررذملق بسر   األ عركيشرا الةرالي قعررض الشرركق بسران ورك هر
فري  الةعر حرق، يعرم قرا ر  النقرررر )غذرر ونرما ل( هرال شر(  أ ثرر ور  اثفري عشرر ونما ليعم قا ر  النقررر ) شهرال عشر اثفي    لخال

 .اإليضا اا
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 ليةالمانات  علق بالبياات تتإيضاح
 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31ة في  ة المنتهيسنلل
 
 
 )يتبع(سبية اسات المحاملخص بأهم السي 3

 تراف باإليرادات  عاإل

عخرى العقرم بفراءل عخرى   ايةرال ، فإ ها قفشر  أارالل أ  الدمواا الةنعهم بهاالرضايل ء و  خالل قسخسم عفموا قيي الشركق يالن ا  اطدا ، فرإن هر ا يرود  إلرى راداا الةعنرر  بهراالةسرنخم ور  العةذرأل وـخر  اإلير ملالـر   ز وـخرينجرا عفرموااطداء. الةكنسب و    الـملوـخ   
اقهرراقعا ررم النرر ا   نما لررق بفرراءل عخررى قم ذرر    ةررط قررمفق النعا ميررق عخررى أ هررا ونما لررق  غذررر و . قبررفف الشررركق ومجمداقهررا  وئخًم  الةفافل اال نباديق.

 
 من محددفي ز اإليرادات المعترف بها 

 
 اوالدما /نجااالةفبسل  
 

كق الشرر نرر  الةـمد فري العقرم ورل العةذرأل. قع الـمل، ينم قساو اإليراداا عخى أساو لةراعق لخعةالءالدمواا ا  /يالفسرق لخةفنجاا
را  نم االعنر، يربفرم ورا يإعرادةياإليراداا عفموا قفقأل السسئرة عخى وفرنج أ  خمورق إلرى العةذرأل. يالفسررق لخعقرمد النري قسرة  لخعةذرأل 

، يرنم في وـخ  اإليراداا النرا ةسق الةعنر  بهرا. لر لك جمهر  ال يـمث ا عكاو  سه ا نةال كـذر أال   يكمن  ـم  ال  لىإ  اااداإلير ي
 ،  الني ينم ققميرها بفاءل عخى الـسا اا النا ردسق.يراداا الةعنر  يه لخعايماا الةنم عقاإلخ  قعميأل وـ

 
 قتمرور الو مع اإليرادات المعترف بها 

 
 م راداا العقيإ

 
أ شئق  ،أ شئق اسنشا اا البةـذمقر  ددا ة ورافق البةـذمقر،  شئق خمواا النبفملمجسا  البةـذمقرالدمواا الةنعخقق يأالشركق    م قق

  يراداا ورالةالسق  قئرمرر النئـسقراا. يرنم االعنررا  يراإل الد رفقاطخرى وثأل أ  ةق   بروجق البةـذمقر  أ شئق خمواا الةعخمواا
  مواا.ال   ينم  سه ققميم الد لم    اور   لوا رل الةش ه ا
 

اا العقم    ومجمداا  وئخًم

 
اا العقم عفم وسنمى الن ا  اطداء  لبنـميم أ ه يجب االعنرا  يةمجمداا  وئخالشركق   او    س  عخى وسنمى العقم  أ ره يجرب ًم

اا العقم يشكأل وفيبأل في الـسا اا الةا اجم وم  شركقلا. قبفف لسقعرض كالل و  ومجمداا  وئخًم ا العقم كةنما ل داا  وئخًم
  غذر ونما ل عخى أساو النم ذ    ةط قمفق اليمايم اال نباديق.  
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 ليةالمانات  بياعلق بالات تتإيضاح
 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31للسنة المنتهية في  

 
 
 )يتبع(سبية اسات المحاملخص بأهم السي 3

 معداتالممتلكات و ال

 و سااالعنرا   الي
 

 . جماإن    ،ةقالةنرا سةق الي اضدي ا   الةنرا م  خسايرباا  الةعماا يالنبخيق النا ردسق  ا بال االسنهالةنخالةبفمد ق هر  
 

النري  الةمجرمدااقشرةأل قبخيرق  .أخررى قنعخرق ياالسرنـماذ وبرا ري أ  حرافق إلرىياإل  قبخيرق الشرراءهري    باا  الةعمااالةةنخقبخيق  
ةم ل ال   العادة   اسن مدالـف، لنبالسي قيبسك  دزالق  ، عفم اال نضاءالةـمييق الةراشرة  النقمير ةال الع  يق الةمادبخق ذاقسا  ينم قشذذمها  

 و   يقاا اإل ناج العاوق. ةقيوال،   سرق جم  سهقم 
 
 ال قق النبالسي ال
 

فل ةـنةرأل أن قنرمفق الةفرراال ان ور لخـفرم إذا كرر الةم جرقق ور  بفرمد الةةنخبراا  الةعررماا فري اليسةر بفررميرنم االعنررا  بنبخيرق اسرنـمال 
الذموسرق  البرسا قي عنررا  بنبرالسومثرم(. يرنم االو قبخينهرا يشركأل ةك  قسرالشركق  رإلى ا الـفماال نباديق الةسنقـخسق الةضةفق في  

 ماا في بسان الًر  أ  الدسا ة  المخأل الشاوأل اآلخر.لخةةنخباا  الةع
 

 االسنهال 
 

 ذرم سرةالسق )يدال  اط احي ذاا الةخبسق الـرة  اطعةال الرأ الةمجمداايق أ  ققذسم قبخشئب    و  أجألهالينم االعنرا  ياالسن
 ، عخى اطس  النالسق:، ياسندما  طررقق القسط الثاب ةرها اإل ناجينريسق عخى ومى عوفها قسةها الة وئر  ال فيذ ( الن
 

  سنوات
  
   كةـذمقر  اا وكاقب  وعم 5 – 3
 ا   قجهذ ا اثثأ 5 – 3

 
اا فرري ر ذرر رررنم إد اج أيررق قي رة ققرررررنررفيررق كررأل فرري  ها سررنهال اجعررق اطعةررا  اإل ناجسررق الةقررّم ة  اليسةررق الةنريسررق  طررقررق االور  يررنم

 ـخي.وسنق  يأثر النقميراا
 

  خسق وررربررراديق وسرررنقـأ  عفرررموا ال ينم رررل أن قفشرررأ وفرررافل ا نـفرررم وررر  الةةنخبررراا  الةعرررماا عفرررم االسرررنرعاد ب اء االعنررررا إليررريرررنم 
ل عخررى أ رره اليررر( بررذ  م اطاررم اعررم أ ررققاد أ  فاقجررق عرر  اسررنرعالسررندما  الةسررنةر لألاررأل. يررنم قـميررم الةكسررب أ  الدسررا ة الا
  رنم االعنرا  يه في الًر  أ  الدسا ة.الةم جق لألاأل ايماا الـسل  اليسةق ع
 

 ذم النفيذ اطعةال الرأسةالسق  
 

أعةررال كجرراه ة لالسررندما  فرري قررا ر  النقررررر قبررر  لررم قبنةررأل   خبرراا  الةعررماا النرري ةةنخررى الالةنبـررمة ع الفيقرراايررنم النعاوررأل وررل 
 نررى قبررر  جرراه ة لالسررندما  الةقبررمد  قـمرخهررا إلررى فئررق  الةمجررمدااسررنهال  عخررى هرر ا الا قـةذررأل أسررةالسق  ذررم النفيذرر . ال يررنم 

 اطامل الةفاسرق.
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 ةليالمانات  علق بالبياات تتإيضاح
 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31  في  نتهيةللسنة الم

 
 
 )يتبع(سبية اسات المحاملخص بأهم السي 3

 موسة الموجودات غير المل

 ألبيفعخذها يشكأل ومذ لةسنـمسق اةر الةخداا غذم جالةم 
 

 اإلطيررراء برررال  ا يالنبخيررق يشرركأل وفيبرررأل  الةسررنـمذ عخذهررراذاا اطعةررا  اإل ناجسرررق الةـرررمدة الةمجرررمداا غذررر الةخةمسرررق  يررنم إد اج
ة لةقرم  اناجسق   اإل اليسةق الةنرا ةق. ينم االعنرا  ياإلطياء عخى أساو القسط الثاب  عخى ومى اطعةام  خساير ا دياض  را الةن
 س  النالسق:اط عخى
 

  سنوات
  
   براوج كةـذمقر   خص  5 – 3

 
ذر أ  قيذذررراا فرري النقررمير عخررى أثقرر با نسررا، وررل ققررررر الةقررم   طررقررق اإلطيرراء فرري  هايررق كررأل فنرررة قررنم وراجعررق العةررر اإل نرراجي

يشرركأل وفيبررأل سررنـمذ عخذهررا ةة  اللةـررمداق غذررر  ناجسررأسرراو وسررنقـخي. يررنم قسررجذأل الةمجررمداا غذررر الةخةمسررق ذاا اطعةررا  اإل
 خساير ا دياض اليسةق الةنرا ةق.  ا بال يالنبخيق 

 
 الةخةمسق غذرالةمجمداا ي إلياء االعنرا 

 
، أ  عفموا ال ينم رل أ  وفرافل ا نبراديق وسرنقـخسق ور  االسرندما  أ  عفم االسنرعادةمسق غذر الةخ  دااةمجم لاي  ا االعنر إلياء  ينم  
رراح أ  الدسرراير الفاقجررق عرر  اسررنرعاد اطرا  ياالعنرر د. يررنمسررنرعااال ،  النرري ققرراو يررالير( بررذ  اررافي الةمجررمداا غذررر الةخةمسررقً 

 نرعاد اطاأل.الدسا ة عفم اس  ألًر  ، في الألاأل الةم جقعايماا االسنرعاد  اليسةق 

   سةالملمو موجودات غير الالممتلكات والمعدات و قيمة  انخفاض

)ياسرررنثفاء الشرررهرة( ا الةخةمسرررق  غذرررر الةخةمسرررق جرررق لةمجمداقهررراليرررسم الةم  عخرررى وراجعرررق ققرررررر  ةر نرررأل فق كررريررر هافررري  قالشرررركعةرررأل ق
اليسةرق. إذا  ديراض ار ايإلرى خسر ةمجرمداا  رم قعرحر هر ا ال أن إلى رذالك وا يشفه كان ذلك لنـميم إن ا اا العقا رق   االسنثة

في  رال عرم   .(إن  جما) سةقالي ا دياض ذلك لنـميم خساير أل الألاد لإلسنرد ابخقالق قةيسنم ققمير ال جم وا يشذر إلى ذلك ي
مد يع نيلخفقم ال قةفنجلخم مة السنرداد لإل قابخقاليسةق ال رينقمقابخق لإلسنرداد طاأل وـمد، ققم  الشركق باليسةق النةك  و  ققمير ال

فقرم وـرمدة،   رماا وفنجرق لخ مل الةشرنركق إلرىطارزررل اينم قم  ،قابن ث لققم س  قمزرل وعاطاأل  يسه. عفموا يةك  قـميم أ  إلذها
 .ق لهاملق  ثابنقعورل اا الةفنجق لخفقم الني يةك  قـميم أس  قمز لى أاير وجةمعق و  الم منم قمزرعها إأ  ي
 

سةرق يالذرسم قق عفرم. خرىةرا أع، أيها سرندماالفري سةرق ياللـسرل أ  لعادلرق لألارأل  ا برال قبخيرق اق ايسةالق لالسنرداد هي ق القابخإن اليسة
وعررمل خبررم يعكرر  ققذسةرراا السررم(  ندما اسررة إلررى قسةهررا الـالسررق يخسق الةقررم  ا الفقميررق الةسررنقـ، يررنم خبررم النررمفقاا سررندماالفرري 
 . نقـخسق لهاالةسالنمفقاا الفقميق  قعميأل ققميرااالني لم ينم  يالةمجمداالدااق طر اومال  الةدافسق لألل وةق اسخيق لالـالس

 
ق، يررنم قدفررسق اليسةررق يةررا يقررأل عرر  اليسةررق الةم جرر لخفقررم( جررقفنأ  الم ررمة وققررمير اليسةررق القابخررق لإلسررنرداد طاررأل )م ل قرر ررافرري 

راح أ  ديراال القابخرق لإلسرنرداد. يرنم اإلعنررا  يدسراير اى اليسةرق إلر خفقرم(فنجق لالة  ةملةم جق لألاأل )أ  الم ا ض وراشررةل فري اطً 
 ة النقذسم.بص إعادود  اض كنف رأل وم عفمها قسجذأل خساير اال ديققذسةه فذن ادوع األن اطال إذا كالدساير، إا
 

ق لخفقرم( إلرى اليسةرق الةعملرق القابخرق مة الةفنجرم رل)أ  الألارأل م جرق ق قرنم زررادة اليسةرق الةفي  الق اسنرجاع خساير ا دياض اليسة
ب سرا نلرم لرم يرنم الم رمة الةفنجرق لخفقرم(  سةرا ألارأل )أ  الق م جرلةسةرق الرق عر  الي جرق الةعميـذث ال ق ررم اليسةرق الةم  اد،نردلإلس

إلررى الرًر  أ  الدسرا ة  فري رةل اشرور ض اليسةرقير ا ديراسرنرجاع خسرااي االعنررا نم ا ديراض اليسةرق فري السرفماا السرايقق. ير خسراير
 اا السايقق.سفم ال فيأل لألا الـم ال   يود   سه إلى اسنرعاد خسا ة اال دياض في اليسةق الني قم االعنرا  بها
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 ليةالمانات  علق بالبياات تتإيضاح
 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31للسنة المنتهية في  

 
 
 ()يتبعسبية اسات المحاملخص بأهم السي 3

  مخزون ال

، ءضرا نم اال،  عفر، أيهةرا أ رأل. قشرنةأل النبخيرق عخرى الةرماد الةراشررةالقابخرق لخنـقرقعر النبخيرق أ  ارافي اليسةرق د  ن يسرالة هر  ي
السي العةالررق الةراشرررة  قخررك الةبررر فاا غذررر الةراشرررة النرري قررم قبـررمها لخماررمل يررالةد  ن إلررى وم عرره   النرره الـالسررق. يررنم قبرر

جةسررل   ا بررال سررعر الـسررل الةقررم   القابخررق لخنـقررق  لخنبخيررق. يةثررأل اررافي اليسةررق نمسررط الةرررجالةقررق ررط ياسررندما  ا نسرراب النبخيررق
 سي الني سذنم قبـمها في النسمرق  الـسل  النمزرل.نبال ال زجالإل   النبالسي الةقم ة

 مخصصاتال
عر  أ رماث سرايقق  النري يكرمن  جاقي(  رلاسرنمالأ  ي م ي ) را خى الشركق أ  الن ا   الن عيكم ا  نرا  يالةدبباا عفمواإلعينم  
  (.ثم م و كألا  يشلن ا   رةك  ققمير وـخ  االلن  خ وق لنسمرق اال  الةـنةأل أن قبمن الشركق وو
 

بفهايرق فنررة النقرررر يعرم  كةراا  نر  مل الةئخرمب لةقابخرق االل نسايه  سب أفضأل النم عاا لخـرإن الةـخ  الةعنر  يه كةدبص ينم ا
دما  النررمفقاا الفقميررق ص ياسررنقسرراو الةدبررعفررموا يررنم ئررق يررااللن ا . ر  اطوررم  غذررر الةوكررمة الةـسطاةدرر  الااالعنرررذ  يعرر  اطخرر

الةفررافل فررق كا أ لفقميررق. عفررموا يكررمن جرر ء يسةررق الـالسررق لنخررك النررمفقاا ا  الـررالي، فررإن قسةنرره الةم جررق هرري ال النرراالد لسررما الةقررّم ة
ق لسم ةمجرمداا فري  الرق العنررا  يال ورق الةميفرق كدها و  طرر  ثالرث، فإ ره يرنم اادنر اس ل  ونم ةدبص  لا  اداال نباديق الةئخًم

 الةـخ  يشكأل ومثم(. و ساق  ةكمة  ر من اسنال   اسنعاحق الةـخ  ووك

 لموظفينل الخدمةنهاية  آتمكاف 

دل عخرى اط ررأل ي قعرانررال   ،كقلسساسرق الشرر  هايررق الدمورق الةسرنـقق لخةررمظيذ   فقرال  ص يكافرق وـخر  وكافرآايرنم أيضرال قبرمر  ودبرر
 فنرة النقررر. ايق ى  هن  مونهمق الةنـمة ع  فنراا خلقا من العةأل في د لق اإلوا اا العًرسفقال كافآا الةسنـقق   الة
 

ا البرخق اإلورا اا العًرسرق الةنـرمة ذاد لرق  لـكمورق، ققرم  الشرركق وسراهةاا فري   را  الةعاشراا  سةا ينعخق يةمظيذهرا الةرماطفذ 
 سررمادها،  النرري يررنم عخررى هرر ا الةسرراهةاا اط  ةررقرررق ورر    اقررب الةررمظيذ . ققنبررر االلن اورراا يةمجررب هرر ا ق وئم رفسررك سرررقوـن

 اسنـقا ها. معفا فا ةبر  

 جنبيةاألعمالت ال

 .لخشركقعرض ال عةخق المظسفسق يعنـر الم هم اإلوا اقي )الم هم( هم العةخق  ،الـسا اا الةالسق ه ا ليرض
 

اطجفـسق( عخى أساو أسعا  البرر  العةالا لعةخق الةسندموق  هي الم هم اإلوا اقي )ا يالعةالا يدال  اوالالةعاينم قسجذأل  
لةعرراوالا. بفهايررق كررأل فنرررة ققررررر، يررنم إعررادة قـمرررأل الـفررمد الةالسررق الةم جررق يررالعةالا اطجفـسررق عخررى أسرراو قخررك االسررايمة بنررا ر  

سةنهررا العادلررق ق هررر يي مد غذررر الةالسررق يررالعةالا اطجفـسررق  النرريم إعررادة قـمرررأل الـفرريررن قررررر.ق فنرررة النيررأسررعا  البررر  السررايمة بفها
م اليسةق العادلق لها. ال ينم إعادة قـمرأل الـفمد غذر الةالسق يرالعةالا اطجفـسرق  النري قـمي عخى أساو أسعا  البر  السايمة عفم

 ً  أ  الدسا ة      م ثها.قـمرأل العةالا في الر اا يير  االعنرا   منيينم قساسها  فقال لخنبخيق النا ردسق. 

 ومية المنح الحك

، يرنم قـرررر هر ا الةرف  فري بسران العنررا  الةـرمييل ال قرال لسق كالن ا  ووجأل. الةا في الـسا اا  يسال وـمم االعنرا  يالةف  الـكموسق  ين
 ذاا البخق. يالةبا ري را االعني ينم فذها الًر  أ  الدسا ة عخى أساو وفن م عخى ومى الينراا الن

 
ئرق بهرا  أن الةرف  سرم  لةرقرهفا  قأ ذم وعقمل يرأن الشرركق سرم  قةنثرأل لخشرر   انى يكمن ال ينم االعنرا  يالةف  الـكموسق  

 ينم اسنالوها.
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 ليةالمانات  علق بالبياات تتإيضاح
 (تبع)ي 2021سمبر  دي 31للسنة المنتهية في  

 
 
 )يتبع( يةبسلمحااسات االسي ملخص بأهم 3

 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل

وف ةق بذ  الةشرا كذ  فري السرم( فري  ا  في وعاوخقلنـمرأل الن   سمادااليسةق العادلق هي السعر ال   سذنم اسنالوه لـسل أاأل أ  
قعكرر     ر . النرا ذلرك فريا لذهرل إ، السرم( اط ثرر فايررمة الر   يةكر  لخشرركق المارم غسايره، فري  الرق قرا ر  اليسراو فري اطارأل أ 

 وداطر عم  اطداء. لاللن ا اليسةق العادلق 
 

رراا الةالسررق  غذررر ينئخررب عررمد ورر  السساسرراا  اإلفبررا اا الةـاسررـسق لخشررركق قسرراو ا ليررسم العادلررق لبررأل ورر  الةمجررمداا  الةئخًم
 ةالسق.ال
 

سررم(  شررط لنخررك اطداة. يعنـررر ةررم ج فرري ال السررعر ا اسررندمة ي، قيررس  الشررركق اليسةررق العادلررق لررألدا ال عفررموا يكررمن أ ررم اطد اا ونا رر
رراا قررنم  جررمدااالةم إذا كا رر  وعرراوالا   شررئال السررم(  لنررمفذر وعخمورراا النسررعذر عخررى أسرراو  كررا ِ   جررم  يشرركأل د    أ  الةئخًم
 وسنةر.

 
 عال رقلا ااا ذالمخ  الةردما، فرإن الشرركق قسرندم  ققفسراا النقذرسم النري ق ررم ور  اسرنإذا لم يك  هفرا  سرعر ورم ج فري سرم(  شرط

أل النري  رم يأخر ها . قنضرة  ققفسرق النقذرسم الةدنرا ة جةسرل العماورالقابخرق لخةال  رق ققخذأل اسندما  الةرمخالا غذرر   القابخق لخةال  ق
  عنرا  عفم قسعذر أ  وعاوخق.الةشا كمن في السم( في اال

 
 الةرا ر  الئمرخرق  الةمجرمداايرس  لشرركق قن ا، فرإبخرط سرعر  عررضعر ياليسةق العادلرق لره سر  كان اطاأل أ  االلن ا  الةقاوإذا  

اا  الةرا   القبذرة يسعر الئخب.  يسعر العرض  الةئخًم
 

الةرمفمع  لخـرملأ  اليسةرق العادلرق  -ق طداة والسق عفم االعنرا  الةـميي هم عرادة سرعر الةعاوخرق سةق العادلذأل عخى اليضأل دلإن أف
 لرم يرنم إثرراا اليسةرق العادلرق  ،الةـرميي قدنخرف عر  سرعر الةعاوخرق االعنررا عفرم لرق عادالأن اليسةرق  أ  الةسنخم. إذا  ر ا الشركق

هرا الـكرم عخرى أ  ورمخالا غذرر  ابخرق إلرى ققفسرق ققذرسم يرنم ور  خاللنفم  ال قسر ةاثرألارأل أ  النر ا  وطط شر(  في سم   يسعر وم ج
قعررميخها لنأجذررأل   ، ياليسةررق العادلررق وـررميسال  الةالسررقاة اطد يررنم قسرراو هاعفررم ،لخةال  ررق لبرري قبررمن غذررر جمهررررق  سةررا ينعخررق ياليسرراو

 وخق.  سعر الةعاميي لةـ  االير( بذ  اليسةق العادلق عفم االعنرا
 

ذلرك اطداة  لبر  فري ومعرم ال ينجرا ز  عخرى ورمى عةرر، ينم االعنرا  به ا الير( في الًر  أ  الدسرا ة عخرى أسراو وفاسرب ال قال 
 إغال( الةعاوخق. عفموا ينم أ قابخق لخةال  ق البـسا اا السم( اوأل ك ألك  يشومعم لنقذسم عفموا يكمن ا

 
 مالية األدوات ال

رراا الةاخلسررق  الةئمداا الةايررالةمجعنرررا  اال يررنم ا فرري اط كررا  النعا ميررق لسررق فرري بسرران الةركرر  الةررالي عفررموا قبررر  الشررركق طرفررًم
 داة.لأل
 
اا الداا الةالسق  ام قساو الةمجم ني ء . ينم إحافق قبالسي الةعاوالا النري قعرمد وراشررةل إلرى شرراليسةق العادلقيا ميسال ـو سقةاللةئخًم

راا والسرق   اا وجرمدوم   أ  إاما  راا الةالسرق ياليسةرق العادلرق ور  خرالةم نثفاء الالسرق )ياسروئخًم ل الرًر  أ  جرمداا الةالسرق  الةئخًم
ررراائلةا أ  داا الةالسرررقالعادلرررق لخةمجرررم وررر  اليسةرررق  اةهخبررر( أ  الدسرررا ة أ سرررب، عفرررم االعنررررا  الةـرررميي. يرررنم ةالسرررق، أيهةرررا ال خًم

رراا والسرررق فرراء ومجرررمدلرررى ا نرة إراشررة ووخررق العايرررماالعنرررا  بنبرررالسي الةعا والسرررق ياليسةررق العادلرررق ورر  خرررالل الرررًر  أ   ااأ  وئخًم
 ة.لدسا  في بسان الًر  أ  ا  الدسا ة وراشرة
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 ليةالمانات  علق بالبياات تتإيضاح
 (تبع)ي 2021سمبر  يد 31هية في  تمنالنة  للس

 
 
 )يتبع(سبية اسات المحاملخص بأهم السي 3
 

 )يتبع(لية الما األدوات

  ماليةال الموجودات
 

  ا رعخررى أسرراو قرر يررقادالعنساوشررنرراا أ  وـسعرراا الةمجررمداا الةالسررق النرري قررنم يالئررقررق  اء االعنرررا  يجةسررليررنم االعنرررا   دليرر
هي وشنرراا أ  وـسعراا الةمجرمداا الةالسرق النري قسرنخ   قسرخسم  االعنساديققق ني قنم يالئرراا الةـسعال   اا أالةشنررإن    جرة.لةناا

 ايم في السم(.خالل النشررل أ  العر  السي قم قـميما و    زوف  إطاحة الةمجمداا
 

بررفسي الةمجررمداا عخررى قبفرراء دلررق عالاسةررق ة أ  اليئيررأالة النبخيررقا يإورر ال قررال  ابهرر  لةعنررر قسرراو جةسررل الةمجررمداا الةالسررق ايررنم 
 .الةالسق

 قبفسي الةمجمداا الةالسق  
 :ةئيأةقال يالنبخيق الق ال لنالس  اينم قساو أد اا المي  الني قسنمفي يالشر  

 
ميرق لفقاا االنرمفق ألبرذقـور  أجرأل  قلسرةافري  ةرمذج أعةرال يهرم  إلرى اال نيراظ ياطارمل الينم اال نياظ ياطاأل الةرالي  •

 ؛  ا ميقالنع
ة  اليايم في قما ر  وـمدة قمفقاا  قميق الني هي فقط ومفمعاا  أو الةال يفشأ عفهاميق لألاأل الةالي    النعا إن الشر   •

 .القايمعخى الةـخ  اطاخي 
 

 :خرأل اآلشاوال خالل المخأل و ق   النالسق ال قال ياليسةق العادلينم قساو أد اا المي  الني قسنمفي الشر  
 

سل الةمجمداا الةالسق؛  في  ةمذج أعةال يهم  إلى ق األ الةالياطياظ يينم اال ن •  ـبذأل النمفقاا الفقميق النعا ميق ً 
اا  أو الةال  اليايمة في قما ر  وـمدة قمفقاا  قميق الني هي فقط ومفمع اعفه  يفشأيق لألاأل الةالي  النعا م  إن الشر   •

 يم.لقا  اطاخي اخةـالعخى 
 

 .ياليسةق العادلق و  خالل الًر  أ  الدسا ةال قال الةالسق اطخرى الةمجمداا سل جة قساو ، ينمفنراحييشكأل ا
 

 :ء النالسق عفم االعنرا  الةـميي يأاأل واليالقابخق لإلليا ا / قبفسياا غذرء اخنسكق إجرايالرغم وةا سـق، يجمز لخشر 
 

أل لررمخق فرري اةا   قررم( الةخبسررالسررنثادلررق عالق يسةررال قررق فرري ال هررايي عرررض النيذذررراا ال ألشرركي يجررمز لخشررركق أن قدنررا  •
   ( أد اا(؛3خر في  الق اسنسياء وعايذر وعذفق )ا  ر )أل اآللشاوا

الةئيرأة أ  وعسرا  اليسةرق العادلرق قسرنمفي  سره وعرايذر النبخيرق  شركأل  هرايي  الر  اسرنثةا  الرمي  يفسي قبرق لخشرركيجرمز  •
قخرأل يك يخيري أ  ن ذلركرا إذاالل الرًر  أ  الدسرا ة عادلرق ور  خرال ليسةقنم قساسه يالمخأل الشاوأل اآلخر  ذث يال  الو  خ

 .مهر  عم  قئابق الةـاسرقيشكأل ج
 



            ذ.م.م -بيانات    -ية  حالمسا  لخدماتت لبيانا

 

19 
 

 اليةمنات البالبياضاحات تتعلق  يإ
 )يتبع( 2021ديسمبر   31ة في  تهيلمنللسنة ا

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3
 

 )يتبع(لية الما األدوات

 ع()يتبلمالية الموجودات ا

 )ينرل(جمداا الةالسق الةم  يفسقب
 اليايمة اليعخسق   ئيأة  طررققالنبخيق الة( 1)
 

 ينرة ذاا العال ق. م خالل الإيراداا اليماي المي   قدبسص ب النبخيق الةئيأة طداة اسهي طررقق ال نطررقق اليايمة اليعخسق إن 

 
ا ذاا )أ  الةمجررمدان وررفديق اليسةررق ذاا اينةررا اؤهاشررإ م ي قررالنرر أ ة ا نر ةشررا المداةمجررق يدررال  اليالفسرررق لخةمجررمداا الةالسرر

ق لنـبرذالا الفقميرقةاورال يدبرم اخي هم الةعرمل الر   يقرم  عيمل اليايمة العنرا  الةـميي(، فإن وعوفديق اليسةق عفم اال  اينةان
ة اليعخرري مل اليايررمعررورر  و سرريساء أجرر   ألشرركق يلنررا نخةقلةسرر  االةمفمعررق أخسق الةقررم ة )يةررا فرري ذلررك جةسررل الرسررم   الفقررا  الةسررنقـ
مي ، العةرر الةنم رل طداة الر لةنم عرق، ور  خرالثفاء خسراير االينةران الالدبرمواا اطخررى( ياسرن اط سا  أ  ي الةعاوالا  قبالس

ق سرراللةا امداجررةم لخق رفسرريال يي.ةـررمالعنرررا  البررر، إلجةررالي اليسةررق الةم جررق طداة الررمي  عفررم الينرررة أ  ا يكررمن واليةررال،أ ،  سرررة
 مبررعررمل ورر  خررالل خمة االينةرران اليعخرري الة، يررنم ا نسرراب وعررمل فايررليسةررقوررفديق ااينةرران ذاا  النرري قررم إ شرراؤهاشررنراة أ  ةال

   . ييلةـم  انرا  عفم االعةان الةنم عق، إلى النبخيق الةئيأة طداة المياير االين، يةا في ذلك خسقـخسق الةقم ةالنمفقاا الفقميق الةسن
 
نسرميماا الةـرميي وئر  رال وفره الالةرالي عفرم االعنررا   ا قساو اطاألال   ينم عفمةالي هي الةـخ  لألاأل ال ةةئيألا يقنبخال  إن

السرنـقا(، يعخسرق ط  فرر( برذ  ذلرك الةـخر  الةـرميي  وـخر  اليايرمة الاسندما  طررقق ا  الةنرا م يق، ياإلحافق إلى االسنهالسساطسا
عرميأل ط  لألاأل الةالي  ـأل الن بخيق الةئيأةلةالي هي النالةم جق لألاأل اي اليسةق لإجةاإن .  ا ةخس  صدبو   طا  ميخهقع  يعم

 ودبص خسا ة. 
 

اليسةررق العادلررق ورر  اا الررمي  الةقمة اليعخسررق طد    طررقررق اليايررايررم ياسررندمايررإيراداا اليم يررنم االعنرررا   اسررق ال قررال يالنبخيررق الةئيررأة ً 
فديق اؤها ذاا اينةرران وررة أ  النرري قررم إ شررلةمجررمداا الةشررنرا لسررق يدررال  امداا الةاجررلخةم رق يالفسررر. خررآلا اوأللشررخأل االررمل خررال

ألارأل الةرالي، ياسرنثفاء سةرق الةم جرق لعخرى إجةرالي الي ليايرمة اليعخريـذرق وعرمل اايم و  خالل قئب إيراداا اليم اينم ا نس  اليسةق،
 الني أاررـ  ال قرال ةمجمداا الةالسق يالفسرق لخ ر أد اا(. )ا  قسةليق افديو  نةااينا   ذا قال ال  الةمجمداا الةالسق الني أارـ 

ةئيررأة لألاررأل عخررى النبخيررق ال ليايررمة اليعخرريـذررق وعررمل اايررم ورر  خررالل قئيررإيراداا اليم   ، يررنم االعنررراق اليسةررقاينةرران وررفديذاا 
لرم يعرم  ليسةرق، يـذرثن ورفديق اااينةر ااذ لسرقلةاا ة دا لرألن ينةرااالطر لةالي. في فنراا النقا رر الال قرق، فري  رال قـسرف  ودراا

ةرق إلجةرالي اليس يرمة اليعخريئـذرق وعرمل اليامايرم ور  خرالل قياالعنرا  يرإيراداا ال وفديق اليسةق، ينمةالي ذاا اينةان  اطاأل ال
  .أل الةاليالةم جق لألا

 
م ورر  خررالل اداا اليمايررشررركق يررإير لر  انررقع، سةررقاليق يفدن وررةررااين ذااها الفسرررق لخةمجررمداا الةالسررق الةشررنراة أ  النرري قررم إ شرراؤ ي

ى ة اال نسرراب إلرر يررنم إعررادرا  الةـررميي. الةررالي وفرر  االعنررلنبخيررق الةئيررأة لألاررأل اعخرري الةعررمل عخررى الوعررمل اليايررمة اليقئـذررق 
 يقفدن وررنةررااي ااي ذالالةرر اررألاط سررف  ودرراطر االينةرران لألاررأل الةررالي ال قررال يـذررث لررم يعررملي  نررى إذا قـاطسرراو اإلجةررا

 ق. ةاليس
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 اليةبالبيانات الميضاحات تتعلق  إ
 )يتبع( 2021ديسمبر   31تهية في  للسنة المن

 
 
 اسبية )يتبع( ملخص بأهم السياسات المح 3
 

 )يتبع(لية الما األدوات

 )يتبع(الموجودات المالية 

 )ينرل(قبفسي الةمجمداا الةالسق 
 شاوأل اآلخر   المخأل ال  لخالق و  ةق العادلسيالفيق يةبال  ق( أد اا  قم( الةخبس2)

ي أد اا ا اا فبفسي االسنثة هايي )عخى أساو كأل أداة عخى  مة( لن لخشركق إجراء اخنسا  يشكأل عفم االعنرا  الةـميي، يجمز
آلخر الشاوأل ا ألخلمالل اخ و  قبفسي ياليسةق العادلنالي يسة  ق العادلق و  خالل المخأل الشاوأل اآلخر. ال قم( الةخبسق ياليسة

 لة سنـمذ في ا مواج اطعةال.ل وـنةأل وعنر  يه و   ـأل ا نياظ ياالسنثةا  لخةناجرة أ  إذا كان بمال قم اال في 
 

خرالل الرمخأل الشراوأل اآلخرر وـرميسال ياليسةرق العادلرق ياإلحرافق  العادلرق ور ياليسةرق  قاالسرنثةا اا فري أد اا  قرم( الةخبسر  واينم قسر
ير الفاقجررق عرر  النيذررراا فرري اليسةررق ا  يالةكاسررب  الدسرر رررنم االعنررراةررق العادلررق ساسررها ياليسقم يررن،  قررال ال .وخررقاعةي الالسقبرر إلررى

 يرنم إعرادة قبرفسي الةكسرب أ  الدسرا ة ال نثةا اا.قذرسم االسرقخرر  ررنم قرا ةهرا فري ا نسراطي إعرادة شراوأل اآلالالرمخأل العادلرق فري 
 سنرقاة. ةا إلى اطً اح الك ينم قـمرخهبمالل و  ذل( الةخبسق، م  قا ا انثةرعاد اسنساعفم  ة دساالةنرا ةق إلى الًر  أ  ال

 
الرم لي لخنقرا رر  ال لخةعسرا دسرا ة  فقرلأد اا  قرم( الةخبسرق فري الرًر  أ  ا يةا اا فرنثا االسرينم االعنرا  يأ برق اطً اح عخى هر 

 نثةا . سالا خيققب ج ء و  داداسنر ح   ا ، وا لم قةثأل أ برق اطً اح يشكأل9الةالسق   م 
 

خررالل الررمخأل  ققررم  الشررركق بنبررفسي جةسررل االسررنثةا اا فرري أد اا  قررم( الةخبسررق غذررر الةـررنيظ بهررا لخةنرراجرة ياليسةررق العادلررق ورر 
 . الشاوأل اآلخر عفم النئـذق الةـميي

 
 ي لخةناجرة في  ال:  الةال  نياظ ياطاألينم اال

 
 أ  ؛ربر قالمى لةها عخى اعبسض يير  اسيأس ـبمل عخذها يشكألقم ال •
عخرى  ا دلذرألق الةـرمدة النري قرميرها الشرركق وعرال  لرميهور  اطد اا الةالسر ور  وجةمعرق ةـميي، فهري جر ءعفم االعنرا  ال •

 أ  ر؛ ميث ال نساب اطً اح عخى الةمى القبذجمد  ةط فعخي   
 .(ق  فعالقبدبو قـم اة أد قم حةان والي أ  الني هي عياسنثفاء الةشنقق أ ها وشنقق ) •

 
 ة  الدسا  أ ةالسق ياليسةق العادلق و  خالل الًر الجمداا ةم ال( 3)

نبخيررق الةئيررأة أ  اليسةرق العادلررق ورر  خرالل الررمخأل الشرراوأل اآلخررر يال سرراويالي وعرايذر السرق النرري ال قسررنمفالةالةمجررمداا يرنم قسرراو 
 لنـميم:أ  الدسا ة. عخى  جه ا ً الر  خاللعادلق و  لياليسةق ا

 
ـميرم قرم الشرركق بنعادلق و  خالل الًر  أ  الدسا ة، ورا لرم قال ياليسةق  سقةخباا في أد اا  قم( الةا  السنثينم قبفسي ا •

ور  خرالل  قليسةرق العادلراياطعةرال    ا رمواجور  راقجق غذرر وـرنيظ يره لخةنراجرة أ  برمل طرا ئ خبسرالةنثةا  في  قم(  اس
  . ييـمالةا  وأل اآلخر عفم االعنر شاأل الالمخ

 
الررمخأل الشرراوأل  ورر  خرراللسةررق العادلررق الي سررنمفي وعررايذر النبخيررق الةئيررأة أ  وعررايذرلنرري ال قا الررمي  ااي أد  نم قبررفسيرر •

 أد اا الرمي  النري قسرنمفي إورا يقبرفسم م يرن ر ذلرك،لرى إاإلحرافق ة. ي  أ  الدسرا  الل الرًرخر   ق ورادلرالعياليسةق  اآلخر  
  خررالل الررًر  أاليسةررق العادلررق ورر  وأل اآلخررر يخأل الشرراالل الررمخرردلررق ورر  عاالق سةررالي رايذوعررايذر النبخيررق الةئيررأة أ  وعرر

 اليسرراو أ  بققئرراهر  عررم  يشرركأل جررم  خررألق  ي  أيـرر  النبررفسيهرر ا  أن عفررم االعنرررا  الةـررميي فرري  ررال وثررأل  ةالدسررا
اسرب كا  يالةنرر عاال  أ ًراائخم الةمجمداا أ  الة يفشأ و  قساوعم  قئابق الةـاسرق"( ال    م "  يسةى)وا  االعنرا   

 العادلق و  خالل الًر  أ  الدسا ة. ياليسةق د اا دي  كق أ  ألم قـمد الشر  .لفاقجق عفها عخى أس  ودنخيقدساير ا ال
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 ات الماليةتعلق بالبيانحات تضاإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31المنتهية في    للسنة
 
 
 حاسبية )يتبع( اسات المسيالملخص بأهم  3
 

 )يتبع(ة المالي األدوات

 )يتبع(مالية ودات الجالمو 

 )ينرل(قبفسي الةمجمداا الةالسق 
 رل( )ين ة  الدسا  أ ةالسق ياليسةق العادلق و  خالل الًر الجمداا ةم ال( 3)

، ورل االعنررا  ايرق كرأل فنررة ققررررلعادلرق فري  هالدسرا ة ياليسةرق االرًر  أ   اللق ور  خرلراليسةرق العادا الةالسرق يالةمجرمداو ينم قسرا
ور  عال ررق قـرم  وـرمدة )ا  ررر  ءال جر   سره  الر   ال قبررمن يسةررق العادلرق فري الرًر  أ  الدسررا ة إلرى الـرم اير يالسرخ وكاسرب أ   يرأ

راح أ أ بررق الدسرا ة أ أ  الرًر   لةعنرر  يره فري  الدسرا ة االرًر  أ فيضرة  ارالنـرم (. ينا  وـاسرقسساسق     فمايرم وكنسررق أً 
 ر اطخرى".  الدساي سببفم "الةكافي  جهاإد ا رنم عخى اطاأل الةالي 

 يةقيمة الموجودات المال انخفاض

م دي  لخةرثفاء الرمفعاا الةقمورق خررى )ياسرن اط نجا ررقال ةميفرقخر وم الليةدبرص خسرا ة لدسراير االينةران الةنم عرق  قعنر  الشركق
ر ميث وـخر  خسراييرنم قـر .ة لمى الـفم ال ق  أ اماا العالةسنـق و  الجهاا ذ  ،عقمومجمداا ال  ،ةمفمعق وقموال(ةبا ري ال ال
 .ياطداة الةالسق الةعفسقالةـميي   ان وف  االعنراالينةققررر لنعك  النيذراا في وداطر اكأل م عق في قا ر  الينةان الةنا
 

ثفاء )ياسرررن، خررررى  اط جا ررررقالنوفررري لخررر وم الةميفرررق لعةرررر ال  ا ة االينةررران الةنم عرررق عخرررى ورررمى ادسررراالعنرا  ييررر شرررركق دايةرررال ققرررم  ال
ال رررق  أ ارررمة لرررمى الةسرررنـق وررر  الجهررراا ذاا الع ،عقرررمومجرررمداا ال ،م دي   الةبرررا ري الةمفمعرررق وقرررموال(لخةرررالةقمورررق لرررمفعاا ا

 ال ررر    ،سرا ة الدراص يالةرميفذ وعرمل الد اسررندما الةالسرق يلةنم عررق عخرى هر ا الةمجرمداا ر االينةران اسراي. يرنم ققرمير خم الـفر
 ورماليةرا فري ذلرك اليسةرق ال وفسرق لأل ،   فري قرا ر  النقررررالةنم رل لخ رر اا  كر لك االقجرالـرالي  قذرسم االقجراا قلعاوق  نباديق ااال 

 ةال.  ي سرةا يكمن وال
 
 ال وفري عفرموا قبرمن  مى العةرريدسراير االينةران الةنم عرق عخرى ور  يراالعنرا لشرركقارى، ققرم   السرق اطخرةلفسرق لجةسل اطد اا الاي
 يشركأل لرك، إذا لرم قر د ودراطر االينةران عخرى اطداة الةالسرقةـرميي.  ورل ذال وفر  االعنررا ينةان الق في وداطر اة جمهررا  زرادهف

ةنم عرق ق يةـخ  يعادل خسا ة االينةان السا اطداة الةاللدسا ة له او ودبص اسققم  يي الشركقيي، فإن مرا  الةـعنجمهر  وف  اال
 شهرال.  12ينرة  ل
  
ف عر  سرم  قفرنج عر  جةسرل  راالا الندخرالةنم عرق النري  ينةرانخسرا ة االالعةر ال وفي خى ومى عان الةنم عق خسا ة االينة  ثألةق

شررهرال جرر ءال ورر   12ةنم عررق لينرررة الن االينةررا  ةالةنم ررل لررألداة الةالسررق. فرري الةقابررأل، قةثررأل خسرراوررمى العةررر عخررى  الةـنةخررق السررماد
ةالسرق الةةكفرق عخرى اطداة ال لندخرف عر  السرمادانج ع   االا ل أن قف الني ينم   في مى العةر ال وو ىق عخم عن الةناينةخسا ة اال
 قررر.نعم قا ر  الشهرال ي 12حة  

 
 هررق في وداطر االينةان جم الادة  رال( 1)
 

كق ققررم  فررإن الشررر ، يميالةـرر  افرر  االعنررر و هر  جررم عخررى اطد اا الةالسررق  ررم زادا يشرركأل  ةررانإليناودرراطر   رر ققذررسم وررا إذا كا عفررم
ق الةالسرالنري قـرمث لرألداة  ف عر  السرمادورل ودراطر الندخرقا ر  النقررر لةالسق كةا في ألداة ال  السمادالندخف عفم  ر  وداط ق    يةقا

قابخرق القملرق   عالةفمعسرق لق  اةعخموراا البةسرال االعنررا خر  الشرركق يعرذ  ، قأالنقذسم  ا ةا في قا ر  االعنرا  الةـميي. عفم إجراء ه
الةسرنقـخسق  ااة  الةعخمورقنضر غذرر وـرر .ن قبخيرق أ  جهرم الةنا رق د   خسقالةسرنقـ ةعخموااالنا ردسق  الالدـرة  في ذلك ، يةالخمعم

 ا ورر النرري قررم الـبررمل عخذهرر  خشررركق، لهررا الةررميفمن فذ لنرري يعةررألا لخبررفاعااعها فرري االعنرررا  النم عرراا الةسررنقـخسق النرري يررنم  حرر
ياإلحررافق أخرررى وةاثخررق،   وف ةررااالبررخق  ذاارـررمث ورا رر  ال  ـكموسررق الا جهرراال   يـخذررأل الةرراللن ااال نبرراديذ  راء ـرردالققررا رر 
  .ا اطساسسق لخشركقخساخق يالعةنعخةعخمواا اال نباديق اليعخسق  الةنم عق الني قلاد  الدا جسق الةدنخيق ةبلف ر في الإلى ا
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 تتعلق بالبيانات المالية  إيضاحات
 ()يتبع 2021ديسمبر   31  للسنة المنتهية في

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3
 

 يتبع() اليةاألدوات الم

 )يتبع(موجودات المالية ال

 ع( )يتب يةالمت الوجوداقيمة الم انخفاض

 )ينرل( جمهررق في وداطر االينةان الادة  رال( 1)
 

شركأل جرمهر  وفر  ا يم زادينةران  راال   ودراطر رسم ورا إذا كالسرق فري االعنررا  عفرم ققذرالنا  االةعخمورا   م أخريرن،  النـميمعخى  جه  
 االعنرا  الةـميي:

 
 ؛اخخي الم ينةا ي  اال  النبفسي   لألداة الةالسق )إن  جم( أ  الدا جي  ي أ  الةنم ل في النبفسي  عخ لجمهر  اليالنمهم  ا  •
ي  ف   جمهررق دة  ا ثال زر ة عخى سـذأل ال   نةان طداة والسق وعذفق. االي  ر جسق لةداط   الدا   ( اطسما في ووشراا  الجمهر   النمهم    •

أسالينةان ا   هاوش  أ   اال الندخف ع     وقايضق عا   ،  أ     خةمي ل   ينةان سماد  الةم   ومى ،  أ   ال وفسق  ال   كا    سه  الينرة  ى 
 ؛ و  النبخيق الةئيأة أل  الةالي أ أل اليسةق العادلق لألا 

أ    • الـالسق  اط م الةن النيذراا  في  اط ح ع  عق  أ   ا ةال  أ   الةالسق  ال اع  ال ن ال نباديق  و   قن ةي  أن  ا نم ل  في  ض  ديا سـب 
 ؛ خقق يالميمن نعالة  اواقه  م ة الةمي  عخى المفاء يالن  في   هر  جم 

 ؛خةمي  ل   خسق ةنم ل في الفنايج النشيذ ال عخي أ   يال   مهر  الج   م  النمه  •
 ؛;ي  رى لفي  الةمخ لةالسق اطا  اا  في وداطر االينةان عخى اطد   الجمهررق ل راداا  ا  •
ا دياض   لى وةا يود  إ اديق أ  النبفملمجسق لخةمي ، سق  اال نب ف سةـذئق النفي ال جمهر  ونم ل     وعا   فعخي أ قيذر  م ث  •

 .المفاء يالن اواقه   في  م ة الةمي  عخى   جمهر  
 

ف  يشكأل جمهر  ووالي  م زادا    ن عخى أاأل ا ينة ذسم الة كم  أعالا، قينرض الشركق أن وداطر االايج النق  نع   يبر  الف ر  
ا وعقملق   ابخق لخمعم قثـ  وا لشركق وعخم يموال، وا لم يك  لمى ا   30و    ا ميق أ ثر النعفمعاقها  ا قنجا ز وميي عفمو م اإلد اج الةـ 

 .ذلك خال   
 

أن اطداة الةالسق  قم قـميم  إذا  ـميي الةا  االعنر  هر  وف  ينةان عخى اطد اا الةالسق لم قرقيل يشكأل جم وداطر االن أ ركق الش قينرض 
 :ذاا وداطر اينةا سق وفديضق إذا   ق عخى أ ها لس الةا  ر  النقررر. ينم قـميم اطد اا  ق في قا فديض ةا سق و ن يها وداطر ايلم 
 

 ف ع  السماد؛ضق لخندخديها وداطر وفةالسق لمي ا   اطداة ال •
 ررب؛  الق عخى الةمىنعا م  الفقم  ال ا النمفقواء يالن امفاعخى ال كـذرة م ة  الةقنرضأن يكمن لمى  •
الضرر  ة، إلرى ققخذرأل  رم ة ،  لب  لس  يةمى الئمرألالعخى في ال ر   اال نباديق  اطعةال   السخـسقراا    النيذد م قو  •

 النعا م . ق الفقم مفلن اواا النالمفاء ياعخى  الةمي 
 

ان ةررريناال ري ودررراطهرررررق فرررندموق لنـميرررم ورررا إذا كا ررر  هفرررا  زررررادة جم ر الةسرررلةعرررايذفعالسرررق اق قرررريةراققرررم  الشرررركق يشررركأل وفرررن م 
ـررأل أن ينجررا ز ودرراطر االينةرران   جمهررررق فرريلل رررادة اذر  رراد ة عخررى قـميررم ايكررمن واليةررا لخنأ ررم ورر  أن الةعرراي جعنهررا  سرررةا ورا

 نـقا ه. ة اسالةـخ  فنر 
 
 ( قعرري الندخف ع  السماد2)
 

اد و  النعرحاا  لسق الندخف ع  السم ال نةا  ا قملذم ققميراـخذأل الـسا اا الني قم الـبمل عخذها   بايسق لن ةاذج إ  الشركق قسندم  
قيذذراا في  النـخذأل قـميم أ   الم  . ينضة  ه ا  ال   ول ور    الندخف ع   البخي وعمالا  سماد  النيذراا في عماوأل اال نباد 

  .ركق لخش الريسسسق عـر ودنخف الةفاطق الجيرا سق  
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 يةالإيضاحات تتعلق بالبيانات الم
 )يتبع( 2021مبر  سدي 31هية في  المنت  نةللس

 
 
 بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ملخص 3
 

 )يتبع(وات المالية األد

 )يتبع(الموجودات المالية 
 

 )يتبع(  يةقيمة الموجودات المال انخفاض

 ةفديضقلاينةا سق االيسةق الةالسق ذاا الةمجمداا ال( 3)
 
لنرمفقاا الفقميرق الةسرنقـخسق الةقرم ة ى اعخر ا ه قأثذر حرر لأ ث  م   مع  مث أينةا سق وفديضق عفا قسةق اذا عنـر اطاأل الةاليي

 اط ماث النالسق:نها  مل  نةا سق بسا اا يةك  وال في اليسةق االي دياض عخى االق الةالي. قشةأل اطدللألاأل 
 

اا والسق هاوق يماجها (أ   ؛لةقنرضا ةبم  أ لا اعًم
 ا(؛ أعال( 2) ميم ) اجللنسفي ا   أ  النأخذرسـذأل الةثال العج عقم، عخىال إخالل في (ب
اا والسررر ،لخةقنررررض الرررماي  )الرررمايفذ (أن يقرررم   (ج يماجهرررا الةقنررررض، يةرررف  قعا ميرررق  نبررراديق أ  طسرررراب اق  نسجرررق لبرررعًم

 ؛ ذلكياالعنرا ، يدال   (لمايفذ االماي  ) الني لم يك  لسأخ ها   سازاا()اون سازنقنرض اوالة
 والي أخر؛ أ سم ف إعادة ق الو أ  أ إف  الق في أل الةقنرضيمخو  الةـنةأل أن يبر   (د
اا اللبطاأل الةالي يسـب اسم(  شط له ا ا عم   جمد (ه  ةالسق. عًم

 
 الشئب( سساسق 4)
 

ق يماجره ي مالةر أن إلى قشذر وعخمواا هفا  قبمن  واعفم ةاليلا  اطاأل  يشئب  الشركق  ققم   أ  هفرا  س  لر شرميمة والسرق ارعًم
ـر  النبرفسق أ  دخرأل فري إجرر  ةرمي اليكرمن    ثرال عفرموا الة ـذأل س عخى ،  خنعافيل   ا عي  ا نةال ي  فر  اءاا اإلفرالو، أ   رم قرم  حرعه ق

الةالسرق    لةمجرمداا ا قرقرى  يةكر  أن    اوذ  ور  اسرنـقا ها، أيهةرا أ ررب. عرقجرا زا  قبرمن الةررال   رم   ، عفرموا وم الةميفرق النجا ررق الق ال    
ق  رال.  اسرة الةشرم ة القا م سرق  ذثةرا كران ذلرك وف وراعرا ، ورل  ركق الشري   داارق ال   داد ر ن االسر  جرراءاا ق اإل يراذ  فقرال إل عق ط شرئ خاحرالةشئًم

 . أ  الدسا ة الًر   في    وسنردة ل  أيق ورا ي    اإلعنرا ينم 
 
 االينةان الةنم عق  يدسايرا   االعنر ( اليساو 5)

 
  جرررم أ ) سرررمادعررر  ال دخررفالنراض نيررراف  الدسرررا ة السررماد، عررر  الندخرررف نةالسررقال   ل ال  دلرررذ الةنم عرررق الينةررانا ةخسرررا   يعنـررر قسررراو

 افنراضير  الدسرا ة السرماد عر  دخرفالن ا نةالسرق ققذرسم يعنةرمف. دخلناا عفم ا النعرح (قدخف ع  السماد  جمد   الق  في  الدسا ة
 عفررمق لخنعرررض أعررالا. يالفسررر ومحرر  هررم كةررا سقوسررنقـخ وعخمورراا ىخرر    ل   بفرراء  ع قلررالةعم النا ردسررق عخررى الـسا رراا عرر  السررماد الندخررف

لعقررمد يالفسرررق   النقررررر. ي قررا رفرر اامجررمداإلجةالسررق لخة فررإن ذلررك ينةثررأل ياليسةررق العادلررق ا الةالسررق،الخةمجررمد عرر  السررماد خررفالند
ق كةا في قرا ر  النقرررر، ياإلينضة  النعرض ، الضةا اا الةالسق أن يرنم سرــها  لم روررال  إحرا سق ون  ق إلرى أافحرورال  وسـًم

 دةـرررمالة مررررأل الةسرررنقـخسقدي،  فهرررم الشرررركق ال نساجررراا النةجررراا النرررا رقأسررراو االةـرررمد عخرررى ال ينررررضةب النرررا ر  الوسرررنقـالل  سررر
 ال ق. خمواا الةسنقـخسق ذاا العفذ ،  غذرها و  الةعلخةمي

 
 قنـقالةسرر يررق النعا ميررق( بررذ  جةسررل النررمفقاا الفقم هررا اليررر نم عررق عخررى أةنةرران الياليالفسرررق لخةمجررمداا الةالسررق، يررنم ققررمير خسررا ة ا

 ي اطاخي. عر اليايمة اليعخو سعخى أسا وقاسنالوها، ودبم  الشركققم  جةسل النمفقاا الفقميق الني قنم ل علخ قال  فلخشركق 
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 يانات الماليةبتعلق بالتإيضاحات  
 )يتبع( 2021بر  ديسم 31للسنة المنتهية في  

 
 
 اسبية )يتبع( ملخص بأهم السياسات المح 3
 

 يتبع()وات المالية األد

 )يتبع(الية ودات الموجلما
 

 إلياء االعنرا  يالةمجمداا الةالسق
ا نهاء الـقم( النعا ميق الةنعخقق ياسنال  النمفقاا الفقميق و  اطاأل أ  عفموا قط عفم أل والي فيإلياء اإلعنرا  يأا  شركقققم  ال

شكأل جمهر  كافق وداطر  وفافل  شركقمل القـ ا إلرى وفشرأة أخررى. أورا فري  الرق عرم  قسرا  عخقرق بهرنالةخبسق الة اطاأل الةالي، ً 
 شررركقسررنةرا ها يالسررسئرة عخررى اطارأل الةـررمل فررإن الخبسرق  افررافل الةجرمهر  لبافررق ودرراطر  وبنـمرررأل أ  اإل نيرراظ يشرركأل  شرركقال

اا الةنعخقق يه في  رم د الةررالققم  ياالعنرا  يـبنها الةسنرقاة    شرركق اور  ال هرا. إذاع  الةنم رل دففي اطاأل الةـمل  الةئخًم
لي  ققرررم  أيضرررال ارررأل الةررراياطرا  االعنرررفررري  شرررركق، قسرررنةر الالةـرررمل ياال نيررراظ يجةسرررل ودررراطر  وفرررافل وخبسرررق اطارررأل الةرررالي

 ياال نراض الةضةمن لخعايماا الةسنخةق. ياالعنرا   
 

لةم جرق لألارأل  دجةرالي الـرمل الةسرنخم ليسةرق اايالير( برذ   اطامل الةالسق الةقاسق يالنبخيق الةئيأة، ينم االعنرا عفم إلياء أ م 
أداة ديرر  وبررفيق كاليسةررق العادلررق ورر  سررنثةا  فرري را  ياالاء االعنرر الةسررنـق فرري الررًر  أ  الدسررا ة. ياإلحررافق إلررى ذلررك، عفررم إليرر

ا اا إلررى االسرنثة إعرادة ققذرسم ة قبرفسي الةكسرب أ  الدسرا ة الةسرنهخبق سرايقال فري ا نسراطيخرالل الرمخأل الشراوأل اآلخرر، يرنم إعراد
ميي ليساسررها عنرررا  الةـررعفررم اال شررركقا الالررًر  أ  الدسررا ة. يالةقابررأل، عفررم إليرراء االسررنثةا  فرري أداة  قررم( الةخبسررق النرري اخنا قهرر

 إعادة ققذسم سايقال في ا نساطية قبفسي الةكسب أ  الدسا ة الةنرا ةق ياليسةق العادلق و  خالل المخأل الشاوأل اآلخر، ال ينم إعاد
 ا اا إلى الًر  أ  الدسا ة،  لب  ينم قـمرخها إلى أً اح وسنرقاة.االسنثة

 
  ةالمالي  المطلوبات

 
اليعخسقينم قساو جةسل الةئخًم اليايمة  الةالسق ال قال يالنبخيق الةئيأة ياسندما  طررقق  العادلق و  خالل الًر  أ   أ  ياليسةق    اا 

 . ا ةالدس
 

اا الةالسق   الل الًر  أ  الدسا ة و  خ لقدالعا ياليسةقالةئخًم
 

رراا الة لررق، وررل االعنرررا  يررأ  وكاسررب أ  خسرراير السررق ياليسةررق العادلررق ورر  خررالل الررًر  أ  الدسررا ة ياليسةررق العاديررنم إد اج الةئخًم
مدة. ةـرلـرم  ا رق النفري بسران الرًر  أ  الدسرا ة إلرى الـرم الر   ال قبرمن  سره جر ء ور  عال العادلرق  اليسةرق اقجق ع  النيذرراا فري  

 ان الًر  أ  الدسا ة أ  فايمة ومفمعق عخى االلن ا  الةالي. يشنةأل اافي الةكسب أ  الدسا ة الةعنر  بها في بس
 

اا ول ذلك، يالفسرق  يةـخر  النيذرر فري  عنررا ، يرنم االةق العادلق و  خالل الرًر  أ  الدسرا ةالةالسق الني قم قـميمها ياليس لخةئخًم
رااالةئإلى النيذذرراا فري ودراطر اينةران  يعمدي ال   الةال   الن  العادلق لاليسةق ال يكر  فري بسران الرمخأل الشراوأل اآلخرر، ورا لرم  خًم

رااالنيذذراا في وداطر االينةران    عنرا  يآثا الل قئرابق  ور  عرم  ي ررمأ   يفشر خرر ور  شرأ ه أن فري الرمخأل الشراوأل اآل لخةئخًم
رااو  النيذذر في اليسةق العادلرق  ةنرقيال لةـخ إد اج اينم . الةـاسرق في الًر  أ  الدسا ة إن  .ن الرًر  أ  الدسرا ةفري بسرا لخةئخًم
راا الةالسرق  النري يرنم االد النري قعرم النيذذرراا فري اليسةرق العادلرق  بهرا فري بسران الرمخأل الشراوأل   عنرراإلرى ودراطر االينةران لخةئخًم
راح اط  ذلك، ينم قـمرخها إلرى الل وبم سا ة؛أ  الد إلى بسان الًر  ال قال اآلخر ال ينم إعادة قبفسيها   لنر ا ليراء االعفرم إ الةسرنرقاةً 

 .الةالي
 

 الني قم قبفسيها و   ـأل الشركق ياليسةق العادلرق ور  الشركق ضةان الةالي الباد ة ع  ينم االعنرا  يةكاسب أ  خساير عقمد ال
 خالل الًر  أ  الدسا ة في الًر  أ  الدسا ة.  

 
 أ  الدسا ة. يق ياليسةق العادلق و  خالل الًر ًاا والسق وبفم وئخ  أ قالشركجم لمى ال يم 
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 المالية  البياناتإيضاحات تتعلق ب
 )يتبع( 2021ديسمبر   31هية في  تللسنة المن

 
 
 لمحاسبية )يتبع( م السياسات ابأه ملخص 3
 

 )يتبع(ات المالية األدو 

 ()يتبع ةالمالي  المطلوبات
 

اا ال  يالنبخيق الةئيأة ال قال  قةالسق الةقاسالةئخًم
 

رراا الةالسررق النرري لررم يررنم قـميررمها ياليسةررق العادلررق ورر  خررالل الررًر  أ  الدسررا   ة ال قررال يالنبخيررق الةئيررأة ياسررندما  يررنم قسرراو الةئخًم
 سق.  مة اليعخطررقق الياي

 
رة ذاا الينرر عخررى وررمىليايررمة ر فاا ابررالي  قمزرررل ونبخيررق الةئيررأة لاللنرر ا  الةررإن طررقررق اليايررمة اليعخسررق هرري طررقررق ال نسرراب ال

فقميررق الةسررنقـخسق الةقررم ة )يةررا فرري ذلررك العال ررق. إن وعررمل اليايررمة اليعخرري هررم الةعررمل الرر   يقررم  يشرركأل وـررمد يدبررم الةررمفمعاا ال
  اا أ الةعراوالا  العراليايرمة اليعخري  قبرالسي ال ا  الةمفمعرق أ  الةسرنخةق النري قشركأل جر ء أساسري ور  وعرملم   الفقرجةسرل الرسر

لةئيرأة اللنر ا    خرالل العةرر الةنم رل لاللنر ا  الةرالي أ  لينررة أ برر ) سررةا يكرمن واليةرال(، إلرى النبخيرق االدبمواا اطخرى( و
 الةالي.

 
 لسقًاا الةاإلياء االعنرا  يالةئخم 

 
راا الةالسررق شرركقققرم  ال   أ  إليايره أ  ا نهرراء ومقره. يررنم النعا رم ياء االلنرر ا عفرموا  فقرط عفررموا يرنم اسرنس يإليرراء اإلعنررا  يالةئخًم

 الةمفمع  الةسنـق السماد في الًر  أ  الدسا ة. االعنرا  يالير( بذ  اليسةق الةم جق لاللن ا  الةالي غذر الةعنر  يه  الـمل 

 سق د اا الةالوقااق اط
  رقهفرا   يكرمن  فقرط   عفموا الةالي الةرك  نبسا في لةـخ ا اافي عرض  رنم الةالسق اا الةئخًم  الةالسق  الةمجمداا  وقااق  ينم

 .النسمرق عخى أساو البافي قفم  الشركق  الةرال  الةعنر  بها لةقااق  ا م ي
 
 
 سية للتقدير غير المؤكد ية حساسة ومصادر رئيأحكام محاسب 4
 

 افنراحراا  ققرميراا يأ كرا   يسرا ال شرركقل، ينئخرب ور  إدا ة ا3لةمحـق في إيضاح   م  ااسـسق  في طم  قئـذق السساساا الةـ
الدـرررة النا ردسررق  أسرراو االفنراحرراا عخررىيئررقررق جرراه ة ورر  وبرراد  أخرررى. يررنم قـميررم هرر ا النقررميراا    حررـقالنرري ال قبررمن  ا

 يراا.  ا النقماوأل اطخرى ذاا العال ق. إن الفنايج اليعخسق  م قدنخف ع  ه العم 
 

سق فرري الينرررة النرري يررنم فذهررا اسررـفرري النقررميراا الةـ الخررنال ام قسررجذأل نةر. يررنسرركأل ويشرر راحرراا االفنق هرر ا النقررميراا جعرريررنم ورا
النقذسم قوثر فقط عخى قخك الينرة، أ  في فنرة الةراجعق  عميالا الفاقجق ع  إعادةن الن ذلك في  الق أإعادة وراجعق ه ا النقميراا 

 سق. الةسنقـخ الـالسق نراا و  الي  الةراجعق قوثر عخى كألل ا لةسنقـخسق إذا كلينراا ا ا

 تطبيق السياسات المحاسبية للشركة فيالحساسة  األحكام 4/1

،  النرري اقدرر قها اإلدا ة فرري عةخسررق قئـذررق د رراا(أ 4/2 ررر أ ) لنرري قنضررة  النقررميرااخررك ا، ياسررنثفاء قلـساسررقا سةررا يخرري اط كررا  
 ي الـسا اا الةالسق. بها فر    الةعنلسق عخى الةراني لها اطثر اط ثر أهةالاسـسق لخشركق   ساا الةـالسسا
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 ات تتعلق بالبيانات الماليةإيضاح
 )يتبع( 2021ديسمبر   31المنتهية في    للسنة

 
 
 تبع(ير المؤكد )يمحاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غأحكام  4

 )يتبع( تطبيق السياسات المحاسبية للشركة فيالحساسة  األحكام 4/1

 فاء يالن اواا اطداء  ذ  الم م قـميم ق عفم  كا اط

   رراايل أ  الدرمواا إلرى العةرالء. ياإليراداا ول ور   الم   أثفاء قساوها يالنـمررأل الةسرنةر لخسرسئرة عخرى الرضرقعنر  الشركق  
نررا  عم ر ، يرنم االأل السرسئرة قرنم ورل ورر   الةقمورق  أن عةخسرق قـمررالعةالء يسنخةمن  رسنهخبمن في الم    يسره اليمايرم ال  طن
 قرم اطخر ه ا،  الن اواا اطداء عفم قـميم طررقق قساو إ جاز  قأل كأل الن ا  أداء. إ جازضال ياإليراداا بفاءل عخى ومى قـمرأل / أي

ا الـرراوج  ققرميةه الشرركق يةمجرب العقرمد هرم إعرمادإن قعهرم  لرضايل  الدمواا ياإلحافق إلى طـسعق أدايها.عق ه ا اياالعنرا  طـس
 أن الدرمواا ونرايئرق  لخيايرقشررئق أن قبمن طـسعق الةفنجاا ودببرق  خمواا المعم.يجا ب الدئماا   عمد و   يلعةاليها ف
  ـمل الدمواا و  العةذأل.اسنال   عفم وسنم سال ر الن ا  اطداء ، يعنـيشكأل كـذر

 
  أو الةال اإلحافيقبفسي  

 
، الةـررميي، عفررم االعنرررا  ـميررم وررا إذا كرران الراررذمنخيررق لندو أ كاوررال ة   ، اقدرر ا اإلدافرري عةخسررق قبررفسي  أو الةررال اإلحررافي

رراا الةالسررقالنعا ررم   قعرررري  لةضررةمن النرقذررب  فقررال كررالن ا  وررالي أ  أداة  قررم( وخبسررق  ال يوبررف  أداة  قررم( الةخبسررق. عفررم  الةئخًم
الةالسرررق عخرررى الفـرررم  اطد اا برررخق لنبرررفسيال، أخررر ا اإلدا ة فررري االعنررررا  الةعرررايذر النيبرررذخسق  اإل شررراداا ذاا إارررما   كةهرررا

الن اوررال ذا كا رر  اطداة قنضررة  ، وررا إالنـميررم، عخررى  جرره الةالسررق: العرررض اطد اا 32  ررم   الررم لي الةعسررا  الةـاسررـيفرري  الةـررذ 
اءل فريالشرركق. بق  ورا إذا كران يةكر  قسرمرنه فري أداة  قرم( الةخبسرق الداار أخررى وفشرأة لنسخسم  قم أ  أاأل والي تخر إلى   قعا ميال   اإلدا ة إلى أ ه يجب قبفسي  أو الةال اإلحافي حة   قم( الةخبسق. اسنفنج ، الةعسا  عخى

 
 عال قالجهق ذ  ال  القر ض و  الةساهم   قبفسي

 
إذا   ررنم قبرفسيها كرالن ا . عفرم قـميرم ورا جهرااال اطورمال الةقمورق ور )"الجهراا"(  رق عالال القر ض و  الةساهم  الجهق ذ أل  قةث

الةعسررا  بررمص عخذهررا فرري خسق الةفالةعررايذر النيبررذ رررا عنيعررذ  اال اإلدا ة خرر اأ، أ  أداة  قررم( وخبسررقا  وررالي النرر  ذم ارر رران الر 
 ال قـةرأل يسقرق أن اطورمال  ال أيضر االعنررا يا ة اإلد أخر ا، . عرال ة عخرى ذلركد اا الةالسق: العرضاط  32    م  الم لي  ـيالةـاس

 لي.رك  الةاوقنفعق يأ ه قم قبفسيها يشكأل وفاسب كالن ا  في بسان الةإلدا ة ام الئخب. إن فمايم  رةك  سمادها عف

 وداطر االينةان جمهررق في الة  رادال

 12 نرررةعخررى فم عررق الةننةرران االيخسرراير  يعررادلةدبررص كن الةنم عررق االينةررا خسررايريررنم قسرراو ، 3يضرراح إهررم ومحرر  فرري  ةررا 
ا مجرررمداأ  لة 2الةر خرررق العةرررر ال وفررري لةمجرررمداا ى ورررمخرررى علةنم عرررق ينةررران ااال خسرررايرأ   ،لةمجرررمداا الةر خرررق اط لرررى شرررهرال 

يـررمد الةعسررا   ال. الةـررميي وفرر  االعنرررا جررمهر  أل يشرركالينةران داد ودرراطر اعفررموا قرر   2ق ى الةر خرراطاررأل إلرر. يفنقررأل 3 قخرلةر ا
لةداطر االينةا سق لألاأل ا ا  وا إذا ك م ققذسمفع. االينةان وا ال   يةثأل زرادة جمهر  في وداطر 9م    الةالسقلخنقا رر  الم لي  

يررنم قعررميأل  .الةعقملررق  القابخررق لخررمعمعسررق لبةسررق  الفم الةسررنقـخسق   عخمورراا انرررا  الةق فرري االعكر شرر  القأخررهر ،  ررم زادا يشرركأل جررم 
 رم ة العةرالء عخرى ثر عخرى و النري قر قلبخسرالـالسق  الةسنقـخسق  مل عماوأل اال نبراد اوعمالا الدسا ة النا ردسق لنعك  الةعخمواا  

 خمواقها لنبمن  يضايعهاقـسل فذها  الني الـخملي الفاقج الةـخي  وعمل الرئالق في إجةا ميمبنـالشركق .  او   قسمرق ال وم الةميفق
النالي قعمل وعمالا الدسا ة الالعال قأ ثر العماوأل ذاا   .ه ا العماوألنا ردسق بفاءل عخى النيذذراا الةنم عق في ، ً 
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 احات تتعلق بالبيانات الماليةإيض
 )يتبع( 2021مبر  سدي 31منتهية في  لسنة الل

 
 
 تبع(ير المؤكد )ية للتقدير غمحاسبية حساسة ومصادر رئيسيأحكام  4

 ر غير المؤكدديالمصادر الرئيسية للتق 4/2

 رني قـةأل وداطفي  هايق فنرة النقررر  الكم كةا و قمير غذر الةلخن قـأل  الةباد  الريسسسقالةنعخقق يالةسن  الريسسسق  إن االفنراحاا
اا خالل ا جمهررق عخى قسم في قعميالهاوق  م قنسـب   سق القادوق هي كةا يخي:الالسفق الةالةمجمداا  الةئخًم

 ا نساب ودبص الدسا ة 
 لخـركرررق افنراحررراا إلرررى فمنقسررر ق لخرررمعم،خررر  اب وعقملرررق وسرررنقـخسق ورررااخم وع الشرررركق قسرررندم  ن الةنم عرررق،االينةرررا خسرررا ة سررراوق عفرررم

 عفررم ةا ة الةنبـررمإن الدسرر الرررعق. ضررهاعي خررىع ةـركررااال هرر ا   قرروثرسررم   كسرري اال نبرراديق لةـركررااا فلةدنخرر قالةسررنقـخس
ق مفقاا الفقميررق النعا ميررالسررماد. يعنةررم ذلررك عخررى اليررر( بررذ  النررعرر  عرر  الندخررف  مير لخدسررا ة الفاقجررقماد هرري ققررف عرر  السررالندخرر

االينةا سرق النـسرذفاا الضرةا اا    ميرق ور قاا الفقاالعنررا  النرمفخر  فري لني ينم ل الةقرض اسنالوها، ورل اطمفقاا ان ال  ققةسنـال
  ق. الةضةم 

 
مير الندخف ع  السماد هم قق سقا نةالإن  نةان الةنم عق. خسا ة االي قساوومخالا  يسسسق في    مادالندخف ع  السلسق ا نةاقشكأل 
فنراحرراا  قم عرراا ال ررر   دسررق  االلـسا رراا النا را ا نسرراب ذلررك،، يشررةأل فنرررة زوفسررق وعذفررق لخررالسررماد لعرر  اف الندخرر سررقال نةال

، ومجرمداا العقررم  الةسرنـق ور  الجهرراا ا ررقق النجلرر وم الةميفرادبرص ان الةنم عرق، إن والينةرمذج خسررا ة ا فقرال لفةر .الةسرنقـخسق
  .2021ديسةـر  31ذاا العال ق هي ال شيء د هم كةا في 

 ق الةمجمداا غذر الةخةمسلخةةنخباا  الةعماا    اإل ناجسقاطعةا
مسرق الةقرم ة لخةةنخبراا  الةعرماا  الةمجرمداا غذرر الةخة   اإل ناجسرق، ققرم  الشرركق يةراجعرق اطعةرا3ومح  في إيضاح    ةا هم

الرم لي  يةعسرا  الةـاسرـالماا   ا  الةعرةنخبراا  اآلالالة 16الرم لي   رم  لخةعسرا  الةـاسرـي  فقرال في  هايرق كرأل فنررة ققرررر سرفم  
 خف ع  النقميراا السايقق.ال قدن السقالسفق الـخى النمالي.  ر ا اإلدا ة أن قم عاا ، عخةمسقالةمجمداا غذر الة 38  م 

  الةمجمداا غذر الةخةمسقلةةنخباا  الةعماا ا دياض قسةق ا
اليرديررق م ررماا خلاليسةررق بفرراءل عخررى ققذررسم النررمفقاا الفقميررق  ال ديرراض غذررر الةخةمسررقيررنم ققذررسم الةةنخبرراا  الةعررماا  الةمجررمداا 

ـميم النمفقاا الفقميق بفراءل عخرى االقياقسراا النعا ميرق  النقرميراا ينم ق يسةق.عفموا يكمن هفا  ووشر عخى ا دياض الخفقم  الةفنجق ل النرري قةثرأل وعررمل العايررم عخررى هرر ا الدبررم  امعررق ور  وعررمالسررندما  وجة رررنم خبررةها يا لخةمجرمدااعخرى وررمى العةررر اإل نرراجي 
. إن اإلدا ة وقنفعرق يعرم  وـنةرأل قسةرق م أ  ا ديراضلنقذرس  جرقالةموقا  ق اافي اليسم الـالسق يالةررال  قنم  قم.  لخف  ةفنجقالالم ماا  
 خةمسق.خةةنخباا  الةعماا  الةمجمداا غذر الةلسةق يالودبص ا دياض  قبمر حر  ة 
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 يةالمال  اناتلبيااحات تتعلق بضإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تممتلكات ومعدا 5
 

  المجموع
  ةأعمال رأسمالي

   أثاث وتجهيزات   ذقيد التنفي
عدات مكتبية  م

   بيوتروكم
   درهم   درهم   درهم   درهم 

 التكلفة        
 2020اير يف 1في   -  -  -  -

30,872,253 
 -  

8,773,080 
 

22,099,173 
 و  جهاا ومجمداا قـمرأل اافي  

 (1يضاح إ ق )ذاا عال  
                   خالل السفقا إحافا  21,307,052  -  -  21,307,052
 2021ر اييف 1في   43,406,225  8,773,080  -  52,179,305
                   خالل السفقا إحافا  2,987,055  24,958      5,465,959  8,477,972

          2021ديسمبر  31في   46,393,280  8,798,038  5,465,959  60,657,277
 م المتراك االستهالك        
 2020اير يف 1في   -  -  -  -

27,580,357  - 
 

8,773,080 
 

18,807,277 
 ومجمداا و  جهاا قـمرأل اافي  

 (1يضاح إ ق )ذاا عال  
                   ل السفقوـةأل خال  4,135,511  -  -  4,135,511

 2021اير يف 1في   22,942,788  8,773,080  -  31,715,868
                   ل السفقوـةأل خال  6,628,985  2,051  -  6,631,036

          2021 ديسمبر 31في   29,571,773  8,775,131  -  38,346,904
 رجةدالمالقيمة         

          2021 ديسمبر 31في   16,821,507  22,907  5,465,959  22,310,373
         

          2020 ديسةـر 31في   20,463,437  -  -  20,463,437
 

 (.د هم 5,808,493: 2020) 2021 فيهم   ال شيء د  يةـخاإلحافاا وسنـقاا  أسةالسق قنضة  
 

 .(د هم 32,916,977 :2020)د هم  34,582,541 قـخ وسنهخبق يالباوأل بنبخيق  جمدااوم قشنةأل الةةنخباا  الةعماا عخى 
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 يةانات المالضاحات تتعلق بالبيإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ودات غير ملموسة موج 6

   جموعالم
   م دره
 التكلفة  
 2020ير ايف 1في   -
 خالل السفقا إحافا  -

       (1يضاح إ ق )ذاا عال ومجمداا و  جهااقـمرأل اافي   8,500,509
 2021اير يف 1في   8,500,509
       خالل السفقا إحافا    931,992

    2021ديسمبر  31في   9,432,501
 اإلطفاء   
 2020اير يف 1في   -

 ل السفقوـةأل خال  1,699,805
       (1ح يضاإ ق )ذاا عال ومجمداا و  جهااقـمرأل اافي   6,756,936
 2021اير يف 1في   8,456,741
       ل السفقوـةأل خال  145,009

    2021 ديسمبر 31في   8,601,750
 المدرجةالقيمة   

    2021 ديسمبر 31في   830,751
   

    2020 ديسةـر 31في   43,768
 

ياض قسةق عخرى الةمجرمداا غذرر لم ينم االعنرا  يأ  خسا ة ا د . قراخسص مقركةـذبراوج و   خةمسقلةغذر اقنبمن الةمجمداا 
 .فقلسةمسق خالل االةخ
 

اقياقسررق لـسررل اإلدا ة  أبرورر ، عنرررا ال قررال لال   السررفقخررالل د هررم  19,570,301يةـخرر   ةخق قبخيررق قئررمرر وفررنج بروجرري سرر* قةرر  
ع جميرررم. ثرررم قرررم االعنررررا  بنبخيرررق النئرررمرر فررري بسررران الرررًر  أ  الدسرررا ة كنبخيرررق وراشررررة قجررراا هررر ا الةفرررنج الباورررأل كجررر ء وررر  وشرررر  

 الةشر ع.
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 يةالمالت  لق بالبياناضاحات تتعإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تأمينات قابلة لالسترداد  7
 

 اا اطداء الباد ة لخعةالء.وقابأل حةا القابخق لالسنرداد لمى أ م الـفم    النأوذفااينم إيماع 
 
 
 ت العقد موجودا 8
  2021  2020 
 د هم   م دره  
     

      113,126,035  244,830,547  ومجمداا العقم 
 

عقررمد قئررمرر الـررراوج  النركذررب  خررمواا الررمعم النرري قفشررأ عفررموا  يةمجرربالعقررم اط اررمة الةسررنـقق ورر  العةررالء  اومجررمداقةثررأل 
العقرم يشركأل  ومجرمداا، قنعخرق  كر لكاء. الةنعخقرق يراطد إل جرازاااعةالء يةا ينةاشى ول سخسخق و  الشركق ومفمعاا و  ال  قسنخم
لررم يررنم إاررما  فررماقذر بهررا فرري قررا ر  النقررررر. قعنررر  الشررركق   النرري ،الةقموررق  الدررمواا لخرضررايل ـررملالفرري  كقسرري يـررق الشررر أسا

 العقم ط  عةأل ينم قفيذ ا. يةمجمداا
  

اررما  نجا رررق عفررم الفقئررق النرري يررنم عفررمها إالفررق ةميال وم الررعقررم إلررى ال كةمجررمداا سررايقال ـخرر  وعنررر  يرره يررنم إعررادة قبررفسي أ  و
النررالي يررنم االعنرررا  العةذررأل  نررى ا نةررال الدررمواا ورر  الررمفعاا ال قسررنـقخعةذررأل. ل فررماقذر الينرررة  وررمىالعقررم عخررى  ةمجررمدااي، ً 

 ومجرمدااقرق جةسرل نـالةـملق  نى قا رده. و  الةنم ل أن قخدمواا ل ـملالفي  فشأةالةاا لنةثذأل  ق  الني ينم فذها قفيذ  الدمو
  لق.الةنما الةمجمداافسيها حة  قب و  ثم ينم العقم خالل سفق  ا مة 

 
 .: ال شيء(2020) أعالاونم عق وعنر  بها عخى ومجمداا العقم  ال قمجم خسا ة اينةان

 
 ذاا عال ق. يجهااد هم(  110,855,939: 2020د هم ) 244,045,438 يةـخ  العقم ومجمدااقنعخق  

 
 
 العقد  تكلفة 9
  2021  2020 
 د هم   م دره  
     

      -  12,920,934  عقم ال قبخيق
 

نرررا  يرراإليراداا االع سررم  يررنمقةثررأل قبررالسي العقررم النبررالسي الةنبـررمة الةنعخقررق يررالن ا  اطداء عخررى العقررمد الةـروررق وررل العةررالء. 
 ةالء.الةنعخقق يالن اواا اطداء ه ا عفم ا نةالها   ـملها و  الع
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 يةلضاحات تتعلق بالبيانات الماإي

 تبع()ي 2021ديسمبر   31نتهية في  لمللسنة ا
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
2020    2021     

   همر د  مد ه
     

 جا رق ذوم وميفق ق  2,885,246  1,558,794
 دفعاا وقموق لةم دي     4,397,580  1,628,210
      ذوم وميفق أخرى    141,000  173,649

     
3,360,653  7,423,826        

   
يعررادل ودبررص خسررا ة خرر  يةـرداد  النأوذفرراا القابخررق لالسررنةميفررق النجا رررق ال م ديرراض قسةررق الرر وققررم  الشررركق ييسرراو ودبررص ا

وعررمل   اسررندماي النجا رررق لةميفررقعخررى الرر وم االةنم عررق االينةرران خسرراير  رررنم ققررمير فرري. عررق عخررى وررمى العةررر ال واالينةرران الةنم 
عملرق  سرب الـقرايق لةا  الـرالي لخةرمي ، ـرة السايقق في الندخف ع  السماد لخةمي   قـخذأل الةرك  الةالي إلى الد معيالرج  الدسا ة

م ررل اا الةنالقجرراا الـررالي  كرر لك االقجررا  ققذررسمةررميفمن فذهررا أل اللعاوررق لخةجررال الرر   يعةرراررق يالةررمي ،  ال ررر   اال نبرراديق الداا
القابخق لالسنرداد  الر وم الةميفرق   النأوذفااالنجا رق الةميفق عخى ال وم  وم جبص خسا ة ال يمجم ودر. ر  النقررفي قا  خ ر    ل

 .م أعالا ال   أجرقه اإلدا ةقذساطخرى بفاءل عخى الن
 

طخررب بسررل   ـررأل  ـررمل أا سررق  الينةجررمدة اوررل أطرررا  لررميهم وقررم ة اينةا سررق جذررمة. يررنم ققذررسم اللنعاوررأل فقررط ساسررق اسركق ا الشرراعنةررم
  .مواا أ  الرضايل و  الئر  الةقابأللخد

 
 

 القةجهات ذات ع 11
 

. العال ررقذاا  الجهرراا، وررل لخشررر    اط كررا  الةنيررق عخذهررا قررال  ف، ا، فرري وعرراوالاطعةررال االعنساديررق، فرري سررسا( قررمخأل الشررركق
 الداحرعق لخسرسئرة ور   رـخهم  الشرركاا الريسسرسق ة دااإلة   وجخ  اإلدا  و  وساهةي الشركق  أعضاء   العال قذاا    الجهاا  قنبمن 

فرري سررسا( ، قررمخأل الشرركقاإلدا ة الريسسررذذ . عرايالقهم أ  النرري يةا سررمن عخذهرا  يررمذال إدا رررال هاورال ياإلحررافق إلررى ورمظيي ور   ـررأل   
فررري لعال رررق الررما د ذاا ا الجهررااعررررري ، فرري وعررراوالا وررل ووسسررراا أعةررال أخررررى أ  أفررراد يقعرررمن حررة  قاطعةررال االعنساديرررق

 الةسرررو لذ    الةرررم اءذ  عال رررق ورررل  كمورررق أبرررمظـي  جهرررقعال رررق (. لرررمى الشرررركق الةعرررمل) 24الرررم لي   رررم  ةـاسرررـيا  الالةعسررر
عخرى  قرأثذرال جمهرررال ، أ  النري يةكر  أن قةرا و خذهراع جرمهر  الني يةكفهم وةا سق قرأثذر  النجا رق الةفشآاذلك يةا في )  فيذ يذ الن

 (.الشركق
 
 : وا يخيالـسا اا الةالسق في الةم جق  عال ق  الا ذاا جهاالول الةعاوالا  ضة قن ( 1

 
2020  2021   
   همدر   د هم

     
 (18)إيضاح ا اإيراد  366,554,730  242,136,113
  (20خمواا المعم  القمى العاوخق الةسنخةق )إيضاح   18,655,810  10,226,965

 ق ذ  عال ق *ع   رض جه قفازل  67,000,000  -
 ض و  جهق ذ  عال ق ** ر   36,712,500  -
 * رض و  وساهم **  17,077,125  -

 
القياقسررق   فقررال وقابررأل خررمواا الررمعم  القررمى العاوخررق الةسررنخةق  عال ررقذ   جهررقـةذخهررا ورر   ـررأل أقعرراب ثابنررق يررنم قاإلدا ة هرري  ابأقعرر

 .القياقسق"()"ا لةجةمعقشركاا ا أطرا  الدمواا وا بذ 
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 ليةت المابالبيانا  ات تتعلقإيضاح
 )يتبع( 2021ديسمبر   31لمنتهية في  للسنة ا

 
 

 )يتبع( القةجهات ذات ع 11
 

 ذاا عال ق. جهااالني هي   لمى الـفم   و   ـأل الشركق الةـنيظ يه الفقملخـبمل عخى قيااذأل  مل  12 اجل اإليضاح   م 
  

 عال ق.لذاا ا الجهاااط امة ول  ل عخى قيااذأللخـبم  17  16 ،8 اجل اإليضا اا 
 

 ات موظفي اإلدارة الرئيسين هي كما يلي:تعويض
2020    2021     
   مدره  د هم
     

      جألوفافل  بذرة اط  5,100,720  3,000,000
     
      جألاط طمرخقوفافل   86,437  -

 
 وا يخي: ةرك  الةالي بسان الق في الةمحـ ال قالع ذاااا قنضة  اط امة ول الجه ( 2
 

2020    2021     
   مدره  د هم
     
 جهات ذات عالقة منمستحق     

      فشآا  كموسق و    102,610,801  35,439,417
     
 جهات ذات عالقة مستحق إلى    

 وفشآا  كموسق   10,212,200  17,809,506
      حعق لسسئرة وشنركقوفشآا خا  5,772,661  74,368,608

     
92,178,114  15,984,861        

 
 . ال شيء(: 2020)  ذاا العال ق الجهاا عق عخى اط امة الةسنـقق و  ونم  ةانينالم قسجأل الشركق أ  خسا ة 

 
2020    2021     
   مدره  د هم
     
 ت ذات عالقةجهاقرض من     
 ** عق لسسئرة وشنركقوفشآا خاح  36,712,500  -
      *وساهم **  17,077,125  -
     
-  53,789,625        
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 ليةت الماضاحات تتعلق بالبياناإي

 )يتبع( 2021ديسمبر   31لمنتهية في  للسنة ا
 
 

 )يتبع( القةجهات ذات ع 11
 

الشرركق   اور د هرم ور  الرارذم الةسرنـق عخرى الشرركق.  67,000,000 وـخر  النفازل عر  ق  عالذ     جهق  ا  ،  ر السفقل  * خال
 .الةسنرقاةالراذم إلى أً ا ها    بنعميأل  اوسسئرة وشنركق ل خاحعقه ا النفازل كةعاوخق يا نساب  

 
)جهرق ذ  عال رق( يةـخر   إو سري لسةنرم ت  وا جةفر  كموررا ذ  42جي  اقياقسق قسهذأل  رض ولالشركق  أبرو ،  ** خالل السفق
 36,712,500) د ال  أورركي 9,996,596 وـخ  ، اسندمو  الشركق وفه(د هم  183,625,000) د ال  أورركي  50,000,000

 عخى وـخ  النسهذأل الةسندم   رنم سمادا عفم الئخب. سفمرال ٪ 4. يـةأل القرض فايمة بفسرق (د هم
 

لنةمررررأل وشرررر ع قئرررمرر جميرررم يةـخررر   ةنرررمج لسهملرررم  42جرررر ب  ررررض ورررل  قياقسرررق قسرررهذألاالشرررركق  وررر بر أ، السرررفق*** خرررالل 
 17,077,125د ال  أورركررري ) 4,650,000اسرررندمو  الشررركق وفررره وـخرر   ،(د هررم 20,566,000د ال  أورركرري ) 5,600,000

 ع  الرر   ورر  قسررمرق الةشررر  السررماد عفررم نسررهذأل الةسررندم   رسررنـقعخررى وـخرر  ال سررفمرال ٪ 4(. ينـةررأل القرررض فايررمة بفسرررق د هررم
 و  قا ر  السـب. شهرال  12من الةنم ل أن يك

 
 عال ق بم ن وقابأل. لجهق ذ  ، قسندم  الشركق ورا ي قايعق قياقسقالل  فقال 
 
 

 أرصدة لدى البنوك و د نق 12
2020 
 د هم 

 2021 
 درهم 

  

     
 م ( بفقم في ال   10,000  10,000

       الـفم مة لمى أ ا  56,763,109  18,738,145
     

18,748,145  56,773,109        
 

ل هر ا الـفرم  قدضرن أ  ذرث ينةا سرق وفديضرق يسرـب الندخرف عر  السرمادودراطر اذاا ى أ هرا خرع  ـفرم الينم ققذسم اط امة لمى 
دسرررا ة عخرررى ال ودبرررصمير بنقررر شرررركقققرررم  إدا ة ال ،لررر لك  فقرررال .  رررقل ذاا العالالـفرررم  الةرك ررررق فررري الرررم  أل  ـرررلر ايرررق عالسرررق وررر  

 أ  ور  اط ارمة لرمىينجا ز . لم شهرال  12 ن الةنم عق لينرةاةيناالة يعادل خسا  ق فنرة النقررر يةـخ  ايي  هاط امة لمى الـفم  ف
نةران عر  السرماد  وعرمالا االي ايقق فري الندخرفسرالدـررة ال  ول اطخر  فري االعنررا   ،ادنقررر اسنـقا( السمال  في  هايق فنرة  الـفم 
النرراعررمذررسم بنق شررركق اورر  إدا ة الق لخـفررك، الـالسرر عخررى هرر ا أل أ  ودببرراا خسررا ة جسررق لررم لي   جررمد ا ديرراض فرري اليسةررق، ً 

 اط امة.
 
 اا عال ق.ذ جهاا ي هييالـفم   الن د هم( ونعخق 18,738,145: 2020)د هم  56,763,109ن الفقم لمى الـفم  الرال  إ
 
 الشركق. لةفيعق (د هم 365,050 :2020د هم ) 258,797 عال ق يةـخ  ق ذ جهقدبسص  ساب بفبي ياسم قم 
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 ليةمات الإيضاحات تتعلق بالبيانا
 )يتبع( 2021ديسمبر   31لمنتهية في  ا  للسنة

 
 

 رأس المال 13
2020 
 د هم 

 2021 
 درهم 

  

     
 ل: مدفوع بالكاالصادر والم    

       هم لبأل سهم د 1,000ـخ  ةم يسه 3,000  3,000,000  3,000,000
 

 كةا يخي: هي 2020  2021ديسةـر  31قيااذأل الةخبسق كةا في إن 
 

2021 
 م دره

 ملكيةبة السن 
% 

 
 المساهم  

     
 ج لسةنم هملم  42جر ب   100%  3,000,000

 
بنـمرررأل كاوررأل  العسرركررقعاا اإلوررا اا لعةخسرراا البررفا  شررركق .ر. .ع قالعسرركررعاا ،  اورر  شررركق اإلوررا اا لخبررفا2020فرري 

 (.1)إيضاح  ج لسةنمهملم  42جر ب وخبسق الشركق إلى 
 
 

 رأس المال اإلضافي 14
 

د هم   197,000,000 يةـخ ةال ، زرادة  أو ال، يبينها الةساهم الم ذمج لسةنمهملم  42جر ب ،  ر ا  2021ـنةـر س 14في 
اليسةق ا  الةسنرقاةرأل و  اطً اح  النـم   خالل  و  قم   ،ال قال لفهايق السفق  .د هم  1إلى  د هم    1,000السةسق لخسهم و    خيق 

لبأل   النقررر  . وساهم جميم  30قدبسص سهم  ا م  لنا ر   القاسنبةخ     ،ال قال  اإلجراءاا  ب لك  الشركق  رأو  كا م سق  اعنرف  
 .وال

 
 

 قانوني ي اطاحتي 15
 

ينئخرب  ،) قعميالقره( 2015 ( لسرفق2  رم )لعًرسق الةنـمة لم لق اإلوا اا ا االقـاد القا من    كاطلخشركق    لخف ا  اطساسي فقال  
رر  السررفقورر   ٪10 قـمرررأل  أو وررال  ورر  ٪50 اال نسرراطي اررذم  يـخرر  نررى ، بررأل لخنمزرررلا ي غذررر  ا نسرراطي  ررا م  إلررى اررافي ً 
 ل.ذر  ابأل لخنمزرغ ي نساطالا ا هإن  .الشركق

 
 

 الموظفين ة خدم نهايةآت اف كم  16
2020 
 د هم 

 2021 
 درهم 

  

     
 يفاير  1 ةا في   517,693  -

 وـةأل لخسفق   3,584,997  148,705
 (1جهاا ذاا عال ق )إيضاح قـمرأل اافي ومجمداا و    -  526,661

           دفعاا خالل السفق   (219,448)  (157,673)
        ديسمبر 31ما في ك  3,883,242  517,693
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 ليةمات الت تتعلق بالبياناإيضاحا
 )يتبع( 2021ديسمبر   31لمنتهية في  للسنة ا

 
 

 ارية وأخرى ة تجئنذمم دا 17
2020    2021     
   درهم  د هم
     

 ايفق قجا رق  ذوم د  5,145,867  1,504,800
ـ وبا ري   134,431,825  37,795,404   قق وسن
  دفعاا وقموق و  عةالء  1,201,119  3,730,041
 حرررق اليسةق الةضافق المايفق    4,550,275  198,568
 ذوم دايفق أخرى    -  323,964

     
     

43,552,777  145,329,086        
  

سساسراا إلدا ة  لبمحر الشرركق اور   .(ال شريء: 2020) ال يمو 30مواا هم ل  الداا الرضايإن وعمل فنرة اإلينةان عخى وشنرر
الرر وم  ةذررأل أيررق فمايررم عخررى أ اررمةال يررنم قـ ةـررمدة.فررق فرري  ررم د فنرررة االينةرران الالةدرراطر الةالسررق لخنأ ررم ورر  دفررل االلن اورراا الماي

 نجا رق. لايفق االم
 

)إيضرراح ذاا عال ررق  يجهرراا عخقررقون( د هررم 3,611,200: 2020م )د هرر 1,093,325ةـخرر  خرررى ياطنجا رررق   المايفررق ال وم إن الرر
11.) 

 
 

 إيرادات  18
 

فرري خئررم   فرري  قئرق زوفسررق  م رر المى عخرى ورر الدررموااوقابرأل قـمرررأل الرضررايل   هررا ور  العقررمد وررل العةررالء قسرنةم الشررركق إيراداق
 :اإل ناج الريسسسق النالسق

 
2020    2021     
   درهم  د هم
 ء لعمالعقود مع ا دات منإيرا    

 ـملق في  قئق زوفسق وعذفق  خمواا و جااوفن  96,347,547  89,075,451
      عخى ومى الم     خمواا وـملق  وفنجاا  270,317,641  158,675,130

     
247,750,581  366,665,188        

 
كإيراداا خالل  2021السفق الةفنهسق في  في كةاالةدبص لخعقمد غذر الةسنمفاة ةعاوخق ا  يسعر القنم ل اإلدا ة أن ينم االعنر 

إلرى  2023 سرفق ، ور وخذرمن د هرم 418 الررال  ـخ  الةنرقرياالعنررا  يرالة سرم  يرنم. وخذرمن د هرم 125 يةـخر فنرة النقررر النالسرق 
 .2027لسق وخذمن د هم في السفق الةا 77 وـخ    2026فق الةالسق الس
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 ت تتعلق بالبيانات الماليةاحاضإي
 )يتبع( 2021ديسمبر   31سنة المنتهية في  لل
 
 

  تكاليف مباشرة 19
2020    2021     
   درهم  د هم
     

 ومظيذ   ااعال  قبالسي     67,942,115  57,837,749
 وماد    45,619,149  29,136,198
 رق  وهفسق اسنشا   أقعاب  7,874,797  16,021,897
 و  الراط   قبخيق قعا م   66,637,537  26,288,904
 (5 )إيضاحاسنهال    1,822,535  3,354,318

 ( 6يضاح إطياء)إ  8,707  20,896
       أخرى با ري و  407,726  1,098,865

     
133,758,827  190,312,566        

 
 

  ة اريوإدعمومية مصاريف  20
2020    2021     
   درهم  د هم
     

 قبالسي  ودبباا ومظيذ    42,556,798  15,291,839
 ( 11ةسنخةق )إيضاح ال  خق القمى العاومعم الخمواا   18,655,810  10,226,965
 اسنشا رق  وهفسق  أقعاب  2,986,500  9,383,628
 (5ضاح )إياسنهال    4,808,501  781,193
 قسمرق    3,008,905  71,822

 وبا ري قبفملمجسا الةعخمواا    4,131,611  1,987,024
 وبا ري وكنب    1,588,997  917,913
 قأوذ    325,365  501,573

 ( 6يضاح إطياء)إ  136,302  1,678,909
       أخرى ي وبا ر  1,713,272  2,270,343

     
43,111,209  79,912,061        

 
لعاوخق المعم  القمى ا قابأل خموااعال ق وذ   جهق ينم قـةذخها و   ـألق الةسنخةق هي  سم  ثابنق العاوخاا المعم  القمى خمو نإ

 .)"االقياقسق"( ا الةجةمعقشركا أطرا  الدمواا وا بذ القياقسق   فقال الةسنخةق 
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 ليةالمايانات  ت تتعلق بالبيضاحاإ
 يتبع() 2021ديسمبر   31ية في  نة المنتهللس

 
 

 ربح للسنة  21
 
 : الًر  لخسفق يالةبا ري الريسسسق أد ااأثر  ين
  2021 

 مرهد
 2020 

 مد ه
     

      73,129,588  110,498,913  (20  19)إيضا اا  عال اا ومظيذ  قبالسي  
     

      4,135,511  6,631,036  (5اسنهال  )إيضاح 
     

      1,699,805  145,009  (6)إيضاح إطياء 
 
 

       والتزامات طارئةوبات  لمط 22
 
اا لم  :2021ديسةـر  31في   ايةقلن اواا  اطا يق ى الشركق وئخًم
 
  2021 

 مرهد
 2020 

 مد ه
     

      214,064,288  218,558,288  اطداءاا ا حة
     

      42,233,750  5,475,698   ميق  داا وسنفاعنةا
     
      -  6,013,790  اا  أسةالسق  اوالن
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 ماليةنات اللبياباتعلق  إيضاحات ت
 )يتبع( 2021ديسمبر   31ي  للسنة المنتهية ف

 
 

 مالية الدوات األ 23

 امةسات المحاسبية الهالسيا
إليراداا و اإلعنرررا  يرراسرراو اليسرراو  أسرراد اج، أا فذهررا  ماعررم اإليةرر الةئرقررقب لذسرراق  اطاوررةـاسررـسق الهلاا اسررأل السساإن قيااررذ

اا الةالةالسا امجمداالة  بفمد  نعخقق يكأل بفم و الةبا ري الة ضراح خبسق قم اإلفبراح عفهرا فري إيالة  قم(  االسق  أد  ق  الةئخًم
 .الةالسق الـسا اا  مل 3

  مخاطر رأس المال ة إدار 
طعخرى لـقرم( م ابذفةرا ققرم  يالـبرمل عخرى العايرةرة كةفشرأة وسرنى االسرنةرا  ن يأ هرا  راد ة عخراةالها لضرةأسرا ة   إدير  الشرركققم   ق

  .م( الةخبسقو  خالل قـسذ   اذم المي    ق الةخبسق

 ر الماليةاطخرة الماإدأهداف 
 ،السررم(  ودرراطر – الةدرراطرقنضررة  هرر ا . عةخسرراا الشررركقة الةدرراطر الةالسررق الةنعخقررق يققررم  اإلدا ة الةالسررق لخشررركق يةراقرررق  ددا  

الةشرررنقق  ا اطد اا الةالسرررقذهرررا فالنجرررا ة فررري اطد اا الةالسرررق يةررر ل أ خم يالرررم ركقالشرررال ققرررم    ودررراطر السرررذملق.ان ينةررراالودررراطر 
  اطر.لةدا ةإلدا    ض الةضاً ق ألير 

 مخاطر السوق إدارة 
عا  يررمة  أسررـسررق  أسررعا  الياالعةررالا اطجفر  ثررأل أسررعا  اررو أسررعا  السررم(،اطر السررم( إلررى خئررر أن النيذررراا فرري دررقعررمد و

ا ة  وراقررق ور  إدا ة ودراطر السرم( هرم إد لهرم اق. الةالسرقسةرق وةنخباقهرا ور  اطد اا  قروثر عخرى دخرأل الشرركق أ اطسهم سرم   
سررق الدرراطر الةخةل  لأ شررئق الشررركق فرري الةقررا  اط وررل قـسررذ  العايررم. قعرررض سررم( حررة  وعررايذر وقـملررق،النعرررض لةدرراطر ال

  ذررث أنعةرالا خل جمهرررقالشرركق غذرر وعرحرق طيررق ودراطر إن  .سرق  أسرعا  اليايررمةجفـأسرعا  اررر  العةرالا اط خنيذرراا فريل
 إلوا اقي. غالـسق وعاوالقها قنم يالم هم ا

 مخاطر االئتمانإدارة 
ةرا   والسرق لخشرركق.خسرا ة  يرود  إلرى وةرا عا ميرقاواقره النئرر  الةقابرأل عر  المفراء يالن  ذر وداطر االينةان إلى خئر قدخرف الشق

ذفاا عرراة أ  حررةا اا وـررنيظ بهررا أ  قـسررورا   ن ةرران داالين قعرررض الشررركق ط بررى  ررم لةدرراطرإن ، 2021ديسررةـر  31فرري 
 لةالسرقلضةا اا ا او  المفاء يااللن اواا اططرا  الةقابخق  قدخفق لخشركق يسـب سيود  إلى خسا ة وال  ا سم أخرى، وة  قاينةا س
 :قفشأ و كق الشر  ـألقموق و   الة
 

 لي. الةا ةرك البسان الةالسق الةعنر  بها كةا هم ومح  في  ةم جق لخةمجمداااليسةق ال •
 

قبرررفسياا ودررراطر الشرررركق االينةا سرررق الـيررراظ عخرررى   نئرررمرر ب اإلدا ة رررى،  اوررر  الـرررم اطد ةررران إلرررىاالينوررر  أجرررأل ققخذرررأل ودررراطر 
   ـرأل  كراالا قبرفسي ينةرا ي ورفسي االيرنم قرمفذر وعخموراا النبر لسرماد.ندخرف عر  ار الق ودراطلم جر ال قفرحاا   لنبفسي النع

ا الشرركق الخررى الةنا رق يشركأل عرا   سرجةالسرق اطلخموراا االةع اإلدا ةا لرم قبر  ونا رق، قسرندم   دذ  ق،ونا ر  وسنقخق  ذثةا كا ر 
أل وسرنةر هرا يشركاالينةرا ي ططرافبرفسيها الشرركق  قعررض اقررق قنم ور ير . اآلخرررالنجا ررق لنبرفسي عةاليهرا الريسسرذذ   الةرميفذ  

 .الةقابخق الةعنةمةرا  طذ  اطا الةـروق باليسةق اإلجةالسق لخةعاوال   قنمزع
 

ركق ،  كر لك قعررض الشرلخشرركق الضرةا اا الةالسرقعقرمد ا العقرم   ا ومجمدلخةمجمداا الةالسق االينةان اا جمدة يمح  الجم ل أد 
 .وداطر االينةان ل قبفسيان و  خالينةاطر االةد م لى خطع
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 ليةت المابياناات تتعلق بالإيضاح
 )يتبع( 2021ديسمبر   31تهية في  المنة  للسن

 
 

 بع( يت) ماليةالدوات األ 23

 )يتبع( مخاطر االئتمان رةداإ

 ات إيضاح  

تصنيفات 
ئتمان   اال

 ارجية الخ 

تصنيفات 
ئتمان   اال

 داخلية ال

ية  تمانائخسائر 
  12ترة عة لفمتوق

  مدىشهر أو على  
 الزمني لعمر ا

لقيمة  ي اإجمال
 المدرجة 

مخصص  
 رة  اخس

افي القيمة  ص
 المدرجة 

 درهم   درهم   درهم       
        2021ديسمبر  31

 ا()  ال يفئـق  10   جا رقق ذوم وميفق 
خسا ة اينةان  

  ونم عق عخى ومى
 العةر ال وفي 

2,885,246 - 2,885,246 

قأوذفاا  ابخق  
 ا()  ال يفئـق  7 د سنردالال

 ة اينةان  خسا
  مىونم عق عخى و
 العةر ال وفي 

26,471,129 - 26,471,129 

 ا()  ال يفئـق  8 ومجمداا العقم
خسا ة اينةان  

  ى ومىونم عق عخ
 ل وفي االعةر 

244,830,547 - 244,830,547 

وسنـق و  جهاا  
 ا()  ال يفئـق  11   ذاا عال ق

خسا ة اينةان  
  ونم عق عخى ومى

 ي ل وفلعةر اا
102,610,801 - 102,610,801 

 فئـق ال ي AA 12   الـفم    امة لمىأ
خسا ة اينةان  

ونم عق عخى فنرة  
 شهرال  12

56,763,109 - 56,763,109 

 

 اا إيضا  

قبفسياا  
االينةان  

 ا جسق الد

قبفسياا  
االينةان  

 ماخخسق ال

سق  نةا  ايخساير 
  12نرة ونم عق لي 

  ومىشهر أ  عخى 
 ال وفي  لعةرا

سةق  ي اليإجةال
 الةم جق 

  ودبص
  ة  اخس

افي اليسةق  ا
 ةم جق ال

 د هم   د هم   د هم       
        2020ديسةـر  31

 ا()  ال يفئـق  10   قجا رق ذوم وميفق 
خسا ة اينةان  

  عق عخى ومىونم 
 العةر ال وفي 

1,558,794 - 1,558,794 

قأوذفاا  ابخق  
 ا()  ال يفئـق  7 د لالسنردا

خسا ة اينةان  
  عق عخى ومىونم 

 العةر ال وفي 
37,970,094 - 37,970,094 

 ا()  ال يفئـق  8 ومجمداا العقم
خسا ة اينةان  

  ى ومىونم عق عخ
 ال وفي العةر 

113,126,035 - 113,126,035 

  جهاا  وسنـق و
 ا()  ال يفئـق  11   ذاا عال ق

خسا ة اينةان  
  ونم عق عخى ومى

 ل وفي العةر ا
35,439,417 - 35,439,417 

 ئـق ف ال ي AA 12   فم الـ مة لمى   اأ
خسا ة اينةان  

ق عخى فنرة  ونم ع
 شهرال  12

18,738,145 - 18,738,145 
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 ليةت المابياناات تتعلق بالإيضاح
 )يتبع( 2021ر  ديسمب 31تهية في  المنة  للسن

 
 

 بع( يت) ماليةالدوات األ 23

 )يتبع( مخاطر االئتمانرة داإ
،  اورر  لجهرراا ذاا العال ررقـق ورر  الالسررنرداد  الةسررن ابخررق وذفرراا قأ ،العقررم جررمدااوم  ،قفررق النجا رررالةميسرررق لخرر وم لفيا (1)

 الةنم عررق االينةرران لدسررايرودبررص ليسرراو  9خنقررا رر الةالسررق   ررم للةرسررط فرري الةعسررا  الررم لي فهج اق بنئـذررق الرركالشررر 
 قرميرهايرنم ق، ا ةوعمل الدسما  ـفمد ياسنده ا اللةنم عق لا االينةانر خسايالشركق بنـميم  م قق  عخى وما  العةر ال وفي.

 سررةا يكرمن ورل قعرميخها الةرميفمن،  ( الق قجرا ز فنررة اسرنـقاى نةان اسنفادال إليالدـرة النا ردسق لدسا ة اال  عخى أساو
  الةسنقـخسق. يقق  ققميراا ال ر   اال نبادلنعك  ال ر   الـالس  يةال وال

 
 العال ق كةا يخي: ق و  الجهاا ذاا رق  الةسنـالةميفق النجا   ا  ال ومأعة ينم عرض 

 
 موع المج

  365أكثر من  
 يوم 

 181 – 365 
 يوم 

 0 – 180  
  وم ي

لم تتجاوز فترة  
 ستحقاق اال

  

   درهم    درهم    درهم    درهم    درهم  
 2021ديسمبر  31          

            م جق الةقم ة  اليسةق الةإجةالي   2,352,536  91,781,303  10,151,363  1,210,845  105,496,047
           
 2020ديسةـر  31          

            اليسةق الةم جق الةقم ة   إجةالي  115,710  10,044,688  22,762,343  4,075,470  36,998,211

 مخاطر السيولة ةإدار 
ققرم   ،دا ة هر ا الةدراطرإل النةمرخسرق.لن اواقهرا عخرى المفراء يا كقالشرر وقرم ة إن وداطر السذملق هري الةدراطر النري قبةر  فري عرم  

ق الةنم عررق مفقاا الفقميرالنر أيضررال اإلدا ة اال نيراظ يا نساطسرراا كا سرق. قرا رب   حرةاناإلدا ة بنقذرسم ا نساجراا السرذملق يشرركأل د    
ااةئايقق قما ر  اسنـقا( الةمجمداا  ققم  ي اليعخسق عخى أساو وفن م   الةالسق لخشركق.  الةئخًم

 
رالما ر  اإلسرنـقا(  قم ل النالي  يخدص الج ، ورل قـميرم قرما ر  االسرنـقا( عخرى أسراو الينررة الةنريسرق ور  ا الةالسرق لخشرركقخةئخًم
 ق البا سق.و   ـأل اإلدا ة لضةان الـياظ عخى السذملقما ر  اإلسنـقا( نعا م . قنم وراقرق ر  السماد الة النقررر إلى قا   هايق فنر 

 
     ية ية التعاقدالتدفقات النقد

  5من  أكثر 
 سنوات 

 
 سنوات  5 – 1

 
 خالل سنة 

 
 القيمة المدرجة   المجموع

  

   درهم    درهم    درهم    درهم    درهم  
 2021ديسمبر  31          

- 
 

- 
 

(144,127,967)  (144,127,967)  144,127,967 
دفعاا  ء )ياسنثفاذوم دايفق قجا رق  أخرى   

 موق و  عةالء(وق
 ق إلى جهاا ذاا عال وسنـق   15,984,861  (15,984,861)  (15,984,861)  -  -
  رض و  جهاا ذاا عال ق    53,789,625  (53,789,625)  (53,789,625)  -  -
           
           
-  -  (213,902,453 )  (213,902,453 )  213,902,453   
           
 2020ديسةـر  31          

- 
 

- 
 

(39,822,736 )  (39,822,736 )  39,822,736 
عاا  دف)ياسنثفاء ذوم دايفق قجا رق  أخرى   

 وقموق و  عةالء(
 ق إلى جهاا ذاا عال وسنـق   92,178,114  ( 92,178,114)  ( 92,178,114)  -  -
           
           
-  -  (132,000,850)  (132,000,850)  132,000,850   
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 البيانات الماليةق بات تتعلإيضاح
 )يتبع( 2021  بريسمد 31للسنة المنتهية في  

 
 

 بع( يت) ماليةالدوات األ 23

 العادلة لألدوات المالية القيمة 
اا الةالسقاا الةالسق  الةئلخةمجمد لقالعادأن اليسم  اإلدا ة  قعنـر   .م جقالةققا ب قسةنها   اا الةالسقفي الـسا خًم

 
ن ا  في وعاوخق وف ةق بذ  الةشرا كذ  فري السرم( فري لنـمرأل ال سماداعادلق هي السعر ال   سذنم اسنالوه لـسل أاأل أ  اليسةق ال

 رى.اسندما  ققفسق ققذسم أخيرا يشكأل وراشر يأ  ققم   ق ابأل لخةال، ييق الف ر عةا إذا كان ه ا السعر ر  اليساوقا  
 

ا قساسرراا بفرراءل عخررى الم جررق النرري يةكرر  عفررمها وال  ررق وررمخال 3أ   2أ   1نمى ى الةسرردلررق إلرريررنم قبررفسي قساسرراا اليسةررق العا
 :كةا يخي بسا ها،  الني قم يشكأل كاوألسةق العادلق اليسةق العادلق  أهةسق الةمخالا ليساو الي

 
 الةةاثخررق ًررااالةئخم أ   االخةمجررمدلةعملررق( فرري اطسررما( الفشررئق )غذررر ا  جررقالةماطسررعا  قخررك الةسررنةمة ورر  هرري  -1 ى تو المس  

 ؛في قا ر  اليساو إلذهافشأة المامل الني يةك  لخة

، نر ا االلالنري يةكر  وال  نهرا لألارأل أ   1فري الةسرنم   ةم جرقلاهي قخك الةسرنةمة ور  ورمخالا غذرر اطسرعا    -2  ى المستو 
 ؛    ذر وراشرأ  يشكأل غوراشر   يشكأل

 .االلن ا لألاأل أ   ق  ابخق لخةال  غذرومخالا هي قخك الةسنةمة و  – 3 ى المستو 

 
 منح حكومية مؤجلة  24
 

 نعخقرقوموسق الةوجخق و  النعاوأل ول  كموق إوا ة أبمظـي. ال قمجم شر   غذر وسنمفاة أ   االا طا يق أخرى قفشأ الةفـق الـك
 الةفـق. به ا
 
 

 رية واألحكام الحساسةهو على التقديرات الج 19 –يد أثر كوف  25
 

لبذ  الريسسي  دلى ر و عـر بر اذ،   م ا نشر الي2020( في أ ايأل عا  19 –) مفذم  الةنجمدقم اإل را  بمجمد فذر و كم   ا 
عخرى  قحرئذخياا احرئرار أثذقرن لره ي كراالنيش قعنـر الشركق أن ه اوةا قسـب في قعئذأل اطعةال  الفشا  اال نباد .   ،الدا ج
الشرركق  رمل ودببراا خسراير االينةران  قرأثذر هر ا النيشري عخرى قم عراا اال نبراد البخري فري ققرميراا إد اجقم    .شركقالأعةال  

 .9لةعسا  الم لي لخنقا رر الةالسق   م يةمجب ام عق نالة
 
 

 الماليةد إصدار البيانات اعتما 26
 

 .2022يملذم  20ر    اإلدا ة بنا ـأل  و ق سسا اا الةال  الـإاما قم اعنةاد  دجازة


