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 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 بيانات إيه اي بي ال سي 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي
بـــــــــ "الم مو ة(    معا    مالتابعة )ويشار إليه  وشركتها)"الشركة"(  بيانات إيه اي بي ال سيلـــــــــ قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

ــامن ا شر 2022ديســـــمبر    31والتي تشـــــمن بيار المركا المالي الموحد كما  ي   ــارة والدشن الشـــ ، وكن من بيار الربح أو الخســـ
واإليضــــاحات حول  ،  المنتهية بذلك التاريخ  للســــنةالموحد وبيار التغيرات  ي حقوق الملكية الموحد وبيار التد قات النقدية الموحد  

 البيانات المالية الموحدة التي تشمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
 

 ي رأينــا، إر البيــانــات المــاليــة الموحــدة المر قــة تةهر ب ــــــــــــــورة  ــادلــة، من مميي النواحي ال و ريــة، المركا المــالي الموحــد  
و ـقا  ، ـبذـلك الـتاريخللســـــــــــــــنة المنتهـية  وأدائهـا المـالي الموحـد وـتد ـقاتهـا النقـدـية الموحـدة    2022ديســــــــــــــمبر   31للم مو ـة كمـا  ي 

 ية.للمعايير الدولية للتقارير المال

 الـــــرأي أساس
 مســــاولية مدقق الحســــاباتلقد قمنا بتدقيقنا و قا  للمعايير الدولية للتدقيق. إر مســــاولياتنا بمومك تلك المعايير موفــــحة  ي  قرة 

حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلور  ن الم مو ة و ق معايير السلوك الدولية لم لس المحاسبين 
 ي دولة  للم مو ة  الموحدة  وقوا د الســــــــــــلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية    قوا د الســــــــــــلوك للمحاســــــــــــبين المهنيين"""

ــاولياتنا ا شألقية ا شر  و قا لهذط المت ل ات  تحدة،اإلمارات العربية الم ــبين المهنيين    وقد التامنا بمســــ ــلوك للمحاســــ ولقوا د الســــ
. ونعتقد بأر بّينات التدقيق الثبوتية التي ح ــلنا  ليها كاةية ومألئمة ال ــادرة  ن م لس المعايير ا شألقية الدولية للمحاســبين

 لتو ر أساسا لرأينا.

 ئيسيأمر التدقيق الر 
ــنة الحالية. لقد قمنا  ــية بمومك تقديرنا المهني،  ي ا هثر أ مية  ي تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للســـ إر أمور التدقيق الرئيســـ

شــمن مميي ا مور التي تم مناقشــتها مي ل نة التدقيق. قمنا بتوفــيح يبمناقشــة أمر التدقيق الرئيســي مي ل نة التدقيق، ولكنه    
 . ذا ا مر، وقمنا بإدراج ملخص بإمراءات التدقيق التي أمرينا ا لمعال ة الذي حددناطالرئيسي  أمر التدقيق

 
 ي ســــــياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة كين، و ي تكوين رأينا حولها، و  نبدي رأيا من  ــــــأل   أمر التدقيق الرئيســــــيتم تناول 

 .  ذا ا مربشأر 
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 )يتبع( أمر التدقيق الرئيسي
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسي التدقيق الرئيسيأمر 

 االعتراف باإليرادات  
شألل    در م  788,344,956حققت الم مو ة إيرادات بمبلغ  

المنتهية  ي   :  2021)   2022ديسمبر    31السنة 
   (.در م 366,665,188

 
يتم ا  تراف باإليرادات من العقود المبرمة مي العمألء  ند  
تحوين السي رة  لى السلي والخدمات إلى العمين. تتضمن  
يتم  مختل ة.  أداء  التاامات  العمألء  مي  الم مو ة   قود 
ا  تراف باإليرادات من  قود معينة بمرور الوقت بينما يتم  

و  ا شر   ي  العقود  من  باإليرادات  معين.  ا  تراف  قت 
الم مو ة   قامت  ذلك،  إلى   بإيرادات  ا  ترافبباإلفا ة 

أو  النوايا  ش اب  بناء   لى    در م  44,263,639  بمبلغ
 قود لم يتم توقيي    والتيالموقعة مي العمألء  الترسية  ش اب  
  ي تاريخ التقرير. بشأنها 

 
التي   ا  تراف بها من    سوف يتميت لك تحديد اإليرادات 

اإلدارة ت بيق أحيام مو رية و من تقديرات مو رية. وتشمن  
 قط  ي    مائيا   ذط، ةيما يتعلق بالعقود التي تم الو اء بها  

تاريخ التقرير، تحديد النس ة المئوية  لتاامات ا داء المن اة 
ش اب و النوايا  ش اب   ي  ذا التاريخ، وتحديد ما إذا كار  

كما  و     ي  قود مي العمألء  ة مي العمألءالموقع  الترسية
 . محدد  ي المعايير الدولية للتقارير المالية

 
تادي طبيعة  ذط ا حيام إلى كونها  رفة لت اوز اإلدارة  

مخاطر   من  غير ب  ا  ترافوتايد  اإليرادات  ي  ترة 
 صحيحة. 

 
،  تحريف اإليراداتلح م المبلغ والمخاطر الكامنة  ي    نةرا  
. لقد أشذنا أمر تدقيق رئيسيا  تراف باإليرادات    نعتبر إننا  

للتدقيق، أر    و قا   ي ا  ت ار،   الدولية  المعايير  لمت ل ات 
مخاطر   يتم ياحتيال  حدوث   ناك  التي  باإليرادات  تعلق 

شاطئ  تس يلها غ  بشين  بقيم  ا  تراف  شألل  ير  من 
 مي العمين. ساري صحيحة أو بدور  قد 

 
التالية للح ول  لى مايد من الت اصين    اإليضاحاترامي  

 ذات ال لة باإليرادات:
 
 ؛ لسياسة المحاسبيةحول ا 3 إيضاح •
الهامة والم ادر  حول ا  4إيضاح   •  حيام المحاسبية 

 و  غير الماكد؛لتقدير لالرئيسية 
وأنواع  الت اصين    حول  17إيضاح   • ا  تراف م الغ 

 . اإليرادات شألل السنةب

 :با  تراف باإليراداتقمنا بتن يذ اإلمراءات التالية ةيما يتعلق 
 
 ا  مال المتعلق باإليراداتإمراءات    لمسارح لنا  لى  هم   •

العملياتوقمنا بإمراء   الرئيسية   مرامعة لمسار  العمليات  ل هم 
 الرئيسية؛  الرقابةوتحديد  ناصر 

قمنا بتقييم الضوابط الرئيسية  لى اإليرادات لتحديد ما إذا كار   •
قد تم ت ميمها وتن يذ ا بشين مناسك واشتبرنا  ذط الضوابط 

 لتحديد ما إذا كانت تعمن بشين  عال؛
لعينات مختارة من معامألت اإليرادات  ات مو رية  اشت ار أمرينا   •

من شألل مرامعة ا ت اقيات ذات ال لة   السنةالمس لة شألل  
تم  المعامألت  أر  وحددنا  العمألء،  قبول  وشهادات  وال واتير 

 لمضمور ا ت اقيات ذات ال لة؛  و قا  تس يلها 
، قمنا بمرامعة شروط  ال و رية التي تم تحديد ابالنس ة للعقود   •

تم    تحقق منوال  العقد التي  بهاا  ترافات   ند تحديد    القيام 
ا شذ  ي  مبلغ اإليرادات التي سيتم ا  تراف بها، بما  ي ذلك  

وغرامات ا داء والتكاليف ا شر  المترت ة   الخ ومات  ا  ت ار
  لى العقد؛

المعترف بها  لى أساس   • أو  النوايا  ش اب  بالنس ة لإليرادات 
ار  ينات وتحققنا من شهادات قبول ، قمنا باشتيش اب الترسية

مبلغ  لتحديد  ال لة  ذات  ا شر   الدا مة  والوثائق  العمين 
 اإليرادات المعترف بها.  

ش اب الترسية لتحديد و النوايا    لخ ابقمنا بمرامعة تقييم اإلدارة   •
تعريف العقود يستو وا  ش اب الترسية  و النوايا  ما إذا كار ش اب  

الدولية   المعايير  المحدد  ي  النحو  العمألء  لى  لتقارير  لمي 
 ؛ المالية

اإلممالية بقمنا   • الهوامش  مقارنة  شألل  من  تحليلية  إمراءات 
. إذا حددنا  السنة السابقةلألنواع المختل ة لتد قات اإليرادات مي  

ات   لى تد ق  تركياا  غير متوقي،  قد أمرينا اشت ارات أهثر     امشا  
 اإليرادات  ذط؛

معايير   • كانت  إذا  ما  لتقييم  إمراءات  بتن يذ   ا  ترافقمنا 
مي ب ومتوا قة  مناس ة  الم مو ة  قبن  من  المعتمدة  اإليرادات 

الدولية  المعايير  ومت ل ات  للم مو ة  المحاسبية  السياسة 
 لتقارير المالية؛ و ل
يتعلق  بقمنا   • ةيما  الموحدة  المالية  البيانات  اإل  اح  ي  تقييم 

لتقارير لاإليرادات مقابن مت ل ات المعايير الدولية  ب  با  تراف
 المالية. 
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 معلومات أخرى 
ــلنا  ليه   م لس اإلدارةإر اإلدارة  ي المســـــــــــاولة  ن المعلومات ا شر . تتكور المعلومات ا شر  من تقرير   قبن  الذي ح ـــــــــ

 الحسابات. إر المعلومات ا شر    تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها. مدققتاريخ تقرير  
 

 الموحدة   يشمن المعلومات ا شر ، و  نعبر بأي شين  ن تأهيد أو استنتاج بشأنها.إر رأينا حول البيانات المالية 
 

 ي ا طألع  لى المعلومات ا شر ، و ي ســــــــبين ذلك نقوم الموحدة تتمثن مســــــــاوليتنا بالنســــــــ ة   مال تدقيقنا للبيانات المالية  
مي البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي ح ــلنا  ليها  مو ريا  بتحديد ةيما إذا كانت  ذط المعلومات ا شر  غير متوا قة  

 ب ريقة أشر  أنها تتضمن أش اء  مادية.  اتضحأثناء قيامنا بأ مال التدقيق، أو إذا 
 

 إلى ا  مال التي قمنا اسـتنادا  إذا اسـتنت نا ومود أي أش اء مادية  ي المعلومات ا شر ،  إنه يتعين  لينا اإل  ـاح  ن ذلك،  
 بها ةيما يتعلق بهذط المعلومات ا شر  التي ح لنا  ليها قبن تاريخ  ذا التقرير. ليس لدينا ما ُن ِ ح  نه  ي  ذا الشأر.

 البيانات المالية الموحدة   إعدادفي  والقائمين على الحوكمة اإلدارةمسؤوليات 
رة  ادلة و قا  للمعايير الدولية للتقارير المالية، وط قا  و رفـــــها ب ـــــو الموحدة  إر اإلدارة مســـــاولة  ن إ داد  ذط البيانات المالية  

، قوا د لوائح الشــــــركات )معايير 2020العالمي لســــــنة  ســــــوق أبو بيلوائح الشــــــركات  ي و النةام ا ســــــاســــــي للشــــــركة   حيام 
البيانات    إ دادن وفــي نةام الرقابة الداشلية التي ت د ا اإلدارة فــرورية لتمينها من  وكذلك ،  2015المحاســ ة الدولية( لســنة  

 ب ورة  ادلة شالية من أش اء مو رية، سواء كانت ناشئة  ن احتيال أو ش أ. الموحدة المالية
 

ــتمرة   اإلدارة  إر  ،داد البيانات المالية الموحدة ند إ  ــتمرار كم مو ة مســ ــاولة  ن تقييم قدرة الم مو ة  لى ا ســ ــاحمســ   واإل  ــ
ت فية الم مو ة   اإلدارة،  ن المسائن المتعلقة با ستمراريـــة وا تماد مبــــدأ ا ستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي  مناس ا  متى كار 

 القيام بذلك. إ أو   يومد لديها بدين واقعي  أو وقف  ملياتها،
 

  لى مسار إ داد التقارير المالية للم مو ة. اإلشراف ن  ينمساول القائمين  لى الحوكمةيعتبر  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ــورة  امة من أش اء مو رية،   ــول  لى تأهيد معقول ةيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة شالية ب ــــــ إر غايتنا تتمثن بالح ــــــ

ــمن رأينا.   ــئة  ن احتيال أو  ن ش أ، وتصـــدار تقرير المدقق الذي يشـ ــواء كانت ناشـ ــتو   الن من   إرسـ التأهيد المعقول  و مسـ
ق التي تّمت و قا للمعايير الدولية للتدقيق ســــــــوف تكشــــــــف دائم ا أي ش أ مو ري  ي حال  التأهيد، و  يضــــــــمن أر  ملية التدقي

 ن ا حتيال أو  ن الخ أ، وتعتبر مو رية بشـــــين  ردي أو ُم ّمي ةيما إذا كار من المتوقي تأثير ا    ا ش اءومودط. وقد تنشـــــأ 
 البيانات المالية الموحدة.  لى القرارات ا قت ادية المتخذة من قبن المستخدمين بناء   لى  ذط

 
 ــإننــا نمــارس التقــدير المهني ونحــا    لى الشـــــــــــــــك المهني طوال  ترة   ه اء من  مليــة التــدقيق و قــا لمعــايير التــدقيق الــدوليــة،

 التدقيق. كما نقوم أيضا:
 
أو  ن ش أ، بالت ميم    ال و رية  ي البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة  ن احتيال  ا ش اءبتحديد وتقييم مخاطر   •

والقيام بإمراءات التدقيق بما ينس م مي تلك المخاطر والح ول  لى أدلة تدقيق كاةية ومناس ة تو ر أساسا لرأينا. ار مخاطر 
 دم اهتشاف ش أ مو ري ناتج  ن ا حتيال ت وق تلك النات ة  ن الخ أ، حيث يشمن ا حتيال التواطا، التاوير، الحذف  

 التمثين أو ت اوز نةام الرقابة الداشلي.  المتعمد، سوء 
 



 

  

 

 مساهمي إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( بيانات إيه اي بي ال سي 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
با طألع  لى نةام الرقابة الداشلي ذات ال لة بالتدقيق من أمن ت ميم إمراءات تدقيق مناس ة حسك الةروف، ولكن   •

 ليس بغرض إبداء رأي حول  عالية الرقابة الداشلية.  
 
 المتعلقة بها المعدة من قبن اإلدارة.  واإليضاحاتبتقييم مألءمة السياسات المحاسبية المت عة ومعقولية التقديرات المحاسبية  •

 
لمبدأ ا ستمرارية المحاسبي، وبناء  لى أدلة التدقيق التي تم الح ول  ليها،  ي    اإلدارةباستنتاج مد  مألءمة استخدام   •

الم مو ة  لى   قدرة  تثير شيوكا مو رية حول  قد  أو  ـــروف  بأحداث  متعلقة  اليقين  حالة مو رية من  دم  حال ومود 
ت ا نت اط  ي تقريرنا إلى اإليضاحات ، يتومك  لينا ل اليقينا ستمرار. و ي حال ا ستنتاج بومود حالة مو رية من  دم  

ة، أو،  ي حال كانت  ذط اإليضاحات غير كاةية يتومك  لينا تعدين رأينا. موحدذات ال لة الواردة  ي البيانات المالية ال
أو    ا حداث ذا ونعتمد  ي استنتاماتنا  لى أدلة التدقيق التي تم الح ول  ليها حتى تاريخ تقريرنا. ومي ذلك، قد تادي  

 الةروف المستقبلية بالم مو ة إلى توقف أ مال الم مو ة  لى أساس مبدأ ا ستمرارية.
 

تقييم العرض الشامن للبيانات المالية الموحدة وهييلها والبيانات المتضمنة  يها، بما  ي ذلك اإليضاحات، وةيما إذا كانت ب •
 ة ب ريقة تحقق العرض العادل. ذات العألق وا حداثة تةهر العمليات موحدالبيانات المالية ال

 
الت ارية داشن الم مو ة   ا نش ةأو  المنشآتبالح ول  لى أدلة تدقيق كاةية ومناس ة ةيما يتعلق بالمعلومات المالية من  •

إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مساولور  ن التوميه واإلشراف والقيام بأ مال التدقيق للم مو ة ونتحمن 
 هامن المساولية  ن رأينا حول التدقيق. 

 
ــبين المثال   الح ـــــر بن اق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما   القائمين  لى الحوكمةنقوم بالتواصـــــن مي  ةيما يتعلق  لى ســـ

  ي ذلك أي شلن مو ري  ي نةام الرقابة الداشلي يتبين لنا من شألل تدقيقنا.
 

هما نقوم باطألع القائمين  لى الحوكمة ببيار يةهر امتثالنا لقوا د الســـــــــــلوك المهني المتعلقة با ســـــــــــتقأللية، والتواصـــــــــــن معهم  
بخ وص مميي العألقات وغير ا من المسائن التي يحتمن ا  تقاد أنها قد تاثر تأثير ا معقو    لى استقألليتنا وتمراءات الحماية  

 . س ا  مناذات ال لة متى كار 
 

التي ـكار لـها ا ثر ا هبر  ي ـتدقيق  ا مورالتي يتم التواصــــــــــــــن بشــــــــــــــأنـها مي الـقائمين  لى الحوكـمة، نقوم بتحـدـيد   ا مورمن 
ــاح  ن  ذط   ــية. نقوم باإل  ـــ  ي تقريرنا حول التدقيق  ا مورالبيانات المالية الموحدة لل ترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيســـ

  يتم اإل  ـــــــــاح  ن    أرالعلني  نها، أو  ندما نقرر  ي حا ت نادرة للغاية،    اإل  ـــــــــاحقانور أو ا نةمة دور  إ  إذا حال ال
 امر معين  ي تقريرنا  ي حال ترتك  لى اإل  اح  نه  واقك سلبية قد ت وق المن عة العامة المتحققة منه.



 

  

 

 مساهمي السادة  إلى  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( بيانات إيه اي بي ال سي 

 األخرى  تنظيميةالقانونية و المتطلبات  ال تقرير عن
معايير لوائح الشـركات )قوا د  و   2020 لسـنة   ي سـوق أبو بي العالمي لما تقتضـيه أحيام لوائح الشـركات و قا   ألوة  لى ذلك،  
 ،  إننا ن يد بما يلي:2015 لسنة( المحاس ة الدولية

 
 ؛لمت ل ات القوا د وا نةمة المذكورة و قا  تم إ داد البيانات المالية الموحدة للم مو ة  •

 و  ؛كاةيةأر الم مو ة قد احت ةت بد اتر محاسبية  •

 . البيانات المالية الموحدة للم مو ة متوا قة مي الس ألت المحاسبية •

  
 شراهة ذات مساولية محدودة ا وسط(ديلويت آند توش )الشرق 

 
 
 
 

 منح  دنار أبوزكي
 شريك

 2023مارس  17
 أبو بي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

  





 بيانات ايه أي بي ال سي 
 

 البيبنبت المبلية الموحدة.ك يتجزأ م   نه  ،زيتش ل اإليأبحبت المرفقة 
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   الموحد اآلخر الشاملالدخل الربح أو الخسارة و بيان  
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   2022  2021 
 در م  درهم  إيضاحات  
      

 366,665,188  788,344,956  17 إيرادات  
             (190,312,566)  ( 468,891,587)  18 تلبليت مثبشرة 
 176,352,622  319,453,369   إجمالي الربح

 (79,912,061)  ( 81,030,621)  19 مصبريت عمومية و دارية  
 -  (38,024,727)  11، 10، 8 العقود  سبسر انخفبض قيمة على مو،ودات مبلية ومو،ودات 

 (1,636,546)  (3,164,067)  20 مصبريت تمويل 
 -  4,401,042  20  يرادات تمويل  
             1,482,822  657,348    يرادات أ ره  

 96,286,837  202,292,344  21 ربح للسنة 
      

             -  -   للسنة  ا  رالشبمل  الد ل  
       96,286,837  202,292,344   الشامل للسنة الدخلمجموع 

      
       0,05  0,10  25 للسهم  العائد
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 رأس  
  المـال 

  ينالمساهم حساب 
  احتياطيات أخرى    رأس المال اإلضافي   عالوة أسهم    الجاري 

 أرباح 
  مستبقاة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
               

 92,151,440  87,651,440  1,500,000  -  -  -  3,000,000  2021ينبير   1فل 
 96,286,837  96,286,837  -  -  -  -  -  مجموع الد ل الشبمل للسنة 

 ،هة ذو عرقة مستح    رماد تنبزي ع 
 السداد م  قبل منشوة  ب.عة لسيكرة   
 (11مشتركة ) يأبح   

 

-  -  -  -  -  
 

67,000,000  
 

67,000,000 
                -  (197,000,000)  -  197,000,000  -  -  -  (14) يأبح زيبدة فل رأس المبي 

               
 255,438,277  53,938,277  1,500,000  197,000,000  -  -  3,000,000    2022ينبير   1فل 

 202,292,344  202,292,344  -  -  -  -  -  مجموع الد ل الشبمل للسنة 
 -  -  -  ( 197,000,000)  -  -  197,000,000  (14المبي ) يأبح زيبدة فل رأس 

 -  (19,869,678)  19,869,678  -  -  -  -  زيبدة فل احتيبال قبنونل لشركة تب عة
 ا  الجبري مسب محسبب التحويل  لى 

 (3و 1  يأبحبت)
 (200,000,000) 

 
200,000,000 

 -  - 
 

- 
 

-  
- 

 -  -  -  -  -  (183,625)  183,625  ( 13التو يس ) يأبح  عند مدار أ هم 
                               623,951,029  -  -  -  566,808,172  (199,816,375)  256,959,232  (13 مدار أ هم ،ديدة ) يأبح 

                1,081,681,650  236,360,943  21,369,678  -  566,808,172  -   257,142,857  2022ديسمبر    31في 
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   الموحد   بيان التدفقات النقدية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   2022  2021 
 در م   درهم  إيضاحات  

      األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 96,286,837  202,292,344   لسنة ربح ل

      تعديرت لـ:
 6,631,036  10,585,934  5 ا تهرس ممتللبت ومعدات  

 145,009  508,234  6  افبي مو،ودات غار ملمو ة 
 1,636,546  3,164,067  20 مصبريت تمويل  
 -  (4,401,042)  20  يرادات تمويل  

 -  38,024,727  11، 10، 8 العقود  سبسر انخفبض قيمة على مو،ودات مبلية ومو،ودات 
 3,584,997  2,488,327  15  م بفآت نهبية  دمة المو فا  مخصص 

            
 108,284,425  252,662,591   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل:

 (4,063,173)  5,437,944   أ ره و فل ذمم مدينة تجبرية    )زيبدة(   / نقص
 (131,704,512)  ( 46,388,814)      العقودزيبدة فل مو،ودات  

 (12,920,934)  12,381,284     العقودفل تلبليت    )زيبدة(   / نقص
 11,498,965  1,642,709   نقص فل تومانبت قبنلة لر ترداد  

 538,264  253,621   نقص فل مخزون 
 (67,171,384)  ( 300,515,217)    زيبدة فل مستح  م  ،هبت ذات عرقة

 100,232,899  165,507,414   زيبدة فل ذمم داسنة تجبرية وأ ره 
 (9,193,253)  18,285,332   عرقة  ،هبت ذاتفل مستح   لى    ( نقصزيبدة/ ) 

      
      

 (4,498,703)  109,266,864   األنشطة التشغيلية   )المستخدم في(  / الناتج من  النقد
 (219,448)  (678,354)  15 م بفآت نهبية  دمة المو فا  المدفوعة

       (1,636,546)  (391,394)   تللفة تمويل مدفوعة  
      

       (6,354,697)   108,197,116   األنشطة التشغيلية   )المستخدم في(   / الناتج من صافي النقد 
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (8,477,972)  (9,456,606)  5 ممتللبت ومعدات   ا تحواذ 
 (931,992)  (1,034,827)  6   مو،ودات غار ملمو ة   ا تحواذ 

 -  875,224    يرادات تمويل مستلمة  
      
      

       (9,409,964)   ( 9,616,209)    األنشطة االستثمارية  صافي النقد المستخدم في
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 53,789,625  40,213,875  11 عبسدات م  قرض م  ،هبت ذات عرقة  
 -  623,951,029   عبسدات  مدار أ هم  مبفل تلبليت متلبدة 

       -  (500,000,000)  12 وداسل  ،ل نتواريا ا تحقبق   ثر م  ثرثة أشهر    يداع 
      

 53,789,625  164,164,904   األنشطة التمويلية   من الناتج  صافي النقد 
            

 38,024,964  262,745,811   في النقد ومرادفات النقد   الزيادةصافي 
      

             18,748,145  56,773,109   النقد وا رمدة لده البنوس فل نداية السنة  
 56,773,109  319,518,920  12 نقد ومرادفات النقد في نهاية السنة  ال
      

      :  معامالت غير نقدية 
 197,000,000  -  14 مستثقبة  ال رببح  ا  مدار رأس مبي  .بفل م   

      
      

       -  37,692,759  11    مستح  م  ،هبت ذات عرقة مل مقبمة قرض م  ،هة ذو عرقة 
      

       67,000,000  -  11 ا رببح المستثقبة مستح   لى ،هة ذو عرقة  لى ع  رماد تنبزي 
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   الموحدة   إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
  معلومات عامة 1
 

كشــــركة عبمة    000008474 ــــل )"الشــــركة"( مســــجلة فل  ــــوق أنو بل العبلمل  مو،  ر صــــة رقم     ن نيبنبت ايي اي نل اي
 ن عنوان الم ت  المسجل للشركة  و نرج السراب  )"تبريا التو يس"(.   2022 بتمبر    28محدودة  ب  هم. تو ست الشركة فل  
ــبر  لاه  أنو بل  اإلمبرات العربية المبريةمربعة  ـــــــوق أنو بل العبلمل  ،زيرة  معبا   مالمتحدة.  ن الشـــــــركة وشـــــــركتهب التب عة يشـــــ

 )"المجموعة"(. بلمجموعة 
 

 خ).م.  -نيبنبت    -  المســـبحيةلخدمبت لنيبنبت   ـــب قبا ) خ).م. ،ل أي كاومملوكة  بللبمل؛ نيبنبت    تب عةتمتلك الشـــركة شـــركة  
 التب عة"(.( )"الشركة م.م.ذنيبنبت  - المسبحيةلخدمبت لنيبنبت    ب قبا  -
 

 -نيبنبت  - المســــــــبحيةلخدمبت  ل  قرر المســــــــب مون تةاار اك ــــــــم القبنونل للشــــــــركة التب عة م  نيبنبت  2022 ــــــــبتمبر    23فل  
 .2022أ توبر  17. تم اكنتهبي م  اإل،رايات القبنونية فل خ لى نيبنبت ،ل دي كاو ).م. خ).م.

 
 لتحويلالقب أـــة المحدودة )"المســـب م النهبسل"(   42تفبقية"( مل مجموعة   أنرمت الشـــركة اتفبقية نيل )"اك2022 ـــبتمبر    29فل  

لرتفبقية  قبم    وفقبا لمســب م النهبسل.  ا  و ب.ــعة للســيكرة م  قبلالتل يمللهب  )"الشــركة التب عة"( نيبنبت ،ل أي كاو ).م.خ أ ــهم 
 ركة.المسب م النهبسل نتحويل كبمل الحصة اكقتصبدية فل الشركة التب عة  لى الش

 
كتفبقية البيل )"اكتفبقية"( المبرمة مل المســــب م النهبسل إلمــــدار  وفقبا   أ ملت الشــــركة اإل،رايات القبنونية 2022أ توبر  12فل  

نيبنبت  م  ـــهم للل  در م 1  مبلغ  ـــهم  199,999,971مســـب م ندكا م   ـــهم للللل   در م  0,1   مبلغ  ـــهم  1,998,161,764
 )"الشركة التب عة"(.،ل أي كاو ).م.خ 

 
يتمثل النشــــبا الرسيســــل للشــــركة فل العمل كشــــركة قب أــــة للمنشــــوة .ــــم  المجموعة.  ن ا نشــــكة الرسيســــية للشــــركة التب عة  ل 

مـــــكنبعل   دارة المشـــــبريل التلنولو،ية  اكنتلبر والثحوا واك ـــــتشـــــبرات فل مجبي النكبي اك دمبت تصـــــنيت وتحلال البيبنبت   
  اك ــــــتشــــــبرات فل مجبي معدات وأ،هزة الحب ــــــ  ا لل   وا ــــــتر،بعهب،مل البيبنبت م  مصــــــدر واحد أو أ ثر  تخزي  البيبنبت  

   أعمبي القيبس والمســبحة   اك ــتشــبرات الهند ــية  نومة التصــوير الجوي و دارة المعلومبت  التخكيط المســبحلالتصــوير الجوي   
ــث ة تلنولو،يب المع ــبحة الثحريةلومبت    دمبت شــ ــة المســ ــبرات  ند ــ ــتشــ  دمبت نســــا الخراسط والر ــــومبت   دمبت الكثبعة     ا ــ

  ور ــم الخراسط الجةرانية  نشــر اللت   اثبعة الخراسط وا الس تصــميم أنومة الحب ــ  ا لل والبرمجيبتوتصــوير المســتندات  
 و دمبت حقوي ومراف  النفط والةبز البرية والثحرية.

 
  المدر،ةة الســــب قة لتو ــــيس الشــــركة  تمثل البيبنبت المبلية الموحدة البيبنبت المبلية للشــــركة التب عة  ب ــــتخدام القيمة  بلنســــثة للســــن

 (.3للمو،ودات والمكلوببت ) يأبح 
 

 .2022أ توبر  31م   اعتثبراللشركة فل  وق أنو بل لألوراق المبلية  العبديةتم  دراج ا  هم 
 

 .2022ديسمبر  31مسب مبت ا،تمبعية  ري السنة المبلية المنتهية فل لم تل   نبس 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

 تم تكبا  المعبيار الدولية للتقبرير المبلية الجديدة والمعدلة التبلية  التل أمـــثحت  ـــبرية المفعوي للفترات الســـنوية التل تبدأ فل أو
 ـنه البـيبـنبت المـبلـية الموحـدة. لم ي   لتكبا  المعـبيار اـلدولـية للتـقبرير المـبلـية الجـدـيدة والمعـدـلة أي ـتوثار  فل   2022يـنبير   1 عـد  

 . بم على المثبلغ المدر،ة للسنوات الحبلية والسب قة ولل  قد يةثر على محب ثة المعبمرت أو الترتاثبت المستقبلية
 

تعديرت على المعيبر 
رقم   الدولل للتقبرير المبلية

اإلشبرة  لى اإلابر   3
 المفبهيمل 

ــبليـــة رقم    ــبرير المـ ــبر الـــدولل للتقـ ــبمـــت المجموعـــة نتكبا  التعـــديرت على المعيـ ــدمـــبج   3قـ "انـ
تهـدف التعـديرت  لى تحـدـيث المعـيبر اـلدولل للتـقبرير   ا عمـبي"  وي مرة فل الســـــــــــــــنة الحـبلـية.

ــنة   3المبلية رقم   ــار  لى اإلابر المفبهيمل لســــ ــنة   2018 حاث يشــــ .  1989ندكا م   ابر  ــــ
ــيت  لى المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  ــثة لرلتزامبت التل  3 مب أنهب تأــ متكلثبت   بلنســ

المخصـــــــــــصـــــــــــبت  المكلوببت والمو،ودات    37تقل فل نكبق المعيبر المحب ـــــــــــبل الدولل رقم  
ــتحوذ نتكبا  المعيبر المحب ـــــــــــبل الدولل رقم   حديد مب  ذا كبن لت  37المحتملة  أن يقوم المســـــــــ

 نبس التزام حبلل فل تبريا اك ـــــتحواذ نتيجة  حداا  ـــــب قة.  بلنســـــثة للأـــــريثة التل  ـــــتلون 
الأــــراس   يقوم المســــتحوذ   21.ــــم  نكبق تفســــار لجنة تفســــارات التقبرير المبلية الدولية رقم  

ن الحدا الملزم لتحديد مب  ذا كب  21نتكبا  تفســـــار لجنة تفســـــارات التقبرير المبلية الدولية رقم  
 الني ينشو عني التزام ندفل الأريثة قد حدا نتبريا اك تحواذ. 

   
تعديرت على المعيبر 
  16المحب بل الدولل رقم  
الممتللبت وا كت  

العبسدات قبل    -والمعدات 
 اك تخدام المقصود 

الممتللبت وا كت  16قبمت المجموعة نتكبا  التعديرت على المعيبر المحب ــــــبل الدولل رقم   
ــم م  تللفة أي نند م  ننود  ــنة الحبلية. تمنل التعديرت أن تخصــــــــ والمعدات  وي مرة فل الســــــــ
الممتللبت وا كت والمعدات أي عبسدات م  نيل ا مــنبف المنتجة أثنبي  حأــبر ذلك ا مــل  

وقل والحبلة الرزمة لي لي ون قبدراا على العمل  بلكريقة المقصـودة م  قبل اإلدارة. وبدكا  لى الم
م  ذلــك  تعترف المنشــــــــــــــــوة  عــبســدات نيل  ــنه البنود  وتللفــة  نتــبج تلــك البنود  فل الربح أو 

  .ون المخز  2الخسبرة. تقوم المنشوة  قيبس تللفة  نه البنود وفقبا للمعيبر المحب بل الدولل رقم 
   
ــحيح". حبليبا  يحدد    ــ ل مـ ــل يعمل  شـ ــبا معنى "ا تثبر مب  ذا كبن ا مـ ــح التعديرت أيأـ تو.ـ

ذلك كتقايم مب  ذا كبن ا داي التقنل والمبدي لألمــــــل يم      16المعيبر المحب ــــــبل الدولل رقم 
  .ا تخدامي فل  نتبج أو توريد السلل أو الخدمبت  أو تو،ار ب لآل ري   أو  غراض  دارية

 
لم يتم عر.ـهب  شـ ل منفصـل فل نيبن الد ل الشـبمل  يج  أن تفصـح البيبنبت المبلية ع    ذا  

ــبرة والتل تتعل  نبنود منتجـة ليســــــــــــــت م   مـثبلغ العـبـسدات والتللـفة المـدر،ـة فل الربح أو الخســــــــــــ
مخر،بت ا نشــكة العبدية للمنشــوة  وأي نند )ننود( فل نيبن الد ل الشــبمل يشــمل  نه العبسدات 

 .والتللفة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة )يتبع(  2/1
 

تعديرت على المعيبر 
  37المحب بل الدولل رقم  

العقود المثقلة  بإللتزامبت  
 تللفة تنفان العقد -

 وي مرة فل الســنة    37قبمت المجموعة نتكبا  التعديرت على المعيبر المحب ــبل الدولل رقم  
الحبلية. تحدد التعديرت أن "تللفة الوفبي"  بلعقد تشــــــــمل "التلبليت التل تتعل  مثبشــــــــرة  بلعقد".  

ــبنية للوفبي نهنا العق ــرة  بلعقد  مب تلبليت  .ـــ د )على  يم   أن تلون التلبليت التل تتعل  مثبشـــ
 ـــــبال المثبي العمبلة والمواد المثبشـــــرة( أو تخصـــــيص التلبليت ا  ره المرتثكة مثبشـــــرة نتنفان  
العقود )على  بال المثبي تخصيص مصبريت اك تهرس لبند م  الممتللبت وا كت والمعدات  

 المستخدمة فل تنفان العقد(. 
   

دورة التحسانبت السنوية  
على   2018-2020

المعبيار الدولية للتقبرير  
 المبلية المحب بية 

على    2020-2018التعديرت الواردة فل دورة التحســــــــانبت الســــــــنوية قبمت المجموعة نتكبا    
المعبيار الدولية للتقبرير المبلية المحب ـــــــبية  وي مرة فل الســـــــنة الحبلية. تتأـــــــم  التحســـــــانبت 

 السنوية تعديرت على أربعة معبيار. 
   
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة 1عيار الدولي للتقارير المالية رقم الم  

  
ــبنيبا للشــــركة التب عة التل تصــــثح مكثقة  وي مرة  عد الشــــركة ا م نيمب   التب عة التل تستخدم يتعل   محب ثة فروق التحويل المترا مة. نتيجة لهنا التعديل  يم   للشركة  يوفر التعديل  عفبيا  .ــ

ــبا قـيبس فروق   16: د 1اإلعـفبي فل المعـيبر اـلدولل للتـقبرير المـبلـية  )أ(  أن تخـتبر ا ن أيأــــــــــــ
التحويـل المترا مـة لجميل العمليـبت ا ،نبيـة  ـبلقيمـة المـدر،ـة التل  ــــــــــــــاتم  درا،هـب فل البيـبنـبت  

 لى المعبيار الدولية للتقبرير  المبلية الموحدة للشــركة ا م  على أ ــبس تبريا انتقبي الشــركة ا م
التل   انــــدمــــبج ا عمــــبي  التوحاــــد وتــــوثارات  المــــبليــــة   ذا لم يتم  ،راي تعــــديرت على  ،رايات 
ا ــــتحوذت الشــــركة ا م م   رلهب على الشــــركة التب عة. يتوفر  يبر ممبثل للشــــركة الزمالة أو 

 )أ(. 16: د 1قبرير المبلية المشروع المشترس الني يستخدم اإلعفبي فل المعيبر الدولل للت
   
 األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

 
فل المبسة" لتقايم مب  ذا كبن  اتم  لةبي اكعتراف   10يو.ح التعديل أني عند تكبا  ا تثبر "

)المقترض(  بكلتزام المبلل  فإن المنشوة تشمل فقط الر وم المدفوعة أو المستلمة نا  المنشوة  
والمقرض   مب فل ذلك الر وم المدفوعة أو المستلمة م  قبل أي م  المنشوة أو المقرض نيب ة  

عقود اإليجبر التو.يح المتعل   سداد   16ع  ا  ر. يلةل المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
 تحسانبت العقبرات المستو،رة.

   
 عقود اإليجار   16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

 
 .المو،ورتحسانبت على التو.يح  داد تلبليت يلةل التعديل 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

 د:لم تقم المجموعة نتكبا  المعبيار الدولية للتقبرير المبلية الجديدة والمعدلة المصدرة التبلية والتل لم يح  موعد تكبيقهب  ع
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023ينبير  1  عقود التوما  17المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم 

مثبدئ اكعتراف  عقود التوما  وقيب هب وعر.هب    17يحدد المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
 عقود التوما .    4واإلفصبح عنهب ويحل محل المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  

 
نموذ،با عبمبا  يتم تعديلي لعقود التوما  مل   17يلخص المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  

 ت المشبركة المثبشرة  يومف كنهج الر وم المتةارة.  مازا
 

اكلتزام  بلتةكية  قيبس  معانة ع  اري   معبيار  ا تيفبي  تم  العبم  ذا  النموذج  تثسيط  يتم 
المتثقية  ب تخدام نهج تخصيص ا قسبا. يستخدم النموذج العبم اكفترا.بت الحبلية لتقدير 

النقدية المستقبلية ويقيس  ش ل مريح تللفة عدم   المبلغ والتوقات وعدم التو د م  التدفقبت
الفبسدة فل السوق وتوثار  يبرات و.مبنبت حبملل  اليقا . و و يو ن فل اكعتثبر أ عبر 

 وثبس  التوما . 

  

   
يوناو   الدولل  2020فل  المعيبر  على  تعديرت  الدولية  المحب ثة  معبيار  أمدر مجلس    

لمعبلجة المخبوف وتحديبت التنفان التل تم تحديد ب  عد نشر المعيبر    17للتقبرير المبلية رقم  
رقم   المبلية  للتقبرير  الدولل  17الدولل  للمعيبر  المبدسل  التكبا   تبريا  التعديرت  تة،ل   .

)متأمنبا التعديرت(  لى فترات  عداد التقبرير السنوية التل تبدأ فل    17المبلية رقم    للتقبرير
. وفل الوقت نفسي  أمدر مجلس معبيار المحب ثة الدولية تمديداا 2023ينبير    1أو  عد  

)تعديرت على المعيبر   9لإلعفبي المةقت م  تكبا  المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
( التل تمد تبريا انتهبي الصرحية الثبنت لإلعفبي المةقت م   4رير المبلية رقم  الدولل للتقب

 لى    4فل المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم    9تكبا  المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
 .  2023ينبير  1فترات التقبرير السنوية التل تبدأ فل أو  عد 

 
المحب ثة الدولية التكبا  المبدسل للمعيبر الدولل    أمدر مجلس معبيار  2021فل ديسمبر  

معلومبت المقبرنة )تعديل   -   9والمعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم    17للتقبرير المبلية رقم  
( لموا،هة تحديبت التنفان التل تم تحديد ب  عد  17على المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  

. يعبلج التعديل التحديبت فل عرض معلومبت 17مبلية رقم   مدار المعيبر الدولل للتقبرير ال 
 المقبرنة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023ينبير  1  عقود التوما  )يتثل(  17المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم 

 وثر ر،عل مب لم ي   ذلك غار عملل     17يج  تكبا  المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
 وفل  نه الحبلة يتم تكبا  نهج ا ثر الر،عل المعدي أو نهج القيمة العبدلة. 

 
اكنتقبي  ي ون تبريا التكبا  المبدسل  و نداية فترة  عداد التقبرير السنوية لةرض متكلثبت 

التل تكب  فاهب المنشوة المعيبر  وي مرة  وي ون تبريا اكنتقبي  و نداية الفترة التل تسب   
 مثبشرة تبريا التكبا  المبدسل.

  

   
  28والمعيبر المحب بل الدولل رقم    10تعديرت على المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
نيل أو المسب مة فل ا موي نا   :  ةاك تثمبرات فل الشركبت الزمالة والمشبريل المشترك

 الزمالة أو المشبريل المشتركة  وشركبتيالمستثمر 

 لم يتم  عد تحديد تبريا التكبا  

   
والمعيبر المحب ــــــــــــبل الدولل    10تتنبوي التعديرت على المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  

ــتثمر وشــــــركبتي   28رقم   ــب مة فل ا مــــــوي نا  المســــ الحبكت التل ي ون فاهب نيل أو المســــ
الزمالة أو المشــــــــــــبريل المشــــــــــــتركة. على و،ي التحديد  تنص التعديرت على أن ا رببح أو 

ع   ســـــبرة الســـــيكرة على شـــــركة تب عة ك تحتوي على نشـــــبا تجبري فل   الخســـــبسر النبتجة
ــتخدام اريقة حقوق  ــثة عني  ب ـــــ ــترس يتم المحب ـــــ ــروع مشـــــ ــركة زمالة أو مشـــــ معبملة مل شـــــ
ــبلح   ــبسر الشــــــــــــــرـكة ا م فقط فل حـدود مصــــــــــــ المللـية  يتم اكعتراف نهـب فل أرـببح أو  ســــــــــــ

ــتثمري  غار ذات الصـــلة فل تلك الشـــركة الزمالة أو ــترس. وببلمثل  فإن   المسـ المشـــروع المشـ
ــتثمبرات المحتفظ نهب فل أي شـــــــركة تب عة   ــبسر النبتجة ع   عبدة قيبس اك ـــــ ا رببح والخســـــ
 ــب قة )والتل أمــثحت شــركة زمالة أو مشــروع مشــترس يتم المحب ــثة عني  ب ــتخدام اريقة 

فقط  لى مده   حقوق المللية( يتم اكعتراف نهب فل أرببح أو  ســــــبسر الشــــــركة ا م الســــــب قة
مصــبلح المســتثمري  غار ذات الصــلة فل الشــركة الزمالة أو المشــروع المشــترس الجديدة. لم  

ــثة الدوليةيتم  عد تحديد تبريا تكبا  التعديرت م  قبل  ؛ ومل ذلك   مجلس معبيار المحب ـــ
 ُيسمح  بلتكبا  المث ر للتعديرت.

  

   
الدولل رقم    تعديرت المحب بل  المعيبر  المبلية  1على  البيبنبت  تصنيت   الموحدة:  عرض 

 المكلوببت كمتداولة أو غار متداولة 
 2023ينبير  1 

   
  2020التل تم  مـــــــدار ب فل ينبير   1تةثر التعديرت على المعيبر المحب ـــــــبل الدولل رقم  

فقط فل عرض المكلوـببت كمـتداوـلة أو غار مـتداوـلة فل نـيبن المركز المـبلل وليس مبلغ أو 
توقات اكعتراف  وي أمل أو التزام أو د ل أو مصروفبت أو المعلومبت التل تم اإلفصبح 

ود. تو.ـــــح التعديرت أن تصـــــنيت المكلوببت كمتداولة أو غار متداولة عنهب حوي تلك البن
ــنيت ك يتوثر  بلتوقعبت   يعتمد على الحقوق القبسمة فل نهبية فترة التقرير  وتحدد أن التصــــــــــ
حوي مب  ذا كبنت المنشــــــوة  ــــــتمبرس حقهب فل تو،ال تســــــوية اكلتزام  مو.ــــــحبا أن الحقوق 

ل نهبية فترة التقرير  وقدم تعريفبا لــــــــــــــــ "التسـوية" لتو.ـيح أن  قبسمة  ذا تم اكمتثبي للمواثا  ف
التســــــــــــــويـة تشــــــــــــــار  لى التحويـل  لى الكرف المقــبنـل م  النقــد أو أدوات حقوق الملليــة أو 

 المو،ودات أو الخدمبت ا  ره. 
 

 يتم تكبا  التعديرت  وثر ر،عل.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
وبيبن الممبر ة رقم    عرض البيبنبت المبلية  1تعديرت على المعيبر المحب بل الدولل رقم  

 اإلفصبح ع  السيب بت المحب بية  - 2
 2023ينبير  1 

   
ــبح ع    1تةار التعـديرت متكلـثبت المعـيبر المحـب ــــــــــــــبل اـلدولل رقم  نيمـب يتعل  ـ بإلفصــــــــــــ

الســــيب ــــبت المحب ــــبية. تســــتبدي التعديرت ،ميل حبكت مصــــكلح "الســــيب ــــبت المحب ــــبية 
الهبمة نـــــــــــــــــ "معلومبت الســيب ــة المحب ــبية الجو رية". تعتبر معلومبت الســيب ــة المحب ــبية  

ب  لى ،نــ  المعلومــبت ا  ره المــدر،ــة فل البيــبنــبت المــبليــة ،و ريــة  ذا  كــبن النور  لاهــ
للمنشـــــــــــــوة  م  المتوقل  شـــــــــــــ ل معقوي أن تةثر على القرارات التل يتخن ب المســـــــــــــتخدمون  
ا  ـب ـاون للبيبنبت المبلية لألغراض العبمة على أ ـبس تلك البيبنبت المبلية. كمب تم تعديل 

لتو.ــــــــــيح أن معلومبت الســــــــــيب ــــــــــة   1لل رقم  الفقرات الداعمة فل المعيبر المحب ــــــــــبل الدو 
ــبية التل تتعل   بلمعبمرت غار المبدية أو ا حداا أو الوروف ا  ره غار مهمة  المحب ـ
وك يلزم اإلفصـــــــبح عنهب. قد تلون معلومبت الســـــــيب ـــــــة المحب ـــــــبية ،و رية  ســـــــب  ابيعة  

بلغ غار المعــبمرت ذات الصــــــــــــــلــة أو ا حــداا أو الوروف ا  ره  حتى لو كــبنــت المثــ
،و رية. ومل ذلك  ليســت كل معلومبت الســيب ــة المحب ــبية المتعلقة  بلمعبمرت المبدية أو 

 ا حداا أو الوروف ا  ره ،و رية فل حد ذاتهب. 
 

ــرح و ثثبت تكبا  "عملية  ــبدات وأمثلة لشـ ــبا  رشـ ــثة الدولية أيأـ ــل مجلس معبيار المحب ـ و.ـ
المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم لمو.ـحة فل ا  مية النسـبية الم ونة م  أربل  كوات" ا

 نيبن الممبر ة. 2

  

   
 تعريت تقديرات المحب ثة  -  8تعديرت على المعيبر المحب بل الدولل رقم  

 
المحب بية.  التقديرات  نتعريت  المحب بية  التقديرات  فل  التةاار  تعريت  التعديرت  تستبدي 

التعريت الجديد  فإن   المبلية   مو،   البيبنبت  النقدية فل  التقديرات المحب بية  ل "المثبلغ 
التل تخأل للقيبس غار المةكد". تم حنف تعريت التةاار فل التقديرات المحب بية. ومل 
ذلك  احتفظ مجلس معبيار المحب ثة الدولية  مفهوم التةاارات فل التقديرات المحب بية فل 

 المعيبر مل اإليأبحبت التبلية:
 

يعتبر التةاار فل التقدير المحب بل النبتج ع  معلومبت ،ديدة أو تكورات ،ديدة  ك   •
 تصحيحبا لخكو.

 ن توثارات التةاار فل أحد المد رت أو أ لوب القيبس المستخدم لتكوير التقدير  •
نبتجة ع  تصحيح   لم تل   المحب بية  ذا  التقديرات  فل  تةاارات  المحب بل  ل 

 أ كبي الفترة السب قة.
 

)ا مثلة  أ مثبلا   المجلس  المحب بل 5- 4.بف  المعيبر  نتنفان  الخبمة  اإلرشبدات  (  لى 
(  ني قد يسب  3  التل تصبح  المعيبر. حنف المجلس مثبكا واحداا )مثبي  8الدولل رقم  

  ربب ب فل .وي التعديرت.

 2023ينبير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
رقم   الدولل  المحب بل  المعيبر  على  الد ل    –   12تعديرت  المة،لة    – .راس   الأراس  

 المتعلقة  بلمو،ودات والمكلوببت النبتجة م  معبملة واحدة
 2023ينبير  1 

   
تقدم التعديرت ا تثنبي د ر م  اإلعفبي م  اكعتراف المبدسل.  مو،  التعديرت  ك تكب   
المنشوة  عفبي اكعتراف المبدسل للمعبمرت التل تةدي  لى فروق .ريبية مةقتة قبنلة للخصم  

 ومتسبوية.
 

قبنلة للخصم  اعتمبداا على قبنون الأراس  المعموي  ي  قد تنشو الفروق الأريبية المةقتة وال
عند اكعتراف المبدسل  ومل والتزام فل معبملة ك تمثل اندمبج أعمبي وك تةثر على المحب ثة  
أو الربح الخب.ل للأريثة. على  بال المثبي  قد ينشو  نا عند اكعتراف  بلتزام عقد اإليجبر 

  16لمبلية رقم  ومب يقبنلي م  ح  ا تخدام المو،ودات الني يكب  المعيبر الدولل للتقبرير ا
 فل تبريا ندي عقد اإليجبر.  

  

   
  يتعا  على المنشوة اكعتراف  ومل  12كحقبا للتعديرت على المعيبر المحب بل الدولل رقم  

ومكلوببت الأريثة المة،لة ذات الصلة  مل  دراج أي أمل .ريبل مة،ل يخأل لمعبيار 
. يأيت مجلس معبيار المحب ثة  12الدولل رقم  اك ترداد الواردة فل المعيبر المحب بل  

الني يو.ح كيفية تكبا     12الدولية أيأبا مثبكتا تو.يحيبا للمعيبر المحب بل الدولل رقم  
التعديرت. تنكب  التعديرت على المعبمرت التل تحدا فل أو  عد نداية أوي فترة مقبرنة 

 رنة  تعترف المنشوة  مب يلل:معرو.ة.  بإل.بفة  لى ذلك  فل نداية أقرب فترة مقب
  

أمل .ريبل مة،ل ) لى الحد الني ي ون نيي م  المحتمل توفر ربح  ب.ل للأريثة  •
يم   فل مقبنلي ا تخدام الفرق المةقت القبنل للخصم( والتزام .ريبل مة،ل لجميل  

 الفروق المةقتة القبنلة للخصم والخب.عة للأريثة المرتثكة  مب يلل:
 مو،ودات ومكلوببت عقود اإليجبر؛ ح  ا تخدام ال -
 يقبف التشةال واك تعبدة والمكلوببت الممبثلة والمثبلغ المقبنلة المعترف نهب كجزي    -

 م  تللفة ا مل ذي الصلة. 
 

ا ثر الترا مل للتكبا  المبدسل للتعديرت كتعديل للرماد اكفتتبحل لألرببح المستثقبة   •
 حس  اكقتأبي( فل ذلك التبريا.)أو أي م ون د ر م  حقوق المللية  

  

   
رقم   المبلية  للتقبرير  الدولل  المعيبر  تكبا   المةقت م   لإلعفبي  على    9تمديداا  )تعديرت 

   (4المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم 
 

للتقبرير  الدولل  المعيبر  المةقت فل  المحدد لإلعفبي  انتهبي الصرحية  التعديل تبريا  يةار 
ا دوات المبلية     9عقود التوما  م  تكبا  المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم    4المبلية رقم  

للفترات السنوية    9 حاث تلون المنشآت مكبلثة نتكبا  المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
 . 2023ينبير  1التل تبدأ فل أو  عد 

 2023ينبير  1 
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 تتعلق بالبيانات المالية الموحدة   إيضاحات 

 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
للتقبرير   الدولل  المعيبر  على  )تعديرت  التو،ار  و عبدة  البيل  فل  اإليجبر  عقود  مكلوببت 

 ( 16المبلية رقم 
 

الثبسل   التعديل كيت يقوم  التو،ار  المستو،ر    -يو.ح  البيل و عبدة  كحقبا  قيبس معبمرت 
لاتم احتسبنهب كعملية    15التل تفل  بلمتكلثبت الواردة فل المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  

 نيل. 

 2024ينبير  1 

   
 2024ينبير  1  ( 1المكلوببت غار المتداولة مل التعهدات )تعديرت على المعيبر المحب بل الدولل رقم 

   
يو.ح التعديل كيفية أن الشروا التل يج  أن تلتزم نهب المنشوة  ري اثنل عشر شهراا  عد 

فقط التعهدات التل يتعا  على المنشوة   فترة  عداد التقبرير تةثر على تصنيت المكلوببت.
اكلتزام نهب فل أو قبل تبريا التقرير تةثر على تصنيت المكلوببت كمتداوي أو غار متداوي. 

بفة  لى ذلك  يتعا  على المنشوة اإلفصبح ع  المعلومبت فل اإليأبحبت التل تم     بإل.
مستخدمل البيبنبت المبلية م  فهم مخبار المكلوببت غار المتداولة مل التعهدات يم   أن  

 تصثح قبنلة للسداد  ري اثنل عشر شهراا.

  

 
 ورة أعره أي توثار ،و ري على البيبنبت المبلية الموحدة للمجموعة.م  غار المتوقل أن ي ون للمعبيار والتعديرت الجديدة المنك

 
ك تو،د معبيار وتعديرت ،ديدة أ ره تم تكبيقهب على المعبيار المنشـــــورة أو تفســـــارات لجنة تفســـــارات المعبيار الدولية والتل م  

 المتوقل أن ي ون لهب توثار  بم على البيبنبت المبلية الموحدة للمجموعة.
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

  االلتزامبيان  
المبلية الصــــــــبدرة ع  مجلس معبيار المحب ــــــــثة الدولية والمتكلثبت لتقبرير لللمعبيار الدولية  وفقبا تم  عداد البيبنبت المبلية الموحدة 

(  ولواسح الشــــركبت )معبيار المحب ــــثة الدولية(  المعدي)  2020  لســــنة ــــوق أنو بل العبلمل لواسح الشــــركبت فل  المعموي نهب فل  
 .2015 لسنة

 اإلعدادأساس 

ــ ل عبم على القيمة العبدلة للبدي  ريخيةتم  عداد البيبنبت المبلية الموحدة ننبيا على مبدأ التللفة التب ــتند التللفة التبريخية  شــــــــ . تســــــــ
 . السلل والخدمبتتثبدي المقدم مقبنل 

 
 و ل العملة الو يفية للمجموعة.  بلدر م اإلمبراتل يتم عرض البيبنبت المبلية الموحدة 
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20  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( اإلعدادأساس 

أ ــــهم  لتحويل"( النهبسل  ولدنج ليمتد )"المســــب م  42  أنرمت الشــــركة اتفبقية نيل )"اكتفبقية"( مل ،روب 2022 ــــبتمبر    29فل  
نيبنبت   - ـب قبا نيبنبت للخدمبت المسـبحية  -  ).م.خ -نيبنبت    -نيبنبت ،ل أي كاو ).م.خ ) ـب قبا نيبنبت للخدمبت المسـبحية 

ــركة التب عة"( ــب م النهبسل  يمللهبلتل  وا ذ.م.م( )"الشـ ــيكرة م  قبل المسـ ــعة للسـ ــب م وفقبا . و ب.ـ نتحويل  النهبسل لرتفبقية  قبم المسـ
  بمل الحصة اكقتصبدية فل الشركة التب عة  لى الشركة.

 
هبسل إلمــــدار كتفبقية البيل )"اكتفبقية"( المبرمة مل المســــب م الن وفقبا   أ ملت الشــــركة اإل،رايات القبنونية 2022أ توبر  12فل  

نيبنبت  ــهم م  للل  در م 1 قيمة    ــهم  199,999,971للمســب م ندكا م   ــهم للل  در م  0,1 قيمة    ــهم  1,998,161,764
 )"الشركة التب عة"(.،ل أي كاو ).م.خ 

 
الشـركة التب عة م  السـيكرة على  مشـتركة حاث  ـتسـتمر   تخأـل لسـيكرةا  ـهم المنكور أعره  لى الشـركة  و معبملة  تحويل ن  

    تعتبر عملية  عبدة التنويم  نه  برج نكبق المعيبر الدولل للتقبرير المبليةوببلتبلل.  التنويمقبل المسـب م النهبسل قبل وبعد  عبدة  
 للمحب ثة ع   عبدة التنويم. المصبلحاريقة تجميل  نتكبا  الشركة  قبمتا عمبي".  اندمبج" 3 رقم
 

أن  عبدة   و  المصــبلحلســيكرة المشــتركة  ب ــتخدام اريقة تجميل  ل  الخب.ــعةا عمبي   اندمبجبدأ ا  ــب ــل للمحب ــثة ع   يتمثل الم
ــيكر ويتم  ل التنويم  ــبدي م  منوور الكرف المسـ . لهنا داسمبا مدمجةكمب لو كبنت   المندمجة ا ارافعرض  ندون ،و ر اقتصـ

   ةض النور ع  ـتبريخهـب الفعلل اكـندمـبجالةرض  تقوم الشــــــــــــــركـة ـ بلمحـب ـــــــــــــــثة ع  المعـبمـلة م  ـنداـية الفترة التل يحـدا فاهـب  
  فإن أرقبم المقبرنة 2022 ــبتمبر    28فل   و تو ــيس الشــركة    حاث أنالمدمجة.    المنشــآتالمقبرنة لتشــمل ،ميل أرقبم    وتعرض

 تمثل المعلومبت المبلية للشركة التب عة فقط. 2022 ديسمبر 31المنتهية فل  لسنةلالموحدة  البيبنبت المبليةفل 
 

تلوي  حقوق المللية قبل   ترحالالمدمجة. وببلتبلل   ـاتم   المنشـآتمفهوم تجميل المصـبلح  شـ ل عبم على فر.ـية ا ـتمرار    يسـتند
 ديسمبر 31المنتهية فل    للسنةللمجموعة  الموحدة    ت المبليةالبيبنبالدمج والتبريا المرتثط  بلمو،ودات والمكلوببت عند الدمج. فل  

2022: 
 
 "؛الجبري  ا  حسبب المسب م" بتم دمجه التلرأس مبي الشركة التب عة  تم  دراج •
 "؛ والمستثقبةللشركة التب عة التل تم دمجهب .م  "ا رببح   المستثقبةا رببح  تم  دراج •
 اكحتيبايبت القبنونية للشركة التب عة التل تم دمجهب .م  "اكحتيبايبت ا  ره". تم  دراج •

 أساس التوحيد

 التب عة. تتحق  السيكرة عندمب ي ون لده الشركة: وشركتهب ن البيبنبت المبلية الموحدة تتأم  البيبنبت المبلية للشركة 
 

 السلكة على الجهة المستثمر فاهب؛ •
 للعواسد المتةارة النبتجة م  الشرا ة مل الجهة المستثمر نهب أو الحقوق فاهب؛ والتعرض  •
 القدرة على ا تخدام  لكتهب على الجهة المستثمر نهب للتوثار على عواسد ب. •

 
 لى و،ود   الوقبسل والوروفتقوم الشــــركة  إعبدة تقايم نيمب  ذا كبن لديهب  ــــيكرة على الجهة المســــتثمر نهب أم ك فل حبي أشــــبرت 

 تةارات فل واحد أو أ ثر م  عنبمر السيكرة الثرا المدر،ة أعره. 
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عندمب ي ون لده الشـركة أقل م  غبلبية حقوق التصـويت فل الجهة المسـتثمر نهب  فإنهب تمتلك السـيكرة على الجهة المسـتثمر نهب 
عندمب تلون حقوق التصـــــويت كبنية لمنحهب القدرة العملية لتو،يي ا نشـــــكة ذات الصـــــلة للجهة المســـــتثمر نهب  شـــــ ل منفرد. تو ن 

ذات الصـــــلة لتقايم نيمب  ذا كبنت حقوق تصـــــويت الشـــــركة فل الجهة المســـــتثمر نهب الوقبسل والوروف  ميل  الشـــــركة فل اكعتثبر ،
  بنية أم ك لمنحهب السيكرة   مب فل ذلك: 

 
 حجم امترس الشركة لحقوق التصويت  بلنور  لى حجم وتوزيل أ هم أمحبب ا موات ا  ري ؛ •
   أو أي م  مبللل ا موات ا  ري  أو أاراف أ ره؛حقوق التصويت المحتملة التل تمتللهب الشركة •
 الحقوق النبشئة م  الترتاثبت التعبقدية ا  ره؛ و •
ــكة ذات الصـــلة فل  • ــار  لى أن الشـــركة تمتلك  أو ك تمتلك  القدرة الحبلية لتو،يي ا نشـ ــبنية تشـ أية حقبس  و روف  .ـ

 تصويت فل ا،تمبعبت المسب ما  السب قة.الوقت الني يكل  نيي  مدار قرارات   بإل.بفة  لى أنمبا ال
 
يبدأ توحاد الشـــــركة التب عة عندمب ي ون للشـــــركة الســـــيكرة على الشـــــركة التب عة وينتهل عندمب تفقد الشـــــركة الســـــيكرة على الشـــــركة  

المســــــتحوذة أو المســــــتثعدة  ري الســــــنة فل الربح أو الخســــــبرة منن  نتبسج الشــــــركبت التب عةالتب عة. وعلى و،ي التحديد  يتم  دراج 
 التبريا الني تحصل نيي الشركة على السيكرة وحتى التبريا الني تفقد نيي الشركة السيكرة على الشركة التب عة.

 
ــروريبا  يتم  ،راي التعديرت على البيبنبت المبلية ــبية  للشــــــركبت التب عة لتتواف   الموحدة  عندمب ي ون ذلك .ــــ ــبت المحب ــــ ــيب ــــ الســــ

 السيب بت المحب بية للمجموعة.  المستخدمة مل
 

  المصــــــــــــــبريت والتـدفقـبت النقـديـة المتعلقـة  ـبلمعـبمرت مـب نا  اإليراداتيتم حـنف ،ميل المو،ودات والمكلوبـبت  حقوق الملليـة  
 أعأبي المجموعة  بللبمل عند توحاد ب.

 
مللية غار المســيكرة فل الشــركبت التب عة  شــ ل منفصــل ع  حقوق المجموعة فل  نه الشــركبت. قد يتم قيبس يتم تحديد حقوق ال

حقوق المللية غار المســــيكرة التل تمثل حقوق مللية حبلية وتخوي حبملاهب للحصــــوي على حصــــة تنب ــــبية فل مــــبفل مو،ودات 
ة التنب ــبية لحقوق المللية غار المســيكرة للمثبلغ المعترف نهب لصــبفل  المنشــوة فل حبلة التصــفية مبدسيبا  بلقيمة العبدلة أو  بلحصــ

المو،ودات القبنلة للتحديد فل الشـــــركة المســـــتحوذ علاهب. يتم ا تيبر أ ـــــبس القيبس على أ ـــــبس كل معبملة على حدة. يتم قيبس  
اذ   ن القيمة المدر،ة لحقوق المللية غار حقوق المللية غار المســــــــــــــيكرة ا  ره مبدسيبا  بلقيمة العبدلة. كحقبا لتبريا اك ــــــــــــــتحو 

المســــــيكرة  ل قيمة  نه الحصــــــص عند اإلعتراف المبدسل  بإل.ــــــبفة  لى حصــــــص حقوق المللية غار المســــــيكرة فل التةاارات 
  الرحقة فل حقوق المللية.

 
ــركة و لى ح ــبمل ا  ر تلون عبسدةا  لى مبللل الشـــ ــبرة وكل نند م  الد ل الشـــ ــيكرة.  ن   ن الربح أو الخســـ قوق المللية غار المســـ

مجموع الد ل الشــبمل للشــركبت التب عة ي ون عبسداا  لى مبللل الشــركة و لى حقوق المللية غار المســيكرة حتى و ن نتج ع  ذلك 
 رماد عجز فل حقوق المللية غار المسيكرة. 

 
ــبنهب كمعبمرت حقوق مللية.  ــيكرة يتم احتسـ ــبرة السـ ــركبت التب عة والتل ك تةدي  لى  سـ  ن التةارات فل مللية المجموعة فل الشـ
يتم تعديل القيم المدر،ة لمللية المجموعة وحقوق المللية غار المســــــــيكرة لتع س التةارات فل مللاتهب فل الشــــــــركبت التب عة. يتم  

ــرة فل حقوق تعديل أي فرق نا  قيمة حق ــيكرة والقيمة العبدلة للبدي المدفوع أو المقبوض يتم  درا،ي مثبشــــــــ وق المللية غار المســــــــ
 .الشركةالمللية وي ون عبسداا  لى مبللل 
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ــيكرة على الشـــــــركة التب عة  يتم اكعتراف  وي ربح أو  ســـــــبرة فل نيبن الربح أو الخســـــــبرة الموحد ويتم  عندمب تفقد المجموعة الســـــ
( القيمة المدر،ة  ــــب قبا 2( مجموع القيمة العبدلة للمبلغ المســــتلم والقيمة العبدلة  ية حصــــة مســــتثقبة و )1احتســــبنهب كبلفرق نا  )
ــثة على ،ميل المثبلغ للمو،ودات ) مب فل ذل ــيكرة. يتم المحب ـــ ــركة التب عة وأية حقوق مللية غار مســـ ــهرة(  ومكلوببت الشـــ ك الشـــ

المجموعة قبمت  ب ــتثعبد مو،ودات كمب لو كبنت المعترف نهب  ــب قبا فل نيبن الد ل الشــبمل الموحد المتعلقة نتلك الشــركة التب عة 
أو التحويل  لى تصنيت د ر نيبن الربح أو الخسبرة الموحد   عبدة التصنيت  لى    ) معنى د ر أو مكلوببت الشركة التب عة مثبشرة  

ــتثمبر محتفظ  ي فل فل حقوق المللية كمب  و محدد/ مســـموح  ي وفقبا للمعبيار الدولية للتقبرير المبلية( .  ن القيمة العبدلة  ي ا ـ
ــيكرة يتم اعتثبره كبلقي ــب قة نتبريا فقدان الســ ــركة التب عة الســ ــثة الرحقة وفقبا الشــ مة العبدلة عند اكعتراف المبدسل وذلك فل المحب ــ

التللفة عند اكعتراف المبدسل  ب ــــــــــتثمبر فل شــــــــــركة زمالة أو مشــــــــــروع أو   عندمب ينكب    9للمعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  
 مشترس.

 
 هي لة المجموعة

 
 وا داي المبلل للشركة وشركتهب التب عة كمب  و مو.ح أدنبه:تتأم  البيبنبت المبلية الموحدة المركز المبلل 

 
 الرئيسية األنشطة  مكان التأسيس حصة الملكية اسم الشركة التابعة

 2022 2021   
     

) ب قبا نيبنبت ،ل أي كاو ).م.خ 
 -نيبنبت للخدمبت المسبحية 

 ب قبا  -).م.خ  -نيبنبت 
 -نيبنبت للخدمبت المسبحية 

 نيبنبت ذ.م.م(

اإلمبرات العربية   % 100 100%
 المتحدة

 1را،ل  يأبح 

 
مارا  يرو ـــــــبيس ليمتد    و لنتو ـــــــيس شـــــــركتا  تب عتا  مملوكتا   بللبمل   ايي أي نل اي  ـــــــل  قبمت نيبنبت  كحقبا لنهبية الســـــــنة

ــتمنتس ليمتد  ــتا مســـــــجلة فل  ـــــــوق أنو بل العبلمل  مو،  وبيبنبت انفســـــ على    000009117و   000009112  أرقبم  ر صـــــ
 (.27التوالل كشركبت  بمة محدودة  ب  هم ) يأبح 

 
 قطاعات التشغيل

 
 قكبعبت التشةال  كريقة تتف  مل التقبرير الدا لية المقدمة  لى اإلدارة التنفانية للمجموعة.  دراجيتم 

 
  منهب  يرادات وتتلبد مصــــــــــبريت   مب فل ذلك قكبع التشــــــــــةال  و أحد م ونبت المجموعة التل تمبرس أنشــــــــــكة تجبرية قد تحق

المتعلقة  بلمعبمرت مل أي م  م ونبت المجموعة ا  ره. تتم مرا،عة النتبسج التشــــةالية لجميل قكبعبت  والمصــــبريتاإليرادات 
قكبع وتقايم أداسي  التشـــةال  شـــ ل منتوم م  قبل اإلدارة التنفانية للمجموعة كتخبذ قرارات  شـــون الموارد التل  ـــاتم تخصـــيصـــهب لل

 (.24والتل تتوفر  شوني معلومبت مبلية ) يأبح 
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  ات االعتراف باإليراد

ــتحقة لهب مقبنل تحويل  البدكتيتم قيبس اإليرادات  بلمبلغ الني يع س   ــوة أن تلون مســـــــ ــللالتل تتوقل المنشـــــــ والخدمبت  لى    الســـــــ
العمري   ب ــتثنبي المثبلغ المحصــلة نيب ة ع  أاراف ثبلثة. تقوم المجموعة نتقايم ترتاثبت  يراداتهب مقبنل معبيار محددة لتحديد مب 

 أو وكال. كمدير ذا كبنت 
 

على العقد ننبيا على    قبسمبا   أو الخدمبت المتعهد نهب  فإنهب تنشــئ أمــرا   الســلل بلتزام ا داي م   ري تســليم    مجموعةعندمب تفل ال ــتلم م  العمال مبلغ اإليرادات المعترف نهب  فإن  نا يةدي  لى    البديالم تســــــــ  م  ا داي. عندمب يتجبوز مبلغ    البديمبلغ  المســــــ
 . مكلوببت عقد

  
 متخصصة.تعترف المجموعة  بإليرادات م  تكوير نرامج اللمباوتر و دمبت النكبي اكمكنبعل لتكبيقبت ا عمبي ال

 
 اإليرادات المعترف بها مع مرور الوقت

 
 تطوير البرمجيات وخدمات الذكاء االصطناعي 

 
تقدم المجموعة  دمة تكوير وتركا  ومـيبنة البرامج المختلفة ومنتجبت النكبي اكمـكنبعل للعمليبت التجبرية المتخصـصـة التل 

الخدمبت كبلتزام أداي يتم الوفبي  ي  مرور الوقت. يتم اكعتراف  بإليرادات تتســـم  كبيعتهب على المده الكويل. يتم اكعتراف نهنه 
 لهنه الخدمبت ننبيا على مرحلة ا تلمبي مراحل ا داي الخبمة  بلعقد.

 
  قيمت اإلدارة أن مرحلة ا ــــــــتلمبي معبلم ا داي كمب فل نهبية فترة التقرير  ل مقيبس منب ــــــــ  للتقدم نحو الوفبي اللبمل  بلتزامبت 

 اإليرادات م  العقود مل العمري. - 15ا داي  نه  مو،  المعيبر الدولل للتقبرير المبلية 
 

  وببلتبلل يتم اكعتراف  ومــل العقد التركا م  العمال حتى تلتمل  دمبت   مســتحقبا البرامج   تركا   دمبت  ك ي ون الدفل مقبنل
 فل مقبنل الخدمبت المقدمة حتى تبريخي. المنشوةتل تمثل ح  ال  التركا على مدار الفترة التل يتم فاهب تنفان  دمبت 

 
 اإليرادات المعترف بها في زمن محدد

 
 ن نقل الســيكرة على منتج أو  دمة  لى العمال يتم  شــ ل فوري  يتم اكعتراف  بإليرادات  نورافل  عض العقود قصــارة ا ،ل  

 .فل زم  محدد
 

   مكلوببت العقودمو،ودات و 
 

عند مســــــتوه التزام ا داي وليس على مســــــتوه العقد وأني   مكلوببت العقودنتحديد أني يج  اكعتراف  مو،ودات و   المجموعةقبمت 
مو،ودات   مجموعة. تصـــــــــــنف البيبنبت المبلية الموحدة شـــــــــــ ل منفصـــــــــــل فل ال  مكلوببت العقود،ودات و يج  عرض كرا م  مو 

 كمتداوي وغار متداوي على أ بس التوقات ونمط تدف  الفواسد اكقتصبدية.   مكلوببت العقودو 

 معداتالممتلكات و ال

 اكعتراف والقيبس 
 

 توهر ننود الممتللبت والمعدات  بلتللفة التبريخية نبقصبا اك تهرس المترا م و سبسر انخفبض القيمة المترا مة   ن و،دت. 
 

ــراي ل   تللفة الممتللبت والمعدات ــتحواذ.  تللفة الشـ ــبريت أ ره تتعل   بك ـ ــبفة  لى أي مصـ ــمل تللفة  بإل.ـ التل   المو،وداتتشـ
وا تعبدة الموقل الني  البنود  عند اكقتأبي  لتلبليت تفليك و زالة  المبدسللمواد والعمبلة المثبشرة والتقدير  تللفة ا  ذاتيبُ يتم تشااد ب  

 م  نفقبت اإلنتبج العبمة. مرسمةتو،د نيي  ونسثة 
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 التلبليت الرحقة 
 

للبـند  ذا كـبن م  المحتمـل أن تـتدف  المـنبفل   المـدر،ـةم  ننود الممتللـبت والمعـدات فل القيمـة  نـنديتم اكعتراف نتللـفة ا ــــــــــــــتـبداي  
ــمنة فل   ــتقبلية المأــــ ــ ل موثوق. يتم اكعتراف نتلبليت    مجموعة لى ال البنداكقتصــــــبدية المســــ ــيبنةويم   قيبس تللفتهب  شــــ   الصــــ

 .الموحد الاومية للممتللبت والمعدات فل نيبن الربح أو الخسبرة والد ل الشبمل ا  ر
 

 اك تهرس
 

) خرف ا را.ـل ذات المللية الحرة وا عمبي الرأ ـمبلية قاد  المو،وداتيتم اكعتراف  بك ـتهرس م  أ،ل شـك  تللفة أو تقايم  
 منهب قيمهب المتثقية على مده عمر ب اإلنتب،ل   ب تخدام اريقة القسط الثبنت  على ا  س التبلية: مكروحبا التنفان( 

 
    سنوات

 تحسانبت على المو،ور  5
 معدات م بت  وكمباوتر   3
 أثبا وتجهازات   3

 
نهـبيـة كـل فترة تقرير ويتم  دراج أيـة تةارات فل يتم مرا،عـة ا عمـبر اإلنتـب،يـة المقـّدرة والقيمـة المتثقيـة واريقـة اك ــــــــــــــتهرس فل  

 التقديرات  وثر مستقبلل.
 

بند م  الممتللبت والمعدات عند اك ـــــــــــتثعبد أو عندمب ك يتوقل أن تنشـــــــــــو منبفل اقتصـــــــــــبدية مســـــــــــتقبلية م  ن  لةبي اكعترافيتم 
ــتثعبد أو   ــبرة النبتجة ع  ا ـــ ــتمر لألمـــــل. يتم تحديد الم ســـــ  أو الخســـ ــتخدام المســـ ــتقبعد أحد  اك ـــ ي على أني الفرق نا  و ا مـــ

 ل الربح أو الخسبرة.ويتم اكعتراف  ي فالمدر،ة لألمل عبسدات البيل والقيمة 
 

 ا عمبي الرأ مبلية قاد التنفان
 

ــثح المتلبدة على الممتللبت والمعدات التل لم تلتمل و  النفقبتيتم التعبمل مل   ــتخدام فل تبريا التقرير تصـــــــــ وعمبي ك،ب زة لر ـــــــــ
ــمبلية قاد التنفان. ك يتم   ــتخدام    المو،وداتاك ـــــتهرس على  نه  تحمالرأ ـــ ــثح ،ب زة لر ـــ المقصـــــود وتحويلهب  لى فئة حتى تصـــ

 ا موي المنب ثة.

  ملموسة ال غير موجوداتال

 المو،ودات غار الملمو ة المستحوذ علاهب  ش ل منفصل
 

ــة ذات ا عمبر اإلنتب،ية المحددة   ــتحوذ علاهبيتم  دراج المو،ودات غار الملمو ــــ ــل  بلتللفة   المســــ ــ ل منفصــــ ــبا  شــــ اإلافبي  نبقصــــ
المترا م و سـبسر انخفبض القيمة المترا مة. يتم اكعتراف  بإلافبي على أ ـبس القسـط الثبنت على مده ا عمبر اإلنتب،ية المقدرة 

 على ا  س التبلية:
 

    سنوات
 نرامج كمباوتر ور ص    3

 
تـوثار أي تةاارات فل التقـدير على    احتســـــــــــــــببتتم مرا،عـة العمر اإلنتـب،ل المقـدر واريقـة اإلافـبي فل نهـبيـة كـل فترة تقرير  مل  

 شــــ ل منفصــــل  ســــتحوذ علاهب أ ــــبس مســــتقبلل. يتم تســــجال المو،ودات غار الملمو ــــة ذات ا عمبر اإلنتب،ية غار المحددة والم
 ة المترا مة. سبسر انخفبض القيم نبقصبا  بلتللفة 
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 غار الملمو ة بلمو،ودات   لةبي اكعتراف
 

بلمو،ودات غار الملمو ــة عند اك ــتثعبد  أو عندمب ك يتوقل أي منبفل اقتصــبدية مســتقبلية م  اك ــتخدام أو   اكعتراف لةبي يتم 
ــبفل   ــتثعبد المو،ودات غار الملمو ـــــة  والتل تقبس  بلفرق نا  مـــ ــبسر النبتجة ع  ا ـــ ــتثعبد. يتم اكعتراف  ب رببح أو الخســـ اك ـــ

 لألمل  فل الربح أو الخسبرة عند ا تثعبد ا مل. المدر،ةعبسدات اك تثعبد والقيمة 

 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة  

ب الملمو ــــــــة وغار الملمو ــــــــة ) ب ــــــــتثنبي الشــــــــهرة( على مرا،عة القيم المدر،ة لمو،وداتهفل نهبية كل فترة تقرير    مجموعةالعمل  ت
وذلك لتحديد  ن كبن  نبلك مب يشـــار  لى أن  نه المو،ودات قد تعر.ـــت  لى  ســـبسر انخفبض القيمة.  ذا  واك ـــتثمبرات العقبرية  

فل حبي عدم    .(دت ن و،)وذلك لتحديد  سـبسر انخفبض القيمة لألمـل  القبنلة لإل ـترداد   ةو،د مب يشـار  لى ذلك يتم تقدير القيم
للنقد التل  ةنتقدير القيمة القبنلة لإل ــــترداد للوحدة المنتج  مجموعةالتم   م  تقدير القيمة القبنلة لإل ــــترداد  مــــل محدد  تقوم ال

يعود  لاهب ا مـــــل نفســـــي. عندمب يم   تحديد أ ـــــس توزيل معقولة وثبنتة  يتم توزيل ا مـــــوي المشـــــتركة  لى وحدات منتجة للنقد 
 دة  أو يتم توزيعهب  لى أمةر مجموعة م  الوحدات المنتجة للنقد التل يم   تحديد أ س توزيل معقولة وثبنتة لهب.محد
 

 ن القيمة القبنلة لر ــــترداد  ل القيمة العبدلة لألمــــل نبقصــــبا تللفة البيل أو القيمة فل اك ــــتخدام  أيهمب أعلى. عند تقايم القيمة 
فقبت النقدية المســـــتقبلية المقدرة  لى قيمهب الحبلية  ب ـــــتخدام معدي  صـــــم يع س تقايمبت الســـــوق فل اك ـــــتخدام  يتم  صـــــم التد

 الحبلية للقيمة الزمنية لألمواي والمخبار الخبمة  بلمو،ودات التل لم يتم تعديل تقديرات التدفقبت النقدية المستقبلية لهب. 

 
ــل  )أو الوحـدة منتجـة للنـقد(  مـب يـقل ع  القيمـة المـدر،ـة  يتم تخفيض القيمـة فل حـبي تم تقـدير القيمـة الـقبنـلة لإل ــــــــــــــترداد  مــــــــــــ

المدر،ة لألمــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد(  لى القيمة القبنلة لإل ــــترداد. يتم اإلعتراف  خســــبسر اكنخفبض مثبشــــرةا فل ا رببح أو 
 فبض كتنزيل م  مخصص  عبدة التقايم.الخسبسر   ك  ذا كبن ا مل معبد تقايمي فاتم عند ب تسجال  سبسر اكنخ

 
فل حبلة ا ـــــتر،بع  ســـــبسر انخفبض القيمة تتم زيبدة القيمة المدر،ة لألمـــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد(  لى القيمة المعدلة القبنلة  

ــترداد   حاث ك تزيد القيمة المدر،ة المعدلة ع  القيمة المدر،ة لألمــــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( نيمب لو لم يتم احتســــــبب   لإل ــــ
 لى   ســـبسر انخفبض القيمة فل الســـنوات الســـب قة. يتم اكعتراف  ب ـــتر،بع  ســـبسر انخفبض القيمة مثبشـــرةا فل الربح أو الخســـبرة 

 الحد الني يةدي نيي  لى ا تثعبد  سبرة اكنخفبض فل القيمة التل تم اكعتراف نهب لألمل فل السنوات السب قة.

  المخزون 

  أيهمب أقل. تشــــتمل التللفة على المواد المثبشــــرة  وعند اكقتأــــبي  القبنلة للتحق  ســــعر التللفة أو مــــبفل القيمة   وهر المخزون ي
تلبليت العمبلة المثبشـــــــــرة وتلك المصـــــــــروفبت غار المثبشـــــــــرة التل تم تلبد ب للومـــــــــوي  بلمخزون  لى موقعي وحبلتي الحبلية. يتم  

،ميل  نبقصـــــبا  ـــــعر البيل المقدر  القبنلة للتحق المر،ح للتللفة. يمثل مـــــبفل القيمة    احتســـــبب التللفة  ب ـــــتخدام اريقة المتو ـــــط
 والتلبليت التل  اتم تلبد ب فل التسوي  والبيل والتوزيل. لإلنجبزالتلبليت المقدرة  

 المخصصات
نتيجة لحدا  ـبن   فم  المحتمل أن  يتم اكعتراف  بلمخصـصـبت عندمب ي ون على المجموعة التزام حبلل )قبنونل أو ا ـتدكلل( 

 تلون المجموعة مكبلثة نتسوية  نا اكلتزام ويم   عمل تقدير موثوق لمبلغ اكلتزام.
 

المكلوب لتســــــــــــوية اكلتزام الحبلل فل تبريا التقرير  مل ا  ن فل   للبديالمبلغ المعترف  ي كمخصــــــــــــص  و أفأــــــــــــل تقدير   ن  
ــ وس المحيكة  بك ــوية اكلتزام اكعتثبر المخبار والشـــــ ــتخدام التدفقبت النقدية المقدرة لتســـــ لتزام. عندمب يتم قيبس المخصـــــــص  ب ـــــ

 (.،و ريبا  ل القيمة الحبلية لتلك التدفقبت النقدية )عندمب ي ون توثار القيمة الزمنية للنقود  المدر،ةالحبلل  فإن قيمتي 
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فل تبريا نيل المنتجبت ذات   للسـلليتم اكعتراف  مخصـصـبت التللفة المتوقعة كلتزامبت الأـمبن  مو،  تشـريعبت البيل المحلل  

  فأل تقدير م  أعأبي مجلس اإلدارة للنفقبت المكلوبة لتسوية التزام المجموعة. وفقبا الصلة  

 الموظفيننهاية خدمة مكافآت 

ت المقّدرة ك ـــــــــتحقبقبت المو فا  المتعلقة  بإل،بزات الســـــــــنوية وتنا ر الســـــــــفر ننبيا على الخدمبت ا ـــــــــتحقبق لرلتزامب  تلوي يتم    .م  قبل المو فا  المة لا  حتى نهبية السنةالمقدمة 
 

مخصــــص   بفة مثبلغ م بفوة نهبية الخدمة المســــتحقة للمو فا  م  غار مواانل دولة اإلمبرات العربية المتحدة  تلوي يتم أيأــــبا 
ع  فترات  دمتهم حتى نهبية الســـنة. يتم  دراج اك ـــتحقبق المتعل    2019لســـنة   للواسح التو يت فل  ـــوق أنو بل العبلملوفقبا 

ــفر تحت نند مكلوببت متداولة  نانمب يتم  دراج المخصــــص المتعل   م بفآت نهبية الخدمة تحت نند   ــنوية وتنا ر الســ  بإل،بزة الســ
 مكلوببت غار متداولة.

 
يتم تســــــــــــــديد المســــــــــــــب مبت المكلوبة للهائة العبمة للمعبشــــــــــــــبت والتومانبت اك،تمبعية المتعلقة  بلمو فا  المواانا  وفقبا للقبنون 

ــبدر فل عبم  2اكتحبدي رقم ) ــب مبت على  2000( لدولة اإلمبرات العربية المتحدة الصــــ ــبرةأو   الربح. يتم تحمال  نه المســــ  الخســــ
  ري فترة الخدمة للمو فا .

 جنبية األعمالت ال

 العملة الو يفية وعملة العرض للمجموعة. وعتبر الدر م اإلمبراتل  يلةرض  نه البيبنبت المبلية الموحدة  
 

عنــد  عــداد البيــبنــبت المــبليــة الموحــدة للمجموعــة  يتم اكعتراف  ــبلمعــبمرت التل تتم  عمرت غار العملــة الو يفيــة للمجموعــة  
ــبسدة فل تواريا المعبمرت. فل نهبية كل فترة تقرير  يتم  عبدة تحويل البنود النقدية )العمرت ا ،نبية(  و ــــــــــعب ر الصــــــــــرف الســــــــ

ــبـسدة فل ذـلك الـتبريا. يتم  عـبدة تحوـيل البنود غار النـقدـية المـدر،ـة ـ بلقيمـة العـبدـلة والمحـددة   ـ بلعمرت ا ،نبـية ـ ب  ــــــــــــــعـبر الســــــــــــ
الني تم نيي تحديد القيمة العبدلة. ك يتم  عبدة تحويل البنود غار النقدية التل يتم   بلعمرت ا ،نبية  ب  ــعبر الســبسدة فل التبريا

قيب ــــهب م  حاث التللفة التبريخية  عملة أ،نبية. يتم اكعتراف  فروق الصــــرف على البنود النقدية فل الربح أو الخســــبرة فل الفترة 
 التل تنشو فاهب  ب تثنبي مب  و منصو  عليي فل المعبيار.

 
يتم تحويل البنود غار النقدية التل يتم قيب هب  بلقيمة العبدلة  عملة أ،نبية  ب تخدام أ عبر الصرف فل التبريا الني تم نيي تحديد 
ــبسر القيمة  القيمة العبدلة. يتم تســـــــجال فروق التحويل للمو،ودات والمكلوببت المدر،ة  بلقيمة العبدلة كجزي م  م ب ـــــــ  أو  ســـــ

على المو،ودات والمكلوببت غار النقدية مثل حقوق المللية المحتفظ   التحويلالمثبي  يتم اكعتراف  فروق   العبدلة. على  ــــــــــــــبال
ــبسر القيمة العبدلة وفروق   ــبرة كجزي م  م ب ـــ  أو  سـ ــبرة فل الربح أو الخسـ  التحويلنهب  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخسـ

ــنفة  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل ا  المو،وداتعلى   ــهم المصــــــ ــبمل ا  ر يتم اكعتراف نهب فل غار النقدية مثل ا  ــــــ نيبن لشــــــ
 .الموحد الد ل الشبمل ا  ر



 بيانات ايه أي بي ال سي 

 

27  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 قياس القيمة العادلة

لتحويل التزام فل معبملة منومة نا  المشـبركا  فل السـوق فل    ـدادهالقيمة العبدلة  ل السـعر الني  ـاتم ا ـترمي لبيل أمـل أو 
تع س و التبريا.  ب فل ذلكالومـــوي  لاه  للمجموعة  الســـوق ا  ثر فبسدة الني يم   غيب يتبريا القيبس فل ا مـــل أو  فل حبلة  

 مخبار عدم ا داي. لرلتزامالقيمة العبدلة 
 

قيبس القيم العبدلة للل م  المو،ودات والمكلوببت المبلية وغار    للمجموعةيتكل  عدد م  الســــيب ــــبت واإلفصــــبحبت المحب ــــبية 
 المبلية.

 
رج فل  ـــوق نشـــط لتلك ا داة. يعتبر القيمة العبدلة لألداة  ب ـــتخدام الســـعر المد  مجموعة  تقيس العندمب ي ون أحد ا دوات متبحبا 

ــوق   ــكبا الســ ــ ل دوري أو المكلوببت تتم  المو،ودات ذا كبنت معبمرت   نشــ ــبس   كبفِ وحجم   شــ ــعار على أ ــ لتوفار معلومبت التســ
 مستمر.

 
  لعرقةاتسـتخدم تقنيبت التقايم التل تزيد م  ا ـتخدام المد رت ذات   المجموعة ذا لم ي    نبس  ـعر مدرج فل  ـوق نشـط  فإن  

ــتخدام المد رت غار   القبنلة للمرحوة ــم  تقنية التقايم المختبرة ،ميل العوامل التل قد يو ن ب القبنلة للمرحوةوتقلال ا ـــــ . تتأـــــ
  المشبركون فل السوق فل اكعتثبر عند تسعار أي معبملة.

 
والمرا ز الكويلة    المو،وداتتقيس    لمجموعةا بلقيمة العبدلة لي  ـعر عرض و ـعر ال   فإن   كبن ا مـل أو اكلتزام المقبس ذا  

  سعر العرض والمكلوببت والمرا ز القصارة  سعر الكل .
 

المدفوع    للبديأي القيمة العبدلة   - ن أفأـــــل دلال على القيمة العبدلة  داة مبلية عند اكعتراف المبدسل  و عبدة  ـــــعر المعبملة  
ــتلم.  ذا قررت   ــعر المعبملة اكعترافدلة عند  أن القيمة العب  المجموعةأو المســــــ بلقيمة   اكعترافولم يتم    المبدسل تختلف ع   ــــــ

وك تســتند  لى تقنية تقايم يتم م   رلهب الح م على أي مد رت غار   مــل أو التزام ممبثل ســعر مدرج فل  ــوق نشــط  العبدلة  
تعديلهب لتو،ال و  بلقيمة العبدلة     مبدسيبا ا داة المبلية    يتم قيبسقبنلة للمرحوة للل تلون غار ،و رية نيمب يتعل   بلقيبس  عند ب 

  يتم اكعتراف نهنا الفرق فل الربح أو الخسبرة على أ بس كحقبا الفرق نا  القيمة العبدلة عند اكعتراف المبدسل و عر المعبملة.  
القبنلة  نبيبنبت الســـــــــــوق  شـــــــــــ ل كبمل مدعوم عندمب ي ون التقايم ذلك ا داة ولل  فل موعد ك يتجبوز على مده عمر منب ـــــــــــ   
  غرق المعبملة. عندمب يتم أوللمرحوة 

 النقد ومرادفات النقد 

فل نيـبن المركز المـبلل الموحـد  يتلون النقـد وا رمـــــــــــــــدة لـده البنوس م  النقـد )أي النقـد فل الصــــــــــــــنـدوق والوداسل  ،ـل( والنقـد  
ثرثة أشـهر أو أقل(    لـــــــــــــــ ل ا ـتثمبرات قصـارة ا ،ل ) شـ ل عبم ذات تبريا ا ـتحقبق أمـلل   المرادفبت النقدية. ومرادفبت النقد

قبنلة للتحويل  ســــهولة  لى مبلغ نقدي معروف والتل ك تتعرض لمخبار تةارات كبارة فل القيمة.  و ل ا ــــتثمبرات عبلية الســــاولة
 لةرض الوفبي  بكلتزامبت النقدية قصارة ا ،ل ندكا م  اك تثمبر أو  غراض أ ره.  بلمرادفبت النقديةيتم اكحتفبظ  

 
 ،زي ك  ويشـــــــــ ل أعرهكمب  و محدد  ومرادفبت النقدم  النقد   ت النقدومرادفبنيبن التدفقبت النقدية الموحد  يتلون النقد    غراض

 يتجزأ م  النقد للمجموعة.
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 األدوات المالية 

ارـفب فل ا ح ـبم   مجموعـةعـندمـب تصــــــــــــــثح ال نـيبن المركز المـبلل الموحـديتم اكعتراف ـ بلمو،ودات المـبلـية والمكلوـببت المـبلـية فل 
 التعبقدية لألداة.

 
عود مثبشــرةا  لى شــراي يتم قيبس المو،ودات المبلية والمكلوببت المبلية مبدسيبا  بلقيمة العبدلة. يتم  .ــبفة تلبليت المعبمرت التل ت

ــتثنبي المو،ودات المبلية والمكلوببت المبلية  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو  ــدار مو،ودات مبلية ومكلوببت مبلية ) ب ــــــ أو  مــــــ
الخســــــــــــبرة( أو  صــــــــــــمهب م  القيمة العبدلة للمو،ودات المبلية أو المكلوببت المبلية  أيهمب أنســــــــــــ   عند اكعتراف المبدسل. يتم 

عتراف نتلـبليت المعـبملـة العـبسـدة مثـبشــــــــــــــرة  لى اقتنـبي مو،ودات مـبليـة أو مكلوبـبت مـبليـة  ـبلقيمـة العـبدلـة م   ري الربح أو اك
 .الموحد الخسبرة مثبشرة فل نيبن الربح أو الخسبرة

 
 الموجودات المالية 

 
ــتريبت أو مبيعبت المو،ودات المبلية التل تتم  بلكريقة   ــبس تبريا   اكعتيبديةيتم اكعتراف و لةبي اكعتراف  جميل مشــــــــــ على أ ــــــــــ

 ل مشــتريبت أو مبيعبت المو،ودات المبلية التل تســتلزم تســليم   اكعتيبديةالمتب،رة.  ن المشــتريبت أو المبيعبت التل تتم  بلكريقة 
 منل تم تحديده م   ري التشريل أو العرف السبسد فل السوق.المو،ودات .م   ابر ز 

 
ننــبي على تصــــــــــــــنيت المو،ودات   مـب  ـبلتللفــة المكفــوة أو القيمــة العــبدلـة    قيــبس ،ميل المو،ودات المــبليــة المعترف نهــب كحقــبا يتم  

 .المبلية

 تصنيت المو،ودات المبلية 
 :حقبا  بلتللفة المكفوةيتم قيبس أدوات الدي  التل تستوفل  بلشروا التبلية ك

 
يتم اكحتفبظ  ب مــــــل المبلل فل نموذج أعمبي يهدف  لى اكحتفبظ  ب مــــــوي المبلية م  أ،ل تحصــــــال التدفقبت النقدية  •

 التعبقدية؛ و
والفبسدة  ن الشـروا التعبقدية لألمـل المبلل ينشـو عنهب فل تواريا محددة تدفقبت نقدية التل  ل فقط مدفوعبت رأس المبي   •

 .على المبلغ ا ملل القبسم
 

 :يتم قيبس أدوات الدي  التل تستوفل الشروا التبلية كحقبا  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشبمل ا  ر
 

 يتم اكحتفبظ  ب مل المبلل فل نموذج أعمبي يهدف  لى تحصال التدفقبت النقدية التعبقدية وبيل المو،ودات المبلية؛ و •
التعبقدية لألمـل المبلل ينشـو عنهب فل تواريا محددة تدفقبت نقدية التل  ل فقط مدفوعبت رأس المبي والفبسدة  ن الشـروا   •

 على المبلغ ا ملل القبسم.
 

  ش ل افترا.ل  يتم قيبس ،ميل المو،ودات المبلية ا  ره كحقبا  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخسبرة.
 

 : ،راي ا تيبر/ تصنيفبت غار القبنلة لإللةبي التبلية عند اكعتراف المبدسل  ومل مبلل موعةمج بلرغم ممب  ب   يجوز لل
 

أن تختبر  شـــــ ل نهبسل عرض التةاارات الرحقة فل القيمة العبدلة ك ـــــتثمبر حقوق المللية فل الد ل    مجموعةيجوز لل •
 و ( أدنبه(؛3الشبمل ا  ر فل حبلة ا تيفبي معبيار معانة )انور )

تصـنيت ا ـتثمبر الدي   شـ ل نهبسل والني تسـتوفل نيي معبيار التللفة المكفوة أو معيبر القيمة العبدلة    مجموعةيجوز لل •
ــبرة  ذا كبن ذلك يلةل أو يقلل  ــي  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخســ ــبمل ا  ر حاث يتم قيب ــ م   ري الد ل الشــ

 . ش ل ،و ري عدم تكبن  المحب ثة
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 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(الموجودات المالية 

 تصنيت المو،ودات المبلية )يتثل(
 ( التللفة المكفوة واريقة الفبسدة الفعلية  1)
 

  ن اريقة الفبسدة الفعلية  ل اريقة كحتسبب التللفة المكفوة  داة الدي  وتخصيص  يرادات الفواسد  ري الفترة ذات العرقة. 

 
ــب  ب ذات استمبن منخفض القيمة )أي المو،ودات ذات  ــتراة أو التل تم  نشـــــــ ــثة للمو،ودات المبلية  خرف المو،ودات المشـــــــ  بلنســـــــ
ــم التحصــــارت النقدية  استمبن منخفض القيمة عند اكعتراف المبدسل(  فإن معدي الفبسدة الفعلل  و المعدي الني يقوم تمبمبا  خصــ

ــتقبلية المقدرة ) مب فل   ــب ـــــل م  معدي الفبسدة الفعلل المســـ ــتلمة التل تشـــــ ل ،زي أ ـــ ذلك ،ميل الر ـــــوم والنقبا المدفوعة أو المســـ
ــبسر اكستمبن المتوقعة  م   ري العمر المتوقل  داة الدي     ــتثنبي  سـ ــومبت ا  ره(  ب ـ ــبا أو الخصـ وتلبليت المعبمرت وا قسـ

ــر  إل،مبلل القيمة ا ــثمب ي ون مرسمبا  لفترة أقصـــــ ــثة للمو،ودات المبلية  لمدر،ة  داة الدي  عند اكعتراف المبدسل. أو  حســـــ  بلنســـــ
  يتم احتســـــــــبب معدي فبسدة اكستمبن الفعلل المعدي م   ري  صـــــــــم  استمبن منخفض القيمةالمشـــــــــتراة أو التل تم  نشـــــــــب  ب ذات 

 .   التدفقبت النقدية المستقبلية المقدرة   مب فل ذلك  سبسر اكستمبن المتوقعة   لى التللفة المكفوة  داة الدي  عند اكعتراف المبدسل
 

ــديدات    ن التللفة المكفوة لألمـــل المبلل  ل المبلغ الني يتم عنده قيبس ا مـــل المبلل عند اكعتراف المبدسل مكروحبا مني التسـ
ا  ــب ــية   بإل.ــبفة  لى اك ــتهرس المترا م  ب ــتخدام اريقة الفبسدة الفعلية  ي فرق نا  ذلك المبلغ المبدسل ومبلغ اك ــتحقبق   

لألمـل المبلل قبل التعديل  ي   عد تعديلهب  ي مخصـص  سـبرة.  ن  ،مبلل القيمة المدر،ة لألمـل المبلل  ل التللفة المكفوة
 مخصص  سبرة. 

 
 يتم اكعتراف  إيرادات الفواسد  ب ــــــــــــتخدام اريقة الفبسدة الفعلية  دوات الدي  المقب ــــــــــــة كحقبا  بلتللفة المكفوة وببلقيمة العبدلة م 

ــبمل ا  ر.  ــتراة أو التل تم ري الد ل الشــــ ــثة للمو،ودات المبلية  خرف المو،ودات المشــــ ــب  ب ذات استمبن منخفض   بلنســــ  نشــــ
يتم احتســـــبب  يرادات الفواسد م   ري تكبا  معدي الفبسدة الفعلل على  ،مبلل القيمة المدر،ة لألمـــــل المبلل   ب ـــــتثنبي    القيمة 

حقبا )انور أدنبه(.  بلنسـثة للمو،ودات المبلية التل أمـثحت كاستمبن منخفض القيمة  المو،ودات المبلية التل أمـثحت كحقبا ذات 
  يتم اكعتراف ـ إيرادات الفواـسد م   ري تكبا  معـدي الـفبـسدة الفعلل على التللـفة المكـفوة لألمــــــــــــــل  استمـبن منخفض القيمـةذات 

المبلل. فل فترات التـقبرير الرحـقة  فل حبي تحســـــــــــــــنت مخـبار اكستـمبن لألداة المـبلـية ذات استـمبن منخفض القيمة   حاث لم يعـد 
مبن منخفض القيمة  يتم اكعتراف  إيرادات الفواسد م   ري تكبا  معدي الفبسدة الفعلل إل،مبلل القيمة ا مـــــــــــل المبلل ذات است
  .المدر،ة لألمل المبلل

 
 إيرادات الفواسد م   ري   مجموعة بلنســــثة للمو،ودات المبلية المشــــتراة أو التل تم  نشــــب  ب ذات استمبن منخفض القيمة  تعترف ال

ــبب  لى  تكبا  معـدي الـفبـس ــل المـبلل مـنن اكعتراف المـبدسل. ك يتم  عـبدة اكحتســــــــــــ دة الفعلل المعـدي على التللـفة المكـفوة لألمــــــــــــ
ا  ـــــــبس اإل،مبلل حتى  ذا تحســـــــنت مخبار اكستمبن لألمـــــــل المبلل كحقبا  حاث لم يعد ا مـــــــل المبلل ذات استمبن منخفض 

 القيمة. 
 

 (. 20التمويل" ) يأبح   يراداتالخسبرة وتدرج فل نند " يتم اكعتراف  إيرادات الفواسد فل الربح أو
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 المصنفة  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشبمل ا  ر    الدي ( أدوات 2)

يتم تصنيت أدوات الدي  التل تحتفظ نهب المجموعة على أنهب مدر،ة  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشبمل ا  ر. يتم قيبس  
لهنه ا دوات    المدر،ة  يتم اكعتراف  بلتةارات فل القيمة  كحقبا  بلقيمة العبدلة مأبفاب  لاهب تلبليت المعبملة.    با مبدسي نه ا دوات  

 ب تخدام اريقة    المحتسثةنتيجة  رببح و سبسر مرف العمرت ا ،نبية وم ب   أو  سبسر انخفبض القيمة و يرادات الفواسد  
المثبلغ المعترف نهب فل الربح أو الخسبرة  ل نفس المثبلغ التل كبن  اتم اكعتراف نهب  ن  رة.  الفبسدة الفعلية فل الربح أو الخسب 

لهنه   المدر،ةفل الربح أو الخسبرة  ذا تم قيبس  نه ا دوات  بلتللفة المكفوة. يتم اكعتراف  جميل التةاارات ا  ره فل القيمة  
   ب قبا ا دوات  يتم  عبدة تصنيت ا رببح أو الخسبسر المترا مة المعترف نهب    ا دوات فل الد ل الشبمل ا  ر. عند ا تثعبد  نه

 فل الد ل الشبمل ا  ر  لى الربح أو الخسبرة.
 ( أدوات حقوق المللية المصنفة  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشبمل ا  ر   3)

 ،راي ا تيبر  شـــــ ل نهبسل )على أ ـــــبس كل أداة على حدة( لتصـــــنيت اك ـــــتثمبرات فل   مجموعةعند اكعتراف المبدسل  يجوز لل
لتصـنيت  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشـبمل  أدوات حقوق المللية  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشـبمل ا  ر. ك يسـمح  ب

 ا  ر فل حبي تم اكحتفبظ  بك تثمبر للمتب،رة أو  ذا كبن ندي محتمل معترف  ي م  قبل الُمستحوذ فل اندمبج ا عمبي.
 

ــبمل ا  ر مبدسيبا  بلقيم ــتثمبرات فل أدوات حقوق المللية  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشــــ ــبفة يتم قيبس اك ــــ ة العبدلة  بإل.ــــ
كحقبا  يتم قيب هب  بلقيمة العبدلة ويتم اكعتراف  بلم ب   والخسبسر النبتجة ع  التةارات فل القيمة العبدلة    . لى تلبليت المعبملة

ترا مة  ك يتم  عبدة تصــنيت الم ســ  أو الخســبرة الم فل الد ل الشــبمل ا  ر ويتم ترا مهب فل احتيبال  عبدة تقايم اك ــتثمبرات.
  لى الربح أو الخسبرة عند ا تثعبد ا تثمبرات حقوق المللية  ندكا م  ذلك يتم تحويلهب  لى ا رببح المستثقبة. 

 
يتم اكعتراف  ونصـــــثة ا رببح على  نه اك ـــــتثمبرات فل أدوات حقوق المللية فل الربح أو الخســـــبرة وفقبا للمعيبر الدولل للتقبرير 

   مب لم تمثل أنصثة ا رببح  ش ل وا.ح ا ترداد ،زي م  تللفة اك تثمبر. 9المبلية رقم 
 

المللية غار المحتفظ نهب للمتب،رة  بلقيمة العبدلة م   ري الد ل  نتصـــــنيت ،ميل اك ـــــتثمبرات فل أدوات حقوق    مجموعةتقوم ال
 الشبمل ا  ر عند التكبا  المبدسل. 

 
 يتم اكحتفبظ  ب مل المبلل للمتب،رة فل حبي:  

 
 أو تم الحصوي علاهب  ش ل أ ب ل  ةرض نيعهب على المده القري ؛ •
مـعبا وـلديـهب دلـال على    مجموعـةالمـبلـية المحـددة التل ـتدير ـب العـند اكعتراف المـبدسل  فهل ،زي م  مجموعـة م  ا دوات   •

 أو و،ود نمط فعلل حديث ك تسبب ا رببح على المده القصار؛
 .أنهب مشتقة ) ب تثنبي المشتقة والتل  ل عقد .مبن مبلل أو أداة تحوا مخصصة وفعبلة( •
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 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(الموجودات المالية 
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 الربح أو الخسبرة( المو،ودات المبلية  بلقيمة العبدلة م   ري 4)

 بلتللفة المكفوة أو القيمة العبدلة م   ري الد ل الشــــــــــبمل ا  ر  القيبسالمبلية التل ك تســــــــــتوفل معبيار  المو،ودات  يتم قيبس  
  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخسبرة. على و،ي التحديد:

 
  مجموعةيتم تصـــــــــنيت اك ـــــــــتثمبرات فل أدوات حقوق المللية  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخســـــــــبرة  مب لم تقم ال •

ــتثمبر فل حقوق الملل ية غار محتفظ  ي للمتب،رة أو ندي ابرئ نبتج م  اندمبج ا عمبي  بلقيمة العبدلة م  نتحديد ا ـــــــــ
  ري الد ل الشبمل ا  ر عند اكعتراف المبدسل.  

 
يتم تصـــــــــنيت أدوات الدي  التل ك تســـــــــتوفل معبيار التللفة المكفوة أو معبيار القيمة العبدلة م   ري الد ل الشـــــــــبمل   •

م   ري الربح أو الخســـــبرة.  بإل.ـــــبفة  لى ذلك  قد يتم تصـــــنيت أدوات الدي  التل تســـــتوفل  مب ا  ر  بلقيمة العبدلة  
ــبمـل ا  ر  ـبلقيمـة العـبدلـة م   ري الربح أو  معـبيار التللفـة المكفـوة أو معـبيار القيمـة العـبدلـة م   ري الـد ـل الشــــــــــــ

يقلل  شـــــــ ل ،و ري عدم تكبن  القيبس أو الخســـــــبرة عند اكعتراف المبدسل فل حبي مثل أن  نا التصـــــــنيت يحنف أو  
المو،ودات أو المكلوببت أو اكعتراف  بلم ب ـ     اكعتراف )مب يسـمى "عدم تكبن  المحب ـثة"( الني قد ينشـو م  قيبس

ــبسر الـنبتجـة عنهـب على أ ــــــــــــــس مختلـفة. أي أدوات دي  ـ بلقيمـة العـبدـلة م   ري الربح أو  مجموعـةلم تحـدد ال والخســــــــــــ
 الخسبرة. 

 
ــبرة ـ بلقيمـة العـبدـلة فل نهـبـية ـكل فترة تقرير  مل اكعتراف  يتم قـيبس المو،ودات المـبلـية ـ بلقيمـة العـبدـلة م   ري الربح أو الخســــــــــــ

ــبرة  لى الحد الني ك تلون نيي  ــبسر  بلقيمة العبدلة فل الربح أو الخســـــ م  عرقة تحوا محددة )انور  ،زياا  وي م ب ـــــــ  أو  ســـــ
أرببح أو فواسد م تســثة  أنصــثةتأــم  مــبفل الربح أو الخســبرة المعترف  ي فل الربح أو الخســبرة أي لتحوا(. يا محب ــثة ــيب ــة  

 فل نند "الم ب   والخسبسر ا  ره".   درا،هبعلى ا مل المبلل ويتم 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 مخصـص  سـبرة لخسـبسر اكستمبن المتوقعة للنمم المدينة التجبرية وا  ره ) ب ـتثنبي الدفعبت المقدمة للموردي    مجموعةتعترف ال
  المستح  م  الجهبت ذات العرقة وأرمدة لده البنوس. يتم تحديث مبلغ  سبسر مو،ودات العقودوالمصبريت المدفوعة مقدمبا(  

 .ع س التةارات فل مخبار اكستمبن منن اكعتراف المبدسل  ب داة المبلية المعنيةاكستمبن المتوقعة فل تبريا كل تقرير لت
 

داسمبا  بكعتراف  خســــــــــــبرة اكستمبن المتوقعة على مده العمر الزمنل للنمم المدينة التجبرية وا  ره  ) ب ــــــــــــتثنبي   مجموعةتقوم ال
  المســـــــــتح  م  الجهبت ذات العرقة وأرمـــــــــدة لده  ت العقودمو،وداالدفعبت المقدمة للموردي  والمصـــــــــبريت المدفوعة مقدمبا(  

البنوس. يتم تقدير  ســــــبسر اكستمبن المتوقعة على  نه المو،ودات المبلية  ب ــــــتخدام معدي الخســــــبرة الخب   بلمدينا   والوروف  
ــبدـية الـعبـمة وتقايم اكتجـبه الحـبلل وـكنـلك اكتجـبه المتوقل للوروف فل ـتبريا التقرير   ـمب فل ذـلك القيـمة الزمنـية لألمواي    اكقتصــــــــــــ

 حسثمب ي ون مرسمبا.  



 بيانات ايه أي بي ال سي 

 

32  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3
 

 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(الموجودات المالية 

 )يتبع(  انخفاض قيمة الموجودات المالية

 بكعتراف  خسـبسر اكستمبن المتوقعة على مده العمر الزمنل عندمب تلون   مجموعةال بلنسـثة لجميل ا دوات المبلية ا  ره  تقوم 
 نبس زيبدة ،و رية فل مخبار اكستمبن منن اكعتراف المبدسل. ومل ذلك   ذا لم تزد مخبار اكستمبن على ا داة المبلية  شـــــــــــــ ل 

 داة المبلية  مبلغ يعبدي  ســــــــــبرة اكستمبن  تقوم  قيبس مخصــــــــــص الخســــــــــبرة لهنه ا  مجموعةال،و ري منن اكعتراف المبدسل  فإن  
 شهراا.  12المتوقعة لفترة  

  
ــبرة اك ــبرة اكستمبن المتوقعة على مده العمر الزمنل  ســ المتوقعة التل  ــــوف تنتج ع  ،ميل حبكت التخلف ع     ستمبنتمثل  ســ

شهراا ،زياا م   سبرة    12ة اكستمبن المتوقعة لفترة على مده العمر المتوقل لألداة المبلية. فل المقبنل  تمثل  سبر   المحتملةالسداد  
ــم   التل يتوقل أن تنتج ع  حبكت و اكستمبن المتوقعة على مده العمر الزمنل  ــداد على ا داة المبلية المم نة .ــ التخلف ع  الســ

 شهراا  عد تبريا التقرير. 12
 
 ( الزيبدة الجو رية فل مخبار اكستمبن 1)
 

تقوم   مجموعةفإن ال  المبدسلمنن اكعتراف  ،و ري على ا دوات المبلية قد زادت  شـــــــــــ ل   اإلستمبنت مخبار  تقايم مب  ذا كبن  عند
مل مخبار التخلف ع  الســــــداد التل تحدا لألداة المبلية  ألداة المبلية كمب فل تبريا التقرير ل  التخلف عند الســــــدادمخبار  مقبرنة  

المعقولــة  معلومــبت اللميــة والنوعيــة  ال   عا  اكعتثــبر  مجموعــة ــنا التقايم  تــو ــن ال مــب فل تــبريا اكعتراف المبــدسل. عنــد  ،راي  
ــتقبليةفل ذلك الخبرة التبريخية والمعلومبت  والقبنلة للدعم   مب ــم  المعلومبت غار مبرر. المتبحة دون تللفة أو ،هد  المســـــــــ تتأـــــــــ

التل تم الحصـــوي  و    مجموعةللالمســـتقبلية التل يتم و.ـــعهب فل اكعتثبر التوقعبت المســـتقبلية للصـــنبعبت التل يعمل فاهب المدينون 
ــلة ومنومبت أ ره ممبثلة  الجهبت  العلاهب م  تقبرير الخبراي اكقتصــــــــبديا  والتحلال المبلل و  ح ومية ومرا ز الثحوا ذات الصــــــ

ــبفة   ــية  بإل.ـــ ــب ـــ ــبدية الفعلية والمتوقعة التل تتعل   بلعمليبت ا  ـــ ــبدر الخبر،ية المختلفة للمعلومبت اكقتصـــ  لى النور فل المصـــ
  .مجموعةلل
 

ت مخـبار اكستـمبن ـقد زادت  شـــــــــــــــ ل ،و ري مـنن    يتم أ ـن المعلوـمبت الـتبلـية فل اكعتـثبر عـند تقايم ـمب  ذا ـكبـنالتحـدـيدعلى و،ـي 
 اكعتراف المبدسل:

 
 اكستمبنل الدا لل؛  التصنيت   التد ور الجو ري الفعلل أو المتوقل فل التصنيت الخبر،ل لألداة المبلية ) ن و،د( أو  •
فل    ،و رية على  بال المثبي زيبدة    الخبر،ية لمخبار اكستمبن  داة مبلية معانة.   ا  واق التد ور الجو ري فل مةشرات   •

الفترة الزمنية أو المده الني كبنت نيي القيمة   مده للمدي   أو     داد اكستمبن التخلف ع     مقبيأة اكستمبن  أو أ عبر     بمش 
 المبلل أقل م  التللفة المكفوة؛ العبدلة لألمل 

 ،و ري انخفبض    التةارات الحبلية أو المتوقعة فل ا عمبي أو ا و.بع المبلية أو اكقتصبدية التل م  المتوقل أن تتسب  فل  •
 ؛ المتعلقة  بلديون  فل قدرة المدي  على الوفبي  بلتزامبتي 

 ؛متوقل فل النتبسج التشةالية للمدي  ال فعلل أو  ال   التد ور الجو ري  •
 ؛;فل مخبار اكستمبن على ا دوات المبلية ا  ره لنفس المدي    الجو رية الزيبدات   •
لتنويمية واكقتصبدية أو التلنولو،ية للمدي   ممب يةدي  لى انخفبض فل البائة ا  ،و ري حدوا تةار معب س فعلل أو متوقل  •

 .فل قدرة المدي  على الوفبي  بلتزامبتي   ،و ري 
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 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبع(الموجودات المالية 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع( 

 ( الزيبدة الجو رية فل مخبار اكستمبن )يتثل(1)
 

اكستمبن على أمل مبلل قد زادت  ش ل ،و ري منن  أن مخبار مجموعة  صرف النور ع  نتبسج التقايم المنكور أعره  تفترض ال 
معلومبت معقولة وقبنلة للدعم تثبت   مجموعة يومبا  مب لم ي   لده ال   30اإلدراج المبدسل عندمب تتجبوز مدفوعبتهب التعبقدية أ ثر م  

 . رف ذلك 
 

 ذا تم تحديد أن ا داة   المبدسل اكستمبن على ا دوات المبلية لم ترتفل  ش ل ،و ري منن اكعتراف    أن مخبار   مجموعة تفترض ال 
 :المبلية لديهب مخبار استمبنية منخفأة فل تبريا التقرير. يتم تحديد ا دوات المبلية على أنهب ذات مخبار استمبنية منخفأة  ذا 

 
 تخلف ع  السداد؛ بنت ا داة المبلية لديهب مخبار منخفأة لل •
 القري ؛ و على المدهعلى الوفبي  بلتزامبت التدف  النقدي التعبقدي  كبارةقدرة  المقترضأن ي ون لده  •
قد تةدي التةارات الســلبية فل الوروف اكقتصــبدية وا عمبي على المده الكويل  ولل  ليس  بلأــرورة   لى تقلال قدرة  •

 قدي التعبقدي.على الوفبي  بلتزامبت التدف  الن المدي 
 

ــتخدمة لتحديد مب  ذا كبنت  نبس زيبدة ،و رية فل مخبار اكستمبن    مجموعةتقوم ال ــ ل منتوم  مراقثة فعبلية المعبيار المســــــــــ  شــــــــــ
ومرا،عتهـب حســــــــــــــثمـب ي ون مرسمـب للتـو ـد م  أن المعـبيار ـقبدرة على تحـدـيد الزـيبدة الجو رـية فل مخـبار اكستمـبن قبـل أن يتجـبوز 

 ا تحقبقي. المبلغ فترة 
 
 ( تعريت التخلف ع  السداد2)
 

نمبذج  حصبسية لتحلال البيبنبت التل تم الحصوي علاهب وتولاد تقديرات كحتمبلية التخلف ع  السداد م  التعر.بت   مجموعة تستخدم ال 
مل مرور الوقت. يتأم   نا التحلال تحديد أي تةاارات فل معدكت التخلف ع  السداد والتةارات فل عوامل اكقتصبد الللل الرسيسية  

   .مجموعة لل عبر مختلف المنبا  الجةرانية  
 
 منخفأةالستمبنية اكقيمة المبلية ذات المو،ودات ال( 3)
 

يعتبر ا مــل المبلل ذات قيمة استمبنية منخفأــة عند وقوع حدا أو أ ثر لي توثار .ــبر على التدفقبت النقدية المســتقبلية المقدرة 
 يم   مرحوتهب حوي ا حداا التبلية:لألمل المبلل. تشمل ا دلة على اكنخفبض فل القيمة اكستمبنية نيبنبت 

 
  المقترض؛ المصدر أو معوببت مبلية  بمة يوا،هب (أ
 ( أعره(؛ 2  ري فل العقد  على  بال المثبي العجز أو التو ار فل التسديد )را،ل ) (ب
ــبدية أو   للمقترض  الداس  )الداسنا (أن يقوم  (ج ــثبب اقتصـــــــــ ــعوببت مبلية   ـــــــــ يوا،هب المقترض   منح تعبقدية نتيجة لصـــــــــ

  بكعتثبر   خرف ذلك؛  الداس  )الداسنا (والتل لم ي   ليو ن ب   )امتيبزات(  المقترض امتيبز
  فرس أو أي  عبدة تنويم مبلل أ ر؛ أوحبلة  فل يد ل المقترضيصثح م  المحتمل أن  (د
 ا مل المبلل  سب  الصعوببت المبلية.  وق نشط لهنا  عدم و،ود (ه
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 قيمة الموجودات المالية )يتبع( انخفاض 

 (  يب ة الشك 4)
 

  نبس وليس شـــديدة مبلية مـــعوبة يوا،ي  المدي   أن   لى  تشـــار  معلومبت  نبس  تلون   عندمب  المبلل ا مـــل   شـــك   مجموعةال تقوم
 ،رايات اإلفرس  أو  قد تم و.ـــــعي تحت التصـــــفية أو د ل فل    المدي على  ـــــبال المثبي عندمب ي ون للتعبفل     واقعل احتمبي أي

فل حـبلـة الـنمم المـدينـة التجـبريـة  عنـدمـب تلون المثـبلغ قـد تجـبوزت عـبما  م  ا ــــــــــــــتحقـبقهـب  أيهمـب أقرب. يم   أن تثقى المو،ودات 
لك    مل مراعبة المشـورة القبنونية حاثمب كبن ذ مجموعة المبلية المشـكوبة  ب.ـعة  نشـكة اإلنفبذ وفقبا إل،رايات اك ـترداد الخبمـة  بل 

 منب ثبا. يتم اإلعتراف  وية مثبلغ مستردة فل الربح أو الخسبرة. 
 
 اكستمبن المتوقعة   خسبسر( القيبس واكعتراف 5)

 
 حجم أي)   بفتراض التخلف ع  الســـــــــداد  والخســـــــــبرة  الســـــــــداد   ع   التخلف  كحتمبلية  دلارا  المتوقعة اكستمبن   ســـــــــبرة  يعتبر قيبس

  بفتراض والخســبرة  الســداد  ع   التخلف احتمبلية  والتعر.ــبت عند التخلف. يعتمد تقايم(  الســدادتخلف ع    و،ود  حبلة  فل الخســبرة
أعره.  بلنســــــثة للتعرض عند  مو.ــــــح  و كمب مســــــتقبلية معلومبت ننبيا على المعدلة التبريخية على البيبنبت  التخلف ع  الســــــداد

ــداد للمو،ودات المبلية  فإن ذلك يتمثل  بلقيمة العبدلة اإل،مبلية للمو،ودات فل تبريا التقرير.  ــثة التخلف ع  الســـــــــــ لعقود  بلنســـــــــــ
ب يتأــم  التعرض مثبلغ مســحوبة كمب فل تبريا التقرير   بإل.ــبفة  لى أي مثبلغ  .ــبنية متوقل أن يتم  ــحبه   الأــمبنبت المبلية

ــبس اكتجبه التبريخل  وفهم ال ــتقبرا حســـــ  التبريا المفترض المحدد على أ ـــ ــتقبلية المحددة  مجموعةمســـ كحتيب،بت التمويل المســـ
 للمدينا   وغار ب م  المعلومبت المستقبلية ذات العرقة. 

 
ــبرة اكستمبن المتوقعة على أنهب الفرق نا  ،ميل ــثة للمو،ودات المبلية  يتم تقدير  ســــــ ــتحقةالتدفقبت النقدية التعبقدية   بلنســــــ  المســــــ

 ا ترمهب  مخصومة على أ بس  عر الفبسدة الفعلل ا ملل.  مجموعةالللعقد و،ميل التدفقبت النقدية التل تتوقل  وفقبا  مجموعةلل

 
  لةبي اكعتراف  بلمو،ودات المبلية

 إلةبي اإلعتراف  ومــــــل مبلل فقط عند انتهبي الحقوق التعبقدية المتعلقة  ب ــــــترم التدفقبت النقدية م  ا مــــــل أو   مجموعةتقوم ال
ــوة أ ره. أمب فل حبلة    مجموعةعندمب تحوي ال ا مــــل المبلل  وبشــــ ل ،و ري كبفة مخبار ومنبفل المللية المتعلقة نهب  لى منشــ

ــل المحوي نتحويل أو اإلحتفبظ    مجموعةعدم قيبم ال ــيكرة على ا مــ ــتمرار ب  بلســ ــ ل ،و ري للبفة مخبار ومنبفل المللية وا ــ شــ
تقوم  بكعتراف  حصـتهب المسـتثقبة فل ا مـل المحوي والمكلوببت المتعلقة  ي فل حدود المثبلغ المتوقل دفعهب.  ذا    مجموعةفإن ال

ــل المبلل ا  مجموعةقبمت ال ــتمر ال بكحتفبظ  جميل مخبار ومنبفل مللية ا مـ ــل المبلل    مجموعةلمحوي  تسـ فل اكعتراف  ب مـ
 وتقوم أيأبا  بكعتراف  بكقتراض المأمون للعبسدات المستلمة. 

 
عند  لةبي أحد ا مــوي المبلية المقب ــة  بلتللفة المكفوة  يتم اكعتراف  بلفرق نا  القيمة المدر،ة لألمــل و ،مبلل البدي المســتلم 

برة.  بإل.ـــــبفة  لى ذلك  عند  لةبي اكعتراف  بك ـــــتثمبر فل أداة دي  مصـــــنفة كبلقيمة العبدلة م  والمســـــتح  فل الربح أو الخســـــ
 ري الد ل الشـــبمل ا  ر  يتم  عبدة تصـــنيت الم ســـ  أو الخســـبرة المســـتهللة  ـــب قبا فل احتيبال  عبدة تقايم اك ـــتثمبرات  لى  

عند اكعتراف المبدسل لقيب ـــــهب   مجموعةأداة حقوق المللية التل ا تبرتهب الالربح أو الخســـــبرة.  بلمقبنل  عند  لةبي اك ـــــتثمبر فل  
 بلقيمة العبدلة م   ري الد ل الشبمل ا  ر  ك يتم  عبدة تصنيت الم س  أو الخسبرة المترا مة  ب قبا فل احتيبال  عبدة تقايم 

 قبة.اك تثمبرات  لى الربح أو الخسبرة  ولل  يتم تحويلهب  لى أرببح مستث
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  المالية  المطلوبات
 

الفعلية أو  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو   الفبسدة  المبلية كحقبا  بلتللفة المكفوة  ب تخدام اريقة  يتم قيبس ،ميل المكلوببت 
 الخسبرة. 

 
 المكلوببت المبلية  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخسبرة 

 
الربح أو الخســــــــبرة  بلقيمة العبدلة  مل اكعتراف  وي م ب ــــــــ  أو  ســــــــبسر يتم  دراج المكلوببت المبلية  بلقيمة العبدلة م   ري  

 لى الحـد الـني ك تلون نيـي ،زي م  عرقـة التحوا   الموحـد  نـبتجـة ع  التةارات فل القيمـة العـبدلـة فل نيـبن الربح أو الخســـــــــــــــبرة
 أي فبسدة مدفوعة على اكلتزام المبلل.    موحدال المحددة. يشتمل مبفل الم س  أو الخسبرة المعترف نهب فل نيبن الربح أو الخسبرة

 
ــبرة  يتم اكعتراف  مبلغ التةار فل  ــثة للمكلوببت المبلية التل تم تحديد ب  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخســ ومل ذلك   بلنســ

  مب لم الموحد لد ل الشـــبمل ا  رالقيمة العبدلة لرلتزام المبلل الني يعود  لى التةاارات فل مخبار استمبن المكلوببت فل نيبن ا
ــوني أن ينشــــــــئ أو يزيد م  عدم   ــبمل ا  ر م  شــــــ ي   لرعتراف  آثبر التةاارات فل مخبار اكستمبن للمكلوببت فل الد ل الشــــــ
ــبرة. يتم  دراج المبلغ المتثقل م  التةاار فل القيمـة العـبدـلة للمكلوـببت فل نـيبن الربح  أو تكـبن  المحـب ـــــــــــــــثة فل الربح أو الخســــــــــــ

 ن التةاارات فل القيـمة الـعبدـلة التل تعود  لى مخـبار اكستـمبن للمكلوـببت المـبلـية والتل يتم اكعتراف نـهب فل   .الموحـد الخســــــــــــــبرة
ــبمل ا  ر   ــبرةالموحد  نيبن الد ل الشـ ــنيفهب كحقبا  لى نيبن الربح أو الخسـ ندكا م  ذلك  يتم تحويلهب  لى    ؛الموحد  ك يتم  عبدة تصـ

 مستثقبة عند  لةبي اكلتزام المبلل.ا رببح ال

 
ــبدرة ع  ال ــمبن المبلل الصــــ ــبسر عقود الأــــ ــنيفهب م  قبل ال  مجموعةيتم اكعتراف  م ب ــــــ  أو  ســــ  بلقيمة   مجموعةوالتل تم تصــــ

 العبدلة م   ري الربح أو الخسبرة فل الربح أو الخسبرة.  
 

 أي مكلوببت مبلية مصنفة  بلقيمة العبدلة م   ري الربح أو الخسبرة. مجموعةك يو،د لده ال
 

 المكلوببت المبلية المقب ة كحقبا  بلتللفة المكفوة
 

مة العبدلة م   ري الربح أو الخســــــــــــــبرة كحقبا  بلتللفة المكفوة  ب ــــــــــــــتخدام يتم قيبس المكلوببت المبلية التل لم يتم تحديد ب  بلقي
 اريقة الفبسدة الفعلية.  

 
 ن اريـقة الـفبـسدة الفعلـية  ل اريـقة كحتســــــــــــــبب التللـفة المكـفوة لرلتزام الـمبلل وتوزيل مصــــــــــــــروـفبت الـفبـسدة على ـمده الفترة ذات 

ي يقوم  شــــــــ ل محدد  خصــــــــم المدفوعبت النقدية المســــــــتقبلية المقدرة ) مب فل ذلك العرقة.  ن معدي الفبسدة الفعلل  و المعدي الن
،ميل الر ــــوم والنقبا المدفوعة أو المســــتلمة التل تشــــ ل ،زي أ ــــب ــــل م  معدي الفبسدة الفعلل وتلبليت المعبمرت والعروات أو 

ــر ) ــومبت ا  ره( م   ري العمر المتوقل لرلتزام المبلل أو لفترة أقصـــ ــثمب ي ون مرسمبا(   لى التللفة المكفوة كلتزام الخصـــ حســـ
 المبلل.

 
  لةبي اكعتراف  بلمكلوببت المبلية

 
ــتيفبي اكلتزام التعبقدي أو  لةبسي أو انتهبي مدتي. يتم    مجموعةتقوم ال  إلةبي اإلعتراف  بلمكلوببت المبلية عندمب وفقط عندمب يتم ا ـــ

 لتزام المبلل غار المعترف  ي والبدي المدفوع والمستح  السداد فل الربح أو الخسبرة. اكعتراف  بلفرق نا  القيمة المدر،ة لر
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 مقبمة ا دوات المبلية 
 ي ون  وفقط عندمب الموحد  المبلل المركز نيبن  فل المبلغ  مــــــــــبفل  عرض  ويتم  المبلية والمكلوببت  المبلية  المو،ودات مقبمــــــــــة يتم

 .التسوية على أ بس الصبفل مجموعةوتنوي ال المثبلغ المعترف نهب لمقبمة قبنونل  نبس ح 
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

تقديرات الح بم و ا   عمل  عض المجموعة دارة    قبمت   3فل اور تكبا  الســـــــيب ـــــــبت المحب ـــــــبية والمو.ـــــــحة فل  يأـــــــبح رقم  
ــبدر أ ره.  اكو  ــحة  كريقة ،ب زة م  مصـــ ــبت التل ك تلون وا.ـــ ــتندفترا.ـــ ــبت    تســـ الخبرة التبريخية    لىنه التقديرات واكفترا.ـــ

 والعوامل ا  ره ذات العرقة.  ن النتبسج الفعلية قد تختلف ع   نه التقديرات. 
 

يتم مرا،عة  نه التقديرات واكفترا.بت  ش ل مستمر. يتم تسجال اك ترف فل التقديرات المحب بية فل الفترة التل يتم فاهب  عبدة 
لتقــديرات وذلــك فل حــبلــة أن التعــديرت النــبتجــة ع   عــبدة التقايم تةثر فقط على تلــك الفترة  أو فل فترة المرا،عــة مرا،عــة  ــنه ا

ب ح ـبم والتـقديرات ـ   نيمـب يلل ملخصالمســــــــــــــتقبلـية.  و والفترات المســــــــــــــتقبلـية  ذا كـبـنت المرا،عـة تةثر على كـلا م  الفترات الحـبلـية 
 اإلدارة: التل قبمت نهبالجو رية 

 للمجموعةاألحكام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  4/1

ــم  التقديرات )أنور  ــتثنبي تلك التل تتأـــــ ــة   ب ـــــ ــب ـــــ أدنبه(  والتل اتخنتهب اإلدارة فل عملية تكبا    4/2نيمب يلل ا ح بم الحســـــ
 . الموحدة رف نهب فل البيبنبت المبليةوالتل لهب ا ثر ا  ثر أ مية على المثبلغ المعت للمجموعةالسيب بت المحب بية 

 
 ا ح بم عند تحديد توقات الوفبي  بلتزامبت ا داي 

 بإليرادات مل مرور الوقت أثنبي قيبمهب  بلتحويل المســـــــتمر للســـــــيكرة على الثأـــــــبسل أو الخدمبت  لى العمري.   المجموعةتعترف  
المقدمة وأن عملية تحويل الســـــــــيكرة تتم مل مرور الوقت  يتم   نورا  ن العمري يســـــــــتلمون ويســـــــــتهللون فل الوقت نفســـــــــي الفواسد

عند تحديد اريقة قيبس  نجبز التزامبت ا داي  نه    اكعتراف أيأبا  بإليرادات ننبيا على مده تحويل /  نجبز نقل كل التزام أداي.
 مو،  العقود  و  عداد   المجموعةهد  ن تعتم ا  ن  بكعتـثبر ابيـعة  نه الثأــــــــــــــبسل والخـدمبت  بإل.ــــــــــــــبفة  لى ابيـعة أداسـهب.  

وأن    للةبيةشــــريكة أن تلون ابيعة المنتجبت مخصــــصــــة     دمبت الدعم. جبن   البرامج وتقديمهب لعمرسهب فل عدد م  الخكوات  
  عند ا ترم قبوي الخدمبت م  العمال. مستونيبا   يعتبر التزام ا داي  ش ل كبارالخدمبت مترا كة 

 
ــاتم اكعتراف  بإليرادات    بكعتثبرتو ن اإلدارة  ــتيفبي أحد المعبيار التبلية  و ك  ــــ اكعتراف  بإليرادات مل مرور الوقت   ذا تم ا ــــ

 عند نقكي زمنيي:

 
 ؛المجموعةأداي أثنبي  المجموعةأداي  التل يوفر بيستلم العمال ويستهلك فل نفس الوقت الفواسد  •
 ي التل يتح م فاهب العمال عند  نشبي ا مل أو تحساني؛ أو لى  نشبي أو تحسا  أحد ا مو  المجموعةيةدي أداي  •
ــداد قيمة ا داي   المجموعةك يةدي أداي   • ــوة ح  قبنل للتنفان فل  ــ ــوة وي ون للمنشــ ــتخدام نديل للمنشــ ــل لي ا ــ ــبي أمــ  لى  نشــ

 الم تمل حتى تبريخي.
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 ر ملة التلبليت

 ومــــل م  التلبليت المتلبدة للوفبي  بلعقد والتلبليت المتلبدة للحصــــوي على    ــــوف تعترفاإلدارة مب  ذا كبنت المجموعة   تحدد
 عقد  ذا كبنت التلبليت تستوفل ،ميل المعبيار التبلية:

 
 ؛التلبليت المتعلقة مثبشرة  عقد أو عقد متوقل يم   للمجموعة تحديده على و،ي التحديد •

 و ؛ت أو تعزز موارد المجموعة التل  اتم ا تخدامهب فل الوفبي  بلتزامبت ا داي فل المستقبلتولد التلبلي •

 م  المتوقل ا ترداد التلبليت. •

 15لتقبرير المبلية رقم لغار الموقعة تفل نتعريت العقد  مو،  المعيبر الدولل   اكتفبقيبتتحديد مب  ذا كبنت 
) مب فل  أو  كبب التر ــــــية النوايب  كببننبيا على  ذات الصــــــلة   الجهبتأو  دواسر ب   يتم تنفان  عض المشــــــبريل لح ومة أنو بل

اإلدارة  تو نذلك تقديرات التللفة اإل،مبلية للمشــــروع والجداوي الزمنية(  مب يتمبشــــى مل الممبر ــــبت التجبرية التبريخية للمجموعة.  
حاث  15  رقم  تعريت "العقد مل العمال"  مو،  المعيبر الدولل للتقبرير المبليةلتلبية  كبب النوايب أو  كبب التر ــــــــية بكعتثبر   

 كبب النوايب أو  كبب التر ــــية موعة والعمال يتفقبن على العنبمــــر ا  ــــب ــــية للعقد وأي شــــروا قبنونية أ ره  مو،   أن المج
حتى فل حبلة عدم   مبرم وملزمموقعة م  قبل العمال. ُتترس ا مور التفصــــــالية لاتم اكتفبق علاهب فل تبريا كح   ويعتبر العقد ال

   الية.و،ود اتفبق  شون  نه ا مور التفص

 القروض م  المسب م والجهة ذو العرقة  تصنيت
ويتم تصـــــــنيفهب كبلتزام. عند تحديد مب  ذا   الجهبت ا مواي المقدمة م )"الجهبت"(  عرقة  ال القروض م  المســـــــب م والجهة ذول  تمث

ــاد   ــو  علاهب فل   عا  اكعتثبر اإلدارة  أ نتأو أداة حقوق مللية  التزام مبلل  بن الرمـــــــ ــالية المنصـــــــ المعيبر المعبيار التفصـــــــ
 ك تحملحقيقة أن ا مواي   أيأــــــبا    بكعتثبراإلدارة   أ نت. عروة على ذلك   ا دوات المبلية: العرض  32  رقم  الدولل المحب ــــــبل

 .الموحد فواسد ويم    داد ب عند الكل .  ن اإلدارة مقتنعة  وني تم تصنيفهب  ش ل منب   كبلتزام فل نيبن المركز المبلل

 جو رية فل مخبار اكستمبن الزيبدة ال
  12  على فترةالمتوقعة  اكستمبن   ســـــبسر  يعبديكمخصـــــص اكستمبن المتوقعة   ســـــبسريتم قيبس     3 مب  و مو.ـــــح فل  يأـــــبح 

ــبسر  أو  لمو،ودات المرحـلة ا ولى  هراا شــــــــــــــ أو لمو،ودات  2العمر الزمنل لمو،ودات المرحـلة  على مـده اكستمـبن المتوقعـة    ســــــــــــ
ك يحدد المعيبر . المبدسلمنن اكعتراف ،و ري عندمب تزداد مخبار اكستمبن  شـــــــــ ل   2. ينتقل ا مـــــــــل  لى المرحلة  3المرحلة  

عند تقايم مب  ذا كبنت المخبار اكستمبنية لألمـل  . لني يمثل زيبدة ،و ري فل مخبار اكستمبنمب ا 9الدولل للتقبرير المبلية رقم  
ــ ل ،و ري  تو ن ال ــتقبلية و   مجموعةقد زادت  شــــــ يتم تعديل    .المعقولة والقبنلة للدعماللمية والنوعية  فل اكعتثبر المعلومبت المســــــ

ــتقبلية حوي عوامل اكقتصـــبد اللليمعدكت الخســـبرة التبريخية لتع س المعلومبت  التل تةثر على قدرة العمري على    ةالحبلية والمسـ
ــبسعهبالتل تبيل فاهب  البلد ،مبلل النبتج المحلل ومعدي الثكبلة فل   نتحديد  مجموعةال. قبمت تســـــــــوية النمم المدينة و دمبتهب   أـــــــ

 .التبريخية ننبيا على التةاارات المتوقعة فل  نه العوامل  وببلتبلل تعدي معدكت الخسبرة العرقةلتلون أ ثر العوامل ذات 
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 للتقدير غير المؤكدالمصادر الرئيسية  4/2
المتعلقة  بلمستقبل والمصبدر الرسيسية للتقدير غار المةكد كمب فل نهبية فترة التقرير والتل تحمل مخبار  الرسيسية   ن اكفترا.بت

  بمة قد تتسب  فل تعديرت ،و رية على قيم المو،ودات والمكلوببت  ري السنة المبلية القبدمة  ل كمب يلل:
 

 العقود مو،ودات
 

ــدار فواتار نهـب للعمري.    مو،ودات العقودتمثـل   المتوقل العقود     ن مو،وداتالمثـبلغ المتعلقـة  ـب عمـبي المنجزة والتل لم يتم  مــــــــــــ
ــهب   ــنيفهب وعر.ــــــ ــنة واحدة م  تبريا التقرير يتم تصــــــ ا ح بم الهبمة فل تقايم اإلدارة   دراجةار متداولة. يتم كتحقيقهب  عد فترة  ــــــ

المعترف نهـب و م ـبنيـة ا ــــــــــــــترداد  ـنه المثـبلغ. تتم مرا،عـة  ـنه ا ح ـبم عنـد وقوع ا حـداا     مو،ودات العقودلمثـبلغ اإليرادات و 
المعترف نهــب فل  ــنه البيــبنــبت    مو،ودات العقودأي تةاارات تكرأ علاهــب قــد ي ون لهــب تــوثار على مبلغ اإليرادات و وبــبلتــبلل فــإن  
  المبلية الموحدة.

 
المجموعة مدفوعبت مقكوعة م   عض العمري لتســوية الفواتار المســتحقة وكدفعبت مقدمة للعديد م  المشــبريل. يتم تحديد  تســتلم

 ننبيا على ح م اإلدارة. مو،ودات العقودالفواتار و  توزيل العبسدات مقبنل
 

 احتسبب مخصص الخسبرة 
 

  للحركة افترا.ـــــبت   لى  تســـــتند  وقبنلة للدعم  معقولة  مســـــتقبلية  معلومبت  مجموعةال  تســـــتخدم قيبس  ســـــبرة اكستمبن المتوقعة   عند
ــتقبلية ــبدية المحركبت لمختلف المســــ ــهب  على  المحركبت   نه   ــــــوف تةثر  وكيت  اكقتصــــ ــبرة المتلبدة عند الثعض.   عأــــ  ن الخســــ

ــداد. يعتمد ذلك على الفرق نا  التدفقبت النقدية التعبقدية ع   التخلف ع  الســـــــــداد  ل تقدير للخســـــــــبرة النبتجة ع  التخلف   الســـــــ
ــانبت اكستمبنية بنبت و الأـــم المســـتحقة والتدفقبت التل يتوقل المقرض ا ـــترمهب  مل ا  ن فل اكعتثبر التدفقبت النقدية م  التحسـ

 المأمونة. 

 
التخلف ع  السداد  و تقدير    يةاحتمبلقيبس  سبرة اكستمبن المتوقعة.  ن  مد رت رسيسية فل    التخلف ع  السدادتش ل احتمبلية 

البيبنبت التبريخية واكفترا.ـــــبت وتوقعبت الوروف    احتســـــبب ذلك   يشـــــمل فترة زمنية معانة  ريالتخلف ع  الســـــداد    يةكحتمبل
ــتقبلية ــبرة اكستمبن المتوقعة   ن مخصـــص  .المسـ ــتح  م  الجهبت   النمم المدينة التجبرية   مو،ودات العقودوفقبا لنموذج  سـ والمسـ

  2022  ديســــــــــــــمبر  31كمــب فل  على التوالل    در م 17,162,703و  در م 1,912,208   در م 18,949,816ذات العرقـة  ل  
 . (در م: ك شلي 2021)
 

 ا عمبر اإلنتب،ية للممتللبت والمعدات والمو،ودات غار الملمو ة
 

 مرا،عة ا عمبر اإلنتب،ية المقدرة للممتللبت والمعدات والمو،ودات غار الملمو ة   مجموعة  تقوم ال3 مب  و مو.ح فل  يأبح 
الدولل   لمعيبر المحب ــــــبالالممتللبت وا كت والمعدات و   16الدولل رقم   للمعيبر المحب ــــــبل وفقبا فل نهبية كل فترة تقرير  ــــــنوي 

 ك تختلف ع  التقديرات السب قة. السنة الحبليةوقعبت المو،ودات غار الملمو ة  على التوالل. قررت اإلدارة أن ت 38رقم 
 

 انخفبض قيمة الممتللبت والمعدات والمو،ودات غار الملمو ة
 

الفرديـة  وحـدات  لليتم تقايم الممتللـبت والمعـدات والمو،ودات غار الملمو ـــــــــــــــة كنخفـبض القيمـة ننـبيا على تقايم التـدفقـبت النقـديـة  
يتم تحديد التدفقبت النقدية ننبيا على اكتفبقيبت التعبقدية والتقديرات  ةشــــــر على انخفبض القيمة.لنقد عندمب ي ون  نبس مالمنتجة ل ــم التل تمثل معدي العبسد على  نه   للمو،وداتعلى مده العمر اإلنتب،ل   ــتخدام مجموعة م  معدكت الخصـــــ ويتم  صـــــــمهب  ب ـــــ
ــبفل القيم الحبلية  بلمث المنتجةالوحدات   محتمل.  ن اإلدارة مقتنعة  عدم  قيمة لتقايم أي انخفبض المدر،ةبلغ للنقد. تتم مقبرنة مـــــــ
 والمعدات والمو،ودات غار الملمو ة. لممتللبتليمة القمخصص انخفبض  تلوي .رورة 

 



 بيانات ايه أي بي ال سي 

 

39  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
  
 
 ممتلكات ومعدات  5

  المجموع
أعمال رأسمالية قيد 

  أثاث وتجهيزات   التنفيذ 
معدات مكتبية  

  وكمبيوتر 
تحسينات على  

   المأجور 
   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم

 التكلفة           
 2021ينبير  1فل   -  43,406,225  8,773,080  -  52,179,305
                        .بفبت  ري السنة   -  2,987,055  24,958  5,465,959  8,477,972

 2022ينبير  1فل   -  46,393,280  8,798,038  5,465,959  60,657,277
  .بفبت  ري السنة   1,867,974  7,588,632  -  -  9,456,606

            تحويرت م  أعمبي رأ مبلية قاد التنفان  5,465,959  -  -  ( 5,465,959)  -
           

 2022ديسمبر  31في   7,333,933  53,981,912  8,798,038  -  70,113,883
           
 االستهالك المتراكم           

 2022ينبير  1فل   -  22,942,788  8,773,080  -  31,715,868
 محمل للسنة   -  6,628,985  2,051  -  6,631,036

                      
 2021ينبير  1فل   -  29,571,773  8,775,131  -  38,346,904
            محمل للسنة   1,466,963  9,108,232  10,739  -  10,585,934

           
            2022ديسمبر  31في   1,466,963  38,680,005  8,785,870  -  48,932,838

 القيمة المدرجة           
            2022ديسمبر  31في   5,866,970  15,301,907  12,168  -  21,181,045

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

 
 
  



 بيانات ايه أي بي ال سي 

 

40  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
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 )يتبع( ومعدات  ممتلكات 5
 
  تمت ر ـملتهب  بللبمل 2022ينبير  1لم ت  المجموعة. كمب فل     بلتحسـانبت على المو،ورقاد التنفان  ا عمبي الرأ ـمبلية تعل   ت

 .التحسانبت على المو،ورفل 
 

 اك تهرس للسنة كمب يلل:تم توزيل  
2021  2022   
   درهم  در م

     
 ( 18تلبليت مثبشرة ) يأبح   3,910,426  1,822,535
           ( 19) يأبح مصبريت عمومية و دارية   6,675,508  4,808,501
6,631,036  10,585,934   

     
 

 . (در م  30,074,153:  2021)  2022ديسمبر   31كمب فل   در م  30,869,051نلةت المو،ودات المستهللة  ش ل كبمل مبلغ 
 
 
   موجودات غير ملموسة 6

     المجموع
     درهم
 التكلفة     

 2021ينبير  1فل     8,500,509
            .بفبت  ري السنة      931,992

 2022ينبير  1فل     9,432,501
            .بفبت  ري السنة      1,034,827

      2022ديسمبر  31في     10,467,328
 اإلطفاء     

 2021ينبير  1فل     8,456,741
           محمل للسنة      145,009

 2022ينبير  1فل     8,601,750
           محمل للسنة      508,234

      2022ديسمبر  31في     9,109,984
 القيمة المدرجة     

         2022ديسمبر  31في     1,357,344
     

          2021ديسمبر  31فل     830,751
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 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 )يتبع(  موجودات غير ملموسة 6
 

غار الملمو ـــــة م  نرامج اللمباوتر والترا يص. لم يتم تســـــجال أي  ســـــبرة انخفبض فل قيمة المو،ودات غار   المو،وداتتتلون  
 الملمو ة  ري السنة.

 
 اإلافبي للسنة كمب يلل:تم توزيل  

2021  2022   
   درهم  در م

     
 ( 18تلبليت مثبشرة ) يأبح   264,783  8,707

           ( 19مصبريت عمومية و دارية ) يأبح   243,451  136,302
145,009  508,234   

     
 
 
 تأمينات قابلة لالسترداد  7
 

 القبنلة لر ترداد لده أحد البنوس مقبنل .مبنبت ا داي الصبدرة للعمري. التومانبتيتم  يداع 
 
 
 د و موجودات العق 8
 

ولل  لم يتم  مـدار فواتار نهب فل تبريا التقرير.   السـلل والخدمبت المقدمة  نديد  ح  المجموعة فل و تتعل  أرمـدة مو،ودات العق
ــلة م  المعبلم المتعلقة  ب داي و العق   مو،وداتيتم اكعتراف  ــلســــ تكوير البرامج    مو، د  ي عمل يتم تنفانه  مب يتمبشــــــى مل  ــــ

 والتركا  وعقود  دمبت الدعم التل تزيد ع  المثبلغ التل يتم  مدار فواتار نهب للعمال.
 

تجبرية عند النقكة التل يتم عند ب  مــــــــدار  المدينة النمم  ال لى  د و العق كمو،ودات   ــــــــب قبا تصــــــــنيت أي مبلغ معترف  ي  يتم  عبدة
الفترة  ـمدهعلى  د و العق  مو،وداتم  العمـال حتى ا تـمبي الخـدمبت  وببلـتبلل يتم اكعتراف ك تســــــــــــــتح  اـلدفـعبت  فواتار للعمـال. 

مو،ودات لخدمبت المحولة حتى تبريخي. م  المتوقل أن تتحق  ،ميل ل  البديفل  المنشـــــوةالتل يتم فاهب تنفان الخدمبت لتمثال ح  
 المتداولة. المو،ودات ري  نة واحدة وم  ثم يتم تصنيفهب .م   العقود

 
  ل كمب يلل:د  و العقالقيمة المدر،ة لمو،ودات 

2021  2022   
   درهم  در م

     
 م  عقود موقعة  مو،ودات العقود  202,760,637  153,359,427

 م  عقود غار موقعة  مو،ودات العقود  88,458,724  91,471,120
           ينزي: مخصص  سبرة استمبن متوقعة  (18,949,816)  -

244,830,547  272,269,545   
     

 
 (.11ذات عرقة ) يأبح   جهبت( در م 244,045,438: 2021) در م 272,269,545الثبلةة د و العق مو،وداتتتعل   

 
 كـبب النواـيب أو  كـبب أرمــــــــــــــدة تمـثل اإليرادات المعترف نـهب نـنبيا على  در م  88,458,724 مبلغ مو،ودات العقودتتأــــــــــــــم   

  (.در م 91,471,120: 2021) 2022ديسمبر  31بمة نهب كمب فل الموقعة مل العمري والتل لم يتم توقيل العقود الخالتر ية 
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 )يتبع( العقود موجودات  8
 

  ل كمب يلل: مو،ودات العقودمخصص  سبرة على 
 

  محدد مخصص   المجموع 
منشآت غير  

   منشآت حكومية  حكومية
   درهم  درهم  درهم  درهم
         
 2022ينبير   1و  2021ينبير   1فل   -  -  -  -
 

676,116  -  
 

315,034  
 

361,082  
  مو،ودات عقودمخصص  سبرة ل

  نة  1نتواريا ا تحقبق  قل م    

 
18,273,700  

 
12,087,757  -  

 
6,185,943  

 د و مخصص  سبرة لمو،ودات عق
 نتواريا ا تحقبق   ثر    
           نة 1م    

         
 2022ديسمبر  31في   6,547,025  315,034  12,087,757  18,949,816

         
 

ــتحقة م  العمري ننبيا على   ــال مخبار المثبلغ المسـ ــح الجدوي التبلل تفبمـ المجموعة. تكب  المجموعة    مخصـــص مبتري سيو.ـ
 مو،وداتننبيا على أعمبر  أيأــبا أنمبا  ســبرة مختلفة على قكبعبت العمري الح ومية وغار الح ومية. يتم تمااز معدي الخســبرة  

 د.و عق
 

 منشآت غير  
 حكومية

 
 منشآت حكومية 

  

%  %   
     

  نة  1مكثقة مل ا تحقبق  قل م   معدكت  0,61  0,76
  نة  1مكثقة مل ا تحقبق   ثر م  معدكت   2  -

 
 
 د و تكلفة العق 9

2021  2022   
   درهم  در م

     
 د  و تلبليت العق  539,650  12,920,934

     
 

اكعتراف  ـبإليرادات    ــــــــــــــوف يتمد التلـبليت المتلبـدة المتعلقـة  ـبلتزام ا داي على العقود المبرمـة مل العمري.  و تمثـل تلـبليت العق
 المتعلقة  بلتزامبت ا داي  نه عند ا تمبلهب وقبولهب م  العمري.
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
2021  2022   
   درهم  در م

     
 ذمم مدينة تجبرية   1,912,208  2,885,246

           ينزي: مخصص  سبرة استمبن متوقعة  (1,912,208)  -
2,885,246  -   
 دفعبت مقدمة لموردي    42,466  4,397,580

 فبسدة مستحقة   3,525,818  -
           ذمم مدينة أ ره    31,208  141,000

7,423,826  3,599,492   
     

 
(. ك يتم تحمال أي فبسدة على النمم المدينة التجبرية  يوم  30:  2021) يوم  30متو ـــــــط فترة اكستمبن على مبيعبت الثأـــــــبسل  ن  

 القبسمة.
   

 قيبس مخصــــــــــــص انخفبض قيمة النمم المدينة التجبرية  مبلغ يعبدي  ســــــــــــبرة اكستمبن المتوقعة على مده العمر   مجموعةتقوم ال
 بلر،وع  لى الخبرة الســـب قة فل    معدي الخســـبرة ب ـــتخدام   على النمم المدينة التجبريةالمتوقعة اكستمبن  ويتم تقدير  ســـبسر  الزمنل. 

المبلل الحبلل للمدي   والمعدلة حسـ  الحقبس  الخبمـة  بلمدي   والوروف اكقتصـبدية    التخلف ع  السـداد للمدي  وتحلال المركز
 العبمة للمجبي الني يعمل المدينون فاهب وتقايم اكتجبه الحبلل وكنلك اكتجبه المتوقل للوروف فل تبريا التقرير. 

 
ال  نيل  . يتم تقايم الجودة اكستمبنية قبل قبوي أي  ــــــيب ــــــة التعبمل فقط مل أاراف لديهم مقدرة استمبنية ،ادة  مجموعةاعتمدت ال

 . للخدمبت أو الثأبسل م  الكرف المقبنل
 

منخفض القيمة   على أنيلعمال الني قبمت المجموعة نتقايمي   در م  1,912,208المتوقعة الثبلةة   اكستمبنتم تســــــــــــجال  ســــــــــــبسر 
 (.در م: ك شلي 2021)  ش ل كبمل

 
   سنة   1أقل من   سنة   1أكثر من   المجموع

   درهم  درهم  درهم
       
 2022ينبير  1فل و  2021ينبير  1فل   -  -  -

        مبفل  عبدة قيبس  سبرة استمبن متوقعة   -  1,912,208  1,912,208
       

 2022ديسمبر  31في   -  1,912,208  1,912,208
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 جهات ذات عالقةمعامالت وأرصدة  11
 

ــيبق  المجموعةتد ل  .  العرقة ذات   الجهبتللشــــــــروا وا ح بم المتف  علاهب  مل  وفقبا   فل معبمرت   ا عمبي اكعتيبدية  فل  ــــــ
الخب.ــــعة للســــيكرة م  والشــــركبت   الرسيســــيةوأعأــــبي مجلس اإلدارة واإلدارة    المجموعةم  مســــب مل   العرقةذات   الجهبت  تتلون 
ــبفة  لى مو فل اإلدارةم  قبل  و  قبلهم ــون علاهب نفوذاا  داريبا  بمبا  بإل.ـ ــاا . تد ل   عبسرتهم أو التل يمبر ـ   فل  المجموعةالرسيسـ

ذات العرقة الوارد فل   الجهبت  فل معبمرت مل مة ــســبت أعمبي أ ره أو أفراد يقعون .ــم  تعريت  ا عمبي اكعتيبدية ــيبق 
م   ري  ذو عرقة مل ح ومة أنو بل  ،هةعرقة    المجموعة. لده   فصبحبت ،هة ذو عرقة  24الدولل رقم    المعيبر المحب بل

 المنشــآتوالمســةولا  التنفانيا  ) مب فل ذلك   والمدرايح ومة أنو بل   منشــوة مملوكة م  قبلالمللية الجزسية للمســب م النهبسل م  
  (.المجموعةعلى  توثاراا ،و ريبا علاهب  أو التل يم   أن تمبرس  ،و ري التل يم نهم ممبر ة توثار  التجبرية

 
 مب يلل:  الموحدة ات العرقة المدر،ة فل البيبنبت المبليةتتأم  المعبمرت مل الجهبت ذ  ( 1
 

2021  2022   
   درهم  در م
     

 ( 17 يرادات ) يأبح   788,344,956  366,554,730
     
     

 ( 19مستلمة ) يأبح  عبملة دمبت دعم وقوه   9,599,915  18,655,810
     
     
 مشتريبت  دمبت ومواد   24,371,646  -
     
     
 مصبريت فبسدة   2,772,673  -
     
     
 مقبمة قرض م  ،هة ذو عرقة ) مب فل ذلك فبسدة مستحقة( )أ(   37,692,759  -
     
     

 تنبزي ع  رماد مستح   لى ،هة ذو عرقة  لى أرببح مستثقبة )ج(  -  67,000,000
     
     

 قرض م  ،هة ذو عرقة )أ(   36,725,000  36,712,500
     
     

 قرض م  مسب م )ب(   3,488,875  17,077,125
     

 
ــوم  دمبت الدعم والقوه العبملة م  قبل المجموعة مقبنل  دمبت الدعم والقوه العبملة التل  ــلقدمهب تيتم دفل ر ــــــ ــوة تخأــــــ  منشــــــ

 )"اكتفبقية"(. الخدمبت مب نا  أاراف شركبت المجموعةكتفبقية  وفقبا "( ،هة ذات عرقةسيكرة مشتركة )"ل
 

ــبح رقم   ــال حوي   12را،ل اإليأـــــــ ــوي على تفبمـــــــ ذات    ،هبتالتل  ل  و لده البنوس    م  قبل المجموعة المحتفظ  ي  النقدللحصـــــــ
 ذات العرقة. الجهبتللحصوي على تفبمال ا رمدة مل  16و 10  8را،ل اإليأبحبت  عرقة.
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 )يتبع( جهات ذات عالقةمعامالت وأرصدة  11
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين هي كما يلي:
2021  2022   

     
      عدد مو فل اإلدارة الرسيسية  5  4
     

      )در م( منبفل قصارة ا ،ل  9,012,202  5,100,720
     

      )در م( منبفل اويلة ا ،ل  620,785  86,437
 

 مب يلل: الموحد المو.حة فل نيبن المركز المبلل  العرقةا رمدة مل الجهبت ذات  تتأم  ( 2
 

2021  2022   
   درهم  در م
 جهات ذات عالقة منمستحق     

 منشآت ح ومية    147,076,094  102,610,801
       ب.عة لسيكرة مشتركةمنشآت    218,357,165  -
     

102,610,801  365,433,259   
      ينزي: مخصص  سبرة استمبن متوقعة    (17,162,703)  -
     

102,610,801  348,270,556        
 مستحق إلى جهات ذات عالقة    

 منشآت ح ومية    10,212,200  10,212,200
      )ج(  منشآت  ب.عة لسيكرة مشتركة  24,057,993  5,772,661

     
15,984,861  34,270,193        

 
للمســــتح  م  الجهبت على مده العمر الزمنل الني تم اإلعتراف  ي  المتوقعة  اكستمبن ســــبسر يو.ــــح الجدوي التبلل الحركة فل 

 :9 مب يتف  مل النهج المثسط للمعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم  ذات العرقة
  

 
 المجموع

 المقيمة بشكل   
 فردي 

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهم  درهم  درهم
       
 2022ينبير  1و 2021 ينبير 1الرماد كمب فل   -  -  -

                 سبرة اكستمبن المتوقعة مبفل  عبدة قيبس   3,287,986  13,874,717  17,162,703
        2022ديسمبر  31الرصيد كما في   3,287,986  13,874,717  17,162,703
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 )يتبع( جهات ذات عالقةمعامالت وأرصدة  11
 

ــال مخبار ــح الجدوي التبلل تفبمـ ــتحقة م  العمري ننبيا على   يو.ـ المجموعة. تكب  المجموعة    مخصـــص مبتري سالمثبلغ المسـ
أنمبا  سبرة مختلفة على قكبعبت العمري الح ومية وغار الح ومية. يتم تمااز معدي الخسبرة كنلك على أ بس أعمبر المستح  

 ذات العرقة. الجهبتم  
 

 منشآت غير 
 حكومية

 منشآت   
 حكومية

  

%  %   
     
 معدكت مكثقة مل مستح   قل م   نة واحدة  0,61  -
 مل مستح    ثر م   نة واحدةمعدكت مكثقة    5  -

 
2021  2022   
   درهم  در م
     
 قرض من جهات ذات عالقة    

 )أ(  منشآت  ب.عة لسيكرة مشتركة  36,725,000  36,712,500
 )ب(مسب م   20,566,000  17,077,125

      فبسدة داسنة  1,792,414  -
     

53,789,625  59,083,414        
 
  50,000,000سـيكرة مشـتركة )"مقترض"(  مبلغ  منشـوة  ب.ـعة ل  أنرمت المجموعة اتفبقية تسـهال قرض مل 2021 ري   (أ

  ا ــــــــــــــتخـدمـت المجموعـة مبلغ 2022ديســــــــــــــمبر   31المنتهيـة فل  .  ري الســــــــــــــنـة  (در م  183,625,000دوكر أمري ل )
. يتحمل در م(  36,712,500)  (دوكر أمري ل  9,996,596:  2021)  (در م  36,725,000دوكر أمري ل )  10,000,000

  .الكل على مبلغ التسهال المستخدم ويتم  داده عند   نويبا % 4القرض فبسدة ننسثة 
 

الرمـــــاد   )،هة تخأـــــل لســـــيكرة مشـــــتركة( لتســـــويةعة اتفبقية تســـــوية مل مقترض    أنرمت المجمو 2022أغســـــكس   19فل  
والفبسدة  در م(   36,712,500)دوكر أمري ل   9,996,596والثبلغ    2021المســــــــتح  لتســــــــهارت القرض المســــــــتخدم  ري  

سـيكرة منشـوة أ ره  ب.ـعة لمقبنل رمـاد مسـتح  م   (در م  980,259دوكر أمري ل )  266,919المترا مة للسـنة الثبلةة  
 .2022ديسمبر  31لخدمبت المقدمة  ري السنة المنتهية فل )،هة ذو عرقة( مقبنل ا  مشتركة

 
  5,600,000  مبلغ  د لت المجموعة فل اتفبقية تســهال قرض مل مســب م نهبسل لتمويل مشــروع تكوير ،ديد 2021 ري   (ب

  مبلغ  .ــــــبفل  ا ــــــتخدمت المجموعة  2022ديســــــمبر    31.  ري الســــــنة المنتهية فل  در م(  20,566,000) دوكر أمري ل
  ـنويبا %  4(. يحمل القرض فبسدة ننسـثة در م  17,077,125:  2021) در م(  3,488,875)  دوكر أمري ل  950,000   مبلغ

 .م  تبريا السح  شهراا  12على مبلغ التسهال المستخدم ويستح  السداد عند تسوي  المشروع والني م  المتوقل أن ي ون 
 
م  الرمـــاد المســـتح  على المجموعة.   در م  67,000,000 مبلغ  ذات العرقة التنبزي ع   الجهبت  قرر أحد 2021 ري   (ج

 المستثقبة.الرماد  لى أرببحهب   وقبمت نتعديلسيكرة مشتركة ل تخأل نا التنبزي كمعبملة  بحتسبب المجموعة  قبمت
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
2021  2022   
   درهم  در م
     

 نقد فل الصندوق   10,000  10,000
 أرمدة لدة البنوس   38,853,772  56,763,109

      أشهر ثرثةقل م   وداسل ننلية نتواريا ا تحقبق أملية   280,655,148  -
     

 نقد ومرادفات النقد   319,518,920  56,773,109
      أشهر ثرثة ثر م   وداسل ننلية نتواريا ا تحقبق أملية يأبف:   500,000,000  -
     

      نقد وأرصدة لدى البنوك   819,518,920  56,773,109
 

ــب  التخلف ع  الســـداد  ذات  يتم تقايم ا رمـــدة لده البنوس على أنهب   ــة  سـ ــل  أن    حاثمخبار استمبنية منخفأـ  نه البنوس تخأـ
ــبرة على    مخصـــــــــــــصنتقدير    المجموعةتقوم  دارة    لنلك  وفقبا .  قبل البنوس المركزية فل الدوي ذات العرقةلرقب ة عبلية م   الخســـــــــــ

أي م  ا رمـدة لده  يتجبوز . لم شـهراا   12  يعبدي  سـبرة اكستمبن المتوقعة لفترةا رمـدة لده البنوس فل نهبية فترة التقرير  مبلغ  
ف ع  الســــداد ومعدكت اكستمبن الخبرة الســــب قة فل التخلومل ا  ن فل اكعتثبر   التقرير ا ــــتحقبق الســــداد البنوس فل نهبية فترة  

ــبت  ســــبرة على  نه   المجموعةقبمت  دارة  الحبلية للبنك   ــجل أي مخصــــصــ نتقايم عدم و،ود انخفبض فل القيمة  وببلتبلل لم تســ
 ا رمدة.

 
ــتحقبق الوداسل   ن   ــبوع  لى  البنلية لهب تواريا ا ـ ــهر )  6م  أ ـ ــلي( م  تبريا اإليداع وتحمل معدكت فبسد2021أشـ ة ثبنتة : ك شـ

الوداسل على أ ـــــبس متلرر ويم    ـــــحبهب فل أي وقت مل   يداع: ك شـــــلي(. يتم 2021% )5%  لى  3تتراوح فل المتو ـــــط م  
ديسـمبر   31فل   در م  4,401,042م تسـثة. نلةت  يرادات التمويل الم تسـثة الفبسدة م  ال%  1 شـعبر لمدة يوم واحد وغرامة قدر ب 

 : ك شلي(.2021) 2022

 
لــــده البنوس الثــــبلغ  يتعل    ــة    ،هــــبتبلبنوس التل  ل   ــــ(  در م  56,763,109:  2021)  در م  819,508,920النقــــد  ذات عرقـ

ــبح   ــبب ننلل  ب ـــــــــــم  11) يأـــــــــ ــيص حســـــــــ لفبسدة ( در م  258,797:  2021) در م  79,265 مبلغ    ،هة ذو عرقة(. تم تخصـــــــــ
 المجموعة.

 
 

 رأس المال 13
2021  2022   
   درهم  در م
 الصادر والمدفوع بالكامل:    
     

3,000,000 
 

257,142,857 
  هم   3,000:  2021للل  هم )  0,10 هم  مبلغ  2,571,428,572 

      للل  هم(   1,000 مبلغ   
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 )يتبع( رأس المال 13
 

  ن الحركة فل رأس المبي  ل كمب يلل:
2021  2022   
   درهم  در م
     

 ينبير  1فل   3,000,000  3,000,000
 (14زيبدة فل راس المبي ) يأبح   197,000,000  -
 (1) يأبح  ممسب تحويل  لى مسب مة   (200,000,000)  -
 التو يس * عند مدار أ هم   183,625  -
       مدار أ هم ،ديدة **  256,959,232  -
     

      ديسمبر  31في   257,142,857  3,000,000
 

ــمبر    31 مب فل   ــب قبا ) خ).م. ،ل أي كاونيبنبت    يتعل  رأس المبي نرأس مبي 2021ديســـــــ ــبحيةلخدمبت  لنيبنبت   ـــــــ   -  المســـــــ
 ــــهم مصــــرح  ي   3,000م    ويتلون )"الشــــركة التب عة"( (  م.م.ذنيبنبت    -  المســــبحيةلخدمبت لنيبنبت    ــــب قبا  -  خ).م. -نيبنبت  

 للل  هم. در م 1,000ومصدر  قيمة 

 
ــيس  فل   ــبتمبر    28* كمب فل تبريا التو ـ ــركة م   2022 ـ ــدر  1,838,236  يتلون رأس مبي الشـ ــرح  ي ومصـ ــهم مصـ  قيمة   ـ

 للسهم. در م 0,1

 
 ــهم   2,000,000,000مقســمة  لى   در م  200,000,000  قرر المســب م زيبدة رأس مبي الشــركة  لى  2022أ توبر  3** فل  
للســــهم  وواف  على ارح الشــــركة و درا،هب فل  ــــوق أنو بل لألوراق المبلية. تم اكنتهبي م  اإل،رايات القبنونية  در م  0,1 قيمة  
 .2022أ توبر  12فل 

 
الشــــــــــــــركــــة  لى    لر تتــــبب  وفقــــبا    2022أ توبر    13فل   مقســــــــــــــمــــة  لى    در م  257,142,857العــــبم  تمــــت زيــــبدة رأس مــــبي 

الشــــركة   ارحلر تتبب العبم. تم تحديد  ــــعر   ــــهم  571,428,572للســــهم  مل ارح  در م  0,1 قيمة    ــــهم  2,571,428,572
ــهم وتم اك تتبب نيي  بللبمل  ممب أده   در م 1,1عند   ــهم لى عروة  مـــدار  للسـ . وبلةت تلبليت  در م  571,428,572   مبلغأ ـ

 .در م 4,620,400 مدار ا  هم 
 
 

 رأس المال اإلضافي 14
 

  المستثقبة التحويل م  ا رببح    م   ري  در م  197,000,000   مبلغزيبدة رأس المبي  المسب م النهبسل      قرر2021 بتمبر    14فل  
تم توثا  النوبم ا  ب ل المعدي للشركة م  قبل كبت  العدي فل   .در م  1 لى    در م  1,000و فض القيمة اك مية للسهم م   

 . رأس المبي اإل.بفل كحقاب  لى رأس المبي المسب مة فل وببلتبلل تم تحويل  2022ينبير  10
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 15
2021  2022   
   درهم  در م
     

 ينبير  1 مب فل   3,883,242  517,693
 محمل للسنة   2,488,327  3,584,997
       ري السنةدفعبت   (678,354)  (219,448)

     
      ديسمبر  31كما في   5,693,215  3,883,242

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  16
2021  2022   
   درهم  در م
     

 ذمم داسنة تجبرية وأ ره   5,257,621  5,145,867
 مصبريت مستحقة   278,867,319  134,431,825

 دفعبت مقدمة م  عمري   18,983,468  1,201,119
      .ريثة القيمة المأبفة داسنة   7,728,092  4,550,275

     
145,329,086  310,836,500        

 
يوم(. قبمت المجموعة نو.ــل  ــيب ــبت    60 -  30:  2021يوم )  60  -  30  ن معدي فترة اإلستمبن على مشــتريبت الثأــبسل  و

 ك يتم تحمال فواسد على النمم الداسنة التجبرية وا  ره.  مبلية للتو د م  دفل اإللتزامبت الداسنة فل حدود فترة اكستمبن المحددة.
   

 (.11ذات عرقة ) يأبح  بت جه( در م 1,093,325: 2021) در م 18,983,468تتعل  المثبلغ المقدمة م  العمري  مبلغ 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إيرادات  17
 

زمنية فل  كوا مقبنل تحويل الثأـــــبسل والخدمبت على مده الوقت وفل نقكة  يراداتهب م  العقود مل العمري   المجموعةتســـــتمد  
 :اإلنتبج الرسيسية التبلية

 
2021  2022   
   درهم  در م
 إيرادات من عقود مع العمالء     

 منتجبت و دمبت محولة فل نقكة زمنية معانة    17,709,484  96,347,547
      منتجبت و دمبت محولة على مده الوقت   770,635,472  270,317,641

     
366,665,188  788,344,956        

 إيرادات من عقود مع العمالء     
 منشآت ح ومية    221,959,259  366,114,901

 منشآت  ب.عة لسيكرة مشتركة    566,385,697  439,829
      منشآت أ ره   -  110,458

     
366,665,188  788,344,956        

 
 (.11عرقة ) يأبح الذات   بلجهبت( در م 366,554,730: 2021) در م 788,344,956   مبلغتتعل  اإليرادات 

 
 اإلمبرات العربية المتحدة(.دولة : 2021اإلمبرات العربية المتحدة )دولة عمليبتهب فل ا تمدت المجموعة ،ميل  يراداتهب م  

 
 ديسمبر كمب  و مو.ح أدنبه. 31فل ( ،زسيبا ) عر المعبملة المخصص كلتزامبت ا داي غار المستوفبة 

 
2021  2022   
   درهم  در م
     

       يرادات م  عقود مل العمري   894,047,404  358,490,375
 

ــثةتتوقل اإلدارة أن يتم اكعتراف  ــتوفبة %( م   ــــعر المعبملة المخصــــص كلتزامبت ا داي غار 45:  2021% )37  ننســ كمب المســ
%( فســـــاتم اكعتراف 55:  2021% )63. أمب النســـــثة المتثقية الثبلةة  الرح كإيرادات  ري فترة التقرير   2022ديســـــمبر    31فل  

 .القبدمةنهب فل السنوات 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 تكاليف مباشرة  18
2021  2022   
   درهم  در م
     

 تللفة تعبقد م  الثبا    408,006,271  66,637,537
 مواد   31,863,052  45,619,149
 تلبليت وعروات مو فا    22,374,639  67,942,115
 (5) يأبح ممتللبت ومعدات ا تهرس    3,910,426  1,822,535
 أتعبب ا تشبرية ومهنية    1,729,881  7,874,797

 (6) يأبح مو،ودات غار ملمو ة   افبي  264,783  8,707
      مصبريت أ ره   742,535  407,726

     
190,312,566  468,891,587        

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية   19
2021  2022   
   درهم  در م
     

 تلبليت وعروات مو فا    53,392,369  42,556,798
 (11 دمبت الدعم والقوه العبملة المستلمة ) يأبح   9,599,915  18,655,810
 (5) يأبح ممتللبت ومعدات ا تهرس    6,675,508  4,808,501
 قبنونية وا تشبرية أتعبب    4,813,856  2,986,500
 مصبريت م ت     2,937,194  1,588,997
 تسوي     1,747,696  3,008,905
 توما     1,276,290  325,365
 (6) يأبح مو،ودات غار ملمو ة   افبي  243,451  136,302

      مصبريت أ ره   344,342  5,844,883
     

79,912,061  81,030,621        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

   إيرادات/ )مصاريف( تمويل 20
2021  2022   
   درهم  در م
     
       يرادات فبسدة   4,401,042  -
     
 (11فبسدة على قروض م  ،هبت ذات عرقة ) يأبح   (2,772,673)  -
      ر وم ننلية    (391,394)  (1,636,546)
     
      مصاريف تمويل  (3,164,067)  (1,636,546)

 
 

 ربح للسنة  21
 

 : يتوثر الربح للسنة  بلمصبريت الرسيسية أدنبه
  2022  2021 
 در م  درهم  
     

      110,498,913  75,767,008  (19و 18تلبليت وعروات مو فا  ) يأبحبت 
     

      6,631,036  10,585,934  (5) يأبح ممتللبت ومعدات ا تهرس  
     

      145,009  508,234  (6) يأبح مو،ودات غار ملمو ة  افبي 
 
 

  مطلوبات طارئة 22
 

 ديسمبر: 31واكلتزامبت التبلية القبسمة فل  الكبرسة  بن لده المجموعة المكلوببت
 
  2022  2021 
 در م  درهم  
     

      218,558,288  284,733,471  .مبنبت أداي 
     

      5,475,698  -  اعتمبدات مستندية
     

      6,013,790  1,917,274  التزامبت رأس المبي 
 

 .اكعتيبديةأعره فل  يبق ا عمبي  واكعتمبدات المستنديةتم  مدار .مبنبت ا داي 
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 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 ماليةالدوات األ 23

 الهامةالسياسات المحاسبية 
ــبلا  المكثقة  مب فاهب قواعد اإلدراج  أ ـــبس القيبس وأ ـــبس اإلعتراف  بإليرادات   ــبية الهبمة وا  ـ ــيب ـــبت المحب ـ ــال السـ  ن تفبمـ
والمصــبريت المتعلقة   ل نند م  ننود المو،ودات المبلية والمكلوببت المبلية وأدوات حقوق المللية تم اإلفصــبح عنهب فل  يأــبح  

 .الموحدة لمبليةحوي البيبنبت ا 3

  إدارة مخاطر رأس المال 
نانمب تقوم  بلحصـوي على العبسد ا على لحقوق كمنشـوة مسـتمرة   إدارة رأ ـمبلهب لأـمبن  ونهب قبدرة على اك ـتمرار    مجموعةالتقوم 
  .م   ري تحسا  رماد الدي  وحقوق المللية المللية

 إدارة المخاطر المالية أهداف 
 مخـبار  –  تتأــــــــــــــم   ـنه المخـبار.  مجموعـة مراقثـة و دارة المخـبار المـبليـة المتعلقـة  عمليـبت ال  مجموعـةللتقوم اإلدارة المـبليـة  
 بلد وي أو التجبرة فل ا دوات المبلية  مب فاهب ا دوات المبلية    مجموعةالاكستمبن ومخبار الســـــــــــاولة. ك تقوم  الســـــــــــوق  مخبار  

  المخبار.المشتقة لةرض المأبربة أو إلدارة 

 مخاطر السوق إدارة 
الســـــوق  لى  كر أن التةارات فل أ ـــــعبر الســـــوق  مثل أ ـــــعبر مـــــرف العمرت ا ،نبية وأ ـــــعبر الفبسدة وأ ـــــعبر    تعود مخبار

أو قيمة ممتللبتهب م  ا دوات المبلية. الهدف م   دارة مخبار الســوق  و  دارة ومراقثة   مجموعةا  ــهم  ــوف تةثر على د ل ال
 ا  العبسد. التعرض لمخبار السوق .م  معبيار مقبولة  مل تحس

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية
مخبار العملة  ل مخبار تقل  قيمة ا داة المبلية  ســـــب  التةارات فل أ ـــــعبر مـــــرف العمرت ا ،نبية. ك تتعرض المجموعة  

م اإلمبراتل   ي تعرض ،و ري لمخـبار العمرت حـاث أن غبلبـية مو،وداتـهب ومكلوببتـهب النـقدية مقومة  بلدوكر ا مري ل أو الدر 
 مربوا  بلدوكر ا مري ل. وو 

 مخاطر االئتمانإدارة 

 مب  .للمجموعةاكستمبن  لى  كر تخلف الكرف المقبنل ع  الوفبي  بلتزامبتي التعبقدية ممب يةدي  لى  ســبرة مبلية  تشــار مخبار
ــمبر    31فل   ــانبت   المجموعةتعرض  ن     2022ديسـ ــمبنبت محتفظ نهب أو تحسـ ــى حد لمخبار اكستمبن دون مراعبة أي .ـ  قصـ

والأــــــمبنبت  م  الوفبي  بكلتزامبت  ا اراف المقبنلة   تخلف ســــــب     مجموعةللاستمبنية أ ره  ممب  ــــــوف يةدي  لى  ســــــبرة مبلية  
القيمة المدر،ة للمو،ودات المبلية المعترف نهب كمب  و مو.ــــــــــــــح فل نيبن المركز  تنشــــــــــــــو م   المجموعة المبلية المقدمة م  قبل

 . الموحد المبلل
 

اكستمـبنيـة   مجموعـةتكوير والحفـبظ على تصــــــــــــــنيفـبت مخـبار الن  اإلدارةاكستمـبن  لى الحـد ا دنى  قـبمـت    م  أ،ـل تقلاـل مخـبار
ــداد. ــبت وفقبا لدر،ة مخبار التخلف ع  السـ ــنيت التعر.ـ ــنيت   لتصـ ــنيت اكستمبنل م  قبل وكبكت تصـ يتم توفار معلومبت التصـ

  مجموعةالمعلومبت المبلية ا  ره المتبحة  شـ ل عبم و ـجرت ال ارةاإلدمسـتقلة حاثمب كبنت متبحة  و ذا لم تل  متبحة  تسـتخدم 
وتصـنيفهب اكستمبنل  ارافهب  شـ ل مسـتمر    مجموعةيتم مراقثة تعرض ال التجبرية لتصـنيت عمرسهب الرسيسـاا  والمدينا  ا  ري .

 .القيمة اإل،مبلية للمعبمرت المبرمة نا  ا اراف المقبنلة المعتمدة  وتتوزع
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  وكنلك تعرض مجموعةلل  المبليةالأـــــــــــــمبنبت عقود  و  مو،ودات العقوديو.ـــــــــــــح الجدوي أدنبه ،ودة اكستمبن للمو،ودات المبلية و 
  على حد لمخبار اكستمبن م   ري تصنيت مخبار اكستمبن. مجموعةال
 

 ات إيضاح  

تصنيفات 
االئتمان  
 الخارجية 

تصنيفات 
االئتمان  
 الداخلية 

خسائر ائتمانية  
  12متوقعة لفترة 
  مدىشهر أو على 
 العمر الزمني

إجمالي القيمة  
 المدرجة 

مخصص  
 خسارة  

صافي القيمة  
 المدرجة 

   درهم   درهم   درهم     
        2022ديسمبر  31

 )ا( ك ينكب   10 ذمم مدينة تجبرية  
 سبرة استمبن  

متوقعة على مده  
 العمر الزمنل 

1,912,208 (1,912,208) - 

تومانبت قبنلة  
 )ا( ك ينكب   7 لر ترداد 

 سبرة استمبن  
متوقعة على مده  

 العمر الزمنل 
24,828,420 - 24,828,420 

مستح  م  ،هبت  
 )ا( ك ينكب   11 ذات عرقة  

 سبرة استمبن  
متوقعة على مده  

 العمر الزمنل 
365,433,259  (17,162,703 ) 348,270,556 

 ك ينكب   AA 12 أرمدة لده البنوس  
 سبرة استمبن  

متوقعة على فترة  
 شهراا  12

819,508,920 - 819,508,920 

 )ا( ك ينكب   8 عقود مو،ودات 
 سبرة استمبن  

متوقعة على مده  
 العمر الزمنل 

291,219,361 (18,949,816) 272,269,545 

        
        2021ديسمبر  31

 )ا( ك ينكب   10 ذمم مدينة تجبرية  
 سبرة استمبن  

متوقعة على مده  
 الزمنل العمر 

2,885,246 - 2,885,246 

تومانبت قبنلة  
 )ا( ك ينكب   7 لر ترداد 

 سبرة استمبن  
متوقعة على مده  

 العمر الزمنل 
26,471,129 - 26,471,129 

مستح  م  ،هبت  
 )ا( ك ينكب   11 ذات عرقة  

 سبرة استمبن  
متوقعة على مده  

 العمر الزمنل 
102,610,801 - 102,610,801 

 ك ينكب   AA 12 أرمدة لده البنوس  
 سبرة استمبن  

متوقعة على فترة  
 شهراا  12

56,763,109 - 56,763,109 

 )ا( ك ينكب   8 مو،ودات عقود 
 سبرة استمبن  

متوقعة على مده  
 العمر الزمنل 

244,830,547 - 244,830,547 
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  قبمت   تومانبت قبنلة لر ــــــــــــترداد والمســــــــــــتح  م  الجهبت ذات العرقةمو،ودات العقود    بلنســــــــــــثة للنمم المدينة التجبرية (1)
اكستمبن المتوقعة على   لخســبسرلقيبس مخصــص   9نتكبا  النهج المثســط فل المعيبر الدولل للتقبرير المبلية رقم   المجموعة

  يتم تقدير ب على  معدي الخســــبرةنتحديد  ســــبسر اكستمبن المتوقعة لهنه البنود  ب ــــتخدام   المجموعةتقوم  مدار العمر الزمنل.
 حســـــثمب ي ون مرسمبا مل تعديلهب ســـــبرة اكستمبن ا ـــــتنبداا  لى حبلة تجبوز فترة ا ـــــتحقبق المدينون  الخبرة التبريخية لخأ ـــــبس  

   لتع س الوروف الحبلية وتقديرات الوروف اكقتصبدية المستقبلية.

 إدارة مخاطر السيولة
تقوم إلدارة  نه المخبار   التمويلية.على الوفبي  بلتزامبتهب   المجموعة ن مخبار الســــاولة  ل المخبار التل تلم  فل عدم مقدرة  

التدفقبت النقدية المتوقعة  أيأــــبا اكحتفبظ  بحتيبايبت كبنية. تراق  اإلدارة   و.ــــمبناإلدارة نتقايم احتيب،بت الســــاولة  شــــ ل دوري 
  .لمجموعةلمكب قة تواريا ا تحقبق المو،ودات والمكلوببت المبلية وتقوم  والفعلية على أ بس منتوم 

 
  مل تحديد تواريا اك ـتحقبق على أ ـبس الفترة المتثقية م  لمجموعةللمكلوببت المبلية  لتواريا اإل ـتحقبق  يلخص الجدوي التبلل  

 م  قبل اإلدارة لأمبن الحفبظ على الساولة اللبنية.تواريا اإل تحقبق نهبية فترة التقرير  لى تبريا السداد التعبقدي. تتم مراقثة 
 

   متداول  متداولغير   
   اقل من سنة   أكثر من سنة   المجموع

   درهم  درهم  درهم
 2022ديسمبر  31      

284,124,940 
 

-  284,124,940 
مقدمة  الدفعبت الذمم داسنة تجبرية وأ ره ) ب تثنبي  

 ( و.ريثة القيمة المأبفة الداسنة عمريالم  
 ،هبت ذات عرقة مستح   لى   34,270,193  -  34,270,193
        قرض م  ،هبت ذات عرقة    59,083,414  -  59,083,414

       
377,478,547  -  377,478,547          

 2021ديسمبر  31      

139,577,692 
 

-  139,577,692 
مقدمة  الدفعبت الذمم داسنة تجبرية وأ ره ) ب تثنبي  

 ( و.ريثة القيمة المأبفة الداسنة عمريالم  
 مستح   لى ،هبت ذات عرقة   15,984,861  -  15,984,861
        قرض م  ،هبت ذات عرقة    53,789,625  -  53,789,625

       
209,352,178  -  209,352,178          
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 

  المدر،ة.تقبرب قيمتهب  بيبنبت المبلية الموحدةفل ال للمو،ودات المبلية والمكلوببت المبلية العبدلةأن القيم  اإلدارة  تعتبر
 

لتحويل التزام فل معبملة منومة نا  المشـبركا  فل السـوق فل     ـدادهالقيمة العبدلة  ل السـعر الني  ـاتم ا ـترمي لبيل أمـل أو 
 أو تقديره  ش ل مثبشر  ب تخدام تقنية تقايم أ ره. للمرحوة قبنلتبريا القيبس   ةض النور عمب  ذا كبن  نا السعر 

 
ــتوه  ــبت القيمة العبدلة  لى المســـ ــنيت قيب ـــ ــبت   3أو   2أو   1يتم تصـــ ننبيا على الدر،ة التل يم   عند ب مرحوة مد رت قيب ـــ  :نيبنهب كمب يلل  والتل تم  ش ل كبملالقيمة العبدلة وأ مية المد رت لقيبس القيمة العبدلة 

 
ــتو  الممبثلة    المكلوببتأو   للمو،وداتة( فل ا  ـــــواق النشـــــكة  )غار المعدل  المدر،ة ل تلك المســـــتمدة م  ا  ـــــعبر  -1 ى المسـ

 ؛التل يم   للمنشوة الوموي  لاهب فل تبريا القيبس

ــعبر   -2 ى المســتو  ــتمدة م  مد رت غار ا  ـ ــتوي   المدر،ة ل تلك المسـ ــل أو    1فل المسـ   اكلتزامالتل يم   مرحوتهب لألمـ
  ش ل مثبشر أو  ش ل غار مثبشر؛ و  

 .اكلتزاملألمل أو غار قبنلة للمرحوة تلك المستمدة م  مد رت   ل– 3 ى المستو 

 
   معلومات قطاعية 24
 

منتجبت  التل تم  عداد تقبرير حولهبتقدم القكبعبت  . عنهب  كمب  و مو.ـــــــح أدنبه  عداد تقبريرقكبعبت يتم  ثرالده المجموعة  
للل وحدة م  وحدات    و دمبت مختلفة وتتم  دارتهب  شـــــ ل منفصـــــل  نهب تتكل  تقنيبت مختلفة وا ـــــتراتيجيبت تســـــوي  تشـــــةالية.

 ا عمبي اك تراتيجية  تقوم اإلدارة التنفانية للمجموعة  مرا،عة تقبرير اإلدارة الدا لية على أ بس ربل  نوي على ا قل.
  

 عمليبت فل كل قكبع م  قكبعبت المجموعة التل تم  عداد تقبرير حولهب:يو.ح الملخص التبلل ال
 

قســــــــــم حلوي النكبي اكمــــــــــكنبعل الجةرافل الم بنل  و متجر  (:GIQحلول الذكاء االصــــــطناعي الجغرافي المكاني ) •
يقدم  دمبت شـــــبملة م  الحصـــــوي على البيبنبت ومعبلجتهب  لى  دمبت النكبي اكمـــــكنبعل   لى    واحد،ةرافل م بنل  

 .عدد متزايد م  القكبعبت مثل الدفبع والبائة والكبقة والموارد والمدن النكية والنقل

غار المو ولة فل   فل مجبي القيبدة الناتية وا نومة راسداا يعد قســــــــم حلوي التنقل النكل   (:SMOSحلول التنقل الذكية ) •
منكقة الشـــــرق ا و ـــــط وشـــــمبي  فريقيب مل قدرة ومعرفة تقنية مثبتة  مب فل ذلك الحلوي الناتية والبنية التحتية الســـــحبنية 

 والتواسم الرقمية والبنية التحتية للشح  وتكبيقبت النقل الفبسقة واك تثبر والمحب بة.

مل عمليبتهب  م    المنشـــــــــآتعمليبت النكية ثورة فل كيفية تعبمل يقود قســـــــــم حلوي ال  (:SOPsحلول العمليات الذكية ) •
 ري تزوـيد العمري ـ وحـدا الحلوي التلنولو،ـية المبتلرة التل تعمـل ـ بـلنكـبي اكمــــــــــــــكـنبعل والتل توفر كرا م  اللـفبية 

 والفعبلية الفبسقة.
 
ــة التل تقوم  ونشـــــــكة انتبسج قكبعبت    نتخصـــــــيص  المجموعة تقومك  نتبسج  ن  وبعض الو بسف ا  ره.   لتمويلالشـــــــركة القب أـــــ

 أ ره. لنلك يتم عر.هب تحت نند،و رية لاتم اإلفصبح عنهب كقكبع تشةالل  ني لم يتم ا تيفبي الحدود اللمية و  غار الشركة
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أدنبه. يتم قيبس ا داي على أ ــــــــبس ربح  م  القكبعبت التل يتم  عداد تقبرير عنهبالمعلومبت المتعلقة ننتبسج كل قكبع   دراجيتم 
ــتخدام ربح   تتمالقكبع  كمب  و مدرج فل نيبنبت تقبرير اإلدارة الدا لية التل   مرا،عتهب م  قبل اإلدارة التنفانية للمجموعة. يتم ا ـــــــ

ــلة فل تقايم نتبسج قكبعبت معا ــثة  القكبعبت لقيبس ا داي حاث تعتقد اإلدارة أن  نه المعلومبت  ل ا  ثر مــ  للمنشــــآتنة  بلنســ
 ا  ره التل تعمل .م   نه الصنبعبت.

 

  أخرى   المجموع 
حلول العمليات  

  (SOPsالذكية ) 
حلول التنقل  

  (SMOSالذكية ) 

حلول الذكاء  
االصطناعي  

الجغرافي المكاني  
 (GIQ)   

2022  2022  2022  2022  2022   
   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم

           
  يرادات    265,598,055  230,265,750  292,481,151  -  788,344,956

            مثبشرة    تلبليت  (71,293,532)  (141,712,483)  (255,885,572)  -  (468,891,587)
           

  ،مبلل الربح    194,304,523  88,553,267  36,595,579  -  319,453,369
           
           
            تلبليت غار مثبشرة )مبفل(   (63,975,874)   (29,338,006)   (27,442,712)   3,595,567  ( 117,161,025) 
           
 

202,292,344  3,595,567  
 

9,152,867  
 

59,215,261  
 

130,328,649  
 ربح القطاع الذي تم  

            عنه إعداد تقارير   
 
 

  أ ره   المجموع 
حلوي العمليبت  

  (SOPsالنكية ) 
حلوي التنقل النكية  

 (SMOS)  

حلوي النكبي  
اكمكنبعل  

الجةرافل الم بنل  
 (GIQ)   

2021  2021  2021  2021  2021   
   در م   در م   در م   در م   در م 

           
  يرادات    112,166,400  -  254,498,788  -  366,665,188

            مثبشرة    تلبليت  (61,675,260)  -  (128,637,306)  -  (190,312,566)
           

  ،مبلل الربح    50,491,140  -  125,861,482  -  176,352,622
           
           
            تلبليت غار مثبشرة )مبفل(   (17,343,587)   -  (62,722,198)   -  (80,065,785) 
           

96,286,837  -  63,139,284  -  33,147,553  
 ربح القكبع الني تم  

             عداد تقبرير عني   
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 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 سهملل  العائد 25
 

 :ةالمتو ط المر،ح لعدد ا  هم  غراض ربحية السهم ا  ب ياحتسبب يع س مب يلل 
 

2021  2022   
   سهم   هم
     

 ينبير  1 مب فل   2,000,000,000  3,000
 (14ر ملة أرببح مستثقبة )را،ل  يأبح   -  199,997,000

 (13تجزسة السهم )را،ل  يأبح   -  1,800,000,000
      (13)را،ل  يأبح   مدار أ هم ،ديدة  95,499,022  -
     

2,000,000,000  2,095,499,022        
 

 احتســـببالســـهم  يج  تعديل  وتجزسة  أي زيبدة فل ا  ـــهم نتيجة الر ـــملة ســـهمللالعبسد    33وفقبا للمعيبر المحب ـــبل الدولل رقم 
فل نداية أقرب فترة   الســهم  وتجزسةنتعديل الر ــملة    المجموعةا رببح ا  ــب ــية للســهم لجميل الفترات  وثر ر،عل. وببلتبلل  قبمت 

 معرو.ة.
 

القبسمة   العبديةيتم احتسـبب مثبلغ ربحية السـهم ا  ـب ـية  قسـمة الربح العبسد لمسـب مل الشـركة على المتو ـط المر،ح لعدد ا  ـهم 
 نة. ري الس

 
 ربحية السهم: احتسببالمستخدمة فل  وا  هميع س مب يلل نيبنبت ا رببح  

 
2021  2022   

     
      لمسب مل الشركة )در م(العبسد ربح ال    202,292,344  96,286,837

     
        المصدرة العبديةالمتو ط المر،ح لعدد ا  هم   2,095,499,022  2,000,000,000

     
      )در م(  سهملل لالعبسد ا  ب   0,10  0,05

 
 أي أدوات قد ي ون لهب توثار على ربحية السهم. المجموعةحاث لم تصدر  المخفأةك تنكب  ربحية السهم 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 ضريبة دخل الشركات  26
 

 شون    2022لسنة    47  أمدرت وزارة المبلية فل دولة اإلمبرات العربية المتحدة مر وم  قبنون اتحبدي رقم  2022أ توبر    3فل  
بت الجديد فل دولة اإلمبرات العربية فرض الأراس  على الشركبت وا عمبي )قبنون .ريثة الشركبت( لتنفان نوبم .ريثة الشرك
 .  2023يوناو  1المتحدة. ينكب  نوبم .ريثة الشركبت الجديد على الفترات المحب بية التل تبدأ فل أو  عد  

 
%  ومل ذلك يم   تكبا  معدي 9 ش ل عبم   تخأل ا عمبي فل دولة اإلمبرات العربية المتحدة لمعدي .ريثة الشركبت ننسثة 

أو على أنواع معانة م  المنشآت  يتم تحديد ب   در م  375,000مبلغ  ى الد ل الخب.ل للأريثة الني ك يتجبوز  % عل0ننسثة  
  مو،  قرار م  مجلس الوزراي. 

 
تقوم المجموعة حبليبا نتقايم توثار  نه القوانا  واللواسح و تكب  المتكلثبت حا  يتم توفر مزيد م  اإلرشبدات م  قبل الهائبت 

 ذات الصلة. الأريبية 
 
 

   أحداث بعد فترة التقرير 27
 

وارف ثبلث لتو ـيس شـركة نيمب يتعل   بلثحث  نيبنبت ايي أي نل اي  ـل  تم  نرام اتفبقية المسـب ما  نا  2022أ توبر    13فل  
ــنيل وبيل المنتجبت فل أعمبي  ــثبه والتكوير وتصـ ــنبعية أشـ ــبي شـــركة HAPS)  عبلية اكرتفبعا قمبر الصـ (. تأـــمنت اكتفبقية  نشـ

س شــركة نتو ــي نيبنبت ايي أي نل اي  ــل   مو،  شــروا اتفبقية المســب ما   قبمت 2022ديســمبر  31   لىوكحقبا تب عة ،ديدة 
 .نيبنبت ايي أي نل اي  ل لـ كشركة تب عة مملوكة  بللبمل 2023ينبير  16فل   مارا  يرو بيس ليمتد

 
ــبيس   ن   ــة(  مو،   ADGMمســــــجلة فل  ــــــوق أنو بل العبلمل ) ليمتدمارا  يرو ــــ كشــــــركة  بمــــــة    000009112رقم   ر صــــ

 دمبت الكبسرات ندون ايبر والثحث والتكوير التجريبل فل  فل   ليمتدمارا  يرو بيس   لـــــــــ محدودة  ب  هم. يتمثل النشبا الرسيسل
 العلوم الكبيعية والهند ة.

 
%  53فل امترس   نيبنبت ايي أي نل اي  ل  وف تستمرالتل ك تزاي ،برية   و عند اكنتهبي م  الشروا ا  ره  مو،  اكتفبقية 

 مجلس اإلدارة.على  سيكرةالو   ليمتدمارا  يرو بيس  م  
 

ــت  2023ينبير    17فل   ــسـ ــتمنتس ليمتد  لمملوكة  بللبمل   تب عةشـــركة  نيبنبت ايي أي نل اي  ـــل  أ ـ مســـجلة فل   نيبنبت انفسـ
نيبنبت  لـــــــــــــــــكشــركة  بمــة محدودة  ب  ــهم. يتمثل النشــبا الرسيســل   000009117رقم   ر صــة ــوق أنو بل العبلمل  مو،  

 .تملك اك تثمبراتفل  انفستمنتس ليمتد
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 .2023مبرس  17ريا تم اعتمبد و ،بزة  مدار البيبنبت المبلية الموحدة م  قبل اإلدارة نتب
 


