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ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

اﻟرأي

ﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دﻗﻘنﺎ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟشـ ــرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصـ ــنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع") .اﻟشـ ــرﻛﺔ"( واﻟشـ ــرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﯾشـ ــﺎر إﻟيﻬﺎ
ﻣجتمﻌﺔ ﺑﺎﺳــم "اﻟمجموﻋﺔ"( واﻟتﻲ ﺗتﺄﻟﻒ ﻣن ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾســمبر  ٢٠٢٠واﻟبيﺎﻧﺎت اﻟموﺣدة ﻟﻸرﺑﺎح أو
اﻟخســﺎﺋر واﻟدﺧﻞ اﻟشــﺎﻣﻞ واﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠســنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ واﻹﯾضــﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾنــﺎ ،إن اﻟبيــﺎﻧــﺎت اﻟمــﺎﻟيــﺔ اﻟموﺣــدة اﻟمرﻓﻘــﺔ ﺗﻌبر ﺑصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ﻋــﺎدﻟــﺔ ،ﻣن ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟنواﺣﻲ اﻟجوﻫرﯾــﺔ ،ﻋن اﻟمرﻛز اﻟمــﺎﻟﻲ اﻟموﺣــد
ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ـ ــمبر  ،٢٠٢٠وﻋن أداﺋﻬﺎ اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسـ ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.

أﺳﺎس إﺑداء اﻟرأي

ﻟﻘد ﻗمنﺎ ﺑتدﻗيﻘنﺎ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتدﻗيق اﻟدوﻟيﺔ .إن ﻣسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻟيﺎﺗنﺎ ﺑموﺟب ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﯾير ﺗم ﺗوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘرة "ﻣسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻟيﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
اﻟحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟبيـﺎﻧﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة" ﻣن ﻫذا اﻟتﻘرﯾر .ﻧحن ﻣسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتﻘﻠون ﻋن اﻟمجموﻋﺔ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠوك اﻟمﻬنﻲ
ﻟﻠمحﺎﺳـ ــبين اﻟﻘﺎﻧوﻧيين اﻟصـ ــﺎدرة ﻋن ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻷﺧﻼﻗيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠمحﺎﺳـ ــبين )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻼﺳـ ــتﻘﻼﻟيﺔ( إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب ﻣتطﻠبﺎت أﺧﻼﻗيﺎت اﻟمﻬنﺔ ذات اﻟص ـ ـ ـ ــﻠﺔ ﺑتدﻗيﻘنﺎ ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،وﻗد اﺳ ـ ـ ـ ــتوﻓينﺎ
ﺟميﻊ ﻣس ـ ـ ـ ــؤوﻟيﺎﺗنﺎ اﻷﺧﻼﻗيﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟمتطﻠبﺎت وﻟﻘواﻋد اﻟس ـ ـ ـ ــﻠوك اﻟمﻬنﻲ ﻟﻠمحﺎﺳ ـ ـ ـ ــبين اﻟﻘﺎﻧوﻧيين اﻟص ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋن ﻣجﻠس
اﻟمﻌﺎﯾير اﻷﺧﻼﻗيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠمحﺎﺳــبين .وﺑﺎﻋتﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﺣصــﻠنﺎ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛﺎﻓيﺔ وﻣنﺎﺳــبﺔ ﻟتوﻓر ﻟنﺎ اﻷﺳــﺎس ﻹﺑداء رأﯾنﺎ
ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ

إن أﻣور اﻟتــدﻗيق اﻟﻬــﺎﻣـﺔ ﻫﻲ ﺗﻠــك اﻷﻣور اﻟتﻲ ،ﻓﻲ رأﯾنــﺎ اﻟمﻬنﻲ ،ﻛـﺎن ﻟﻬــﺎ أﻛثر أﻫميــﺔ ﻓﻲ ﺗـدﻗيﻘنــﺎ ﻟﻠبيــﺎﻧـﺎت اﻟمــﺎﻟيــﺔ اﻟموﺣـدة ﻟﻠﻔترة
اﻟحﺎﻟيﺔ .وﻗد ﺗم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳيﺎق ﺗدﻗيﻘنﺎ ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑشكﻞ إﺟمﺎﻟﻲ وﻋند ﺗكوﯾن رأﯾنﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ،وﻻ ﻧبدي
رأﯾًﺎ ﻣنﻔصـ ـ ـﻼً ﺣول ﻫذﻩ اﻷﻣور .وﺑخص ـ ــوص ﻛﻞ أﻣر ﻣن اﻷﻣور اﻟموﺿ ـ ــحﺔ أدﻧﺎﻩ ،ﻓﺈن وﺻ ـ ــﻔنﺎ ﻟكيﻔيﺔ ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﺗدﻗيﻘنﺎ ﻟﻬذا اﻷﻣر
ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟسيﺎق.
ﻟﻘد ﻗمنﺎ ﺑتنﻔيذ ﻣسـ ــؤوﻟيﺎﺗنﺎ اﻟموﺿـ ــحﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة ﻣسـ ــؤوﻟيﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسـ ــﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﻓﻘد ﺗضـ ـ ــمن ﺗدﻗيﻘنﺎ ﺗنﻔيذ اﻹﺟراءات اﻟمصـ ـ ــممﺔ ﻟﻼﺳـ ـ ــتجﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻘييمنﺎ ﻟمخﺎطر اﻷﺧطﺎء
ذﻟك ﻣﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑتﻠك اﻷﻣور.
ً
اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .وﺗوﻓر ﻟنﺎ ﻧتﺎﺋﺞ إﺟراءات اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﻗمنﺎ ﺑﻬﺎ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺟراءات اﻟمنﻔذة ﻟﻠتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻷﻣور اﻟموﺿحﺔ أدﻧﺎﻩ ،أﺳﺎﺳًﺎ ﻹﺑداء رأﯾنﺎ ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﻓﻘﺔ.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(

أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
أﻣر اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎم
ﺗﻘييم ﻣبدأ اﻻﺳتمرارﯾﺔ:

ﻛيﻒ ﺗمت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻷﻣر ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق

ﻛمﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح ) (٢ﺣول اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة وﻗد ﺗضمنت إﺟراءاﺗنﺎ ﻟتﻘييم ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ اﻟذي أﻋدﺗﻪ إدارة
اﻟمرﻓﻘﺔ ،ﺗكبدت اﻟمجموﻋﺔ ﺧسﺎرة ﺑمبﻠﻎ  ٣١٧٬٤ﻣﻠيون اﻟمجموﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
درﻫم ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠وﻛمﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ ،ﺑﻠﻐت اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ  ﺣصﻠنﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳتﻌﻼم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟﻠﻌمﻠيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻘييم
اﻟسيوﻟﺔ ،واﻻﻣتثﺎل ﻟتﻌﻬدات اﻟدﯾون وإﻋداد ﺗوﻗﻌﺎت اﻟتدﻓق اﻟنﻘدي؛
 ٢٩٣٬٢ﻣﻠيون درﻫم وﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺳﻠبيﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﺑمبﻠﻎ  ١٦٦٬٢ﻣﻠيون  ﻗمنﺎ ﺑتحﻠيﻞ ﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻟﻌمﻠيﺔ
درﻫم.
اﻟتﻲ ﺑموﺟبﻬﺎ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ،وراﺟﻌنﺎ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمﻌنيﺔ
ﻣثﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻣن ﻣبيﻌﺎت اﻟمنتجﺎت
واﻟتموﯾﻞ اﻟخﺎرﺟﻲ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟصﺎدرة ﻣن اﻷﻧشطﺔ
اﻟتشﻐيﻠيﺔ واﻷﻧشطﺔ اﻷﺧرى.

وﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻘييم ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح
 ٣٢ﺣول اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ،ﻓﺈن اﻟمجموﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٥٣٧٬٩ﻣﻠيون درﻫم ﯾﻠزم ﺗسوﯾتﻬﺎ
ﺧﻼل ﺳنﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠إن  ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑتوﻗﻌﺎت اﻹﯾرادات ،ﻗمنﺎ ﺑمراﺟﻌﺔ ﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻟتﻘدﯾرات
اﻟتﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟتﻘدﯾرات اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
اﻟمجموﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٧٣٬٧ﻣﻠيون درﻫم
ﺑتوﻗﻌﺎت اﻟمبيﻌﺎت وأﺳﻌﺎر اﻟمبيﻌﺎت ﺗتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﯾرادات
وﻟدﯾﻬﺎ ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻏير ﻣستخدﻣﺔ ﺑمبﻠﻎ ١٢٠٬٠
اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾخﻪ ،وأواﻣر اﻟشراء اﻟمﻌتمدة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾخﻪ
ﻣﻠيون درﻫم.
واﻟموازﻧﺔ اﻟمﻌتمدة ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة .ﻛمﺎ اﺳتﻌﻠمنﺎ ﻋن
ﺗحﻠيﻞ ﺳينﺎرﯾو ﺑدﯾﻞ ﻟﻺدارة ﺑﺎﺳتخدام ﺗوﻗﻌﺎت اﻟحد اﻷدﻧﻰ
ﺗم إﻋــداد اﻟبيــﺎﻧــﺎت اﻟمــﺎﻟيــﺔ اﻟموﺣــدة ﻣن ﻗبــﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ
ﻟﻺﯾرادات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمصﺎﺣبﺔ ﻟﻠتﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻟتﻐير
أﺳـ ـ ـ ــﺎس ﻣبدأ اﻻﺳـ ـ ـ ــتم اررﯾﺔ .ﻟﻘد ﻛﺎن ﺗوﻓر اﻟتموﯾﻞ اﻟكﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﻲ ﺳتؤدي إﻣﺎ ﺑشكﻞ ﻓردي أو ﺟمﺎﻋﻲ
وﺗﻘييم اﻹدارة ﻟم ــﺎ إذا ﻛ ــﺎﻧ ــت اﻟمجموﻋ ــﺔ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتمكن ﻣن
إﻟﻰ اﺳتنتﺎﺟﺎت ﺑدﯾﻠﺔ؛
اﻻﺳتمرار ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟتزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑموﺟب ﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ اﻟتموﯾﻠيﺔ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ﻛﺎﻧت
أﻣ اًر ﻣﻬمﺎً ﻻﻓتراض ﻣبدأ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــتم اررﯾﺔ،
ً
ﺣد  ﻗمنﺎ ﺑﻘراءة ﻣحضر اﺟتمﺎع ﻣجﻠس اﻹدارة ﻟﻔﻬم اﻟخطط اﻟمستﻘبﻠيﺔ
ﺟواﻧب ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻗيﻘنﺎ .وﻗد اﺳـتند ﻫذا اﻟتﻘييم إﻟﻰ ٍ
وﺗحدﯾد اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتنﺎﻗضﺔ اﻟمحتمﻠﺔ؛
ﻛبير ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌـ ــﺎت وﺗﻘـ ــدﯾرات اﻹدارة .وﯾمكن أن ﺗتـ ــﺄﺛر
اﻟتدﻓﻘﺎت
اﻟتوﻗﻌﺎت واﻟتﻘدﯾرات ﺑﺎﻟﻌنﺎﺻ ــر اﻻﻓت ارﺿ ــيﺔ ﻣثﻞ
 ﺣصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟخطﺔ اﻟتموﯾﻞ واﻟتﻘدم اﻟمحرز ﻓﻲ اﻟتنﻔيذ ﻋﻠﻰ
اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمس ــتﻘبﻠيﺔ اﻟمﻘدرة واﻟنتﺎﺋﺞ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟﻬواﻣش ﻣن
أﺳﺎس اﻟخطﺔ ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟتﻘرﯾر .ﻗمنﺎ ﺑمراﺟﻌﺔ ﺧيﺎرات
اﻟﻌمﻠيﺎت.
اﻟتموﯾﻞ اﻟتﻲ ﯾتم اﻟنظر ﻓيﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ وﻗمنﺎ ﺑﺈﺟراء
ﺗﻘييمنﺎ اﻟخﺎص ﻻﺣتمﺎﻟيﺔ وﺟدوى ﻛﻞ ﺧيﺎر؛

 ﻗمنﺎ ﺑمطﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻟتسﻬيﻼت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﺗﻌدﯾﻞ وﺗمدﯾد اﻟتسﻬيﻼت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ( ﻣﻊ اﻟمستندات اﻟداﻋمﺔ؛
و
 ﻗمنــﺎ ﺑتﻘييم ﻣــدى ﻛﻔــﺎﯾــﺔ اﻹﻓص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣــﺎت ﻓيمــﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑتﻘييم ﻣبــدأ
اﻻﺳتم اررﯾﺔ.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(

أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
أﻣر اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎم
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ:

ﻛيﻒ ﺗمت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻷﻣر ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق

ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟكمﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟتﻲ ﺗمت ﻟجميﻊ اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد:
وﺣداﺗﻬﺎ اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد .أﺟرت اﻹدارة اﺧتبﺎر اﻻﻧخﻔﺎض ﺗضمنت إﺟراءاﺗنﺎ ﻟتﻘييم ﺗحﻠيﻞ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟذي أﻋدﺗﻪ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘييمﻬﺎ ﻟمؤﺷرات ﻣثﻞ ﺗدﻧﻲ اﻷداء إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟمحددة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ً
اﻟتشﻐيﻠﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟسنوات اﻷﺧيرة ﻛمﺎ ﻫو ﻣﻔصﻞ
ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح ) (٢ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .ﺗشير  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،ﻗمنﺎ ﺑﻔحص
اﻟمنﻬجيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة ﻟتﻘييم اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣشﺎﻛﻞ ﺗدﻧﻲ اﻷداء اﻟتشﻐيﻠﻲ واﻟخسﺎﺋر إﻟﻰ أن اﻟﻘيمﺔ
اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻗد ﻻ ﺗكون
ﻟﻠتحصيﻞ ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻟتحدﯾد ﻣدى ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟمﻌﺎﯾير
اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ؛
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحصيﻞ.
ﺣددت اﻹدارة ﺳت وﺣدات ﻣنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻣستﻘﻠﺔ ،وﻫﻲ  ﻗمنﺎ ﺑمراﺟﻌﺔ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻣن ﻗبﻞ إدارة اﻟمجموﻋﺔ
ﻓﻲ ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك
اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ) (١واﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد )(٢
اﻟتﻲ ﺗم إﻛمﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ ﻣﻘيمين ﺧﺎرﺟيين ،وﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد
واﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ) (٣واﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد )(٤
ﺗم ﺗطبيق ﻣنﻬجيﺎت اﻟتﻘييم اﻟمنﺎﺳبﺔ؛
واﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ) (٥واﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد )،(٦
ﻷﻏراض ﺗﻘييم اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﺑﺎﻟنسبﺔ
ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟتﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ  أﺟرﯾنﺎ ﺗحﻠيﻼت اﻟحسﺎﺳيﺔ ﻟﻼﻓتراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻟتﻘييم
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑتﻘدﯾر اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻟمدﺧﻼت واﻻﻓتراﺿﺎت .ﻛمﺎ ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم دﻗﺔ
ﻟﻠتحصيﻞ ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟتوﻗﻌﺎت اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺدارة ﻣن ﺧﻼل اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠيﺔ؛
ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﺳتبﻌﺎد واﻟﻘيمﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ،أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ.
وﻋﻘب ﻋمﻠيﺎت ﺗﻘييم اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟوﺣدات  ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓصﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ
اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ،ﺗم ﺗسجيﻞ اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑمبﻠﻎ ٣٧٬٧
ﻣﻠيون درﻫم ﻟتخﻔيض اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟبﻌض اﻟموﺟودات
ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد إﻟﻰ ﻗيمﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحصيﻞ ،واﻟتﻲ اﻹﺟراءات اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ):(١
ﺗم ﺗﻘييمﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ  ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﻋرض اﻟشراء اﻟمستﻠم ،وﺗحﻘﻘنﺎ ﻣمﺎ إذا
ﻛﺎن ﯾﻌكس أﻓضﻞ ﻗيمﺔ ﯾمكن ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻟحصول ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن أﺣد
اﻻﺳتبﻌﺎد.
اﻟمشﺎرﻛين ﻓﻲ اﻟسوق وﻓﻘﺎً ﻟمتطﻠبﺎت اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد
اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ١٣؛
ﻧظ اًر ﻟﻸﺣكﺎم اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﻟتﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصيﻞ ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ،ﻓﺈن ﺗنﻔيذ اﻹﺟراءات اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ):(٢
إﺟراءات اﻟتدﻗيق ﻟتﻘييم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻟتﻘدﯾرات  ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم ﻣدى ﻛﻔﺎءة وﻣؤﻫﻼت وﻣوﺿوﻋيﺔ اﻟمﻘيم اﻟخﺎرﺟﻲ
واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﻲ وﺿﻌتﻬﺎ اﻹدارة ﯾتطﻠب درﺟﺔ ﻋﺎﻟيﺔ ﻣن
اﻟمستﻘﻞ؛
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ،
أﺣكﺎم اﻟمدﻗق وﻗدر أﻛثر ﻣن اﻟجﻬود واﻟمواردً .
ﻓﻘد ﺣددﻧﺎ ذﻟك ﻛﺄﺣد أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ.
 ﻗمنﺎ ﺑمراﺟﻌﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟتﻘييم اﻟصﺎدر ﻋن اﻟمﻘيمين اﻟخﺎرﺟيين ،ﺑمﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗحدﯾد
ﯾُرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﯾضﺎح رﻗم  ١٥ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟخﺎﺻﺔ ﺿمن اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد؛
اﻟموﺣدة ﻟﻺﻓصﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻹﯾضﺎح رﻗم ٧-٣
ﻟﻠمصدر اﻟرﺋيسﻲ ﻟﻠتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(

أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
أﻣر اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎم

ﻛيﻒ ﺗمت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻷﻣر ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق
اﻹﺟراءات اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ):(٣

 ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟيﺔ ﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة ﺑخصوص )أ( ﻣﻌدﻻت
ﻧمو اﻹﯾرادات اﻟسنوﯾﺔ) ،ب( اﻟﻬواﻣش اﻹﺟمﺎﻟيﺔ) ،ج( ﻣﻌدل
اﻟنمو اﻟنﻬﺎﺋﻲ) ،د( اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟتشﻐيﻠيﺔ) ،ﻫـ( اﻟنﻔﻘﺎت اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ،
و )و( اﻟتﻐيرات ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟتوﻗﻌﺎت
ﺑمﺎ ﯾﻠﻲ ) (١اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد )(٢
اﻻﺗصﺎﻻت اﻟداﺧﻠيﺔ ﺑﺎﻹدارة وﻣجﻠس اﻹدارة؛ و

 ﺑدﻋم ﻣن أﺧصﺎﺋيﻲ اﻟتﻘييم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟدﯾنﺎ ،ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ
اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ ﻟتكﻠﻔﺔ رأس اﻟمﺎل وﻣﻌدل اﻟنمو اﻟنﻬﺎﺋﻲ
اﻟمستخدم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺗوﻗﻌﺎت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ.

ﻣخصص اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ:

ﻛجزء ﻣن أﻋمﺎل اﻟتدﻗيق اﻟخﺎﺻﺔ ﺑنﺎ ،ﻓﻘد ﺗضمنت إﺟراءات ﺗﻘييم
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺑﻠﻎ إﺟمﺎﻟﻲ رﺻيد اﻟمخزون ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟمخصص اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ واﻟمتﻘﺎدم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ٣٦٠٬٢ﻣﻠيون درﻫم ،واﻟذي ﺗم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻟﻠمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ واﻟمتﻘﺎدم ﺑمبﻠﻎ  ٥٦٬٠ﻣﻠيون درﻫم  .ﻟﻘد ﺣصﻠنﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳتﻌﻼم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣن اﻹدارة وﻗمنﺎ ﺑتﻘييم
ﺗصميم إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ ﺗﻘييم اﻟمخزون
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم ﺟميﻊ ﺑنود اﻟمخزون ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمواد
وﻣخصص اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ .ﻟﻘد
اﻟخﺎم وﻣواد اﻟتﻌبئﺔ واﻟﻌمﻞ ﻗيد اﻟتنﻔيذ واﻟبضﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ
أﯾضﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺣول ﺗﻘييم اﻹدارة ﻟجرد اﻟمخزون ،ﺑمﺎ ﻓﻲ
ﺣصﻠنﺎ ً
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾتم ﺗخﻔيض اﻟمخزون اﻟمتﻘﺎدم
ذﻟك ﺗطوﯾر اﻻﺳتخدام اﻟمتوﻗﻊ ﻟﻠمخزون واﻟنظر ﻓﻲ ﻛيﻔيﺔ ﺗﺄﺛير
وﻣنتﻬﻲ اﻟصﻼﺣيﺔ وﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ واﻟمخزون اﻟذي ﺗشوﺑﻪ
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟخﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳيطرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻓيمﺎ
ﻋيوب إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ اﻟمﻘدرة إذا ﻛﺎﻧت
ﯾتﻌﻠق ﺑتﻘييم اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ واﻟمنتﻬﻲ اﻟصﻼﺣيﺔ
أﻗﻞ ﻣن اﻟتكﻠﻔﺔ.
واﻟمتﻘﺎدم واﻟذي ﺗشوﺑﻪ ﻋيوب؛

ﻟﻘد اﻋتبرﻧﺎ أن ﻣخصص اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ ﻫو أﺣد  ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟتﻲ اﺗخذﺗﻬﺎ اﻹدارة واﺧتبرﻧﺎ
اﻛتمﺎل اﻟبيﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة ﻟتﻘييم
أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻧظ اًر ﻷﻧﻪ ﯾتطﻠب ﺗﻘييم اﻹدارة ﻟتﻘدﯾرات
اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ؛
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻠزم إﺟراء اﻟتخﻔيض .إن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟرﺋيسيﺔ ﻟتﻘييم
أي
اﻟمخزون ﻫﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻧتﻬﺎء ﺻﻼﺣيﺔ اﻟمخزون .إن ﻗيﺎس
 أﺟرﯾنﺎ ﺗحﻠيﻼً ﺣول ﻣخصص ﻣحدد ﻟﻠمنتجﺎت اﻟمﻌيبﺔ اﻟتﻲ
أﻣر
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟتكﻠﻔﺔ ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﻫو
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑشراء اﻟمواد ﻣن
أﺟرﺗﻬﺎ اﻹدارة ً
اﻟبﺎﺋﻌين ﻏير اﻟمؤﻫﻠين وﺗﻘييم ﺟودة اﻟبضﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ؛
ﺗﻘدﯾري ﯾرﺗكز إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟنوﻋيﺔ اﻟتﻲ ﺗتﺄﺛر
ة
ﺑظروف اﻟسوق واﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟخﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳيطر  ﻗمنﺎ ﺑﻔحص ﺗوارﯾﺦ اﻧتﻬﺎء ﺻﻼﺣيﺔ اﻟمخزون ﻟﻌينﺔ ﻣن ﺑنود
اﻟمجموﻋﺔ.
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻧتﻬﺎء ﺻﻼﺣيﺔ اﻟمنتﺞ وﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟمخزون ً
اﻟمخصص اﻟوارد ﻓﻲ اﻟتﻘرﯾر ﻣﻊ اﻟمخصص اﻟمثبت ﻣن ﻗبﻞ
راﺟﻊ إﯾض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح  ٧-٣ﺣول اﻟبيـﺎﻧـﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣـدة ﻓيمـﺎ
اﻹدارة؛
ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟمص ــﺎدر اﻟرﺋيس ــيﺔ ﻟﻠتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة ،وإﯾض ــﺎح
 ١٧ﺑشـ ـ ـ ــﺄن إﻓصـ ـ ـ ــﺎح اﻟمخزون وﺣرﻛﺔ ﻣخصـ ـ ـ ــص اﻟمخزون  ﻛمﺎ ﻗمنﺎ ﺑﻔحص ﺗﻘييم ﻣخزون ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ ﻟﻌينﺔ ﻣن ﺑنود
اﻟمخزون اﻟمختﺎرة ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻓيمﺎ
ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ.
ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟتﻘﺎدم وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحﻘيق؛
 ﻗمنﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺣسﺎب اﻟمخصص اﻟختﺎﻣﻲ ﻟرﺻيد اﻟمخزون ﺑطﻲء
اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟحرﻛﺔ وطﺎﺑﻘنﺎﻩ ﻣﻊ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة؛
و

أﯾضﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمنﺎﺳبﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت
 ﻟﻘد ﺗحﻘﻘنﺎ ً
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(

اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى

ﯾتحمﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة اﻟمسـ ــؤوﻟيﺔ ﻋن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .ﺗتﺄﻟﻒ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻣجﻠس اﻹدارة وﻻ ﺗتضـ ــمن اﻟبيﺎﻧﺎت
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟخﺎص ﺑنﺎ.
إن رأﯾنﺎ ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻻ ﯾشمﻞ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى وإﻧنﺎ ﻻ وﻟن ﻧبدي أي اﺳتنتﺎج ﺗدﻗيق ﺣوﻟﻬﺎ.
وﻓيمـﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑتـدﻗيﻘنـﺎ ﻟﻠبيـﺎﻧـﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣـدة ،ﺗتمثـﻞ ﻣسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻟيتنـﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟمﻌﻠوﻣـﺎت اﻷﺧرى واﻟتحﻘق ﻣمـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـت اﻟمﻌﻠوﻣـﺎت
اﻷﺧرى ﻏير ﻣتسـ ـ ـ ــﻘﺔ ﺑشـ ـ ـ ــكﻞ ﺟوﻫري ﻣﻊ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة أو اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟتﻲ ﺣصـ ـ ـ ــﻠنﺎ ﻋﻠيﻬﺎ أﺛنﺎء اﻟتدﻗيق أو اﻟتﻲ ﯾبدو أﻧﻬﺎ
أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ.
ﺗتضمن
ً
أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟتﻲ ﻗمنﺎ ﺑﻬﺎ ،أن ﻫنﺎك
ً
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗوﺻـ ـ ـ ــﻠنﺎ إﻟﻰ اﺳـ ـ ـ ــتنتﺎجً ،
ﻋﻠينﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك .وﻟيس ﻟدﯾنﺎ ﻣﺎ ﻧبﻠﻎ ﻋنﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟخصوص.

ﻣسؤوﻟيﺔ اﻹدارة وﻣجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

إن اﻹدارة ﻣسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻟـﺔ ﻋن اﻹﻋـداد واﻟﻌرض اﻟﻌـﺎدل ﻟﻠبيـﺎﻧـﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣـدة وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠمﻌـﺎﯾير اﻟـدوﻟيـﺔ ﻹﻋـداد اﻟتﻘـﺎرﯾر اﻟمـﺎﻟيـﺔ واﻷﺣكـﺎم
اﻟمﻌنيﺔ ﻣن اﻟنظﺎم اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻲ ﻟﻠشـ ـ ــرﻛﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسـ ـ ــنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،وﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اء ﻛﺎن ذﻟك ﻧتيج ًﺔ ﻻﺣتيﺎل أو
اﻟداﺧﻠيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌتبرﻫﺎ اﻹدارة ﺿ ـ ـ ـ ــرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﺑيﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟيﺔ ﻣن أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ ،ﺳـ ـ ـ ـ ـو ً
ﺧطﺄ.
ﻋند إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﺗتحمﻞ اﻹدارة ﻣسـ ـ ــؤوﻟيﺔ ﺗﻘييم ﻗدرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـ ـ ــتمرار ﻋﻠﻰ أﺳـ ـ ــﺎس ﻣبدأ اﻻﺳـ ـ ــتم اررﯾﺔ
واﻹﻓصـ ــﺎح ،ﻛمﺎ ﻫو ﻣنﺎﺳـ ــب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑمواﺻـ ــﻠﺔ أﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـ ــﺎس ﻣبدأ اﻻﺳـ ــتم اررﯾﺔ واﺳـ ــتخدام ﻣبدأ
اﻻﺳ ــتم اررﯾﺔ ﻛﺄﺳ ــﺎس ﻟﻠمحﺎﺳ ــبﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺗنوي ﺗص ــﻔيﺔ اﻟمجموﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف أﻋمﺎﻟﻬﺎ أو ﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ أي ﺑدﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﺳ ــوى
اﻟﻘيﺎم ﺑذﻟك.
ﯾتحمﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة ﻣسؤوﻟيﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

ﻣسؤوﻟيﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

إن أﻫداﻓنﺎ ﻫﻲ اﻟحص ـ ـ ـ ـ ــول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛيدات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﺑش ـ ـ ـ ـ ــكﻞ إﺟمﺎﻟﻲ ،ﺧﺎﻟيﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء
اء ﻛﺎن ذﻟك ﻧتيج ًﺔ ﻻﺣتيﺎل أو ﺧطﺄ ،وإﺻـ ـ ـ ــدار ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسـ ـ ـ ــﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾتضـ ـ ـ ــمن رأﯾنﺎ ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟجوﻫرﯾﺔ ،ﺳـ ـ ـ ـو ً
ٍ
اﻟموﺣدة .وإن اﻟتﺄﻛيدات اﻟمﻌﻘوﻟﺔ ﻫﻲ ﻋبﺎرة ﻋن ﻣس ــتوى ﻋﺎل ﻣن اﻟتﺄﻛيدات ،ﻟكنﻬﺎ ﻟيس ــت ﺿ ــمﺎﻧﺎً ﺑﺄن اﻟتدﻗيق اﻟذي ﺗم إﺟراؤﻩ وﻓﻘﺎً
ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتدﻗيق اﻟدوﻟيﺔ ﺳـ ــوف ﯾكتشـ ــﻒ داﺋمًﺎ اﻷﺧطﺎء اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻋند وﺟودﻫﺎ .وﻗد ﺗنشـ ــﺄ اﻷﺧطﺎء ﻧتيجﺔ ﻻﺣتيﺎل أو ﺧطﺄ ،وﺗﻌتبر
ﺟوﻫرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗؤﺛر ،ﻣنﻔردة أو ﻣجتمﻌﺔ ،ﺑشــكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗتصــﺎدﯾﺔ ﻟﻠمســتخدﻣين واﻟتﻲ ﯾتم اﺗخﺎذﻫﺎ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ً

ﻓﻲ إطـﺎر ﻋمﻠيـﺔ اﻟتـدﻗيق اﻟتﻲ ﺗتم وﻓﻘـًﺎ ﻟم ـﻌ ﺎﯾير اﻟتـدﻗيق اﻟـدوﻟيـﺔ ،ﻧﻘوم ﺑـﺈﺟراء اﻷﺣكـﺎم اﻟمﻬنيـﺔ ﻣﻊ إﺑﻘـﺎء ﻣبـدأ اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك اﻟمﻬنﻲ ﺧﻼل
ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق .ﻛمﺎ ﻧﻘوم ﺑمﺎ ﯾﻠﻲ:


اء ﻛﺎن ذﻟك ﻧتيج ًﺔ ﻻﺣتيﺎل أو ﺧطﺄ ،وﺗصـ ـ ـ ــميم
ﺗحدﯾد وﺗﻘييم ﻣخﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﺳـ ـ ـ ـو ً
وﺗنﻔيذ إﺟراءات اﻟتدﻗيق اﻟمنﺎﺳـ ـ ــبﺔ ﻟتﻠك اﻟمخﺎطر ،واﻟحصـ ـ ــول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗيق ﻛﺎﻓيﺔ وﻣﻼﺋمﺔ ﻟتوﻓر ﻟنﺎ أﺳـ ـ ــﺎس ﻹﺑداء رأﯾنﺎ
ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .إن ﻣخﺎطر ﻋدم اﻛتش ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟخطﺄ اﻟجوﻫري اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺣتيﺎل أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟمخﺎطر اﻟنﺎﺗجﺔ
ﻋن اﻷﺧطﺎء ،ﻧظ اًر ﻷن اﻻﺣتيﺎل ﻗد ﯾتضمن اﻟتواطؤ أو اﻟتزوﯾر أو اﻟحذف اﻟمتﻌمد أو اﻟتحرﯾﻒ أو ﺗجﺎوز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(

ﻣسؤوﻟيﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(


اﻟحصــول ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟنظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ اﻟمﻌنﻲ ﺑتدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟتصــميم إﺟراءات ﺗدﻗيق ﻣنﺎﺳــبﺔ ﻟﻠظروف ،وﻟيس
ﺑﻬدف إﺑداء رأي ﺣول ﻓﻌﺎﻟيﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.



ﺗﻘييم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمتبﻌﺔ وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ واﻹﻓصﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت
ﺑﻬﺎ اﻹدارة.



ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ
اﻻﺳــتنتﺎج ﺣول ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﺳــتخدام اﻹدارة ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟمحﺎﺳــبﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻻﺳــتم اررﯾﺔ وﺗﻘييمً ،
ﺗم اﻟحصــول ﻋﻠيﻬﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﻋدم ﯾﻘين ﺟوﻫري ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟتﻲ ﻗد ﺗﻠﻘﻲ ﺑمزﯾد ﻣن اﻟشــكوك
ﺣول ﻗدرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻـﻠﺔ أﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣبدأ اﻻﺳـتم اررﯾﺔ .إذا ﺗوﺻـﻠنﺎ إﻟﻰ أن ﻫنﺎك ﻋدم ﯾﻘين ﺟوﻫري ،ﻓﺈﻧﻪ
ﯾتﻌين ﻋﻠينﺎ أن ﻧﻠﻔت اﻻﻧتبﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسـ ـ ـ ــﺎﺑﺎت اﻟخﺎص ﺑنﺎ إﻟﻰ اﻹﻓصـ ـ ـ ــﺎﺣﺎت ذات اﻟصـ ـ ـ ــﻠﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة أو ﺗﻌدﯾﻞ رأﯾنﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻹﻓص ـ ـ ــﺎﺣﺎت ﻏير ﻛﺎﻓيﺔ .وﺗﻌتمد اﺳ ـ ـ ــتنتﺎﺟﺎﺗنﺎ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﺣص ـ ـ ــﻠنﺎ ﻋﻠيﻬﺎ
ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻـ ـ ــدار ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسـ ـ ــﺎﺑﺎت اﻟخﺎص ﺑنﺎ .إﻻ أن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠيﺔ ﻗد ﺗتسـ ـ ــبب ﻓﻲ ﺗوﻗﻒ
اﻟمجموﻋﺔ ﻋن اﻻﺳتمرار وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ.



ﺗﻘييم اﻟﻌرض اﻟﻌـﺎم وﻫيكـﻞ وﻣحتوى اﻟبيـﺎﻧـﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣـدة ،ﺑمـﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻹﻓصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺣـﺎت ،وﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـت اﻟبيـﺎﻧـﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ
اﻟموﺣدة ﺗمثﻞ اﻟمﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟمتضمنﺔ ﺑشكﻞ ﯾحﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.



اﻟحص ـ ــول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗيق ﻛﺎﻓيﺔ وﻣﻼﺋمﺔ ﺑخص ـ ــوص اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمنش ـ ــﺂت أو اﻷﻧش ـ ــطﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ داﺧﻞ اﻟمجموﻋﺔ
أي ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .وﻧحن ﻧتحمﻞ اﻟمس ـ ــؤوﻟيﺔ ﻋن ﺗوﺟيﻪ وﺗنﻔيذ ﻋمﻠيﺔ ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
ﻹﺑداء ر ٍ
ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠيﻬﺎ .وﻧتحمﻞ وﺣدﻧﺎ اﻟمسؤوﻟيﺔ ﻋن رأﯾنﺎ ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

ﻧتواﺻـ ـ ــﻞ ﻣﻊ ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑخصـ ـ ــوص ،ﻣن ﺑين ٍ
أﻣور أﺧرى ،اﻟنطﺎق واﻹطﺎر اﻟزﻣنﻲ اﻟمخطط ﻟﻠتدﻗيق وﻧتﺎﺋﺞ اﻟتدﻗيق اﻟجوﻫرﯾﺔ،
ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻋيوب ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ ﻧحددﻫﺎ ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق.
ﻛمﺎ ﻧﻘدم إﻗ ار اًر ﻟمسؤوﻟﻲ اﻟحوﻛمﺔ ﯾﻔيد ﺑﺄﻧنﺎ ﻗد اﻣتثﻠنﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟسﻠوك اﻟمﻬنﻲ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳتﻘﻼﻟيﺔ ،وﻧبﻠﻐﻬم ﺑكﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور
اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﻗد ﯾُﻌتﻘد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳتﻘﻼﻟيتنﺎ ،وﺣيثمﺎ ﯾنطبق ،اﻹﺟراءات اﻟتﻲ ﺗم اﺗخﺎذﻫﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻟتﻬدﯾدات أو
اﻟضواﺑط اﻟمطبﻘﺔ.
وﻣن ﺑين اﻷﻣور اﻟتﻲ ﯾتم اﻹﺑﻼغ ﻋنﻬﺎ ﻟمسؤوﻟﻲ اﻟحوﻛمﺔ ،ﯾتم ﺗحدﯾد ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟتﻲ ﻧرى أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت أﻛثر أﻫميﺔ ﻓﻲ ﺗدﻗيق
اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠﻔترة اﻟحﺎﻟيﺔ ،وﺑذﻟك ﺗﻌتبر أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ .وﻧﻘوم ﺑوﺻﻒ ﺗﻠك اﻷﻣور ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت
اﻟخﺎص ﺑنﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ ﺗمنﻊ اﻹﻓصﺎح ﻋن ﻫذا اﻷﻣر ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،ﻧرى أﻧﻪ ﯾجب ﻋدم
اﻹﻓصﺎح ﻋن ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﺣيث أﻧﻪ ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتجﺎوز اﻟتداﻋيﺎت اﻟسﻠبيﺔ ﻟﻠﻘيﺎم ﺑذﻟك ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻓواﺋد اﻟمصﻠحﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﻫذا اﻹﻓصﺎح.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟمتطﻠبﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻟتنظيميﺔ اﻷﺧرى
ﻛمﺎ ﻧشير ،وﻓﻘﺎً ﻟمتطﻠبﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
(١

ﻟﻘد ﺣصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﺟميﻊ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟتﻲ رأﯾنﺎﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻷﻏراض ﺗدﻗيﻘنﺎ؛

(٢

ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟنواﺣﻲ اﻟجوﻫرﯾﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻣن ﻋﻘد اﻟتﺄﺳـ ـ ـ ـ ـ ــيس ﻟﻠشـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ واﻟﻘﺎﻧون
اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة؛

(٣

ﺗحتﻔظ اﻟشرﻛﺔ ﺑسجﻼت ﻣحﺎﺳبيﺔ ﻣنتظمﺔ؛

(٤

ﺗتﻔق اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣجﻠس اﻹدارة ﻣﻊ اﻟسجﻼت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ؛

(٥

ﺗم اﻹﻓصـﺎح ﻋن اﻻﺳـتثمﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳـﻬم واﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ ﺧﻼل اﻟسـنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـمبر ) ٢٠٢٠إن وﺟدت(
ﺿمن اﻹﯾضﺎح رﻗم  ١٨ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة؛

(٦

ﯾبين إﯾضﺎح  ٢٩اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟشروط اﻟتﻲ اﻋتمدت ﻋﻠيﻬﺎ؛

(٧

اﺳ ـ ــتنﺎداً إﻟﻰ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟتﻲ ﺗم ﺗوﻓيرﻫﺎ ﻟنﺎ ،ﻟم ﯾس ـ ــترع اﻧتبﺎﻫنﺎ ﻣﺎ ﯾس ـ ــتوﺟب اﻻﻋتﻘﺎد ﺑﺄن اﻟش ـ ــرﻛﺔ ﻗد ﺧﺎﻟﻔت ،ﺧﻼل اﻟس ـ ــنﺔ
اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ــمبر  ،٢٠٢٠أي ﻣن اﻷﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسـ ــنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة أو اﻟنظﺎم اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟﻠش ــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻗد ﯾكون ﻟﻪ ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ أﻧش ــطتﻬﺎ أو ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟمﺎﻟﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ
 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠؛ و

(٨

ﯾبين إﯾضﺎح  ٨اﻟمسﺎﻫمﺎت اﻻﺟتمﺎﻋيﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠

ﻋن ارﻧست وﯾوﻧﻎ

ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن:
ﺛودﻻ ﻫﺎري ﺟوﺑﺎل
ﺷرﯾك
رﻗم اﻟتسجيﻞ٦٨٩ :
 ١٧ﻣﺎرس ٢٠٢١
اﻟشﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﯾضﺎﺣﺎت

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء

٤

٥٨١٬٢

٣٠١٬٥

ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت

٥

)(٣٩٣٬٣

)(٣٧٠٬٠

١٨٧٬٩

)(٦٨٬٥

إﺟمﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح ) /اﻟخسﺎﺋر(
دﺧﻞ آﺧر

٦

٣٬٩

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٧٬١

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ واﻟتوزﯾﻊ

٧

)(٣٣٢٬٨

)(٣١٩٬٩

ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ

٨

)(١٠٩٬٣

)(٨١٬٨

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات

١٥

)(٣٧٬٧

اﻟحصﺔ ﻣن أرﺑﺎح) /ﺧسﺎﺋر( ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ

١٢

٦٬١

)(١٩٬٢

)ﺧسﺎﺋر( /أرﺑﺎح ﻣن اﺳتثمﺎرات وأﺧرى

)(٢٬٠

٣٬٢

اﻟخسﺎﺋر اﻟتشﻐيﻠيﺔ

)(٢٨٣٬٩

-

)(٤٧٩٬١

دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ

٩

٢٬١

١٬٠

ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ

١٠

)(٣٤٬٤

)(٣٣٬٩

)(٣١٦٬٢

)(٥١٢٬٠

اﻟخسﺎﺋر ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﻟﻠسنﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
١١

ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة

١٬٤
)(٣١٤٬٨

٢٬٠
)(٥١٠٬٠

اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
)(٢٬٦

)(٨٬٩

١٣

اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ

)(٣١٧٬٤

)(٥١٨٬٩

اﻟخسﺎﺋر اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

)(٢٩٣٬٢
)(٢٤٬٢

)(٥٠٣٬٢
)(١٥٬٧

)(٣١٧٬٤

)(٥١٨٬٩

اﻟرﺑحيﺔ ﻟﻠسﻬم:
اﻟخسﺎﺋر اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ
ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم )ﻓﻠس إﻣﺎراﺗﻲ(

١٤

اﻟرﺑحيﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة:
اﻟخسﺎﺋر اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم
ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ
اﻷم )ﻓﻠس إﻣﺎراﺗﻲ(

١٤

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
٩

)(٢٧٬٧

)(٢٧٬٨

)(٤٣٬٤

)(٤٣٬١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
)(٣١٧٬٤

اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم
)(٥١٨٬٩

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﻗد ﯾتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻔﻬﺎ
إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟﻼﺣﻘﺔ:
ﻓروﻗﺎت ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

)(٤٬٣

)(٤٬١

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ

)(٣٢١٬٧

)(٥٢٣٬٠

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

)(٢٩٧٬٥
)(٢٤٬٢

)(٥٠٧٬٣
)(١٥٬٧

)(٣٢١٬٧

)(٥٢٣٬٠

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
١٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
ﺑيﺎن اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﺣتيﺎطﻲ
اﻟخسﺎﺋر
ﺗحوﯾﻞ
اﺣتيﺎطﻲ
اﺧتيﺎري
اﻟمترﻛمﺔ
ا
اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم
درﻫم

رأس اﻟمﺎل

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩

١٬١٥٨٬٥

اﺣتيﺎطﻲ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

٥٦٢٬٤

اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ

ﺑنود اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى

-

-

-

-

-

-

)(٤٬١

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ

-

-

-

)(٤٬١

اﺳتخدام اﻻﺣتيﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺧتيﺎري )إﯾضﺎﺣﻲ  ٢٢و(٢٣

-

ﻣﻠيون
درﻫم

)(٣٧٦٬٩

)(١٣٨٬١

١٨٤٬٨

-

)(١٨٤٬٨

)(٥٠٧٬٣

)(١٥٬٧

)(٥٢٣٬٠

-

٥٦١٬٧

-

-

-

٢٠٬٥

٢٠٬٥

٦٩٨٬٦

١٧٩٬٤

٨٧٨٬٠

٥٠٣٬٢

-

-

-

-

٥٠٠٬٠

-

٥٠٠٬٠

اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة )إﯾضﺎح (٢٤
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

١٬١٥٨٬٥

١٨٥٬٥

-

رأس اﻟمﺎل اﻟمصدر ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻬم اﻟزﯾﺎدة
ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل )إﯾضﺎح ) ٢١ب((

)(٥٠٣٬٢

-

-

-

٥٠٠٬٠

-

-

-

اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ

-

-

-

-

ﺑنود اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى

-

-

-

)(٤٬٣

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ

-

-

-

)(٤٬٣

اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة )إﯾضﺎح (٢٤

-

-

-

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

١٬١٥٥٬٣

١٨٥٬٥

)(١٤٢٬٢

)(١٤٦٬٥

ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﺸﻜﻞ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا

)(٥٠٣٬٢

)(٤٬١

-

)(٤٬١

-

-

١٢

-

)(٥٠٣٬٢

)(١٥٬٧

)(٥١٨٬٩

-

-

-

)(٥٠٣٬٢

١٬٢٠٥٬٩

١٧٤٬٦

١٬٣٨٠٬٥

-

-

ﺧﻔض رأس اﻟمﺎل )إﯾضﺎح ) ٢١أ((

)(٥٦١٬٧

إﺟمﺎﻟﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟحصص
ﻏير اﻟمسيطرة
ﻣﻠيون
درﻫم

إﺟمﺎﻟﻲ
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

)(٥٠٣٬٢

)(٢٩٣٬٢
)(٢٩٣٬٢
)(٢٩٣٬٢

)(٢٩٣٬٢
)(٤٬٣
)(٢٩٧٬٥

)(٢٤٬٢
-

)(٣١٧٬٤
)(٤٬٣

)(٢٤٬٢

)(٣٢١٬٧

-

١٣٬٦

١٣٬٦

٩٠١٬١

١٦٨٬٨

١٬٠٦٩٬٩

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻟخسﺎﺋر ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﻟﻠسنﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ

ﺧسﺎﺋر اﻟسنﺔ ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻠبنود اﻟتﺎﻟيﺔ:
اﺳتﻬﻼك ﻣمتﻠكﺎت وﻣكﺎﺋن وﻣﻌدات
إطﻔﺎء اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ
اﻟحصﺔ ﻣن )اﻷرﺑﺎح( /اﻟخسﺎﺋر ﻣن اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
ﻣخصص ﻣخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ
ﻣخصص) /ﻋكس ﻣخصص( ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ
ﺧسﺎﺋر) /أرﺑﺎح( ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣصنﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﻣخصص ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ

إﯾضﺎﺣﺎت
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اﻟتﻐيرات ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ﻣدﯾنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣخزون
ذﻣم ﺗجﺎرﯾﺔ داﺋنﺔ وﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وإﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
اﻟنﻘد اﻟمستخدم ﻓﻲ اﻟﻌمﻠيﺎت
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻟﻠموظﻔين

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻷﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣمتﻠكﺎت وﻣكﺎﺋن وﻣﻌدات
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ ﻣن ﺑيﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣصنﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
دﺧﻞ ﺗموﯾﻞ ﻣﻘبوض
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ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﺸﻜﻞ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة) /اﻟنﻘص( ﻓﻲ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ

ﻓروﻗﺎت ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ

اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ ﻣن ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ
ﺳداد ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة
ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ
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ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١اﻷﻧشطﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ )"اﻟشرﻛﺔ"( ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ )"اﻟشرﻛﺔ" أو "اﻟشرﻛﺔ اﻷم"( وﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﻗداﻗﺔ – رأس اﻟخيمﺔ.
ﺗﺄﺳست اﻟشرﻛﺔ ﺑموﺟب اﻟمرﺳوم اﻷﻣيري رﻗم  ٨٠/٥اﻟصﺎدر ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟسمو ﺣﺎﻛم إﻣﺎرة رأس اﻟخيمﺔ وﺗواﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻣﺎرس ١٩٨٠
واﻟمرﺳوم اﻷﻣيري رﻗم  ٨٠/٩اﻟصﺎدر ﻓﻲ  ٤ﻣﺎﯾو .١٩٨٠
إن ﻋنوان اﻟمكتب اﻟمسجﻞ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻫو ص.ب  ٩٩٧رأس اﻟخيمﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة وﻗد ﺑدأت اﻟشرﻛﺔ ﻧشﺎطﻬﺎ اﻟتجﺎري اﻋتبﺎ اًر
ﻣن ﻧوﻓمبر  .١٩٨٤إن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق أﺑوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺗتمثﻞ اﻷﻧشطﺔ اﻟرﺋيسيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ )"اﻟمجموﻋﺔ" أو "ﺟﻠﻔﺎر"( ﻓﻲ ﺗصنيﻊ وﺑيﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗير وﻣختﻠﻒ اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن
اﻷدوﯾﺔ واﻟمرﻛبﺎت اﻟصيدﻻﻧيﺔ واﻟطبيﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣستحضرات اﻟتجميﻞ.

ﺗم إدراج اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬيكﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح رﻗم  .٣-٣ﺗم إدراج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟطرف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح
رﻗم .٢٩
ﺗم اﻋتمﺎد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻺﺻدار طبﻘﺎً ﻟﻘرار ﻣجﻠس اﻹدارة اﻟصﺎدر ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٧ﻣﺎرس .٢٠٢١

 -٢ﺗﻘييم اﻓتراﺿﺎت ﻣبدأ اﻻﺳتمرارﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗكبدت اﻟمجموﻋﺔ ﺧسﺎرة ﺑمبﻠﻎ  ٣١٧٬٤ﻣﻠيون درﻫم ،وﻛمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ ،ﺑﻠﻐت اﻟخسﺎﺋر
اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ  ٢٩٣٬٢ﻣﻠيون درﻫم وﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﻠبيﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﺑمبﻠﻎ  ١٦٦٬٢ﻣﻠيون
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺧﻼل أواﺋﻞ ﻋﺎم  ،٢٠٢١ﺗم اﺳترﺟﺎع ﺟميﻊ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻷﺣد ﻣنتجﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﻗبﻞ و ازرة اﻟصحﺔ
درﻫم.
ً
ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎ ارت اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ﻷﺳبﺎب ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳتﻘرار.
أﺟرت اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻘييمﺎً ﻟمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌمﻞ وﻓق ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟراﻫنﺔ وﺟميﻊ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتوﻓرة ﻋن
اﻟمخﺎطر واﻟتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة اﻟمستﻘبﻠيﺔ .وﺗم إﻋداد اﻟتوﻗﻌﺎت اﻟتﻲ ﺗﻐطﻲ أداء اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ورأس اﻟمﺎل واﻟسيوﻟﺔ .ﺗم إﻋداد
اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟحﻘﺎﺋق واﻷﺣداث واﻟﻘ اررات اﻟتﺎﻟيﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة واﻹدارة:
أ( ﺗم رﻓﻊ اﻟتﻌﻠيق اﻟمؤﻗت ﻟﻠصﺎدرات إﻟﻰ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ وﺳﻠطنﺔ ﻋمﺎن ودوﻟﺔ اﻟكوﯾت وﻣمﻠكﺔ اﻟبحرﯾن ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠وأﻋﺎدت اﻟمجموﻋﺔ إطﻼق ﻣحﻔظتﻬﺎ ﺑنجﺎح ﺑﺎﺳتثنﺎء ﺑﻌض اﻟمنتجﺎت اﻟتﻲ ﻻ ﺗزال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول.
وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﺑشكﻞ إﯾجﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ رﺑحيﺔ اﻟمجموﻋﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟمﻘبﻠﺔ.
ب( ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتكمﺎل ﻋمﻠيﺔ ﺣﻘوق إﺻدار اﻷﺳﻬم ﺑنجﺎح ﻓﻲ ﯾوﻟيو  .٢٠٢٠ﺗم
اﺳتخدام ﻋﺎﺋدات ﺣﻘوق إﺻدار اﻷﺳﻬم ﻟسداد اﻟﻘرض ﻣن اﻟمسﺎﻫم ﺑمبﻠﻎ  ٣٠٠ﻣﻠيون درﻫم ،وﺳيتم اﺳتخدام اﻟﻌﺎﺋدات اﻟمتبﻘيﺔ ﻻﺳتيﻔﺎء
ﻣتطﻠبﺎت رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.
ج( إن اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟمراﺣﻞ اﻟنﻬﺎﺋيﺔ ﻣن إﻋﺎدة ﻫيكﻠﺔ ﻗروﺿﻬﺎ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺗسﻬيﻞ ﻗرض ﻣشترك ﻣن اﺋتﻼف ﻣن
اﻟبنوك اﻟمحﻠيﺔ ﻟسد ﻣتطﻠبﺎت رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻟدﯾﻬﺎ.

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
 ١-٣أﺳس إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗم ﻋرض اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑدرﻫم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﺑﺎﻋتبﺎرﻫﺎ اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ وﯾتم ﺗﻘرﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘيم إﻟﻰ
أﻗرب ﻣﻠيون إﻻ إذا أﺷير ﻟﻐير ذﻟك.
ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟخسﺎﺋر )إﯾضﺎح  ،(١٨وﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ )إﯾضﺎح .(١٣
ﺗﻘدم اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔترة اﻟسﺎﺑﻘﺔ.

١٤

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٢-٣ﺑيﺎن اﻟتواﻓق
ﯾتم اﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ واﻷﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻣن اﻟنظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ
واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ ) ٢٠١٥وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ(.
إن اﻟمرﺳوم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢٦ﻟسنﺔ  ٢٠٢٠واﻟذي ﯾنص ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ ﺑﻌض أﺣكﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﺑشﺄن
اﻟشرﻛﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗم إﺻدارﻩ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺳبتمبر  ٢٠٢٠ودﺧﻠت اﻟتﻌدﯾﻼت ﺣيز اﻟتنﻔيذ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢١ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺣﺎﻟيًﺎ
ﺑمراﺟﻌﺔ اﻷﺣكﺎم اﻟجدﯾدة وﺳوف ﺗطبق ﻣتطﻠبﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻ ﯾتجﺎوز ﺳنﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول اﻟتﻌدﯾﻼت ﺣيز اﻟتنﻔيذ.
 ٣-٣أﺳس ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗﻌكس ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻋمﻠيﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠وﻓﻘﺎً ﻟﻠمسﺎﻫمين واﻻﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻷﺧرى ،ﺗحتﻔظ اﻟشرﻛﺔ
ﻼ
ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير ﻣبﺎﺷر )ﻣن ﺧﻼل اﻟمرﺷحين( ﺑحصﺔ ﻣسيطرة وﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻓﻲ ﻛ ً
ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمدرﺟﺔ أدﻧﺎﻩ )ﯾشﺎر إﻟيﻬﺎ ﻣجتمﻌﺔ ﺑﺎﺳم "اﻟمجموﻋﺔ" وﯾشﺎر إﻟيﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻓردي ﺑﺎﺳم "ﻣنشﺂت اﻟمجموﻋﺔ"(:

اﻟرﻗم
اﻟتسﻞ
اﺳم اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﺳﻠﻲ
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمبﺎﺷرة
-١

ﻣينﺎ ﻛول ﻟﻠنﻘﻠيﺎت م.م.ح

-٢

ﺟﻠﻔﺎر ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ
ش.م.ع

-٣

ﺟﻠﻒ اﻧجكت ذ.م.م
)ﻣﻠحوظﺔ )ب( و)ج((

-٤

-٥

اﻟنسبﺔ اﻟمئوﯾﺔ
ﻣن اﻟمﻠكيﺔ
ﻣكﺎن اﻟتﺄﺳيس واﻟﻌمﻠيﺎت
رأس اﻟخيمﺔ ،إ.ع.م

٪١٠٠
٪٥٥

إﺛيوﺑيﺎ

٪١٠٠

دﺑﻲ ،إ.ع.م

أﻟﻔﺎ ﻓﺎرﻣﺎ ﻟﻠصنﺎﻋﺔ ذ.م.م
)ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺟﻠﻔﺎر اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ راﺑيﻎ ،اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ
ذ.م.م(
ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر اس أي اس
ذ.م.م )ﻣﻠحوظﺔ )أ((

٢٠٢٠

٪٥١

٢٠١٩
٪١٠٠

اﻟنﻘﻞ

٪٥٥

ﺗصنيﻊ اﻷدوﯾﺔ

٪١٠٠

ﺗصنيﻊ اﻟمستﻠزﻣﺎت
اﻟطبيﺔ

٪٥١

اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺟمﻬورﯾﺔ ﻣصر
اﻟﻌرﺑيﺔ

٪٩٩٬٨

٪٩٩٬٨

-٦

ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻟﻠسكري ذ.م.م
)ﻣﻠحوظﺔ )أ((

رأس اﻟخيمﺔ ،إ.ع.م

٪١٠٠

٪١٠٠

-٧

ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻟﻠتجﺎرة واﻟتوزﯾﻊ
ذ.م.م )ﻣﻠحوظﺔ )أ((

اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺟمﻬورﯾﺔ ﻣصر
اﻟﻌرﺑيﺔ

٪٩٩٬٨

٪٩٩٬٨

-٨

ﻣينﺎ ﻛول ﻟتجﺎرة اﻟمﻌدات
)ﻣﻠحوظﺔ )أ((

رأس اﻟخيمﺔ ،إ.ع.م

٪١٠٠

٪١٠٠

١٥

ﻧشﺎط اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ

ﺗصنيﻊ اﻷدوﯾﺔ
اﻟتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗصنيﻊ اﻷدوﯾﺔ
اﻟتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣-٣أﺳس ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟرﻗم
اﻟتسﻠسﻠﻲ اﺳم اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمبﺎﺷرة

اﻟنسبﺔ اﻟمئوﯾﺔ
ﻣن اﻟمﻠكيﺔ

ﻣكﺎن اﻟتﺄﺳيس
واﻟﻌمﻠيﺎت

٢٠١٩

٢٠٢٠

ﻧشﺎط اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ

-٩

ﺟﻠﻔﺎر ﻻﯾﻒ ذ.م.م
)ﻣﻠحوظﺔ )أ((

رأس اﻟخيمﺔ ،إ.ع.م

٪١٠٠

٪١٠٠

اﻟتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ

-١٠

ﺟﻠﻔﺎر ﺑﺎﻛستﺎن ﺑراﯾﻔت
ﻟيمتد )ﻣﻠحوظﺔ )أ( وﻫــ((

ﺑﺎﻛستﺎن

٪١٠٠

٪١٠٠

ﻣوزﻋون ﻟمنتجﺎت ﺷرﻛﺔ
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻛستﺎن

-١١

ﺟﻠﻔﺎر ﺗوﻧس )ﻣﻠحوظﺔ
)أ((

ﺗوﻧس

٪٩٩

٪٩٩

ﻣوزﻋون ﻟمنتجﺎت ﺷرﻛﺔ
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﻲ ﺗوﻧس

-١٢

ﺟﻠﻔﺎر ﺟﻠﻒ ﻟﻸدوﯾﺔ ﻛينيﺎ
اﻟمحدودة )ﻣﻠحوظﺔ )أ((

ﻛينيﺎ

٪٩٩٬٩٩

٪٩٩٬٩٩

ﻣوزﻋون ﻟمنتجﺎت ﺷرﻛﺔ
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﻲ ﻛينيﺎ

اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻏير اﻟمبﺎﺷرة
اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟشرﻛﺔ ﻣينﺎ ﻛول ﻟتجﺎرة اﻟمﻌدات
-١

ﺟﻠﻔﺎر ﻟﻠتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ذ.م.م
)ﻣﻠحوظﺔ )أ( و)ه((

٪١٠٠

رأس اﻟخيمﺔ ،إ.ع.م

٪١٠٠

اﻟتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻟﻠتجﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ذ.م.م
-١

ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد
)ﻣﻠحوظﺔ )ب((

دﻛﺎ ،ﺑنﻐﻼدﯾش

٪٥٠٬٥

اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺟمﻬورﯾﺔ ﻣصر
اﻟﻌرﺑيﺔ

٪٥٠٬٥

اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻟﻠتجﺎرة واﻟتوزﯾﻊ ذ.م.م

ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻣصر ذ.م.م
-١
)ﻣﻠحوظﺔ )ﻫـ((
اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻣصر ذ.م.م
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺟمﻬورﯾﺔ ﻣصر
ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑﻠس
اﻟﻌرﺑيﺔ
)ﻣﻠحوظﺔ )د( و)ﻫـ((
-١
)أ(

ﺗصنيﻊ اﻷدوﯾﺔ

٪١٠٠

٪١٠٠

ﻣوزﻋﻲ ﻣنتجﺎت ﺷرﻛﺔ
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﻲ ﻣصر

٪١٠٠

-

ﺗصنيﻊ وﺗوزﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ

إن ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟيس ﻟﻬﺎ أﻧشطﺔ ﺗشﻐيﻠيﺔ ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺑيﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟيس ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة اﻟكﻠيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

)ب( ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑتصنيﻒ ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻛمجموﻋﺔ اﺳتبﻌﺎد ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﺳبتمبر ) ٢٠٢٠إﯾضﺎح  .(١٣ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكتمﻞ ﺑيﻊ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﻣﺎرس .٢٠٢١
)ج(

ٍ
ﺑشكﻞ ﻓﻌﺎل ﻟبيﻌﻬﺎ ﺑسﻌر ﻣﻌﻘول ﻣﻘبول وﻓﻘﺎً ﻟظروف
ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر ،ﻟم ﯾكتمﻞ ﺑيﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،وﺗسﻌﻰ إدارة اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟسوق اﻟحﺎﻟيﺔ )إﯾضﺎح ) ١٣أ((.
١٦

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣-٣أﺳس ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(
) د(

ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٩ﻧوﻓمبر  ،٢٠٢٠واﻓق ﻣسﺎﻫمو ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑﻠس ،ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺗﻌيين ،ﻋﻠﻰ ﺗحوﯾﻞ اﻟمﻠكيﺔ اﻟكﺎﻣﻠﺔ واﻟمطﻠﻘﺔ إﻟﻰ
ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﻣصر ذ.م.م .وﻗد ﺗمت ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻫذا اﻟترﺗيب اﻻﻋتبﺎري ﻣحﺎﺳبيًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳتحواذ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات ،ﻧظ اًر ﻷﻧﻪ ﻻ
ﯾﻌتبر أﻋمﺎل وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٣دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل.

) ه(

ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑنسبﺔ ﻣﻌينﺔ ﻣن ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمنشﺂت ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗيب ﻣﻠكيﺔ اﻧتﻔﺎع ﻣﻊ اﻟمﺎﻟك اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

إن اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﻣنشﺂت ﺗخضﻊ ﻟسيطرة اﻟمجموﻋﺔ .ﯾتم ﺗحﻘيق اﻟسيطرة ﻋندﻣﺎ ﺗكون اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ،أو ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﻘوق ،ﻟﻌواﺋد
ﻣتﻐيرة ﻣن اﺷتراﻛﻬﺎ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ وﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطتﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟتحدﯾد ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ إذا وﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ:




اﻟسﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ )أي اﻟحﻘوق اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟمجموﻋﺔ اﻟﻘدرة اﻟحﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟيﻪ اﻷﻧشطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ(؛
ﺗﻌرض ،أو ﺣﻘوق ،ﻟﻌواﺋد ﻣختﻠﻔﺔ ﻣن ارﺗبﺎطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ؛ و
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳتخدام اﻟسﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ﻟﻠتﺄﺛير ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدﻫﺎ.

ٍ
ﺑشكﻞ ﻋﺎم ،ﻫنﺎك اﻓتراض ﺑﺄن أﻏﻠبيﺔ ﺣﻘوق اﻟتصوﯾت ﯾنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﺳيطرة .ﻟدﻋم ﻫذا اﻻﻓتراض ،وﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻟﻠمجموﻋﺔ أﻗﻞ ﻣن أﻏﻠبيﺔ
ﺣﻘوق
ﺣﻘوق
ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ،ﺗضﻊ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ﺟميﻊ اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘييم ﻣﺎ
اﻟتصوﯾت أو
إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟسﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك:




اﻟترﺗيبﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ أﺻحﺎب ﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ؛
اﻟحﻘوق اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن اﻟترﺗيبﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى؛ و
ﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ وﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻟمحتمﻠﺔ.

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ أم ﻻ ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف ﺗشير إﻟﻰ أن
ﻫنﺎك ﺗﻐيرات ﻟواﺣد أو أﻛثر ﻣن اﻟﻌنﺎﺻر اﻟثﻼث ﻟﻠسيطرة .ﯾبدأ ﺗوﺣيد اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗحصﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ
اﻟتﺎﺑﻌﺔ وﯾتوﻗﻒ اﻟتوﺣيد ﻋندﻣﺎ ﺗخسر اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ .إن ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ودﺧﻞ وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
اﻟتﻲ ﺗم اﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ أو اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑدءاً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣصول اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة ﺣتﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﻒ ﺳيطرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ .ﯾتم ﻗيﺎس اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة ﻣبدﺋيﺎً ﻣﺎ ﯾتنﺎﺳب ﻣﻊ ﺣصتﻬﺎ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات
اﻟشرﻛﺔ اﻟمستحوذة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحدﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ.
إن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر وﻛﻞ ﻋنصر ﻣن ﻋنﺎﺻر ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺗﻌود ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم واﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة ،ﺣتﻰ
وﻟو ﻛﺎﻧت ﻧتﺎﺋﺞ اﻟحصﺔ ﻏير اﻟمسيطرة ﺗظﻬر ﻋج اًز ﻓﻲ اﻟرﺻيد .ﻋند اﻟضرورة ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﻟجﻌﻞ ﺳيﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﺗتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﯾتم اﺳتبﻌﺎد ﺟميﻊ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟدﺧﻞ
واﻟمصﺎرﯾﻒ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟمجموﻋﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين أﻋضﺎء اﻟمجموﻋﺔ ﻋند ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟتﻐير ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟمﻠكيﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،دون ﺧسﺎرة اﻟسيطرة ،ﻛمﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ .إذا ﺧسرت اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة
ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﻗﻒ ﺗثبيت ﻣوﺟودات ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟشﻬرة( واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة وﻋنﺎﺻر
أﺧرى ﻣن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﺣيث ﯾتم ﺗثبيت أي ﻧﺎﺗﺞ رﺑﺢ أو ﺧسﺎرة ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد .ﯾتم ﺗثبيت أي اﺳتثمﺎرات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

١٧

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٤-٣اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻻﻓصﺎﺣﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ
إن اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟتﻠك اﻟمتبﻌﺔ ﻋند إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟسنوﯾﺔ
ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﺑﺎﺳتثنﺎء اﺗبﺎع اﻟمﻌﺎﯾير اﻟجدﯾدة اﻟسﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر  ٢٠٢٠ﻛمﺎ ﻫو
ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ .ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر ﻷي ﻣﻌﺎﯾير أو ﺗﻔسيرات أو ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى ﺻﺎدرة وﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد .إن ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﯾير
واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾﺔ ﻣﻠخصﺔ أدﻧﺎﻩ.





اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  - ٣ﺗﻌرﯾﻒ اﻷﻋمﺎل
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - ٣٩إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ١واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  – ٨ﺗﻌرﯾﻒ اﻷﻣور اﻟجوﻫرﯾﺔ
اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟصﺎدر ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨

اﻟتحسينﺎت اﻟسنوﯾﺔ دورة ) ٢٠٢٠ – ٢٠١٨ﺻدرت ﻓﻲ ﻣﺎﯾو (٢٠٢٠


اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻣثﻠﺔ اﻟتوﺿيحيﺔ اﻟمصﺎﺣبﺔ ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٦ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر  -ﺣواﻓز اﻹﯾجﺎر

ﺗنطبق اﻟتﻌدﯾﻼت واﻟتﻔسيرات ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ.
 ٥-٣اﻟمﻌﺎﯾير اﻟصﺎدرة واﻟتﻲ ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد
إن اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟمﻌدﻟﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟصﺎدرة ،ﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد ،ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ أدﻧﺎﻩ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺣﺎﻟيﺎً ﺑتﻘييم اﻷﺛر اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن إﺗبﺎع اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻌدﯾﻼت واﻟتﻔسيرات اﻟمذﻛورة أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ
اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻓترة ﺗطبيﻘﻬﺎ اﻷوﻟﻲ ،وﺗنوي اﺗبﺎع اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟمﻌدﻟﺔ ،ﻋند اﻻﻗتضﺎء ،ﻋندﻣﺎ
ﺗصبﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول.












اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٧ﻋﻘود اﻟتﺄﻣين )ﯾسري ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻔترات اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر
 ،٢٠٢٣وﺗنطبق ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ(
ي
ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣتداوﻟﺔ أو ﻏير ﻣتداوﻟﺔ  -اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ١ﯾسر ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت
ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٣وﺗنطبق ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ(
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟتصوري  -اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) ٣ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ
ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢٢ﯾتم ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .ﯾُسمﺢ ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر إذا ﻗﺎﻣت ﻣنشﺄة ،ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أو
ﻓﻲ ٍ
وﻗت ﺳﺎﺑق ،ﺑتطبيق ﻛﺎﻓﺔ اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟمنصوص ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻓﻲ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ
ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ )ﻣﺎرس .((٢٠١٨
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات :اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصﻠﺔ ﻗبﻞ اﻻﺳتخدام اﻟمﻘصود – اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ١٦
)ﯾسري ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻔترات اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٢وﯾجب ﺗطبيﻘﻬﺎ ﺑﺎﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺑنود
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات اﻟمتوﻓرة ﻟﻼﺳتخدام ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ أﻗرب ﻓترة ﯾتم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋندﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟمنشﺄة ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻷول
ﻣرة(.
اﻟﻌﻘود اﻟمحمﻠﺔ ﺑﺎﻟتزاﻣﺎت – ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟوﻓﺎء ﺑﻌﻘد – اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ٣٧ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ
اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  .(٢٠٢٢ﯾجب ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟتﻲ ﻟم ﺗﻘم اﻟمنشﺄة ﺑﺎﺳتيﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟتزاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑخصوﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓترة اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗﻘوم ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة )ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتطبيق اﻷوﻟﻲ( .ﯾُسمﺢ
ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر وﯾجب اﻹﻓصﺎح ﻋنﻪ(.
إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة – اﻟمرﺣﻠﺔ  - ٢اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر
اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٤واﻟمﻌيﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) ١٦ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻪ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢١ﻣﻊ اﻟسمﺎح
ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر(.
ﺧصوﻣﺎت اﻹﯾجﺎر ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد - (١٩-اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم
) ١٦ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻧيو  .(٢٠٢٠وﯾُسمﺢ ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ
اﻟتﻲ ﻟم ﯾتم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻟﻺﺻدار ﻓﻲ  ٢٨ﻣﺎﯾو .(٢٠٢٠

١٨

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٥-٣اﻟمﻌﺎﯾير اﻟصﺎدرة واﻟتﻲ ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد )ﺗتمﺔ(


ﺑيﻊ أو ﻣسﺎﻫمﺔ ﺑﺎﻟموﺟودات ﺑين اﻟمستثمر وﺷرﻛتﻪ اﻟشﻘيﻘﺔ أو ﻣشروﻋﻪ اﻟمشترك – اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر
اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٠واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ٢٨ﻓﻲ دﯾسمبر  ،٢٠١٥ﻗرر ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺗﺄﺟيﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن
ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟحين اﻻﻧتﻬﺎء ﻣن أي ﺗﻌدﯾﻼت ﺗنتﺞ ﻋن ﻣشروﻋﻪ اﻟبحثﻲ ﺑخصوص طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .ﯾتم ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت
ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .ﯾُسمﺢ ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر وﯾجب اﻹﻓصﺎح ﻋنﻪ(.



اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١اﻻﺗبﺎع ﻷول ﻣرة ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ – اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻋتبﺎرﻫﺎ
ﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﺗبﺎع اﻟمﻌيﺎر ﻷول ﻣرة )ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟسمﺎح ﺑﺎﻟتطبيق
اﻟمبكر(.
اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم - ٩اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ – اﻟرﺳوم ﻓﻲ اﺧتبﺎر ﻧسبﺔ  ١٠ﺑﺎﻟمﺎﺋﺔ ﻟﻠتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟمﺎﻟيﺔ )ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟسمﺎح ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر(.
اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٤١اﻟزراﻋﺔ  -اﻟضراﺋب ﻋﻠﻰ ﻗيﺎﺳﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو
ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟسمﺎح ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر(.

اﻟتحسينﺎت اﻟسنوﯾﺔ دورة ) ٢٠٢٠ – ٢٠١٨ﺻدرت ﻓﻲ ﻣﺎﯾو (٢٠٢٠




 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل واﻟشﻬرة
ﯾتم اﺣتسﺎب دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻻﺳتحواذ .ﯾتم ﻗيﺎس ﺗكﻠﻔﺔ اﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمحول اﻟذي ﺗم ﻗيﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ وﻣبﻠﻎ أي ﺣصص ﻏير ﻣسيطرة ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ .ﻟكﻞ دﻣﺞ أﻋمﺎل ،ﺗختﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻗيﺎس اﻟحصص
ﻏير اﻟمسيطرة ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟحصﺔ اﻟتنﺎﺳبيﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحدﯾد ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمستحوذ
ﻋﻠيﻬﺎ .ﺗُدرج اﻟتكﺎﻟيﻒ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳتحواذ ﻛمصروف ﻋند ﺗكبدﻫﺎ وﯾتم ﺗضمينﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ.
ﻋندﻣﺎ ﺗستحوذ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻋمﺎل ،ﺗجري ﺗﻘييمﺎً ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻔترﺿﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗصنيﻒ ﻣنﺎﺳب وﻓﻘﺎً ﻟﻠبنود اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ
واﻷوﺿﺎع اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ واﻟظروف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ .ﯾشتمﻞ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻓصﻞ اﻟمشتﻘﺎت اﻟمتضمنﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ.
إن أي ﻣبﻠﻎ طﺎرئ ﺳيتم ﺗحوﯾﻠﻪ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستحوذة ﺳيتم ﺗثبيتﻪ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ .إن اﻟمبﻠﻎ اﻟطﺎرئ اﻟمصنﻒ
ﻛحﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﻻ ﯾﻌﺎد ﻗيﺎﺳﻪ ،وﯾتم اﺣتسﺎب ﺳدادﻩ اﻟﻼﺣق ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .إن اﻟمبﻠﻎ اﻟطﺎرئ اﻟمصنﻒ ﻛبند ﻣوﺟودات أو ﺑند
ﻣطﻠوﺑﺎت واﻟذي ﯾمثﻞ أداة ﻣﺎﻟيﺔ وﯾﻘﻊ ﺿمن ﻧطﺎق اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﯾتم ﻗيﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻊ ﺗثبيت اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  .٩ﯾتم ﻗيﺎس اﻟمبﻠﻎ
اﻟطﺎرئ اﻵﺧر اﻟذي ﻻ ﯾﻘﻊ ﺿمن ﻧطﺎق اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗثبيت
اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟشﻬرة ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ،واﻟتﻲ ﺗمثﻞ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمحول واﻟمبﻠﻎ اﻟمثبت ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة ،وأي ﺣصص
ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتحمﻠﺔ اﻟممكن ﺗحدﯾدﻫﺎ( .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟصﺎﻓﻲ
اﻟموﺟودات اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﺗزﯾد ﻋن إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمحول ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣددت ﺑشكﻞ ﺻحيﺢ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟموﺟودات اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ وﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﻔترﺿﺔ وﺗﻘوم ﺑمراﺟﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟمستخدﻣﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟمبﺎﻟﻎ ﻟيتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ.
إذا ﻛﺎﻧت إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻻ ﺗزال ﯾنتﺞ ﻋنﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟصﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمحول ،ﯾتم
ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد ذﻟك ﺿمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم ﻗيﺎس اﻟشﻬرة ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗصﺎً أﯾﺔ ﺧسﺎﺋر اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻣتراﻛمﺔ .ﻟﻐرض اﺧتبﺎر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،ﻓﺈن
اﻟشﻬرة اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل ﻫﻲ ،ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ ،ﻣخصصﺔ ﻟجميﻊ اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ واﻟتﻲ
ﯾتوﻗﻊ ﺑﺄن ﺗستﻔيد ﻣن دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل ،ﺑﻐض اﻟنظر ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻗد ﺗم ﺗخصيصﻬﺎ
ﻟتﻠك اﻟوﺣدات.
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 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل واﻟشﻬرة )ﺗتمﺔ(
ﻋند ﺗخصيص اﻟشﻬرة ﻟﻠوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد واﺳتبﻌﺎد ﺟزء ﻣن اﻟﻌمﻠيﺔ داﺧﻞ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ،ﻓﺈن اﻟشﻬرة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺔ اﻟمستبﻌدة ﺗضﺎف
إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠﻌمﻠيﺔ ﻋند ﺗحدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻣن اﻻﺳتبﻌﺎد .إن اﻟشﻬرة اﻟتﻲ ﺗم اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ اﺳتنﺎداً
إﻟﻰ اﻟﻘيم اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستبﻌدة واﻟجزء ﻣن اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟمحتﻔظ ﺑﻪ.
اﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﺣصﺔ ﻣسيطرة ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﻻ ﺗﻌتبر أﻋمﺎل
ﻋندﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﺣصﺔ ﻣسيطرة ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﻻ ﺗﻌتبر أﻋمﺎل ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد وﺗثبيت اﻟموﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحدﯾد
ٍ
ﺑشكﻞ ﻓردي اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻟموﺟودات اﻟتﻲ ﺗستوﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻒ وﻣﻌﺎﯾير ﺗثبيت اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻓﻲ اﻟمﻌيﺎر
اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  (٣٨واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتحمﻠﺔ .وﯾتم ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات أو ﻣجموﻋﺔ اﻟموﺟودات اﻟتﻲ ﻻ ﺗﻌتبر أﻋمﺎﻻً ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ،واﻟتﻲ
ﺗﻌتبر اﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع أو اﻟمستحق اﻟدﻓﻊ ،زاﺋداً أي ﺣصﺔ ﻏير ﻣسيطرة ﻣثبتﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑبند اﻟموﺟودات أو ﻣجموﻋﺔ اﻟموﺟودات .وﯾتم
ٍ
ﺑشكﻞ ﻓردي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗيمﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟنسبيﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟشراء .إن
ﺗخصيص ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمجموﻋﺔ إﻟﻰ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحدﯾد
اﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﺑند ﻣوﺟودات أو ﻣجموﻋﺔ ﻣوﺟودات ﻻ ﺗﻌتبر أﻋمﺎل ﻻ ﯾنشﺄ ﻋنﻪ ﺷﻬرة أو رﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻟشراء.
اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
إن اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﻫﻲ ﻣنشﺄة ﯾكون ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠيﻬﺎ .إن اﻟتﺄﺛير اﻟجوﻫري ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟمشﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ،وﻟكن ﻟيس ﺳيطرة أو ﺳيطرة ﻣشترﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟسيﺎﺳﺎت.
إن اﻻﻋتبﺎرات اﻟمتخذة ﻋند ﺗحدﯾد اﻟتﺄﺛير اﻟجوﻫري ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟتﻠك اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتحدﯾد اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ .ﺗحتسب اﺳتثمﺎرات
اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣسب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
ﺑموﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﻓﺈن اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﺗثبت ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ .ﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات ﻟتثبيت
اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﻣنذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ .إن اﻟشﻬرة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﯾتم ادراﺟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻼﺳتثمﺎرات وﻻ ﯾتم اﺧتبﺎرﻫﺎ ﺑخصوص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ.
وﯾﻌكس ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻧتﺎﺋﺞ اﻟﻌمﻠيﺎت ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ .وﯾتم ﺣذف اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر ﻏير
اﻟمحﻘﻘﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين اﻟمجموﻋﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ إﻟﻰ ﻣدى ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ،ﯾﻌتبر
اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ دﻟيﻼً ﻋﻠﻰ أي اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﯾتم ﺗثبيت اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ
واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.
ﯾظﻬر ﻣجموع ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح اﻟتشﻐيﻠيﺔ وﯾمثﻞ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﻌد ﺧصم اﻟضراﺋب واﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ.
ﺗﻌد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﻟنﻔس ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﻋند اﻟضرورة ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟجﻌﻞ اﻟسيﺎﺳﺎت
اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﺗتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟتﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﺑﻌد اﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟضروري ﺗثبيت ﺧسﺎرة اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ اﺳتثمﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛتﻬﺎ
اﻟشﻘيﻘﺔ .وﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ،ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾوﺟد دﻟيﻞ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ
اﻟشﻘيﻘﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟدﻟيﻞ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑحسﺎب ﻣبﻠﻎ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔرق ﺑين اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳترداد
ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ وﻗيمتﻬﺎ اﻟمدرﺟﺔ ،ﺛم ﯾتم ﺗثبيت اﻟخسﺎرة ﺗحت ﺑند "اﻟحصﺔ ﻣن أرﺑﺎح اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ" ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.
ﻋند ﺧسﺎرة اﻟتﺄﺛير اﻟجوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺣتسﺎب وإﺛبﺎت أﯾﺔ اﺳتثمﺎرات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .أي ﻓرق
ﺑين اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋﻘب ﺧسﺎرة اﻟتﺄﺛير اﻟجوﻫري واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎر اﻟمحتﻔظ ﺑﻪ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصﻠﺔ ﻣن اﻻﺳتبﻌﺎد ﯾتم
ﺗثبيتﻪ ﺿمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
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 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟتصنيﻔﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟتصنيﻔﺎت ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟتصنيﻒ اﻟمتداول/ﻏير اﻟمتداول .ﯾتم ﺗصنيﻒ
ﺑند اﻟموﺟودات ﻣتداوﻻً ﻋندﻣﺎ ﯾكون:





ﻣتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻪ أو ﻫنﺎك اﻟنيﺔ ﻟبيﻌﻪ أو اﺳتﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣحتﻔظ ﺑﻪ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة؛
ﻣتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻪ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ؛
ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺷبﻪ ﻧﻘدﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻘيداً ﻣن أن ﯾحول أو ﯾستخدم ﻟسداد ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻔترة  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر
اﻟمﺎﻟيﺔ.

ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟموﺟودات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣتداول إذا ﻛﺎن:





ﻣتوﻗﻊ ﺗسوﯾتﻪ ﺧﻼل دورة ﺗشﻐيﻠيﺔ ﻋﺎدﯾﺔ؛
ﻣحتﻔظ ﺑﻪ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة؛
ﻣستحق اﻟسداد ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ؛ أو
ﻻ ﺗوﺟد ﻫنﺎك ﺣﻘوق ﻏير ﻣشروطﺔ ﻟتﺄﺟيﻞ ﺗسوﯾﺔ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟمدة  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻘيﺎس اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻣثﻞ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻣثﻞ ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ،ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑيﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺣد.
إن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟسﻌر اﻟذي ﺳيتم ﻗبضﻪ ﻟبيﻊ ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو اﻟمدﻓوع ﻟتحوﯾﻞ ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣنتظمﺔ ﺑين اﻟمشﺎرﻛين
ﻓﻲ اﻟسوق ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟﻘيﺎس .ﯾستند ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓتراض ﺑﺄن اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟبيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات أو ﻟتحوﯾﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺗحدث إﻣﺎ:



ﻓﻲ اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ،أو
ﻓﻲ ﻏيﺎب اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ ،ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﻛثر ﺗﻔضيﻼً ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت.

إن اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ أو اﻷﻛثر ﺗﻔضيﻼً ﯾجب أن ﯾكون ﻓﻲ ﻣتنﺎول اﻟمجموﻋﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳتخدام اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﻲ ﯾستخدﻣﻬﺎ اﻟمشﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟسوق ﻋند ﺗسﻌير ﺑند
اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻓتراض أن اﻟمشﺎرﻛين ﻓﻲ اﻟسوق ﯾتصرﻓون ﺣسب ﻣصﻠحتﻬم اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ.
إن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻗدرة اﻟمشﺎرك ﻓﻲ اﻟسوق ﻋﻠﻰ ﺗوﻟيد ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﺑند
اﻟموﺟودات ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓضﻞ اﺳتخدام ﻟﻪ أو ﻋن طرﯾق ﺑيﻌﻪ إﻟﻰ ﻣشﺎرك آﺧر ﻓﻲ اﻟسوق اﻟذي ﺳوف ﯾستخدم ﺑند اﻟموﺟودات ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓضﻞ
اﺳتخدام ﻟﻪ.
ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم اﻟمنﺎﺳبﺔ ﺣسب اﻟظروف وﺣيث ﺗتوﻓر اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟكﺎﻓيﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻟزﯾﺎدة اﺳتخدام اﻟمدﺧﻼت
اﻟمﻠحوظﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟتﻘﻠيﻞ ﻣن اﺳتخدام اﻟمدﺧﻼت ﻏير اﻟمﻠحوظﺔ.
إن ﺟميﻊ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﺗﻘﺎس ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﺿمن ﺗسﻠسﻞ
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟمبينﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳتنﺎداً إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣستوى ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛكﻞ:




اﻟمستوى اﻷول :أﺳﻌﺎر اﻟسوق اﻟمتداوﻟﺔ )ﻏير اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟنشطﺔ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟممﺎﺛﻠﺔ؛
اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ :أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑصورة ﻣبﺎﺷرة أو ﻏير ﻣبﺎﺷرة(؛ و
اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث :أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺑصورة ﻏير ﻣﻠحوظﺔ(.
٢١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺑخصوص اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣتكرر ،ﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت
اﻟتحوﯾﻼت ﻗد ﺗمت ﺑين ﻣستوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟتسﻠسﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم اﻟتصنيﻒ )اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻣدﺧﻼت أدﻧﻰ ﻣستوى اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻛكﻞ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺗحدد إدارة اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻟكﻞ ﻣن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمتكررة ،ﻣثﻞ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمدرﺟﺔ ،وﻟﻠﻘيﺎس ﻏير
اﻟمتكرر ،ﻣثﻞ اﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻓﻲ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ.
ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑتحﻠيﻞ اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘيم ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﯾﻠزم إﻋﺎدة ﻗيﺎﺳﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﻘييمﻬﺎ ﺣسب
اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ .وﻣن أﺟﻞ ﻫذا اﻟتحﻠيﻞ ،ﺗتحﻘق اﻹدارة ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمطبﻘﺔ ﻓﻲ أﺣدث ﺗﻘييم ﺑمطﺎﺑﻘﺔ
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣتسﺎب اﻟتﻘييم ﻣﻊ اﻟﻌﻘود واﻟمستندات اﻟمﻌنيﺔ اﻷﺧرى.
ﻛمﺎ ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑمﻘﺎرﻧﺔ اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟكﻞ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات وﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣﻊ اﻟمصﺎدر ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟخﺎرﺟيﺔ ﻣن أﺟﻞ
ﺗحدﯾد ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎن اﻟتﻐيير ﻣﻌﻘوﻻً.
ﻟﻐرض إﻓصﺎﺣﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺣددت اﻟمجموﻋﺔ ﻓئﺎت اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طبيﻌﺔ وﺧصﺎﺋص وﻣخﺎطر ﺑند اﻟموﺟودات
أو ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت وﻣستوى ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ .ﺗم ﺑيﺎن اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ
ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋندﻣﺎ ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﺈﯾجﺎز ﺿمن اﻹﯾضﺎح .٣٣
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
ﺗﻌمﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻣجﺎل ﺗصنيﻊ وﺑيﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗير وﻣختﻠﻒ اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻷدوﯾﺔ واﻟمرﻛبﺎت اﻟصيدﻻﻧيﺔ واﻟطبيﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣستحضرات اﻟتجميﻞ .ﯾتم ﺗثبيت اﻻﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء ﻋندﻣﺎ ﺗحول اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء ﺑمبﻠﻎ
ﯾﻌكس اﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ اﻟحصول ﻋﻠيﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت .اﺳتنتجت اﻟمجموﻋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌمﻞ ﻛطرف رﺋيسﻲ ﻓﻲ
ﺗرﺗيبﺎت إﯾراداﺗﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗسيطر ﻋﻠﻰ اﻟسﻠﻊ أو اﻟخدﻣﺎت ﻗبﻞ ﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ.

ﻣبيﻌﺎت اﻟبضﺎﻋﺔ

ﯾتم ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻣن ﻣبيﻌﺎت اﻟسﻠﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم ﻓيﻪ ﺗحوﯾﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ ،واﻟذي ﯾكون ﻋﺎدةً ﻋند
ﺗسﻠيم اﻷدوﯾﺔ ﻟموﻗﻊ اﻟﻌميﻞ.
ﺗﺄﺧذ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك وﻋود أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺗمثﻞ اﻟتزاﻣﺎت أداء ﻣنﻔصﻠﺔ واﻟتﻲ ﯾجب ﺗخصيص ﺟزء ﻣن ﺳﻌر
اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ .ﻋند ﺗحدﯾد ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟبيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﺗﺄﺛير اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير.

اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير

إذا ﻛﺎن اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾشتمﻞ ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ ﻣتﻐير ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺳتحصﻞ ﻋﻠيﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗحوﯾﻞ اﻟبضﺎﺋﻊ إﻟﻰ
اﻟﻌميﻞ .ﯾتم ﺗﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد وﺗﻘييدﻩ إﻟﻰ أن ﯾكون ﻣن اﻟمحتمﻞ ﺑدرﺟﺔ ﻛبيرة ﻋدم ﺣدوث أي اﻧﻌكﺎس ﺟوﻫري ﻓﻲ ﻣبﻠﻎ
اﻹﯾرادات اﻟمتراﻛمﺔ واﻟمثبتﺔ ﻋندﻣﺎ ﯾتم ﺑﻌد ذﻟك ﺣﻞ ﻣشكﻠﺔ ﻋدم اﻟتﺄﻛد اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير .ﺗوﻓر ﻋﻘود ﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌمﻼء اﻟحق
ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟبضﺎﻋﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗنتﻬﻲ ﺻﻼﺣيﺔ اﻟسﻠﻊ ﺑشكﻞ ﻓﻌﻠﻲ .ﯾنشﺄ ﻋن ﺣﻘوق اﻹرﺟﺎع وﺗخﻔيضﺎت اﻟكميﺎت ﻣبﻠﻐﺎً ﻣتﻐي اًر.

ﺣﻘوق اﻹرﺟﺎع

ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟتﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﺑتطبيق اﻟمتطﻠبﺎت ﻋﻠﻰ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمﻘيدة ﻟﻠمبﻠﻎ
اﻟمتﻐير ﻣن أﺟﻞ ﺗحدﯾد ﻗيمﺔ اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير اﻟذي ﯾمكن إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗثبيتﻪ ﻛﺎﯾرادات .ﯾتم ﺗثبيت اﺳترداد ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت
أﯾضﺎ ﺗثبيت ﺣق إرﺟﺎع ﺑند اﻟموﺟودات
ﻟﻠبضﺎﻋﺔ اﻟتﻲ ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾتم إرﺟﺎﻋﻬﺎ )أي اﻟمبﻠﻎ ﻏير اﻟمدرج ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ( .ﯾتم ً
)واﻟتﻌدﯾﻞ اﻟمﻘﺎﺑﻞ ﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت( ﻟﻠحق ﻓﻲ اﺳترداد اﻟبضﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻌميﻞ.
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 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء )ﺗتمﺔ(

ﺧيﺎر اﻟﻌميﻞ اﻟذي ﯾمنﺢ ﺣﻘﺎً ﺟوﻫرﯾﺎً
اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ

ﯾتم إﺻدار اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ ﻟﻠﻌمﻼء ﻛحواﻓز ﻣبيﻌﺎت .ﯾنشﺄ ﻋن اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ اﻟتزام أداء ﻣنﻔصﻞ ﺣيث ﺗمنﺢ اﻟﻌميﻞ ﺣﻘﺎً ﺟوﻫرﯾﺎً
ﻻ ﯾحصﻞ ﻋﻠيﻪ اﻟﻌميﻞ دون اﺑرام ﻫذا اﻟﻌﻘد.

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟﻔردي اﻟنسبﻲ ،وﯾتم ﺗثبيتﻪ ﻛﺈﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ ﺣتﻰ
وﯾتم ﺗخصيص ﺟزء ﻣن ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟتزام اﻷداء اﻟمنﻔصﻞ ً
ﯾتم ﺗوﻓير اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت اﻹﯾرادات ﻟﻠخيﺎر ﻋند ﻧﻘﻞ ﺗﻠك اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺎت اﻟمستﻘبﻠيﺔ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ.
أرﺻدة اﻟﻌﻘود

اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ

ﯾتم ﺗثبيت اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ إذا ﻛﺎن اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق ﻣن اﻟﻌميﻞ ﻏير ﻣشروط )أي ،ﯾﻠزم ﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻘط ﻗبﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳتحﻘﺎق دﻓﻊ اﻟمبﻠﻎ(.

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود

ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘد إذا ﺗم اﺳتﻼم دﻓﻌﺔ أو ﻛﺎﻧت اﻟدﻓﻌﺔ ﻣستحﻘﺔ )أﯾﻬمﺎ ﯾﻘﻊ أوﻻً( ﻣن ﻋميﻞ ﻗبﻞ ﻗيﺎم اﻟمجموﻋﺔ ﺑنﻘﻞ اﻟبضﺎﺋﻊ
أو اﻟخدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود ﻛﺈﯾرادات ﻋندﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟتنﻔيذ ﺑموﺟب اﻟﻌﻘد )أي ﺗحوﯾﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ
اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ(.
اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺣق اﻟمرﺗجﻌﺎت

ﻣوﺟودات ﺣﻘوق اﻹرﺟﺎع

ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣوﺟودات ﺣق اﻹرﺟﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳترداد اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمتوﻗﻊ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟﻌمﻼء .ﯾتم ﻗيﺎس ﺑند اﻟموﺟودات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ
اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠمخزون ،ﻧﺎﻗصﺎً أي ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣتوﻗﻌﺔ ﻟمرﺗجﻌﺎت اﻟبضﺎﻋﺔ وأي اﻧخﻔﺎض ﻣحتمﻞ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾث ﻗيﺎس ﺑند
اﻟموﺟودات ﻋن أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻟمستوى اﻟمرﺗجﻌﺎت اﻟمتوﻗﻊ وأي اﻧخﻔﺎﺿﺎت إﺿﺎﻓيﺔ ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟمنتجﺎت اﻟمرﺗجﻌﺔ.

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺳترداد

ﯾتم ﺗثبيت اﺳترداد ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟتزام ﺑرد ﺑﻌض أو ﻛﻞ اﻟمبﻠﻎ اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمستﻠم )أو اﻟمستحق( ﻣن أﺣد اﻟﻌمﻼء .ﺗنشﺄ ﻣطﻠوﺑﺎت
اﻻﺳترداد اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺣق اﻟﻌمﻼء ﻓﻲ اﻹرﺟﺎع .ﯾتم ﻗيﺎس ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟنﻬﺎﯾﺔ أﻧﻪ ﺳيتﻌين
ﻋﻠيﻬﺎ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾث ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻟمطﻠوﺑﺎت اﻻﺳترداد )واﻟتﻐيير اﻟمﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة
ﻣحﺎﺳبﺔ.
دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد
اﻟمطبق ،وﻫو اﻟسﻌر اﻟذي ﯾخصم
اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻔﺎﺋدة
وﺑسﻌر
اﻟمستحق
اﻟدﯾن
أﺻﻞ
إﻟﻰ
ع
ﺑﺎﻟرﺟو
زﻣنﻲ،
أﺳﺎس
ﻋﻠﻰ
اﺋد
و
اﻟﻔ
دﺧﻞ
ﯾتم ﺗحﻘق
َ
ﺑﺎﻟضبط اﻟمﻘبوﺿﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمﻘدرة ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﺧﻼل اﻟﻌمر اﻟمتوﻗﻊ ﻟبند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات.
ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ
ﯾتم ﺗثبيت اﻟمصﺎرﯾﻒ واﻟموﺟودات ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﻣبﻠﻎ ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء:



ﻋندﻣﺎ ﺗكون ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ اﻟمتكبدة ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣوﺟودات أو ﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾمكن اﺳتردادﻫﺎ ﻣن ﻣصﻠحﺔ اﻟضراﺋب ،ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟحﺎﻟﺔ ،ﯾتم ﺗثبيت ﺿرﯾبﺔ اﻟمبيﻌﺎت ﻛجزء ﻣن ﺗكﺎﻟيﻒ ﺷراء ﺑند اﻟموﺟودات أو ﺟزء ﻣن ﺑنود اﻟمصﺎرﯾﻒ -ﻣتﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣنﺎﺳبًﺎ؛ و
ﻋند ادراج اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ واﻟداﺋنﺔ ﻣﻊ ﺗضمين ﻣبﻠﻎ ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ

وﯾتم ﺗضمين ﺻﺎﻓﻲ ﻣبﻠﻎ ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ زاﺋداً اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳترداد ﻣن ،أو اﻟمستحق اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ ،ﻫيئﺔ اﻟضراﺋب ﻛجزء ﻓﻲ اﻟذﻣم
اﻟمدﯾنﺔ أو اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد.
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 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات
ﯾتم إظﻬﺎر اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗصﺎً اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض اﻟمتراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،إن وﺟد .إن ﺗﻠك
اﻟتكﻠﻔﺔ ﺗشتمﻞ ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ إﺣﻼل ﺟزء ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت ﻟمشﺎرﯾﻊ اﻹﻧشﺎء طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗم ﺗﻠبيﺔ ﻣﻌيﺎر اﻟتثبيت .ﻋندﻣﺎ ﯾكون اﺳتبدال أﺟزاء ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات ﺿرورﯾﺎً ﺧﻼل ﻓترات زﻣنيﺔ ﻣﻌينﺔ ،ﺗﻘوم
اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣثﻞ ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﻛموﺟودات ﻓردﯾﺔ ذات أﻋمﺎر اﺳتخدام ﻣحددة وﺗﻘوم ﺑﺎﺳتﻬﻼﻛﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك .وﺑﺎﻟمثﻞ ،ﻋند إﺟراء ﻓحص
رﺋيسﻲ ،ﯾتم ﺗثبيت اﻟتكﻠﻔﺔ ﺿمن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات ﻛﺈﺣﻼل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠبيﺔ ﻣﻌﺎﯾير اﻟتثبيت .ﯾتم ﺗثبيت ﺟميﻊ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟصيﺎﻧﺔ واﻟتصﻠيﺢ اﻷﺧرى ﺿمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ.
ﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات وأﻋمﺎرﻫﺎ اﻟمﻘدرة ،وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻋند اﻟضرورة ،ي ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة ﻣحﺎﺳبﺔ .ﯾحتسب اﻻﺳتﻬﻼك ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻻﺳتخدام اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟمبﺎﻧﻲ
آﻻت وﻣكﺎﺋن
ﺗرﻛيبﺎت
ﺳيﺎرات
أﺛﺎث وﺗرﻛيبﺎت
أدوات وﻣﻌدات
ﺗحسينﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻧﻲ اﻟمستﺄﺟرة

 ١٠إﻟﻰ  ٥٠ﺳنﺔ
 ٣إﻟﻰ  ١٧ﺳنوات
 ٤إﻟﻰ  ٢٥ﺳنﺔ
 ٣إﻟﻰ  ١٠ﺳنوات
 ٤إﻟﻰ  ١٠ﺳنوات
 ٣إﻟﻰ  ١٠ﺳنوات
 ١٠إﻟﻰ  ٢٥ﺳنﺔ

ﻻ ﯾتم اﺣتسﺎب اﺳتﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﻋمﺎل اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ ﻗيد اﻟتنﻔيذ وﺗظﻬر ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ .ﻋندﻣﺎ ﺗصبﺢ ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳتخدام اﻟمﻘصود ،ﯾتم ﺗحوﯾﻞ اﻷﻋمﺎل
اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ ﻗيد اﻟتنﻔيذ إﻟﻰ ﻓئﺔ ﻣنﺎﺳبﺔ ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات وﺗستﻬﻠك وﻓﻘﺎً ﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمجموﻋﺔ.
ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﺑخصوص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗشير اﻷﺣداث أو اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف
إﻟﻰ أن اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻗد ﻻ ﯾمكن ﺗحصيﻠﻬﺎ .ﻋند وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر وﻋندﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ
ﯾتم ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ وﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام.
ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﻛبند ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑتﺔ أو أي ﺟزء ﺟوﻫري ﻣثبت ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﻋند اﻻﺳتبﻌﺎد أو ﻋندﻣﺎ
ﯾكون ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيق ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣن اﺳتخداﻣﻪ أو اﺳتبﻌﺎدﻩ .إن أي أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر ﻧتيجﺔ اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند
اﻟموﺟودات ﻛبند ﻣوﺟودات )ﻣحتسبﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑين ﺻﺎﻓﻲ ﻋواﺋد اﻻﺳتبﻌﺎد واﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات( ﺗدرج ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات ﻛبند ﻣوﺟودات.
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻟمستحوذة ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ .وﺗكون ﺗكﻠﻔﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ
اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ دﻣﺞ أﻋمﺎل ﻫﻲ ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ .ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻠتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم إدراج اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗص ًﺎ أي إطﻔﺎء ﻣتراﻛم وأي ﺧسﺎﺋر ﻣتراﻛمﺔ ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم ﺗﻘدﯾر أﻋمﺎر اﺳتخدام اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻟتكون إﻣﺎ ﻣحددة
أو ﻏير ﻣحددة.
إن اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ذات اﻷﻋمﺎر اﻟمحددة ﯾتم إطﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻻﻗتصﺎدي اﻟمﻘدر ﻟﻼﺳتخدام وﺗﻘييمﻬﺎ ﺑخصوص
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋندﻣﺎ ﯾوﺟد ﻣؤﺷر ﺑﺄن ﺑند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموس ﻗد اﻧخﻔضت ﻗيمتﻪ .ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓترة وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ﺑخصوص
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ذات أﻋمﺎر اﺳتخدام ﻣحددة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟيﺔ .إن اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﻋمﺎر اﻻﺳتخدام
اﻟمتوﻗﻌﺔ أو اﻟنموذج اﻟمتوﻗﻊ ﻟﻼﺳتﻬﻼك ﻟﻠمزاﯾﺎ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟمتجسدة ﻓﻲ ﺑند اﻟموﺟودات ﯾتم ﻣﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻣحﺎﺳبيﺎً ﺑتﻐير ﻓترة
وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ،ﺑﺎﻟشكﻞ اﻟمﻼﺋم ،وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻐيرات ﻓﻲ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻣصروف اﻹطﻔﺎء ﻟﻠموﺟودات ﻏير
اﻟمﻠموﺳﺔ ذات اﻷﻋمﺎر اﻟمحددة ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﺿمن ﺑند اﻟمصﺎرﯾﻒ ﺑمﺎ ﯾتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظيﻔﺔ اﻟموﺟودات ﻏير
اﻟمﻠموﺳﺔ.
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 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ )ﺗتمﺔ(
ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻋند اﻻﺳتبﻌﺎد )أي اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾحصﻞ ﻓيﻪ اﻟمستﻠم ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة( أو ﻋندﻣﺎ ﯾكون
ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيق ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣن اﺳتخداﻣﻪ أو اﺳتبﻌﺎدﻩ .إن أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر ﺗنتﺞ ﻋن اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند
اﻟموﺟودات ﻛبند ﻣوﺟودات )ﺗحتسب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑين ﺻﺎﻓﻲ ﻋواﺋد اﻻﺳتبﻌﺎد واﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات( ﺗدرج ﺿمن ﺑيﺎن
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.

ﺗكﺎﻟيﻒ اﻷﺑحﺎث واﻟتطوﯾر

ﯾتم ﺗحميﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻷﺑحﺎث واﻟتطوﯾر ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﯾتم ﺗكبدﻫﺎ ﻓيﻬﺎ.

اﻟتراﺧيص واﻟتصﺎرﯾﺢ

ﺗشتمﻞ اﻟتراﺧيص واﻟتسجيﻼت واﻟتصﺎرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟحﻘوق ﻟتوزﯾﻊ ﻣنتجﺎت ﺟﻠﻔﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟبﻠدان واﻟتﻲ ﺗم اﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛجزء ﻣن دﻣﺞ
اﻷﻋمﺎل وﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ .ﯾتم ﺗثبيت اﻟمبﻠﻎ ﻣن ﺧﻼل ﺣسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟﻠمزاﯾﺎ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ
اﻟمتوﻗﻌﺔ اﻟنﺎﺷئﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟتراﺧيص واﻟتصﺎرﯾﺢ .وﻟﻬم ﻋمر اﺳتخدام ﻣحدود وﯾتم إدراﺟﻬم ﻻﺣًﻘﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ اﻹطﻔﺎء اﻟمتراﻛم واﻻﻧخﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،إن وﺟد .ﯾتم اﺣتسﺎب اﻹطﻔﺎء ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻟتخصيص اﻟتكﺎﻟيﻒ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻻﺳتخدام اﻟمﻘدر ﺑـ ٢٠
ﺳنﺔ.

ﺑراﻣﺞ اﻟكمبيوﺗر

ﯾتم رﺳمﻠﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟكمبيوﺗر اﻟمكتسبﺔ وﯾتم إطﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻻﺳتخدام اﻟمﻘدر ﺑـ  ٣ﺳنوات.

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص ﻟﻠسيﺎﺳﺎت اﻟمطبﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ:

اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة
طرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟمستخدﻣﺔ

اﻟتراﺧيص واﻟتصﺎرﯾﺢ

ﺑراﻣﺞ اﻟكمبيوﺗر

ﻣحددة ) ٥إﻟﻰ  ٢٠ﺳنﺔ(
ﻣطﻔﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدار ﻓترة اﻟترﺧيص واﻟتصرﯾﺢ

ﻣحددة  ٣ﺳنوات
ﻣطﻔﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻓترة ﻋمر اﻻﺳتخدام

ﻣنتﺞ داﺧﻠيﺎً أو ﻣستحوذ ﻋﻠيﻪ

ﻣستحوذ ﻋﻠيﻪ

ﻣستحوذ ﻋﻠيﻪ

اﻟمخزون
ﯾتم ﺗﻘييم اﻟمخزون ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ.
ﺗمثﻞ اﻟتكﺎﻟيﻒ ﺗﻠك اﻟمصروﻓﺎت اﻟمتكبدة ﻟكﻞ ﻣنتﺞ ﺣتﻰ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺷكﻠﻪ اﻟحﺎﻟيين ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟمواد اﻟخﺎم وﻣواد اﻟتﻌبئﺔ :ﺗكﻠﻔﺔ اﻟشراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾرد أوﻻً ﯾصرف أوﻻً؛ و
 ﺑضﺎﺋﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ وأﻋمﺎل ﻗيد اﻟتنﻔيذ :ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمواد اﻟمبﺎﺷرة واﻟﻌمﺎﻟﺔ وﺟزء ﻣن اﻟمصروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠتصنيﻊ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ ،وﻟكن ﺑﺎﺳتثنﺎء ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت.
ﯾتم ﺗﻘييم اﻟمخزون
ﻣبدﺋيﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟﻘيﺎﺳيﺔ ،واﻟتﻲ ﺗﻌﺎدل اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمحددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟمتوﺳط اﻟمتﻐير .ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر ،ﺗحدد
ً
اﻹدارة اﻟﻔروق ﺑين اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠيﺔ واﻟتكﻠﻔﺔ اﻟﻘيﺎﺳيﺔ ﻟبنود اﻟمخزون وﺗﻘوم ﺑتثبيت اﻟﻔروق ﺿمن ﺗكﻠﻔﺔ اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمبﺎﻋﺔ.
إن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟتﻘدﯾري أﺛنﺎء ﺳير اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻧﺎﻗصﺎً اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻺﺗمﺎم واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمتوﻗﻌﺔ
اﻟضرورﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟبيﻊ.
ﻻ ﯾتم ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ اﻟمواد اﻟخﺎم وﻣواد اﻟتﻌبئﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳتخدام ﻓﻲ إﻧتﺎج اﻟمخزون ﺑﺄﻗﻞ ﻣن اﻟتكﻠﻔﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمتوﻗﻊ ﺑيﻊ
اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟنﻬﺎﺋيﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ اﻟتﻲ ﺳيتم اﺳتخداﻣﻬﺎ ﺑسﻌر اﻟتكﻠﻔﺔ أو ﺑسﻌر أﻋﻠﻰ.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟمخزون )ﺗتمﺔ(
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑمراﺟﻌﺔ ﻛميﺎت اﻟمخزون اﻟمتﺎﺣﺔ وﺗثبت ﻣخصص ﻟذﻟك اﻟمخزون اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصيﻞ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ .ﻗد ﻻ ﯾمكن
ﺗحصيﻞ ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمخزون إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ أو ﻣتوﻗﻒ أو ﺗشوﺑﻪ ﻋيوب ﺑسبب ﻣشكﻼت ﻓﻲ اﻟجودة أو ﺗﺎﻟﻒ أو أﺻبﺢ
ﻗدﯾم أو ﻣنتﻬﻲ اﻟصﻼﺣيﺔ أو إذا اﻧخﻔضت أﺳﻌﺎر اﻟبيﻊ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻪ أو ﺗوﻗﻊ اﻧخﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟمنتﺞ .إذا ﻛﺎﻧت ظروف اﻟسوق اﻟﻔﻌﻠيﺔ
أﻗﻞ ﻣواﺗﺎة ﻣن اﻟتوﻗﻌﺎت اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗصﻔيﺔ اﻟمخزون اﻟتﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصيﻞ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ أﻛثر ﺻﻌوﺑﺔ ﻣمﺎ ﻛﺎن ﻣتوﻗﻌﺎً ،ﯾتم
ﺗثبيت ﻣخصصﺎت إﺿﺎﻓيﺔ.

اﻟبضﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾق

ﯾتم ﺗﻘييم اﻟبضﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﺑسﻌر اﻟشراء وﻗيمﺔ اﻟشحن واﻟرﺳوم اﻷﺧرى اﻟمتكبدة ﻋﻠيﻬﺎ ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر.

ﻗطﻊ اﻟﻐيﺎر واﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ

ﯾتم رﺳمﻠﺔ وإطﻔﺎء ﻗطﻊ اﻟﻐيﺎر واﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ اﻟتﻲ ﯾتم اﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛجزء ﻣن ﺷراء اﻟمﻌدات وﯾتم اﺳتخداﻣﻬﺎ ﻓﻘط ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻬذﻩ
اﻟمﻌدات اﻟمحددة واﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﺟزءاً ﻻ ﯾتج أز ﻣن وظﺎﺋﻒ اﻟمﻌدات ذات اﻟصﻠﺔ ﻛجزء ﻣن ﺗﻠك اﻟمﻌدات .ﻓﻲ ﺟميﻊ اﻟحﺎﻻت اﻷﺧرى ،ﯾتم
إدراج ﻗطﻊ اﻟﻐيﺎر واﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ ﻛمخزون وﯾتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻛمستﻬﻠك.

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر ﺑتﻘدﯾر ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎن ﯾوﺟد ﻣؤﺷر ﺑﺄن إﺣدى اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺗﻌرض ﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل
وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر ،أو إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟضروري إﺟراء اﺧتبﺎر ﺳنوي ﺑخصوص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ
ﺑتﻘدﯾر اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻬﺎ ﻟبند اﻟموﺟودات .إن اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﻟبند اﻟموﺟودات ﯾمثﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻪ أو اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ
ﻟﻠنﻘد أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗصﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ وﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام .ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻬﺎ ﻹﺣدى اﻟموﺟودات اﻟﻔردﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم
ﻗيﺎم ﺑند اﻟموﺟودات ﺑﺈﻧتﺎج ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﺔ ﺗكون ﻣستﻘﻠﺔ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻋن ﺗﻠك اﻟمحصﻠﺔ ﻣن اﻟموﺟودات اﻷﺧرى أو ﻣجموﻋﺔ ﻣن
اﻟموﺟودات .ﻋندﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات أو ﻋندﻣﺎ ﺗزﯾد ﻗيمﺔ اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ،ﯾﻌتبر ﺑند
اﻟموﺟودات ﺑﺄﻧﻪ اﻧخﻔضت ﻗيمتﻪ وﯾتم ﺗخﻔيضﻪ إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ .ﻋند ﺗﻘييم ﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام ،ﯾتم ﺧصم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟمﻘدرة إﻟﻰ ﻗيمتﻬﺎ اﻟحﺎﻟيﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌدل اﻟخصم ﻗبﻞ اﻗتطﺎع اﻟضرﯾبﺔ اﻟذي ﯾﻌكس اﻟتﻘدﯾرات اﻟحﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟسوق ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟزﻣنيﺔ
ﻟﻸﻣوال وأﯾﺔ ﻣخﺎطر ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟموﺟودات .ﻋند ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟحدﯾثﺔ
ﻟﻠسوق ،إن وﺟدت .إذا ﻟم ﯾتم ﺗحدﯾد ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ،ﯾتم اﺳتخدام ﻧموذج ﺗﻘييم ﻣنﺎﺳب ﻟذﻟك .ﯾتم ﺗثبيت ﻫذﻩ اﻻﺣتسﺎﺑﺎت ﺑمضﺎﻋﻔﺎت
ﺗﻘييم أﺳﻌﺎر أﺳﻬم اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمتداوﻟﺔ ﻟﻠﻌموم أو ﻣؤﺷرات اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمتوﻓرة اﻷﺧرى.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺣتسﺎب اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟموازﻧﺎت اﻟمﻔصﻠﺔ واﻻﺣتسﺎﺑﺎت اﻟمتوﻗﻌﺔ اﻟتﻲ ﯾتم إﻋدادﻫﺎ ﺑصورة
ﻣنﻔصﻠﺔ ﻟكﻞ وﺣدة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﺗخصيص اﻟموﺟودات اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ .ﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟموازﻧﺎت
واﻻﺣتسﺎﺑﺎت اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺑصورة ﻋﺎﻣﺔ ﺧمس ﺳنوات .ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔترات اﻷطول ،ﯾتم اﺣتسﺎب ﻣﻌدل اﻟنمو طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ وﯾطبق ﻟتوﻗﻌﺎت
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﺑﻌد اﻟسنﺔ اﻟخﺎﻣسﺔ.
ﺗثبت ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟبضﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
اﻟموﺣد وﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺿمن ﺗﻠك اﻟبنود اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟمصﺎرﯾﻒ ﺑمﺎ ﯾتﻔق ﻣﻊ وظيﻔﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟذي اﻧخﻔضت ﻗيمتﻪ.
ﯾتم إﺟراء ﺗﻘييم ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟمﻌرﻓﺔ ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎن ﯾوﺟد ﻣؤﺷر ﺑﺄن ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟمثبتﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو
أﻧﻬﺎ ﻗد اﻧخﻔضت .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات أو اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ
ﻟﻠنﻘد .ﯾتم ﻋكس ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟمثبتﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣصول ﺗﻐير ﻓﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻟتحدﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن
ﺗحصيﻠﻪ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات ﻣنذ آﺧر ﻣبﻠﻎ ﺧسﺎرة ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺟرى ﺗثبيتﻪ .ﺗكون ﻋمﻠيﺔ اﻟﻌكس ﻣحدودة ﺑحيث ﻻ ﯾزﯾد اﻟمبﻠﻎ
اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻪ وﻻ ﯾزﯾد ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج اﻟذي ﻗد ﯾكون ﺗم ﺗحدﯾدﻩ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻻﺳتﻬﻼك ،ﺷرﯾطﺔ أﻧﻪ
ﻟم ﯾتم ﺗثبيت ﻣبﺎﻟﻎ ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻓﻲ اﻟسنوات اﻟسﺎﺑﻘﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻫذا اﻟﻌكس ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد
وﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻣﺎﻟم ﯾتم إدراج ﺑند اﻟموﺟودات ﺑمبﻠﻎ ﻣﻌﺎد ﺗﻘييمﻪ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ ،ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻧﻌكﺎس ﻛزﯾﺎدة ﻓﻲ
إﻋﺎدة اﻟتﻘييم.

٢٦

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر )أي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓر ﺑند اﻟموﺟودات اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳتخدام( .ﯾتم
ﻗيﺎس ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻗصﺎً أي اﺳتﻬﻼك ﻣتراﻛم وﺧسﺎﺋر اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ ،وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻋند إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد
اﻹﯾجﺎر .ﺗشتمﻞ ﺗكﻠﻔﺔ ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمثبت واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة اﻷوﻟيﺔ اﻟمتكبدة وﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻘد
اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﺗمت ﻓﻲ أو ﻗبﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟبدء ،ﻧﺎﻗصﺎً أي ﺣواﻓز إﯾجﺎر ﻣستﻠمﺔ .إذا ﻟم ﺗكن اﻟمجموﻋﺔ ﻣتﺄﻛدة ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟحصول
ﻋﻠﻰ ﻣﻠكيﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمؤﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،ﯾتم اﺳتﻬﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام اﻟمثبتﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻼﺳتخدام وﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،أﯾﻬمﺎ أﻗصر .ﺗخضﻊ ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام إﻟﻰ اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ.

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟمﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟمدﻓوﻋﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﯾتوﺟب
ﺳدادﻫﺎ ﺧﻼل ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر .ﺗتضمن دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑتﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑتﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ( ﻧﺎﻗصﺎً أﯾﺔ ﺣواﻓز إﯾجﺎر
ﻣدﯾنﺔ ودﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻐيرة اﻟتﻲ ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺷر أو اﻟمﻌدل ،واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﺑموﺟب ﺿمﺎﻧﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟمتبﻘيﺔ .وﺗشمﻞ
دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر أﯾضًﺎ ﺳﻌر اﻟممﺎرﺳﺔ ﻟخيﺎر اﻟشراء اﻟمؤﻛد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول أن ﺗمﺎرﺳﻪ اﻟمجموﻋﺔ ودﻓﻊ ﻏراﻣﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،إذا
ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻹﯾجﺎر ﺗﻌكس أن اﻟمجموﻋﺔ ﺗمﺎرس ﺧيﺎر اﻹﻧﻬﺎء.
ﯾتم ﺗثبيت دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻐيرة اﻟتﻲ ﻻ ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺷر أو اﻟمﻌدل ﻛمصروف ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﯾحدث ﻓيﻬﺎ اﻟحدث أو اﻟشرط اﻟذي
ﯾؤدي ﻟحدوث اﻟدﻓﻌﺔ.

ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق إﻋﻔﺎء ﺗثبيت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﻣدة إﯾجﺎر ﻣن  ١٢ﺷﻬ اًر أو
اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻘد وﻻ ﺗتضمن ﺧيﺎر اﻟشراء .ﻛمﺎ ﯾطبق أﯾضﺎً إﻋﻔﺎء ﺗثبيت اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
أﻗﻞ
ً
اﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم ﺗثبيت دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ
ﻛمصروﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر.
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق
إن اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫﻲ أي ﻋﻘد ﯾنشﺄ ﻋنﻪ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻟمنشﺄة ﻣﺎ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﻟمنشﺄة أﺧرى.
(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﮐﻣﺎ ﯾﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة.
ﯾﻌتمد ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧصﺎﺋص اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ وﻧموذج أﻋمﺎل
اﻟمجموﻋﺔ ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟموﺟودات .ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺗحتوي ﻋﻠﻰ ﻋنصر ﺗموﯾﻞ ﺟوﻫري أو اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ
ﺑتطبيق ﺑﻌض اﻻﺳتثنﺎءات اﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر ﺑشﺄﻧﻬﺎ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻣبدﺋيًﺎ ﺑﻘيﺎس ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﻘيمتﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋداً ،ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾتم ﻗيﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻌﺎﻣﻼت .إن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺗحتوي ﻋﻠﻰ
ﻋنصر ﺗموﯾﻞ ﺟوﻫري أو اﻟتﻲ ﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌض اﻻﺳتثنﺎءات اﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر ﺑشﺄﻧﻬﺎ ،ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑسﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ.
وﺣتﻰ ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ وﻗيﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻠزم أن ﯾنشﺄ
ﻋنﻪ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗمثﻞ "ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة" ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ أﺻﻞ اﻟدﯾن اﻟمستحق .ﯾشﺎر إﻟﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم ﺑﺎﺳم اﺧتبﺎر دﻓﻌﺎت
اﻟمبﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ،وﯾتم إﺟراؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣستوى اﻷداة.
ﯾشير ﻧموذج أﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ ﻹدارة اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ إﻟﻰ ﻛيﻔيﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻟموﺟوداﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻧتﺎج اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ .ﯾحدد ﻧموذج
اﻟﻌمﻞ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺳوف ﺗنتﺞ ﻋن ﺗحصيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑيﻊ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﻛﻠيﻬمﺎ.

٢٧

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس )ﺗتمﺔ(

إن اﻟمشترﯾﺎت أو اﻟمبيﻌﺎت ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗستﻠزم ﺗوﺻيﻞ اﻟموﺟودات ﺿمن إطﺎر زﻣنﻲ ﻣوﺿوع وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧين أو اﻟﻌرف اﻟسﺎﺋد
ﻓﻲ اﻟسوق )اﻟمشترﯾﺎت ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟمتﺎﺟرة ،أي اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي اﻟتزﻣت ﻓيﻪ اﻟمجموﻋﺔ ﺑشراء أو ﺑيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات.
ﺗتضمن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق

ﻷﻏراض اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق ﺗصنﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺿمن اﻟﻔئﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ:
 اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة
 اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻣﻊ إﻋﺎدة إدراج اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ
 اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى دون إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ
ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت
 اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة

إن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ ﻫﻲ اﻷﻛثر ﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻘيﺎس اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة إذا ﺗم اﺳتيﻔﺎء اﻟشرطيين اﻟتﺎﻟيين:



إذا ﺗم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑبند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺿمن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل واﻟذي ﯾكون اﻟﻬدف ﻣنﻪ اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن أﺟﻞ
ﺗحصيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ،و
إذا ﻧتﺞ ﻋن اﻟبنود اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﻌينﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻋبﺎرة ﻓﻘط ﻋن دﻓﻌﺎت اﻟمبﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔواﺋد
ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾتم ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح
واﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋندﻣﺎ ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت أو اﻟتﻌدﯾﻞ أو اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ ﺑند اﻟموﺟودات.
ﺗتضمن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ
اﻟمطﻔﺄة.

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺗشتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠمتﺎﺟرة أو اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر أو اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﯾﻠزم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠمتﺎﺟرة إذا ﺗم اﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟبيﻊ أو إﻋﺎدة اﻟشراء ﻋﻠﻰ اﻟمدى اﻟﻘرﯾب.
إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ذات اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﻟيست ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﺑصرف اﻟنظر ﻋن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل.
إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﯾتم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗثبيت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.
ٍ
ﺑشكﻞ ﻏير ﻗﺎﺑﻞ
ﺗشتمﻞ ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمدرﺟﺔ واﻻﺳتثمﺎرات ﻏير اﻟمدرﺟﺔ واﻟتﻲ ﻟم ﺗختﺎر اﻟمجموﻋﺔ
أﯾضﺎ ﺗثبيت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق
ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺗصنيﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .ﯾتم ً
اﻟمﻠكيﺔ اﻟمدرﺟﺔ واﻻﺳتثمﺎرات ﻏير اﻟمدرﺟﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻋند اﺳتحﻘﺎق اﻟدﻓﻌﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر )ﺗتمﺔ(

إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﯾتم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗثبيت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.
ﯾتم ﺗثبيت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻛدﺧﻞ آﺧر ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻋند اﺳتحﻘﺎق اﻟدﻓﻌﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت

ﯾتم ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )أو ﺣيثمﺎ ﯾنطبق ﺟزء ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﺟزء ﻣن ﻣجموﻋﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﻣمﺎﺛﻠﺔ( ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ )ﺑمﻌنﻰ ﺷطبﻬﺎ ﻣن ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻟﻠمجموﻋﺔ( ﻋندﻣﺎ:



ﺗنتﻬﻲ اﻟحﻘوق ﻓﻲ اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات؛ أو
ﺗحول اﻟمجموﻋﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻻﺳتﻼم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات أو ﻋندﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻻﻟتزام ﺑدﻓﻊ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
اﻟمستﻠمﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧير ﺟوﻫري ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑموﺟب ﺗرﺗيب "ﺗمرﯾر"؛ وإﻣﺎ )أ( أن ﺗحول اﻟمجموﻋﺔ ﺑشكﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺟميﻊ اﻟمخﺎطر
ﺣوﻟت وﻻ اﺣتﻔظت ﻓﻌﻠيًﺎ ﺑجميﻊ ﻣخﺎطر وﻣزاﯾﺎ ﺑند اﻟموﺟودات،
واﻟمزاﯾﺎ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟموﺟودات ،أو )ب( ﻻ ﺗكون اﻟمجموﻋﺔ ﻗد ّ
ﺣوﻟت اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات
إﻻ أﻧﻬﺎ ّ

ﺗحول اﻟمجموﻋﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻻﺳتﻼم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند ﻣوﺟودات أو ﺗبرم اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺗمرﯾر ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑتﻘييم ﻣﺎ إذا اﺣتﻔظت ﺑمخﺎطر
وﻋندﻣﺎ ّ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻓﻌﻠﻲ إﻣﺎ ﺑتحوﯾﻞ أو اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑجميﻊ اﻟمخﺎطر واﻟمزاﯾﺎ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
وﻣزاﯾﺎ اﻟمﻠكيﺔ أم ﻻ ،وإﻟﻰ أي ﻣدى ﻛﺎن ﻫذا اﻻﺣتﻔﺎظ .وإذ ﻟم ﺗﻘم
اﻟمحول إﻟﻰ ﺣد اﺳتمرار ﻣشﺎرﻛتﻬﺎ
ﺑبند اﻟموﺟودات وﻟم ﺗﻘم ﺑتحوﯾﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات ،ﺗواﺻﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات
ّ
اﻟمحول وﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمرﺗبط ﺑﻪ
ﻓيﻪ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻛذﻟك ﺑتثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗبط ﺑﻪ .وﯾُﻘﺎس ﺑند اﻟموﺟودات
ّ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌكس اﻟحﻘوق واﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻲ اﺣتﻔظت ﺑﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ.
اﻟمحول ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ اﻷﺻﻠيﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات وأﻗصﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﯾُﻘﺎس اﻻرﺗبﺎط اﻟمستمر اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷكﻞ ﺿمﺎن ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات
ّ
ﻣﺎدي ﯾﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﺳدادﻩ ،أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ.

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟكﺎﻓﺔ أدوات اﻟدﯾن ﻏير اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟخسﺎﺋر .ﺗستند ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑين اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟمستحﻘﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد وﺟميﻊ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗتوﻗﻊ
اﻟمجموﻋﺔ اﺳتﻼﻣﻬﺎ واﻟتﻲ ﯾتم ﺧصمﻬﺎ ﺑسﻌر ﺗﻘرﯾبﻲ ﻟمﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﺗشتمﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
ﻣن ﺑيﻊ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ أو اﻟتﻌزﯾزات اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﺟزًءا ﻻ ﯾتج أز ﻣن اﻟشروط اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ.

ﯾتم ﺗثبيت ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠتين .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟتﻌرﺿﺎت اﻻﺋتمﺎن اﻟتﻲ ﻟم ﯾكن ﺑﻬﺎ زﯾﺎدة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣنذ
اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋن اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟتﻲ ﺗنتﺞ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟتﻌثر اﻟمحتمﻠﺔ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬر اﻻﺛنﻲ ﻋشر اﻟمﻘبﻠﺔ )ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر( .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟتﻠك اﻟتﻌرﺿﺎت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟتﻲ ﺣدث ﻟﻬﺎ زﯾﺎدة ﺟوﻫرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣنذ اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻠزم وﺟود ﻣخصص ﺧسﺎرة ﻟﻠخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻟمتبﻘﻲ ﻟﻠتﻌرض،
ﺑﻐض اﻟنظر ﻋن ﺗوﻗيت اﻟتﻌثر )ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻻﺳتخدام(.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ،ﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣبسطﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﻟذﻟك ،ﻻ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتتبﻊ
اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ،وﻟكن ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺗﻘوم ﺑتثبيت ﻣخصص ﺧسﺎﺋر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخبرة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن ﻟﻠمجموﻋﺔ،
اﻻﺳتخدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .وﻗد وﺿﻌت اﻟمجموﻋﺔ ﻣصﻔوﻓﺔ ﻣخصصﺎت ً
وﺗم ﺗسوﯾتﻬﺎ ﻟﻠﻌواﻣﻞ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمدﯾنين واﻟبيئﺔ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد.
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ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

ﺗﻌتبر اﻟمجموﻋﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟﻲ ﻣتخﻠﻒ ﻋن اﻟسداد ﻋندﻣﺎ ﯾتﺄﺧر ﺳداد اﻟدﻓﻌﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟمدة  ٩٠ﯾوﻣ ًﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟحﺎﻻت ،ﻗد ﺗﻌتبر اﻟمجموﻋﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟﻲ ﻣتخﻠﻒ ﻋن اﻟسداد ﻋندﻣﺎ ﺗشير اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠيﺔ أو اﻟخﺎرﺟيﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن ﻏير
اﻟمحتمﻞ أن ﺗحصﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻗبﻞ ﻣراﻋﺎة أي ﺗحسينﺎت اﺋتمﺎﻧيﺔ ﺗحتﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ .ﯾتم ﺷطب
ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟﻲ ﻋندﻣﺎ ﻻ ﺗكون ﻫنﺎك ﺗوﻗﻌﺎت اﺳترداد ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ.
(٢

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس

ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﻛمطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر واﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت
واﻟسﻠﻔيﺎت واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ أو ﻛمشتﻘﺎت ﻣصنﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗحوط ﺿمن ﺗحوط ﻓﻌﺎل ،ﺣسب اﻻﻗتضﺎء.
ﯾتم ﺗثبيت ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ،ﯾتم ﺗنزﯾﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ
اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻬﺎ ﻣبﺎﺷرة .ﺗشتمﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
واﻟمبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ.

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق

ﯾﻌتمد اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتصنيﻒ ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة )اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت(

إن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ ﻫﻲ اﻷﻛثر ﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ .ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ
اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾتم ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻛمطﻠوﺑﺎت وﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ إطﻔﺎء ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗحتسب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر أي ﺧصم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺳتحواذ
واﻟرﺳوم واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﺗشكﻞ ﺟزءاً ﻻ ﯾتج أز ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾتم إدراج إطﻔﺎء ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿمن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ ﻓﻲ ﺑيﺎن
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد.
ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
ﯾنطبق ﻫذا اﻟتصنيﻒ
ً
واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ.

اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت

ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟﻲ ﻋند اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻻﻟتزام اﻟمرﺗبط ﺑبند اﻟمطﻠوﺑﺎت أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو اﻧتﻬﺎء ﺻﻼﺣيتﻪ.
وﻋند اﻟﻘيﺎم ﺑﺈﺣﻼل ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟﻲ ﺑبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟمﻘرض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷروط ﻣختﻠﻔﺔ ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ أو أن
اﻟشروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟموﺟود ﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑصورة ﺟوﻫرﯾﺔ ،ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذا اﻹﺣﻼل أو اﻟتﻐيير ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت
ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻛبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ وﺗثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد .وﯾتم ﺗثبيت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد.
 (٣ﺗسوﯾﺔ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ
إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻘط ﯾتم ﺗسوﯾتﻬﺎ وﯾدرج ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻫنﺎك ﺣق
ﻣﻠزم ﻗﺎﻧوﻧيﺎً ﻟتسوﯾﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمثبتﺔ وﺗنوي اﻟمجموﻋﺔ اﻟسداد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟصﺎﻓﻲ.
٣٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺗشتمﻞ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟنﻘد ﻟدى اﻟبنوك وﻓﻲ اﻟصندوق واﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻋﺎﻟيﺔ اﻟسيوﻟﺔ واﻟتﻲ
ﺗستحق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو أﻗﻞ ،واﻟتﻲ ﺗكون ﺟﺎﻫزة ﻟيتم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ ﺑسﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣبﻠﻎ ﻧﻘدي ﻣحدد واﻟتﻲ ﺗخضﻊ ﻟمخﺎطر ﺗﻐييرات ﻏير
ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ.
ﻟﻐرض ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣد ،ﺗتﺄﻟﻒ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق واﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ.
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين

ﻣكﺎﻓﺂت اﻟموظﻔين ﻟﻐير ﻣواطنﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة

ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻟﻠموظﻔين ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ﻟبند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﻘدر ﻻﺳتحﻘﺎﻗﺎﺗﻬم ﻣن اﻹﺟﺎزات اﻟسنوﯾﺔ وﺑدﻻت
ﺗذاﻛر اﻟسﻔر ﻧتيج ًﺔ ﻟﻠخدﻣﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد .ﻛمﺎ ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ،ﻟمكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌمﻞ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻔترات ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ.
وﯾتم إدراج ﻣخصص اﻹﺟﺎزات اﻟسنوﯾﺔ وﺑدﻻت ﺗذاﻛر اﻟسﻔر ﻛبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداول ،ﻓﻲ ﺣين ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟمخصص اﻟمتﻌﻠق
ﺑمكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻛبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداول.

ﺳيﺎﺳﺔ اﻟتﻘﺎﻋد واﻟضمﺎن اﻻﺟتمﺎﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة

إن اﻟمجموﻋﺔ ﻫﻲ ﻋضو ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟتﻘﺎﻋد اﻟذي ﺗدﯾرﻩ اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠمﻌﺎﺷﺎت واﻟتﺄﻣينﺎت اﻻﺟتمﺎﻋيﺔ .ﯾتم دﻓﻊ اﺷتراﻛﺎت اﻟموظﻔين
اﻟمستحﻘين ﻣن ﻣواطنﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة وﺗحميﻠﻬﺎ ﻟبيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ،وﻓًﻘﺎ ﻟﻸﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧين
اﻟسﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول .ﻟيس ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ أي اﻟتزاﻣﺎت ﺳداد أﺧرى ﺑمجرد دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟمسﺎﻫمﺎت .ﺻنﻔت اﻟمجموﻋﺔ ﺳيﺎﺳﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﺧطﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻣحددة.

اﻟضراﺋب
اﻟضرﯾبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ

ﯾتم ﻗيﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟﻠﻔترات اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟسﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمتوﻗﻊ ﺗحصيﻠﻪ ﻣن أو دﻓﻌﻪ ﻟﻠسﻠطﺎت اﻟضرﯾبيﺔ.
إن ﻧسب اﻟضرﯾبﺔ واﻟﻘواﻧين اﻟضرﯾبيﺔ اﻟتﻲ ﺗستخدم ﻻﺣتسﺎب اﻟمبﺎﻟﻎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟمطبﻘﺔ أو اﻟمطبﻘﺔ ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر
اﻟمﺎﻟﻲ ﺿمن اﻟدول اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ وﺗحﻘق دﺧﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ.
إن ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟبنود اﻟمثبتﺔ ﻣبﺎﺷرة ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ وﻟيس ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ
اﻟموﺣد .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑشكﻞ دوري ﺑتﻘييم اﻟمراﻛز اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌواﺋد اﻟضرﯾبﺔ ﺑخصوص اﻷوﺿﺎع اﻟتﻲ ﺗكون ﻓيﻬﺎ اﻟتشرﯾﻌﺎت اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمطبﻘﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠتﻔسير وﺗحدﯾد اﻟمخصصﺎت ﻋندﻣﺎ ﯾكون ذﻟك ﻣﻼﺋمﺎً.

اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ

ﯾتم ﻋرض اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ،ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر ﻣﺎ ﺑين اﻷوﻋيﺔ اﻟضرﯾبيﺔ
ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض إﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ.
ﯾتم ﺗثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻟجميﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء:


ﻋندﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻣن اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠشﻬرة أو ﺑند ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟيست دﻣﺞ
أﻋمﺎل ،ﻓﻲ وﻗت اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟمحﺎﺳبيﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ،



ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ واﻟحصص ﻓﻲ
اﻟمشﺎرﯾﻊ اﻟمشترﻛﺔ ،ﺣيث ﯾمكن اﻟتحكم ﻓﻲ ﺗوﻗيت ﻋكس اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ وأﻧﻪ ﻣن اﻟمحتمﻞ أن اﻟﻔروق اﻟمؤﻗتﺔ ﻟن ﺗنﻌكس ﻓﻲ
اﻟمستﻘبﻞ اﻟمنظور.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟضراﺋب )ﺗتمﺔ(
اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ )ﺗتمﺔ(

ﯾتم ﺗثبيت ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻟجميﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتﻘطﺎع ،وﺗرﺣيﻞ اﻟخصوﻣﺎت اﻟضرﯾبيﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ وأي
ﺧسﺎﺋر ﺿرﯾبﺔ ﻏير ﻣستخدﻣﺔ ،إﻟﻰ ﺣد ﯾكون ﻓيﻪ ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن اﻷرﺑﺎح اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺳتكون ﻣتوﻓرة ﺣيث ﯾمكن اﺳتخدام اﻟﻔروﻗﺎت
اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتﻘطﺎع وﺗرﺣيﻞ اﻟخصوﻣﺎت اﻟضرﯾبيﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ وﺧسﺎﺋر اﻟضرﯾبﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء:


ﻋندﻣﺎ ﺗنشﺄ ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠخصم ﻣن اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟبند ﻣوﺟودات أو ﻟبند
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟتﻲ ﻟيست دﻣﺞ أﻋمﺎل وﻻ ﺗؤﺛر ،ﻓﻲ وﻗت اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟمحﺎﺳبيﺔ أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ.



ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠخصم اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ واﻟحصص ﻓﻲ اﻟمشﺎرﯾﻊ
اﻟمشترﻛﺔ ،ﯾتم ﺗثبيت ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾكون ﻓيﻪ ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ ﺳوف ﯾتم ﻋكسﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ اﻟمنظور وأن اﻟرﺑﺢ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺳوف ﯾكون ﻣتﺎﺣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذي ﯾمكن اﺳتخداﻣﻪ ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ.

ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟموﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺗخﻔيضﻬﺎ اﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟمرﺟﺢ ان
ﯾكون اﻟرﺑﺢ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ اﻟكﺎﻓﻲ ﻣتوﻓ ار ﻟﻠسمﺎح ﺑﺎﺳتخدام ﻛﻞ أو ﺟزء ﻣن ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ .ﯾتم إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣوﺟودات
اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻏير اﻟمثبتﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر وﺗثبت إﻟﻰ ﺣد ﯾصبﺢ ﻓيﻪ ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن اﻷرﺑﺎح اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺳوف
ﺗسمﺢ ﺑتحصيﻞ ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟنسب اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمتوﻗﻊ ﺗطبيﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟسنﺔ ﻋند ﺗحﻘيق ﺑند اﻟموﺟودات أو ﺳداد ﺑند
اﻟمطﻠوﺑﺎت ،اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟنسب اﻟضرﯾبيﺔ )اﻟﻘواﻧين اﻟضرﯾبيﺔ( اﻟمطبﻘﺔ ﻓﻌﻠيًﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
إن اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟبنود اﻟمثبتﺔ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﯾتم ﺗثبيت اﻟبنود اﻟمؤﺟﻠﺔ
ﺑخصوص اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟمﻌنيﺔ إﻣﺎ ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى أو ﻣبﺎﺷرةً ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.

ﯾتم ﺗسوﯾﺔ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻠزم ﻟتسوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣطﻠوﺑﺎت
ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ وﺗكون اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺗتﻌﻠق ﺑنﻔس اﻟمنشﺄة اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ وﻧﻔس اﻟسﻠطﺔ اﻟضرﯾبيﺔ.
اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﯾتم ﻋرض اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑدرﻫم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،وﻫو أﯾضًﺎ اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ اﻷم .ﺗحدد
اﻟمجموﻋﺔ ﻟكﻞ ﻣنشﺄة ﻋمﻠتﻬﺎ اﻟمستخدﻣﺔ وﺗﻘﺎس اﻟبنود اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟكﻞ ﻣنشﺄة ﺑﺎﺳتخدام اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ .ﺗستخدم
اﻟمجموﻋﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟمبﺎﺷرة ﻟﻠتوﺣيد وﻋند اﺳتبﻌﺎد ﻋمﻠيﺎت اﻟﻌمﻠﺔ اﻻﺟنبيﺔ ،ﺗﻌكس اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟمﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟخسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن اﺳتخدام ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ.

 (١اﻟمﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة

ﺗسجﻞ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣنشﺂت اﻟمجموﻋﺔ ﺣسب أﺳﻌﺎر اﻟصرف اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻌمﻠتﻬﺎ اﻟمستخدﻣﺔ اﻟمﻌنيﺔ ﻓﻲ
اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗكون ﺑﻪ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠتثبيت ﻷول ﻣرة .إن اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﺗحول ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟصرف اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
إن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗسوﯾﺔ أو ﺗحوﯾﻞ اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ ﺗثبت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗﻌيينﻬﺎ ﻛجزء
ﻣن ﺗحوط ﺻﺎﻓﻲ اﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺔ أﺟنبيﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺣتﻰ ﯾتم اﺳتبﻌﺎد ﺻﺎﻓﻲ
اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟمبﻠﻎ اﻟمتراﻛم ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﺗسجﻞ رﺳوم اﻟضراﺋب واﻻﺋتمﺎن اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻓروﻗﺎت
ﺳﻌر اﻟصرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ أﯾضﺎً ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى.

٣٢

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ )ﺗتمﺔ(

 (١اﻟمﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة )ﺗتمﺔ(

إن اﻟبنود ﻏير اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗﻘﺎس ﺣسب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﯾتم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟصرف ﺑتوارﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻼت
اﻷوﻟيﺔ .إن اﻟبنود ﻏير اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﺗحول ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟصرف ﺑتﺎرﯾﺦ ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗحوﯾﻞ اﻟبنود ﻏير اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾتم ﻣﻌﺎﻣﻠتﻬﺎ ﺑمﺎ ﯾتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗثبيت
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻣن اﻟتﻐيير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠبند )ﻋﻠﻰ ﺳبيﻞ اﻟمثﺎل ،ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ ﻟﻠبنود ﺣيث ﯾتم ﺗثبيت أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى أو ﯾتم ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر أﯾضًﺎ ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى أو اﻷرﺑﺎح أو
اﻟخسﺎﺋر ،ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ(.
ﻋند ﺗحدﯾد ﺳﻌر اﻟصرف اﻟﻔوري اﻟمستخدم ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟمصﺎرﯾﻒ أو اﻟدﺧﻞ )أو ﺟزء ﻣنﻪ( ﻋند
اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند ﻣوﺟودات ﻏير ﻧﻘدي أو ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻧﻘدي ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع ﻣﻘدﻣًﺎ ،ﯾكون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟتﺎرﯾﺦ
اﻟذي ﺗﻘوم ﻓيﻪ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟنﻘدي أو ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻏير اﻟنﻘدي اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎً .إذا
ﻛﺎن ﻫنﺎك أي ﺳداد أو اﺳتﻼم ﻟدﻓﻌﺎت ﻣتﻌددة ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻟكﻞ ﺳداد أو اﺳتﻼم ﻟدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ.

 (٢ﺷرﻛﺎت اﻟمجموﻋﺔ

ﻋند ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﯾتم ﺗحوﯾﻞ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌمﻠيﺎت اﻷﺟنبيﺔ إﻟﻰ اﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑسﻌر اﻟصرف اﻟسﺎﺋد ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر
وﯾتم ﺗحوﯾﻞ ﺑيﺎﻧﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑسﻌر اﻟصرف اﻟسﺎﺋد ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻼت .إن ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗثبت ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .ﻋند اﺳتبﻌﺎد ﻋمﻠيﺔ أﺟنبيﺔ ،ﺗتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ ﻋنصر ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻟمتﻌﻠق ﺑتﻠك
اﻟﻌمﻠيﺔ اﻷﺟنبيﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
إن أي ﺷﻬرة ﺗنتﺞ ﻣن اﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ أﺟنبيﺔ وأي ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﺗنتﺞ ﻣن
اﻻﺳتحواذ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌمﻠيﺔ اﻷﺟنبيﺔ وﺗحول ﺑسﻌر اﻟصرف اﻟﻔوري ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتصنيﻒ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ وﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺳيتم ﺗحصيﻞ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ
ﺑصورة رﺋيسيﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟبيﻊ ﺑدﻻً ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳتخدام اﻟمستمر .إن اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ وﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمصنﻔﺔ
ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .إن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ ﻫﻲ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ اﻟﻌﺎﺋدة
ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمستبﻌد )ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد( ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ وﻣصﺎرﯾﻒ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ.
ﯾتم اﻋتبﺎر ﻣﻌيﺎر ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻗد ﺗم اﺳتيﻔﺎؤﻩ ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﯾكون اﻟبيﻊ ﻣرﺟحًﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟيﺔ وﺗوﻓر ﺑند اﻟموﺟودات
أو ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﻟﻠبيﻊ اﻟمبﺎﺷر ﺿمن اﻟوﺿﻊ اﻟحﺎﻟﻲ ﻟﻪ .ﯾجب أن ﺗشير اﻹﺟراءات اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻹﺗمﺎم ﻋمﻠيﺔ اﻟبيﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن ﻏير
اﻟمحتمﻞ إﺟراء ﺗﻐييرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ اﻟبيﻊ أو ﺳحب ﻗرار اﻟبيﻊ .ﯾجب أن ﺗﻠتزم اﻹدارة ﺑخطﺔ ﻟبيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات واﻟبيﻊ اﻟمتوﻗﻊ
اﻛتمﺎﻟﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتصنيﻒ.
ﻻ ﯾتم اﺳتﻬﻼك أو اطﻔﺎء اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗصنﻒ ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ.
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻛبنود ﻣتداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد.
وﯾتم ﻋرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمصنﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
ﺗكون ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟتصبﺢ ﻋمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻋبﺎرة ﻋن ﻋنصر ﻟمنشﺄة ﺗم إﻣﺎ اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ أو ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ
ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ،و:




ﺗمثﻞ ﻗطﺎع أﻋمﺎل رﺋيسﻲ ﻣنﻔصﻞ أو ﻣنطﻘﺔ ﻋمﻠيﺎت ﺟﻐراﻓيﺔ رﺋيسيﺔ ﻣنﻔصﻠﺔ
ﺗمثﻞ ﺟزءاً ﻣن ﺧطﺔ ﻣنسﻘﺔ ﻓردﯾﺎً ﻻﺳتبﻌﺎد ﻗطﺎع أﻋمﺎل رﺋيسﻲ ﻣنﻔصﻞ أو ﻣنطﻘﺔ ﻋمﻠيﺎت ﺟﻐراﻓيﺔ رﺋيسيﺔ ﻣنﻔصﻠﺔ
ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﺣصرﯾًﺎ ﺑﻬدف إﻋﺎدة اﻟبيﻊ
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ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٣ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )ﺗتمﺔ(
ﯾتم اﺳتثنﺎء اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة ،وﯾتم ﻋرﺿﻬﺎ ﻛمبﻠﻎ ﻓردي ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﻌد اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت
اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت
إن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟﻌﺎﺋدة ﻣبﺎﺷرة إﻟﻰ اﺳتحواذ أو إﻧشﺎء أو إﻧتﺎج ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎ واﻟتﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟضرورة ﻓترة ﻛبيرة ﻣن
اﻟزﻣن ﻟتصبﺢ ﺟﺎﻫزة ،ﯾتم رﺳمﻠتﻬﺎ ﻛجزء ﻣن ﺗكﻠﻔﺔ ﺑند اﻟموﺟودات .ﯾتم ﺗثبيت ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻷﺧرى ﻛمصروف ﻓﻲ اﻟﻔترة
اﻟتﻲ ﺗصرف ﻓيﻬﺎ .ﺗتﺄﻟﻒ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗتكبدﻫﺎ ﻣنشﺄة ﻣﺎ ﺑخصوص اﻗتراض اﻷﻣوال.
اﻟمخصصﺎت
ﯾتم ﺗثبيت اﻟمخصصﺎت ﻋند وﺟود اﻟتزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿمنﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻧتيجﺔ ﺣدث ﺳﺎﺑق وﺗكون ﺗكﺎﻟيﻒ ﺳداد اﻻﻟتزام ﻣحتمﻠﺔ
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحدﯾد ﺑشكﻞ ﻣوﺛوق وﯾتم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ أﯾﺔ ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستردة.
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋندﻣﺎ ﯾتم اﻋتمﺎد اﻟتوزﯾﻊ وﻟم ﯾﻌد اﻟتوزﯾﻊ ﺣسب ﻗرار اﻟشرﻛﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻧين اﻟشرﻛﺎت
ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﯾتم اﻋتمﺎد اﻟتوزﯾﻊ ﻋند اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠيﻪ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمسﺎﻫمين .ﯾتم ﺗثبيت ﻣبﻠﻎ اﻟتوزﯾﻊ ﻣبﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻻ ﯾتم ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .وﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمستبﻌد ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠموارد اﻟتﻲ
ﺗتضمن ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ .ﻻ ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣوﺟودات طﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟكن ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻣن اﻟمرﺟﺢ
ﺗدﻓق داﺧﻞ ﻟﻠمزاﯾﺎ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ.
 ٧-٣اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ
إن إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﯾتطﻠب ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﻲ ﯾمكن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ
ﻟﻺﯾرادات واﻟمصﺎرﯾﻒ واﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﻌﻠنﺔ واﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمرﺗبطﺔ واﻹﻓصﺎﺣﺎت ﻋن اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمحتمﻠﺔ .إن ﻋدم اﻟتﺄﻛد
ﺣول ﻫذﻩ اﻻﻓتراﺿﺎت واﻟتﻘدﯾرات ﯾمكن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧتﺎﺋﺞ ﺗتطﻠب ﺗﻌدﯾﻞ ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتﺄﺛرة
ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ.

اﻷﺣكﺎم

أﺛنﺎء ﻋمﻠيﺔ ﺗطبيق اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ،أﺻدرت اﻹدارة اﻷﺣكﺎم اﻟتﺎﻟيﺔ واﻟتﻲ ﻟﻬﺎ أﻛبر ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ
اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

ﻗطﻊ اﻟﻐيﺎر واﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ ﻛمخزون

ﺟدا ﻣن اﻷﺻنﺎف اﻟثﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻘطﻊ اﻟﻐيﺎر واﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ واﺳتنتجت إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﺻنﺎف ﻗد ﺗم
ﻋددا ًا
ﻛبير ً
ﺣددت اﻟمجموﻋﺔ أن ﻟدﯾﻬﺎ ً
ﺗثبيتﻬﺎ ﻛمخزون .وﯾتم ﺗحميﻠﻬﺎ ﻛمصروف ﻋند اﺳتﻬﻼﻛﻬﺎ.

ﺗحدﯾد ﻓترة اﻹﯾجﺎر ﻟﻠﻌﻘود اﻟتﻲ ﺗتضمن ﺧيﺎرات اﻟتجدﯾد واﻹﻧﻬﺎء )اﻟمجموﻋﺔ ﻛمستﺄﺟر(

ﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟمدة ﻏير اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻌﻘد اﻹﯾجﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔترات اﻟمشموﻟﺔ ﺑخيﺎر ﺗمدﯾد ﻋﻘد
اﻹﯾجﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﺗنﻔيذﻩ ،أو أي ﻓترات ﯾشمﻠﻬﺎ ﺧيﺎر إﻧﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋدم
ﺣدوث ذﻟك.
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إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٧-٣اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ

ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٩أﻋﻠن ﻣجﻠس اﻹدارة ﻋن ﻗ اررﻩ ﺑبيﻊ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ اﻧجكت ذ.م.م وﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد .ﯾتم ﺗصنيﻒ ﻋمﻠيﺎت
ﻛﻼ اﻟشرﻛتين اﻟتﺎﺑﻌتين ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣجموﻋﺔ اﺳتبﻌﺎد ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ .رأى ﻣجﻠس اﻹدارة أن اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻲ ﯾتم
ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ ﻟﻸﺳبﺎب اﻟتﺎﻟيﺔ:




ﺗتوﻓر ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ اﻧجكت ذ.م.م وﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد ﻟﻠبيﻊ اﻟﻔوري وﯾمكن ﺑيﻌﻬﺎ ﻟﻠمشتري ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟتﻬﺎ اﻟحﺎﻟيﺔ.
ﺗم اﻟبدء ﻓﻲ إﺟراءات إﺗمﺎم ﻋمﻠيﺔ اﻟبيﻊ وﻣن اﻟمتوﻗﻊ اﻻﻧتﻬﺎء ﻣنﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتصنيﻒ اﻷوﻟﻲ
ﺗم ﺗحدﯾد ﻣشتر ﻣحتمﻞ واﻟمﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣتﻘدﻣﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر

ﻟمزﯾد ﻣن اﻟتﻔﺎﺻيﻞ ﺣول اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ،راﺟﻊ اﻹﯾضﺎح .١٣

ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

إن ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﯾستند ﻋموﻣﺎً إﻟﻰ ﻧموذج اﻷﻋمﺎل اﻟذي ﺗتم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إدارة ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ وﺧصﺎﺋص اﻟتدﻓق
اﻟنﻘدي اﻟتﻌﺎﻗدي .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘييم ﻟﻬدف ﻧموذج اﻷﻋمﺎل اﻟذي ﯾحتﻔظ ﻓيﻪ ﺑبند اﻟموﺟودات ﻷن ﻫذا ﯾﻌكس أﻓضﻞ طرﯾﻘﺔ ﻹدارة
اﻻﻋمﺎل وأﻓضﻞ طرﯾﻘﺔ ﯾتم ﺑﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟمﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻹدارة .ﺗشمﻞ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟتﻲ ﯾتم اﻟنظر ﻓيﻬﺎ:
 اﻟسيﺎﺳﺎت واﻷﻫداف اﻟمﻌﻠنﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ وآﻟيﺔ ﻋمﻞ ﺗﻠك اﻟسيﺎﺳﺎت ﻣن اﻟنﺎﺣيﺔ اﻟﻌمﻠيﺔ.
 ﻛيﻔيﺔ ﺗﻘييم أداء ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ورﻓﻊ ﺗﻘرﯾر ﺑﻬذا اﻟشﺄن إﻟﻰ إدارة اﻟمجموﻋﺔ؛
 اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧموذج اﻷﻋمﺎل )واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧموذج اﻷﻋمﺎل ﻫذا( وﻛيﻔيﺔ إدارة ﻫذﻩ اﻟمخﺎطر؛
و
 ﻋدد وﺣجم وﺗوﻗيت اﻟمبيﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،وأﺳبﺎب ﻫذﻩ اﻟمبيﻌﺎت وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑشﺄن ﻧشﺎط اﻟمبيﻌﺎت ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .وﻣﻊ ذﻟك،
ﻻ ﯾتم اﻟنظر ﻓﻲ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑنشﺎط اﻟمبيﻌﺎت ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻋتبﺎرﻫﺎ ﺟزءاً ﻣن ﺗﻘييم ﺷﺎﻣﻞ ﻟكيﻔيﺔ ﺗحﻘيق اﻟﻬدف اﻟمﻌﻠن
ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻹدارة اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ وﻛيﻔيﺔ ﺗحﻘيق اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ.
اﻟتﻔرﯾق ﺑين دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل واﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﺑند ﻣوﺟودات أو ﻣجموﻋﺔ ﻣوﺟودات
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟتﻔرﯾق ﺑين اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟحﺎﻟﺔ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗﻌتبر دﻣﺞ أﻋمﺎل ،ﻣثﻞ اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ واﺣدة أو أﻛثر،
واﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﺑند ﻣوﺟودات أو ﻣجموﻋﺔ ﻣوﺟودات اﺳتنﺎداً ﻋﻠﻰ أﺣكﺎم اﻹدارة ﺑخصوص ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣجموﻋﺔ ﻣحددة ﻣن اﻟموﺟودات
واﻷﻧشطﺔ اﻟتﻲ ﺗضم اﻟمدﺧﻼت واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمطبﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟمدﺧﻼت ،واﻟتﻲ ﺗستخدم ﻣﻌًﺎ أو ﺳيتم اﺳتخداﻣﻬﺎ ﻹﻧشﺎء اﻟمخرﺟﺎت.
اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت
إن اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟمستﻘبﻞ واﻟمصﺎدر اﻟرﺋيسيﺔ ﻟﻠتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،اﻟتﻲ ﺗشكﻞ
ﻣخﺎطر ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟتسبب ﺑتﻌدﯾﻼت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ ،ﺗمت ﻣنﺎﻗشتﻬﺎ
أدﻧﺎﻩ .ﺗﻌتمد اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻓتراﺿﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمتوﻓرة ﻋند إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .إن اﻟظروف واﻻﻓتراﺿﺎت
اﻟحﺎﻟيﺔ ﺣول اﻟتطورات اﻟمستﻘبﻠيﺔ ،ﻣﻊ ذﻟك ،ﯾمكن أن ﺗتﻐير ﺑسبب اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسوق أو اﻟظروف اﻟتﻲ ﺗنتﺞ ﺧﺎرج ﺳيطرة اﻟمجموﻋﺔ.
ﺗنﻌكس ﺗﻠك اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ.

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟمخزون

ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻟمخزون ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .ﻋندﻣﺎ ﯾصبﺢ اﻟمخزون ﻗدﯾمﺎً أو ﻣتﻘﺎدﻣﺎً ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻘدﯾر
ﻟصﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ،ﯾتم ﻫذا اﻟتﻘدﯾر ﺑصورة ﻓردﯾﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻏير اﻟﻔردﯾﺔ
وﻟكنﻬﺎ ﻗدﯾمﺔ أو ﻣتﻘﺎدﻣﺔ ﻓيتم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣجتمﻌ ًﺔ وﯾؤﺧذ ﻣخصص ﺣسب ﻧوع اﻟمخزون ودرﺟﺔ اﻟﻌمر أو اﻟتﻘﺎدم اﺳتنﺎداً ﻷﺳﻌﺎر اﻟبيﻊ اﻟسﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر ،ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟبضﺎﻋﺔ اﻹﺟمﺎﻟيﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟبيﻊ وﻣخصص اﻟمخزون ﻓﻲ اﻻﯾضﺎح  .١٧إن أي ﻓرق ﻣﺎ ﺑين
اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحﻘﻘﺔ ﻓﻌﻠيًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺳيتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.

٣٥

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٧-٣اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ )ﺗتمﺔ(

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻟمخزون

ﺗحدد إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﻣبﻠﻎ اﻟمخصص ﻟﻠمخزون ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

 .١اﻟمواد اﻟخﺎم  -ﯾتم ﺗﻘييم اﻟمواد اﻟخﺎم ﻣﻊ ﻗرب اﻧتﻬﺎء اﻟصﻼﺣيﺔ ﻟﻼﺳتخدام ﻓﻲ اﻹﻧتﺎج أو ﻷي ﺧيﺎرات ﺑدﯾﻠﺔ .إذا ﺗم اﻋتبﺎر اﻟمواد
اﻟخﺎم ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتخدام ،ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻻﻧتﻬﺎء اﻟصﻼﺣيﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد.
 .٢ﻣواد اﻟتﻌبئﺔ  -ﯾتم ﺗﻘييم ﻣواد اﻟتﻌبئﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمنتجﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ أو ﻏير اﻟنشطﺔ ﻷي ﺧيﺎرات ﺑدﯾﻠﺔ أﺧرى .إذا اﻋتبرت ﻣواد اﻟتﻐﻠيﻒ
ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتخدام ،ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد.
 .٣اﻟبضﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ  -ﺗﻌتبر اﻟبضﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ اﻟتﻲ ﺗﻘﻞ ﻣدﺗﻬﺎ ﻋن ﺛﻠث ﻣدة اﻟصﻼﺣيﺔ ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتخدام أو ﺗبﺎع ﻓﻲ اﻟسوق
وﻓًﻘﺎ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟو ازرة .ﯾتم ﺗكوﯾن اﻟمخصص ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠبضﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ اﻟتﻲ ﺗﻘﻞ ﻣدﺗﻬﺎ ﻋن ﺛﻠث ﻣدة اﻟصﻼﺣيﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ
اﻟموﺣد.
ﺑﻠﻎ ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻟمخزون ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر  ٥٦٬٠ﻣﻠيون درﻫم ) ١٨٬٠ -٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( )إﯾضﺎح  .(١٧إن أي ﻓرق ﻣﺎ ﺑين
اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحﻘﻘﺔ ﻓﻌﻠيﺎً ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺳيتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻋندﻣﺎ ﻻ ﯾمكن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمسجﻠﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟمتداوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟنشطﺔ ،ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳتخدام أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧموذج اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمخصوﻣﺔ .ﺗؤﺧذ اﻟمدﺧﻼت
ﻟﻬذﻩ اﻟنمﺎذج ﻣن اﻷﺳواق اﻟممكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﺣيثمﺎ أﻣكن ذﻟك ،وﻟكن ﻋندﻣﺎ ﻻ ﯾكون ذﻟك ﻣمكنﺎ ،ﻓﺈن درﺟﺔ ﻣن اﻟحكم ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟتحدﯾد
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗشمﻞ اﻷﺣكﺎم اﻋتبﺎرات اﻟمدﺧﻼت ﻣثﻞ ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ وﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن واﻟتﻘﻠبﺎت .إن اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت ﺣول
ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﯾمكن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ.

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾنشﺄ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋندﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند ﻣوﺟودات أو وﺣدة ﻣنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصيﻞ ،ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ ﻗيمتﻪ اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمتوﻓرة ﻣن
ﻧﺎﻗص ًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﺳتبﻌﺎد وﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام ،أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾتم ﺣسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﺳتبﻌﺎد ً
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟشراء اﻟمﻠزﻣﺔ ﻟموﺟودات ﻣشﺎﺑﻬﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟسوق اﻟمﻠحوظﺔ ﻧﺎﻗصﺎً اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ ﻻﺳتبﻌﺎد ﺑند اﻟموﺟودات وﻋرض اﻟشراء
اﻟمستﻠم اﻟذي ﯾﻌتبر ﺳﻌر ﺧروج ﻟبند اﻟموﺟودات وﺑﺎﺳتخدام ﻣنﻬجيﺔ اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمﻌدﻟﺔ ﺣسب اﻟتﻘﺎدم واﻟتﻲ ﻗد ﯾضﻌﻬﺎ اﻟمشترﯾن اﻟمشﺎرﻛين
ﻓﻲ اﻟسوق ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر .ﯾستند ﺣسﺎب ﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام ﻋﻠﻰ ﻧموذج اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمخصوﻣﺔ .ﺗستمد اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟميزاﻧيﺔ
ﻟﻠسنوات اﻟخمس اﻟمﻘبﻠﺔ وﻻ ﺗشمﻞ أﻧشطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ اﻟتﻲ ﻟم ﺗﻠتزم ﺑﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌد أو اﺳتثمﺎرات ﻣستﻘبﻠيﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ اﻟتﻲ ﺳوف ﺗﻌزز
أداء اﻟموﺟودات ﻟﻠوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟتﻲ ﯾتم اﺧتبﺎرﻫﺎ.

اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات

ﺗﻘوم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﻻﺣتسﺎب اﻻﺳتﻬﻼك .ﯾتم ﺗحدﯾد ﻫذا اﻟتﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر
اﻻﺳتخدام اﻟمتوﻗﻊ أو اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠموﺟودات .ﺗﻘوم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑمراﺟﻌﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمتبﻘيﺔ واﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﺑشكﻞ ﺳنوي وﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ
اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗﻌتﻘد إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺄن اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﺗختﻠﻒ ﻋن اﻟتﻘدﯾرات اﻟسﺎﺑﻘﺔ.

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻋند ﻗيﺎس ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﺗشكﻞ اﺣتمﺎﻟيﺔ اﻟتﻌثر ﻣدﺧﻼت رﺋيسيﺔ ﻓﻲ ﻗيﺎس ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ .إن اﺣتمﺎﻟيﺔ اﻟتﻌثر ﻫﻲ
ﺗﻘدﯾر ﻻﺣتمﺎل ﺣدوث اﻟتﻌثر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة زﻣنيﺔ ﻣﻌينﺔ ،ﯾتضمن ﺣسﺎﺑﻪ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟسﺎﺑﻘﺔ واﻻﻓتراﺿﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟظروف اﻟمستﻘبﻠيﺔ.

٣٦

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٧-٣اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ )ﺗتمﺔ(

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

إن اﻟخسﺎرة ﺑﺎﻓتراض اﻟتﻌثر ﻫﻲ ﺗﻘدﯾر ﻟﻠخسﺎرة اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟتﻌثر .ﯾﻌتمد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺑين اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟمستحﻘﺔ وﺗﻠك
اﻟتﻲ ﯾتوﻗﻊ اﻟمﻘرض اﺳتﻼﻣﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟتحسينﺎت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمضموﻧﺔ واﻟمتكﺎﻣﻠﺔ.
ﻋند ﻗيﺎس ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗطﻠﻌيﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﯾمكن اﺛبﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄدﻟﺔ ،ﺗستند إﻟﻰ اﻓتراﺿﺎت ﻟﻠحرﻛﺔ
اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻟمختﻠﻒ اﻟمحرﻛﺎت اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ وﻛيﻒ ﺳتؤﺛر ﻫذﻩ اﻟمحرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌضﻬﺎ اﻟبﻌض.
إن ﺗﻘييم اﻟتراﺑط ﺑين ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻠحوظﺔ واﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾر ﺟوﻫري .إن
ﻗيمﺔ ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺣسﺎﺳﺔ ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻟحﺎﻻت اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﻗد ﻻ ﺗكون اﻟخبرة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت واﻟتنبؤ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ أﯾضًﺎ دﻟيﻼً ﻋﻠﻰ اﻟتﻌثر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌميﻞ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.

اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ

ﯾتم ﺗثبيت ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟخسﺎﺋر اﻟضرﯾبيﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾكون ﻓيﻪ ﻣن اﻟمحتمﻞ ﺗوﻓر اﻷرﺑﺎح
اﻟضرﯾبيﺔ اﻟتﻲ ﯾمكن اﺳتخدام اﻟخسﺎﺋر ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ .ﯾﻠزم إﺟراء أﺣكﺎم ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻹدارة ﻟتحدﯾد ﻣبﻠﻎ ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟذي
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟتوﻗيت واﻟمستوى اﻟمحتمﻞ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ.
ﯾمكن ﺗثبيتﻪً ،
ﺑﺎﺣﺎ ﻛﺎﻓيﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ،ﻟذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ
ﺗرى اﻟمجموﻋﺔ و ً
اﺳتنﺎدا إﻟﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺑحيﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ،أﻧﻬﺎ ﺳتحﻘق أر ً
ﺑتثبيت ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺑمبﻠﻎ  ١٬٨ﻣﻠيون درﻫم ) ٣٬٩ -٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑخسﺎﺋر اﻟضرﯾبﺔ )إﯾضﺎح .(١١

ﺗحﻘق اﻹﯾرادات واﻹﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ

ﯾتم ﺗﺄﺟيﻞ اﻹﯾرادات ﻋن طرﯾق اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﻣنحﻬﺎ أو اﻟمتوﻗﻊ إﻋطﺎؤﻫﺎ ،واﻟتﻲ ﺗختﻠﻒ ﺣسب ﺗرﺗيبﺎت اﻟمنتﺞ وﻣجموﻋﺎت
اﻟشراء .ﺗﻌتمد ﻫذﻩ اﻟترﺗيبﺎت ﻣﻊ اﻟموزﻋين ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟمطﺎﻟبﺎت ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠبيﻊ .ﯾتم ﺗﺄﺟيﻞ اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻊ ﺗﻘدﯾمﻬﺎ
ﻧظر ﻷن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمﻘدرة ﻗد ﻻ ﺗؤﺛر ﺗمﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟنتيجﺔ اﻟنﻬﺎﺋيﺔ ،وﺗخضﻊ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتوﻓرةً .ا
ﻟﻸﻧشطﺔ اﻟتسوﯾﻘيﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟبيﻊ ً
اﻟمبﺎﻟﻎ ﻟﻠتﻐيير اﻋتمﺎداً ،ﻣن ﺑين أﺷيﺎء أﺧرى ،ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻓئﺔ ﻣبيﻌﺎت اﻟمنتﺞ .ﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣستوى اﻹﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣنتظم
ﻓﻲ ﺿوء اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻻﺗجﺎﻫﺎت اﻟسﺎﺑﻘﺔ واﻟتجرﺑﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ وظروف اﻟسوق اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﯾتم ﺗﻘييم ظروف اﻟسوق ﺑﺎﺳتخدام
اﻟموزع واﻟتحﻠيﻞ اﻟداﺧﻠﻲ وﺑيﺎﻧﺎت أﺑحﺎث اﻟسوق واﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمنتجﺔ داﺧﻠيًﺎ.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻹﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟمستﻘﻞ اﻟمﻘدر .ﯾﻌتمد ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟمستﻘﻞ اﻟمﻘدر ﻋﻠﻰ ﻗيمﺔ إﺷﻌﺎرات اﻟخصم
اﻟمستﻠمﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟبيﻊ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمﻘدرة ﻟﻠبضﺎﻋﺔ اﻟمبﺎﻋﺔ .ﺗؤدي اﻟزﯾﺎدة أو اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟمستﻘﻞ اﻟمﻘدر ﺑنسبﺔ  ٪٣إﻟﻰ
اﻻﻧخﻔﺎض  /اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ ﻣﻊ اﻧخﻔﺎض  /زﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣبﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠ﺑحواﻟﻲ ٢٬٢
ﻣﻠيون درﻫم ) ٨٬٠ - ٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم(.
ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟبيﻊ إﻟﻰ أﺣد اﻟموزﻋين ،ﻓﺈن أﺣد اﻻﻋتبﺎرات اﻟرﺋيسيﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑتحﻘق اﻹﯾرادات ﻫو ﺗحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟمجموﻋﺔ ﻗد ﺣوﻟت
اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟموزﻋين ﺑشكﻞ ﻓﻌﺎل .وﻓًﻘﺎ ﻟذﻟك ،ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟمجموﻋﺔ ﯾتم ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻋند ﺗحوﯾﻞ اﻟسيطرة ﻓﻌﻠي ًﺎ إﻟﻰ
اﻟموزع ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
)أ( أن اﻟموزع ﻫو ﻣسؤول ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋد ﺑتوﻓير اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺔ اﻟمحددة ﻟﻠﻌمﻼء اﻟنﻬﺎﺋيين؛
)ب( ﯾواﺟﻪ اﻟموزع ﻣخﺎطر اﻟمخزون ﻗبﻞ ﻧﻘﻞ اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺔ اﻟمحددة إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ اﻟنﻬﺎﺋﻲ أو ﺑﻌد ﺗحوﯾﻞ اﻟسيطرة إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ؛ و
)ج( ﻟدى اﻟموزع ﺣرﯾﺔ اﻟتصرف ﻓﻲ ﺗحدﯾد ﺳﻌر اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺔ اﻟمحددة.

٣٧

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٤اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
 ١-٤ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾرادات اﻟمﻔصﻠﺔ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبيﻌﺎت
ﻧﺎﻗص ًﺎ :اﻟﻌموﻻت

٦٦٠٬٦
)(٣٩٬٥

٣٥٩٬٩
)(١٨٬٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبيﻌﺎت
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبيﻌﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح ) ١٣ج((

٦٢١٬١
)(٣٩٬٩

٣٤١٬٥
)(٤٠٬٠

٥٨١٬٢

٣٠١٬٥

ﺗحﻘق اﻟمجموﻋﺔ إﯾراداﺗﻬﺎ ﻣن ﺑيﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت وﻣختﻠﻒ أﻧواع اﻟمنتجﺎت اﻟصيدﻻﻧيﺔ واﻟمستحضرات اﻟطبيﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣستحضرات اﻟتجميﻞ .وﯾتم ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾير ﺗثبيت اﻹﯾرادات "ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ زﻣنيﺔ ﻣحددة" .وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟتﻘسيم اﻟجﻐراﻓﻲ
ﻹﺟمﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات:
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟجﻐراﻓيﺔ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة
دول ﻣجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟخﻠيجﻲ اﻷﺧرى
دول أﺧرى

٩١٬٢
١٣٦٬٠
٣٩٣٬٩

٩٬١
٣٤٬١
٢٩٨٬٣

٦٢١٬١
)(٣٩٬٩

٣٤١٬٥
)(٤٠٬٠

٥٨١٬٢

٣٠١٬٥

ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبيﻌﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح ) ١٣ج((

 ٢-٤أرﺻدة اﻟﻌﻘود

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣوﺟودات اﻟﻌﻘود
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ )إﯾضﺎح (١٩
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٩

٣٨

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٤٣٣٬٢
١٧٤٬٢

٣٧٦٬٨
٢٦٦٬٦

٦٠٧٬٤

٦٤٣٬٤

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٤اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء)ﺗتمﺔ(
 ٢-٤أرﺻدة اﻟﻌﻘود )ﺗتمﺔ(

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺳترداد )إﯾضﺎح (٢٧
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء )إﯾضﺎح (٢٧
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ )إﯾضﺎح (٢٨
ﻋموﻻت ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ )إﯾضﺎح (٢٧

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٢٨٬٣
٣١٬٠
٢٠٧٬٠
٣٥٬٤

٨٥٬٥
٥٬٦
٢٦٧٬٢
٥٢٬٥

٤٠١٬٧

٤١٠٬٨

 ٣-٤اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء
ﯾتم اﺳتيﻔﺎء اﻟتزام اﻷداء ﻋن ﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ ﻋند اﻟتسﻠيم وﯾُستحق اﻟدﻓﻊ ﻋموﻣًﺎ ﺧﻼل  ٦إﻟﻰ  ١٢ﺷﻬر ﻣن اﻟتسﻠيم.
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟمخصص ﻻﻟتزاﻣﺎت اﻷداء اﻟمتبﻘيﺔ )ﻏير اﻟمستوﻓﺎة ﻛﻠيًﺎ أو ﺟزﺋي ًﺎ( ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر )إﯾضﺎح :(٢٨

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
ﺧﻼل ﺳنﺔ واﺣدة
أﻛثر ﻣن ﺳنﺔ واﺣدة

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠٧٬٠
-

٢٦٧٬٢
-

٢٠٧٬٠

٢٦٧٬٢

ﺗتﻌﻠق اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء اﻟمتبﻘيﺔ اﻟمتوﻗﻊ ﺗثبيتﻬﺎ ﻓﻲ ﺑند أﻛثر ﻣن ﺳنﺔ ﺑتسﻠيم اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟتﻲ ﺳيتم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺳنتين .ﻣن اﻟمتوﻗﻊ ﺗثبيت
ﻛﺎﻓﺔ اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء اﻟمتبﻘيﺔ اﻷﺧرى ﺧﻼل ﺳنﺔ واﺣد.

 -٥ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣواد اﻟخﺎم اﻟمستﻬﻠكﺔ
رواﺗب وأﺟور
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻻﺳتﻬﻼك )إﯾضﺎح (١٥
اﺳتﻬﻼك ﻣواد اﻟمختبر
اﻟكﻬرﺑﺎء واﻟمﺎء
أﺧرى
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح )١٣ج((

٣٩

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٨٩٬٦
٩٧٬٦
٦٥٬٦
٢٨٬٧
٢٧٬٨
٨٬١

١٦٢٬٥
٩٤٬٢
٦٩٬٠
٢٦٬٦
٢٨٬١
١٢٬٧

٤١٧٬٤
)(٢٤٬١

٣٩٣٬١
)(٢٣٬١

٣٩٣٬٣

٣٧٠٬٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٦اﻟدﺧﻞ اﻵﺧر
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
أرﺑﺎح ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
دﺧﻞ ﺗشﻐيﻞ اﻟكﺎﻓتيرﯾﺎ
ﺑيﻊ ﻣواد ﺧﺎم
دﺧﻞ آﺧر
ﻧﺎﻗصﺎً :دﺧﻞ آﺧر ﻣتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح ) ١٣ج((

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٬٩
١٬٣
٠٬٢
٣٬٣

٤٬٦
١٬٦
٠٬٥
١٠٬٦

٦٬٧
)(٢٬٨

١٧٬٣
)(١٠٬٢

٣٬٩

٧٬١

 -٧ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ واﻟتوزﯾﻊ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
رواﺗب وأﺟور وﻣصﺎرﯾﻒ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟمبيﻌﺎت
ﺗخرﯾد وﻣخصصﺎت
ﻏراﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمبيﻌﺎت
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبحث واﻟتطوﯾر
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟشحن
إﻋﻼن وﺗروﯾﺞ
ﻣواد ﺗسوﯾﻘيﺔ
ﺗسجيﻞ اﻟمنتﺞ
اﺳتﻬﻼك )إﯾضﺎح (١٥
أﺧرى
ﻧﺎﻗصﺎً :ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ واﻟتوزﯾﻊ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح )١٣ج((

٤٠

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٢٨٬٢
٧٣٬٠
٤٦٬٧
٢٥٬٤
١٩٬٨
١١٬٧
١٠٬٩
٩٬٤
٣٬٨
٣٬٣
١٦٬٤

١٤٢٬١
٤٤٬٩
٥٢٬٠
٢٢٬٢
١٣٬٠
٦٬٢
١٣٬٥
١٠٬١
٢٬٨
٢٬٩
٣٧٬٤

٣٤٨٬٦
)(١٥٬٨

٣٤٧٬١
)(٢٧٬٢

٣٣٢٬٨

٣١٩٬٩

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٨اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟﻌموﻣيﺔ واﻹدارﯾﺔ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٣٤٬١
٥٬٨
١٠٬٤
١٬٦
٤٬٨
٥٬٦
٣٬٦
١٬٨
١٬٥
١٬٥
١٬١
٠٬٨
١٬٧
١٠٬٧

رواﺗب وأﺟور وﻣصﺎرﯾﻒ ذات ﻋﻼﻗﺔ
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧوﻧيﺔ وﻣﻬنيﺔ
اﻻﺳتﻬﻼك )إﯾضﺎح (١٥
ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ
ﺧدﻣﺎت
اﻹطﻔﺎء )إﯾضﺎح (١٦
ﻣراﻓق
رﺳوم اﻟنﻘﻞ واﻟتﺄﺷيرة
ﺧسﺎﺋر ﻓﻲ ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟتﻘنيﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑنكيﺔ وﻋموﻻت
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗبرﻋﺎت )اﻹﯾضﺎح أدﻧﺎﻩ(
اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ )إﯾضﺎح (١٦
أﺧرى

٣٥٬٩
١٥٬٤
٢٤٬٣
٦٬٠
٥٬٥
٥٬١
٥٬١
٢٬٥
١٬٦
١٬٥
١٬٥
٠٬١
٧٬٨

١١٢٬٣

٨٥٬٠

ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح )١٣ج((

)(٣٬٠

)(٣٬٢

١٠٩٬٣

٨١٬٨

ﺗمثﻞ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتبرﻋﺎت اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟتﻲ ﺗتكبدﻫﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﻛجزء ﻣن أﻧشطﺔ اﻟمسؤوﻟيﺔ اﻻﺟتمﺎﻋيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت.

 -٩دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٬٢
)(٠٬١

دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟثﺎﺑتﺔ
ﻧﺎﻗص ًﺎ :دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ ﻣتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح )١٣ج((

٢٬١

 -١٠ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٨٬٤
٢٧٬٧

ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟسحوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنك
ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﺗكﻠﻔﺔ اﻟتموﯾﻞ ﻣتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح ) ١٣ج((

٤١

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٬١
)(٠٬١
١٬٠

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١١٬٨
٢٣٬٤

٣٦٬١
)(١٬٧

٣٥٬٢
)(١٬٣

٣٤٬٤

٣٣٬٩

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١١ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ
اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ

٠٬٤

١٬٠

اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ
رﺻيد اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ

١٬٨

٣٬٠

اﺟمﺎﻟﻲ رﺻيد ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمﻌﻠن ﻋنﻪ ﻓﻲ
ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد

١٬٤

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣكون اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٬٠

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟمحﺎﺳبﺔ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟضرﯾبيﺔ ﻟﻠموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ

١٦٬٤

١٧٬٧

ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ

٣٬٧

٤٬٠

ٍ
ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﺑﺎﻟخسﺎﺋر اﻟمرﺣﻠﺔ
ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟذي ﯾتﻌﻠق
ﻟشرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

١٬٨

٣٬٩

إﺟمﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

)(١٬٩

)(٠٬١

ﻫنﺎك ﺟزء ﻛبير ﻣن ﻋمﻠيﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ،ﻛمﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ﻻ ﺗخضﻊ ﻋمﻠيﺎت اﻟمجموﻋﺔ داﺧﻞ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ﻟضرﯾبﺔ اﻟشرﻛﺎت .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗخضﻊ ﻋمﻠيﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣصر واﻟممﻠكﺔ
اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟمنطبﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟمﻌنيﺔ .وﺣيث إن ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﺗتﻌﻠق ﻓﻘط ﺑبﻌض اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟخﺎرﺟيﺔ
وﺑمﻌدﻻت ﻣختﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻌدﻻت اﻟضرﯾبﺔ اﻟﻔﻌﻠيﺔ ﻏير ذي ﺻﻠﺔ.

 -١٢اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
أ( ﺗمﻠك اﻟمجموﻋﺔ ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٤٠ﻓﻲ ﺑﻼﻧت ﻓﺎرﻣسيز ذ.م.م )"ﺑﻼﻧت"( وﻫﻲ اﻟموزع ﻟمنتجﺎت اﻟشرﻛﺔ وﻟدﯾﻬﺎ ﻣجموﻋﺔ ﻛبيرة ﻣن
ﺻيدﻟيﺎت اﻟبيﻊ ﺑﺎﻟجمﻠﺔ واﻟتجزﺋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣن اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة واﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ وﺳﻠطنﺔ ﻋمﺎن .إن ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ
ﺣﺎﻟيﺎ ﻟدى أﺣد اﻟبنوك ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﺗسﻬيﻞ ﺑنكﻲ )إﯾضﺎح .(٢٦
ﻣرﻫوﻧﺔ ً
ب( ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﻧت اﻟمحتسب ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ:

اﺳم اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ
ﺑﻼﻧت ﻓﺎرﻣسيز ذ.م.م

ﻣكﺎن اﻟتﺄﺳيس
واﻟﻌمﻠيﺎت

اﻟمﻠكيﺔ

ﻧسبﺔ

إ.ع.م

٪٤٠

٤٢

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٧٠٬٦

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٦٤٬٥

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٢اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ )ﺗتمﺔ(
ج( ﻛﺎﻧت اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ ﺣسﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر( اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ

٢٦٤٬٥
٦٬١

٢٨٣٬٧
)(١٩٬٢

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٧٠٬٦

٢٦٤٬٥

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺣسﺎﺑﺎت
د( ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﺗﻠخيص اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻏير اﻟمدﻗﻘﺔ ﻻﺳتثمﺎرات اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﻼﻧت ً
اﻹدارة.

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٨١٩٬٤
٥٦١٬٢
)(٣٧٩٬٧
)(١٠٢٬٩

٨٦٨٬٩
٤٥٣٬٧
)(٤١٧٬٠
)(٢٦٬٨

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

٨٩٨٬٠

٨٧٨٬٨

ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺑنسبﺔ (٪٤٠ - ٢٠١٩) ٪٤٠

٣٥٩٬٢

٣٥١٬٥

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

إﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت
ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ
)ﺗكﻠﻔﺔ( /دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ

٨٤٦٬٥
)(٦٥٨٬١
)(١٦٠٬١
)(٣٬٩

٧٧١٬٢
)(٥٩٨٬١
)(٢٢٣٬٨
٢٬٧

اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر( ﻟﻠسنﺔ

٢٤٬٤

)(٤٨٬٠

ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن أرﺑﺎح) /ﺧسﺎﺋر( اﻟسنﺔ

٦٬١

)(١٩٬٢

ه( إن اﻟتسوﯾﺔ ﺑين ﻣحﺎﺳبﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ وﺣرﻛﺔ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
اﻷرﺑﺎح ﻏير اﻟمحﻘﻘﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟتﻲ ﺗم اﻟمسﺎﻫمﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض
اﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺳيس ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ

٢٧٠٬٦

٢٦٤٬٥

٨٨٬٦

٨٧٬٠

اﻟرﺻيد اﻟختﺎﻣﻲ

٣٥٩٬٢

٣٥١٬٥

و( ﺗتطﻠب اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ .ﻻ ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ إﻋطﺎء ﻣثﻞ ﻫذﻩ اﻟمواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر.

٤٣

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٢اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺣسﺎﺑﺎت إدارة اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ ،ﻟم ﯾكن ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﺑﻼﻧت أي ﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔ أو اﻟتزاﻣﺎت رأﺳمﺎﻟيﺔ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘضﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ
ز(
ً
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩

 -١٣ﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
أ( ﺟﻠﻒ اﻧجكت ذ.م.م
ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﻗرر ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑيﻊ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ إﻧجكت ذ.م.م )"ﺟﻠﻒ إﻧجكت"( ،وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗم ﺗصنيﻒ ﺟﻠﻒ إﻧجكت ﻛمجموﻋﺔ اﺳتبﻌﺎد ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ وﻛﻌمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ .ﻟم ﯾكتمﻞ ﺑيﻊ ﺟﻠﻒ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣمﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ.
ً
إﻧجكت ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ وﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكتمﻞ ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢١
وﻣﻊ ﺗصنيﻒ ﺟﻠﻒ إﻧجكت ﻛﻌمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ ،ﻟم ﯾتم ﻋرض ﻧتﺎﺋﺞ ﺟﻠﻒ إﻧجكت ﺿمن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ )إﯾضﺎح  .(٣١وﻟم ﯾتم ﻗيد
اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻓو اًر ﻗبﻞ وﺑﻌد ﺗصنيﻒ ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ .وﻗد ﺗم ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻋن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة.
اﻟموﺣد ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻒ إﻧجكت
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمحﻘﻘﺔ ﻣن) /اﻟمحمﻠﺔ ﻋﻠﻰ( ﺟﻠﻒ إﻧجكت:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
اﻟتموﯾﻠيﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟواردة) /اﻟصﺎدرة(

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٠٬٢
)(٠٬٦
)(٧٬٤

)(١٬٧
)(٠٬٤

٢٬٢

)(٢٬١

اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم

ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .١٤
ب( ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد
ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﻗرر ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑيﻊ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد )"ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش"( .ﺗمتﻠك
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗم ﺗصنيﻒ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻛمجموﻋﺔ اﺳتبﻌﺎد ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
اﻟشرﻛﺔ ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠٬٥ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش.
ً
وﻛﻌمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ .وﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠أﺑرﻣت اﻟمجموﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺑيﻊ وﺷراء .ﻟم ﺗكتمﻞ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ ﻓيمﺎ
ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ،وﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكتمﻞ ﺑيﻊ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﻣﺎرس .٢٠٢١
وﻣﻊ ﺗصنيﻒ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻛﻌمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ ،ﻟم ﯾتم ﻋرض ﻧتﺎﺋﺞ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﺿمن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ )إﯾضﺎح  .(٣١وﻗد ﺗم
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻋن
ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة .وﻗد ﺗم ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻒ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻋن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة.
إﻧجكت

٤٤

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٣ﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
ب( ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد )ﺗتمﺔ(
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمحﻘﻘﺔ ﻣن ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
٢٬٥
)(٠٬٧
)(١٬٧

اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
اﻟتموﯾﻠيﺔ

٠٬١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟواردة

ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم
)(١٬٣
)(١٬٦
٢٬٩
-

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻓﺈن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات ﻏير اﻟمتكررة ﻟمجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﺑمبﻠﻎ  ٢٧٬٦ﻣﻠيون درﻫم )- ٢٠١٩
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت أﺳﻠوب اﻟتﻘييم اﻟمستخدم
 ٣٣٬٠ﻣﻠيون درﻫم( )ﻗبﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ( ﺗم ﺗصنيﻔﻪ ﺿمن اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث ﻣن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ً
)إﯾضﺎح .(٣٣

اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم

ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .١٤

٤٥

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٣ﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )ﺗتمﺔ(
ج( ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻧتﺎﺋﺞ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻟﻠسنﺔ:

ﺟﻠﻒ
إﻧجكت ذ.م.م
ﻣﻠيون
درﻫم
إﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت

٢٠٢٠
ﺟﻠﻔﺎر
ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺟﻠﻒ
إﻧجكت ذ.م.م
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﺟﻠﻔﺎر
ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٦٬٥
)(١٦٬٦

١٣٬٤
)(٧٬٥

٣٩٬٩
)(٢٤٬١

١٣٬٢
)(١٢٬٢

٢٦٬٨
)(١٠٬٩

٤٠٬٠
)(٢٣٬١

٩٬٩

٥٬٩

١٥٬٨

١٬٠

١٥٬٩

١٦٬٩

٠٬٤
)(١٬٩
)(٣٬٠
)(٠٬٣

٢٬٤
)(١٣٬٩
-

٢٬٨
)(١٥٬٨
)(٣٬٠
)(٠٬٣

٧٬٩
)(٣٬٧
)(٣٬٢
-

٢٬٣
)(٢٣٬٥
-

١٠٬٢
)(٢٧٬٢
)(٣٬٢
-

أرﺑﺎح)/ﺧسﺎﺋر( ﺗشﻐيﻠيﺔ

٥٬١

)(٥٬٦

)(٠٬٥

٢٬٠

)(٥٬٣

)(٣٬٣

٠٬١

٠٬١

٠٬١

إﺟمﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح
دﺧﻞ آﺧر
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ
اﻧخﻔﺎض ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

-

-

٠٬١

دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ
ﺧسﺎﺋر اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ
ﻣثبتﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﻗيﺎس
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ

-

)(١٬٧

)(١٬٧

-

)(١٬٣

)(١٬٣

-

)(٠٬٥

)(٠٬٥

-

)(٤٬٤

)(٤٬٤

أرﺑﺎح)/ﺧسﺎﺋر( اﻟسنﺔ ﻣن
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ

٥٬٢

)(٧٬٨

)(٢٬٦

٢٬١

)(١١٬٠

)(٨٬٩

اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

٥٬٢
-

)(٣٬٩
)(٣٬٩

١٬٣
)(٣٬٩

٢٬١
-

)(٥٬٦
)(٥٬٤

)(٣٬٥
)(٥٬٤

٥٬٢

)(٧٬٨

)(٢٬٦

٢٬١

)(١١٬٠

)(٨٬٩

ﻟم ﯾتم ﺗضمين أي ﻣبﻠﻎ آﺧر ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى واﻻﺣتيﺎطيﺎت اﻟمتراﻛمﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑمجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتصنيﻒ
ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ.

٤٦

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٣ﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )ﺗتمﺔ(
د( إن اﻟﻔئﺎت اﻟرﺋيسيﺔ ﻟموﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمصنﻔﺔ ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠ﻫﻲ ﻛﺎﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠١٩
ﺟﻠﻔﺎر
ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺟﻠﻒ
إﻧجكت ذ.م.م
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠٢٠
ﺟﻠﻔﺎر
ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟموﺟودات
ﻣمتﻠكﺎت وﻣكﺎﺋن وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ
ﻣخزون
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
أرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك وﻧﻘد
ﻓﻲ اﻟصندوق

٢٣٬٢
٥٬٩
١٥٬٦

٣٣٬٩
٨٬٧
٤٬٠
٨٬٦

٥٧٬١
٨٬٧
٩٬٩
٢٤٬٢

٢٤٬٧
٤٬٥
١٩٬٨

٣٥٬٦
١٠٬١
٥٬٢
٤٬٤

٦٠٬٣
١٠٬١
٩٬٧
٢٤٬٢

٢٬٤

٠٬٩

٣٬٣

٠٬٤

٠٬٢

٠٬٦

ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ

٤٧٬١

٥٦٬١

١٠٣٬٢

٤٩٬٤

٥٥٬٥

١٠٤٬٩

ﺟﻠﻒ
إﻧجكت ذ.م.م
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻣخصص ﻣكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﻟﻠموظﻔين
اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وﻣبﺎﻟﻎ
ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

٠٬٦
-

٢٬٣
٢٢٬٨

٢٬٩
٢٢٬٨

٠٬٤
-

٣٬٤
١١٬٤

٣٬٨
١١٬٤

٤٬٦

٦٬٧

١١٬٣

٥٬٤

٧٬٧

١٣٬١

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمرﺗبطﺔ ﻣبﺎﺷرة
ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ

٥٬٢

٣١٬٨

٣٧٬٠

٥٬٨

٢٢٬٥

٢٨٬٣

٤١٬٩

٢٤٬٣

٦٦٬٢

٤٣٬٦

٣٣٬٠

٧٦٬٦

)(١٢٬٠

)(١٢٬٠

)(١٦٬٣

)(١٦٬٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمرﺗبطﺔ ﻣبﺎﺷرة
ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
ﻧﺎﻗصﺎً :ﺻﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة
ﻣبﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟحصص
ﻏير اﻟمسيطرة
ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ
اﻟموﺟودات اﻟمرﺗبطﺔ ﻣبﺎﺷرة
ﺑمجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد

٤١٬٩

٥٤٬٢

١٢٬٣

-

٤٣٬٦

١٦٬٧

٦٠٬٣

ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ ﺑند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموس

ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٩ﻗبﻞ ﺗصنيﻒ ﺟﻠﻔﺎر ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد ﻛﻌمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ ﻣبﺎﺷرةً ،ﺗم ﺗﻘييم اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻏير
اﻟمﻠموس وﻟم ﯾتم ﺗحدﯾد أي ﺧسﺎﺋر ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .وﻋﻘب اﻟتصنيﻒ ،ﺗم ﺗثبيت ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٤٬٤ﻣﻠيون درﻫم ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق
ﺑبند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموس ﻟتﻘﻠيﻞ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟصﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات إﻟﻰ ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ ﺑمبﻠﻎ  ٣٣٬٠ﻣﻠيون درﻫم.
وﻗد ﺗم ﺗثبيت ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.
ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗم ﺗثبيت ﺧسﺎرة اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٠٬٥ﻣﻠيون درﻫم ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗثبيت ﻣجموﻋﺔ
اﻻﺳتبﻌﺎد ﺑﻘيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ واﻟتﻲ ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣن ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﻠﻔﺔ اﻟبيﻊ ﺑمبﻠﻎ  ٢٧٬٦ﻣﻠيون درﻫم .إن اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘيﺎس
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣوﺿحﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٣٣

٤٧

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٤اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠسﻬم
أ(

ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠسﻬم ﺑتﻘسيم ﺻﺎﻓﻲ اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟحﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ
ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ.

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺧسﺎﺋر اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم:
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح )١٣ج((

)(٢٩٤٬٥
١٬٣

)(٤٩٩٬٧
)(٣٬٥

ﺧسﺎﺋر اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم

)(٢٩٣٬٢

)(٥٠٣٬٢

١٬٠٥٧٬٩

اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم )ﻣﻠحوظﺔ )د((

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

١٬١٥٨٬٥

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠسﻬم اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم )ﻓﻠس إﻣﺎراﺗﻲ(

)(٢٧٬٧

)(٤٣٬٤

اﻟخسﺎرة اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم )ﻓﻠس إﻣﺎراﺗﻲ(

)(٢٧٬٨

)(٤٣٬١

ب( ﻻﺣتسﺎب رﺑحيﺔ اﻟسﻬم ﻟﻠﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ،ﯾكون اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم وﻓﻘًﺎ ﻟﻠجدول أﻋﻼﻩ .ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣبﻠﻎ
اﻟخسﺎﺋر اﻟمستخدم:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

أرﺑﺎح) /ﺧسﺎﺋر( اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ
ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﻣن
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح )١٣ج((

١٬٣

)(٣٬٥

اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر( اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم )ﻓﻠس إﻣﺎراﺗﻲ(

٠٬١

)(٠٬٣

ج( ﻟيس ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ أي أﺳﻬم ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﻣحتمﻠﺔ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد ﻫﻲ ﻧﻔسﻬﺎ.
د(

إن اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم ﯾضﻊ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ ﻷﺛر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ )إﯾضﺎح ٢١
)أ( و)ب((.

٤٨

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٥اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات
أراﺿﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟتكﻠﻔﺔ
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣحول ﻣن اﻷﻋمﺎل اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ
ﻗيد اﻟتنﻔيذ
اﺳتبﻌﺎدات
ﻣﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﺟودات
ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح ) ١٣د(( )(١٩٬٤
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
٦٣٬٧
-

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣحول ﻣن اﻷﻋمﺎل اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ
ﻗيد اﻟتنﻔيذ
اﺳتبﻌﺎدات
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٤٤٬٣
)(٠٬٤
٤٣٬٩

اﻻﺳتﻬﻼك واﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
ﻟﻠسنﺔ )ﻣﻠحوظﺔ )ج((
اﺳتبﻌﺎدات
ﻣﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﺟودات
ﻣحنﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح ) ١٣د(( -
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
-

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ﻟﻠسنﺔ )ﻣﻠحوظﺔ )ج((
اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ ﻟﻠسنﺔ )ﻣﻠحوظﺔ و( -
اﺳتبﻌﺎدات
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

-

٤٣٬٩
٤٤٬٣

ﻣبﺎﻧﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣكﺎﺋن
وآﻻت
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺳيﺎرات
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗرﻛيبﺎت
ﻣﻠيون
درﻫم

أدوات
وﻣﻌدات
ﻣﻠيون
درﻫم

أﺛﺎث
وﺗرﻛيبﺎت
ﻣﻠيون
درﻫم

رأس اﻟمﺎل
ﻗيد اﻟتنﻔيذ
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗحسينﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣبﺎﻧﻲ ﻣستﺄﺟرة
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
ﻣﻠيون
درﻫم

٥٤٢٬٧
٠٬٤

١٬٠٧٣٬٩
١١٬٢

١٢٥٬٦
٣٬١

٣٣٬١
-

١٧٬١
٠٬٧

٢٩٬٤
٠٬٨

١٠٬٣
-

١٨٩٬٦
١٨٬٥

٢٬٠٨٥٬٤
٣٤٬٧

١٠٥٬٨
-

٩٩٬٥
-

٠٬٤
-

)(٠٬٦

٢٬٤
-

)(٠٬٢

-

)(٢٠٨٬١
-

)(٠٬٨

)(٢٣٬٩
)(١٬١

٦٢٣٬٩
٠٬٢

)(٣٥٬١
)(١٬٨

١٬١٤٧٬٧
٥٬٨

)(٠٬٢
-

١٢٨٬٩
٠٬٨

)(١٬٦
-

٣٠٬٩
٠٬٥

)(٢٬٠
)(١٬٠

١٧٬٢
٠٬١

)(١٠٬٠
)(٠٬١

١٩٬٩
٠٬٩

)(١٬٠
-

-

٧٬٨

)(٩٣٬٢
)(٤٬٠

٢٬٠٢٢٬١
١٦٬١

)(٠٬٢

٦٢٣٬٩

٢٬٦
٠٬٣

١٬١٥٦٬٤

١٬٤
-

١٣١٬١

)(٠٬٧
٣٠٬٧

)(٠٬١

-

٢٠٬٨

-

٩٬٣

)(٤٬٠
٣٬٨

)(٠٬٧
)(٠٬٤

٢١٨٬٣
١٩٬٣
-

٥٦٨٬٢
٥٣٬٣
-

١٠٦٬٨
٥٬٦
-

٣١٬٨
٠٬٦
)(٠٬٥

١٧٬١
٠٬٣
-

٨٬٧
٣٬٠
)(٠٬٢

٨٬١
٠٬٢
-

-

٩٥٩٬٠
٨٢٬٣
)(٠٬٧

)(٦٬٠
-

)(١٤٬٣
٠٬٥

)(٠٬١
-

)(١٬٠
-

)(١٬٣
-

)(١٠٬٢
)(٠٬٧

)(٠٬٢
-

-

)(٣٣٬١
)(٠٬٢

٧٠١٬٥

١١٧٬٥

١٦٬٧

٢٬٩

٨٬٦

-

١٬١٣٥٬٨

٢٣١٬٦
٢٦٬٤
-

٦٠٧٬٧
٥٧٬٧
٣٧٬٧
)(١٬٦

٣٦٥٬٩

٤٥٤٬٩

٢٥٨٬٠

٣٩٢٬٣

٥٤٠٬٠

١٧٬٢

١١٢٬٣
٥٬٢
-

٣٠٬٩
٠٬٥
)(٠٬٧
)(٠٬١

١٦٬١
٠٬٦
-

١٣٬٦

٠٬١

٠٬٥

١٦٬٦

٣٠٬٦

-

٤٩

١٬١

٠٬٦
٢٬٣
-

١٧٬٩
١٩٬٣

٩٬٣
-

٨٬١
٠٬٥
-

٠٬٧
١٬٢

-

٣٬٨
-

٢٬٠٣٧٬١

١٬٠٠٧٬٣
٩٣٬٢
٣٧٬٧
)(٠٬٧
)(١٬٧
٩٠١٬٣

١٬٠١٤٬٨

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٥اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات )ﺗتمﺔ(
)أ(

ﯾتم رﻫن ﺑﻌض اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ )اﻹﯾضﺎح .(٢٦

)ب(

ﻓﻲ ﻓبراﯾر  ،٢٠١٩أدى ﻧشــوب ﺣرﯾق ﻓﻲ أﺣد اﻟمصــﺎﻧﻊ اﻟمجﺎورة ﻟﻠشــرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻣنطﻘﺔ ﺟبﻞ ﻋﻠﻲ ﻟحدوث أﺿ ـرار
ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﻣبنﻰ اﻟشـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ .ﻛمﺎ دﻣر اﻟحرﯾق ﺑﻌض اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﺑمبﻠﻎ  ٠٬١ﻣﻠيون درﻫم .ﻟﻘد ﺗﻠﻔت اﻟمخزوﻧﺎت
داﺧﻞ ﻣسـ ـ ــتودع اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٢٬٦ﻣﻠيون درﻫم وذﻟك ﻷن اﻷدوﯾﺔ اﻟصـ ـ ــيدﻻﻧيﺔ ﻟم ﺗسـ ـ ــتطﻊ ﺗحمﻞ درﺟﺎت اﻟح اررة ﺑسـ ـ ــبب
اﻧﻘطﺎع اﻟتيﺎر اﻟكﻬرﺑﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﻟحﺎدث .ﻗدرت اﻟش ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ أن اﻟخس ـ ـ ــﺎرة اﻟكﻠيﺔ اﻟنﺎﺟمﺔ ﻋن ﺗﻠﻒ اﻟمﻌدات واﻟمخزون وﺗﻌطيﻞ
أﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻟتبﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  ٧٬٥ﻣﻠيون درﻫم وﻗﺎﻣت ﺑتﻘدﯾم ﻣطﺎﻟبﺔ ﺗﺄﻣين ﺿــد ﻫذا اﻟضــرر .اﺳــتﻠمت اﻟشــرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣبﻠﻎ اﻟمطﺎﻟبﺔ ﺑﻘيمﺔ
 ٧٬٥ﻣﻠيون درﻫم ﻣن ﺷـ ــرﻛﺔ اﻟتﺄﻣين ﻓﻲ  ٣٠دﯾسـ ــمبر  ٢٠١٩وﺳـ ــجﻠت دﺧﻞ آﺧر ﺑمبﻠﻎ  ٧٬٥ﻣﻠيون درﻫم .وﻗد ﺗم ﺗثبيت ذﻟك ﻓﻲ
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد.

)ج(

أدرج اﻻﺳتﻬﻼك أﻋﻼﻩ اﻟمحمﻞ ﻟﻠسنﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت )إﯾضﺎح (٥
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾضﺎح (٨
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ )إﯾضﺎح (٧

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٦٥٬٦
٢٤٬٣
٣٬٣

٦٩٬٠
١٠٬٤
٢٬٩

٩٣٬٢

٨٢٬٣

)د(

ﺗم إﻧش ـ ـ ــﺎء اﻟمص ـ ـ ــنﻊ واﻟمبﺎﻧﻲ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻪ ﻟﻠش ـ ـ ــرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ أ ارﺿ ـ ـ ــﻲ ﺑمبﻠﻎ  ٣٬٦ﻣﻠيون درﻫم ) ٣٬٦ -٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم(
ﻣمﻠوﻛﺔ ﻟحكوﻣﺔ رأس اﻟخيمﺔ.

)ه(

ﺗم ﺑنﺎء ﻣصنﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرض ﺗبﻠﻎ ﻗيمتﻬﺎ  ١٥٬٤ﻣﻠيون درﻫم )-٢٠١٩
 ١٥٬٤ﻣﻠيون درﻫم( وﻫﻲ ﻣسجﻠﺔ ﺑﺎﺳم أﺣد ﻣسﺎﻫمﻲ ﺣصﺔ اﻷﻗﻠيﺔ.

)و(

ﺧﻼل اﻟسـ ـ ــنﺔ ،ﺗم ﺗثبيت ﺧسـ ـ ــﺎرة اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٣٧٬٧ﻣﻠيون درﻫم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات ،ﻟتﻌدﯾﻞ اﻟﻘيمﺔ
اﻟدﻓترﯾﺔ إﻟﻰ ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـ ـ ـ ـ ــترداد ﻧتيجﺔ ﻟصـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟخسـ ـ ـ ـ ــﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ اﻟمبﻠﻎ ﻋنﻬﺎ واﺳـ ـ ـ ـ ــتخدام اﻟموﺟودات ﺑﺄﻗﻞ ﻣن طﺎﻗتﻬﺎ
اﻹﻧتـﺎﺟيـﺔ .وﯾتم ﺗثبيـت ذﻟـك ﻓﻲ ﺑيـﺎن اﻷرـﺑ ﺎح أو اﻟخسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋر اﻟموﺣـد ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ "اﻧخﻔـﺎض ﻓﻲ ﻗيمـﺔ اﻟممتﻠكـﺎت واﻟمكـﺎﺋن واﻟمﻌـدات".
ص ـﺎ ﺗكﻠﻔﺔ اﻻﺳــتبﻌﺎد
اﺳــتند اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳــترداد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾســمبر  ٢٠٢٠واﻟبﺎﻟﻎ  ٢٨١٬٠ﻣﻠيون درﻫم إﻟﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﻟمحددة ﺑﺎﺳـ ـ ــتخدام ﻣنﻬجيﺔ اﻟتكﻠﻔﺔ )أي طرﯾﻘﺔ ﺗكﻠﻔﺔ اﻻﺳـ ـ ــتبدال اﻟمسـ ـ ــتﻬﻠكﺔ( ﻟبﻌض اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات .وﻗد ﺗم إﺟراء
ﻣﻘيم ﻣﻌتمد ﻣسـتﻘﻞ وﻫو ﯾسـتند إﻟﻰ ﺗكﻠﻔﺔ اﻻﺳـتبدال ﻧﺎﻗصـﺎً ﻣخصـص اﻹﻫﻼك أو ﺧسـﺎرة اﻟﻘيمﺔ اﻟنﺎﺷـئﺔ ﻋن اﻟحﺎﻟﺔ
اﻟتﻘييم ﻣن ﻗبﻞ ّ
واﻟمراﻓق واﻟﻌمر واﻟبﻠﻰ واﻟتﻘﺎدم.

)ز(

اﺧتبﺎر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ وﺣدة ﻣنتجﺔ ﻟﻠنﻘد
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟموازﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻌتمدة ﺣسب اﻷﺻول ﻣن
ﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳتخدﻣت اﻹدارة ﺗوﻗﻌﺎت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻷﻋمﺎل ً
ﻣجﻠس اﻹدارة واﻟتﻲ ﺗﻐطﻲ ﻓترة ﺧمس ﺳنوات .إن ﻣﻌدل اﻟخصم اﻟمطبق ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻫو ٪١٥٬٥
) .(٪١١٬٧ - ٢٠١٩وإن ﻣﻌدل اﻟنمو اﻟمتوﻗﻊ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟسنوات اﻟخمس اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫو  ٪٥إﻟﻰ  ٪٣٤ﺳنوﯾﺎً )- ٢٠١٩
 ٪٥إﻟﻰ  ٪٦ﺳنوﯾﺎً( .وإن ﻣﻌدل اﻟنمو اﻟنﻬﺎﺋﻲ اﻟمرﺻود ﻓﻲ اﻟموازﻧﺔ ﺑﻌد ﺧمس ﺳنوات ﻫو .٪٢

اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟمستخدﻣﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿيﺢ ﻟكﻞ اﻓتراض ﻣن اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟتﻲ اﺳتندت ﻋﻠيﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻹﺟراء اﺧتبﺎر
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات.
اﻟﻬواﻣش اﻹﺟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﺻودة ﺑﺎﻟموازﻧﺔ  -إن اﻷﺳﺎس اﻟمستخدم ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟمحددة ﻟﻠﻬواﻣش اﻹﺟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﺻودة ﺑﺎﻟموازﻧﺔ ﻫو
ﻣتوﺳط اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟمﺎﻟﻲ اﻟمحﻘق ﺧﻼل اﻟسنتين اﻟمﺎﺿيتين ﻗبﻞ ﺳنﺔ اﻟموازﻧﺔ ،واﻟذي ﺗتم زﯾﺎدﺗﻪ ﺑحسب اﻟتحسينﺎت اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟكﻔﺎءة .ﺑﻠﻎ اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟمﺎﻟﻲ اﻟمرﺻود ﺑﺎﻟموازﻧﺔ .(٪٤٥ - ٢٠١٩) ٪٤٦
ﻣﻌدل اﻟخصم  -إن ﻣﻌدل اﻟخصم ﻟﻠسنﺔ اﻟذي ﺗم ﺣسﺎﺑﻪ ﻟيﻌكس ﻛﻼً ﻣن اﻟﻘيمﺔ اﻟزﻣنيﺔ ﻟﻸﻣوال واﻟمخﺎطر اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟموﺟودات
ﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣن ﺑيﺎﻧﺎت اﻟسوق ﺑنسبﺔ .(٪١١٬٧ - ٢٠١٩) ٪١٥٬٥

٥٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٥اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات )ﺗتمﺔ(
)ح(

اﺧتبﺎر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ وﺣدة ﻣنتجﺔ ﻟﻠنﻘد )ﺗتمﺔ(
اﻟحسﺎﺳيﺔ ﻧحو اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت
ﺗرى اﻹدارة أن أي ﺗﻐيرات ﻣحتمﻠﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻟتحدﯾد ﺷراﺋﺢ اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳترداد ﻟن ﯾنتﺞ ﻋنﻬﺎ
أي اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات.

 -١٦اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ

اﻟتكﻠﻔﺔ
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
ﻣﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
)إﯾضﺎح )١٣د((
ﺗحوﯾﻞ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩و٢٠٢٠
اﻹطﻔﺎء اﻟمتراﻛم
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
ﻟﻠسنﺔ )إﯾضﺎح (٨
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ )إﯾضﺎح (٨
ﻣﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
)إﯾضﺎح )١٣د((

اﻟمنتجﺎت
اﻟمتطورة
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟتراﺧيص
واﻟتصﺎرﯾﺢ
ﻣﻠيون
درﻫم
٣٥٬١

١٩٬٦

)(١٬٧

)(١٩٬٦
-

٣٣٬٤

٤٬٠
١٬١
-

١١٬٢
٢٬٨
١٬٧

)(٥٬١

-

أﺧرى
ﻣﻠيون
درﻫم
٧٬٧
٧٬٧
٣٬٦
١٬٧
-

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم
٦٢٬٤
)(١٩٬٦
)(١٬٧
٤١٬١
١٨٬٨
٥٬٦
١٬٧
)(٥٬١

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ﻟﻠسنﺔ )إﯾضﺎح (٨

١٥٬٧
٢٬٨

-

٥٬٣
٢٬٣

٢١٬٠
٥٬١

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

١٨٬٥

-

٧٬٦

٢٦٬١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

١٤٬٩

-

٠٬١

١٥٬٠

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

١٧٬٧

-

٢٬٤

٢٠٬١

ﻓﻲ ﺳنﺔ  ،٢٠١٩ﻛﺎﻧت ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑمبﻠﻎ  ١٬٧ﻣﻠيون درﻫم ﺗمثﻞ ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ ﺗرﺧيص وﺗصﺎرﯾﺢ ﻣﻌينﺔ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟشرﻛﺔ
اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻣصر .ﺗم ﺗثبيت ﻫذا ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻛمصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾضﺎح  .(٨اﺳتندت اﻟمبﺎﻟﻎ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحصيﻞ ﺑمبﻠﻎ  ١٧٬٧ﻣﻠيون درﻫم ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩إﻟﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟمستخدﻣﺔ وﺗم ﺗحدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣستوى اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ
ﻟﻠنﻘد .ﺗتكون اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻣن ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﻋند ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ،ﺗم ﺧصم
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺑمﻌدل  ٪٢٤ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ.

٥١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٧اﻟمخزون

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣواد أوﻟيﺔ )ﻣﻠحوظﺔ )ب((
ﻣواد اﻟتﻌبئﺔ )ﻣﻠحوظﺔ )ب((
اﻷﻋمﺎل ﻗيد اﻟتنﻔيذ
ﺑضﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ
ﺑضﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾق
ﻣواد اﺳتﻬﻼﻛيﺔ
ﻗطﻊ ﻏيﺎر

١٢٧٬٨
٤٧٬٤
١٨٬٦
٩٧٬٨
١٥٬٨
١٨٬٥
٣٤٬٣

١٤١٬٩
٤٥٬٤
١٢٬٣
٧٠٬٤
٢٬٥
١٧٬٧
٣١٬١

ﻧﺎﻗصﺎً :ﻣخصص اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ )ﻣﻠحوظﺔ )أ((

٣٦٠٬٢
)(٥٦٬٠

٣٢١٬٣
)(١٨٬٠

ﻧﺎﻗصﺎً :اﻟمخزون اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح )١٣د((

٣٠٤٬٢
)(٩٬٩

٣٠٣٬٣
)(٩٬٧

٢٩٤٬٣

٢٩٣٬٦

أ(

إن اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣخصص اﻟمخزون ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛﺎﻧت ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
ﻣحمﻞ ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻣشطوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

١٨٬٠
٤٦٬٤
)(٨٬٤

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٥٦٬٠

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٩٬٥
٣٩٬١
)(٣٠٬٦
١٨٬٠

ب( ﯾشمﻞ ذﻟك اﻟمواد اﻟخﺎم وﻣواد اﻟتﻌبئﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٩٬٢ﻣﻠيون درﻫم ) ٢٦٬٣ -٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( اﻟتﻲ ﯾحتﻔظ ﺑﻬﺎ طرف ﺛﺎﻟث.
ج( ﺑﻠﻐت ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمخزون اﻟمثبتﺔ ﻛمصروف واﻟمدرﺟﺔ ﺿمن ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت ﻣبﻠﻎ  ١٨٩٬٦ﻣﻠيون درﻫم ) ١٦٢٬٥ -٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم(
)إﯾضﺎح .(٥

 -١٨اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﻣﻌظم اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻣصنﻔﺔ ﺑﺎﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠمتﺎﺟرة ﺿمن أوراق ﻣﺎﻟيﺔ
ﻣدرﺟﺔ وﻏير ﻣدرﺟﺔ وﺗتضمن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

١٩٬٦
٠٬١

داﺧﻞ أﺳواق دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة
ﻓﻲ أﺳواق دول اﻟمجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟخﻠيجﻲ اﻷﺧرى

١٩٬٧

٥٢

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٢٬٠
٠٬١
٢٢٬١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٨اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر )ﺗتمﺔ(
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﺳتبﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟخسﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح ﻋند إﻋﺎدة اﻟتﻘييم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٢٬١
)(٠٬١
)(٢٬٣

٢١٬٣
٠٬٨

١٩٬٧

٢٢٬١

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و ،٢٠١٩ﺗتضمن اﻻﺳتثمﺎرات اﻟبﺎﻟﻐﺔ  ١٩٬٧ﻣﻠيون درﻫم و ٢٢٬١ﻣﻠيون درﻫم ﻣبﻠﻐﺎً ﺑﻘيمﺔ  ١٩٬٥ﻣﻠيون درﻫم
ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﺳتثمﺎر ﻓﻲ أﺳﻬم ﻏير ﻣدرﺟﺔ ﻟمنشﺄة ﺗﻌمﻞ ﻓﻲ ﻣجﺎل ﺗصنيﻊ ﻣواد اﻟتﻌبئﺔ .ﯾبﻠﻎ اﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟمنشﺄة
 .٪٧٬٢٥وﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺈﺟراء ﺗﻘييم وﺳجﻠت اﻻﺳتثمﺎر ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗم اﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﺳتبﻌﺎد ﺑﺎﺳتخدام
طرﯾﻘﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمخصوﻣﺔ .وﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗيم ﻋﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث ﻣن ﻣستوﯾﺎت ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑسبب
إدﺧﺎل ﻣﻌطيﺎت ﻏير ﺟدﯾﺔ ﺑﺎﻟمﻼﺣظﺔ ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣخﺎطر اﺋتمﺎن اﻟطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ )إﯾضﺎح .(٣٣

 -١٩ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ )ﻣﻠحوظﺔ )د((

٨٥١٬٠
)(٤١٧٬٨

٧٩٢٬٧
)(٤١٥٬٩

ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح )٢٩أ((
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟموردﯾن
ذﻣم ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ اﻟمدﯾنﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ أﺧرى

٤٣٣٬٢
١٧٤٬٢
٢٣٬٤
١٧٬١
٢٤٬٠

٣٧٦٬٨
٢٦٦٬٦
١٧٬٤
١١٬٠
٢٠٬٢

٦٧١٬٩

٦٩٢٬٠

)(٢٤٬٢

)(٢٤٬٢

٦٤٧٬٧

٦٦٧٬٨

ﻧﺎﻗص ًﺎ :اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى اﻟﻌﺎﺋدة
ﻟﻠموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح ) ١٣د((
أ( إن اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
ﻟﻠسنﺔ
ﻋكس اﻟمخصص ﻋند اﻟتحصيﻞ اﻟﻼﺣق

٤١٥٬٩
١٬٩
-

٤١٩٬٦
)(٣٬٧

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٤١٧٬٨

٤١٥٬٩

٥٣

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٩ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى )ﺗتمﺔ(
ﻣؤﻗتﺎ ﻋﻠﻰ ﺗصدﯾر ﻣنتجﺎت اﻟشرﻛﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ.
ب( ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٨ﻓرﺿت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐذاء واﻟدواء ﺗﻌﻠيﻘ ًﺎ ً
ﺗتﻌﺎﻣﻞ اﻟشرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣوزع ﺣصري ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﯾتم ﺗصدﯾر ﺟميﻊ اﻟمنتجﺎت اﻟتﻲ ﺗبﺎع ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟموزع .ﻧتيجﺔ ﻟﻬذا اﻟحظر ،ﺣدث ﺗراﺟﻊ ﻛبير ﻓﻲ اﻷﻧشطﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺑين اﻟشرﻛﺔ اﻷم وﻣوزﻋﻬﺎ اﻟسﻌودي .وﺗدﻫورت
آﺟﺎل اﺳتحﻘﺎق اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ  ٢٠١٨ﻗيدت اﻹدارة ﻣخصصﺎً ﺑمبﻠﻎ  ٢٨٧٬١ﻣﻠيون درﻫم ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻷرﺻدة اﻟمستحﻘﺔ
ﻣن ﻫذا اﻟموزع .ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ ﻏير اﻟمدرج ﺿمن اﻟمخصص  ٢٤٩٬٢ﻣﻠيون درﻫم )– ٢٠١٩
 ٢١٨٬٤ﻣﻠيون درﻫم( ،ﺑﺎﻟمﻘﺎﺑﻞ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟشرﻛﺔ اﻷم اﻟتزام ﻣمﺎﺛﻞ ﺗجﺎﻩ اﻟموزع اﻟسﻌودي ﻧﻔسﻪ ﺑتوﻓير ﺳﻠﻊ ﺑﻘيمﺔ ١٩٢٬٠
ﻣﻠيون درﻫم ) ١٩٢٬٠ – ٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( ،وﻫﻲ ﻣسجﻠﺔ ﺿمن اﻹﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ وﯾتوﻗﻊ أن ﯾكون اﻟرﺻيد اﻟمتبﻘﻲ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳترداد
ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة .ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗم رﻓﻊ اﻟتﻌﻠيق اﻟمؤﻗت ﻟمنتجﺎت اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﺗتﻔﺎوض ﺣﺎﻟيًﺎ ﻣﻊ اﻟموزع ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟيﺔ ﻟتسوﯾﺔ اﻟرﺻيد اﻟمستحق ،وﺗﻌتﻘد ﺑﺄﻧﻪ ﯾجب اﻻﺣتﻔﺎظ
ﺑﺎﻟمخصص اﻟحﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟحين اﻟتوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗسوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟموزع.
ج( ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟمدﯾنين اﻟتجﺎرﯾين ﻓﻲ ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن )إﯾضﺎح .(٣٢
د( ﺗم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمﻘدرة ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺑﻘيمﺔ  ٤١٧٬٨ﻣﻠيون درﻫم ) ٤١٥٬٩ -٢٠١٩ﻣﻠيون
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻓتراﺿﺎت ﺑشﺄن ﻣخﺎطر اﻟتﻌثر ﻓﻲ اﻟسداد وﻣﻌدﻻت اﻟخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ
درﻫم( .ﺗم ﺗحدﯾد ﻫذا اﻟمخصص ً
اﻷﺣكﺎم ﻋند اﻟﻘيﺎم ﺑﻬذﻩ اﻻﻓتراﺿﺎت وﺗحدﯾد ﻣدﺧﻼت ﺣسﺎب اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ وظروف
اﻟسوق اﻟحﺎﻟيﺔ وﻛذﻟك اﻟتﻘدﯾرات اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة ﻣحﺎﺳبيﺔ.
ه( ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمبﻠﻎ اﻟمستحق ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ ،ﺗم ﺗﻘييم ﻣخصص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑق اﻟمﻌدل
اﺳتنﺎدا إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم وﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻌثر واﻟتحصيﻞ اﻟﻼﺣق ،ﻟم ﯾكن ﻫنﺎك أي ﺗﺄﺛير ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
ﺣسب أﺣد اﻟﻌواﻣﻞ اﻟمستﻘبﻠيﺔ.
ً
اﻟمتوﻗﻌﺔ.
و( ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟمتبﻘيﺔ ،ﺗم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧموذج ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﯾمكن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟتﻲ ﺗخضﻊ ﻟنموذج اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ
رﻗم  ٩وﻣنﻬجيﺔ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﯾضﺎح .٧-٣
ز( إن ﺗحﻠيﻞ أﻋمﺎر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻫو ﻛﺎﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
ﻣن  ٠إﻟﻰ  ١٨٠ﯾوﻣ ًﺎ
ﻣن  ١٨١إﻟﻰ  ٣٦٥ﯾوﻣ ًﺎ
أﻛثر ﻣن  ٣٦٥ﯾوﻣ ًﺎ

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٤٧٬٧
١٠٬٨
٥٩٢٬٥

١٥٥٬١
١٬٩
٦٣٥٬٧

٨٥١٬٠

٧٩٢٬٧

ح( ﺗراﻋﻲ اﻟمجموﻋﺔ أي ﺗﻐيير ﻓﻲ اﻟجودة اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣنﺢ اﻻﺋتمﺎن ﻷول ﻣرة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر
اﻟمﺎﻟﻲ .إن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣصنﻔﺔ ﺑﺎﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ واﻟجنيﻪ اﻟمصري.
ط( إن اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟﻠتﻌرض ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر ﻫو اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟكﻞ ﻓئﺔ ﻣن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ .ﻻ ﺗحتوي اﻟﻔئﺎت
اﻷﺧرى ﻣن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات ﺗﻌرﺿت ﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمتﻬﺎ.

٥٤

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٠اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك:
اﻟحسﺎب اﻟجﺎري
وداﺋﻊ ﺑنكيﺔ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ

٧٥٬٩
-

٥٦٬٩
٠٬٤

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق

٧٥٬٩
١٬١

٥٧٬٣
٢٬١

ﻧﺎﻗص ًﺎ :اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح )١٣د((

)(٣٬٣

)(٠٬٦

٧٣٬٧

٥٨٬٨

٧٧٬٠

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

٥٩٬٤

ﺗتراوح ﺗوارﯾﺦ اﺳتحﻘﺎق اﻟوداﺋﻊ اﻟبنكيﺔ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع وﯾترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟتجﺎرﯾﺔ.

 -٢١رأس اﻟمﺎل

اﻟمصرح ﺑﻪ واﻟمصدر واﻟمدﻓوع ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ
 ١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١ﺳﻬم ﻋﺎدي ) ١٬١٥٨٬٥٠٢٬٨٠٠ -٢٠١٩ﺳﻬم ﻋﺎدي
ﺑﻘيمﺔ اﺳميﺔ  ١درﻫم ﻟكﻞ ﻣنﻬﺎ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
١٬١٥٥٬٣

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم
١٬١٥٨٬٥

أ( ﻗرر ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻪ اﻟمنﻌﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٦ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٠إﻋﺎدة ﻫيكﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗخﻔيض
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗمت
رأس اﻟمﺎل اﻟمصدر ﻋن طرﯾق إطﻔﺎء اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩ﺑمبﻠﻎ  ٥٠٣٬٢ﻣﻠيون درﻫم.
ً
اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗخﻔيض رأس اﻟمﺎل ﻓﻲ اﺟتمﺎع اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ اﻟسنوي ﻣن ﻗبﻞ اﻟمسﺎﻫمين ﻓﻲ  ٩أﺑرﯾﻞ  .٢٠٢٠وﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗخﻔيض رأس اﻟمﺎل ﻣن ﻗبﻞ اﻟسﻠطﺎت واﻟجﻬﺎت اﻟتنظيميﺔ اﻟمﻌنيﺔ وﺗسجيﻠﻪ
ﻟدى اﻟسﻠطﺎت اﻟمﻌنيﺔ ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗم ﺗخﻔيض رأس اﻟمﺎل إﻟﻰ  ٦٥٥٬٣ﻣﻠيون درﻫم ،ﻗبﻞ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟمبينﺔ ﺗﻔصيﻼً ﻓﻲ
اﻟمﻠحوظﺔ )ب( أدﻧﺎﻩ.
ب( ﻗرر ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻪ اﻟمنﻌﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٦ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٠ﺑﻌد ﺗخﻔيض رأس اﻟمﺎل ،زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ ﺑمبﻠﻎ
أﯾضﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس اﻟمﺎل ﻓﻲ اﺟتمﺎع اﻟجمﻌيﺔ
 ٥٠٠ﻣﻠيون درﻫم ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘوق إﺻدار اﻷﺳﻬم.
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗمت اﻟمواﻓﻘﺔ ً
ً
اﻟﻌموﻣيﺔ اﻟسنوي ﻣن ﻗبﻞ اﻟمسﺎﻫمين ﻓﻲ  ٩أﺑرﯾﻞ  .٢٠٢٠وﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗم ﺟمﻊ  ٥٠٠ﻣﻠيون
درﻫم ﻟزﯾﺎدة رأس اﻟمﺎل ﻣن ﺧﻼل طرح ﻋﺎم ﻟحﻘوق إﺻدار اﻷﺳﻬم واﻟذي ﺗم ﻓﻲ اﻟﻔترة ﻣن  ٢٩ﯾوﻧيو  ٢٠٢٠إﻟﻰ  ١٢ﯾوﻟيو ،٢٠٢٠
ﺑمﺎ ﯾمثﻞ  ١درﻫم ﻟكﻞ ﺳﻬم .وﻗد اﻛتمﻠت اﻟصﻔﻘﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٨ﯾوﻟيو  ٢٠٢٠وﺑﻠﻎ رأس اﻟمﺎل اﻟجدﯾد  ١،١٥٥٬٣ﻣﻠيون درﻫم.

٥٥

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٢اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﺣتيﺎطيﺎ ﻗﺎﻧوﻧيﺎً ﺑتخصيص
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟشرﻛﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻻﺗحﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة رﻗم  ٢ﻟسنﺔ  ،٢٠١٥أﻧشﺄت اﻟشرﻛﺔ
ً
ﻣﺎ ﻧسبتﻪ  ٪١٠ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻟكﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎﺿﻲ .ﯾشمﻞ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﻓﻘط ﺣيث ﻻ ﺗتطﻠب اﻟشرﻛﺎت
اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧرى اﺣتيﺎطيﺎً ﻗﺎﻧوﻧيﺎً .ﻧظ اًر ﻟتكبد اﻟشرﻛﺔ ﺧسﺎﺋر ﺧﻼل اﻟسنﺔ ،ﻟذﻟك ،ﻟم ﯾتم ﺗكوﯾن أي ﻣخصص إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﺣتيﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .ﻫذا اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتوزﯾﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟحﺎﻻت اﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
وﻗد ﻗرر اﻟمسﺎﻫمون ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﺧﻼل اﺟتمﺎع اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ اﻟسنوي اﻟمنﻌﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ١ﯾوﻟيو  ٢٠١٩اﺳتخدام اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻓﻲ
ﺗسوﯾﺔ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾخضﻊ ذﻟك ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻫيئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟسﻠﻊ .وﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩واﻓﻘت ﻫيئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟسﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳتخدام اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺣتﻰ ٣١
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحوﯾﻞ ﺟزء ﻣن اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑمبﻠﻎ  ٣٧٦٬٩ﻣﻠيون درﻫم إﻟﻰ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ
دﯾسمبر .٢٠١٨
ً
ﻟتسوﯾﺔ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩

 -٢٣اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻻﺧتيﺎري
ﺗمثﻞ اﻟمخصصﺎت ﻟحسﺎب اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻻﺧتيﺎري ﻧسبﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟسنوي ﻋند اﻟحﺎﺟﺔ .وﻗد ﻗرر اﻟمسﺎﻫمون ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﺧﻼل اﺟتمﺎع
اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ اﻟسنوي اﻟمنﻌﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ١ﯾوﻟيو  ٢٠٢٠اﺳتخدام اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻓﻲ ﺗسوﯾﺔ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾخضﻊ
ذﻟك ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻫيئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟسﻠﻊ .وﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠واﻓﻘت ﻫيئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحوﯾﻞ
واﻟسﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳتخدام اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩
ً
ﻛﺎﻣﻞ ﻣبﻠﻎ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻻﺧتيﺎري إﻟﻰ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟتسوﯾﺔ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

 -٢٤اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

١٦٨٬٨

اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٧٩٬٤

ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻗﺎم طرف ﻣسﺎﻫم ﺑحصﺔ اﻷﻗﻠيﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ ﺑضﺦ رأس ﻣﺎل ﺑﻘيمﺔ  ١٣٬٦ﻣﻠيون درﻫم ) ٢٠٬٥ -٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم(.

 -٢٥ﻣخصص ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
إن اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣخصص ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻟمﻘدم ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟمدﻓوع ﺧﻼل اﻟسنﺔ

٦٢٬٩
١١٬٣
)(١١٬٩

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﻣكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟمرﺗبطﺔ ﻣبﺎﺷرًة ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح )١٣د((

٦٢٬٣

٦٢٬٩

)(٢٬٩

)(٣٬٨

٥٩٬٤

٥٩٬١

٥٦

٦٩٬٢
٧٬٣
)(١٣٬٦

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحﻘﺎق

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة )(%

ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة  ٣أﺷﻬر زاﺋداً ٪٢٬٥

ﻋند اﻟطﻠب

١٥٦٬٨

٢٧١٬١

ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة  ٣أﺷﻬر زاﺋداً ٪٢٬٧٥
ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة ﺷﻬر واﺣد زاﺋداً ٪٢٬٥

 ٣١ﻣﺎﯾو ٢٠٢٦
 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢١

٧٠٬٨
١٣٧٬٧

٥٠٬٠
١٥٣٬٠

ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة  ٣أﺷﻬر زاﺋداً ٪١٬٦٥+
ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة  ٣أﺷﻬر زاﺋداً ٪١٬٢٥+

 ٢٨أﺑرﯾﻞ ٢٠٢١
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٠

١٥٬٨
-

١٥٬٨
١٢٬٩

ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة  ٣أﺷﻬر زاﺋداً ٪٣٬٥+
ﺑسﻌر ﺳﺎﯾبور زاﺋداً ٪٢+

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
 ١٦ﻓبراﯾر ٢٠٢١

٩٬٨

١٥٠٬٠
-

٣٩٠٬٩

٦٥٢٬٨

ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﻣتداوﻟﺔ
ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد
ﺳحوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف
ﻗروض ﺑنكيﺔ وأﺧرى )ﻣﻠحوظﺔ )أ((
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ٣٠٠ﻣﻠيون درﻫم
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ١٥٠ﻣﻠيون درﻫم
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ٥٠ﻣﻠيون درﻫم
)اﻹﯾضﺎح أدﻧﺎﻩ(
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ٤٬٥ﻣﻠيون ﯾورو
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ١٥٠ﻣﻠيون درﻫم
)إﯾضﺎح (٢٩
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ١٠ﻣﻠيون رﯾﺎل ﺳﻌودي
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد
ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد
ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ وأﺧرى )ﻣﻠحوظﺔ )أ((
ﺑسﻌر إﯾبور ﻟﻔترة  ٣أﺷﻬر زاﺋداً ٪٢٬٧٥
ﻗرض ﺑمبﻠﻎ  ٣٠٠ﻣﻠيون درﻫم

 ٣١ﻣﺎﯾو ٢٠٢٦

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد

٢٢٠٬٩

٢٥٠٬٠

٦١١٬٨

٩٠٢٬٨

أ( ﺗتﺄﻟﻒ اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى ﻣمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
١٣٧٬٧
٣١٧٬٣

ﻗروض اﻹﺟﺎرة )ﻣﻠحوظﺔ ب )((١
ﻗروض أﺧرى )ﻣﻠحوظﺔ ب )((٢

٤٥٥٬٠

٥٧

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم
١٥٣٬٠
٤٧٨٬٧
٦٣١٬٧

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى )ﺗتمﺔ(
إن اﻟسمﺎت اﻟرﺋيسيﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
ب( ﻗرض اﻹﺟﺎرة
 (١ﺣصﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض اﻹﺟﺎرة ﻷﻏراض ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ .اﻟﻘروض ﻣضموﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟموﺟودات اﻟمموﻟﺔ
وﯾستحق ﺳدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻗسﺎط دورﯾﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑرﻫن ﺑﻌض "اﻟموﺟودات" )ﺑمﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣبﻠﻎ ﻗرض اﻹﺟﺎرة ﺗﻘرﯾب ًﺎ( ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻘرض.
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺷروط اﻟضمﺎن اﻟﻬﺎﻣﺔ:
• اﻟرﻫن اﻟسﻠبﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟموﺟودات.
ﻣﻠيون
ﺳنوﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣسﺎب ﺗحصيﻞ اﻟمدﯾن ﻟدى اﻟبنك.
ﺑتوﺟيﻬﻬﺎ
اﻟتﻌﻬد
و
ﻫم
در
١٥٢
ﻋن
• اﻟتنﺎزل ﻋن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﺑمبﻠﻎ ﻻ ﯾﻘﻞ
ً
• اﻟتنﺎزل ﻋن وﺛيﻘﺔ اﻟتﺄﻣين ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟموﺟودات.
 (٢اﻟﻘروض اﻷﺧرى:
ﺣصﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ وﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻣن ﺑنوك ﻣحﻠيﺔ ﻟتموﯾﻞ ﺷراء آﻻت وﻣﻌدات اﻟمصنﻊ وﻟتﺄﻣين ﻣتطﻠبﺎت رأس
اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ .ﺑﻠﻎ رﺻيد اﻟﻘروض ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ  ٣١٧٬٣ﻣﻠيون درﻫم ) ٤٧٨٬٧ - ٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( .ﯾتم اﺣتسﺎب
اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬري /رﺑﻊ ﺳنوي .ﯾتم دﻓﻊ أرﺻدة اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ أﻗسﺎط ﺷﻬرﯾﺔ /رﺑﻊ ﺳنوﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻓترات
ﺗتراوح ﺑين ﺷﻬر واﺣد إﻟﻰ  ٥ﺳنوات ،وﺣتﻰ اﻟتسوﯾﺔ اﻟكﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟﻘرض ﻟطرف ذي ﻋﻼﻗﺔ واﻟذي ﺗم ﺳدادﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓترة
اﺳتحﻘﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺷكﻞ دﻓﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋيﺔ واﺣدة.
ج( ﺣصﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ:
 -١اﻟتنﺎزل ﻋن ﺑواﻟص اﻟتﺄﻣين ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنوك ﺑمبﻠﻎ  ١٣٧٬٧ﻣﻠيون درﻫم.
 -٢رﻫن ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ )إﯾضﺎح .(١٢
 -٣اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧسب ﻣﺎﻟيﺔ ﻣﻌينﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻪ ﻣﻊ اﻟبنوك اﻟمﻌنيﺔ.
 -٤رﻫن ﺳﻠبﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟموﺟودات
د( ﺗخضﻊ ﺑﻌض اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻗروض اﻟمجموﻋﺔ ﻟشروط اﻟﻌﻬود ،ﺣيث ﯾتﻌين ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﺳتيﻔﺎء ﺑﻌض اﻟنسب اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟرﺋيسيﺔ  /اﻟتﻌﻬدات.
ه( ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﺣصﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗسﻬيﻞ ﻗرض ﻣن أﺣد اﻟمسﺎﻫمين ﺑمبﻠﻎ  ١٥٠ﻣﻠيون درﻫم
وﻗرض إﺿﺎﻓﻲ ﺑمبﻠﻎ  ١٥٠ﻣﻠيون درﻫم ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠وﻛﺎن اﻟﻘرض ﻣضمون ﻣن ﺧﻼل رﻫن ﻋﻠﻰ
اﻟموﺟودات اﻟمنﻘوﻟﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻷم ،وﺗترﺗب ﻋﻠيﻪ ﻓﺎﺋدة ﺑمﻌدل إﯾبور  .٪٣٬٥ +وﻟم ﯾتم اﺳتﻼم /ﺗﻘدﯾم أي ﺿمﺎﻧﺎت ﺑنكيﺔ ﻣن/إﻟﻰ
اﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷرﺻدة اﻟمستحﻘﺔ ﻣنﻬم /إﻟيﻬم .ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗم ﺳداد اﻟﻘرض ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ.
و( ﺣصﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗسﻬيﻞ ﻗرض ﺟدﯾد ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١ﯾنﺎﯾر  ٢٠١٩ﻣن ﺑنك ﺑﻘيمﺔ  ٣٠٠ﻣﻠيون درﻫم ﻟﻠتسوﯾﺔ اﻟمسبﻘﺔ ﻟﻠﻘرض
اﻟحﺎﻟﻲ اﻟبﺎﻟﻎ  ١٠٠ﻣﻠيون درﻫم وﻹﺟراء ﺗسوﯾﺔ ﺟزﺋيﺔ ﻟﻠﻘروض اﻷﺧرى.
ز( ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﺗمت إﻋﺎدة ﻫيكﻠﺔ اﻟﻘروض اﻟتﻲ ﯾبﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستحق ﻟﻬﺎ  ٤٤٥٬٢ﻣﻠيون درﻫم ﻣﻊ
اﻟبنوك ﻟتﺄﺟيﻞ ﺳداد أﺻﻞ اﻟدﯾن .ﻟم ﺗستوف ﻋمﻠيﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ ﻫذﻩ ﻣﻌﺎﯾير ﺗﻌدﯾﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،وﻣن ﺛم ﻟم ﯾكن ﻫنﺎك أي
ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ح( إن ﻗروض اﻟبنك ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻟتﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر:

درﻫم إﻣﺎرﺗﻲ
رﯾﺎل ﺳﻌودي
ﯾورو

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٦٠٢٬٠
٩٬٨
-

٦١١٬٨
٥٨

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٨٨٩٬٧
١٣٬١
٩٠٢٬٨

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى )ﺗتمﺔ(
ط( اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك:
•
•

ﯾستحق ﺳداد اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻋند اﻟطﻠب .وﺑشكﻞ ﻋﺎم ،ﯾتم ﺗجدﯾد ﻫذﻩ اﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣنتظم.
ﺗحتسب اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف وﺗضﺎف إﻟﻰ اﻟحسﺎب ﺷﻬرﯾًﺎ.

ي( اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻟﻘروض اﻟمسددة ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻋمﻠيﺎت ﺳحب ﺟدﯾدة
ﺧسﺎﺋر ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

٩٠٢٬٨
)(٤٥٠٬٥
١٦٠٬٠
)(٠٬٥

٨٠١٬٨
)(٣٥٩٬٩
٤٦٢٬٠
)(١٬١

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٦١١٬٨

٩٠٢٬٨

 -٢٧اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
ذﻣم داﺋنﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺳترداد )إﯾضﺎح (٣٤
ﻋموﻻت ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ )إﯾضﺎح (٤
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء )إﯾضﺎح (٤
اﻟخصوﻣﺎت واﻟمستحﻘﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻏير اﻟموزﻋﺔ ﻏير اﻟمطﺎﻟب ﺑﻬﺎ
راﺗب اﻹﺟﺎزة اﻟسنوﯾﺔ وﺑدﻻت ﺗذاﻛر اﻟسﻔر
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣستحﻘﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻟطرف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح ) ٢٩ب((
أﺧرى
ﻧﺎﻗصﺎً :اﻟداﺋنون اﻟتجﺎرﯾون واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﻌﺎﺋدة ﻣبﺎﺷرًة إﻟﻰ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح )١٣د((

٥٩

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

١٠٠٬٥
١٢٨٬٣
٣٥٬٤
٣١٬٠
١٧٬٤
١٦٬٦
١٤٬٨
٩٬٢
٢٬٢
١٧٬٢

١٠٩٬٩
٨٥٬٥
٥٢٬٥
٥٬٦
٧٬٩
١٧٬٧
١٦٬٥
١١٬٥
٣٬٥
٢٥٬٠

٣٧٢٬٦

٣٣٥٬٦

)(٣٤٬١

)(٢٤٬٥

٣٣٨٬٥

٣١١٬١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٨اﻻﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ
ﺗﻘدم اﻟمجموﻋﺔ ﺑضﺎﻋﺔ ﻣجﺎﻧيﺔ ﻟموزﻋيﻬﺎ ﻛجزء ﻣن أﻧشطتﻬﺎ اﻟتسوﯾﻘيﺔ .وﯾمكن أن ﺗتضمن ﻫذﻩ اﻟترﺗيبﺎت اﻟتزام أداء ﻓردي واﺣد أو أﻛثر
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ طبيﻌﺔ اﻟحمﻼت اﻟتسوﯾﻘيﺔ اﻟتﻲ ﺗجرﯾﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ .وﻗد ﺗتضمن اﻟﻌواﻣﻞ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ً ١٥
اﻟتﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳتنتﺎج ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟترﺗيب ﯾتضمن اﻟتزام أداء ﻓردي واﺣد أو أﻛثر )ﻣن ﺑين اﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺧرى( ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌميﻞ ﻣن
اﻟﻌﻘد واﻟطبيﻌﺔ اﻟمميزة ﻟﻠمنتجﺎت واﻟخدﻣﺎت ودرﺟﺔ اﻟتكﺎﻣﻞ أو اﻟتراﺑط ﺑين ﻣختﻠﻒ اﻟمنتجﺎت واﻟخدﻣﺎت .وﯾتطﻠب ﻫذا اﻟتﻘييم إﺟراء أﺣكﺎم
ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟمجموﻋﺔ.
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ،١٥ﺗﻌتبر ﺗوزﯾﻌﺎت اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ اﻟتزام أداء ﻓردي وﯾتم ﺗﺄﺟيﻞ اﻹﯾرادات إﻟﻰ اﻟحد
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتوﻓرة واﻟخبرات
اﻟذي ﯾكون ﻓيﻪ اﻟتزام اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ ﻗﺎﺋمﺎً .وﯾتم ﺗﻘدﯾر اﻟتزام اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟبيﻊ ً
اﻟسﺎﺑﻘﺔ .وﻧتيج ًﺔ ﻟذﻟك ،ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣبﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠ﻣبﻠﻎ  ٢٠٧٬٠ﻣﻠيون درﻫم )٢٦٧٬٢ - ٢٠١٩
ﻣﻠيون درﻫم( واﻟذي ﺳيتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻋﻘب اﺳتيﻔﺎء اﻟتزاﻣﺎت اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمجﺎﻧيﺔ ﻟﻠﻌمﻼء.

 -٢٩اﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗتكون اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟرﺋيسيين ،وﻛبﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ وأﻋضﺎء
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير
ﻣجﻠس اﻹدارة وﺣكوﻣﺔ رأس اﻟخيمﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﯾسيطر ﻋﻠيﻬﺎ اﻟمسﺎﻫمون أو أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة
ﻣبﺎﺷر أو اﻟتﻲ ﯾمﺎرﺳون ﻋﻠيﻬﺎ ﻧﻔوذاً إدارﯾًﺎ ﻓﻌﺎﻻً )ﯾُشﺎر إﻟيﻬﺎ ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺎﺳم "اﻟشرﻛﺎت اﻟزﻣيﻠﺔ"( .ﻓﻲ ﺳيﺎق اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣختﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟدﯾﻬﺎ .ﺗؤﺧذ ﻣواﻓق إدارة اﻟمجموﻋﺔ أو ﻣجﻠس إدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳيﺎﺳﺎت اﻟتسﻌير وﺷروط اﻟدﻓﻊ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟمﻌﺎﻣﻼت.
ﯾتم ﺣذف اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠمﻠكيﺔ اﻟمشترﻛﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋند اﻟتوﺣيد.

أ(

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺑﻼﻧت )ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ( )إﯾضﺎح (١٩

ب(

١٧٤٬٢

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻟطرف ذي ﻋﻼﻗﺔ

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم
٢٦٦٬٦

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟمجﺎن ﻟﻠطبﺎﻋﺔ واﻟتﻐﻠيﻒ ذ.م.م) .إﯾضﺎح (٢٧

٢٬٢

٣٬٥

ﻗرض ﻣن ﻣسﺎﻫم

-

١٥٠٬٠

اﻷﺣكﺎم واﻟشروط ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمبﻠﻎ اﻟمستحق ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ ،ﺗم ﺗﻘييم ﻣخصص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑق اﻟمﻌدل ﻣﻊ
اﺳتنﺎدا إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم وﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻌثر واﻟتحصيﻞ اﻟﻼﺣق ،ﻓﺈن ﺗﺄﺛير ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻏير ﺟوﻫري ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻟم
ﻋﺎﻣﻞ ﺗطﻠﻌﻲ.
ً
ﯾتم ﺗكوﯾن أي ﻣخصص ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟرﺻيد اﻟمستحق .ﻟم ﯾتم ﺗﻘدﯾم /أﺧذ أﯾﺔ ﺿمﺎﻧﺎت ﺑنكيﺔ إﻟﻰ/ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻷرﺻدة اﻟمستحﻘﺔ إﻟﻰ /ﻣن ﻫذﻩ اﻷطراف.

٦٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٩اﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗتمﺔ(
ج(

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟشروط واﻷﺣكﺎم
أﺑرﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﺛنﺎء اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ً
اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ ﻓيمﺎ ﺑين اﻟطرﻓين:

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣبيﻌﺎت ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ

١٠٢٬٥

٢٠٬٩

ﻣشترﯾﺎت ﻣن ﺷرﻛﺎت زﻣيﻠﺔ

٥٬٨

٤٬٥

ﺳداد اﻟﻘرض ﻣن اﻟمسﺎﻫم ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ )إﯾضﺎح (٢٦

٣٠٨٬٠

-

ﻗرض ﺗم اﻟحصول ﻋﻠيﻪ ﻣن ﻣسﺎﻫم

١٥٠٬٠

١٥٠٬٠

د(

ﺗﻌوﯾضﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ ﻟﻠمجموﻋﺔ

إن ﻣكﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣزاﯾﺎ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
أﺗﻌﺎب أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

٧٬٥
-

٤٬٧
٠٬١
-

٧٬٥

٤٬٨

 -٣٠اﻻﻟتزاﻣﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟتزاﻣﺎت رأﺳمﺎﻟيﺔ

١٦٬٢

١٣٬٢

اﻋتمﺎدات ﻣستندﯾﺔ

٤١٬٣

٢٬٢

ﺧطﺎﺑﺎت ﺿمﺎن

٤٦٬١

٤٨٬٥

٦١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣١اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ
ﺣددت اﻹدارة اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟتﻲ ﺗمت ﻣراﺟﻌتﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة واﻟتﻲ ﺗستخدم ﻻﺗخﺎذ اﻟﻘ ار ارت
اﻻﺳتراﺗيجيﺔ.
ﻷﻏراض إدارﯾﺔ ﺗم ﺗنظيم اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت أﻋمﺎل اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻣنتجﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗمتﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ واﻟتﻲ ﺑموﺟبﻬﺎ
ﺗﻘدم اﻟشرﻛﺔ ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ وﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
)أ( اﻟتصنيﻊ
)ب( اﺳتثمﺎرات
)ج( أﺧرى
ﻟم ﺗكن ﻫنﺎك ﻣبيﻌﺎت ﺑين اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ.
ﺗراﻗب اﻹدارة اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻟوﺣدات أﻋمﺎﻟﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻟﻐرض اﺗخﺎذ اﻟﻘ اررات ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻟموارد وﺗﻘييم اﻷداء .ﯾتم ﺗﻘييم اﻷداء
اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟتشﻐيﻠيﺔ وﯾﻘﺎس ﺑمﺎ ﯾتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﯾتم ﺗزوﯾد ﻣجﻠس اﻹدارة أﯾضﺎً ﺑمستوﯾﺎت ﻣتﻌددة ﻣن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت واﻟتﻲ ﺗتكون ﻣن اﻹﯾرادات وإﺟمﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح وﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﯾتم ﺗجميﻊ
اﻟمكوﻧﺎت ذات اﻟمستوى اﻷﻋﻠﻰ )أي دﻣﺞ ﺟميﻊ اﻟمنتجﺎت واﻟخدﻣﺎت( ﺣسب اﻟتوزﯾﻊ وﺣسب اﻟمنطﻘﺔ.
ﯾتم ﺗخصيص ﻧظﺎم اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺣﺎﻟي ًﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ وﻫذﻩ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﻣتﺎﺣﺔ ﺑسﻬوﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،وﻷﻏراض اﺗخﺎذ اﻟﻘرار،
ﯾﻌتمد ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾرادات وﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟتﻲ ﺗتضمن ﻣكوﻧﺎت ذات ﻣستوى أدﻧﻰ .وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ اﻟمﻘدﻣﺔ ﺗتﻌﻠق ﺑصورة أﺳﺎﺳيﺔ ﺑمستوى ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠمجموﻋﺔ.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣١اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ )ﺗتمﺔ(
٢٠٢٠
ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى
اﺳتثمﺎرات
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم

ﺗصنيﻊ
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗصنيﻊ
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى
اﺳتثمﺎرات
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

إﯾرادات اﻟﻘطﺎع

٥٨١٬٢

-

-

٥٨١٬٢

٣٠١٬٥

-

-

٣٠١٬٥

ﻧتﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع

)(٢٨٠٬٥

)(٢٬٠

)(٣٢٬٣

)(٣١٤٬٨

)(٤٨٠٬٣

٣٬٢

)(٣٢٬٩

)(٥١٠٬٠

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻻﺳتﻬﻼك

٩٣٬٢

-

-

٩٣٬٢

٨٢٬٣

-

-

٨٢٬٣

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت
واﻟمكﺎﺋن واﻟمﻌدات

٣٧٬٧

-

-

٣٧٬٧

-

-

-

-

اﻟحصﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ

-

٦٬١

-

٦٬١

-

)(١٩٬٢

-

)(١٩٬٢

٢٠٢٠
ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى
اﺳتثمﺎرات
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم

ﺗصنيﻊ
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗصنيﻊ
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى
اﺳتثمﺎرات
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

١٬٨٦٠٬٠

٢٩٠٬٣

٧٣٬٧

٢٬٢٢٤٬٠

٢٬٠٠٠٬٢

٢٨٦٬٦

٥٨٬٨

٢٬٣٤٥٬٦

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٦٠٨٬٥

-

٦١١٬٨

١٬٢٢٠٬٣

٦٤١٬٤

-

٩٠٢٬٨

١٬٥٤٤٬٢

٦٣
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 -٣١اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺣسب اﻟمنطﻘﺔ اﻟجﻐراﻓيﺔ

وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ،٨ﺗستند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ أدﻧﺎﻩ إﻟﻰ اﻟموﻗﻊ اﻟجﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺗحتﻔظ اﻟمجموﻋﺔ ﻓيﻪ
ﺑموﺟودات .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ،٨ﺗستثنﻲ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ اﻟمﻌﻠن ﻋنﻬﺎ أدﻧﺎﻩ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ.

٢٠٢٠

────────────────────────────────────────────

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ
اﻟمتحدة
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم

أﺧرى
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣصر
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﻣمتﻠكﺎت وﻣكﺎﺋن وﻣﻌدات

٩٠١٬٣

٦٣٧٬٤

٢٥٨٬٤

١٬٠

٤٬٥

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ

١٥٬٠

٠٬٧

-

١٤٬٣

-

إﯾرادات

٥٨١٬٢

٩١٬٢

٨٧٬٣

٧٧٬٠

٣٢٥٬٧

٢٠١٩

────────────────────────────────────────────

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ
اﻟمتحدة
ﻣﻠيون
ﻣﻠيون
درﻫم
درﻫم

أﺧرى
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣصر
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﻣمتﻠكﺎت وﻣكﺎﺋن وﻣﻌدات

١٬٠١٤٬٨

٧٦١٬٨

٢٤٧٬٠

٠٬١

٥٬٩

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ

٢٠٬١

٣٬٣

-

١٦٬٨

-

إﯾرادات

٣٠١٬٥

٩٬١

١٬٢

٤٢٬٣

٢٤٨٬٩

ﺗمثﻞ ﻣبيﻌﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻷﻛبر ﺧمسﺔ ﻋمﻼء ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ أﻛثر ﻣن  ٪١٠ﻣن إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبيﻌﺎت اﻟخﺎرﺟيﺔ .ﺑﻠﻎ إﺟمﺎﻟﻲ ﻣبيﻌﺎت اﻟسنﺔ
اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠ﻟﻬؤﻻء اﻟﻌمﻼء  ٤٣٩٬٤ﻣﻠيون درﻫم ) -٢٠١٩أﻛبر ﺛﻼﺛﺔ ﻋمﻼء  ١١٣٬٣ﻣﻠيون درﻫم( .ﯾتم إدراج ﻫذﻩ
اﻹﯾرادات ﺿمن ﻗطﺎع اﻟتصنيﻊ .ﻻ ﺗوﺟد ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى ﻣدرﺟﺔ ﺿمن ﺑند "أﺧرى" واﻟتﻲ ﺗمثﻞ أﻛثر ﻣن  ٪١٠ﻣن إﺟمﺎﻟﻲ
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع .ﺗتضمن اﻟمبيﻌﺎت اﻟمدرﺟﺔ ﺿمن ﺑند "أﺧرى" اﻟﻌراق )ﺑمبﻠﻎ  ١٠٨٬٧ﻣﻠيون درﻫم( وﻟبنﺎن )ﺑمبﻠﻎ ٧٤٬٩
ﻣﻠيون درﻫم( واﻟتﻲ ﺗمثﻞ أﻛثر ﻣن  ٪١٠ﻣن إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبيﻌﺎت.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٢إدارة اﻟمخﺎطر
ﺗتﻌرض أﻧشطﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟمخﺎطر اﻟمﺎﻟيﺔ وﻫﻲ :ﻣخﺎطر اﻟسوق )ﺗشمﻞ ﻣخﺎطر ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ وﻣخﺎطر اﻷﺳﻌﺎر
وﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ( وﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن وﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ .ﯾرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟمخﺎطر ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑشكﻞ
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗنبؤ اﻷﺳواق اﻟمﺎﻟيﺔ وﯾسﻌﻰ ﻟتﻘﻠيﻞ اﻟتﺄﺛير اﻟسﻠبﻲ اﻟمحتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﺗتم إدارة اﻟمخﺎطر
ﻣن ﻗبﻞ إدارة اﻟمجموﻋﺔ.
ﻣخﺎطر اﻟسوق
إن ﻣخﺎطر اﻟسوق ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑسبب اﻟتﻐي ارت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟسوق .وﺗتﺄﻟﻒ
ﻣخﺎطر اﻟسوق ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟمخﺎطر :ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ وﻣخﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى ،ﻣثﻞ ﻣخﺎطر
أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .ﺗشمﻞ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمتﺄﺛرة ﺑمخﺎطر اﻟسوق اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى واﻟذﻣم
اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻷﺧرى واﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
وﺗتﻌﻠق ﺗحﻠيﻼت اﻟحسﺎﺳيﺔ ﻓﻲ اﻷﻗسﺎم اﻟتﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩
إن ﺣسﺎﺳيﺔ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ذي اﻟصﻠﺔ أو ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺗنتﺞ ﻋن ﺗﺄﺛير اﻟتﻐييرات اﻟمﻔترﺿﺔ ﻓﻲ ﻣخﺎطر اﻟسوق اﻟمﻌنيﺔ.
ﯾستند ذﻟك إﻟﻰ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩
ﻟم ﯾط أر أي ﺗﻐيير ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر اﻟسوق أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟتﻲ ﺗتم ﺑﻬﺎ إدارة وﻗيﺎس اﻟمخﺎطر.
ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
أ(
إن ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻧتيجﺔ ﺣصول ﺗﻐيرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟسوق .إن ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟسوق ﺗتﻌﻠق ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﺑﺎﻟتزاﻣﺎت اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمتﻐيرة.
ﯾبين اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﺣسﺎﺳيﺔ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ اﻟمﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى
ﺛﺎﺑتﺔ.
إن ﺣسﺎﺳيﺔ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺣد ﻫﻲ ﺗﺄﺛير اﻟتﻐيرات اﻟمﻔترﺿﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟمجموﻋﺔ ﻟسنﺔ واﺣدة ،اﺳتنﺎدًا
إﻟﻰ اﻟسﻌر اﻟمتﻐير ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠إن ﺗﺄﺛير اﻟنﻘص ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون
ﻣسﺎوﯾﺎ وﻣﻌﺎﻛسًﺎ ﻟتﺄﺛير اﻟزﯾﺎدات اﻟمبينﺔ أدﻧﺎﻩ:
اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت
اﻟبنكيﺔ واﻷﺧرى

ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠٢٠

٦١١٬٨

٢٠١٩

٩٠٢٬٨

٦٥

اﻟزﯾﺎدة/
اﻟنﻘص
ﻓﻲ ﻧﻘط أﺳﺎس
٥٠+
٥٠٥٠+
٥٠-

اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم
)(٣٬١
٣٬١
)(٤٬٥
٤٬٥
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إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
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 -٣٢إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ب(
إن ﻣخﺎطر أﺳ ـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمس ـ ـ ـ ــتﻘبﻠيﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟيﺔ ﺑس ـ ـ ـ ــبب اﻟتﻐيرات ﻓﻲ
أﺳـ ـ ــﻌﺎر ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ .وإن ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺳـ ـ ــﻌر ﺻـ ـ ــرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﯾتﻌﻠق ﺑشـ ـ ــكﻞ رﺋيسـ ـ ــﻲ
ﺑﺎﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣخﺎطر ﻋمﻠتﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟتﻘييم اﻟمنتظم ﻟحرﻛﺎت أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر ﺻ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟمتوﻗﻌﺔ وﻋمﻼت
اﻟمجموﻋﺔ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ.
ﺗنتﺞ ﻣخﺎطر ﺻــرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻣن اﻟمبيﻌﺎت واﻟمشــترﯾﺎت واﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمثبتﺔ واﻟمصـ نﻔﺔ ﺑشــكﻞ رﺋيســﻲ ﺑﻌمﻠﺔ ﻏير
اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻟﻠمنشﺄة.
ﯾوﺿـ ــﺢ اﻟجدول أدﻧﺎﻩ اﻟحسـ ــﺎﺳـ ــيﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﺗﻐيير ﻣحتمﻞ ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﺳـ ــﻌر ﺻـ ــرف اﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء
ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى ﺛـﺎﺑتـﺔ ،ﻓﻲ ﺑيـﺎن اﻟـدﺧـﻞ اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣـﻞ اﻟموﺣـد )ﺑس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑـﺎت اﻟنﻘـدﯾـﺔ
اﻟحسﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌمﻠﺔ(.
إن ﺗﺄﺛير اﻟنﻘص ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌمﻼت ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻣسﺎوﯾﺎ وﻣﻌﺎﻛسﺎً ﻟتﺄﺛير اﻟزﯾﺎدات اﻟمبينﺔ.

رﺻيد
ﻣستحق اﻟﻘبض/
)ﻣستحق اﻟدﻓﻊ(

اﻟزﯾﺎدة
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌمﻼت
إﻟﻰ اﻟدرﻫم

٢٠٢٠
اﻟيورو

)(٢٬٩

ﻓرﻧك ﺳوﯾسري

)(١٬٩

٪٥+
٪٥٪٥+
٪٥-

)(٠٬١
٠٬١
)(٠٬١
٠٬١

٢٠١٩
اﻟيورو

)(١٢٬٠

٪٥+
٪٥٪٥+
٪٥-

)(٠٬٦
٠٬٦
١٬٩
)(١٬٩

ﺟنيﻪ ﻣصري

٤٩٬٥

اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح
ﻣﻠيون درﻫم

ﻣخﺎطر اﻷﺳﻌﺎر
ج(
إن اﻷﺳ ــﻬم اﻟمدرﺟﺔ اﻟخﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ ﻣﻌرﺿ ــﺔ ﻟمخﺎطر أﺳ ــﻌﺎر اﻟس ــوق اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﻋدم اﻟتﺄﻛد ﺣول اﻟﻘيمﺔ اﻟمس ــتﻘبﻠيﺔ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻻﺳــتثمﺎرﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗتﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر اﻷﺳــﻌﺎر ﻷن اﻟﻘيمﺔ اﻹﺟمﺎﻟيﺔ ﻻﺳــتثمﺎرات اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمدرﺟﺔ
ﻏير ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﺎﻟنسبﺔ إﻟﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟكﻠيﺔ.
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻫﻲ اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﯾﻔشﻞ ﻓيﻬﺎ أﺣد طرﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﺗسدﯾد اﻟتزام وﯾتسبب ﻓﻲ ﺧسﺎرة ﻣﺎﻟيﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﺗتﻌرض
اﻟمجموﻋﺔ إﻟﻰ اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻدﺗﻬﺎ اﻟبنكيﺔ وذﻣمﻬﺎ اﻟمدﯾنﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ.
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمبﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺳيﺎق اﻟﻌمﻞ اﻟﻌﺎدي .وﻫﻲ ﻣستحﻘﺔ اﻟسداد ﺑشكﻞ ﻋﺎم
ﻣبدﺋيﺎ ﺑمبﻠﻎ ﻏير ﻣشروط ﻣﺎ ﻟم
ﺧﻼل  ١٨٠ - ٩٠ﯾوم ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﺟميﻌًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣتداوﻟﺔ .ﯾتم ﺗثبيت اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
ً
ﺗكن ﺗحتوي ﻋﻠﻰ ﻣكوﻧﺎت ﺗموﯾﻞ ﻛبيرة ،ﻋندﻣﺎ ﯾتم ﺗسجيﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗحتﻔظ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗحصيﻞ
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠيﺔ .ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن ﺗﻔﺎﺻيﻞ ﺳيﺎﺳﺎت
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻓﻲ إﯾضﺎح .٧-٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٢إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن )ﺗتمﺔ(
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق اﻟمنﻬجيﺔ اﻟمبسطﺔ واﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ،٩
ﺣيث ﺗتطﻠب اﻟمنﻬجيﺔ اﻟمبسطﺔ أن ﯾتم ﺗثبيت اﻟخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻻﺳتخدام ﻣن اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ .وﻟﻘيﺎس
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺧصﺎﺋص اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمشترﻛﺔ وﻋدد أﯾﺎم اﻟتﺄﺧر ﻋن
اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﯾتم ﺗجميﻊ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ً
اﻟسداد .ﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻌدﻻت اﻟخسﺎﺋر اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟتﻌكس اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟمستﻘبﻠيﺔ ﺣول ﻋواﻣﻞ اﻻﻗتصﺎد اﻟكﻠﻲ اﻟتﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة
ﻧظر ﻷن
اﻟﻌمﻼء ﻋﻠﻰ ﺗسوﯾﺔ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟمستﻘبﻠﻲ ،ﻟم ﯾتم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻻﻗتصﺎد اﻟكﻠﻲ طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ ًا
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾكون أﻗﻞ ﻣن ﻋﺎم واﺣد وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟمﻌدﻻت اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟتدﻫور ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ
اﺳتحﻘﺎق اﻟﻔواﺗير ً
اﻟمستﻘبﻠيﺔ.
ﯾتم ﺗخصيم اﻟضمﺎن ﺣسب ﺗﻘدﯾرات اﻟخسﺎرة ﺑﺎﻓتراض اﻟتﻌثر وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻻ ﯾتم اﺳتخداﻣﻬﺎ ﻟتﻌدﯾﻞ اﻟتﻌرض أﺛنﺎء ﺣسﺎب ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟحد ﻣن ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳتثمﺎر ﻣﻊ اﻷطراف اﻟمﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗتمتﻊ ﺑﺎﻟسمﻌﺔ اﻟموﺛوق
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟسوق .ﻻ ﺗتوﻗﻊ إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﻋدم ﻗدرة أي طرف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟتزاﻣﺎﺗﻪ.
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتﻌرض ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻣصﻔوﻓﺔ ﻣخصصﺎت:

إﺟمﺎﻟﻲ
اﻟﻘيمﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ ذات ﻣخصص ﻋﺎم
ﻣخصص ﻣحدد ﻟذﻣم ﻣدﯾنﺔ

٦١٥٬٧
٤٠٩٬٥

٨٬٣
٤٠٩٬٥

١٬٠٢٥٬٢

٤١٧٬٨

إﺟمﺎﻟﻲ
اﻟﻘيمﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ ذات ﻣخصص ﻋﺎم
ﻣخصص ﻣحدد ﻟذﻣم ﻣدﯾنﺔ

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟنﻘدﯾﺔ

٢٠٢٠
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر
اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر
اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

٦٣٩٬٣
٤١٣٬١

٢٬٨
٤١٣٬١

١٬٠٥٢٬٤

٤١٥٬٩

ﺧسﺎﺋر
اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
٪١٬٣
٪١٠٠

ﺧسﺎﺋر
اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
٪٠٬٤
٪١٠٠

ﺗتم إدارة ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟمؤﺳسﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳتثمﺎر أﻣوال
اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻘط ﻣﻊ اﻷطراف اﻟمﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟمﻌتمدة وذات اﻟسمﻌﺔ اﻟطيبﺔ وﻣن ﺧﻼل ﺣدود اﻻﺋتمﺎن اﻟمخصصﺔ ﻟكﻞ طرف ﻣﻘﺎﺑﻞ .ﺗﻘتصر اﻟوداﺋﻊ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗﻌتبر ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷرﺻدة
اﻟبنكيﺔ واﻟوداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺳسﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ذات ﺟودة اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻋﺎﻟيﺔ.
ً
اﻟبنكيﺔ ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣستوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر .إن ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى ﯾتم ﺗﻘييمﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟحد اﻷدﻧﻰ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ
اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ وﺣﻘيﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻷطراف اﻟمﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟذﯾن ﯾتمتﻌون ﺑمﻼءة ﻣﺎﻟيﺔ ﺟيدة ً
اﻟتصنيﻒ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ.

٦٧

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٢إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن )ﺗتمﺔ(

ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ وذﻣم ﻣدﯾنﺔ أﺧرى

ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻷﺧرى ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑتﻘييم اﻟرﺻيد ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ واﻟتﺄﺛير اﻟمحسوب
ﻏير ﺟوﻫري.
ﺑخصوص ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻷﺧرى ،ﻓﺈن ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر
اﻻﺋتمﺎن ﯾنتﺞ ﻣن ﻋجز اﻟطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻊ أﻗصﻰ ﺣد ﻟﻠتﻌرض اﻟذي ﯾسﺎوي اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات.

ﺗرﻛزات اﻟمخﺎطر اﻟزاﺋدة

ﺗنتﺞ اﻟترﻛيزات ﻋندﻣﺎ ﯾشترك ﻋدد ﻣن اﻷطراف اﻟمﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ أﻧشطﺔ ﻣتشﺎﺑﻬﺔ ،أو ﻓﻲ أﻧشطﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟمنطﻘﺔ اﻟجﻐراﻓيﺔ ،أو ﻋندﻣﺎ ﯾكون
ﻟﻬم ﺳمﺎت اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻣمﺎ ﻗد ﯾجﻌﻞ ﻋندﻫم اﻻﺳتﻌداد ﻟمواﺟﻬﺔ اﻟتزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗتﺄﺛر ﺑشكﻞ ﻣمﺎﺛﻞ ﺑﺎﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ
أو اﻟسيﺎﺳيﺔ أو ﻏيرﻫﺎ .ﺗشير اﻟترﻛيزات إﻟﻰ اﻟحسﺎﺳيﺔ اﻟنسبيﺔ ﻷداء اﻟمجموﻋﺔ ﻧحو اﻟتطورات اﻟتﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع أﻋمﺎل ﺑذاﺗﻪ.
ﻣن أﺟﻞ ﺗجنب ﺗرﻛيزات اﻟمخﺎطر اﻟزاﺋدة ،ﺗتضمن ﺳيﺎﺳﺎت وإﺟراءات اﻟمجموﻋﺔ إرﺷﺎدات ﻣحددة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑمحﺎﻓظ ﻣﺎﻟيﺔ
ﻣتنوﻋﺔ .وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﯾتم اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺗرﻛيزات ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن اﻟمحددة وإدارﺗﻬﺎ.
ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ
إن اﻟجدول اﻟمشﺎر إﻟيﻪ أدﻧﺎﻩ ﯾﻠخص اﺳتحﻘﺎق اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ :ﺗم ﺗحدﯾد اﻻﺳتحﻘﺎﻗﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻔترة اﻟمتبﻘيﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحﻘﺎق اﻟتﻌﺎﻗدي .ﺗتم ﻣراﻗبﺔ ﻣواﻋيد اﻻﺳتحﻘﺎق ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة ﻟضمﺎن
اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟسيوﻟﺔ اﻟكﺎﻓيﺔ .ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣواﻋيد اﺳتحﻘﺎق اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﺗرﺗيبﺎت اﻟسداد اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ:

٢٠٢٠

أﻗﻞ ﻣن
ﺳنﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ
اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ

٢٠١٩

١٤٧٬٠
٣٩٠٬٩

٢٢٠٬٩

١٤٧٬٠
٦١١٬٨

٥٣٧٬٩

٢٢٠٬٩

٧٥٨٬٨

أﻗﻞ ﻣن
ﺳنﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ
اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ

٦٨

ﻣن ﺳنﺔ إﻟﻰ  ٥ﺳنوات
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻣن ﺳنﺔ إﻟﻰ  ٥ﺳنوات
ﻣﻠيون
درﻫم

اﻟمجموع
ﻣﻠيون
درﻫم

٣٢٨٬٦
٦٩٠٬٣

٢٦٢٬٥

٣٢٨٬٦
٩٥٢٬٨

١٬٠١٨٬٩

٢٦٢٬٥

١٬٢٨١٬٤٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٢إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
إدارة رأس اﻟمﺎل
ﺗتمثﻞ أﻫداف اﻟمجموﻋﺔ ﻋند إدارة رأس اﻟمﺎل ﻓﻲ ﺿ ـ ـ ــمﺎن ﻗدرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻ ـ ـ ــﻠﺔ أﻋمﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟمبدأ اﻻﺳ ـ ـ ــتم اررﯾﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗوﻓير
ﻋواﺋد ﻟﻠمسﺎﻫمين واﻟمزاﯾﺎ ﻟﻠشرﻛﺎء اﻵﺧرﯾن واﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫيكﻞ رأس اﻟمﺎل اﻷﻣثﻞ ﻟخﻔض ﺗكﻠﻔﺔ رأس اﻟمﺎل.
وﻣن أﺟﻞ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫيكﻞ رأس اﻟمﺎل أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ ،ﻓﻘد ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻌدﯾﻞ ﻣبﺎﻟﻎ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻟﻠمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫمين أو إﻋﺎدة
رأس اﻟمﺎل إﻟﻰ اﻟمس ـ ـ ـ ــﺎﻫمين أو إﺻ ـ ـ ـ ــدار أﺳ ـ ـ ـ ــﻬم ﺟدﯾدة أو ﺑيﻊ ﻣوﺟودات ﻟتخﻔيض اﻟدﯾون .ﺗمﺎﺷ ـ ـ ـ ــيًﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟص ـ ـ ـ ــنﺎﻋﺔ ،ﺗراﻗب
اﻟمجموﻋﺔ رأس اﻟمﺎل ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻧســبﺔ اﻟمدﯾوﻧيﺔ .ﯾتم اﺣتســﺎب ﻫذﻩ اﻟنســبﺔ ﺑﻘســمﺔ ﺻــﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣجموع رأس اﻟمﺎل .ﯾتم اﺣتسـ ﺎب
ﺻـﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻛﻘروض وﺗسـﻬيﻼت ﺑنكيﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك "ﻗروض وﺗسـﻬيﻼت ﻣتداوﻟﺔ وﻏير ﻣتداوﻟﺔ" ﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿـﺢ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ
ﻣطروﺣﺎ ﻣنﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷــبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ .ﯾتم ﺣســﺎب ﻣجموع رأس اﻟمﺎل ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس "ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ" ﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿــﺢ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز
اﻟموﺣد(
ً
اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻣضﺎﻓًﺎ إﻟيﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن .إن ﺳيﺎﺳﺔ اﻟمجموﻋﺔ أن ﺗحﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧسبﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟمﺎﻟﻲ ﺑين  ٪٤٠و .% ٥٠
إن ﻧسبﺔ اﻟمدﯾوﻧيﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم

ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ
ﻧﺎﻗص ًﺎ :اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ

٦١١٬٨
)(٧٣٬٧

٩٠٢٬٨
)(٥٨٬٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن

٥٣٨٬١

٨٤٤٬٠

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

١٬٠٦٩٬٩

٨٧٨٬٠

ﺻﺎﻓﻲ ﻧسبﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ )أﺿﻌﺎف(

٠٬٥

١٬٠

ﻟتحﻘيق ﻫذا اﻟﻬدف اﻟكﻠﻲ ،ﺗﻬدف إدارة رأس اﻟمﺎل اﻟخﺎص ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺑين ٍ
أﻣور أﺧرى ،إﻟﻰ ﺿمﺎن وﻓﺎء اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻌﻬداﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟبنوك واﻟﻘروض اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗحدد ﻣتطﻠبﺎت ﻫيكﻞ رأس اﻟمﺎل .وإن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟتﻌﻬدات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺳوف ﯾُﻌطﻲ اﻟبنوك
اﻟحق ﻓﻲ اﻟمطﺎﻟبﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت.
ﻟم ﯾتم إﺟراء ﺗﻐييرات ﻓﻲ أﻫداف وﺳيﺎﺳﺎت وإﺟراءات إدارة رأس اﻟمﺎل ﺧﻼل اﻟسنتين اﻟمنتﻬيتين ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩

 -٣٣ﻗيﺎس اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ

إن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟسﻌر اﻟذي ﺳيتم ﻗبضﻪ ﻟبيﻊ ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو اﻟمدﻓوع ﻟتحوﯾﻞ ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣنتظمﺔ ﺑين اﻟمشﺎرﻛين
ﻓﻲ اﻟسوق ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟﻘيﺎس .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟنحو ،ﯾمكن أن ﺗنتﺞ ﻓروﻗﺎت ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾتضمن ﺗﻌرﯾﻒ اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻓتراض أن اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻌمﻞ وﻓق ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ دون أي ﻧيﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻟتﻘﻠيص ﺣجم ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ ﺑصورة ﻛبيرة أو إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑشروط ﻣجحﻔﺔ.

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة

ﺗرى اﻹدارة أن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻻ ﺗختﻠﻒ ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻋن ﻗيمتﻬﺎ اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ
ﻧظ اًر ﻷن اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﻟم ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ آﺟﺎل اﺳتحﻘﺎق ﻗصيرة اﻷﺟﻞ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض
واﻟتسﻬيﻼت ﯾتم إﻋﺎدة ﺗسﻌيرﻫﺎ ﺑشكﻞ ﻣتكرر وﺗﻌكس أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟسﺎﺋدة اﻟمخﺎطر اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت.

أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمطبﻘﺔ ﻷﻏراض ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﺳتخدام أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم اﻟممﺎﺛﻠﺔ واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟسنوﯾﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣتكرر
ﯾتم ﻗيﺎس ﺑﻌض اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓترة اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.

٦٩

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٣ﻗيﺎس اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛيﻔيﺔ ﺗحدﯾد اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ؛

اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺟودات

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون درﻫم

ﺗسﻠسﻞ
اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٢٠١٩
ﻣﻠيون درﻫم

اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـ ــﺎرات ﻓﻲ
ﺣ ـﻘــوق اﻟ ـم ـﻠ ـك ـيـ ـ ـ ــﺔ
١٩٬٥
ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ

١٩٬٥

اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـ ــﺎرات ﻓﻲ
ﺣ ـﻘــوق اﻟ ـم ـﻠ ـك ـيـ ـ ـ ــﺔ
٠٬٢
اﻟمتداوﻟﺔ
١٩٬٧

٢٬٦
٢٢٬١

أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم
واﻟمدﺧﻼت اﻟرﺋيسيﺔ

ﻣدﺧﻼت ﻋدا اﻷﺳـﻌﺎر
اﻟـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ
اﻟـ ــمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــوى ١وﻫـ ــﻲ
ﻣﻠحوظ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠموﺟودات
أو اﻟـمـطـﻠـوﺑ ـ ـ ــﺎت إﻣ ـ ـ ــﺎ
ﻣبﺎﺷ ـ ـرة )ﻛﺄﺳ ـ ــﻌﺎر( أو
اﻟمسـ ـ ـ ــتوى ﻏير ﻣبﺎﺷـ ـ ـرة )ﻣشـ ـ ــتﻘﺔ
ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(
٣

اﻟمدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏير
اﻟمﻠحوظﺔ





ﻣﻌدل اﻟخصم
ﻣﻌدل اﻟنمو
اﻟخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻟﻌـ ـ ــدم
إﻣكﺎﻧيﺔ اﻟتسوﯾق

أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎر اﻟس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
اﻟ ـ ـم ـ ـت ـ ـ ــداوﻟ ـ ـ ــﺔ )ﻏ ـ ـيـ ــر
اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳـ ـ ـواق
اﻟمسـ ـ ـ ــتوى اﻟنشطﺔ ﻟﻠموﺟودات أو
ﻻ ﺷﻲء
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟممﺎﺛﻠﺔ.
١

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟمجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ ﻟﻠبيﻊ
ﯾتم ﻗيﺎس ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔترة اﻟمحﺎﺳبيﺔ .ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛيﻔيﺔ
ﺗحدﯾد اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟمجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد:
ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ
٢٠٢٠
ﻣﻠيون درﻫم

ﺟﻠﻔﺎر
ﺑنﻐﻼدﯾش ﻟيمتد

٢٧٬٦

٢٠١٩
ﻣﻠيون درﻫم
٣٣٬٠

أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم
واﻟمدﺧﻼت اﻟرﺋيسيﺔ

اﻟمدﺧﻼت
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏير
اﻟمﻠحوظﺔ

ﺗسﻠسﻞ
اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ـﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟمسـ ـ ـ ــتوى اﻟـﻘ ـي ـم ـ ـ ــﺔ ﺑـن ـ ـ ـ ً
ﻋرض اﻟبيﻊ اﻟمﻠزم
٣

ﻏير ﻣنطبق

ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﯾﻘدم اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﺗحﻠيﻞ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ وﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻠتثبيت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻘسمﺔ إﻟﻰ اﻟمستوﯾﺎت ﻣن
 ١إﻟﻰ  ٣اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﺗكون ﻓيﻪ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻠحوظﺔ:




اﻟمستوى اﻷول :اﻟمدرﺟﺔ )ﻏير اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧشطﺔ ﻟموﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ
اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ :أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻣﻠحوظﺔ ﺑصورة ﻣبﺎﺷرة أو
ﻏير ﻣبﺎﺷرة( ،و
اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث :أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻏير ﻣﻠحوظﺔ(.

٧٠

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٤اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ
 ١ﯾنﺎﯾر
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم
ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ
اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف
ﻣن اﻟبنوك

ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
داﺧﻠيﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺧﺎرﺟيﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

٦٣١٬٧

١٦٠٬٠

)(٣٣٦٬٢

)(٠٬٥

٤٥٥٬٠

٢٧١٬١

-

)(١١٤٬٣

-

١٥٦٬٨

٩٠٢٬٨

١٦٠٬٠

)(٤٥٠٬٥

)(٠٬٥

٦١١٬٨

ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
داﺧﻠيﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺧﺎرﺟيﺔ
ﻣﻠيون
درﻫم

 ١ﯾنﺎﯾر
٢٠١٩
ﻣﻠيون
درﻫم
ﻗروض وﺗسﻬيﻼت ﺑنكيﺔ
اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف
ﻣن اﻟبنوك

ﺗﻐييرات
أﺧرى
ﻣﻠيون
درﻫم

 ٣١دﯾسمبر
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺗﻐييرات
أﺧرى
ﻣﻠيون
درﻫم

 ٣١دﯾسمبر
٢٠٢٠
ﻣﻠيون
درﻫم

٥٤٢٬٦

٤٥٠٬١

)(٣٥٩٬٩

)(١٬١

٦٣١٬٧

٢٥٩٬٢

١١٬٩

-

-

٢٧١٬١

٨٠١٬٨

٤٦٢٬٠

)(٣٥٩٬٩

)(١٬١

٩٠٢٬٨

 -٣٥اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟممﻠوﻛﺔ ﺑشكﻞ ﺟزﺋﻲ
إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﺣصص ﺟوﻫرﯾﺔ ﻏير ﻣسيطرة ﻗد ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ أدﻧﺎﻩ:
ﻧسبﺔ ﺣصﺔ اﻟمﻠكيﺔ اﻟممﻠوﻛﺔ ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة:

ﻣكﺎن
اﻟتﺄﺳيس
واﻟﻌمﻠيﺎت

٢٠٢٠
ﻧسبﺔ
اﻟمﻠكيﺔ

٢٠١٩
ﻧسبﺔ
اﻟمﻠكيﺔ

اﺛيوﺑيﺎ
اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ

٪٥٥
٪٥١

٪٥٥
٪٥١

٢٠٢٠
درﻫم
ﻣﻠيون

٢٠١٩
درﻫم
ﻣﻠيون

اﻷرﺻدة اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة اﻟجوﻫرﯾﺔ:
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﺎرﻣﺎﺳيوﺗيكﻠزِ ش.ع.م
أﻟﻔﺎ ﻓﺎرﻣﺎ ذ.م.م

٨٬١
١٢٦٬٢

١٠٬٤
١٣٧٬٢

اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر( اﻟمخصصﺔ ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة اﻟجوﻫرﯾﺔ:
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﺎرﻣﺎﺳيوﺗيكﻠزِ ش.ع.م
أﻟﻔﺎ ﻓﺎرﻣﺎ ذ.م.م

٠٬٥
)(٢١٬٦

١٬١
)(١١٬٦

اﻻﺳم
ﺟﻠﻔﺎر ﻓﺎرﻣﺎﺳيوﺗيكﻠزِ ش.ع.م
أﻟﻔﺎ ﻓﺎرﻣﺎ ذ.م.م

إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻠخصﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎﻩ .ﺗستند اﻟمﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ ﻗبﻞ اﻟحذوﻓﺎت داﺧﻞ اﻟشرﻛﺔ.
٧١

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٥اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟممﻠوﻛﺔ ﺑشكﻞ ﺟزﺋﻲ )ﺗتمﺔ(

ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟموﺟز
إﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ واﻟتوزﯾﻊ
واﻹدارة واﻷﺑحﺎث واﻟتطوﯾر
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ
دﺧﻞ آﺧر

أرﺑﺎح)/ﺧسﺎﺋر( ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ
ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻷرﺑﺎح)/اﻟخسﺎﺋر( ﻟﻠسنﺔ

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ)/اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ(
ﻟﻠسنﺔ

اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟز
ﻣمتﻠكﺎت وﻣكﺎﺋن وﻣﻌدات
)ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ(
ﻣوﺟودات أﺧرى )ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ(
ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ
)ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ(
ﻣخزون )ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ(
ﻣدﯾنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون )ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ(
أرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق
)ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ(
اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ
داﺋنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون وﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
)ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ(
إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
ﺣصﺔ ﻏير ﻣسيطرة

ﺟﻠﻔﺎر
ﻓﺎرﻣﺎﺳيوﺗيكﻠز
ش.ع.م
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠٢٠
أﻟﻔﺎ
ﻓﺎرﻣﺎ ذ.م.م
ﻣﻠيون
درﻫم

ﺟﻠﻔﺎر
ﻓﺎرﻣﺎﺳيوﺗيكﻠز
ش.ع.م
ﻣﻠيون
درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻔﺎ
ﻓﺎرﻣﺎ ذ.م.م
ﻣﻠيون
درﻫم

٨٬٢
)(٥٬٤

-

١٤٬٣
)(٩٬٣

٠٬٢
)(٠٬١

)(١٬٤
-

١٬٤
)(٠٬٤

)(٤٣٬٧
)(٠٬٤
-

)(١٬٧
٠٬١

)(٢٦٬٤
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٧٢

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٥اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟممﻠوﻛﺔ ﺑشكﻞ ﺟزﺋﻲ )ﺗتمﺔ(

ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺟز
ﺗشﻐيﻠيﺔ
اﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﺗموﯾﻠيﺔ

٢٠٢٠
ﺟﻠﻔﺎر
ﺟﻠﻔﺎر
اﻟممﻠكﺔ
ﻓﺎرﻣﺎﺳيوﺗيكﻠز
اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ
ش.ع.م
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درﻫم
درﻫم
)(٣٤٬٩
)(٤٬٠
٣٩٬٣
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٧٬٦
)(٠٬٤
)(٠٬٧

)(٣٠٬٤
)(٢٦٬١
٥٥٬١

 -٣٦أﺛر ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد(١٩-
ﻓﻲ  ١١ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠ﻗﺎﻣت ﻣنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟميﺔ ﺑتﻘييم اﻧتشﺎر ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد (١٩-ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺎﺋحﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ٍ
وﻋدد ﻣحدود ﻣن
ذﻟك ،ﺷﻬدت أﺳﻌﺎر اﻟنﻔط اﻧخﻔﺎﺿ ًﺎ ﻛبي ًار ﻓﻲ اﻟﻔترة ﻣن ﯾنﺎﯾر إﻟﻰ ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﻧتيج ًﺔ ﻟتﺄﺛير ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟسيﺎﺳيﺔ واﻻﻗتصﺎدﯾﺔ .وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﺄﺛي اًر ﺳﻠبيﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻗتصﺎدات واﻷﻋمﺎل ﻓﻲ اﻟمنﺎطق اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﺑﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ.
وﻟﻠتخﻔيﻒ ﻣن اﻷﺛر اﻟسﻠبﻲ ﻟجﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد ،١٩-اﺗخذت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟحكوﻣﺎت ،ﺑمﺎ ﻓيﻬﺎ ﺣكوﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة واﻟﻬيئﺎت
ٍ
ﺑشكﻞ ﻋﺎم ،وﻗد ﺗضمن ذﻟك ﺗمدﯾدات ﻟمواﻋيد
اﻟﻘضﺎﺋيﺔ واﻟتنظيميﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻷﺧرى ﻋدداً ﻣن اﻟتداﺑير وأﺻدرت ﺗوﺟيﻬﺎت ﻟدﻋم اﻷﻋمﺎل
اﻻﺳتحﻘﺎق وﺗسﻬيﻞ اﻷﻋمﺎل اﻟمستمرة ﻣن ﺧﻼل اﻟتبﺎﻋد واﻟﻌزل اﻻﺟتمﺎﻋﻲ وﺗخﻔيﻒ اﻟضﻐط ﻋﻠﻰ اﻻﺋتمﺎن واﻟسيوﻟﺔ .وﻗد أﺛرت ﻫذﻩ
اﻟظروف ﻋﻠﻰ اﻟبيئﺔ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ وﺑيئﺔ اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ.
وﻓﻲ ﺿوء اﻟتصﻌيد اﻟسرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟموﻗﻒ ،ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑمراﻋﺎة ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك أي ﺗﻌدﯾﻼت وﺗﻐييرات ﻓﻲ اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات
واﻻﻓتراﺿﺎت ،ﻛمﺎ ﻫو ﻣبين ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح  ،٧-٣وإدارة اﻟمخﺎطر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻛمﺎ ﻫو ﻣبين ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح  ،٣٢واﻟتﻲ ﯾﻠزم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ
واﻹﻋﻼن ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .اﺳتنتجت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ،ﺗم إدراج ﺟميﻊ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﺎﺳب ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وﻻ ﯾﻠزم إﺟراء أي ﺗﻐييرات إﺿﺎﻓيﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات اﻟرﺋيسيﺔ.
اﻟتﺄﺛيرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟمستﻘبﻞ واﻟمصﺎدر اﻟرﺋيسيﺔ ﻟﻠتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة اﻟتﻲ ﻗد ﯾكون ﻫنﺎك ﻣخﺎطر ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﺄن
ﯾنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻞ ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة.

أ(

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ

ب(

ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘييم ﻧوﻋﻲ ﻻﺳتثمﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ،وﻗﺎﻣت ﺑمﻘﺎرﻧﺔ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠيﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
 ٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟموازﻧﺔ واﻟمﻌﺎﯾير اﻟصنﺎﻋيﺔ وﻗﺎﻣت ﺑتسجيﻞ ﺧسﺎرة اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٣٧٬٧ﻣﻠيون درﻫم ﻟﻠسنﺔ )إﯾضﺎح ) ١٥و((.
إن اﻟتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة اﻟتﻲ ﻧتجت ﻋن ﺗﻔشﻲ ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد ١٩-ﻗد أﻟزﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم اﻟمدﺧﻼت واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمستخدﻣﺔ
ﻟتحدﯾد ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾث اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟتطﻠﻌيﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗرﺟيحﺎت
ﺳينﺎرﯾوﻫﺎت اﻻﻗتصﺎد اﻟكﻠﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠسوق اﻟمﻌنيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ،واﻟزﯾﺎدة اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ،وﺗﻘييم ﻣؤﺷرات
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟتﻌرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟمتﺄﺛرة.

٧٣

ﺷرﻛﺔ اﻟخﻠيﺞ ﻟﻠصنﺎﻋﺎت اﻟدواﺋيﺔ ش.م.ع.
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٣٦أﺛر ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد) (١٩-ﺗتمﺔ(
ب(

ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

ج(

اﻻﻟتزاﻣﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ

ﻋند ﺗحدﯾد ﻗﺎﺑﻠيﺔ اﺳترداد اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ ،ﺗراﻋﻲ اﻟمجموﻋﺔ أي ﺗﻐيير ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟجودة اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣنﺢ اﻻﺋتمﺎن ﻷول ﻣرة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ .وﻧتيج ًﺔ ﻟذﻟك ،ﺣددت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻠزم ﺗكوﯾن أي ﻣخصص إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠
ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم أﺛر أي اﺿطراﺑﺎت ﺗشﻐيﻠيﺔ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﺗحدﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺗﻐييرات ﻓﻲ اﻷﻋمﺎل أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺑين
ﻣنشﺂت اﻟمجموﻋﺔ واﻟﻌمﻼء واﻟموردﯾن ،ﻟتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك أي زﯾﺎدة ﻣحتمﻠﺔ ﻓﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ واﻻﻟتزاﻣﺎت ،واﺳتنتجت ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﯾﻠزم ﺗكوﯾن أي ﻣخصص إﺿﺎﻓﻲ.
ﻗد ﯾستمر أﺛر ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد (١٩-ﻓﻲ اﻟتطور ،ﻟكن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ﺗشير اﻟتوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن اﻟمجموﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟموارد
اﻟكﺎﻓيﺔ ﻻﺳتمرار وﺟودﻫﺎ اﻟتشﻐيﻠﻲ وﯾظﻞ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ﺑدون ﺗﺄﺛير إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛبير وﺑدون ﺗﻐيير ﻋن  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩
وﺳوف ﺗواﺻﻞ اﻟمجموﻋﺔ اﻟمتﺎﺑﻌﺔ اﻟدﻗيﻘﺔ ﻷﺛر ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد (١٩-ﻣﻊ ﺗطور اﻷوﺿﺎع ﻹدارة ﺣﺎﻻت ﺗوﻗﻒ اﻷﻋمﺎل
اﻟمحتمﻞ أن ﺗط أر ﻋﻠﻰ أﻋمﺎﻟﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ اﻟمﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳنﺔ  ٢٠٢١ﻧتيج ًﺔ ﻟتﻔشﻲ ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد.١٩-

 -٣٧اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺑخﻼف اﻷﺣداث اﻟمﻔص ـ ـ ـ ــﺢ ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﻟم ﺗكن ﻫنﺎك أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ أﺧرى ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
إﺻدار اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟتﻲ ﻗد ﺗتطﻠب ﺗﻌدﯾﻞ اﻷرﺻدة ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﻻ ﺗتطﻠب إﻓصﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓيﺔ ﻓﻲ اﯾضﺎﺣﺎت
ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

٧٤

