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من ســيول إلى الشــارقة

بعــد أن أمضيــت 31 عاًمــا فــي ســيول، كوريا؛ كانت هذه ســنة 
رائعــة بالنســبة لــي وِلشــركة فيجيتيك في الشــارقة.

فخوربذكِرهــذه المدينــة والبلــد كواحدة مــن التجارب 
اإليجابيــة ضمــن رحلتنــا، حيــث كانتــا رحبتين مــن منظور 

شــخصي وتجاري.
 

تكنولوجيــا تهزُّ قطاع الزراعة
لقــد أمضينــا الســنوات الســبع الماضيــة في إتقان 

التكنولوجيــا فــي ســيول والهنــد وُعمان وروســيا قبل 
اتخــاذ قرارإحضارهــا إلــى اإلمــارات. وفي حين كنــا على دراية 
بالظــروف المناخيــة الصعبــة فــي اإلمارات لزراعــة المحاصيل؛
عملنــا علــى إنشــاء دليــٍل ُيثبــُت المفهوم من خالل إنشــاء 
مزرعــة تــم تطبيــق تقنياتنــا فيهــا مع إنتــاج حصاد كامل. 

ســمح هــذا للعمــالء وأصحــاب المصلحــة بمعاينة واستكشــاف 
تأثيــر التقنيات بشــكٍل مباشــر.

تعمــل خبراتنــا فــي إنــارة مســاحات الزرع والعــزل الحراري لهذه 
المســاحات وبنــاء نظــم تشــغيلية تعمــل على جمــع العناصر 

الثالثــة: األفــراد والعمليــات والتكنولوجيــا؛ لتقديــم مزارع 
جذابة للمســتثمر.

 تواجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ظروًفــا صعبة 
بخصــوص الميــاه والتربــة ودرجــة الحرارة التي ال تســمح 

باســتخدام أســاليب زراعــة تقليديــة لزراعــة المحاصيل بشــكل 
مســتدام علــى مــدار العــام. وقــد رأينا ذلك كفرصــة لتعزيز 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي-GDP المتعلــق بالصناعــة الزراعية 

من خالل إنشــاء مســاحات زرٍع مســتدامة باســتخدام الزراعة 
المائيــة المحميــة والزراعــة المائيــة المعــززة بتقنيــة LED التي 

مــن شــأنها أن تنتــج الغــذاء للبــالد على مدار العام باســتخدام 
نســبة ميــاه أقــل بمقدار 90٪+ مــن المعتاد.

بتواجــد أكثــر مــن 35 فداًنــا مــن المزارع و45,000 قــدم مربع من 
المــزارع الرأســية الداخليــة فــي الزبير، الشــارقة، ممــا يوّفر أكثر 
مــن 140 وظيفــة وتنتــج أكثــر مــن مليون كغم مــن الخضروات، 

ونحــن واثقــون جــًدا مــن خلــق تأثير إيجابي علــى النظام 
البيئــي الغذائــي فــي اإلمارات العربيــة المتحدة.

 ابتــكارات عالميــة تقّدم حلوًلا للمشــاكل المحلية
 كانــت مزرعــة الزاهيــة الذكيــة في خورفــكان أول مبادرة 
عملنــا عليهــا بشــكل وثيــق مع شــركة كوريــا لالتصاالت 

وكذلــك مــع الطــالب في منظمــة “مدينة الشــارقة للخدمات 
اإلنســانية” تحــت رعايــة ســمو الشــيخة جميلة بنــت محمد 

القاســمي. وســنكون دائًمــا مدينيــن وممتنيــن لهــذه الفرصة 
لجلــب االبتــكار العالمــي إلــى اإلمــارات العربيــة المتحدة. ونحن 

اآلن فخــورون باعتبــار اإلمــارات العربيــة المتحــدة قاعدتنــا لرعاية 
االبتــكار والبحــث فــي مجــال تكنولوجيــا الزراعة بما يتماشــى 

مــع اســتراتيجية اإلمارات لألمــن الغذائي.

التطلــع إلى المســتقبل - النمو
كان عــام 2019 عاًمــا محوريــا لتثبيت أســاس قوي لشــركة 

فيجيتيــك لبنــاء وتشــغيل مــزارع مســتدامة وصديقــة للبيئة 
باســتخدام تقنيــاٍت رائــدة، وهــي توفــر ميزة الهندســة الزراعية 

باإلضافــة إلــى ميزة الجانــب الرقمي.
2020  هــي ســنة تعزيــز قاعدتنــا فــي اإلمارات مــع إمكانية 
إضافــة أكثــر مــن 2,000,000 مليــون قدم مربــع من المزارع 

إلدارتهــا فــي الشــارقة ودبــي وأبو ظبي. ونســتمر في 
توســعنا فــي أوروبــا مــع فيجيتيــك فنلندا التي تم إنشــاؤها 
بمزرعــة رأســية داخليــة تبلــغ مســاحتها 3,000 قــدم مربع مع 
مركــز محلــي لتدريــب المــزارع يركــز على الممارســات الزراعية 

البديلة.

إنهــا أوقــات مثيــرة بالفعــل ونحن ندعوك بدورنــا “لتنمو 
معنا”!

رسالة الرئيس التنفيذي
رافندرا شروتريا
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ما الذي تقوم به شركة

•إن شركة فيجيتيك شركة تكنولوجيا زراعية مهمتها اإلرتقاء بقطاع الزراعة من خالل  
    إدخال التكنولوجيا لمواجهة التحديات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي  

   - وهي درجة الحرارة والتربة والمياه.

•تأسست شركة فيجيتيك في عام 2016 وكانت الفكرة منها إدخال الزراعة المائية 
   المعززة بتقنيةLED والزراعة المائية المحمية الى المنطقة. حيث أن %85 - %90 من  

   طعامنا مستورد، وال يوجد إال 5 أشهر ذات بعٍض اإلمكانية للقيام بالزراعة التقليدية 
   في البلد.

•وجدنا في هذه الظروف فرصة رائعة للتأثير على الصعيد االجتماعي واالقتصادي 
   والتقني للبالد.

•نقوم ببناء وتشغيل المزارع لعمالئنا؛ ولدينا اآلن أكثر من 35 فداًنا من المزارع مع 
   أكثر من 150 دفيئة خضراء 45,000 قدم مربع من المزارع الرأسية الداخلية بما في 

   ذلك المنتجات العضوية المعتمدة.
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الزبير
Al Zubair

بندورة 
35 طن

خس 
390 طن

بامية
17 طن

باذنجان  
17 طن

بندورة 
102 طن

خس 
180 طن

بامية
20 طن

باذنجان  
3 طن

خيار
212 طن

فليفلة
 39 طن

بندورة شيري
16 طن

كوسة 
5 طن

خيار
144 طن

فليفلة
 61 طن

بندورة شيري
6 طن

كوسة 
5 طن

بندورة 
102 طن

بامية
20 طن

خيار
144 طن

فليفلة
مزارعنا 61 طن

الحصاد السنوي

مزرعة عبداهلل
الكابر - الزبير

مزرعة جاسم الشمسي             
الزبير

مزرعة سيف
الزبير

الحصاد السنوي

الحصاد السنوي
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الرؤية
أن نكون شركة تكنولوجية زراعية رائدة عالمًيا

تقّدم تقنيات ومنصات تزعزع المألوف

المهمة
 إلرساء مفهوم الديمقراطية في الزراعة المائية المحمية وأنظمة الزراعة 

المائية المعززة بإنارة التنمية وتوفير قدرة اختراق للحركات االجتماعية 
في مجال الزراعة الحضرية

عرض البيع 
الفريد

تعتبر شركة فيجيتيك عالمًيا المزّود الوحيد بتقنية األنظمة الداخلية 
المتكاملة في مجال الزراعة المائية، والتي تقوم ببناء المساحات 

الزراعية وتشغيلها بالكامل ضمن سوق الزراعة المائية والزراعة المعززة 
بإنارة التنمية.
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أهم المقتطفات 
المالية

فيجيتيك اوف ارابيا  م.م.ح - بيان 

مؤسسة المنطقة الحرة للوضع المالي
كما هو في 31 ديسمبر 2019
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(لم يخضع للتدقيق)
مالحظات ديسمبر   31, ديسمبر   31,

2019 2018

األصول درهم اماراتي درهم اماراتي

الموجودات غير المتداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات 4 3,817,473 -

األصول الجارية 3,817,473 -

الذمم التجارية
الموجودات المتداولة األخرى 5 8,925 -

النقد والنقد المعادل 6 505,392 -

األصول 7 194,273 1,750
708,590 1,750

مجموع األصول 4,526,063 1,750

حقوق الملكية والمطلوبات 8 962,500 10,000

مطلوبات غير متداولة 962,500 10,000

قروض طويلة األجل
9 2,671,443 -

المطلوبات المتداولة 10 455,498 -

الذمم الدائنة التجارية 3,126,941 -

المطلوبات المتداولة األخرى
11 10,000 10,000

القيمة المالية  -    -   

رأس المال  426,622  (18,250)

المساهمون ‹الحساب الجاري  436,622  (8,250)

األرباح المحتجزة  4,526,063  1,750 

(لم يخضع للتدقيق)
,ديسمبر  31 ,ديسمبر   31 مالحظات

درهم اماراتي درهم اماراتي
2018 2019

- 8,209,975 المبيعات
- (3,508,316) تكلفة المبيعات
- 4,701,659 12 /الخسارة) الربح اإلجمالي) 

(18,250) (4,256,912) مصاريف إدارية وعامة
(18,250) 444,747  األرباح التشغيلية /

))الخسارة
- 125 مصدر دخل آخر

(18,250) 444,872  صافي الربح / )الخسارة)
للفترة

- - الدخل الشامل اآلخر
(18,250) 444,872  إجمالي الربح / )الخسارة)

الشامل للفترة

           

AUTHORIZED SIGNATORY    
The annexed notes from pages 8 to 14 form an integral part of these financial statements. 
Independent auditors report is set on page 2-3.    
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لمــاذا الزراعة؟ ولماذا االن؟
بإمعــان النظــر حولنــا اليــوم، أصبــح من الواضــح جًدا أننا 

نجلــس علــى أعتــاب حــدوث خلل في نظامنــا الغذائي.

ليــس مــن المبالغــة القــول بــان النظام البيئــي الغذائي 
الحالــي متضــرر. فبينمــا الناتــج الزراعــي يكفي مــن الغذاء لكل 

إنســان علــى وجــه األرض؛ يتــم إهــدار ثلث هــذا الناتج مؤديا 
الــى ذهــاب 15٪ مــن الســكان إلــى النوم جياعــا كل ليلة. وهذا 
هــو أحــد األســباب األساســية وراء حاجتنــا إلى وضــع الزراعة في 
المقدمــة ومعالجــة القضايــا المختلفــة التــي تســاهم في هذه 

المشــكلة العالميــة.

دور التكنولوجيــا فــي هّز قطــاع الزراعة نحو التقّدم
ليــس هــدف الممارســات الزراعيــة البديلــة التفوق على 

األشــكال التقليديــة للزراعــة؛ فهي ليســت منافســة بين 
المزارعيــن أو المنهجيــة الزراعيــة، وإنمــا هــي منافســة ضد 
التغيــرات المناخيــة العالميــة التــي يمــر بهــا الكوكب؛ على 

غــرار االحتــرار العالمــي واألمطــار غير الموســمية وتــآكل التربة 
العليــا والتــي هي ليســت ســوى بعض المشــاكل التي 

تواجههــا الزراعــة التقليديــة ممــا يجعــل من المســتحيل 
توفيرغــذاٍء صحــي للجميع.

 LED تســمح لنــا تقنيــة الزراعــة المائيــة المدعومــة بتقنية
وتقنيــة الزراعــة المائيــة المحميــة العمــل علــى نطاق إنماء 

طعــام صحــي )خــاٍل من الترســبات( على مدار العــام، ونقله 
مــن المزرعــة إلــى المطبــخ بأقل من ســت ســاعات، وهذا هو 
عرضنــا الــذي نقدمــه مــن خالل مزارعنــا المحلية فــي كل بلد 

نعمــل فيه.

التوافــق مع اســتراتيجية األمن الغذائي لدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة

تحــت رعايــة وزيــرة الدولــة لألمــن الغذائي معالــي مريم بنت 
محمــد ســعيد حــارب المهيــري وبالتوافق مع اســتراتيجية 

األمــن الغذائــي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة والتــي تتكون 
مــن خمــس ركائــز: تنويــع مصادر الواردات الغذائيــة والبحث 

والتطويــر لزيــادة اإلنتــاج الغذائــي المحلــي والحد من هدر 
الطعــام والحفــاظ علــى معاييــر ســالمة الغذاء وزيادة قدرة 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة على االســتجابة لألزمات؛ حيث 

نشــعر بالفخــر ألننــا ســاهمنا بشــكل ملموس فــي جميع 
الركائــز وإنهــا لمســؤوليتنا االجتماعيــة واألخالقية باالســتمرار 

في هــذا العمل.

التطلع إلى المســتقبل - قادة المســتقبل
إن منصــة فيجيتيــك للتعّلــم هــي عبــارة عن نظــام بيئي 

معرفــي يوّفــر دورات عبــر اإلنترنــت ودروس علــى أرض الواقع 
فــي المزرعــة مــع أفضــل المهندســين الزراعيين ضمــن فئتهم 

لمناقشــة الممارســات الزراعيــة البديلــة. إذ دربنــا عــن طريق 
المنصــة خــالل الســنين أكثــر مــن 3,000 طالٍب من طالب 

المــدارس واآلبــاء والمعلميــن؛ وتكللــت الجهــود بحصول أكثر 
مــن 50 منهــم علــى شــهادة تؤهلهم كمزارعيــن حضريين، 

وبالتالــي جلــب الزراعــة إلى منازل ســكان اإلمــارات العربية 
المتحــدة. والهــدف مــن ذلــك هو تحضيــر 1,000 مزارع حضري 

علــى مــدى العاميــن المقبلين بالشــراكة مع المؤسســات 
األكاديمية.

كمــا أنشــأنا مختبــرات االبتــكار فــي قلب النظــام البيئي 
للجامعــة فــي الشــارقة فــي حديقة الشــارقة للبحث 

التكنولوجــي، واالبتــكار للعمــل بشــكل وثيــق مــع الطالب في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يخص القضايا األساســية 
لنظامنــا البيئــي الغذائــي، واالبتــكار المطلــوب إلحــداث تأثير 

ملمــوس لحل هذه المشــاكل.
photo- سيشــهد عــام 2020 تركيــب غــرف مفاعــل حيوي ضوئي

bioreactros وغــرف األكســجين عاليــة الضغــط hyper-baric إلثبات 
فعاليــة الزراعــة على نطاق واســع.

لقــد كان عــام 2019 عاًمــا صعًبــا في ســعينا إلثبات أنفســنا 
كفكــرة ومفهــوم، وفــي الميــدان وفي الغــرف الصفية وأمام 

اإلدارة وقاعــات االجتماعــات؛ باحثيــن عــن المعرفة وناشــرين 
لهــا حــول نمــوذج يتطــور ويجلب الربحيــة في صناعة تســتعيد 
اآلن مكانتهــا - ونحــن فخــورون بــأن نكــون العامــل المحّفز في 

هــذه الرحلة!

الرئيس التنفيذي للعمليات
همنت جولكا

التقرير السنوي - 2019
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اإلداري الفريق

التنفيذي المدير 
شروتريا رافندرا 

رجل أعمــال مخضرم
مقيــم فــي كوريــا ألكثــر من 3 عقود 

مــع نجاحــات متعــددة في قطاع 
تكنولوجيــا الغذاء

المالي المدير 

فّلاب براكاش 
خبيــر فــي األعمــال والتمويــل بخبرة تزيد 

عــن عقديــن فــي التعامل مــع البنوك 
متعــددة الجنســيات في اإلمــارات العربية 

المتحــدة؛ يحمــل فــي جعبتــه الفطنة 
االســتثمارية والوعي بالســوق

الرئيس التنفيذي لالســتراتيجية
اغاروال موكيش 

رجــل أعمــال فــي أكثر من مجــال ومتخصص
 فــي خلــق قيمــة لشــركات التكنولوجيا الناشــئة 

علــى مــدى العقديــن الماضيين 

الرئيس التنفيــذي للعمليات
جولكا همنت 

مهنــي فــي مجال الشــركات وذوخبرة 
تتعــدى 3 عقــود فــي األعمــال والتكنولوجيا 
مــع واحــدة من شــركات الطيــران الرائدة في 

الصناعــة والتي تقــود االبتكار 
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الرئيس اإلداري األعلى
باسكار راو

أكثــر مــن 25 عاًما مــن الخبرة في 
الهندســة الزراعية 

في الشــرق األوســط. متخصص في 
الزراعــة المائية والبســتنة -

 والنمــو فــي الظــروف الصحراوية مع 
إنتاجيــة عاليــة دون اســتعمال المبيــدات

مدير الســوق الشمالي 
أمول ساثي

مهنــي فــي مجــال التكنولوجيــا واإلدارة وذو 
خبــرٍة مؤسســية تتعــدى عقديــن من الزمن 

نابعــة مــن قيــادة التغييــر من خالل مســارالعملية 
والتكنولوجيــا. يقيــم حالًيــا في هلســنكي 

بفنلنــدا ويقــود الزراعــة الذكيــة الرقمية 
لفيجيتيــك فــي بلدان الشــمال اإلســكندنافية.

مدير السوق الكوري 
ريكي لي

تقنــي يركــز علــى علم إنــارة التنمية 
الزراعيــة؛ إدارة أنشــطة البحــث والتطوير 

ومســؤوليات أعمــال المكتب الرئيســي

الهندسي   المدير 
ساتكار رافندرا 

مجــال تركيــزه يصــب في األنظمة الهندســية 
نحــو قيــادة المــزارع الذكية الرقميــة. لديه ما 

يقــرب مــن ثالثة عقــود من الخبــرة العملية 
فــي الهندســة الكهربائيــة واإللكترونيات 
فــي أنظمــة النمــو لدينــا ممــا يجعله ركيزًة 

أساســية فــي اســتراتيجية التنفيــذ لدينا.

مدير شــؤون البنية التحتية  
ماِلك شاهزاد

تطويــر البنيــة التحتيــة هــو المفتــاح لقيادة 
التغييــر اإليجابــي فــي جميــع مزارعنا. ولدى 

مالــك أكثــر مــن عقديــن من الخبرة فــي تطوير 
البنيــة التحتيــة للمــزارع المبنية لشــركة 

فيجيتيــك وعمالئهــا. 

كبير مســؤولي التسويق
تبارك رازفي

أحــد المخضرميــن فــي هــذه الصناعة إذ 
يتمتــع بأكثــر مــن 25 عاًما مــن الخبرة 
في التســويق واالتصاالت في الشــرق 
األوســط. عمل مع أســماٍء رائدة مثل 

اإلماراتيــة وأديــداس والنــد روفر وبي إم 
دبليــو ونيســان وإنفينيتــي، ذلــك على 

ســبيل المثــال ال الحصر.

مدير السوق األوروبي
أنطون شولز

خبيــر إدارة محنــك يعمــل عبــر مختلف 
الثقافــات والمناطــق الجغرافيــة. ذو خبــرة 
فــي صياغة السياســات واالســتراتيجيات 

علــى المســتويين المحلــي والدولــي نحو 
التغيير المســتدام.

كبير مســؤولي االلتزام
بابنا ألوك 

لــدى ألــوك أكثــر من 22 ســنة خبرة في 
صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات بمــا في ذلك 

ســنتان في آســيا والمحيط الهادئ و 15 ســنة 
في الشــرق األوســط وأفريقيا و 4 ســنوات في 

الهنــد. مجــاالت خبرتــه هــي المبيعات وبناء 
الفريــق والجغرافيــا الجديــدة وتطويــر األعمال 

الجديدة

)اسكندنافي( 
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نتائج
السنة الفائتة
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أحداث 2019
10 مزارعين

االمارات
 العربية المتحدة

الهند الكويت روسيا ُعمان كوريا البحرين

ألراضي المزروعة

المزارع الرأسية المنتجات الطازجة

الدفيئات التي تم بناءها 

5 تثبيتات
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ال شيء مستحيل
رغــم خبــرٍة طويلــة تمتــد أكثر من عقديــن ونصف في 
التنميــة الزراعيــة، إال أن هــذا العــام فــي فيجيتيــك كان 

مــن أكثــر التجــارب صعوبــة وتحديــا حتى اآلن على 
الصعيــد الشــخصي. حيــث لطالمــا كان إنشــاء فريٍق 

مــن المهندســين الزراعييــن المتحمســين ضمــن أفضل 
مهاراتــي ولكــن عمليــة اختيــار األفراد المناســبين الذين 

ســيتبنون مبــدأ زعزعــة المفاهيــم التقليديــة كقاعدة 
جديــدة لهــم، كانــت تجربــة تعليمية بحق.

قمنــا بإثبــات مكانتنــا كفريــق عالــي األداء من خالل 
الكثيــر مــن التشــكيل والعصــف الذهنــي والتطبيع؛ 

ونحــن ســعداء بكــون نتاجنــا لــكل متر مربــع كواحد من 
األعلــى فــي المنطقــة مــع اإلبقــاء على أقل بصمــة كربونية 
لحمايــة البيئــة. تقــدم مزارعنــا الرأســية الداخليــة مثاالً حًيا 
لمســتقبل الزراعــة علــى نطاق واســع. مــع أكثر من 45,000 
قــدم مربــع مــن IVF بســعة تزيــد عــن 3 ماليين رأس خس 

ســنوًيا، نحن فخورون بتشــغيل واحد من مســاحات 
النمــو الزراعــي األكثــر تقدمــا في البلــد والمنطقة.

الزراعــة الحضرية - واقع حقيقي
لقــد قمنــا بزراعــة أكثــر من 1.6 مليــون كيلوغرام من 

الخضــروات فــي عــام 2019 ممتــدًة على مســاحة 1.4 مليون 
قــدم مربــع مــن األراضــي الزراعية، ولكــن األهم من ذلك 
كان اســتخدامنا ميــاه أقــل بنســبة 90٪ أثنــاء زراعة هذه 

الخضــروات وحفاظنــا أيًضــا علــى أكثر مــن 1.4 مليون قدم 
مربــع مــن األراضــي بســبب مزارعنا الرأســية الداخلية. 
نقيــس كل عنصــر مــن عناصــر المدخــالت والمخرجات 

مــن مزارعنــا باســتخدام حــل تخطيط موارد المؤسســة 
.ERP العالمــي

الميــزة التــي يقدمهــا هــذا الحل هــي الشــفافية الكاملة 
لعمالئنــا مــن خــالل رمــز QR بســيط يمنحهم رؤيــة كاملة 

بمــا فــي ذلــك الحقل الــذي تم حصــاد المحصول منه، 
وكل ذلــك ممكــن معرفتــه حتــى بتواجدهم فــي المنزل 

باســتخدام هواتفهــم المحمولــة. إن المــزارع الذكية 
الرقميــة تصبــح واقعــا مــع فيجيتيك. 

الزراعــة ذات األثر االجتماعي
دور المهندســين الزراعييــن الحقيقــي هــو زراعــة وتوفير 

محاصيــل مغذيــة صحيــة للمجتمــع. وعمــل ذلك من 
خــالل تحســين العائــد مع ضمان اســتخدام أســاليب زراعة 

صديقــة للبيئــة. ونحــن نتطلــع دائًمــا فــي فيجيتيك إلى 
االبتــكار وتقديــم المزيــد- وهــذا هو الســبب الوحيد الذي 

اســتثمرنا فيــه الوقــت والطاقــة والتكنولوجيا إلنشــاء 
برنامــج المــزارع الحضــري “Urban Grower” ولدينــا رؤية نحو 
تحضيــر 1,000 مــزارٍع حضــري - الطــالب واآلبــاء والمعلمين 

الذيــن لطالمــا أرادوا زراعــة طعامهــم ولكنهم لــم يكونوا 
متأكديــن مــن كيفيــة القيــام بذلك. حيــث صمم فريق 

الهندســة الزراعيــة منهًجــا تدريبيــا مدته 10 ســاعات 
ليأخــذ قادتنــا المســتقبليين فــي رحلة إلى أساســيات 

الزراعــة - البــذر والــزرع والتقليــم والحصاد مع اســتيعاب 
التقنيــات الجديــدة المتاحــة إلنشــاء نظــام بيئي مســتقر 

للغــذاء. كمــا وقعنــا مذكــرة تفاهم للتعــاون البحثي 
االســتراتيجي مــع أكاديميــة مانيبــال للتعليــم العالي)  

MAHE، دبــي( التغذيــة والعلــوم حيــث نعمل علــى البحث 
فــي أنــواع الطعــام الخاصــة بمعالجة الســمنة لدى 

األطفــال ومــرض الســكري من النــوع 2 داخل دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة.

نتعــاون مــع تيــارات المعرفــة المتعددة ونعيــد تحديد 
هدفنــا لتمكيــن قيــام المزارع فــي كل منزل!

الرئيس اإلداري األعلى 
بيان
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فرادنا هم 
نجاحنا

فريقنا يدعم الزراعة المســتدامة
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آراء العمالء



لقــد وثقنــا فــي فيجيتيــك بتقنيتهــا المتقدمــة فــي الزراعــة المائيــة بمســاعدة تقنيــة LED وإنشــاء مزرعة رأســية داخلية 
عالميــة المســتوى فــي اإلمارات العربيــة المتحدة. 
لقــد تعرفنــا عليهــم ضمــن فعاليــة AgraME عــام 2019،  ويســعدنا أن نــرى الخضــروات الخضــراء الورقيــة تنمــو في منشــأتنا 
بطريقــة مســتدامة وصديقــة للبيئة.

لقــد اســتثمرنا فــي هذا المشــروع إليماننا بــأن التكنولوجيا الزراعية هي الســبيل للمضي قدًمــا لبلداننا ومنطقة 
مجلــس التعــاون الخليجي لتصبــح مؤمنة غذائيا.

ا يخطــر ببالــي اســم أي شــركٍة أخرى أفضــل للعمل جنًبا إلى جنــب معها، وأتطلع إلى رؤية هــذه العالمة التجارية في 
كل منزل في المســتقبل، وهذا شــيٌء ُمحّتم.

مديــر التســويق واالتصــاالت لدبــي لتجــارة التجزئة وشــركة ســرود للضيافة

فيجيتيــك هــي شــريٌك تجــاري وليــس مــوّرد فقــط. ولفتــوا نظرنــا نحوهم من خــالل قيمهم األساســية ومنتجهم 
الــذي أثــار إعجابنا جًدا.

أظهــرت لنــا فيجيتيــك أنــه يمكنــك تحقيــق التــوازن بيــن اإلنســانية والبيئــة والربح نحو مســتقبٍل أكثر إشــراقا.

علي العيسى
الكويت

ِنكي والش
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)Healthy Farm Eatery(  الشــيف التنفيــذي ومؤســس مــأكل المزرعــة الصحيــة

أؤمــُن بفلســفة الطبــخ القلــوي )القاعــدي( مــن أجــل رفاهنــا. “الصحــة هــي فعــل متوازن مــن الطبيعة”. ولذلــك علينا تنــاول الكثير 
مــن الخضــروات العضويــة، التــي تنضــج وتــزرع محلًيا، ألجســاٍم متزنة وغنيــة بالقلويات.

العثــور علــى المصــدر الصحيــح لوصفاتي كانــت مهمتي، ونجحت بذلك عندمــا تعّرفت على فيجيتيــك وأصبح عملي في 
إنشــاء الوصفــات أســهل بكثيــر حيث وجدت أخيًرا مكوناٍت يمكنني اســتخدامها في األطبــاق اإليطالية األصيلة.
- وكل ذلــك في صحاري اإلمارات.

الشيف لوكا

9

)GEMS(  أكاديميــة جيمــس الحديثــة

عقــدت أكاديميــة GEMS الحديثــة شــراكة مــع فيجيتيــك للريــادة مــن خــالل إنشــاء برنامــج تعليمي فريد ألوليــاء األمور والطالب 
والمعلميــن وموظفــي الدعم.

“-برنامــج المزارعيــن الحضريين”.
هــذا البرنامــج مزيــج مــن التعلــم عبــر اإلنترنــت والتعلــم العملــي علــى أرض الواقع فــي مــزارع فيجيتيك، مكمًلا بدرٍس رئيســي 

شــامل مــع فريــق الهندســة الزراعيــة وكذلــك بإنشــاء مســاحة فيجيتيك مشــتلية في مباني مدرســتنا.

تخــرج أكثــر مــن 40 مشــارًكا من هــذا البرنامج المميز، ونحــن ملتزمون بتحضيرألف مــزارع حضري بحلول عام 2021- إنه 
لمثــاٌل رائــع لمهمتنا في دعم أهــداف التنمية المســتدامة لألمم المتحدة.

نارغيش خامباتا
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المسؤولية 
االجتماعية للشركة  
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443610

المشروع 
الشمسي األولي

كيلو واط طنا هكتارا لترا
مليون26

مزارع رأسية 
لحفظ األراضي

حفظ المياه باستخدام 
تقنية الزراعة في الماء

Hydroponics

تقليل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون كما هو 

محقق محلًيا
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نهتم ببيئتنا



منصــة التعلــم تمّثل فــرع التعلم والتطوير في شــركة فيجيتيك. وقد تم 
تأســيس هــذا الكيــان لمعالجة تحديات األعمال فــي مجاالت النمو واألكل 

الصحّية. والحياة 

تؤمن فيجيتيك بالعملية التشــاركية؛ إشــراك الطالب في األنشــطة الزراعية 
وخلق فرٍص للتعلم والممارســة وكســب المهارات. وبالتالي مســاعدة األفراد 

علــى اكتســاب الكفــاءات المهمة جدا والثقة الالزمــة لمواجهة التحديات 
التي ذكرناها ســابقا. 
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منصة التعلم 



تتكــون منصة التعلم من خمســة برامج 
رئيسية:

• جــوالت فــي المزرعــة متاحــة لعامة الناس
• جــوالت فــي المزرعــة لطالب المدارس

• دورة الزراعــة المائيــة )Hydroponics( للمســتوى 
اإلبتدائــي، المســمية دورة المــزارع الحضري

• دورة الزراعــة المائيــة للمســتوى المتوســط
• دورة الزراعــة المائيــة للمســتوى المتقــدم

جــوالت فــي المزرعــة متاحــة لعامة الناس
يمكــن لــزوار فيجيتيــك تجربــة الزراعــة فــي بيئة آمنة 

وممتعة.
تشــمل المرافــق ما يلي:

LED المختبــر -  الزراعــة المائيــة المدعومــة بمصابيــح 
 جولــة فــي مصنــع اإلنتــاج - المزرعة الرأســية الداخلية  

 جولــة فــي بيــت الدفيئــة -  الزراعــة المائيــة المحمية
منصــة التعلــم - برنامــج المــزارع الحضري

 حضانــة المــالك  - التأثيــر االجتماعــي

جــوالت المزرعة لطالب المدارس

تســتمر الجولــة عــادة حوالي ســاعتين حيــث يختبر 
الطــالب التعلــم فــي أربع محطــات. ويتم إجراؤها 

 Scravel بالشــراكة مع شــركة الرحالت
الحضانــة – يتــم فيهــا شــرح مفهــوم االحتباس الحراري 

والعمــل فــي أنشــطة البذور والزرع.
 المعمــل – يتــم هنــا شــرح مفهوم المزرعة الرأســية 

الداخليــة وأنظمــة األتمتــة للمزرعة.
الحصــاد – جلســتي حصــاد )أٌي مــن المحاصيــل التاليــة – 
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دورة الزراعــة المائية للمســتوى اإلبتدائي المســمية أيضــا دورة المزارعين الحضريين.

 تتكــون الــدورة مــن محوريــن رئيســيين لتعزيــز تجربــة التعلــم الخاصة بك:
 1. التعلــم عبــر اإلنترنــت )حوالي ســاعتين(

 2. نظريــا وعمليــا فــي مزرعــة فيجيتيــك  )حوالــي 8 ســاعات(

المــزارع الحضــري والتعلــم عبــر اإلنترنــت Urban Grower eLearning – تمّثــل الجــزء األكاديمــي من 
الــدورة التدريبيــة مــن خــالل منصــة التعلــم عبــر اإلنترنــت مع عــروض تفاعليــة تتضمن مقاطــع فيديو وصوت 

ورســومات وقــراءة. بــدءًا بـــ 1. مقدمــة إلــى فيجيتيــك و2. مقدمــة إلى وحــدات المســتوى االبتدائي للدورة.

ينقســم المســتوى االبتدائــي لــدورة التعليــم اإللكترونــي إلــى 5 وحــدات متبوعــة باختبار أســئلة اختياري 
متعــدد قصيــر بعــد كل وحــدة. الوحــدات الخمس هــي كما يلي:

3. مرحبــا بكــم فــي الزراعــة – فهم أساســيات الزراعــة وعلم الزراعة.
 4. الزراعــة المائيــة 101 – تعلــم بشــكل متعمــق عــن األنــواع المختلفــة لزراعــة الزراعــة المائية.

 5. إدارة وســائل النمــو- تعــرف علــى كيفيــة زراعــة المحاصيــل في غيــاب التربة.
6. إدارة الميــاه – فهــم أهميــة الميــاه فــي عمليــة النمو.

 7. إدارة التغذيــة – اكتشــف ماهيــة التكافــل بيــن النباتــات ومتطلبــات التغذيــة الخاصــة بهــم. وقــم بفهم 
دورات النمــو والحاجــة المتغيــرة للتغذيــة.

لدينــا أيًضــا برنامــج المــزارع الحضــري Urban Grower للمــدارس – وهــي عبــارة عــن دورة تدريبيــة مدتها 10 
ســاعات فــي المزرعــة – منهــج دراســي عبــر اإلنترنــت لمــدة ســاعتين و 8 ســاعات في المزرعــة )للطالب من 
الصــف الرابــع ومــا فــوق واآلبــاء والمعلميــن(. العدد لكل دفعة هو12-15 مشــاركا وهناك شــهادة رســمية 

تقــّدم فــور االنتهاء من الدورة. 
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الشركاء
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تفاصيل 
البيانات المالية

فيجيتيك اوف ارابيا – مؤسسة المنطقة الحرة   
إيضاحات حول البيانات المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019



                 
             القيمة لكل سهم   عدد األسهم          االسم    
               100    100                  10,000

           100    100                   10,000 
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1. الوضع القانوني ونشاط األعمال

 تــّم تســجيل فيجيتيــك اوف ارابيــا – م.م.ح فــي تاريــخ 29 ســبتمبر 2016 فــي المنطقــة الحــرة بعجمــان كمؤسســة منطقــة حــرة ذات مســؤولية محــدودة، عجمــان، اإلمــارات العربيــة المتحدة.
تعمــل المؤسســة وفًقــا للترخيــص الممنــوح فــي التجــارة العامــة لالســتيراد والتصديــر “General Trading Import & Export” بموجــب ترخيــص رقــم 19440.العنــوان المســجل للمؤسســة هــو B.C. 1301591، عجمــان، 

اإلمــارات العربيــة المتحدة.
يديــر المؤسســة رافينــدرا بادماكار شــروتريا

بادماكار الكســمان شــروتريا.

المساهمون ونسبتهم من أرباح المنشأة

رافيندرا بادماكار شروتريا بادماكار الكسمان شروتريا.

 المجموع بالدرهم
اإلماراتي

2. ملخص أهم السياسات المحاسبية 
فيمــا يلــي ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية التــي تــم اســتخدامها في إعــداد هذه البيانــات المالية.

2.1 أســاس إعداد القوائــم المالية
)أ( بيــان االمتثــال للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وقانــون اإلمارات العربيــة المتحدة.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة للمنشــأة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة (IFRS). ويتــم اعتمــاد المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة مــن قبــل مجلس معاييــر التقاريــر المالية (FRSC) من 
.(IASB) التصريحــات الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية

تــم إعــداد البيانــات الماليــة باســتخدام قواعــد القيــاس التــي حددتهــا المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لــكل نــوع من أنواع األصــول والديون والدخــل والمصروفات. تم إعداد هــذه البيانات 
الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخية.

)ب( العملــة الوظيفيــة وعملــة العرض
ُتعــَرُض هــذه البيانــات الماليــة بالدرهــم اإلماراتــي، وهــي العملــة الرئيســية لتقاريرالمنطقــة الحــرة، وتمثــل جميــع القيــم مبالــغ مطلقــة ما لــم ُيذكر خالف ذلك.

2.2 تأثيــر التعديــالت والتفســيرات الجديــدة علــى المعاييــر الحالية
لــم تقــم المؤسســة بتطبيــق معاييــر أو تفســيرات محاســبية جديــدة تــم إصدارهــا ولكن لــم يتــم تفعيلها بعد.

 مــن المســتبعد أن يكــون لهــذه المعاييــر والتفســيرات أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للمنشــأة فــي فتــرة التطبيــق األولي. 
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2.3  األصــول المالية
يتــم تعريــف النقــد والنقــد المعــادل علــى أنــه النقــد فــي الصنــدوق والودائــع تحــت الطلــب واالســتثمارات قصيرة األجــل عالية الســيولة القابلــة للتحويل بســهولة إلــى المبالغ النقديــة المعروفة 

والتــي تخضــع لمخاطــر ضئيلــة مــن التغيرات فــي القيمة.
الذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــاٍت ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط. تنشــأ عندما تقدم المؤسســة خدمات مباشــرة للمديــن دون نية تداول 

الذمــم المدانــة. ويتــم تضمينهــا في األصــول الحالية.

2.4 اإللتزامــات المالية
تشــمل اإللتزامــات الماليــة ذمــم تجاريــة وذمــم دائنــة ومطلوبــات غيــر متداولــة أخــرى. يتــم االعتــراف باإللتزامــات الماليــة عندما تصبح المنشــأة طرًفا فــي االتفاقيــات التعاقدية لألداة.

2.5  المخصصــات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عنــد وجــود إحتماليــة أن تــؤدي االلتزامــات الحاليــة إلــى تدفــق المــوارد االقتصاديــة ويمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق حتــى إذا كان توقيــت أو مقدار التدفــق الخارجي ال يزال 

غيــر مؤكــدًا. ينشــأ االلتــزام الحالــي مــن وجــود التزام قانونــي أو بّناء ناتج عن أحداث ســابقة.
 ويتــم قيــاس المخصصــات علــى أســاس النفقــات المقــدرة المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي، بنــاًء علــى أكثــر األدلــة الموثوقــة المتوفــرة بتاريــخ المركز المالــي الحالي، بما في ذلــك المخاطر 

والشــكوك المرتبطــة بااللتــزام الحالي.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد مباشــرًة، إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبر مــن قيمتهــا المقدرة القابلة لالســترداد.

2.6 االعتــراف باإليرادات
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات إلــى الحــد الــذي يمكــن قيــاس اإليــرادات بشــكل موثــوق بــه، ومــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصادية إلى المنشــأة، ويمكن قيــاس التكاليــف المتكبدة أو التي ســيتم 

تكبدهــا بشــكل موثوق.

2.7 اإليجــارات التمويليــة
عقــود اإليجــار التمويلــي هــي عقــود اإليجــار التــي تحــول إلــى المنشــأة بشــكل جوهــري جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة البنــد المؤجــر وتصّنف على أنهــا عقود إيجــار تمويلي، ويتم 

االعتــراف بهــا كموجــودات ومطلوبــات فــي بيــان المركــز المالــي بمبالــغ متســاوية عنــد بــدء عقــد اإليجــار للقيمــة العادلــة للممتلــكات المؤجــرة أو؛ إذا كانــت أقل، بالقيمــة الحاليــة للحد األدنى من 
مدفوعــات اإليجــار. يتــم تقســيم مدفوعــات اإليجــار بيــن تكاليــف التمويــل وخفــض التــزام اإليجــار لتحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد المتبقي من االلتزام. يتــم تحميــل تكاليف التمويل مباشــرة 

مقابــل الدخل.

2.8 العملــة الوظيفيــة ومعامــالت العمــالت األجنبيــة
)أ( العملــة الوظيفيــة وعملــة العرض

يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة األوليــة التــي تعمــل فيهــا المنشــأة )العملــة الوظيفيــة(. تــم عرض البيانــات المالية بالدرهــم اإلماراتي، وهي 
العملــة الوظيفيــة وعملــة العرض للمؤسســة.

)ب( المعامــالت والرصيد
 تحتفــظ الســجالت المحاســبية للمنشــأة بالدرهــم اإلماراتــي. 



4.  الذمم المدينة التجارية     
األصول الثابتة بناء المزرعة المجموع

التكلفة
اعتباًرا من 1 يناير 2019  -    -    -   

اإلضافات  22,000  4,199,141  4,221,141 

كما في 31 ديسمبر 2019  22,000  4,199,141  4,221,141 

االستهالك المتراكم
كما في 1 يناير 2019  -    -    -   

التكلفة خالل السنة  4,750  398,918  403,668 

كما في 31 ديسمبر 2019  4,750  398,918  403,668 

صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2019  17,250  3,800,223  3,817,473 

صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2018  -    -    -   
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3. أحكام وتقديرات محاسبية هامة
يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة مــن اإلدارة عمــل تقديــرات وافتراضــات قــد تؤثــر علــى المبلــغ المســجل للموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإليــرادات والمصروفــات واإلفصاح عن االلتزامــات المحتملــة والمبالغ 

الناتجــة والقيــم العادلــة. تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل وقد تختلــف النتائــج الفعلية عــن المبالغ المبلــغ عنها.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية علــى أســاس مســتمر. ويتــم إدراج تعديــالت التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقدير وفي أي فتــرات مســتقبلية متأثرة.

 3.1 أحــكام إداريــة حاســمة فــي تطبيق السياســات المحاســبية
فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمنشــأة، اتخــذت اإلدارة األحــكام التاليــة باســتثناء تلــك التــي تنطــوي علــى التقديــر، والتــي لهــا األثــر األكبــر على المبالــغ المعترف بهــا في البيانــات المالية:

المخصصــات والطوارئ
تعــود القــرارات التــي تحتــاج الــى التمييــز بيــن المخصصــات والطوارئ الــى اإلدارة لتحكم بهــذا الخصوص.

2.9 انخفــاض قيمــة األصــول غيــر المالية
يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة جميــع األصــول الفرديــة األخــرى عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قد ال تكــون قابلة لالســترداد. يتم االعتراف بخســارة انخفاض 

القيمــة للمبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه القابلــة لالســترداد. القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة األعلــى، وتعكس ظروف الســوق ناقصــً تكاليف البيــع والقيمة 
المســتخدمة.



)لم يتم تدقيقه حسابيا)
الدرهم اإلماراتي الدرهم اإلماراتي

5.  الذمم المدينة التجارية
- 8,925 المدينون المتعددون
- 8,925

6. الموجودات المتداولة األخرى
- 505,392 مقّدم للموردين
- 505,392

7. النقد وما يعادله
1,750 194,273 النقد والنقد المعادل

1,750 194,273

8. قرض طويل األجل
10,000 962,500 قرض من الغير
10,000 962,500

9. المدفوعات التجارية
- 2,671,443 دائنون ومتفرقات من العمالء
- 2,671,443

10. الخصوم المتداولة األخرى
- 455,498 دائنون آخرون
- 455,498

11. رأس المال
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع -

10,000 10,000   100 سهم بقيمة 100 درهم لكل سهم
10,000 10,000

12. مصروفات ادارية وعامة
- 2,382,733 نفقات استحقاقات الموظفين
- 403,668 نفقات االستهالك
- 2,869 التكلفة المالية
18,250 1,467,642 نفقات أخرى
18,250 4,256,912
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المفــوض بالتوقيع
تشــكل المالحظــات المرفقــة فــي الصفحــات مــن 8 إلــى 14 جــزءًا ال يتجزأ مــن هذه البيانــات المالية.
تقريــر مدققــي الحســابات المســتقلين فــي الصفحات 2-3.

 فيجيتيــك اوف ارابيا – م.م.ح

13. إدارة مخاطر األدوات المالية
إدارة مخاطــر رأس المال

تتــم إدارة رأس المــال مــن قبــل المؤسســة بطريقــة تمكنهــا مــن البقــاء »كمشــروٍع مســتمر« مع زيادة عائدات المســاهم.

يتكــون هيــكل رأس مــال المنشــأة مــن النقــد ومــا يعادلــه وحقــوق الملكيــة المنســوبة إلــى حامــل األســهم، والتــي تتكــون من رأس المال المصــرح به والمصــّدر والمدفوع والفائض المكتســب.
تقــوم المؤسســة ضمــن سياســة إدارة المخاطــر بمراجعــة تكلفــة رأس المــال والمخاطــر المرتبطــة بــرأس المــال. حيــث تقــوم المنشــأة بموازنــة هيــكل رأس المــال بناًء علــى المراجعة أعاله.

إدارة مخاطر الســوق
 المخاطــر الماليــة التــي تتعــرض لهــا المنشــأة فــي المقــام األول هــي المتعلقــة بالتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة )مخاطــر العمــالت( وأســعار الفائــدة. إذ أن مخاطــر العملة هــي مخاطر تقلــب القيمة 

العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. ومخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقدية المســتقبلية ألداة 
ماليــة بســبب التغيــرات في أســعار الفائدة في الســوق.

إدارة مخاطــر العمــالت األجنبيــة - ال تتعــرض المنشــأة إلدارة مخاطــر العمــالت األجنبيــة.

إدارة مخاطــر االئتمان
تتكــون الموجــودات الماليــة التــي مــن المحتمــل أن تعــّرض المنشــأة لترّكــز مخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي مــن أرصــدة البنــوك وذمــم مدينــة. يتم وضــع الحســاب البنكي الخاص بالمنشــأة لدى مؤسســة مالية 

ذات جــودة ائتمانيــة عالية.
إدارة مخاطــر الســيولة - تراقــب اإلدارة باســتمرار تدفقاتهــا النقديــة لتحديــد متطلباتهــا النقديــة.

14. عام
تــم تقريــب األرقــام إلى درهم واحد
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بيان مدقق 
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رأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لشــركة فيجيتيــك اوف ارابيــا – م.م.ح )»المؤسســة«( ، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 وبيــان الدخل الشــامل وبيــان التغيرات في 

حقــوق الملكيــة وبيــان التدفقــات النقديــة. وذلــك للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، والمالحظــات علــى البيانــات الماليــة، بمــا في ذلــك ملخٍص للسياســات المحاســبية الهامة.
برأينــا أن البيانــات الماليــة المرفقــة تعطــي نظــرة حقيقيــة وعادلــة للمركــز المالــي للشــركة كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019 وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريخ وفًقا 

.)IFRS( للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

على ماذا يستند هذا الرأي
نفذنــا التدقيــق وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs(. وإن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مذكــورة بشــكل أكبــر فــي قســم مســؤوليات المدققيــن عــن تدقيــق البيانــات الماليــة فــي تقريرنا. نحن 

مســتقلون عــن المنشــأة وفًقــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد أوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة وفًقا لهــذه المتطلبات.
نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة لتوفيــر أســاٍس يســتند له رأينا غير المشــروط.

مسائل التدقيق الرئيسية
هــذا القســم مــن تقريــر مدقــق الحســابات لدينــا مخصــص للمســائل المختــارة والتــي كانــت فــي تقديرنــا المهنــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات المالية. وقــد قررنا أنه ال توجــد مثل هذه األمور 

للتقريــر عنها.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة للقوائم المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات الماليــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وإعدادهــا وفًقــا لألحكام الســارية مــن اللوائــح التنفيذية للشــركات الصادرة عن 

المنطقــة الحــرة بعجمــان، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تعــد ضروريــة وفقــا لــإدارة لتمكيــن إعــداد البيانــات الماليــة الخاليــة مــن األخطاء الجوهرية، ســواء كان ذلك بســبب االحتيــال أو الخطأ.
تكــون اإلدارة مســؤولة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة »مشــروع مســتمر«، واإلفصاح -حســب االقتضاء- عن األمــور المتعلقة باالســتمرارية 

واســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تنــوي اإلدارة إمــا تصفيــة الشــركة أو توقيــف العمليــات، فــي حــال عــدم تواجــد بديل واقعي ســوى القيام بذلك. والمســؤولون عن الحوكمة مســؤولون 
عــن اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقارير المالية للشــركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بشــأن مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل- خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجة عــن االحتيال أو الخطأ، وإصــدار تقرير مدقق الحســابات 

الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكــد المعقــول هــو مســتوى عالــي مــن التأكيــد ولكنــه ليــس ضماًنــا بــأن التدقيــق الــذي تــم وفًقــا لمعايير التدقيق الدولية ســوف يكشــف دائًما عن خطــأ جوهري حال 
تواجــده. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء فــي البيــان عــن االحتيــال أو الخطــأ الغيــر مقصــود وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع بشــكل فــردي أو مجمــل أن تؤثــر بشــكل معقول على القــرارات االقتصادية 

للمســتخدمين، تلــك القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا على أســاس هذه البيانــات المالية.
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كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفًقــا لمعاييــر التدقيــق الدولية  ISAs، فإننا نمارس الحكــم المهني ونحافظ على الشــك المهني طوال فترة التدقيــق. نحن نقوم أيضا:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواء كان ذلــك بســبب االحتيــال أو الخطــأ الغيــر مقصــود، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات المراجعة التــي تســتجيب لتلك المخاطــر، والحصول 
علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاٍس واضــح لرأينــا. إن خطــر عــدم الكشــف عــن خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال أعلى مــن الخطر الناتــج عن الخطــأ الغير مقصود، حيــث قد ينطــوي االحتيال على 

التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق؛ مــن أجــل تصميــم إجــراءات المراجعــة المناســبة فــي تلــك الظــروف، ولكــن ليــس لغرض إبداء رأٍي حــول فعالية الرقابــة الداخلية للمنشــأة.

تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة التــي أجرتهــا اإلدارة.

اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتناًدا إلــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، إذا مــا كان هنــاك عــدم يقيــن مادي ألحداٍث أو ظــروف قد يثير الشــكوك حول قدرة 
المؤسســة علــى البقــاء كمشــروع مســتمر. وبذلــك، إذا اســتنتجنا وجــود عــدم يقيــن مــادي فيجــب علينــا تســليط الضــوء فــي تقريــر مدقــق الحســابات إلى اإلفصاحــات ذات الصلة فــي البيانات الماليــة، أو تعديل 

رأينــا، إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر مالئمــة. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقق الحســابات لدينا. ولكن قد تتســبب األحــداث أو الظروف المســتقبلية 
فــي توقــف المنشــأة عن العمل كمشــروع مســتمر.

تقييــم العــرض اإلجمالــي وهيــكل ومحتــوى البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تمّثــل المعامــالت واألحداث الكامنــة بطريقِة تحقــق عرضا عادال.

نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- بالنطــاق والتوقيــت المخططيــن للتدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلك أي أوجــه قصور كبيرة فــي الرقابة 
الداخليــة والتــي ســوف نحددها أثنــاء تدقيقنا.
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