
 شركة مساھمة عامة –الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 

 البیانات المالیة الموحدة تقریر مجلس اإلدارة و
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 



  مساھمة عامةشركة  –الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 
 البیانات المالیة الموحدة

 

 ةحفصرقم ال المحتویات

  

 ۱ مجلس اإلدارة تقریر

 ۳ ینتقلالمسات الحساب يمدقق یررقت

 ۷ الموحد الدخل الشامل بیان

 ۸ الموحد مركز الماليال نایب

 ۹ الموحد المساھمین وققح في راتیالتغ نایب

 ۱۰ الموحد ةیدنقال التدفقات نایب

 ۱۱ البیانات المالیة الموحدة حولإیضاحات 

 















  مساھمة عامةشركة  –الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 
 الموحد الشامل بیان الدخل

 دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل
 
 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 رھمد درھم إیضاحات 
    

 ۷۸٫٥٤۲٫۹۹۷ ۷۸٫۹۹٦٫٦۳۸  یرادات العموالتصافي إ
 ۳۱٫٥٥٥٫۲٤٦ ۳٥٫۸٥۹٫٥۱۷ ۳ إیرادات االستشارات والفائدة واإلیرادات األخرى

 ربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل
 ۲٫۲۷۹٫٦٥٦ ۱٦٫۹٦٥٫۹۳۷ ۱۰ األرباح والخسائر  

 )٤٥٫۱٦۱٫۸۸۳( )٥۳٫۸۸۲٫۳٤۱( ٤ وإداریة مصاریف عمومیة
 )۸٫٥۲٥٫۸۰۹( )۱۷٫۱۱٥٫۸٦٦(  تمویلتكالیف ال

    
 ٥۸٫٦۹۰٫۲۰۷ ٦۰٫۸۲۳٫۸۸٥  الربح للسنة

    
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر
    

 ٥۸٫٦۹۰٫۲۰۷ ٦۰٫۸۲۳٫۸۸٥  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    العوائد للسھم الواحد
 ۰٫۱۲٥ ۰٫۱۱۱ ۲۳ العوائد األساسیة والمخفضة للسھم الواحد  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .البیانات المالیة الموحدةمن ھذه ال یتجزأ جزءاً  ۲٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات من 

-  ۷ - 



  مساھمة عامةشركة  –الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 
 ركز المالي الموحدبیان الم

 دیسمبر ۳۱في 
 
 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 رھمد درھم إیضاحات 
    
    لموجوداتا

    الموجودات غیر المتداولة
 ۲٤٫۱۹۷٫٥۱٤ ۲۲٫٦۷۱٫۳٦۸ ٥ ومعدات ممتلكات
 ۲٤٫٥٦۹٫٦٦۲ ۲٤٫٥٦۹٫٦٦۲ ۷ الشھرة

    
  ٤۷٫۲٤۱٫۰۳۰ ٤۸٫۷٦۷٫۱۷٦ 
    
    لموجودات المتداولةا

 ٥۱۸٫۲۷۳٫۱۳٦ ٦٦٥٫٥۷۹٫۹٤۲ ۸ ذمم ھامش مدینة ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 ۳۲٫۷۰۷٫۲۰۹ ۳٥٫۰٥۷٫۲۰۹ ۹ األسواقودائع ضمان في 
 ٤٫٦۱۸٫۷۷٤ ۱٥٫٥۳۱٫٥۳۲ ۱۲ األوراق المالیةأسواق مبالغ مستحقة من 

 ٦۸٫۰۲۸٫٦۰۱ ۱۲۱٫٦۷۳٫٤٦۰ ۱۰ األرباح والخسائربالقیمة العادلة من خالل  ةمدرج اتاستثمار
 ۳۰۱٫۹۳۱٫٥۲۱ ۳٤۲٫٤۸۳٫٦۹۰ ۱۱ األرصدة البنكیة والنقد

    
  ۱٫۱۸۰٫۳۲٥٫۸۳۳ ۹۲٥٫٥٥۹٫۲٤۱ 
    

 ۹۷٤٫۳۲٦٫٤۱۷ ۱٫۲۲۷٫٥٦٦٫۸٦۳  إجمالي الموجودات
    

    لوباتحقوق المساھمین والمط
    حقوق المساھمین

 ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ۱۳ أس المالر
 )۲۸۳٫۹٦٦٫۳۲۰( )۲۸۳٫۹٦٦٫۳۲۰( ۱۳ احتیاطي االستحواذ
 ٥٤٫۲۳۱٫٥۷۰ ٦۰٫۳۱۳٫۹٥۸ ۱٤ االحتیاطي النظامي

 ۱٦٫٤۸۳٫۹٦۸ ۱۹٫٥۲٥٫۱٦۲ ۱٥ االحتیاطي العام
 ۱۳۳٫۳۱۷٫۸۷۳ ۱٥۷٫٥۲۲٫۳۸۳  األرباح المحتجزة

    
 ٤٦۹٫۹۸۲٫۹٤۹ ٥۰۳٫۳۱۱٫۰٤۱  ي حقوق المساھمینإجمال

    
    متداولةغیر المطلوبات ال

 ۳٫۹۳٤٫٦۹۷ ٤٫۷۸۰٫٦۱٦ ۱٦ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
    

    المطلوبات المتداولة
 ۲٥۳٫۷۱٤٫۲۳۷ ۳۰۰٫٤۲۸٫۰۷۰ ۱۷ الدفعذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

 ۲٦٫۳۸۰٫۹۷۹ - ۱۲ أسواق األوراق المالیةمبالغ مستحقة إلى 
 ۲۲۰٫۳۱۳٫٥٥٥ ٤۱۹٫۰٤۷٫۱۳٦ ۱۸ قروض قصیرة األجل

    
  ۷۱۹٫٤۷٥٫۲۰٥ ٦۰۰٫٤۰۸٫۷۷۱ 
    

 ٥۰٤٫۳٤۳٫٤٦۸ ۷۲٤٫۲٥٥٫۸۲۲  إجمالي المطلوبات
    

 ۹۷٤٫۳۲٦٫٤۱۷ ۱٫۲۲۷٫٥٦٦٫۸٦۳  إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات
    
 
 
    

 س الماليالرئی العضو المنتدب رئیس مجلس اإلدارة
   
 

 .البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات من 

-  ۸ - 



  شركة مساھمة عامة  –الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 
 وحدالم اھمینسالمبیان التغیرات في حقوق 

 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في  لسنة المنتھیةل
 
 

 
 رأس المال

 درھم
 ستحواذاال احتیاطي

 درھم
 نظاميال حتیاطياال

 درھم
 عام الحتیاطي اال

 درھم
 محتجزةال رباحاأل

 درھم
 اإلجمالي

 درھم
       

 ۲۹٥٫٦۹۳٫۳٦٤ ۸۳٫٤۹٦٫۷۷۳ ۱۳٫٦٤٤٫۳۱۹ ٤۸٫٥٥۲٫۲۷۲ - ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 - - - - )۳۹۹٫۹۱٥٫۸٥۸( ۳۹۹٫۹۱٥٫۸٥۸ )۱۳(إیضاح احتیاطي االستحواذ 

 ۱۱٥٫۹٤۹٫٥۳۸ - - - ۱۱٥٫۹٤۹٫٥۳۸ - )٦(إیضاح  سعر الشراء االعتباري
 )۳٥۰٫۱٦۰( )۳٥۰٫۱٦۰( - - - - ت على إصدار الحقوقتكلفة المعامال

 ٥۸٫٦۹۰٫۲۰۷ ٥۸٫٦۹۰٫۲۰۷ - - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 - )٥٫٦۷۹٫۲۹۸( - ٥٫٦۷۹٫۲۹۸ - - تحویل إلى االحتیاطي النظامي

 - )۲٫۸۳۹٫٦٤۹( ۲٫۸۳۹٫٦٤۹ - - - تحویل إلى االحتیاطي العام
       

 ٤٦۹٫۹۸۲٫۹٤۹ ۱۳۳٫۳۱۷٫۸۷۳ ۱٦٫٤۸۳٫۹٦۸ ٥٤٫۲۳۱٫٥۷۰ )۲۸۳٫۹٦٦٫۳۲۰( ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في الرصید 
       
       

 ٤٦۹٫۹۸۲٫۹٤۹ ۱۳۳٫۳۱۷٫۸۷۳ ۱٦٫٤۸۳٫۹٦۸ ٥٤٫۲۳۱٫٥۷۰ )۲۸۳٫۹٦٦٫۳۲۰( ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ٦۰٫۸۲۳٫۸۸٥ ٦۰٫۸۲۳٫۸۸٥ - - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 - )٦٫۰۸۲٫۳۸۸( - ٦٫۰۸۲٫۳۸۸ - - لنظاميتحویل إلى االحتیاطي ا
 - )۳٫۰٤۱٫۱۹٤( ۳٫۰٤۱٫۱۹٤ - - - تحویل إلى االحتیاطي العام

 )۲۷٫٤۹٥٫۷۹۳( )۲۷٫٤۹٥٫۷۹۳( - - - - )۱۳(إیضاح توزیعات أرباح مدفوعة 
       

 ٥۰۳٫۳۱۱٫۰٤۱ ۱٥۷٫٥۲۲٫۳۸۳ ۱۹٫٥۲٥٫۱٦۲ ٦۰٫۳۱۳٫۹٥۸ )۲۸۳٫۹٦٦٫۳۲۰( ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في الرصید 
       
 
 
 
 
 
 

 .البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات من 

-  ۹ - 



  شركة مساھمة عامة –ار والتطویر الرمز كوربوریشن لالستثم
 وحدبیان التدفقات النقدیة الم

 دیسمبر ۳۱في  لسنة المنتھیةل
 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم إیضاحات 
    

    األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ٥۸٫٦۹۰٫۲۰۷ ٦۰٫۸۲۳٫۸۸٥  الربح للسنة

    
    تعدیالت للبنود التالیة:

 ۳٫٦۹۳٫۰۸۳ ۲٫۸۱۱٫۰۱٦ ٥ االستھالك  
 ٤٥۸٫۲۰۱ ۱٫۷۲۲٫٥۰۲ ۱٦ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
 )۲٫۸۰۲٫۰٥۱( )۱٫۷۲۷٫۰٤۸( ۳ إیرادات الفائدة  
 ۸٫٥۲٥٫۸۰۹ ۱۷٫۱۱٥٫۸٦٦  تكالیف التمویل  
 )۲٫۲۷۹٫٦٥٦( )۱٦٫۹٦٥٫۹۳۷(  األرباح والخسائربالقیمة العادلة من خالل استثمارات مدرجة  منربح   
 )۱٤۰٫۰۲۷( )۲٫۳٦۸٫٤۰۰( ۳ إیرادات توزیعات أرباح  
 )۱۳٫٦۸۸( -  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات  
    
  ٦۱٫٤۱۱٫۸۸٦٦٫ ٤۱۳۱٫۸۷۸ 

    رات على:تغی
ً ھوامش،     )۱۲۸٫٤۸٦٫۲۰٥( )۱٤۷٫۳۰٦٫۸۰۷(  ذمم مدینة ومبالغ مدفوعة مقدما
 ۱٫٥۹۲٫۷۹۱ )۲٫۳٥۰٫۰۰۰(  األسواق فيودائع ضمان   
 )۱٫۹۹۱٫۷۹٥( )۳۷٫۲۹۳٫۷۳۸(  مالیة، صافيال األوراقمبالغ مستحقة من/ إلى أسواق   
 )۹٤٫۰۱٥٫۳۲۱( ٤٦٫۷۱۳٫۸۳۳  ذمم دائنة ومستحقات  
    

 )۱٥٦٫۷٦۸٫٦٥۲( )۷۸٫۸۲٤٫۸۲۸(  األنشطة التشغیلیة النقد المستخدم في
 )۱٫۱٦۱٫۱٥۳( )۸۷٦٫٥۸۳( ۱٦ المدفوعة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 )۸٫٥۲٥٫۸۰۹( )۱۷٫۱۱٥٫۸٦٦(  تكالیف التمویل المدفوعة
    

 )۱٦٦٫٤٥٥٫٦۱٤( )۹٦٫۸۱۷٫۲۷۷(  األنشطة التشغیلیةالمستخدم في صافي النقد 
    

    األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
 )۱۰٫۲۱٤٫٦۷۷( )۱٫۲۸٤٫۸۷۰( ٥ لكات ومعداتشراء ممت
 ۲٫۸۰۲٫۰٥۱ ۱٫۷۲۷٫۰٤۸  فائدة مستلمةإیرادات 

 ٦۰٫۰۰۰ -  ممتلكات ومعدات استبعادمتحصالت من 
 ۱٤۰٫۰۲۷ ۲٫۳٦۸٫٤۰۰  توزیعات أرباح مستلمةإیرادات 

 )٥٫٤۷۸٫۳۲٤( - ٦ شركة تابعةعلى ستحواذ اال
 )٦۲٫۷٦٤٫۳۲۷( )۱۷٦٫۷٤٦٫۳٥۳( ۱۰ ل األرباح والخسائرشراء استثمارات بالقیمة العادلة من خال

 ۷٤٫۸۱٦٫۳٤۷ ۱٤۰٫۰٦۷٫٤۳۱ ۱۰ األرباح والخسائراستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیع 
    

 )٦۳۸٫۹۰۳( )۳۳٫۸٦۸٫۳٤٤(  األنشطة االستثماریةالمستخدم في  صافي النقد
    

    األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة من 
 )۱٥۰٫۲٤۸٫۸۱٦( ۷٫۲۷۳٫٦۰۷  قصیرة األجل، صافي قروض

 ۹٤٫۹۱٥٫۸٥۸ -  حقوق متحصالت من إصدار 
 )۳٥۰٫۱٦۰( -  حقوقأسھم تكالیف المعاملة على إصدار 

 - )۲۷٫٤۹٥٫۷۹۳( ۱۳ توزیعات أرباح مدفوعة
    

 )٥٥٫٦۸۳٫۱۱۸( )۲۰٫۲۲۲٫۱۸٦(  التمویلیةاألنشطة المستخدم في  صافي النقد
    

 )۲۲۲٫۷۷۷٫٦۳٥( )۱٥۰٫۹۰۷٫۸۰۷(  ص في النقد وما یعادلھالنق
    

 ۳۹۰٫۲۷٥٫۰۷٦ ۱٦۷٫٤۹۷٫٤٤۱  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
    

 ۱٦۷٫٤۹۷٫٤٤۱ ۱٦٫٥۸۹٫٦۳٦ ۱۱ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 
    
 
 
 
 
 

 .البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ۲٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات من 

-  ۱۰ - 



  شركة مساھمة عامة  –الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 
 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

 
 
 

 شركة التقاریر المالیة ۱
 
مسجلة في  ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودةشركة مساھمة عامة  – كوربوریشن لالستثمار والتطویرالرمز إن  

شركة مساھمة عامة  أصبحتوقد بموجب مرسوم أمیري  ۱۹۷٥ یونیو ۲۱ في"اإلمارات ") دولة اإلمارات العربیة المتحدة (
 .۱۹۹۷ عام في

 
المشاریع التجاریة والصناعیة  في االستثمار "المجموعة") ھيبـ معاً یُشار إلیھا تھا التابعة (اإن األنشطة الرئیسیة للشركة وشرك 

وتنفیذ كافة  و التداول على الھامشوإدارتھا وتقدیم خدمات الوساطة ویشمل ذلك الوساطة في بیع وشراء األسھم  والزراعیة
 لصلة. المعامالت واألنشطة ذات ا

 
 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.۱۲۱۲۰۰المسجل للشركة ھو ص.ب إن العنوان  
 
 .۲۰۱۸فبرایر  ۱٤بتاریخ المجموعة إدارة من قبل مجلس الموحدة البیانات المالیة ھذه  اعتماد إصدارتم  
 
 

 أساس اإلعداد ۲٫۱
 
 .یة إلعداد التقاریر المالیةالدولالبیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر ھذه تم إعداد  
 
 

 أساس القیاس ۲٫۲
 
باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  ،التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأالبیانات المالیة الموحدة ھذه تم إعداد  

 والخسائر والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ التقاریر المالیة.
 
 

 وعملة العرضالتشغیلیة ملة الع ۲٫۳
 
 للمجموعة.التشغیلیة و العملة ) وھ"الدرھم"رات العربیة المتحدة (البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلماھذه  عرضتم  
 

 أساس التوحید ۲٫٤
 
كابیتال % من حصة الرمز كابیتال ذ.م.م. وأصبحت الشركة األم القانونیة للرمز ۱۰۰، تحصلت الشركة على نسبة ۲۰۱٦في  

. وبالتالي، فإن البیانات ۳بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ذ.م.م. تم احتساب ھذه المعاملة كاستحواذ عكسي،
 المالیة الموحدة ھي استمرار للبیانات المالیة للرمز كابیتال ذ.م.م. 

 
 . ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في التابعة شركاتھاوللشركة البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة ھذه  تتضمن 
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 (تتمة) توحیدالأساس  ۲٫٤
 
في العوائد المتغیرة الناتجة من عالقتھا مع الجھة  ،المجموعة معرضة، أو یكون لدیھا الحقتكون یتم تحقیق السیطرة عندما  

ن خالل سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، مالعوائد المستثمر فیھا، ویكون لھا المقدرة على التأثیر على تلك 
 تقوم المجموعة بالسیطرة على الجھة المستثمر فیھا في حال، وفقط في حال أن للمجموعة:

 
  سیطرة على الجھة المستثمر فیھا (أي، حقوق حالیة تعطیھا المقدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة تمارس

 المستثمر فیھا)
 التعرض، أو الحقوق في العوائد المتغیرة الناجمة عن تعاملھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ و 
 .المقدرة على استخدام سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا 

 
ة باألخذ باالعتبار عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تقوم المجموع 

 أم ال، ویشمل ذلك: لجھة المستثمر فیھاكافة الحقائق والظروف عند تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على ا
 

 االتفاقیات التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الجھة المستثمر فیھا 
 الحقوق الناتجة من االتفاقیات التعاقدیة األخرى 
  وحقوق التصویت المحتملةحقوق تصویت المجموعة 

 
تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أن الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغییرات  

في أحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سیطرة على الشركة التابعة 
عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة  وتتوقف

التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الشامل الموحد منذ التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على 
 ة عن السیطرة على الشركة التابعة.السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموع

 
باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة. یتم استبعاد  للمجموعة،یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس سنة التقاریر المالیة  

الت بین أعضاء جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعام
 المجموعة بالكامل عند التوحید.

 
 البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة المدرجة أدناه:ھذه تشمل  
 

 الملكیة بلد التأسیس 
   

 ۹۹ اإلمارات  الرمز كابیتال ذ.م.م.
 ۹۹ اإلمارات  ارك ریل استیت ذ.م.م.

 ۹۹ إلمارات ا ذ.م.م.ش.ارك انفستمنت 
 ۹۹ اإلمارات  ذ.م.م. بروبرتیزارك 

 
یتم اعتبار الشركات التابعة أعاله شركات مملوكة بالكامل من قبل الشركة حیث تم االحتفاظ بالحقوق الغیر مسیطرة لصالح  

 نات المالیة الموحدة.الشركة. وبالتالي، ال یتم احتساب الحقوق الغیر مسیطرة فیما یتعلق بھذه الشركات التابعة في ھذه البیا
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 ۲۰۱۷ینایر  ۱المعاییر والتفسیرات الجدیدة الفعالة في  ۲٫٥
 
و إن السیاسات المحاسبیة المطبقة متوافقة مع تلك المستخدمة في السنة المالیة السابقة، باستثناء التعدیالت الجدیدة على المعاییر 

ترى اإلدارة بأن ھذه التعدیالت لیس لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة . ۲۰۱۷ینایر  ۱، الفعالة اعتباراً من المعاییر الجدیدة
 السنویة للمجموعة.

 
 ؛)۷سبة الدولي رقم تعدیالت على معیار المحا( مبادرة اإلفصاح •

 
 

 استخدام األحكام والتقدیرات  ۲٫٦
 
 الھامةالتقدیرات واالفتراضات  
قامت اإلدارة باتخاذ بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق ناء إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة، أث 

السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن 
 تلك التقدیرات.

 
قد  جوھریة، والتي لھا مخاطر یة األخرى للتقدیرات الغیر مؤكدةدر الرئیسإن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصا 

تم  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في لقیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة مادیة على اتتسبب في إجراء تعدیالت 
 مناقشتھا أدناه:

 
 المدینة لھامشتداول ا ذمماالنخفاض في قیمة  
غ. بالنسبة للمبالغ الجوھریة تحصیل كامل المبلتوقع ند عدم المدینة ع الھامشتداول ذمم لقابل للتحصیل من یتم تقدیر المبلغ ا 

ولكن مستحقة الدفع فیتم تقییمھا بشكل  ،بشكل فردي یتم القیام بھذا التقدیر كل على حدة، أما المبالغ الغیر جوھریة بشكل فردي
  حقاق ومعدالت االسترداد السابقة.جماعي ویتم تكوین مخصص وفقاً لفترة االست

 
: ۲۰۱٦(درھم  ٦٦۲٫۹۱۰٫۳۹۸ ما قیمتھ المدینة الھامشتداول ذمم ، بلغ إجمالي بیان المركز المالي الموحدكما في تاریخ  

 ٥٫۷٥۷٫٤۳۳: ۲۰۱٦(درھم  ٥٫۷٥۷٫٤۳۳ ما قیمتھ وبلغ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا درھم) ٥۲۰٫٥۱۸٫۹٦٤
ً في فترات مستقبلیة والمبالغ . یتم إدراج درھم) في بیان الدخل  تحصیلھاالمتوقع أیة فروقات بین المبالغ التي یتم تحصیلھا فعلیا
 .الموحد الشامل
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 استخدام األحكام والتقدیرات (تتمة) ۲٫٦
 
 (تتمة) الھامةالتقدیرات واالفتراضات  
 
 قیمة الشھرة في نخفاضالاختبار ا 
ي القیمة للمجموعة على احتساب القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي یتم اختبارھا. إن یعتمد اختبار االنخفاض ف 

القیمة قید االستخدام احتساب القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة قید االستخدام أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أعلى. تم 
طریقة رسملة العوائد. تم توضیح االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتحدید القیمة القابلة  عنصلة للوحدات المولدة للنقد ذات ال

 حول البیانات المالیة الموحدة. ۷لالسترداد بشكل إضافي في إیضاح رقم 
 
 األعمار االنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات 
االنتاجیة المتبقیة للممتلكات والمعدات بنھایة كل فترة تقاریر مالیة سنویة وفقاً تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار المتبقیة والقیم  

. بناًء على مراجعتھا، تعتقد اإلدارة بأن القیم المتبقیة واألعمار االنتاجیة للممتلكات والمعدات تم ۱٦لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 .موضوعيتقدیرھا بشكل 

 
 االستحواذ المعاكس 
المعاملة الستحواذ  كانتھي لتحدید ما إذا  ۲۰۱٦في  تم وضعھا التي المعاكسات الرئیسیة فیما یتعلق باالستحواذ إن االفتراض 

استحواذ أصل أو دمج أعمال. یشمل  كان أو مشتركةسیطرة تحت الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع تمثل معاملة 
على سبیل المثال، ما  ،عماللأل استمرارالشركة المستحوذ علیھا تمثل  كانتما إذا قبل وبعد المعاملة والمشتركة التقییم السیطرة 

بأنھا لیست  قامت اإلدارة بتحدید المعاملةمخرجات.  احداثالمقدرة على كان ھناك مدخالت وألیات مطبقة لھذه المدخالت لھا إذا 
لدیھا  مستقلة ثمار والتطویر ش.م.ع) تمثل أعماالً لالست المستحوذ علیھا (الرمز كوربوریشنالشركة وبأن مشتركة معاملة سیطرة 

   والمخرجات. المدخالتتنطبق على ھذه  ألیاتو مدخالت
 
والقیمة العادلة  الحصصتطلب من اإلدارة تحدید نسب تبادل ی االعتباري الذيالشراء احتساب سعر االستحواذ المعاكس یتطلب  

 درھم. ۱۱٥٫۹٤۹٫٥۳۸ بلغ االعتباري الشراء سعر ندارة بأ. حددت اإلللحصص التي تم تبادلھا
 
مفترضة كما في تم إدراج القیم العادلة للموجودات القابلة للتحدید والمطلوبات الاالستحواذ المعاكس  عملیة محاسبةكجزء من  

ارة. في حال أن قدیر اإلدعتمد تحدید القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذة، للمدى المعقول، على تتاریخ االستحواذ. ا
في حال كان سعر  یتم احتساب الفرق كشھرة تجاریة.  تجاوز القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا،سعر الشراء ی

 راج الربح في بیان الدخل الموحد.یتم عندھا إدالشراء أقل من القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا، 
 
اختبار االنخفاض في القیمة،  بھدفدرھم للمجموعة  ۳٫۹۲۸٫۰۰٦ة الشھرة الناتجة عند عكس االستحواذ بقیم قیمةتم تخصیص  

 ل.كمفید للمجموعة كالتعاون توقع اإلدارة أن یكون تحیث 
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 المحاسبیة الھامة ملخص السیاسات ۲٫۷
 
 اإلیراداتاالعتراف ب 
 قیاسمنافع االقتصادیة إلى المجموعة وإمكانیة قیاس اإلیرادات بدقة. یتم لتدفق الاإلیرادات للمدى المحتمل االعتراف ب یتم 

 اإلیرادات بالقیمة العادلة العتبارات الشراء المستلمة.
 
 إیرادات العموالت 
 ایرادات العموالت قیمة الفواتیر عن خدمات الوساطة المقدمة من قبل المجموعة خالل السنة.تمثل  
 
 الخدمات من إیرادات 
 ایرادات الخدمات االستشاریة واالبحاث عند تقدیم الخدمات بموجب العقد.االعتراف ب یتم 
 
 توزیعات األرباحاإلیرادات من  
توزیعات األرباح عندما ینشأ للمجموعة الحق في استالم المدفوعات، وھو عادةً عند اعتماد المساھمین اإلیرادات من یتم إدراج  

 لتوزیعات األرباح.
 
 تمویلإیرادات ال 
إن معدل الفائدة استخدام طریقة الفائدة الفعلیة. الدخل الشامل ب بیانالمدینة في  الھامشتداول  ذممإدراج إیرادات التمویل من یتم  

الدفتریة القیمة  إلى صافي المتوقع لألداة المالیةعلى مدى العمر  المستقبلیة المقدرةالتدفقات النقدیة  المعدل الذي یخصمالفعلي ھو 
، ولكن لألداة المالیةروط التعاقدیة كافة الش باالعتبارمع األخذ  المستقبلیةبتقدیر التدفقات النقدیة  المجموعة. تقوم ألصل الماليل

 .االئتمان المستقبلیةلیس خسائر 
 
 الممتلكات والمعدات 
  ً  في القیمة، إن وجدت. خفاضاالنالمتراكم وخسائر  االستھالك یتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا
 
ً  االستھالكیتم احتساب   قیمھا المتبقیة المقدرة باستخدام طریقة القسط الثابت على  لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصا

 في بیان الدخل الشامل. إدراجھاالمقدرة ویتم  اإلنتاجیةمدى أعمارھا 
 
 یلي:فترات المقارنة ھي كما دات للفترات الحالیة ووالمع المقدرة للممتلكات األعمار اإلنتاجیةإن  
 

 سنة ۳۰ المكاتب مباني
 سنوات ٥ معدات مكتبیة

 سنوات ٥ سیارات
 سنوات ٥ أثاث وتركیبات

 
لالنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم والمعدات یتم مراجعة القیم الدفتریة للممتلكات  

سترداد القیمة الدفتریة. عند وجود مثل ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القیم الدفتریة المبلغ المقدر القابل لالسترداد، یتم إمكانیة ا
 .لالسترداد خفض الموجودات إلي قیمھا القابلة

 
ت سوف تتدفق إلى فقط إذا كان من المحتمل أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالنفقا الالحقةیتم رسملة النفقات  

  .المجموعة
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 المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص السیاسات ۲٫۷
 
 دمج األعمال والشھرة 
 والمقاسة ةالمحول كإجمالي اعتبارات الشراء االستحواذیتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب تكلفة  

دمج لالمستحوذ علیھا. بالنسبة  الجھةحصص من الحقوق الغیر مسیطرة في  أيقیمة القیمة العادلة في تاریخ االستحواذ، وب
المستحوذ علیھا سواًء بالقیمة العادلة أو بنسبة الحصة من  الجھةعمال، تقوم المجموعة بقیاس الحقوق الغیر مسیطرة في األ

 .كمصاریف عند تكبدھا متعلقة باالستحواذالتكالیف ال یتم إدراجالمستحوذ علیھا. الجھة صافي الموجودات القابلة للتحدید في 
 
عندما تقوم المجموعة باستحواذ أعمال، تقوم بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المفترضة لغرض التصنیف المالئم  

ء. یتضمن ھذا والتعیین بما یتوافق مع الشروط المتعاقد علیھا، األوضاع االقتصادیة والظروف ذات الصلة كما في تاریخ الشرا
 المستحوذ علیھا. الجھة فصل المشتقات المالیة في العقود من قبل 

 
. یتم قیاس االلتزامات الطارئة االستحواذالتزامات طارئة یجب تحویلھا من قبل المشتري بالقیمة العادلة عند تاریخ  یتم إدراج أي 

ً لنطاق معی األدوات المالیة: اإلدراج والقیاس  ۳۹ار المحاسبة الدولي رقم المصنفة كأصل أو التزام الذي یعتبر أداة مالیة وفقا
 دخل الموحد. البالقیمة العادلة وإدراج التغییرات كتغییر في بیان 

 
حقوق الغیر مسیطرة وأي والقیمة الدفتریة للالمحولة  الشراءعتبارات وھي الزیادة في إجمالي ایتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة،  

القیمة العادلة  تجاوزتالمعروفة المستحوذة وااللتزامات المفترضة. في حال  الموجوداتبھا سابقاً تتجاوز صافي حقوق محتفظ 
إذا قامت بتحدید كافة ما إجمالي االعتبارات المحولة، تقوم المجموعة بإعادة تقییم المستحوذ علیھا  الموجوداتلصافي 

بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي یجب  الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة
إدراجھا بتاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقییم ال تزال تنتج عن زیادة القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھا على 

 إجمالي االعتبارات المحول، یتم عندھا إدراج األرباح ضمن األرباح والخسائر.
 
في  متراكمة. ألغراض اختبار االنخفاضالفي القیمة التكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض ببعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة  

في دمج األعمال منذ تاریخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المولدة للنقد والتي من  المستحوذة، یتم توزیع الشھرة القیمة
لھذه  علیھا لیة دمج األعمال، بغض النظر إذا ما تم تحدید موجودات ومطلوبات الجھة المستحوذالمتوقع أن تستفید من عم

 الموجودات وتم تخصیصھا لھذه الوحدات.
 
عندما تشكل الشھرة جزء من الوحدة المولدة للنقد وجزء من العملیات ضمن تلك الوحدة التي تم استبعادھا، فإن الشھرة المرتبطة  

 المستبعدة. یتم قیاس الشھرة الستبعادبعدة تدرج ضمن القیمة الدفتریة للعملیات عند تحدید االرباح والخسائر من ابالعملیات المست
 والجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا. بناًء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدةفي ھذه الظروف 

 
یتطلب االستحواذ المعاكس احتساب اعتبارات الشراء التي تتطلب من اإلدارة تحدید معدل تبادل الحصص والقیمة العادلة  

 كاستحواذ معاكس.ه االعتبارات للحصص المتبادلة. تم احتساب ھذ
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 المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص السیاسات ۲٫۷
 
 والمطلوبات المالیة المالیة الموجودات 

 المبدئي والقیاس رافاالعت .۱
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي االعتراف المبدئي بیتم  

 تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة.
 
 نشأ فیھ.یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى في التاریخ الذي ت 
 
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعامالت االعتراف المبدئي بیتم  

أو المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  المالیةضمن األرباح والخسائر. یتم إدراج الموجودات 
 أو إصدارھا. اة االستحواذ علیھیمبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعامالت العائدة بشكل مباشر لعملوالخسائر 

 
  التصنیف .۲

 تقوم المجموعة بتصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة إلى الفئات التالیة. 
 
 ھا للمتاجرة: استثمارات في أسھم.الخسائر: محتفظ بو خالل األرباحموجودات مالیة بالقیمة العادلة من  
 
 لدى، ودائع الضمان الھامش المدینةذمم تداول ، یعادلھالموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة: القروض والذمم المدینة: النقد وما  

 من أسواق األوراق المالیة. والمبالغ المستحقةاألسواق 
 
 أسواق األوراق المالیة والقروض قصیرة األجل. الغ مستحقة منمبمطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة: مطلوبات أخرى:  
 
في  تداولھاكقروض وذمم مدینة ما لم یتم  القابلة للتحدیدیمكن تصنیف الموجودات المالیة غیر المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو  

عدا ما إذا كان بشكل جوھري،  ألصلیةااستثماراتھ  كافةاسترداد  من خاللھ یستطیع حاملھ الأصل  أنھا عبارة عنسوق نشط أو 
 .ذلك بسبب تدھور ائتماني

 
 العادلة لألدوات المالیة القیمةقیاس  .۳

السوق في  مساھميبین  ةظمتفي معاملة من التزام لتحویل دفعھأو  ع أصللبی الذي قد یتم استالمھ سعرال يالعادلة ھ إن القیمة 
التي یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في ذلك وأكثر األسواق ذات منفعة أو  السوق الرئیسي وجود أو غیاب ظل في تاریخ القیاس

 .التاریخ
 
باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو أو االلتزام یتم قیاس القیمة العادلة لألصل  

 االقتصادیة.  االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي السوق فیما یصب في أفضل مصالحھم
 
یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في االعتبار إمكانیة مساھم السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استخدام  

 .حاالتھاألصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو بیعھ إلى مساھم آخر في السوق الذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل 
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 سات المحاسبیة الھامة (تتمة)ملخص السیا ۲٫۷
 
 والمطلوبات المالیة (تتمة) المالیة الموجودات 
 

 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة) .۳
، والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة والزیادة في استخدام تستخدم المجموعة اسالیب التقییم المناسبة حسب الظروف 

 ظة ذات الصلة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.المدخالت الملحو
 
ضمن الموحدة والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو االفصاح عن قیمتھا العادلة في البیانات المالیة  الموجوداتیتم تصنیف كافة  

خالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة تراتیبیة القیمة العادلة، والتي تم تقدیم وصف عنھا كما یلي، بناًء على أدنى مستویات المد
 العادلة ككل:

 
  األسعار السوقیة (غیر المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ - ۱المستوى 
  على قیاس القیم العادلة بشكل جوھري طرق تقییم أخرى تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت المؤثرة  - ۲المستوى

 ظة، سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ وملحو
  المدخالت المؤثرة بشكل جوھري على قیاس القیم العادلة غیر ملحوظة.أدنى مستویات طرق تقییم تكون فیھا  - ۳المستوى 

 
كانت بتحدید ما إذا المجموعة على أساس متكرر، تقوم الموحدة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة  

التحویالت قد تم تنفیذھا بین مستویات التراتیبیة، عن طریق إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أقل مستوى للمدخالت التي تكون 
 جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة تقاریر مالیة.

 
 بالتكلفة المطفأة القیاس .٤

 
 اإلدراجعند  االلتزام الماليأو  األصل الماليالمالي ھي المبلغ الذي یتم فیھ قیاس  االلتزامالمالي أو  لألصلإن التكلفة المطفأة  

 ً ً  اً زائد تسدید المبالغ الرئیسیة المبدئي ناقصا المبلغ المبدئي فرق بین  أليالمتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة  اإلطفاء أو ناقصا
ً ، االستحقاق المدرج ومبلغ  یمة.أي انخفاض في الق ناقصا

 
 في القیمة نخفاضاال .٥

 
لتحدید ما إذا كان  تقاریر مالیةالخسائر في تاریخ كل و خالل األرباحیتم تقییم الموجودات المالیة غیر المصنفة بالقیمة العادلة من  

 القیمة.في نخفاض االھناك دلیل موضوعي على 
 
أو  التعثر في السدادعوبة مالیة كبیرة للمقترض أو قیمة الموجودات المالیة صفي نخفاض االیتضمن الدلیل الموضوعي على  

 مواجھةمؤشرات على و، لم تكن لتأخذھا المجموعة في االعتبارتأخر المقترض أو إعادة ھیكلة مبلغ مستحق للمجموعة بشروط 
 أو التغیرات السلبیة في حالة السداد للمقترض.لإلفالس المدین أو المصدر 
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 ة الھامة (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبی ۲٫۷
 
 والمطلوبات المالیة (تتمة) المالیة الموجودات 
 

 (تتمة) االنخفاض في القیمة .٥
الدفتریة والقیمة  قیمتھافي قیمة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بین  االنخفاضیتم احتساب خسارة  

ضمن األرباح الخسائر إدراج للموجودات. یتم  األصليمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي ال الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة
حدث بعد وقع . إذا منخفض القیمة األصلالفائدة على إدراج مخصص مقابل الذمم المدینة. یستمر الفي  عرضھاالخسائر ویتم و

 االنخفاضفي خسارة  االنخفاضي القیمة، یتم عكس ف االنخفاضإلى انخفاض مبلغ خسارة  وأدى ذلكفي القیمة  إدراج االنخفاض
 والخسائر. خالل األرباحفي القیمة من 

 
 االستبعاد .٦

تقوم بتحویل الحقوق عندما أو  األصلعندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من  باستبعاد األصل الماليتقوم المجموعة  
ً عاملة یتم فیھا التدفقات النقدیة التعاقدیة في م في استالم مرتبطة بملكیة الموجودات تحویل كافة المخاطر والمنافع الجوھریا

 بالسیطرة على الموجودات المحولة. وال تقوم باالحتفاظالملكیة  ومنافعبكافة مخاطر  عندما ال تقوم بتحویل أو االحتفاظأو المالیة، 
 
 .صالحیتھالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاء المطلوبات المالیة عند الوفاء باباستبعاد تقوم المجموعة  
 

 المقاصة .۷
حق  في حال وفقط في حال وجودتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي  

في أو تحقیق الموجودات وتسویة على أساس صا إما في تسویتھاالنیة تسویة المبالغ ولدى المجموعة للتطبیق ل قابلقانوني 
 المطلوبات في نفس الوقت.

 
 وما یعادلھالنقد  
قصیرة األجل البنكیة والودائع رصدة األنقد في الصندوق والمن  وما یعادلھالنقد  یتكونألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد،  

 .لقائمة من البنكأو أقل، صافي السحوبات على المكشوف اأشھر  لستة ذات استحقاقات أصلیة
 
 المخصصات 
 أو حالي قانوني التزام المجموعة على یكون للمطلوبات عن األوقات أو المبالغ الغیر مؤكدة عندما إدراج المخصصات تم 

حاجة لتدفقات خارجیة لمنافع المحتمل أن تكون ھناك  ومن ، یمكن تقدیرھا بشكل معقول،ةسابق أحداثناتج عن استنتاجي 
. عندما یكون للتوقیت تأثیر جوھري على القیمة یتم عندھا تكوین مخصص بالقیمة الحالیة للمصاریف ویة االلتزاملتس اقتصادیة

 المتوقع أن تكون كافیة لتسویة ھذه االلتزامات. 
 
وثوق تقدیر المصاریف المتطلبة بطریقة م في صعوبةھنالك عندما ال یكون من الممكن وجود تدفق خارج لمنافع اقتصادیة، أو  

 بھا، یتم إدراج ھذه النفقات كالتزامات طارئة باستثناء عند عدم وجود أو وجود إمكانیة ضئیلة للسداد. 
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ۲٫۷
 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
حكام قانون العمل المطبق في دولة اإلمارات وفقاً أل تقوم المجموعة بتقدیم مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا من غیر مواطني الدولة 

الراتب النھائي للموظف وطول فترة خدمتھ، وتخضع إلكمال الحد األدنى من ھذه المكافآت على العربیة المتحدة. یعتمد استحقاق 
 التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. یتم إدراجفترة الخدمة. 

 
 األجنبیة العمالت 
 والمطلوبات الموجودات تحویل إعادة یتم. المعاملة بتاریخ السائدة ةالفعلی الصرف بأسعار األجنبیة بالعمالت المعامالت إدراج یتم 

 الدخل بیانفي  الفروقات جمیع یتم إدراج. التقاریر المالیة تاریخ في السائدة الصرف بأسعار األجنبیة بالعمالت ةدرجالم النقدیة
 .الموحد الشامل

 
 اللتزامات الطارئةا 
ال یتم إدراج المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. یتم اإلفصاح عنھا، باستثناء في حال أن امكانیة تدفق الموارد  

 االقتصادیة الخارجة التي تحمل منافع اقتصادیة یعتبر بعید. ال یتم إدراج الموجودات الطارئة في البیانات المالیة الموحدة. یتم
 اإلفصاح عنھا، باستثناء في حال أن امكانیة تدفق الموارد االقتصادیة الداخلة یعتبر بعید.

 
 

 المعاییر الصادرة ولكن غیر فعالة بعد ۲٫۸
 
أدناه. لدى المجموعة  مدرجةإن المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكن غیر فعالة بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة للمجموعة  

 اعتماد ھذه المعاییر، في حال إمكانیة التطبیق، عندما تصبح فعالة: النیة في
 

  األدوات المالیة ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
  اإلیرادات من العقود مع العمالء ۱٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
  یجارعقود اإل ۱٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 
 لمالیة للمجموعة. اأي تأثیر جوھري على البیانات  لھذه المعاییرلیس من المتوقع أن یكون  
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 إیرادات االستشارات والفائدة واالیرادات األخرى ۳
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۲۷٫۷٦٥٫۱۱۹ ۲٥٫۸۰۸٫۰۸۲ االستشاراتإیرادات 
 - ٥٫٥۲۱٫۳۱۱ رسوم اإلدارة ورسوم األداء

 ۱٤۰٫۰۲۷ ۲٫۳٦۸٫٤۰۰ ادات توزیعات األرباحإیر
 ۲٫۸۰۲٫۰٥۱ ۱٫۷۲۷٫۰٤۸ الفائدةإیرادات 

 ۸٤۸٫۰٤۹ ٤۳٤٫٦۷٦ إیرادات أخرى
   
 ۳٥٫۸٥۹٫٥۱۷ ۳۱٫٥٥٥٫۲٤٦ 
   

 
 

 إداریةومصاریف عمومیة  ٤
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۳۲٫۰۳۳٫۲۸٥ ۳۹٫٤٦۰٫۸۰۹ تكالیف الموظفین
 ۳٫۳۱٥٫۳۲۷ ۳٫۳٦۸٫۸٥٤ رسوم سنویة

 ۳٫٦۹۳٫۰۸۳ ۲٫۸۱۱٫۰۱٦ )٥(إیضاح  االستھالك
 ٤۱٦٫۷٦٦ ۲٫۰۱۸٫۱٥۷ مصاریف التسویق

 ۷٥۲٫۰٥۰ ۱٫۲٤۹٫۹٥۲ مصاریف تكنولوجیا المعلومات
 ۱٫۳۰۱٫٤٥٤ ۸٦۱٫۰٥۱ االتصاالت

 ۸٤۹٫٦۹٤ ۸٤٥٫٥۰٥ اإلیجار
 ٤۸٫۸٥۰ ۲٤٫۷٥۰ مساھمات اجتماعیة

 ۲٫۷٥۱٫۳۷٤ ۳٫۲٤۲٫۲٤۷ أخرىمصاریف 
   
 ٥۳٫۸۸۲٫۳٤۱ ٤٥٫۱٦۱٫۸۸۳ 
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 ممتلكات ومعدات ٥
 

 اإلجمالي أثاث وتركیبات سیارات معدات مكتبیة مباني المكاتب 
 درھم درھم درھم درھم درھم 
      

      ۲۰۱۷تكلفة 
 ٥۰٫٤۷۲٫٤٦٥ ۱۰٫۹٥۸٫٥٦٤ ۱٫۱٦۹٫۷۰٤ ۱٦٫۱۷۱٫۸۲۳ ۲۲٫۱۷۲٫۳۷٤ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۱٫۲۸٤٫۸۷۰ ۲۰۰٫٥٦٤ ۷۳٫۷۲٤ ۱٫۰۱۰٫٥۸۲ - إضافات
      

 ٥۱٫۷٥۷٫۳۳٥ ۱۱٫۱٥۹٫۱۲۸ ۱٫۲٤۳٫٤۲۸ ۱۷٫۱۸۲٫٤۰٥ ۲۲٫۱۷۲٫۳۷٤ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
      

      ۲۰۱۷االستھالك المتراكم لسنة 
 ۲٦٫۲۷٤٫۹٥۱ ۹٫۰۲۲٫٦۸۳ ٦۳۷٫٤۹۰ ۱٤٫۰٦۰٫۰٥۱ ۲٫٥٥٤٫۷۲۷ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۲٫۸۱۱٫۰۱٦ ٦۹۸٫۰۲۷ ۲٥۷٫۲۸٥ ۱٫۱۱٦٫٦۲٥ ۷۳۹٫۰۷۹ المحمل للسنة
      

 ۲۹٫۰۸٥٫۹٦۷ ۹٫۷۲۰٫۷۱۰ ۸۹٤٫۷۷٥ ۱٥٫۱۷٦٫٦۷٦ ۳٫۲۹۳٫۸۰٦ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
      
      

      ۲۰۱٦تكلفة 
 ٤۰٫٤۲٦٫۲۳۸ ۱۰٫۲۰٦٫۲۷۹ ۹۱٥٫٥۰۰ ۱٥٫٦۸۰٫۳۲٦ ۱۳٫٦۲٤٫۱۳۳ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۱۰٫۲۱٤٫٦۷۷ ۷٥۲٫۲۸٥ ٤۲٥٫۲۰٤ ٤۸۸٫۹٤۷ ۸٫٥٤۸٫۲٤۱ إضافات
 ۲٫٥٥۰ - - ۲٫٥٥۰ - )٦ (إیضاحتحواذ إضافات متعلقة باالس

 )۱۷۱٫۰۰۰( - )۱۷۱٫۰۰۰( - - استبعادات
      

 ٥۰٫٤۷۲٫٤٦٥ ۱۰٫۹٥۸٫٥٦٤ ۱٫۱٦۹٫۷۰٤ ۱٦٫۱۷۱٫۸۲۳ ۲۲٫۱۷۲٫۳۷٤ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
      

      ۲۰۱٦االستھالك المتراكم لسنة 
 ۲۲٫۷۰٦٫٥٥٦ ۷٫٦۷٦٫٥۱۲ ٥٤٦٫۷٦۰ ۱۲٫٦٦۷٫٦۳٦ ۱٫۸۱٥٫٦٤۸ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۳٫٦۹۳٫۰۸۳ ۱٫۳٤٦٫۱۷۱ ۲۱٥٫٤۱۸ ۱٫۳۹۲٫٤۱٥ ۷۳۹٫۰۷۹ المحمل للسنة
 )۱۲٤٫٦۸۸( - )۱۲٤٫٦۸۸( - - استبعادات

      
 ۲٦٫۲۷٤٫۹٥۱ ۹٫۰۲۲٫٦۸۳ ٦۳۷٫٤۹۰ ۱٤٫۰٦۰٫۰٥۱ ۲٫٥٥٤٫۷۲۷ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

      
      القیم الدفتریة:

 ۲۲٫٦۷۱٫۳٦۸ ۱٫٤۳۸٫٤۱۸ ۳٤۸٫٦٥۳ ۲٫۰۰٥٫۷۲۹ ۱۸٫۸۷۸٫٥٦۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
      

 ۲٤٫۱۹۷٫٥۱٤ ۱٫۹۳٥٫۸۸۱ ٥۳۲٫۲۱٤ ۲٫۱۱۱٫۷۷۲ ۱۹٫٦۱۷٫٦٤۷ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
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 دمج األعمال ٦
 
ملیون درھم. تم  ٤٤٥الرمز كابیتال ذ.م.م. باستبدال حصصھم مع الشركة مقابل  ، قام مساھمو شركة۲۰۱٦أكتوبر  ۱۱في  

 كانت"دمج األعمال"، وبالتالي  ۳اذ معاكس بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم احتساب ھذه المعاملة كاستحو
القیمة العادلة  كانت. محاسبیا الشركة ھي الجھة المستحوذ علیھاكانت ومحاسبیا ذ.م.م. ھي الجھة المستحوذة  الرمز كابیتال

ش.م.ع. كما في تاریخ  ، الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویرللموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید الحتساب المستحوذ
 ما یلي:االستحواذ 

 

 
م العادلة المدرجة عند القی

 االستحواذ
 ۲۰۱٦ 
 درھم 
  

  الموجودات
 ۲٫٥٥۰ ممتلكات ومعدات

 ٤۹٥٫۷۲۰ مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى
 ۹٤٫۹۱٥٫۸٥۸ إصدار حقوقالذمم المدینة مقابل 

 ٥۰٫٦۰۰٫۰۰۰ ثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائراست
 ٤٤٫٥۱۰٫۲٦۱ األرصدة البنكیة والنقد

  
 ۱۹۰٫٥۲٤٫۳۸۹ 
  

  المطلوبات
 ٦۳۳٫٤٥٦ ذمم دائنة ومستحقات

 ۱٫۸۸۱٫۹۷۷ مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة
 ۷٥٫۹۸۷٫٤۲٤ قروض قصیرة األجل

  
 ۷۸٫٥۰۲٫۸٥۷ 
  

 ۱۱۲٫۰۲۱٫٥۳۲ بالقیمة العادلة القابلة للتحدید الموجودات إجمالي صافي
 ۳٫۹۲۸٫۰۰٦ )۷(إیضاح  الشھرة

  
 ۱۱٥٫۹٤۹٫٥۳۸ سعر الشراء

  
 
 إن تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ ھو كما یلي: 
 

 - النقد المدفوع
 )٥٫٤۷۸٫۳۲٤( النقد المستحوذ علیھ مع شركة تابعة (صافي السحب على المكشوف من البنك)

  
 )٥٫٤۷۸٫۳۲٤( التدفقات النقدیة عند االستحواذ

  
 
 االنتھاء من القیم. تم ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱مؤقتة كما في محاسبیا لشركة المستحوذ علیھا ا مطلوباتكانت القیم العادلة لموجودات و 

 بالقیم العادلة المؤقتة. أي تغییر مقارنةً  یتم مالحظةالعادلة للموجودات والمطلوبات في السنة الحالیة ولم 
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 دمج األعمال (تتمة) ٦
 
إصدارھا لمساھمي  یتوجبأسھم حقوق ملكیة  على شكلمن قبل الرمز كابیتال ذ.م.م.  ھو سعر اعتباري متكبدسعر الشراء  إن 

 المالي الموحد. استحواذ في بیان المركزتم تصنیف ھذا االعتبار كاحتیاطي الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع. 
 
المرتقب وتم تخصیصھا  بالتعاونھذه الشھرة المدرجة  تعلقتدرھم.  ۳٫۹۲۸٫۰۰٦دمج األعمال ھذا شھرة بقیمة  عن نتج 

 للمجموعة لغایة اختبار االنخفاض في القیمة.
 
 المعلومات األخرى فیما یتعلق بالشركة المستحوذ علیھا كما یلي: كانت 
 

 ۱٫۳۸۳٫۳٤۰ ستحواذالدخل اآلخر من تاریخ اال
 ۱٫۸۹۷٫۲۳۱ الربح من تاریخ االستحواذ

 ۱٫۸٤۱٫٤۷۷ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ینایر إلى  ۱الدخل اآلخر من 
 )۱٤۳٫۹۷٥( ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ینایر إلى  ۱الخسارة من 

 
 

 الشھرة ۷
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۲۰٫٦٤۱٫٦٥٦ ۲٤٫٥٦۹٫٦٦۲ ینایر  ۱الرصید في 
 ۳٫۹۲۸٫۰۰٦ - )٦(إیضاح إضافات 

   
 ۲٤٫٥٦۹٫٦٦۲ ۲٤٫٥٦۹٫٦٦۲ 
   

 
درھم الشھرة الناتجة عند استحواذ شركة الوطنیة لوساطة التمویل ذ.م.م.، المستحوذ علیھا  ۲۰٫٦٤۱٫٦٥٦تمثل الشھرة البالغة  

 .۲۰۱۰. تم دمج الوطنیة لوساطة التمویل مع الرمز كابیتال ذ.م.م. ابتداًء من ۲۰۱۰في 
 
ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ال یتم إطفاء ا  ً لقیاس االنخفاض في القیمة وفقا . قامت ۳٦لشھرة، ولكن یتم مراجعتھا سنویا

درھم  ۲۰٫٦٤۱٫٦٥٦. تم تخصیص الشھرة البالغة ۲۰۱۷في دیسمبر  الشھرةقیمة وعة بإجراء اختبار االنخفاض في المجم
درھم المتحصل علیھا  ۳٫۹۲۸٫۰۰٦والشھرة البالغة ذ.م.م. مز كابیتال إلى الر بالشركة الوطنیة لوساطة التمویل ذ.م.م.المتعلقة 

 .ألغراض اختبار االنخفاض في القیمةلمجموعة الوحدة المولدة للنقد لإلى المخصص من خالل دمج األعمال 
 
طریقة التدفقات النقدیة دام تعتمد القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد على القیمة قید االستخدام، وتم احتسابھا باستخ 

. وكنتیجة للتحلیل، ھنالك زیادة كافیة في الوحدة المولدة للنقد مع عدم تحدید انخفاض في القیمة. تم تطبیق الحساسیة المخصومة
ز القیمة الخصم، وفي كافة الحاالت تستمر القیمة قید االستخدام في تجاو دة المولدة للنقد واستخدام معدلالمعقولة إلیرادات الوح

 المدرجة لشھرة الوحدة المولدة للنقد.
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 ذمم مدینة ومبالغ مدفوعة مقدماً ھوامش و ۸
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ٥۱٤٫۷٦۱٫٥۳۱ ٦٥۷٫۱٥۲٫۹٦٥ )صافيذمم تجاریة مدینة (
 ۳٫٥۱۱٫٦۰٥ ۸٫٤۲٦٫۹۷۷ مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى

   
 ٦٦٥٫٥۷۹٫۹٤۲ ٥۱۸٫۲۷۳٫۱۳٦ 
   

 
: ۲۰۱٦(درھم  ٥٫۷٥۷٫٤۳۳المنخفضة القیمة ، بلغت القیمة االسمیة للذمم التجاریة المدینة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  

تحلیل أعمار الذمم التجاریة المدینة كما  كان، في تاریخ التقاریر المالیة وتم تكوین مخصص لھا بالكامل.درھم)  ٥٫۷٥۷٫٤۳۳
 یلي:

 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   
 ۸۰٫۳۲۰٫۸٦۷ ٥۲٫۲٥٤٫۲۲٥ وم إلى یومینی

 ۱۸٫۸٥۲٫۲٦۱ ۱۷٫۳۱۰٫٥۷۹ أیام ٥إلى  ۳
ً  ۳۰إلى  ٦  ۲۷۱٫۲٥۳٫۳۹۲ ۱۱۳٫٤۳۳٫۲۳٤ یوما

ً  ۹۰إلى  ۳۱  ۳۲٫۲۰۳٫۰۱٦ ۱۳۹٫۰۷٦٫٦٤۹ یوما
 ۱۱۲٫۱۳۱٫۹۹٥ ۳۳٥٫۰۷۸٫۲۷۸ یوماً  ۹۰أكثر من 

   
 ٥۱٤٫۷٦۱٫٥۳۱ ٦٥۷٫۱٥۲٫۹٦٥ اإلجمالي

   
 
متداولة وتخضع لرھن واجب  یة المدینة من األرصدة المستحة من عمالء الھامش والتي یتم ضمانھا بأسھمتتكون الذمم التجار 

 النفاذ.
 
 

 ودائع ضمان في السوق ۹
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۳۲٫۷۰۷٫۲۰۹ ۳٥٫۰٥۷٫۲۰۹ ودائع ضمان في السوق
   

 
مارات العربیة المتحدة كضمانات مقابل خطابات الضمان الصادرة من یتم االحتفاظ بودائع الضمان مع بنوك تجاریة في دولة اال 

 سنویاً. %)۱: ۲۰۱٦(% ۱. تسود ھذه الودائع بالدرھم اإلماراتي بمعدل ربح فعلي بنسبة )۱۹(إیضاح قبل البنوك 
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 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ۱۰
 
مدرجة ویتم االحتفاظ بھا ألھداف تجاریة. بلغت الحركة في الشركات الفي وبشكل رئیسي  تمثل ھذه استثمارات حقوق ملكیة 

 ما یلي:عادلة من خالل األرباح والخسائر االستثمارات المدرجة بالقیمة ال
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۲۷٫۲۰۰٫۹٦٥ ٦۸٫۰۲۸٫٦۰۱ ینایر ۱في 
 ٦۲٫۷٦٤٫۳۲۷ ۱۷٦٫۷٤٦٫۳٥۳ إضافات

 ٥۰٫٦۰۰٫۰۰۰ - )٦(إیضاح باالستحواذ  إضافات متعلقة
 )۷٤٫۸۱٦٫۳٤۷( )۱٤۰٫۰٦۷٫٤۳۱( االستبعاد

 ۲٫۲۷۹٫٦٥٦ ۱٦٫۹٦٥٫۹۳۷ صافي التغیر في القیمة العادلة
   

 ٦۸٫۰۲۸٫٦۰۱ ۱۲۱٫٦۷۳٫٤٦۰ دیسمبر ۳۱في 
   

 
 

 األرصدة البنكیة والنقد ۱۱
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ٥٦٫٥۲۰ ٦٤٫٥۹۰ النقد في الصندوق
 ۲۷٦٫۸۷٥٫۰۰۱ ۳۱۱٫۱٦۹٫۱۰۰ الحسابات الجاریة -األرصدة البنكیة 
 ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۲٥۰٫۰۰۰ حسابات الودائع -األرصدة البنكیة 

   
 ۳٤۲٫٤۸۳٫٦۹۰ ۳۰۱٫۹۳۱٫٥۲۱ 
   

 
 دة بمعدالت السوق.إن األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تحمل الودائع لدى البنوك فائ 
 
محتفظ بھا كضمان مقابل  درھم) ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱٦(درھم  ٤٦٫۲٥۰٫۰۰۰تتضمن األرصدة البنكیة أرصدة بقیمة  

 .)۱۸(إیضاح السحوبات على المكشوف من البنوك 
 
 مما یلي: الموحد یتكون النقد وما یعادلھ لغایة إعداد بیان التدفقات النقدیة 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 مدرھ درھم 
   

 ۳۰۱٫۹۳۱٫٥۲۱ ۳٤۲٫٤۸۳٫٦۹۰ األرصدة البنكیة والنقد 
 )۱۳٤٫٤۳٤٫۰۸۰( )۳۲٥٫۸۹٤٫۰٥٤( )۱۸(إیضاح ك والسحب على المكشوف من البن

   
 ۱٦٫٥۸۹٫٦۳٦ ۱٦۷٫٤۹۷٫٤٤۱ 
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 إلى أسواق االوراق المالیة مبالغ مستحقة من/ ۱۲
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

   األوراق المالیة مبالغ مستحقة من أسواق
 ٤٫٦۱۸٫۷۷٤ ۱٫۰۷۹٫۱٥۳ ناسداك دبي المحدودة

 - ۹٫۳۷٦٫٤۳۳ سوق دبي المالي
 - ٥٫۰۷٥٫۹٤٦ سوق أبوظبي لألوراق المالیة

   
 ۱٥٫٥۳۱٫٥۳۲ ٤٫٦۱۸٫۷۷٤ 
   

   مبالغ مستحقة إلى أسواق أوراق مالیة
 ۱٤٫٤۰٥٫۱٥۳ - سوق أبوظبي لألوراق المالیة

 ۱۱٫۹۷٥٫۸۲٦ - سوق دبي المالي
   
 - ۲٦٫۳۸۰٫۹۷۹ 
   

 
إلى سوق أبوظبي لألوراق المالیة من / تمثل المبالغ المستحقة من/ إلى أسواق األوراق المالیة صافي رصید التسویة المستحق  

ر یوم من تاریخ التقاری ۲-۱وسوق دبي المالي وناسداك دبي المحدودة. إن ھذا الرصید غیر منخفض القیمة ویستحق خالل 
 المالیة.

 
 

 واحتیاطي االستحواذرأس المال  ۱۳
 
 رأس المال 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ینایر ۱الرصید في 
 ۳۹۹٫۹۱٥٫۸٥۸ - إضافات

   
 ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ 
   

 
سھم مصرح وصادر درھم)  ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸: ۲۰۱٦( ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸، یتكون رأس المال من ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  

 درھم لكل سھم. ۱ومدفوع بالكامل بقیمة 
 
التعدیالت التي تم إجراؤھا لجعل رأس المال مساوي لرأس مال الرمز  ۲۰۱٦التي تم إجراؤھا في  تمثل اإلضافات لرأس المال 

 كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع. والمبلغ المدین المقابل الحتیاطي االستحواذ.
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 واحتیاطي االستحواذ (تتمة)رأس المال  ۱۳
 

 ۲۰۱٦ 
 درھم 

  احتیاطي االستحواذ
 ۱۱٥٫۹٤۹٫٥۳۸ )٦(إیضاح  سعر الشراء االعتباري على االستحواذ

 )۳۹۹٫۹۱٥٫۸٥۸( لزیادة رأس المال إضافات
  
 )۲۸۳٫۹٦٦٫۳۲۰( 
  

 
 ۰٫۰٥درھم تمثل توزیعات أرباح بقیمة  ۲۷٫٤۹٥٫۷۹۳مة خالل السنة الحالیة، قامت الشركة بدفع توزیعات أرباح نقدیة بقی 

 درھم للسھم الواحد.
 

درھم  ۰٫۰٦درھم تمثل توزیعات بقیمة  ۳۲٫۹۹٤٫۹٥۲% توزیعات أرباح نقدیة بما یعادل ٦قام مجلس اإلدارة بإقتراح توزیع 
خالل  مساھمینالة خاضعة لموافقة . إن توزیعات األرباح المقترح۲۰۱۸فبرایر  ۱٤للسھم خالل اجتماعھم الذي عقد بتاریخ 

 اجتماع الجمعیة العمومیة.
 

 االحتیاطي النظامي ۱٤
 
% ۱۰والنظام األساسي للشركة، یجب أن یتم تحویل  ۲۰۱٥) لسنة ۲وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( 

صل االحتیاطي النظامي إلى ی حینمثل ھذه التحویالت السنویة المجموعة وقف  قد تقررمن أرباح السنة إلى االحتیاطي النظامي. 
 % من رأٍس المال المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.٥۰

 
 

 االحتیاطي العام ۱٥
 
وعة الحتیاطي العام وفقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة. خالل السنة الحالیة، قامت المجمواستخدام اإلى و یتم إجراء التحویالت من 

 إلى االحتیاطي العام. درھم) ۲٫۸۳۹٫٦٤۹: ۲۰۱٦(درھم  ۳٫۰٤۱٫۱۹٤بتحویل مبلغ 
 
 

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ۱٦
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 

   الحركة خالل السنة
 ٤٫٦۳۷٫٦٤۹ ۳٫۹۳٤٫٦۹۷ ینایر  ۱في 

 ٤٥۸٫۲۰۱ ۱٫۷۲۲٫٥۰۲ المحمل للسنة
 )۱٫۱٦۱٫۱٥۳( )۸۷٦٫٥۸۳( المدفوع خالل السنة

   
 ۳٫۹۳٤٫٦۹۷ ٤٫۷۸۰٫٦۱٦ دیسمبر ۳۱في 
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 الدفعذمم دائنة ومبالغ مستحقة  ۱۷
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۲۲٦٫٤۰٤٫۷۱۲ ۲۷۳٫٥۱٦٫٤۷٤ ذمم تجاریة دائنة
 ۲۳٫۳۱۷٫۳۸٥ ۲٥٫۳٥۳٫۱۳٥ مصاریف مستحقة

 ۳٫٦٥۰٫٦٤۰ ۱٫۲۱٦٫۹٦۱ ذمم دائنة أخرى
 ۳٤۱٫٥۰۰ ۳٤۱٫٥۰۰ توزیعات أرباح غیر مطالب بھا

   
 ۳۰۰٫٤۲۸٫۰۷۰ ۲٥۳٫۷۱٤٫۲۳۷ 
   

 
 

 قروض قصیرة األجل ۱۸
 
 للمجموعة. بالھامشالنتعلقة بالتداول قصیرة األجل لتمویل العملیات القروض تم الحصول على  
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   
 ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱تسھیل   
 ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۲تسھیل   
 - ۱٦٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳تسھیل   
 ۲٥٫۸۷۹٫٤۷٥ ۲٦٫۲٥۳٫۰۸۲ ٤تسھیل   

 ۱۳٤٫٤۳٤٫۰۸۰ ۳۲٥٫۸۹٤٫۰٥٤ )۱۱(إیضاح  كوسحب على المكشوف من البن
   
 ٤۱۹٫۰٤۷٫۱۳٦ ۲۲۰٫۳۱۳٫٥٥٥ 
   

 
 ۱تسھیل  
ل شھري. . یتم سداد الفائدة بمعد۲۰۱۸في مارس ھو تسھیل متجدد متحصل علیھ من مساھم. یتم سداد التسھیل  ۱التسھیل  إن 

مقابل رھن الحقوق الحالیة والمستقبلیة  التسھیلیحمل التسھیل معدل فائدة ثابت یسود بمعدالت الفائدة السوقیة. یتم ضمان 
 مع المقرض المجموعةوالملكیة والمنافع والفائدة المتعلقة بالحساب المضمون. إن الحساب المضمون ھو حساب تم فتحھ من قبل 

 .)۱۱(إیضاح 
 
 ۲تسھیل  
موظفي اإلدارة الرئیسیین. یحمل التسھیل فائدة ثابتة بمعدالت الفائدة السوقیة موظف من على ھذا التسھیل من  المجموعةتحصلت  

 تم سداد القرض بالكامل خالل السنة. السائدة. إن فترة االتفاقیة ھي شھر واحد تتجدد تلقائیاً.
 
 ۳تسھیل  
ل التسھیل فائدة ثابتة بمعدالت السوق السائدة. إن مدة ملیھ من المساھمین. یحیمثل ھذا التسھیل القرض الذي تم الحصول ع 

 احد، ویتم تجدیدھا تلقائیاً.ھي شھر و االتفاقیة
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 قروض قصیرة األجل (تتمة) ۱۸
 
 ٤تسھیل  
لقیمة العادلة من إن ھذا التسھیل یمثل تسھیل قصیر األجل متحصل علیھ من بنك محلي لتمویل شراء أسھم (استثمارات مدرجة با 

. یتم ۲۰۱۸بریل م سداده من خالل دفعة رئیسیة في إ). یحمل ھذا التسھیل فائدة معدالت السوقیة ویتئروالخسا األرباحخالل 
 .)۱۰(إیضاح  ئروالخسا األرباحضمان التسھیل مقابل االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

 
 كوالسحب على المكشوف من البن 
ھذه السحوبات فائدة بالمعدالت السوقیة السائدة. تم ضمان السحوبات على المكشوف من خالل سند إذني وضمان شخصي  تحمل 

 .)۱۱(إیضاح البنكیة  واألرصدة من طرف ذو عالقة وشیكات ضمان
 
 

 االلتزامات والمطلوبات الطارئة ۱۹
 
 مان التالیة:أصدرت بنوك المجموعة ضمن نطاق األعمال االعتیادیة خطابات الض 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوق دبي المالي
 ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوق أبوظبي لألوراق المالیة

 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ناسداك دبي المحدودة
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ السلع و األوراق المالیة ھیئة

   
 ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 
   

 
 .ملیون درھم) ۳۰٫٦: ۲۰۱٦(ملیون درھم  ۳۰٫۳، تم رھن الضمانات من خالل ودیعة نقدیة بقیمة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  
 
 .)ء: ال شي۲۰۱٦(لم یكن للمجوعة أي التزامات أو مطلوبات طارئة خالل السنة  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۲۰
 
زمیلة والمساھمین وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة والشركات المسیطر علیھا أو تمثل األطراف ذات العالقة الشركات ال 

ذات السیطرة المشتركة أو التي یمارس علیھا ھؤالء األطراف نفوذاً جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وأحكام التسعیر لھذه المعامالت 
 من قبل إدارة المجموعة.

 
 المدرجة في بیان الدخل الشامل الموحد ھي كما یلي: إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۱٫۲٤٥٫٤۲٦ ۱٫٥٦۷٫۱٥۱ إیرادات العموالت
   

 - ۱٫۸۳۰٫۸۰۰ ستشاراتإیرادات اإل
   

 تكالیف التمویل على القروض قصیرة األجل من األطراف
 ٤٫۸۷۳٫۹۲۲ ٥٫۰٤٥٫۰٤٥ ذات العالقة  
   

 
 مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي: إن األرصدة 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٦٦٫۹۰۰٫۰۰۰ )۱۸(إیضاح ض من أطراف ذات عالقة وقر
   

 ۳٥٫۷۱۲٫۳۲۲ ٦٫٦٦۸٫۲۲۹ )۸(إیضاح ذمم تجاریة مدینة 
   

 ۲٫۲۲٦٫۰۲۸ ٤٫٥۳٦٫۳۸۱ )۱۷(إیضاح ذمم تجاریة دائنة 
   

 
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
یتم الدخول في المعامالت مع األطراف ذات العالقة باألسعار السوقیة االعتیادیة. إن األرصدة القائمة بنھایة السنة غیر مضمونة  

 ۳۱نة لألطراف ذات العالقة. بالنسبة للسنة المنتھیة في وتتم تسویتھا نقداً. لم یتم تقدیم أو استالم أي ضمانات للذمم المدینة أو الدائ
، لم تقم المجموعة بإدراج أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المتعلقة بمبالغ مملوكة من قبل األطراف ذات العالقة ۲۰۱۷دیسمبر 

 .: ال شيء)۲۰۱٦(
 
 تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 
 سیین خالل السنة كما یلي:بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الرئی 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ۳٫۹٤٥٫۷۳۷ ٤٫۱٤۷٫۰۱۲ (باستثناء العالوات) مكافآت قصیرة األجل
   

 ٦٫۹۳٤٫۳۹۷ ۷٫۳۷۰٫۰۱۸ عالوات
   

 ۲ ۳ عدد موظفي اإلدارة الرئیسیین
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 إدارة المخاطر ۲۱
 
ذمم التجاریة الدائنة والقروض القصیرة األجل. إن الھدف الرئیسي من ھذه تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من ال 

المطلوبات المالیة ھو إیجاد تمویل لعملیات المجموعة. تمتلك المجموعة عدة موجودات مالیة مثل الذمم المدینة واألرصدة البنكیة 
 شأ بشكل رئیسي من عملیاتھا. واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة، والتي تن

 
ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان. یقوم  ةإن المخاطر الرئیسیة التي تنشأ من األدوات المالیة للمجموعة ھي مخاطر أسعار الفائد 

 أعضاء إدارة المجموعة بمراجعة واعتماد السیاسات إلدارة كل من ھذه المخاطر والتي تم تلخیصھا أدناه.
 
 الفائدة مخاطر أسعار 
 إن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تذبذب التدفقات النقدیة لألداة المالیة نتیجة للتغییرات في معدالت الفائدة السوقیة. 
 
إن المجموعة غیر معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على ضماناتھا التي تحمل فائدة لدى البنوك وبعض الودائع القصیرة األجل  

 ة ثابتة.التي تحمل معدالت فائد
 
یعرض الجدول التالي حساسیة بیان الدخل الشامل الموحد للتغییرات المعقولة والممكنة في أسعار الفائدة المتذبذبة، مع االحتفاظ  

 بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة، لنتائج المجموعة للسنة.  لیس ھنالك تأثیر على حقوق مساھمي المجموعة. 
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 

   ثیر على صافي الربحالتأ
 )٦۷٫٦۷۹( )۱٫۲۰۸٫۹٦٦( زیادة في النقاط األساسیة ۱۰۰+
   
 ٦۷٫٦۷۹ ۱٫۲۰۸٫۹٦٦ زیادة في النقاط األساسیة ۱۰۰-
   

 
 مخاطر االئتمان 
إن  إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة، أو عقد عمیل، مما یؤدي إلى خسارة مالیة. 

 مخاطر االئتمان محدودة بالقیم المدرجة للموجودات المالیة في بیان المركز المالي الموحد.
 
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانیة للعمالء الفردیین ومراقبھ األرصدة  

إن ذمم المجموعة التجاریة  %) من الذمم التجاریة المدینة.۳۷: ۲۰۱٦(% ۲۹المدینة القائمة. یمثل أكبر خمس عمالء ما قیمتھ 
تقوم المجموعة بوضع . اإلقرار٪ في تاریخ ٥۰ما تكون في شكل قرض بقیمة  والتي عادةً  المدینة مضمونة بأوراق مالیة متداولة

 القیمة. ٪ من القروض إلى نطاق۷٥ كون عند نسبةبتصفیة رھونات القروض عندما تقارب التعرضات ت
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 إدارة المخاطر (تتمة) ۲۱
 
 مخاطر السیولة 
الوساطة التعاقدیة . تتطلب شروط ومن العملیات البنكیة تالتسھیالمن مخاطر السیولة عن طریق ضمان توفر  المجموعةتحد  

 ة القائمة على أساس مستمر.للمجموعة استالم وتسویة المبالغ وفقاً لشروط تسویة سوق األوراق المالیة. یتم مراقبة الذمم المدین
 
 ۳۱و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في الغیر مخصومة یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق والمطلوبات المالیة الموحدة  

 بناًء على المدفوعات التعاقدیة. ۲۰۱٦دیسمبر 
 

 اإلجمالي شھر ۱۲إلى  ٦ أشھر ٦إلى  ۳ أشھر ۳أقل من  
 درھم درھم درھم درھم 
     

     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 ۲۷۳٫٥۱٦٫٤۷٤ - - ۲۷۳٫٥۱٦٫٤۷٤ الذمم التجاریة الدائنة

 ٤۲۷٫٤۹٥٫٦٤۹ ۱۹٥٫۱۰۳٫٥۳۲ ۱٥۲٫۹۰٥٫۳۰٤ ۷۹٫٤۸٦٫۸۱۳ قروض قصیرة األجل
 - - - - مبالغ مستحقة لسوق األوراق المالیة، صافي

     
 ۷۰۱٫۰۱۲٫۱۲۳ ۱۹٥٫۱۰۳٫٥۳۲ ۱٥۲٫۹۰٥٫۳۰٤ ۳٥۳٫۰۰۳٫۲۸۷ االجمالي

     
     

     ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 ۲۲٦٫٤۰٤٫۷۱۲ - - ۲۲٦٫٤۰٤٫۷۱۲ الذمم التجاریة الدائنة

 ۲۲۳٫۲٥٤٫۰۸۷ ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲٦٫۲۷۰٫۰۰۷ ۱٤٤٫٤۸٤٫۰۸۰ قروض قصیرة األجل
 ۲٦٫۳۸۰٫۹۷۹ - - ۲٦٫۳۸۰٫۹۷۹ مبالغ مستحقة لسوق األوراق المالیة، صافي

     
 ٤۷٦٫۰۳۹٫۷۷۸ ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲٦٫۲۷۰٫۰۰۷ ۳۹۷٫۲٦۹٫۷۷۱ جمالياإل
     

 
 إدارة رأس المال 
إن الھدف الرئیسي من إدارة المجموعة لرأس المال ھو ضمان احتفاظ المجموعة بنسب رأسمالیة صحیة بھدف دعم أعمالھا  

 ل الخارجیة المفروضة.وزیادة قیمة حقوق المساھمین والتأكد من التزام المجموعة بمتطلبات رأس الما
 
تقوم المجموعة بإدارة ھیكلھا الرأسمالي وإجراء التعدیالت علیھ في ظل تغییرات الظروف االقتصادیة وخصائص مخاطر  

دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱أنشطتھا. لیس ھنالك تغییر في األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنة المنتھیة في 
درھم كما في  ٥۰۳٫۳۱۱٫۰٤۱ال على رأس المال واالحتیاطات واألرباح المحتجزة وتم قیاسھ بمبلغ . یشتمل رأس الم۲۰۱٦

 . درھم) ٤٦۹٫۹۸۲٫۹٤۹: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 
 

 العادلة لألدوات المالیة القیم ۲۲
 
مدینة واألرصدة البنكیة والنقد تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة من الذمم ال 

واالستثمارات المدرجة بالقیمة من خالل األرباح والخسائر. تتكون المطلوبات المالیة من الذمم الدائنة والقروض القصیرة األجل 
 .وبعض المطلوبات األخرى
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 العادلة لألدوات المالیة (تتمة) القیم ۲۲
 
تستخدم المجموعة  ة ال تختلف جوھریاً عن قیمھا الدفتریة بتاریخ بیان المركز المالي.إن القیم العادلة لألدوات المالیة للمجموع 

  التراتیبیة التالیة للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات، حسب طریقة التقییم:
 

 ت المماثلة.األسعار السوقیة (غیر المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودا المستوى األول:
طرق تقییم أخرى تكون فیھا كافة المدخالت المؤثرة على القیم العادلة المسجلة ملحوظة، سواًء بشكل  :الثانيالمستوى 

 مباشر أو غیر مباشر.
طرق تقییم تكون فیھا المدخالت المستخدمة ذات تأثیر ھام على القیمة العادلة المدرجة ولكنھا غیر مبنیة  :الثالثالمستوى 

  أساس معلومات سوقیة واضحة. على
 
ھي  المالیة المقاسة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقاریر المالیةإن اإلفصاحات الكمیة لتراتیبیة قیاس القیمة العادلة للموجودات  

 كما یلي:
 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 درھم درھم درھم درھم 
     

 لقیمة العادلة من االستثمارات المدرجة با
     خالل األرباح والخسائر  

 ۱۲۱٫٦۷۳٫٤٦۰ - ۲٫٤۷۷٫۰۰۰ ۱۱۹٫۱۹٦٫٤٦۰ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
     

 ٦۸٫۰۲۸٫٦۰۱ - - ٦۸٫۰۲۸٫٦۰۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
     

 
ة العادلة ولم القیم لقیاسات، لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األول والثاني ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

 یكن ھنالك تحویالت إلى ومن المستوى الثالث لقیاسات القیمة العادلة. 
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 الواحد للسھم ةوالمخفض ةاألساسی العوائد ۲۳
 
 عددالمرجح لمتوسط العلى من خالل تقسیم ربح الفترة العائدة إلى مساھمي الشركة األم  یتم احتساب الربح األساسي للسھم 

 .قائمة خالل الفترةال العادیة األسھم
 
یتم احتساب الربح المخفض على السھم بتقسیم ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم  

 العادیة القائمة خالل الفترة، المعدلة لتأثیرات أیة أدوات مالیة ذات تأثیر مخفض.
 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھم درھم 
   

 ٥۸٫٦۹۰٫۲۰۷ ٦۰٫۸۲۳٫۸۸٥ رھم)الربح للفترة (د
 ٤۷۱٫۲۲۸٫۹٦٥ ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸ المتوسط المرجح لعدد األسھم

 ۰٫۱۲٥ ۰٫۱۱۱ العائد األساسي والمخفض للسھم (درھم)
 
 

 أرقام المقارنة ۲٤
 
 المحتجزة.تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنیف السنة الحالیة مع عدم وجود تأثیر على الربح أو األرباح  
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