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  المرحلیة الموجزة الموحدةالبیانات المالیة 

 
 الصفحة المحتویات

  
  الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة مدققيتقریر 

 ۲ - ۱ المرحلیة الموجزة الموحدة   
  

 ۳ بیان اإلیرادات الشاملة المرحلي الموجز الموحد 
  

 ٤ بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد 
  

 ٥ التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحدبیان 
  

 ٦ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد
  

 ۱۷ - ۷ البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 
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۳ 

 المرحلي الموجز الموحد  اإلیرادات الشاملةبیان 
 مارس (غیر مدقق) ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

  
 فيالمنتھیة لفترة الثالثة أشھر 

 مارس ۳۱ 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم  
   إیضاح 
    

 ۱۳٫۹٦٥ ٤٫۷۳۰  صافي إیرادات العموالت
 ۱۱٫۷٤۲ ۱۲٫۱٥۰  المدینة الھامشذمم التمویل من  إیرادات

 ۱٫۳۸۰ ۲٦٫۱۷٥  واإلیرادات األخرىإیرادات االستشارات و الشركات تمویل
 استثمارات بالقیمة العادلة من خاللأرباح من  / )(خسائر

 والخسائرأاألرباح   
 )۹٫٦۰۰( ۳٫۰٤۲ 

 )۱۱٫٦۳٥( )۱٦٫۲۰۹( ۳ عمومیة وإداریة مصروفات
 )۳٫۲۰۸( )٤٫٤۸۲(  التمویلتكالیف 

  ---------------------- ---------------------- 
 ۱٥٫۲۸٦ ۱۲٫۷٦٤  أرباح الفترة

  ---------------------- ---------------------- 
 - -  اإلیرادات الشاملة األخرى

  ---------------------- ---------------------- 
 ۱٥٫۲۸٦ ۱۲٫۷٦٤  اإلیرادات الشاملة للفترةإجمالي 

  ---------------------- ---------------------- 
    

 ۰ ،۰۲۸ ۰ ،۰۲۳ ۱۲ (درھم) ألساسیة والمخفضةلسھم اربحیة ا
  ========== ========== 
 

 ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.ا ال یتجزأ من جزءً  ۱۷إلى  ۷من على الصفحات تشكل اإلیضاحات المدرجة 
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٥ 

 في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحدبیان التغیرات 
 مارس (غیر مدقق) ۳۱ لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

 

 
 رأس 
 المال

احتیاطي 
 االستحواذ

االحتیاطي 
 النظامي

االحتیاطي 
 العام

األرباح 
 المحتجزة

 
 اإلجمالي

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

   ۲۰۱۷ینایر  ۱في الرصید 
 ٤٦۹٫۹۸۳ ۱۳۳٫۳۱۸ ۱٦٫٤۸٤ ٥٤٫۲۳۱ )۲۸۳٫۹٦٦( ٥٤۹٫۹۱٦ (مدققة)

إجمالي اإلیرادات الشاملة 
 ۱٥٫۲۸٦ ۱٥٫۲۸٦ - - - - للفترة

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ۲۰۱۷ مارس ۳۱في الرصید 

 ٤۸٥٫۲٦۹ ۱٤۸٫٦۰٤ ۱٦٫٤۸٤ ٥٤٫۲۳۱ )۲۸۳٫۹٦٦( ٥٤۹٫۹۱٦ مدققة)غیر (
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
       

 ۲۰۱۸ینایر  ۱في الرصید 
 ٥۰۳٫۳۱۱ ۱٥۷٫٥۲۲ ۱۹٫٥۲٥ ٦۰٫۳۱٤ )۲۸۳٫۹٦٦( ٥٤۹٫۹۱٦ (مدققة)

إجمالي اإلیرادات الشاملة 
 ۱۲٫۷٦٤ ۱۲٫۷٦٤ - - - - للفترة

 )۳۲٫۹۹٥( )۳۲٫۹۹٥( - - - - )۱٥وزعة (ایضاح األرباح الم
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ۲۰۱۸ مارس ۳۱في الرصید 
 ٤۸۳٫۰۸۰ ۱۳۷٫۲۹۱ ۱۹٫٥۲٥ ٦۰٫۳۱٤ )۲۸۳٫۹٦٦( ٥٤۹٫۹۱٦ مدققة)غیر (

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 

 ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. جزًءا ۱۷إلى  ۷من على الصفحات تشكل اإلیضاحات المدرجة 
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٦ 

 المرحلي الموجز الموحدیان التدفقات النقدیة ب
 مارس (غیر مدقق) ۳۱ المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

 

 
 فيالمنتھیة لفترة الثالثة أشھر 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم 

   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات
 ۱٥٫۲۸٦ ۱۲٫۷٦٤ الفترة أرباح

   
   :تعدیالت

 ۷۲۸ ٦۸٤ االستھالك  
 ۲٥۸ ۷۹٦ مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین  
 )۲۰۰( )٤٤۹( إیرادات الفائدة  
 (أرباح) من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  / خسائر  

 )۳٫۰٤۲( ۹٫٦۰۰ الخسائر وأاألرباح    
 - )۳( األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات  
 ۳٫۲۰۸ ٤٫٤۸۲ تكالیف التمویل  
 --------------------- --------------------- 
 ۲۷٫۸۷٤ ۱٦٫۲۳۸ 

   :يف تغیرات
ً  الھوامشذمم     )۹۷٫۳۹٤( ۷۲٫٥۹۰ المدینة والمبالغ المدفوعة مقدما
 )۱٫۸٥۰( ۱٫٦۰۷ ألسواق ودائع ضمان في ا  
 )۳٤٫۰۲٥( ٥۱٫۰۷۲ المالیة األوراق أسواق إلى / مبالغ مستحقة من  
 ۹۳٫۳۱۹ )٥٦٫٦۷۱( الحسابات الدائنة واالستحقاقات  
 --------------------- --------------------- 

 )۲۳٫۷۱۲( ۹٦٫٤۷۲ التشغیلیة األنشطة) في(المستخدم  / من الناتج النقد
 - )۱۰۳( للموظفین المدفوعة الخدمة نھایة تعویضات

 )۳٫۲۰۸( )٤٫٤۸۲( المدفوعة التمویل تكالیف
 --------------------- --------------------- 

 )۲٦٫۹۲۰( ۹۱٫۸۸۷ التشغیلیة األنشطة) في(المستخدم  / من الناتج النقد صافي
 --------------------- --------------------- 

   االستثماریةالنقدیة من األنشطة  التدفقات
 )۷۰۸( )۱٫۹۷٤( ومعدات ممتلكات شراء

 - ۱۳۰ ومعدات ممتلكات استبعاد من متحصالت
 خاللاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من  شراء

 )۷۲٫۲۷۱( )۲۹٫۲۰۹( الخسائر أو األرباح   
 من خالل العادلةاستثمارات مدرجة بالقیمة  بیع
 ٥۲٫۷٥۰ ۲۹٦٫۸۱ األرباح أو الخسائر   

 ۲۰۰ ٤٤۹ المستلمة الفائدة إیرادات
 --------------------- --------------------- 

 )۲۰٫۰۲۹( )۱۱٫۹۱۲( االستثماریة األنشطة في المستخدم النقد صافي
 --------------------- --------------------- 

   التمویلیة األنشطة من النقدیة التدفقات
 ۲۱٫٤۸۳ ۱٦٫۸۹۸ صافي األجل، قصیرة قروض

 --------------------- --------------------- 
 ۲۱٫٤۸۳ ۱٦٫۸۹۸ التمویلیة األنشطة من الناتجالنقد  صافي

 --------------------- --------------------- 
 )۲٥٫٤٦٦( ۹٦٫۸۷۳ یعادلھ وما النقد في(النقص)  / الزیادة

   
 ۱٤۲٫٤۹۷ ۱٦٫٥۹۰ ینایر ۱ في یعادلھ وما النقد

 --------------------- --------------------- 
 ۱۱۷٫۰۳۱ ۱۱۳٫٤٦۳ مارس ۳۱ في یعادلھ وما النقد

 ========== ========== 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۱۷إلى  ۷من الصفحات  علىتشكل اإلیضاحات المدرجة 
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  الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

۷ 

 
 معلومات عن الشركة ۱

 
شركة مساھمة عامة ("الشركة") ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة  –إن الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر 

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

 
ستثمار في المشاریع التجاریة والصناعیة والزراعیة وإدارتھا وتقدیم خدمات إن األنشطة الرئیسیة للشركة ھي اال

الوساطة ویشمل ذلك الوساطة في بیع وشراء األسھم والتداول على الھامش وتنفیذ كافة المعامالت واألنشطة ذات 
 الصلة. 

 
 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.۱۲۱۲۰۰إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 

 
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في كما في والموحدة المرحلیة الموجزة البیانات المالیة تشتمل ھذه 

 .الشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة "المجموعة") بیانات على
 

 أساس المحاسبة ۲
 

"التقاریر المالیة  ۳٤ولي رقم وفقاً للمعیار المحاسبي الد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه 
ویجب قراءتھا جنبا إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة الموحدة األخیرة للمجموعة كما في وللسنة المرحلیة" 

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 

لبیانات المالیة زمة إلعداد االالال تشتمل ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة على كافة المعلومات 
ً للمعاییر الدولیة إلعالكاملة السنویة الموحدة   اإلیضاحات بعض تم إدراجداد التقاریر المالیة. ومع ذلك، وفقا

التفسیریة المحددة بغرض توضیح األحداث والمعامالت التي تعد ھامة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي 
 للمجموعة منذ أخر بیانات مالیة سنویة.الموحد 

 
لعملة تم عرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم")، وھو ا

 تم تقریب كافة القیم إلى أقرب عدد صحیح بألف درھم، ما لم یُذكر خالف ذلك. التشغیلیة للمجموعة.
 

 مجلس اإلدارة بتاریخ  تم التصریح بإصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة من قبل
 .۲۰۱۸مایو  ۱۳

 
 حالیاً  المتطلبات الجدیدة الساریة ۲-۱

 
 لمطبقةا متسقة مع تلك البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةھذه  عدادإفي  المتبعةالمحاسبیة السیاسات  إن

، باستثناء تطبیق المعاییر ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في  السنویة للمجموعة للسنة المنتھة الموحدة مالیةالانات البیفي 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة اعتباراً من 

 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة" ۹المعیار رقم  •
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٥المعیار رقم  •
معاییر متنوعة  – ۲۰۱٦ – ۲۰۱٤التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة  •

 )۲۸من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار المحاسبي الدولي  ۱(تعدیالت على المعیار رقم 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على المركز واألداء المالي  ۱٥و  ۹رقم  ینالمعیارتأثیر تطبیق  إن
 حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۱٤شكل أكبر في اإلیضاح الموحد للمجموعة موضح ب

 
ى المركز واألداء المالي لھ تأثیر جوھري عل لم یكنكما أن تطبیق المعاییر والتفسیرات األخرى الواردة أعاله 

  الموحد للمجموعة.
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  الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

۸ 

 
 (تابع) أساس المحاسبة ۲

 
 المعاییر التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا بعد ۲-۲

 
ینایر  ۱من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على الفترات السنویة التي تبدأ بعد  ۱٦یسري المعیار رقم 

لم تقم المجموعة بتطبیق ھذا المعیار بشكل مبكر عند إعداد ھذه مع إمكانیة التطبیق قبل ذلك التاریخ،  ۲۰۱۹
 البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.

 
 استخدام األحكام والتقدیرات ۲-۳

 
اإلدارة بوضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي  قامت البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإعداد  عند

 دقتؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. و
 تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

 
ادر والمص بالمجموعةاألحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة  إن

 ۳۱ما في كالموحدة  التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة األحكام ھي نفس لتقدیر حاالت عدم الیقین الرئیسیة
 وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ۲۰۱۷دیسمبر 

 
 أساس التوحید ٤-۲

 
تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة لفترة الثالثة أشھر 

 .۲۰۱۸مارس  ۳۱المنتھیة في 
 

ت محاسبیة ، باستخدام سیاساشركةإعداد البیانات المالیة لل فترةیتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس 
متوافقة. تم بشكل كامل حذف جمیع األرصدة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة 

 عن المعامالت بین شركات المجموعة المعترف بھا في الموجودات عند التوحید.
 

 الموجزة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة المبینة أدناه: تشتمل البیانات المالیة المرحلیة
 

 دیسمبر  ۳۱ مارس ۳۱ بلد  
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ التأسیس 
  ٪ ٪ 

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

 ۹۹ ۹۹ اإلمارات  ارك انفستمنت ش.ذ.م.م.
 ۹۹ ۹۹ اإلمارات  بروبرتیز ذ.م.م.ارك 

 
مسیطرة لاتم االحتفاظ بالحقوق غیر یالشركات التابعة أعاله شركات مملوكة بالكامل من قبل الشركة حیث  تعتبر

ات مسیطرة فیما یتعلق بھذه الشركات التابعة في ھذه البیاناللصالح الشركة. وبالتالي، ال یتم احتساب الحقوق غیر 
 .الموجزة الموحدةالمالیة المرحلیة 

 
ً في قطاع واحد وھو الوساطة واألسواق المالیة وفي منطقة جغرافیة واحدة وھي دولة  تعمل المجموعة عموما

  اإلمارات العربیة المتحدة.
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  الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

۹ 

 
 إداریةعمومیة ومصروفات  ۳
  

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  مارس ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 )مدققھ غیر( مدققھ)(غیر  
   

 ۸٫۳۷۹ ۱۰٫٤۳۳ تكالیف الموظفین
 ۷٦۲ ۹٤۹  رسوم سنویة

 ۷۲۸ ٦۸٤ االستھالك
 ۲۱٤ ۲٦٤ مصروفات تكنولوجیا المعلومات

 ۲۹٦ ۲۳۰ مصروفات االتصاالت
 ۲٤۹ ۱۸٥ اإلیجار

 ۱٫۰۰۷ ۳٫٤٦٤ مصروفات أخرى
 ------------------- ------------------- 
 ۱٦٫۲۰۹ ۱۱٫٦۳٥ 
 ========= ========= 

 
 األسواقذمم الھامش المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً وودائع الضمان في  ٤
  

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ٦۱۸٫۲۰۸ ٥٤۳٫٦٦٦ ذمم الھامش المدینة
 ۳۸٫۹٤٥ ۳۷٫٥۱٥ الذمم المدینة التجاریة

 ۸٫٤۲۷ ۱۱٫۸۰۹ المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى
 --------------------- --------------------- 
 ٥۹۲٫۹۹۰ ٦٦٥٫٥۸۰ 
 ========== ========== 

 ۳٥٫۰٥۷ ۳۳٫٤٥۰ ودائع الضمان في األسواق
 ========== ========== 
 

یمة القب مرتبط تسھیل بتمویل الھامش المتمثل في عمالئھا یؤھلھا لتزیود حاصلة على ترخیص مجموعةإن ال
 وتقوم الشركة بتحمیل فائدة على المبلغ المستحق.. انضمك یداعھاتم امالیة ألوراق السوقیة 

 
 المودعة كضمانیجب على العمالء تقدیم مبالغ نقدیة أو أوراق مالیة إضافیة إذا انخفضت قیمة األوراق المالیة 

، تبدأ الشركة للضمانتجاوز الحد األدنى   في حالةة التمویل من قیم. ٪۱۲٥نسبة  بالغال ضمانللعن الحد األدنى 
مقابل ذمم الھامش  كضمان ةالمودعاألوراق المالیة المضمونة. بلغت القیمة العادلة لألوراق المالیة في تسییل 

ألف  ۱٫۸٤۹٫۱٥۳: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۸مارس  ۳۱ألف درھم كما في  ۱٫۹۲۰٫۰۲٤المدینة ما قدره 
 درھم).

 
أن ھذه  حیث امش خالل الفترةالھ تقدیم تسھیالت التزامات فيتغیرات جوھریة  الكال یوجد ھنبشكل عام، 

 .اإللغاءااللتزامات بطبیعتھا قابلة 
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۱۰ 

 
 (تابع) ذمم الھامش المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً وودائع الضمان في األسواق ٤

 
 ۳۱( درھم ألف ۱٫۰۰۰ المتدنیة القیمة التجاریة االسمیة للذمم المدینة، بلغت القیمة ۲۰۱۸مارس  ۳۱كما في 
 .كما في تاریخ التقریر مخصص لھا بالكامل. رصدوتم  درھم) ألف ٥٫۷٥۷: ۲۰۱۷دیسمبر 

 
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة كضمان مقابل خطابات الضمان  ةك تجاریوبن في بودائع الضمانیتم االحتفاظ 

 سنویا ٪۳فعلي بنسبة  فائدةمعدل وتحمل بالدرھم اإلماراتي، مقومة  ن ھذه المبالغإ. كوالبنتلك الصادرة من قبل 
 .) ً٪۱ :۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(

 
 األرصدة المصرفیة والنقد ٥
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ٦٥ ٤۹ النقد في الصندوق
 ۳۱۱٫۱٦۹ ۳۸۲٫۳۳۳ ات جاریةحساب -مصرفیة أرصدة 
 ۳۱٫۲٥۰ ۳۱٫۲۷۲ ودائع ثابتة -مصرفیة أرصدة 

 -------------------------- -------------------------- 
 ٤۱۳٫٦٥٤ ۳٤۲٫٤۸٤ 
 ============ ============ 
 

 قاوففائدة  المصرفیةلمتحدة. تحمل الودائع مودعة لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربیة ا المصرفیةإن األرصدة 
 ألف ٤٦٫۲٥۰: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ألف ۳۱٫۲٥۰في السوق. تتضمن األرصدة المصرفیة مبلغ  السائدةمعدالت لل

 .المكشوف على المصرفیة السحوبات مقابل كضمان بھا محتفظدرھم) 
 

 یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد مما یلي:یتألف النقد وما 
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ۳٤۲٫٤۸٤ ٤۱۳٫٦٥٤ األرصدة المصرفیة والنقد
 )۳۲٥٫۸۹٤( )۳۰۰٫۱۹۱( )۹(انطباع  جدریة مدنیةحسابات مصرفیة 

 -------------------------- -------------------------- 
 ۱۱۳٫٤٦۳ ۱٦٫٥۹۰ 
 ============ ============ 
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 رأس المال ٦
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 

   رأس المال المصرح بھ والمُصدر والمدفوع بالكامل:
 ٥٤۹٫۹۱٦ ٥٤۹٫۹۱٦ درھم لكل سھم ۱سھماً بقیمة  ٥٤۹٫۹۱٥٫۸٥۸  
 ========= ========= 

 
 مال رأس من أجل أن یصبحالتعدیالت التي تم إجراؤھا  ۲۰۱٦في  ضخھاتم تمثل اإلضافات لرأس المال التي 

 ً ي فالمدین المقابل  وتم إدراج المبلغ كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.عالرمز  مال رأس لمبلغ مساویا
 احتیاطي االستحواذ.

 
 مارس ۳۱ 

۲۰۱۸ 
  دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
  ألف درھم  ألف درھم 

 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   االستحواذاحتیاطي 

 ۱۱٥٫۹٥۰ ۱۱٥٫۹٥۰ الثمن المستحق عند االستحواذ
 )۳۹۹٫۹۱٦( )۳۹۹٫۹۱٦( اإلضافة لزیادة رأس المال

 ---------------------- --------------------- 
 )۲۸۳٫۹٦٦( )۲۸۳٫۹٦٦( 
 ========== ========== 
 

 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۷
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ۳٫۹۳٥ ٤٫۷۸۱ السنة / في بدایة الفترة
 ۱٫۷۲۳ ۷۹٦ السنة / المحمل للفترة

 )۸۷۷( )۱۰۳( المدفوع خالل الفترة/السنة
 ---------------- ---------------- 

 ٤٫۷۸۱ ٥٫٤۷٤ السنة / في نھایة الفترة
 ======= ======= 
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۱۲ 

 
 الذمم الدائنة واالستحقاقات ۸
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ۲۷۳٫٥۱٦ ۲۲۹٫۰۰٤ الذمم الدائنة التجاریة
 ۲٥٫۳٥۳ ٥٫۷۱٤ مصروفات مستحقة

 - ۳۲٫۹۹٥ توزیعات األرباح المستحقة الدفع
 ۱٫٥٥۹ ۹٫۰۳۹ ذمم دائنة أخرى

 ----------------- ----------------- 
 ۲۷٦٫۷٥۲ ۳۰۰٫٤۲۸ 
 ======== ======== 
 

 قروض قصیرة األجل ۹
 

 إن الغرض من القروض قصیرة األجل ھو تمویل عملیات التداول بالھامش لدى المجموعة.
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

  درھمألف   ألف درھم 
 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ٥۰٫۰۰۰ ٥۰٫۰۰۰ ۱تسھیل 
 ۱٦٫۹۰۰ ۱٦٫۹۰۰ ۲تسھیل 
 ۲٦٫۲٥۳ ۲۷٫۳٥۸ ۳تسھیل 
 ۱۱٫۱۹٥ ۱٥٫۷۹۳ ٤ تسھیل

 ۳۱٤٫٦۹۹ ۳۰۰٫۱۹۱ على المكشوف مصرفیة  اتبوسح
 ----------------- ----------------- 
 ٤۱۰٫۲٤۲ ٤۱۹٫۰٤۷ 
 ======== ======== 

 

 ۱تسھیل 
. یتم ۲۰۱۸ ابریلسداد التسھیل في  ستحق. یتم الحصول علیھ من أحد المساھمینھو تسھیل متجدد  ۱إن التسھیل 

مان السوق. یتم ضالسائدة في معدالت الفائدة وفقاً لثابت بمعدل یحمل فائدة ، كما أنھ شھري بشكلسداد الفائدة 
 الملكیة والمنافع والفائدة المتعلقة بالحساب المضمون. إنسندات التسھیل مقابل رھن الحقوق الحالیة والمستقبلیة و

 المقرض. لدىالحساب المضمون ھو حساب تم فتحھ من قبل المجموعة 
 

 ۲تسھیل 
ً لثابت بمعدل یحمل فائدة یمثل ھذا التسھیل قرض تم الحصول علیھ من أحد العمالء الرئیسیین، و عدالت موفقا

 شھراً واحدة تُجدد تلقائیاً. القرض تبلغإن مدة السوق. السائدة في الفائدة 
 

 ۳تسھیل 
یمثل ھذا التسھیل قروض قصیرة األجل تم الحصول علیھا من بنوك محلیة لتمویل شراء استثمارات بالقیمة العادلة 

ائدة السمعدالت الفائدة وفقاً لیحمل فائدة من خالل األرباح أو الخسائر، وھو مضمون بتلك االستثمارات. كما أنھ 
 .المالیة البیانات ھذهشھراً من تاریخ  ۱۲ویستحق السداد خالل  السوقفي 
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۱۳ 

 
 )تابع(قروض قصیرة األجل  ۹

 
 ٤تسھیل 

یمثل ھذا التسھیل قرض قصیر األجل تم الحصول علیھ من شركة وساطة لتمویل شراء استثمارات بالقیمة العادلة 
ائدة السمعدالت الفائدة وفقاً لیحمل فائدة من خالل األرباح أو الخسائر، وھو مضمون بتلك االستثمارات. كما أنھ 

 .شھراً من تاریخ التقریر ۱۲ویستحق السداد خالل  السوقفي 
 

 جاریة مدینة مصرفیةأرصده 
وضمان سند إذني مضمونة مقابل  إن ھذه الحسابات. في السوق تحمل ھذه السحوبات فائدة بالمعدالت السائدة

 .مصرفیةعالقة وشیكات ضمان وأرصدة  يشخصي من طرف ذ
 

 األطراف ذات عالقة ۱۰
 

وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة  الرئیسیین تمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزمیلة والمساھمین
اً. یتم جوھری تأثیراً األطراف  ذهمارس علیھا ھتأو التي یتم السیطرة علیھا أو تخضع لسیطرة مشتركة والشركات 

 التسعیر لھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. شروطاعتماد سیاسات و
 

 اإلیرادات الشاملة المرحلي الموجز الموحد:المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بیان فیما یلي 
 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۸ 

  مارس ۳۱
۲۰۱۷ 

  ألف درھم  ألف درھم 
 (غیر مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ۳٤٤ ۱٥٤ إیرادات العموالت
 ======== ======== 

 ۷۹۳ ۱٥٥ إیرادات التمویل
 ======== ======== 

 
 فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات عالقة في بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد:

 
 مارس ۳۱ 

۲۰۱۸ 
  دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
  ألف درھم  ألف درھم 

 (مدققھ) (غیر مدققھ) 
   

 ٦٦٫۹۰۰ ٦٦٫۹۰۰ قروض من أطراف ذات عالقة
 ======== ======== 

 ٦٫٦٦۸ ٦٫۸۳٤ حسابات الذمم المدینة التجاریة
 ======== ======== 

 ٤٫٥۳٦ ۱٫۱۱۰ حسابات الذمم الدائنة التجاریة
 ======== ======== 

 
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات عالقة

مانات أي ضالحصول على نھایة السنة غیر مضمونة وتتم تسویتھا نقداً. لم یتم تقدیم أو في إن األرصدة القائمة 
لم تقم ، ۲۰۱۸مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في بالنسبة لللذمم المدینة أو الدائنة لألطراف ذات عالقة. 

: ال ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ذات العالقة  باألطرافأي انخفاض في قیمة الذمم المدینة المتعلقة  تسجیلالمجموعة ب
 شيء).
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۱٤ 

 
 ئةراالرتباطات وااللتزامات الطا ۱۱

 
 ۱۰۳: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱۲۰قامت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة بمنحھا ضمانات بمبلغ 

 بخصوص متطلبات سوق األوراق المالیة بشأن الوسطاء المالیین. ملیون درھم)
 

دیسمبر  ۳۱( ھذه البیانات المالیة التزامات رأسمالیة أو ارتباطات طارئة كما في تاریخ ةأی وعةال یوجد لدى المجم
 ).شيء ال: ۲۰۱۷

 
 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ۱۲

 
للسھم من خالل تقسیم الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط یتم احتساب الربح األساسي 

 المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.
 

تقسیم الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط من خالل لسھم لیتم احتساب الربح المخفض 
 تأثیر أیة أدوات مالیة ذات تأثیر مخفض.بالمرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، المعدلة 

 
 مارس ۳۱ 

۲۰۱۸ 
  مارس ۳۱

۲۰۱۷ 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

   

 ۱٥٫۲۸٦ ۱۲٫۷٦٤ أرباح الفترة (باآلالف)
 ٥٤۹٫۹۱٦ ٥٤۹٫۹۱٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآلالف)

 ----------------- ----------------- 
 ۰ ،۰۲۸ ۰ ،۰۲۳ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (درھم)

 ======== ======== 
 

 الحفظ األمینأنشطة  ۱۳
 

 ۳۱( درھم ألف ۲۲٥٫۰٥۹ بمبلغ ۲۰۱۸ مارس ۳۱ في كما لعمالئھا إدارتھا تتم بموجودات عةتحتفظ المجمو
 ھذهمن  ءعماللإدارتھا لبغرض استبعاد ھذه الموجودات المحتفظ بھا  تمألف درھم).  ۲٤۰٫۷۹۳: ۲۰۱۷دیسمبر 
 مجموعة.لل الموحدة المالیة البیانات

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۱٤

 
یة ھي نفس السیاسات المحاسب الموحدة الموجزةالمالیة المرحلیة  البیانات ذهإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھ

وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، باستثناء  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في 
  ما ھو مبین أدناه.

 
ما كأنھ من المتوقع أن یتم إدراج التغیرات في السیاسات المحاسبیة ضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة  كما
 وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة" ۹المعیار رقم 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة" متطلبات االعتراف والقیاس  ۹یحدد المعیار رقم 

للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وبعض العقود الخاصة بشراء أو بیع منتجات غیر مالیة. یحل ھذا المعیار 
 الیة: االعتراف والقیاس". "األدوات الم ۳۹محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
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۱٥ 

 
 (تابع) التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۱٤

 
 (تابع)من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة"  ۹المعیار رقم 

 

 والمطلوبات المالیة الموجودات المالیةوقیاس تصنیف  -۱
 

ي للمعیار المحاسبي الدولمتطلبات  بقدر كبیرمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹یتضمن المعیار رقم 
السابقة الخاصة  ۳۹إال أنھ یلغي فئات المعیار المحاسبي الدولي رقم  الخاصة بتصنیف المطلوبات المالیة. ۳۹رقم 

 اریخ االستحقاق والقروض والذمم المدینة والموجودات المتاحة للبیع.بالموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى ت
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أي تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة  ۹لم یكن لتطبیق المعیار رقم 
التقاریر المالیة على تصنیف وقیاس من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹المتعلقة بالمطلوبات المالیة. إن تأثیر المعیار رقم 

 الموجودات المالیة مبین أدناه.
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، یتم تصنیف األصل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة  ۹طبقاً للمعیار رقم 
القیمة العادلة من خالل استثمارات الدین أو ب –المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

استثمارات حقوق الملكیة أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یستند تصنیف  –اإلیرادات األخرى 
الموجودات المالیة بشكل عام على نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ إدارة األصل المالي وسمات التدفقات النقدیة 

 التعاقدیة الخاصة بھ.
 

المتضمنة في العقود من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹الخاضعة للمعیار رقم المشتقات  یتم فصلال 
بغرض  بشكل كلي. وبدالً من ذلك، یتم تقییم األدوات المالیة التي یكون فیھا العقد األساسي عبارة عن أصل مالي

 التصنیف.
 

مة العادلة من یتم تصنیفھ على أنھ بالقیولم الشرطین التالیین  ىاألصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفیتم قیاس 
 خالل األرباح أو الخسائر:

 

أن یكون محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض تحصیل تدفقات نقدیة  •
 تعاقدیة؛ و

فتراتھ التعاقدیة تدفقات نقدیة تتمثل حصراً في دفعات المبلغ األصلي تواریخ محددة خالل أن ینتج في  •
 والفائدة على المبلغ المتبقي من أصل المبلغ.

 

 میتم قیاس استثمارات الدین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى إذا استوفت الشرطین التالیین ول
 یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 

أن یكون محتفظ بھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق الھدف منھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة  •
 وبیع الموجودات المالیة؛ و

التعاقدیة تدفقات نقدیة تتمثل حصراً في دفعات المبلغ األصلي  اأن ینتج في تواریخ محددة خالل فتراتھ •
 والفائدة على المبلغ المتبقي من أصل المبلغ.

 

عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، قد تقرر المجموعة بصورة 
العادلة لالستثمار ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. عرض التغیرات الالحقة في القیمة  غیر قابلة للتغییر قطعیة

 ویتم اتخاذ ھذا القرار لكل استثمار على حدة.
 

غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالقیمة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  ،جمیع الموجودات المالیة
أو الخسائر، وتتضمن جمیع الموجودات المالیة ، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح الشاملة األخرى

أحد  أن تقوم بتصنیف غیر قابلة للتغییر المشتقة. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بصورة قطعیة
ات الشاملة الل اإلیرادخبالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من  قیاساللمتطلبات  ةالموجودات المالیة غیر المستوفی

كان ھذا التصنیف ینھي أو یقلل بصورة في حال األخرى على أنھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 .جوھریة التباین المحاسبي الذي قد ینشأ فیما لو تم تصنیفھ غیر ذلك

 

(إال إذا كان ھذا األصل یمثل ذمم مدینة تجاریة بدون مكون تمویلي جوھري والتي تم  یتم قیاس األصل المالي
مبدئیا بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة غیر المرتبطة مباشرة باستحواذ األصل،  قیاسھا وفقاً لسعر المعاملة)

 .بالنسبة للبنود غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

  تنطبق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.
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  الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

۱٦ 

 
 (تابع) التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۱٤

 
 (تابع)من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة"  ۹المعیار رقم 

 
 (تابع)والمطلوبات المالیة  الموجودات المالیةوقیاس تصنیف  -۱
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ً بالقیمة العادلة. ویتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر متضمنة أي إیرادات  یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا

 فائدة أو توزیعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر.
 

 ةأالمالیة بالتكلفة المطفالموجودات 
یتم قیاس ھذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم تخفیض التكلفة المطفأة بمقدار 

القیمة  انخفاضیتم االعتراف بإیرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة و خسائر انخفاض القیمة.
 سائر. كما یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من إیقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.ضمن األرباح أو الخ

 
وفئات القیاس الجدیدة بموجب المعیار  ۳۹فیما یلي فئات القیاس األصلیة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ینایر  ۱من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لكل فئة من الموجودات المالیة لدى المجموعة كما في  ۹رقم 
۲۰۱۸ . 

 

 

 التصنیف األصلي 
 بموجب المعیار 

 ۳۹الدولي رقم  المحاسبي

الجدید بموجب المعیار  التصنیف
من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹رقم 

 التقاریر المالیة
   

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  محتفظ بھا للمتاجرة استثمارات حقوق الملكیة
 الخسائر

 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة للتداول بالھامشذمم مدینة 
 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة في األسواقودائع ضمان 

 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة مستحق من أسواق األوراق المالیةال
 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة النقد وما یعادلھ

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة -۲
 

المالیة یستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعیار من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۹إن المعیار رقم 
طبق نموذج احتساب انخفاض القیمة الجدید على یُ . بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" ۳۹المحاسبي الدولي رقم 

إلرادات ال بالقیمة العادلة من خال وموجودات العقود واستثمارات الدینالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة 
ً للمعیار رقم ، بینما ال یطبق على االستثمارات في سندات الملكیة. الشاملة األخرى من المعاییر الدولیة  ۹طبقا

ولي رقم ذلك طبقاً للمعیار المحاسبي الدببشكل مبكر مقارنةَ یتم االعتراف بخسائر االئتمان إلعداد التقاریر المالیة، 
۳۹ . 

 
الغ المببالھامش وودائع ضمان في األسواق و تشتمل الموجودات المالیة بالقیمة المطفأة على ذمم مدینة للتداول

 من أسواق األوراق المالیة والنقد وما یعادلھ. ةالمستحق
 

ً للمعیار رقم  األسس  احدمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، یتم قیاس مخصص الخسائر على  ۹طبقا
 التالیة:

 
 التعثر حاالت عن تنتج التي المتوقعة االئتمان خسائر تمثل: شھراً  ۱۲ لمدة المتوقعة االئتمان خسائر •

 ؛ والمالیة البیانات ھذهشھراً من تاریخ  ۱۲خالل  المحتملة
 

 عن تنتج التي المتوقعة االئتمان خسائر تمثل: اإلنتاجیة األعمار مدى على المتوقعة االئتمان خسائر •
 .المالیة لألداة اإلنتاجي العمر مدى على المحتملة التعثر حاالت

  



 
 الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر ش.م.ع

 
  الموحدة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

۱۷ 

 
 (تابع) التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۱٤

 
 (تابع)من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة"  ۹المعیار رقم 

 
 (تابع)انخفاض قیمة الموجودات المالیة  -۲
 

 تأثیر نموج انخفاض القیمة الجدید
 

التقاریر من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹بالنسبة للموجودات التي تقع ضمن نطاق نموذج انخفاض القیمة بالمعیار رقم 
، من المتوقع عموماً أن تزداد خسائر انخفاض القیمة وتصبح متقلبة بشكل أكبر. ومع ذلك، رأت المجموعة المالیة

ینایر  ۱من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في  ۹أن تطبیق متطلبات انخفاض القیمة بموجب المعیار رقم 
مخصص إضافي النخفاض القیمة نظراً ألن المجموعة لدیھا ضمانات كافیة مقابل الذمم  الن یترتب علیھ ۲۰۱۸

 .ھاتقیمتدھور المدینة للتداول بالھامش. كما تحتفظ المجموعة بحقوق نافذة لتصفیة ھذه الضمانات في حالة 
 
 التحول -۳
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۹تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار رقم 
لمقارنة ا معلوماتعدم إعادة بیان الخاص ب من اإلعفاء مجموعةال استفادتالمالیة باستخدام طریقة التأثیر المتراكم. 

 .للفترات السابقة
 

الفروق في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناتجة عن تطبیق المعیار یتم االعتراف بشكل عام ب
 .۲۰۱۸ینایر  ۱من المعاییر الدولیة إعداد التقاریر المالیة ضمن األرباح المحتجزة واالحتیاطیات كما في  ۹رقم 

من المعاییر الدولیة  ۹المعیار رقم  ال ینطبق علیھا متطلبات ۲۰۱۷وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة لسنة 
 .۳۹إلعداد التقاریر المالیة ولكن ینطبق علیھا متطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
تم تحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ فیھ بالموجودات المالیة على أساس الوقائع والظروف القائمة حتى 

 تاریخ التطبیق األولي.
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ۱٥المعیار رقم 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطاراً شامالً لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت االعتراف  ۱٥یضع المعیار رقم 
باإلیرادات. یحل ھذا المعیار محل التوجیھات الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات، بما في ذلك المعیار المحاسبي 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۱٥ارة بتقییم تأثیر تطبیق المعیار رقم دقامت اإل، "اإلیرادات" ۱۸الدولي رقم 
 المالیة على البیانات المالیة للمجموعة وتوصلت إلى أن ھذا التأثیر لیس جوھریاً.

 
باستخدام طریقة التأثیر  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٥رقم تطبیق المعیار بالمجموعة  قامت

وبالتالي، لن ). ۲۰۱۸ینایر  ۱التراكمي مع االعتراف بتأثیر التطبیق المبدئي في تاریخ التطبیق المبدئي (وھو 
على فترة المقارنة  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٥رقم تقوم المجموعة بتطبیق متطلبات المعیار 

 المعروضة.
 

 توزیعات األرباح  ۱٥
 

بمبلغ توزیع أرباح على  ۲۰۱۸مارس  ۱۹في اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد بتاریخ  المجموعة مساھمو صّدق
 .)۸ اإلیضاح راجع( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف درھم عن السنة المنتھیة في  ۳۲٫۹۹٥

 
 أرقام المقارنة ۱٦

 
 تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنیف الفترة الحالیة ولیس لھا تأثیر على األرباح أو األرباح المحتجزة.

 




