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  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

٨  

   اإليرادات الشاملة األخرى الموحداألرباح أو الخسائر وبيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
  ألف درهم ألف درهم إيضاح 
       

   ١٥٫٠٠٢  ١٣٫٢٦٤  ٦ إيرادات العموالتصافي 
       

   ٤٤٫٨٧٢  ٤٠٫٧١٠   المدينة التداول بالهامشمن ذمم إيرادات التمويل 
  ١٫٩٢٨  ٢٫٦٧٥   إيرادات التمويل من الودائع

  )١٨٫٠٤٧(  )٨٫٧٣١(   تكاليف التمويل
    -------------------  -------------------  

  ٢٨٫٧٥٣  ٣٤٫٦٥٤    صافي إيرادات التمويل
        

  ٣٦٫٩٩١  ١٤٫٣٣٦  ٧  إيرادات التمويل التجاري واالستشارات واإليرادات األخرى
  )٢٨٫٩٩١(  )١٦٫٧٢٣(  ٨  صافي خسائر االستثمار

  )٤٨٫٤٠٧(  )٤١٫٤٥٦(  ٩  المصروفات العمومية واإلدارية
   -------------------  -------------------  

  ٣٫٣٤٨  ٤٫٠٧٥   السنةأرباح 
       

  -  -   اإليرادات الشاملة األخرى
   -------------------  -------------------  

  ٣٫٣٤٨  ٤٫٠٧٥   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
   ========== ==========  

  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٧  ٢٨ (درهم) والمخففةربحية السهم األساسية 
   ========== ==========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٣إلى  ١من تشكل اإليضاحات 
   





  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

١٠  

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٣إلى  ١من تشكل اإليضاحات 
  
  
  

 رأس  
 المال

احتياطي 
 االستحواذ

االحتياطي 
 النظامي

االحتياطي 
 العام

األرباح 
 المحتجزة

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

  ٥٠٣٫٣١١  ١٥٧٫٥٢٢  ١٩٫٥٢٥  ٦٠٫٣١٤  )٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٣٤٨  ٣٫٣٤٨     -     -     -     - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

     -  )٣٣٥(      -  ٣٣٥     -     -  االحتياطي النظاميالمحول إلى 
  )٣٢٫٩٩٥(   )٣٢٫٩٩٥(      -     -     -     - )٣٢ (إيضاح توزيعات األرباح

 -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  
  ٤٧٣٫٦٦٤   ١٢٧٫٥٤٠  ١٩٫٥٢٥   ٦٠٫٦٤٩  )٢٨٣٫٩٦٦(    ٥٤٩٫٩١٦ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٤٧٣٫٦٦٤  ١٢٧٫٥٤٠  ١٩٫٥٢٥  ٦٠٫٦٤٩  )٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ٤٫٠٧٥  ٤٫٠٧٥     -     -     -     - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

     -  )٤٠٨(     -  ٤٠٨     -     -  المحول إلى االحتياطي النظامي
 -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  

  ٤٧٧٫٧٣٩  ١٣١٫٢٠٧  ١٩٫٥٢٥  ٦١٫٠٥٧  )٢٨٣٫٩٦٦(  ٥٤٩٫٩١٦ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 =========  =========  =========  =========  =========  =========  
       



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

١١  

 التدفقات النقدية الموحدةبيان 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
  ألف درهم ألف درهم إيضاح 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٣٫٣٤٨  ٤٫٠٧٥   أرباح السنة

       
       :لـ تعديالت

  ٢٫٥٢٩  ٢٫٣٥٢   االستهالك  
  ١٫٦٦٨  ١٫٠٦١   مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  
  )١٫٩٢٨(  )٢٫٦٧٥(   التمويل من الودائعإيرادات   
  ٢٤٫٤٨٣  ١٦٫٥١١   تكاليف التمويل  
  ٥٧٫٩٦٢  ١٨٫٤٠٢   محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالخسائر غير ال  
  -  ٢٠    عقارات استثماريةصافي خسائر انخفاض قيمة   
  )١٫٢٣٣(  )٧٫٥٦٢(   إيرادات توزيعات األرباح  
  )٢٫٢٩٩(  )٥٦٦(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
  )٩٤(  )١٩(   األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات  
   ---------------------  ---------------------  
   ٨٤٫٤٣٦  ٣١٫٥٩٩  

        تغيرات في:
  ١٢٦٫٨١٩  ٦٣٫٧١٠   بالهامش والذمم التجارية المدينة التداولذمم   
  )٩٦٨(  ١٠    موجودات أخرى  
  ٤٫١٥٧  )١٦٤(   لضماناتاودائع   
  ٦٫٨٠٧  ٨٫١٠٢   أسواق األوراق المالية نمبالغ مستحقة م  
  ١٫٢٩١  ١٫٢٦٨    مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالية  
  )١٥٥٫٦٧٧(  ٨٫٧٧٧   الحسابات الدائنة واالستحقاقات  
   ---------------------  ---------------------  

  ٦٦٫٨٦٥  ١١٣٫٣٠٢    األنشطة التشغيليةالناتج من النقد 
  )١٫٠١٥(  )١٫٤٣٦(   تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  )٢٤٫٤٨٣(  )١٦٫٥١١(   تكاليف التمويل المدفوعة
   ---------------------  ---------------------  

  ٤١٫٣٦٧  ٩٥٫٣٥٥   األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 
   ---------------------  ---------------------  

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٣٫٨٩٢(  )٥٫٦٣٢(   شراء ممتلكات ومعدات

  ٢٣١  ٤٩   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٫٩٢٨  ٢٫٦٧٥   إيرادات الفائدة المستلمة 

  ١٫٢٣٣  ٧٫٥٦٢    إيرادات توزيعات األرباح المستلمة
  )٦١٤٫٢٨٦(  )٢٣٠٫١١٩(   األرباح أو الخسائر تثمارات بالقيمة العادلة من خاللشراء اس

   ٤١٩٫٣٧٤  ٢٦٣٫٩٦١   األرباح أو الخسائر تثمارات بالقيمة العادلة من خاللبيع اسمتحصالت من 
   ---------------------  ---------------------  

  )١٩٥٫٤١٢(  ٣٨٫٤٩٦   األنشطة االستثمارية )المستخدم فيالناتج من/ (صافي النقد 

   ---------------------  ---------------------  
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  )٨٥٫٧٢٩(  )١١٥٫٦٠٩(   سداد القروض
  ٢٦١٫٥٤٨  ٢٦٫٩٧٥    القروضالمتحصالت من 

  )٣٢٫٩٩٥(  -   توزيعات األرباح المدفوعة
   ---------------------  ---------------------  

  ١٤٢٫٨٢٤  )٨٨٫٦٣٤(   األنشطة التمويلية(المستخدم في)/ الناتج من  النقد صافي
   ---------------------  ---------------------  

  )١١٫٢٢١(  ٤٥٫٢١٧   في النقد وما يعادله )النقصصافي الزيادة/ (
       

  ٢٧٫٧٨٥  ١٦٫٥٦٤   النقد وما يعادله في بداية السنة
   ---------------------  ---------------------  

  ١٦٫٥٦٤  ٦١٫٧٨١  ١٥ سنةالنقد وما يعادله في نهاية ال
    ==========  ==========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٣إلى  ١من تشكل اإليضاحات 



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٢  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
  

دولة اإلمارات العربية المتحدة في  ١٩٩٨في  ش.م.ع ("الشركة") الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطويرتم تأسيس 
مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع إلشراف هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية وكذلك  عامةشركة مساهمة ك

مؤسسة مالية رائدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك كوربوريشن الرمز سلطة دبي للخدمات المالية. تمثل 
 .والبحثالسيولة  وفيروتوصناعة السوق واإلقراض  والوساطةوتمويل الشركات  الموجوداتإدارة 

 
التجارية  ي االستثمار في المشاريعف(يشار إليها مجتمعة "المجموعة") األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة  تتمثل

ذلك الوساطة في شراء وبيع األسهم والتداول على  بما فيوالصناعية والزراعية وإدارتها وتقديم خدمات الوساطة 
إن العنوان المسجل للشركة هو  وتنفيذ كافة المعامالت واألنشطة ذات الصلة.وتوفير السيولة  وصناعة السوقالهامش 
 ، اإلمارات العربية المتحدة.أبوظبي، ٣٢٠٠٠ص.ب 

 
 .٢٠٢٠فبراير  ١٩تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 

 
  أساس اإلعداد  ٢

  
معايير لاالصادرة عن مجلس  وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةللمجموعة إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تم 

  .٢٠١٥) لسنة ٢رقم ( اإلمارات العربية المتحدة واألحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة المحاسبية الدولية
  

ألرباح االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 
  .في تاريخ التقريريتم قياسها بالقيمة العادلة  حيثوالعقارات االستثمارية أو الخسائر 

  
من المعايير  ١٦فيها تطبيق المعيار رقم هي أول بيانات مالية سنوية للمجموعة يتم ذه البيانات المالية الموحدة إن ه

ات الصلة ذالسياسات المحاسبية الهامة التي طرأت على تم بيان التغيرات . "عقود اإليجار"الدولية إلعداد التقارير المالية 
  .٣٠في اإليضاح رقم 

  
  ة الموحدةعرض البيانات المالي وعملة التشغيليةالعملة   ٣

  
وهو العملة التشغيلية  ")اإلماراتي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم الموحدة تم عرض هذه البيانات المالية

  ، ما لم يُذكر خالف ذلك.بألف درهمإلى أقرب عدد صحيح  القيمتم تقريب كافة هذا وقد . للمجموعة
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٣  
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

بصورة متسقة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية قامت المجموعة 
  ).٣٠الموحدة، ما لم يذكر خالف ذلك (راجع كذلك اإليضاح 

  
  أساس التوحيد  أ)

    
  عمليات دمج األعمال  -١

  

االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة تقوم المجموعة ب
يتم بشكل عام قياس الثمن المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة، كما يتم أيضاً قياس صافي الموجودات المستحوذ 

ً  عليها القابلة للتحديد بالقيمة العادلة. يتم راجع ( النخفاض القيمةالشهرة التجارية الناتجة للتحقق من تعرضها  اختبار سنويا
 انبي. يتم ضمن األرباح أو الخسائراالعتراف باألرباح من صفقات الشراء المربحة على الفور . يتم )١٠اإليضاح 

  تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها، ما لم تكن مرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات حقوق ملكية.
  

رباح االعتراف بهذه المبالغ ضمن األ بصورة عامةتسوية عالقات سابقة. يتم ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة ب
  أو الخسائر.

  
يتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي 

اً ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفينطبق عليه تعريف األدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه 
لذلك، تتم إعادة قياس الثمن المحتمل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، ويتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في 

  القيمة العادلة للثمن المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.
  

كزة على أسهم مقابل المكافآت المحتفظ بها من قبل موظفي الشركة استبدال دفعات المكافآت المرت األمر في حال تطلب
المستحوذ عليها (مكافآت الشركة المستحوذ عليها)، يتم حينئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافآت االستبدال الخاصة 

في  ت االستبدالبالطرف المستحوذ في قياس الثمن المحول عند دمج األعمال. يتم تحديد ذلك استناداً إلى قياس مكافآ
  السوق مقارنةً بقياس مكافآت الشركة المستحوذ عليها في السوق، ومدى ارتباط مكافآت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.

  
بادل األسهم ت معدلوالذي يتطلب من اإلدارة تحديد  لشراء،الثمن المفترض ل احتسابتتطلب محاسبة االستحواذ العكسي 

  بادلة. تم احتساب هذا كاحتياطي استحواذ.والقيمة العادلة لألسهم المت
  

  الشركات التابعة  -٢
  

إن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تُسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة، 
أو لديها حق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل 

هناك تغيرات في واحد أو أكثر  تتقييم ما إذا كان لديها سيطرة في حال كانتقوم المجموعة بإعادة نفوذها على المنشأة. 
جة المحتفظ بها (مثل تلك النات من عناصر السيطرة. يتضمن ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق السيطرة االحترازية

  أكثر جوهرية وتؤدي إلى سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها.  عن عالقة اإلقراض)
  
 :المركز المالي واألداء المالي للشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناهالبيانات المالية الموحدة على هذه تمل تش
 
٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ التأسيس بلد 

    

  ٪ ٪ 
        

 ٩٩ ٩٩ دولة اإلمارات العربية المتحدة الرمز كابيتال ذ.م.م.
 ٩٩ ٩٩ اإلمارات العربية المتحدةدولة  ارك ريل استيت ذ.م.م.

 ٩٩ ٩٩ دولة اإلمارات العربية المتحدة ارك انفستمنت ش.ذ.م.م.
 ٩٩ ٩٩ دولة اإلمارات العربية المتحدة  ارك بروبرتيز ذ.م.م.

 
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٤  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  (تابع) أساس التوحيد  أ)
    

  (تابع) الشركات التابعة  -٢
  

المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ  إدراجيتم 
  السيطرة.إنتهاء 

  
تعمل المجموعة في قطاع واحد وهو الوساطة واألسواق المالية وفي منطقة جغرافية واحدة وهي دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.
 

  صناديق االستثمار
  

 صندوقعلى تُسيطر صناديق االستثمار. يرتكز تحديد ما إذا كانت المجموعة ألحد  صندوق تعمل المجموعة كمدير
(تتضمن أي حصص مرحلة  في الصندوقللمجموعة االقتصادية  الحصصعلى تقييم إجمالي  ذات الصلةاالستثمار 

  الصندوق.باإلضافة إلى حقوق المستثمرين في عزل مدير  وأتعاب إدارة متوقعة)
  

ير للصندوق المجموعة كمد عزليستطيع المستثمرون التصويت بأغلبية بسيطة  المجموعة،لصندوق الذي تديره لبالنسبة 
خلصت المجموعة إلى وعليه، . ٪١٥االقتصادية للمجموعة في الصندوق أقل من  الحصة ويكون إجماليدون سبب، 

  وحيد هذا الصندوق.أنها تعمل كوكيل للمستثمرين، وبالتالي لم تقم بت
  

فيها أو التي هي راعية لها،  حصةالتي تكون للمجموعة لمزيد من اإلفصاحات بشأن صناديق االستثمار غير الموحدة 
  .٣١راجع اإليضاح 

  
  الحصص غير المسيطرة  -٣

  
كحصص غير مسيطرة  الشركةشركات مملوكة بالكامل من قبل ) ٢،أ،٣التابعة المدرجة في (اإليضاح  الشركات تعتبر

شركات مسيطرة فيما يتعلق بهذه الالغير  الحصصال يتم احتساب محتفظ بها لغرض المصلحة النفعية للشركة. وعليه، 
  .الموحدةالتابعة في هذه البيانات المالية 

  
  فقدان المسيطرة  -٤

  
أي ومطلوبات الشركة التابعة ، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات وما عند تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة

ناتج  سائرخأو  أرباحاألخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي حصة غير مسيطرة والعناصر 
ها ياسفي الشركة التابعة السابقة، يتم قمحتفظ بها حصة فيما يتعلق بأي عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو الخسائر. 

 لة عند فقدان تلك السيطرة.بالقيمة العاد
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد  -٥
  

اإليرادات والمصروفات غير المحققة وكذلك يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة 
تم حذف . يلمجموعةبين شركات افيما الناتجة عن المعامالت (باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت بالعمالت األجنبية) 

الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل 
 على انخفاض القيمة.

  
 
 

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٥  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  االعتراف باإليرادات  )ب
  

داة أالعقد مع العمالء الذي يترتب عليه  الخدمة ذات الصلة. قد يخضع جزء منيتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تقديم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجزء للمعيار  ٩مالية معترف بها في البيانات المالية الموحدة للمعيار رقم 

 ٩، تقوم المجموعة أوالً بتطبيق المعيار رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إذا كان الحال كذلك ١٥رقم 
من المعايير  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفصل وقياس الجزء من العقد الذي ينطبق عليه المعيار رقم 

الية على الجزء من المعايير الدولية إلعداد التقارير الم ١٥الدولية إلعداد التقارير المالية ثم تقوم بتطبيق المعيار رقم 
  المتبقي.

  
  العموالتإيرادات 

  بقيمة خدمات الوساطة المصدر لها فواتير والمقدمة من قبل المجموعة خالل السنة. العموالتتتمثل إيرادات 
  

  اإليرادات من الخدمات
لخدمات عندما يتم تقديم اتمويل الشركات وصناعة السوق وتوفير السيولة وخدمات األبحاث  يتم االعتراف باإليرادات من

  .العقدبموجب 
  

  إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح. يتم ذلك عادة في تاريخ إعالن 

المالية  دات من األدوات. يتم بيان توزيعات األرباح في صافي اإليراتوزيعات األرباح بالنسبة لسندات الملكية المدرجة
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  
  بالهامش التداولإيرادات 

ريقة باستخدام طاألرباح أو الخسائر بالهامش من ذمم التداول بالهامش المدينة في بيان  التداوليتم االعتراف بإيرادات 
يتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي يتم بموجبه تخفيض الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل الفائدة الفعلية. 

دية المستقبلية التدفقات النقبتقدير المجموعة  تقومألداة مالية إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي. الفترات المتوقعة 
  بخالف خسائر االئتمان المستقبلية.لألداة المالية مع الوضع في االعتبار كافة الشروط التعاقدية 

  
  الفائدة   ج)

  
  معدل الفائدة الفعلي  -١

 
معدل الفائدة ’ يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتمثل

ى مدى فعات النقدية المستقبلية المقدرة أو المقبوضات علفي المعدل الذي يتم استخدامه بشكل فعلي لتخفيض الد‘ الفعلي
 العمر المتوقع لألداة المالية إلى:

 
 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي؛ أو –
 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. –

 
اني، أو الناشئة التي تعرضت النخفاض ائتم هعند احتساب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية بخالف الموجودات المشترا

س خسائر كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية، ولي األخذ باالعتباربتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع تقوم المجموعة 
  االئتمان المتوقعة. 

  
عدل التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من ميشمل احتساب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم المدفوعة أو المستلمة و

  الفائدة الفعلي. تشمل تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة لحيازة أصل مالي أو التزام مالي.
  

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٦  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
 

  (تابع)الفائدة   ج)
  

  التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية  -٢
 

ألصل مالي أو التزام مالي في القيمة التي تم بها قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند ‘ المطفأة التكلفة’ تتمثل
االعتراف المبدئي ناقصاً المبالغ المسددة من المبلغ األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة 

المستحقة، وبالنسبة للموجودات المالية فيتم تعديلها مقابل أي مخصص  الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية والقيمة
عديله بناء في التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل ت‘ إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي’يتمثل . لخسائر االئتمان المتوقعة

  على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
  

 احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة  -٣
 
م احتساب معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي باألصل المالي أو االلتزام يت

المالي. عند احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل 
 و على التكلفة المطفأة لاللتزام. (عندما ال يتعرض األصل النخفاض ائتماني) أ

 
  العرض

ذمم التداول بالهامش المدينة الُمبينة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى إيرادات التمويل من  إن
  تتضمن إيرادات الفائدة على ذمم التداول بالهامش المدينة.

  
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة تتضمن إيرادات الفائدة على  بيانالُمبينة في إيرادات التمويل من الودائع إن 

  الودائع لدى بنوك محلية.
  

التي تمثل و ؛قاسة بالتكلفة المطفأةالمالية المُ  الُمبينة في بيان األرباح أو الخسائر على االلتزاماتتشتمل تكلفة التمويل 
  .٢٣ح راجع اإليضابشكل رئيسي القروض الممنوحة من البنوك، 

  
  الممتلكات والمعدات  د)

  
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة والتي تتضمن تكلفة القروض المرسملة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر 

  انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.
  

لقسط الثابت درة باستخدام طريقة ايتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها المتبقية المق
  .األرباح أو الخسائرويتم االعتراف بها ضمن بيان  الُمقدرةعلى مدى أعمارها اإلنتاجية 

  
  للممتلكات والمعدات للفترتين الحالية والمقارنة: الُمقدرةفيما يلي األعمار 

  
  سنة ٣٠                المكاتب مباني

  سنوات ٥                معدات مكتبية
  سنوات ٥                  سيارات

  سنوات ٥                أثاث وتجهيزات
  

  تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير.
  

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى 
القيمة الدفترية. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية القيمة المقدرة القابلة عدم إمكانية استرداد 

مل . تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتلالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد
    بتلك المصروفات إلى المجموعة. أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٧  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  العقارات االستثمارية  هـ)
  

يتم مبدئياً قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة والحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليها ضمن األرباح 
المحتسبة (العقارات االستثمارية يتم االعتراف باألرباح والخسائر من استبعاد أحد أو الخسائر ضمن بند إيرادات أخرى. 

دما يتغير استخدام عن على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في األرباح أو الخسائر.
ألغراض  لفتههي تكفي تاريخ إعادة التصنيف  قيمته العادلة تعتبرتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات، تالعقار بحيث 

 .ةالالحق المحاسبة
  

  الشهرة التجارية  و)
  

  يتم قياس الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة.
  

لحصص حول والمبلغ المعترف به لإجمالي الثمن المُ  يف زيادةوالتي تمثل اليتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، 
محتفظ بها عن صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة القابلة سابقة غير المسيطرة، وأي حصة 

للتحديد. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي الثمن المحول، تقوم المجموعة 
ة ة بشكل صحيح وتقوم بمراجعإذا كانت حددت جميع الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضتقييم ما بإعادة 

ال تزال  تقييمالاالعتراف بها في تاريخ االستحواذ. إذا كانت نتيجة إعادة  التي يتعيناإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ 
تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي الثمن المحول، يتم االعتراف باألرباح 

  باح أو الخسائر.األرضمن 
  

ختبار النخفاض القيمة. لغرض ا متراكمة بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً أي خسائر
تخصيص الشهرة التجارية المستحوذ عليها في أحد عمليات دمج األعمال، اعتباراً من تاريخ انخفاض القيمة، يتم 

 من الدمج، بصرفتستفيد دات المنتجة للنقد لدى المجموعة، والتي من المتوقع أن كل وحدة من الوحاالستحواذ، إلى 
  تلك الوحدات. للشركة المستحوذ عليها إلى المطلوبات األخرى وأالنظر عما إذا قد تم تخصيص الموجودات 

  
ندرج ضمن تليات التي في حال تم تخصيص الشهرة التجارية ألحد الوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العم

الوحدة المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو 
الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة 

  محتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد.والجزء ال
  

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ز)
  

  االعتراف والقياس المبدئي  -١
  

مبدئياً  في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم االعترافالتجارية المدينة والذمم  المدينة بالهامش التداولذمم يتم االعتراف مبدئياً ب
األدوات المالية األخرى (بما في ذلك عمليات البيع والشراء االعتيادية للموجودات المالية) في تاريخ المتاجرة،  بكافة

 المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. وهو التاريخ الذي تصبح فيه 
 

مة عنصر تمويلي هام) أو االلتزام المالي بالقي يتم مبدئياً قياس األصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية ال تنطوي على
نسوبة تكاليف المعامالت الم، بالنسبة للبند الذي ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، العادلة مضافاً إليها

مويلي عنصر ت ويتم مبدئياً قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تنطوي على ،هذا. مباشرة لالستحواذ عليه أو إصداره
  هام بسعر المعاملة. 

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٨  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  (تابع) الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ز)
  

  التصنيف والقياس الالحق  -٢
 

 تقييم نموذج األعمال  –الموجودات المالية 
 

االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة حيث تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في إطاره 
يوضح ذلك بشكل أفضل الطريقة التي يتم وفقاً لها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات التي 

 تم أخذها باالعتبار ما يلي:
 

إلدارة ذلك ما إذا كانت استراتيجية ا السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وكيفية تفعيل تلك السياسات عملياً. يشمل -
تركز على تحقيق إيرادات من الفائدة المتعاقد عليها، مع االحتفاظ بمعدل فائدة محدد، وتوافق مدة الموجودات المالية 
مع مدة أي التزامات ذات صلة أو التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع 

  ؛الموجودات
  

  إدارة المجموعة؛ورفع تقارير بشأنها إلى كيفية تقييم أداء المحفظة  -
 

نموذج األعمال) وكيفية إدارة  ضمنالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها  -
  هذه المخاطر؛

 

سبيل المثال، ما إذا كان يتم احتساب التعويض على أساس القيمة العادلة  على -كيفية تعويض مدراء النشاط التجاري  -
  ؛ والُمحصلةدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المُ 

 

وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعات بشأن نشاط  تكرارمدى  -
  المبيعات في المستقبل.

 

عمليات تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات  إن
 مواصلة االعتراف بالموجودات.بشأن لهذا الغرض، وذلك بما يتوافق مع سياسة المجموعة 

 
دلة، يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العاالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم فيما يتعلق ب

  قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  

 دفعات المبلغ األصلي والفائدة  فقط تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل -الموجودات المالية 
 

القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي. يتم ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه 
تعريف "الفائدة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق 

اإلدارية)،  خالل فترة زمنية محددة ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف
 باإلضافة إلى هامش الربح.

 
 دفعات المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبارفقط عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل 

 الشروط التعاقدية لألداة. يشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي ينطوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو
بار ما باالعتالمجموعة  تأخذقيمة التدفقات النقدية التعاقدية في حال عدم استوفاء هذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، 

 :يلي
 

 أحداث محتملة من شأنها أن تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛ -
 المتغير؛ السعر شروطالشروط التي قد يترتب عنها تغيير سعر الفائدة التعاقدي، بما في ذلك  -
 فترة التمويل؛ و وتمديدشروط الدفع المسبق  -
الشروط التي تحول دون مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على سبيل المثال، شروط عدم  -

  الرجوع).
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 تابع)(دفعات المبلغ األصلي والفائدة  فقط تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل -الموجودات المالية 
 

تتوافق شروط الدفع المسبق مع دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط إذا كانت قيمة الدفعات المسبقة تمثل بشكل جوهري 
المبالغ غير المسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والذي قد يشتمل على تعويض إضافي 

بخصم أو عالوة على الُمستحوذ عليها بالنسبة للموجودات المالية  معقول إلنهاء العقد بشكل ُمبكر. عالوة على ذلك،
التعاقدية، فإن الشرط الذي يُجيز أو يتطلب الدفع المسبق بقيمة تمثل فعلياً القيمة التعاقدية االسمية باإلضافة إلى  قيمته

بكر) يتم ي معقول عن اإلنهاء المالفائدة التعاقدية (ولكن غير المدفوعة) المستحقة (والتي قد تتضمن أيضاً تعويض إضاف
إذا كانت القيمة العادلة لشرط الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف  المعيارالتعامل معه على أنه متوافق مع هذا 

  المبدئي.
 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر –الموجودات المالية 
 

بالقيمة الموجودات المالية 
العادلة من خالل األرباح أو 

 سائرالخ

 ً  بصافي األرباحيتم االعتراف بالقيمة العادلة. يتم قياس هذه الموجودات الحقا
و ضمن األرباح أوالخسائر، متضمنة إيرادات الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح، 

  الخسائر.

الموجودات المالية بالتكلفة 
 المطفأة

علية. يتم طريقة الفائدة الفيتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام 
تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفائدة 
وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة ضمن األرباح أو 
الخسائر. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من إيقاف االعتراف ضمن األرباح 

  أو الخسائر.

 
 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر –المطلوبات المالية 

 
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصروفات 

عتراف بأي أرباح أو خسائر الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر. يتم أيضاً اال
  عند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر. 

  
  انخفاض القيمة  -٣

  
لتحقق من لتقييم الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ كل تقرير يتم 

  ناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة.نخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هتعرضها ال
  

التعثر في تعرض المقترض ألزمة مالية هامة أو األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية  تتضمن
وعة ت المجموفقاً لشروط ما كان للمجموعةإعادة جدولة المبلغ المستحق المقترض أو السداد أو العجز عن السداد من قبل 

التغيرات  ، أوأو المصدرين سيتعرض لإلفالس المقترضينالمؤشرات التي تدل على أن أحد ، أو ظروف أخرىقبلها في لت
  .السلبية في بيان مدفوعات المقترضين
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  وموجودات العقود األدوات المالية
  

  تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر مقابل خسائر االئتمان المتوقعة من:
  

  ؛التجارية المدينة والذمم المدينة بالهامش التداولذمم 
 ؛ودائع لضمانات األسواق المالية 
 .المستحق من أسواق األوراق المالية واألرصدة المصرفية 
  

 استثناءب اإلنتاجي، العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر تعادل بقيمة الخسائر مخصصات بقياس المجموعة تقوم
  :اً شهر ١٢ لمدة المتوقعة االئتمان خسائر تعادل بقيمة الخسائر مخصصات قياس يتم حيث التالية البنود

 
 و التقرير، تاريخ في منخفضة ائتمان مخاطر ذاتالتي تم تحديدها على أنها  الدين سندات في االستثمارات 
 منذ  سندات الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية

  االعتراف المبدئي بها (أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية). 
 

على وموجودات العقود بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة يتم دائماً قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية 
 .مدى عمر األداة المالية

  
ائر خستقدير عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وعند 

ئد. مجهود زاأو الداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة و
تمانية االئالجدارة والتي تشمل التحليالت والمعلومات الكمية والنوعية بناًْء على الخبرة السابقة للمجموعة وتقييم 

 والمعلومات االستشرافية.
  

من ر ألكثورة جوهرية إذا كان متأخر السداد تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بص
 يوماً. ٣٠
  

 تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر السداد عندما:
  يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه المجموعة دون لجوء المجموعة

 إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أوالتخاذ 
  يوم. ٩٠األصل المالي متأخر السداد لمدة تزيد عن يكون 
  

أحداث تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع 
شهراً في الجزء من  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  .التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية
شهراً بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة  ١٢المحتمل حدوثها خالل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر 

 شهراً). ١٢أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 
  

لفترة التعاقدية التي لأخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى تتمثل الفترة القصوى التي يتم 
 .تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان
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  (تابع) انخفاض القيمة  -٣
  

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح 
أي الفرق لكامل العجز في النقد (الحالية لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة 

يتم تخفيض  عليها).بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول 
 المالي.لألصل خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي 

  
 ئتمانيالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ا

  
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية قد تعرضت النخفاض ائتماني. يعتبر 

عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية ‘ تعرض النخفاض ائتماني’المالي أنه األصل 
  لألصل المالي.المقدرة 

  
 الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية:تشتمل األدلة 

 الصعوبات المالية الحادة من قبل المقترض أو الُمصدر؛ 
  يوماً؛ ٩٠اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لمدة تزيد عن 
  شروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى؛إعادة جدولة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة بناًء على 
 أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو 
 .عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية 
  

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
  

التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية 
بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم تحميل مخصص  .للموجوداتاإلجمالية 

 الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ويتم االعتراف بها باإليرادت الشاملة األخرى.
  

 الشطب
  

يمة الدفترية اإلجمالية ألصل مالي طالما ال توجد لدى المجموعة احتمالية معقولة السترداد يتم شطب الق
بالنسبة للعمالء من األفراد، يوجد لدى المجموعة سياسة لشطب إجمالي . سواء بصورة كلية أو جزئيةالمالي األصل 

اً بناًء على الخبرة السابقة السترداد موجودات يوم ٣٦٥متأخر السداد لمدة القيمة الدفترية عندما يكون األصل المالي 
مماثلة. بالنسبة للعمالء من المؤسسات، تقوم المجموعة بتقييم توقيت وقيمة المشطوبات على أساس فردي فيما إذا 

احتمال معقول لالسترداد. ال تتوقع المجموعة استرداد ملحوظ للمبالغ المشطوبة. إال أن الموجودات هناك كان 
قد تظل خاضعة إلجراءات التطبيق بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة فيما يتعلق باسترداد المشطوبة ة المالي

 .المستحقةالمبالغ 
 
  

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٢  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة ملخص   ١-٤
  

  (تابع)الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ز)
  

 االعترافإيقاف   -٤
  

 الموجودات المالية
  

 ة منتدفقات نقديتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على 
بها التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجاألصل المالي أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية 

فعلية أو عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة تحويل كافة م
 تحتفظ بسيطرتها على األصل المالي.مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال 

  
ا المركز المالي ولكنها تحتفظ إمتقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان 

  مخاطر وامتيازات الموجودات المالية. في هذه الحاالت، ال يتم االعتراف بالموجودات المحولة.بكافة 
 

 المطلوبات المالية
  

انتهاؤها.  إلغاؤها أوتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم 
لمعدل وتكون التدفقات النقدية لاللتزام اتقوم المجموعة أيضاً بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه 

 .مالي جديد بناء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلةمختلفة بصورة جوهرية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام 
  

(بما في ذلك  المدفوعاللتزام المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المشطوبة والثمن عند إيقاف االعتراف با
 .الخسائرأية موجودات غير نقدية تم تحويلها أو التزامات محتملة) ضمن األرباح أو 

  
 المقاصة  -٥

  
لمجموعة يكون لركز المالي فقط عندما تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان الم

دات تحصيل الموجوحق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ وتعتزم إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو 
 . وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة

  
 النقد وما يعادله  )ح

  
قصيرة النقد في الصندوق واألرصدة المصرفية والودائع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتألف النقد وما يعادله من 

 .المكشوفاألجل ذات استحقاق أصلي ثالثة أشهر أو أقل وصافي المبلغ القائم من السحوبات المصرفية على 
  

 المخصصات  ط)
  

يتم االعتراف بالمخصصات لاللتزامات غير المؤكدة من حيث المقدار والتوقيت عندما يكون لدى المجموعة، 
ألحداث سابقة، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة، ويكون من المرجح أن يلزم تدفق نتيجة 
لتوقيت عندما يكون لتقدير موثوق عن قيمة االلتزام.  المنافع االقتصادية للخارج لتسوية االلتزام، ويمكن إجراءبعض 
 .الحالية للمصروفات المتوقع أن تكون كافية لتسوية هذه االلتزام جوهري على القيمة، يتم رصد مخصص للقيمةتأثير 

  
موثوقة، عندما يكون من غير المحتمل عدم تدفق منافع اقتصادية للخارج أو يتعذر تقدير المصروفات الالزمة بصورة 

 .السداداحتمالية يتم االعتراف بهذا المصروفات كمطلوبات طارئة إال إذا كان هناك احتمال ضئيل أو انعدام 
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٢٣  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة ملخص   ١-٤
  

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ي)
  

تقوم الشركة بتقديم تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. يرتكز 
للموظفين وطول فترة الخدمة، شريطة انقضاء الحد األدنى لفترة الخدمة. استحقاق هذه التعويضات على قيمة أخر راتب 

 التعويضات على مدى فترة التوظيف.يتم احتساب التكاليف المتوقعة لهذه 
  

 العمالت األجنبية  )ك
  

الموجودات يتم إعادة تحويل  يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.
لفروق إدراج جميع اوالمطلوبات المالية المقومة بعمالت أجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم 

 .ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
  

 االلتزامات الطارئة  )ل
  

يتم اإلفصاح عنها، ما لم تستبعد احتمالية  الطارئة ضمن البيانات المالية الموحدة.ال يتم االعتراف بااللتزامات 
 ال يتم االعتراف باألصل الطارئ ضمن البيانات المالية الموحدة الخارجي للمنافع االقتصادية ذات الصلة بااللتزام.التدفق 

 .قتصاديةالمحتمل أن تتدفق المنافع االولكن يتم اإلفصاح عنه عندما يكون من 
  

ً   )م  المتطلبات الجديدة السارية حاليا
  

يناير  ١هناك مجموعة من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
 .الموحدةة ماليالمسبق عند إعداد هذه البيانات ويجوز تطبيقها بشكل مسبق؛ إال أن المجموعة لم تقم بتطبيقها بشكل  ٢٠١٩

  

 ليس من المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة التالية تأثيراً جوهرياً على البيانات الموحدة للمجموعة.
  

 التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
 لية إلعداد التقارير المالية).من المعايير الدو ٣تعريف األعمال (تعديالت على المعيار رقم   -

  
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٥

  
السياسات عند إعداد هذه البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق 

ية عن تختلف النتائج الفعلادات والمصروفات. وقد المحاسبية للمجموعة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلير
 .تلك التقديرات

  

االفتراضات الرئيسية المتعلقة والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم اليقين في التقديرات التي تنطوي على مخاطر إن 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة في هامة من إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المنتهي

 على النحو التالي:
  

 انخفاض قيمة ذمم التداول بالهامش والذمم التجارية المدينة
  . يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل من ذمم التداول بالهامش المدينة على أساس فردي

 

درهم ألف  ٣٢٨٫٨٤٨كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، بلغ إجمالي ذمم التداول بالهامش والذمم التجارية المدينة 
على التوالي. وقد بلغ  ألف درهم) ١١٦٫٣٤١: ٢٠١٨(ألف درهم  ١٤٦٫٤٨٣وألف درهم)  ٤٢٢٫٧٠٠ :٢٠١٨(

يتم االعتراف بأي فرق بين  ألف درهم). ٣٫٤٥٨: ٢٠١٨(ألف درهم  ٢٫٨٩٢مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
يرادات الشاملة األرباح أو الخسائر واإلالمبالغ الفعلية المحصلة في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها ضمن بيان 

 .األخرى الموحد
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٢٤  
  

  (تابع) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٥
  

 لتجاريةاختبار انخفاض قيمة الشهرة ا
يرتكز اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية للمجموعة على احتساب القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة 

 أكبر.القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما  الخاضعة لالختبار.للنقد 
االفتراضات يتم بيان  من االستخدام للوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة عن طريقة رسملة العوائد.يتم التوصل إلى القيمة 

 .المالية الموحدةحول البيانات  ١٠الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد بمزيد من التفصيل في إيضاح رقم 
  

 اتاألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعد
وفقاً تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المتبقية للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي 

المتبقية . ترى اإلدارة استناداً إلى مراجعتها أن القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية ١٦للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .تقييمها بصورة معقولةللممتلكات والمعدات تم 

  
 األحكام الهامة

  
 االستحواذ المعاكس

الستحواذ هي لتحديد ما إذا كانت المعاملة  ٢٠١٦إن األحكام الرئيسية المتعلقة باالستحواذ المعاكس التي تم وضعها في 
مال. أم دمج أعالرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع تمثل معاملة تخضع لسيطرة مشتركة أم استحواذ أصل 

رية لألعمال استمرايتضمن ذلك تقييم السيطرة المشتركة قبل وبعد المعاملة وما إذا كانت الشركة المستحوذ عليها تشكل 
عنها مخرجات. قررت أم ال، على سبيل المثال، ما إذا كان هناك مدخالت وعمليات لهذ المدخالت تمكن من أن ينشأ 

(الرمز كوربوريشن لالستثمار لة سيطرة مشتركة وأن الشركة المستحوذ عليها وهي اإلدارة أن المعاملة ليست معام
 المدخالت والمخرجات.والتطوير ش.م.ع) تمثل شركة مستقلة لديها مدخالت وآليات مطبقة على هذه 

  
األسهم  ل تبادلإن محاسبة االستحواذ المعاكس تقتضي احتساب سعر الشراء المستحق، مما يتطلب من اإلدارة تحديد معد

 .ألف درهم ١١٥٫٩٥٠والقيمة العادلة لألسهم التي تم تبادلها. حددت اإلدارة بأن سعر الشراء المستحق بلغ 
  

المفترضة في إطار عملية محاسبة االستحواذ المعاكس، تم االعتراف بالقيم العادلة للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات 
دير اإلدارة. تقند تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذة، بقدر معقول، إلى كما في تاريخ االستحواذ. است

ة. إذا كشهرة تجاريإذا كان سعر الشراء أعلى من القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها، يتم احتساب الفرق 
األرباح في بيان الدخل وذ عليها، عندئذ يتم إدراج كان سعر الشراء أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات المستح

  .الموحد
  

في ألف درهم للمجموعة بهدف اختبار االنخفاض  ٣٫٩٢٨تم تحديد قيمة الشهرة الناتجة عند االستحواذ العكسي بقيمة 
 .القيمة، حيث تتوقع اإلدارة أن يكون التآزر في صالح المجموعة بالكامل

  
 صافي إيرادات العموالت  ٦
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم 
     

 ٤٬٩٧٥ ٥٬٨٩٢ سوق أبوظبي لألوراق المالية
 ١٠٬٣٨٨ ٧٬٥٤٨ سوق دبي المالي

 ١٢٣ ٩٦ ناسداك
 ٢٩ ٣٤ معامالت خارج البورصة وأخرى

 )٥١٣( )٣٠٦( الحسم والخصم
---------------------------------

 ١٥٬٠٠٢ ١٣٬٢٦٤ 
  ======== ======== 
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٢٥  
  

 (تابع) صافي إيرادات العموالت  ٦
 

  فصل إيرادات العمولة  أ)
  

المعيار في الجدول التالي، يتم فصل إيرادات العمولة من العقود مع العمالء حسب نوع الخدمة الرئيسي والتي ينطبق عليها 
ة مع المفصولمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. كما يتضمن الجدول التالي مطابقة إيرادات العمولة  ١٥رقم 

 :لدى المجموعة الخاضعة للتقريرالقطاعات 
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  
      

     نوع الخدمة الرئيسي
 ١٤٬٩٧٣ ١٣٬٢٣٠ األسواق الرئيسية –الوساطة   
 ٢٩ ٣٤ خارج البورصة وأخرى –الوساطة   

-----------------------------------
 ١٥٬٠٠٢ ١٣٬٢٦٤ إجمالي إيرادات العموالت من العقود مع العمالء

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

 أرصدة العقود  ب)
  

 المقدمة.، لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات تعاقدية متعلقة بخدمات الوساطة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 

 إيرادات التمويل التجاري واالستشارات واإليرادات األخرى  ٧
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  
      

 ١٧٬٩٨٦ ٨٬٧٣٠ التجاريإيرادات التمويل 
 ٣٬٧٨٩ ٢٬١١٢ اإلدارة واألداء أتعاب

 ٢٬٩٤٨ ١٬٨١٦ أتعاب تقديم السيولة
 ٩٬٩٦٩ ١٬١١٢ إيرادات أخرى

 ٢٬٢٩٩ ٥٦٦ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (صافي)
-----------------------------------

  ٣٦٬٩٩١ ١٤٬٣٣٦ 
  ======== ======== 
  

 االستشارات وأتعاب اإلدارة واألداء وأتعاب تقديم السيولةفصل إيرادات   أ)
  

مع يتم في الجدول التالي تفصيل إيرادات االستشارات وأتعاب اإلدارة واألداء وأتعاب تقديم السيولة الناتجة من العقود 
 يتضمنة الرئيسي. كما من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حسب نوع الخدم ١٥العمالء في إطار المعيار رقم 

 الجدول التالي مطابقة لتدفق هذه اإليرادات المفصولة مع القطاعات التشغيلية لدى المجموعة:
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  
      

     نوع الخدمة الرئيسي
 ١٧٬٩٨٦ ٨٬٧٣٠ خدمات الصفقات واالستشارات وإعادة الهيكلة

 ٣٬٧٨٩ ٢٬١١٢ الخاضعة لإلدارةأتعاب اإلدارة واألداء من األصول 
 ٢٬٩٤٨ ١٬٨١٦ أتعاب تقديم السيولة

-----------------------------------
 ٢٤٬٧٢٣ ١٢٬٦٥٨ إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

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



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٦  
  

 (تابع) إيرادات التمويل التجاري واالستشارات واإليرادات األخرى  ٧
  

 (تابع) االستشارات وأتعاب اإلدارة واألداء وأتعاب تقديم السيولةفصل إيرادات   أ)
  

تشتمل إيرادات االستشارات على اإليرادات التي اكتسبتها المجموعة من الخدمات متضمنة خدمات 
 .واالستشارات وإعادة الهيكلةالصفقات 

  

المجموعة األمانة واالئتمان والتي تحتفظ تشتمل أتعاب إدارة األصول على األتعاب التي اكتسبتها المجموعة من أنشطة 
 .بموجبها أو تستثمر موجودات بالنيابة عن العمالء

  

 أرصدة العقود  ب)
  

 .ات العقود من العقود مع العمالءيقدم الجدول التالي معلومات عن الذمم المدينة والتزام
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  
      

 ٢٧٬٣٣٥ ١٧٬٨٥٨ "الذمم المدينة التجارية"الذمم المدينة المدرجة في بند 
-----------------------------------

 ٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ التزامات العقود المدرجة في بند "الذمم الدائنة التجارية"
-----------------------------------

  

  صافي خسائر االستثمار  ٨
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  

 غير المحققة من االستثمارات (الخسائر)
 )٥٧٬٩٦٢( )١٨٬٤٠٢( من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العالة  

 األرباح المحققة من االستثمارات
 ٣٦٬٠٢٧ ٢٬٥٠٨ الخسائراألرباح أو العادلة من خالل بالقيمة   

 ١٬٢٣٣ ٧٬٥٦٢ إيرادات توزيعات األرباح
 )١٬٨٥٣( )٦١١( أتعاب الخدمات والحفظ األمين

 )٦٬٤٣٦( )٧٬٧٨٠( تكاليف التمويل
-----------------------------------

  )٢٨٬٩٩١( )١٦٬٧٢٣( 
  ======== ======== 

  

  المصروفات العمومية واإلدارية  ٩
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 ألف درهم ألف درهم  

 ٣٢٬٤٢٥ ٢٨٬٦٣١ تكاليف الموظفين
 ٣٬٣٥٢ ٢٬٩٨٩ االشتراكات والعضوية

 ٢٬٥٢٩ ٢٬٣٥٢ االستهالك
 ٩٨٢ ١٬٢٠٩ مصروفات تكنولوجيا المعلومات

 ١٬٣٩٣ ١٬١٧١ اإلعالن والتسويق
 ١٬٦٤٤ ٧٠٠ مصروفات قانونية

 ٧٣٩ ٥١٥ مصروفات االتصاالت
 ٨٦٥ ٣٧٢ مصروفات اإليجار
 ٤٬٤٧٨ ٣٬٥١٧ مصروفات أخرى

-----------------------------------
  ٤٨٬٤٠٧ ٤١٬٤٥٦ 
  ======== ======== 
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٢٧  
  

 الشهرة التجارية  ١٠
  

المستحوذ ألف درهم الشهرة الناتجة عند استحواذ شركة الوطنية لوساطة التمويل ذ.م.م.،  ٢٠٫٦٤٢تمثل الشهرة البالغة 
 عندما تم ٢٠١٠. تم دمج الوطنية لوساطة التمويل ذ.م.م. مع الرمز كابيتال ذ.م.م. اعتباراً من ٢٠١٠عليها في عام 

(الوحدة المنتجة للنقد) ألف درهم المستحوذ عليها من دمج األعمال للمجموعة  ٣٫٩٢٨تخصيص شهرة تجارية بقيمة 
 بغرض اختبار انخفاض القيمة.

  
رقم ال يتم إطفاء الشهرة التجارية، ولكن تتم مراجعتها سنوياً لقياس االنخفاض في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المجموعة بإجراء اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية في قامت . ٣٦
  

التدفقات تستند القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد على القيمة من االستخدام وقد تم احتسابها باستخدام طريقة 
التقييم العادلة بناء على المدخالت في آلية للقيم  ٣تم تصنيف قياس القيمة العادلة في المستوى . النقدية المخصومة

  المستخدمة.
 

  . إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييم القيمة القابلة لالسترداد مبينة أدناه
  

على تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة للتوجهات المستقبلية للقطاعات ذات الصلة والتي استندت 
  التاريخية التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية وداخلية.البيانات 

 
 النسبة  

 ٩ .٤٢  معدل الخصم
 ١ .٦  معدل نمو القيمة النهائية

 ١٠  معدل نمو اإليرادات السنوية
  

النمو تضمنت توقعات التدفقات النقدية تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل النمو النهائي بعدها. وتم تحديد معدل 
ستهالك واالالنهائي بناًء على تقييم اإلدارة لمعدل نمو األرباح السنوية المركبة طويلة األجل قبل الفوائد والضرائب 

قيمة. وتم في الواإلطفاء. وتبين من التحليل، أن هناك مقدار كافي في الوحدة المنتجة للنقد ولم يتم تحديد أي انخفاض 
مة من وتظل القياح الوحدة المنتجة للنقد ومعدل الخصم المستخدم وفي جميع األحوال تطبيق حساسية معقولة على أرب

 االستخدام تزيد عن القيمة الدفترية للشهرة التجارية للوحدة المنتجة للنقد.
  
 
 
  



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٨  

  الممتلكات والمعدات  ١١
  

  مقر   
  المكاتب

  معدات
  مكتبية

  
  السيارات

  األثاث
  التجهيزاتو

  أعمال 
  قيد اإلنجاز

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              التكلفة 

  ٥٥٬٢٩٩  ٢٬٥٦١  ١١٬٢٧٥  ٩٠٣  ١٨٬٣٨٨  ٢٢٬١٧٢   ٢٠١٩ يناير ١في 
  ٥٬٦٣٢  ٤٬١٤٤  ١٦١  -  ١٬٣٢٧  -  إضافات 

  )٤٧٠(  -  -  )٤٧٠(  -  -  استبعادات 
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

  ٦٠٬٤٦١  ٦٬٧٠٥  ١١٬٤٣٦  ٤٣٣  ١٩٬٧١٥  ٢٢٬١٧٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

              االستهالك المتراكم
  ٣١٬٤٠٢  -  ١٠٬٥٣٤  ٧٩٦  ١٦٬٠٣٩  ٤٬٠٣٣   ٢٠١٩ يناير ١في 

  ٢٬٣٥٢  -  ٤٦٨  ٤٣  ١٬١٠٢  ٧٣٩  المحمل للسنة
  )٤٤٠(  -  -  )٤٤٠(  -  -  استبعادات 

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  
  ٣٣٬٣١٤  -  ١١٬٠٠٢  ٣٩٩  ١٧٬١٤١  ٤٬٧٧٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  
              التكلفة 

  ٥١٬٧٥٧  -  ١١٬٢٦٥  ١٬٢٤٣  ١٧٬٠٧٧  ٢٢٬١٧٢   ٢٠١٨ يناير ١في 
  ٣٬٨٩٢  ٢٬٥٦١  ٢٠  -  ١٬٣١١  -  إضافات 

  )٣٥٠(  -  )١٠(  )٣٤٠(  -  -  استبعادات 
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

  ٥٥٬٢٩٩  ٢٬٥٦١  ١١٬٢٧٥  ٩٠٣  ١٨٬٣٨٨  ٢٢٬١٧٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

              االستهالك المتراكم
  ٢٩٬٠٨٦  -  ٩٬٧٩٤  ٨٩٥  ١٥٬١٠٣  ٣٬٢٩٤   ٢٠١٨ يناير ١في 

  ٢٬٥٢٩  -  ٧٤٠  ١١٤  ٩٣٦  ٧٣٩  المحمل للسنة
  )٢١٣(  -  -  )٢١٣(  -  -  استبعادات 

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  
  ٣١٬٤٠٢  -  ١٠٬٥٣٤  ٧٩٦  ١٦٬٠٣٩  ٤٬٠٣٣  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  
              ةالقيمة الدفتري

  ٢٧٬١٤٧  ٦٬٧٠٥  ٤٣٤  ٣٤  ٢٬٥٧٤  ١٧٬٤٠٠   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

  ٢٣٬٨٩٧  ٢٬٥٦١  ٧٤١  ١٠٧  ٢٬٣٤٩  ١٨٬١٣٩  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٩  
  

  ذمم التداول بالهامش والذمم التجارية المدينة  ١٢
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٢٢٬٧٠٠  ٣٢٧٬٨٦٥  بالهامش المدينة التداولذمم 
  ١١٢٬٨٨٣  ١٤٤٬٥٧٤ الذمم التجارية المدينةصافي 

 ---------------  ----------------  
  ٥٣٥٬٥٨٣  ٤٧٢٬٤٣٩  
  =======  =======  
      

  ١١٦٬٣٤١  ١٤٧٬٤٦٦  الذمم التجارية المدينة
  )٣٬٤٥٨(  )٢٬٨٩٢(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  ----------------  --------------  
  ١١٢٬٨٨٣  ١٤٤٬٥٧٤  صافي الذمم التجارية المدينة

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

  الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها للسنة:
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٬٧٥٧  ٣٬٤٥٨ الرصيد االفتتاحي
  ١٬٤٢٢  ٢٣٤ المخصص للسنة

  )٣٬٧٢١(  )٨٠٠( خالل السنة المسترد
  --------------  -------------  

  ٣٬٤٥٨  ٢٬٨٩٢  الرصيد الختامي
  ======  ======  

 

 السوقية ألوراق مالية تم إيداعها كضمان.إن المجموعة حاصلة على ترخيص لتزويد عمالئها بتمويل بنسبة من القيمة 
  المجموعة بتحميل فائدة على المبلغ المستحق.وتقوم 

  
الحد يجب على العمالء تقديم مبالغ نقدية أو أوراق مالية إضافية إذا انخفضت قيمة األوراق المالية المودعة كضمان عن 

المجموعة ان، تبدأ في حالة تجاوز الحد األدنى للضم من قيمة التمويل. )٪١٢٥ :٢٠١٨( ٪١٢٥للضمان البالغ األدنى 
ل التداوبلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المودعة كضمان مقابل ذمم  المالية المودعة كضمان.في تسييل األوراق 

ألف  ١٫٧٦١٫٠٠٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩سبتمبر  ٣١ألف درهم كما في  ١٫٠٥٣٫٦٩٨بالهامش المدينة مبلغ 
  درهم).

  
ات االلتزامات جوهرية بشكل عام في التزامات تقديم تسهيالت الهامش خالل الفترة حيث أن هذه ال يوجد هنالك تغير

  قابلة لإللغاء.بطبيعتها 
  

 ٢٫٨٩٢، واجهت الشركة بعض التعرضات التي تم االحتفاظ مقابلها بمخصصات بقيمة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  م).ألف دره ٣٫٤٥٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(درهم ألف 

 
  ودائع الضمان  ١٣

 
الصادرة  خطابات الضمانيتم االحتفاظ بودائع الضمان في بنوك تجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة كضمان مقابل 

 :٢٠١٨( ٪٣بنسبة إن هذه المبالغ مقّومة بالدرهم اإلماراتي، وتحمل معدل فائدة فعلي ). ٢٤(إيضاح البنوك من قبل 
  سنوياَ. )٪٣

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٠  
  

  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١٤
 

تتمثل هذه االستثمارات في استثمارات حقوق الملكية وبصورة رئيسية في الشركات المدرجة ويتم االحتفاظ بها ألغراض 
  ائر:المتاجرة. فيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  
        

    ١٢١٫٦٧٣  ٢٥٨٫٦٢٣ يناير ١في 
    ٦١٤٫٢٨٦  ٢٣٠٫١١٩ إضافات خالل السنة

    )٤١٩٫٣٧٤(  )٢٦٣٫٩٦١( استبعادات خالل السنة
    )٥٧٫٩٦٢(  )١٨٫٤٠٢(  )٨الخسائر غير المحققة (إيضاح 

  -----------------------  ---------------------    
  ٢٥٨٫٦٢٣  ٢٠٦٫٣٧٩    
  ===========  ==========    

 
 المصرفية والنقد األرصدة  ١٥

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  
        

    ١٣٩  ٤٩ النقد في الصندوق
    ١٠٩٫٥٧٤  ١٥٣٫٦٧٢ حسابات جارية -أرصدة مصرفية 
    ٣٢٫٢٢٣  ٣٣٫٠٠٦ ودائع حسابات  –أرصدة مصرفية 

  -----------------------  -----------------------    
  ١٤١٫٩٣٦  ١٨٦٫٧٢٧     
  ===========  ===========    

 
إن األرصدة المصرفية مودعة لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تحمل الودائع المصرفية فائدة وفقا 

  للمعدالت السائدة في السوق. 
  

محتفظ بها كضمان مقابل ألف درهم)  ٣٢٫٢٢٣: ٢٠١٨(ألف درهم  ٣٣٫٠٠٦تتضمن األرصدة المصرفية مبلغ 
 .)٢٣(إيضاح  السحوبات المصرفية على المكشوف

 
 يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد مما يلي:

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٤١٫٩٣٦  ١٨٦٫٧٢٧ النقد واألرصدة المصرفية
  )١٢٥٫٣٧٢(  )١٢٤٫٩٤٦( )٢٣(إيضاح سحوبات مصرفية على المكشوف 

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

  ١٦٫٥٦٤  ٦١٫٧٨١  
  ===========  ===========  
  

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣١  
  

  / إلى أسواق األوراق الماليةمستحقة منمبالغ   ١٦
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  

        األوراق الماليةمبالغ مستحقة من أسواق 
    -  ١١٩ ناسداك دبي المحدودة

    ٨٫٧١٩  - سوق دبي المالي
    ٦  - سوق أبوظبي لألوراق المالية

    -  ٥٠٤ السوق المالية السعودية
  -----------------------  -----------------------    
  ٨٫٧٢٥  ٦٢٣    
  ===========  ===========    

        األوراق الماليةمبالغ مستحقة إلى أسواق 
    ١٫٢٩١  ٧٣١  سوق أبوظبي لألوراق المالية

    -  ١٫٨٢٨ سوق دبي المالي
  -----------------------  -----------------------    
  ١٫٢٩١  ٢٫٥٥٩    
  ===========  ===========    
  

ق ا/ إلى سوق أبوظبي لألورالية صافي رصيد التسوية مستحق منق الما/ إلى أسواق األور تمثل مبالغ مستحقة من
. إن هذا الرصيد غير منخفض القيمة ويستحق خالل والسوق المالية السعودية وسوق دبي المالي وناسداك دبي المحدودة

  يوم من تاريخ التقرير. ٢-١
  

  رأس المال  ١٧
  

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  

        رأس المال المصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل:
    ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦ درهم لكل سهم ١سهماً بقيمة  ٥٤٩٫٩١٥٫٨٥٨  
 ===========  ===========    

  
  احتياطي االستحواذ  ١٨

  
 يصبح رأس حتىتم إجراؤه  الذيالتعديل ألف درهم وهو ما يمثل  ٣٩٩٫٩١٦بمبلغ  ٢٠١٦رأس المال في  تم زيادة

مع إضافة قيمة الدين الحتياطي االستحواذ بحيث الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع  مساوياً لرأسمال مالال
  ألف درهم.   ٢٨٣٫٩٦٦يصبح إجمالي الرصيد المدين الحتياطي االستحواذ 

  
  االحتياطي النظامي  ١٩

  
 ٪١٠، يجب تحويل لشركةل ساسياألنظام الو ٢٠١٥) لسنة ٢وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

عندما يبلغ السنوية إيقاف هذه التحويالت  المجموعة. قد تقرر نظاميإلى االحتياطي ال لسنةالمجموعة ل من أرباح
  . إن هذا االحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع.المدفوع من رأس المال ٪٥٠االحتياطي 

  
  العاماالحتياطي   ٢٠

  
يتم إجراء تحويالت إلى ومن االحتياطي القانوني واستخدامه حسبما يقرر أعضاء مجلس اإلدارة. خالل السنة الحالية، 

  إلى االحتياطي العام. أي مبالغالمجموعة بتحويل  لم تقم
  

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٢  
  

  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ٢١
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  

        الحركة خالل السنة
    ٤٫٧٨١  ٥٫٤٣٤ يناير ١في 

    ١٫٦٦٨  ١٫٠٦١ المحمل للسنة 
    )١٫٠١٥(  )١٫٤٣٦( المدفوع خالل السنة

  -----------------------  -----------------------    
    ٥٬٤٣٤  ٥٫٠٥٩  ديسمبر ٣١في 

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

  ذمم الحسابات الدائنة واالستحقاقات  ٢٢
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    درهم ألف  ألف درهم  
        

    ١٢٩٫٦٠٠  ١٤٢٫٠٦٩ الذمم الدائنة التجارية
    ٥٫١٥٣  ٣٫٥٦٨ مصروفات مستحقة

    ٩٫٩٩٨  ٧٫٨٩١ خرىاألدائنة الذمم ال
  -----------------  ------------------    
  ١٤٤٫٧٥١  ١٥٣٫٥٢٨    
  ========  ========    

 

 قروض قصيرة األجل  ٢٣
 

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  
        

    -  ١٠٫٤٦٠ ١تسهيل 
    ١٦٫٩٠٠  ١٦٫٩٠٠ ٢تسهيل 
    ٥٦٫٩٧٩  ٣٨٫٣٤٩ ٣تسهيل 
    ٥٦٫٥٩٣  ١٧٫٧٩٤  ٤تسهيل 
    ٥١٫٢٨١  ٢٢٫٧٨٧  ٥تسهيل 
    ٣٣٫٤٤٨  ٤٩٫٩٦٣  ٦تسهيل 
    ٣٩٫١٨٢  ٣٥٫٢٨٠  ٧تسهيل 
    ١٤٫٣٣٧  -  ٨تسهيل 
    ١١٫٤٤٧  -  ٩تسهيل 

    ١٢٥٫٣٧٢  ١٢٤٫٩٤٦  سحوبات مصرفية على المكشوف 
  ------------------  ------------------    
  ٤٠٥٫٥٣٩  ٣١٦٫٤٧٩    
  ========  ========    
  

 ١تسهيل 
 إن مدة االتفاقية شهراً واحداً تُجدد تلقائياً.ثابت. بمعدل يحمل فائدة يمثل قرض تم الحصول عليه من أحد المساهمين، و

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٣  
  

 (تابع)قروض قصيرة األجل   ٢٣
 

 ٢تسهيل 
 إن مدة االتفاقية شهراً واحداً تُجدد تلقائياً.ثابت. بمعدل يحمل فائدة الحصول عليه من أحد المساهمين، ويمثل قرض تم 

 

 ٥و ٣تسهيل 
يمثال قروض قصيرة األجل تم الحصول عليها من بنوك محلية لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 لسوقاالسائدة لدى معدالت الفائدة وفقاً لفائدة االستثمارات. تخضع القروض لأو الخسائر، وهي مضمونة بموجب تلك 
 .شهراً من تاريخ التقرير ١٢وتستحق السداد خالل 

 

 ٤تسهيل 
يمثل تسهيل قصير األجل تم الحصول عليه من أحد البنوك المحلية لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

لسائدة لدى امعدالت الفائدة وفقاً لفائدة مضمون بموجب تلك االستثمارات. يخضع هذا التسهيل لاألرباح أو الخسائر، وهو 
 .شهراً من تاريخ التقرير ١٢ويستحق السداد خالل  السوق

 

  ٦تسهيل 
يمثل تسهيل قصير األجل تم الحصول عليه من فرع أحد البنوك األجنبية لتمويل أنشطة اإلقراض الهامشي. يخضع هذا 

 .السوق لدىفائدة وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة ل القرض
 

  ٧تسهيل 
يمثل اتفاقية وكالة تم الحصول عليها من شركة تمويل لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 لسوقائدة لدى السامعدالت الفائدة وفقاً لفائدة الخسائر، وهو مضمون بموجب تلك االستثمارات. يخضع هذا التسهيل ل
 .أشهر من تاريخ التقرير ٥ويستحق السداد خالل 

 

  ٨تسهيل 
  . ٢٠١٩ يوليو في بالكامل هوتم سداد المساهمين أحد منسابقاً  عليه الحصول تممتجدد يمثل تسهيل قرض 

  

  ٩تسهيل 
قية ثالثة االتفا مدةبلغت ، وخضع لمعدل فائدة ثابت. سابقاً لتمويل معاملة قصيرة األجليمثل قرض تم الحصول عليه 

 .٢٠١٩تم سداد القرض في يونيو  أشهر.
  

 سحوبات مصرفية على المكشوف
تخضع هذه السحوبات لفائدة بالمعدالت السائدة في السوق. إن هذه السحوبات المصرفية على المكشوف مضمونة بشكل 

  .)١٥(راجع إيضاح  جزئي مقابل أرصدة مصرفية
  

  

 الطارئةاالرتباطات وااللتزامات   ٢٤
 

  ، في سياق األعمال االعتيادية، بإصدار خطابات الضمان التالية:لبنوك التي تتعامل معها المجموعةقامت ا
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  

        

    ٧٥٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠ سوق دبي المالي 
    ٣٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠ سوق أبوظبي لألوراق المالية 

    ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠ ناسداك دبي المحدودة
    ٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  (سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي) صناعة السوق

  ------------------  ------------------    
  ١٢٠٫٠٠٠  ٨٠٫٠٠٠    
  =========  =========    

 ٣٠٫٩٠٠: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم كما في  ٣١٫٠٦٤إن خطابات الضمان مضمونة بوديعة نقدية بقيمة 
  .١٣راجع إيضاح  درهم)ألف 

  

 : ال شيء).٢٠١٨( ال يوجد لدى المجموعة أي ارتباطات رأسمالية أو التزامات طارئة كما في تاريخ التقرير
 

متعلقة  ال شيء): ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم في تاريخ التقرير  ٢٤ .٥كان لدى المجموعة التزامات مالية بقيمة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة. إن االستحواذ معلقاً لحين الحصول على موافقة الجهات باالستحواذ التام لمؤسسة مالية 

 التنظيمية.
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٣٤  
  

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ٢٥
 

وموظفي اإلدارة الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة  الرئيسيين تمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزميلة والمساهمين
. يتم اهامً  تأثيراً األطراف  ذهمارس عليها هالتي تأو التي تخضع للسيطرة أو للسيطرة المشتركة للمجموعة والشركات 

 إدارة المجموعة.مجلس تسعير هذه المعامالت من قبل  شروطاعتماد سياسات و
 

  المركز المالي الموحد:المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان يلي  فيما
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  درهمألف   
        

    ٣١٫٢٣٧  ٢٧٫٣٥٩ القروض من أطراف ذات عالقة
 =========  =========    

    ١٢٫١٧٩  ٢١٫٦٧٧ المدينة التداول بالهامش والذمم التجاريةذمم 
  =========  =========    

    ١٥٧  ٢٦٤  ذمم الحسابات الدائنة التجارية
  =========  =========    

 

  المبرمة مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة الموحد:فيما يلي المعامالت 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  
        

    ٣١٢  ٤٣٨ إيرادات العموالت
 =========  =========    

    ٢٤٨  ١٫١٩٢ بالهامش التداولإيرادات 
 =========  =========    

    ٢٫٠٦٩  ١٫٧٣١  تكاليف التمويل
  =========  =========    

    ٨٧  ٩٤  أتعاب اإلدارة واألداء
  =========  =========    

  

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات عالقة
  

 لفترةانهاية في األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية. ال تخضع  تيتم إبرام المعامال
أي ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة لألطراف ذات عالقة. الحصول على وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو لضمانات 

مبالغ بالمتعلقة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة  تسجيلب لم تقم المجموعة، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في بالنسبة 
  ء).: ال شي٢٠١٨( مملوكة من قبل أطراف ذات عالقة

  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:
  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  
        

    ٥٫٠٦٧  ٥٫٠٨٨ تعويضات قصيرة األجل (خالف المكافآت)
 =========  =========    

    ٨٢٧  ٧٨٠ المكافآت
  =========  =========    

    ٣  ٣  اإلدارة الرئيسينعدد موظفي 
  =========  =========    
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 إدارة المخاطر  ٢٦
  

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والقروض قصيرة األجل. إن الهدف الرئيسي من 
تمويل لعمليات المجموعة. تمتلك المجموعة عدة موجودات مالية مثل الذمم المدينة  توفيرالمطلوبات المالية هو  هذه

ي من ، والتي تنشأ بشكل رئيسرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األجارية واألرصدة المصرفية واالستثمارات تال
  عملياتها.

  

مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر  إن المخاطر الرئيسية التي تنشأ من األدوات المالية للمجموعة هي
واعتماد سياسات إدارة كل من هذه المخاطر  بمراجعةيقوم أعضاء إدارة المجموعة  .األسهمومخاطر أسعار  االئتمان

  أدناه. موجزةوال
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

في  لتغيراتاألداة مالية نتيجة  المستقبلية لتدفقات النقديةالقيمة العادلة ل تقلبمخاطر في مخاطر أسعار الفائدة  تتمثل
  معدالت الفائدة السوقية.

  

إن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على ضماناتها التي تحمل فائدة لدى البنوك وبعض الودائع القصيرة 
  التي تحمل معدالت فائدة ثابتة. األجل

  

من التغيرات المحتملة  واإليرادات الشاملة األخرى الموحد بيان األرباح أو الخسائرالجدول التالي حساسية  يوضح
يس نتائج المجموعة للسنة. لعلى األخرى ثابتة،  المتغيرات عالمتغيرة، مع بقاء جميفي أسعار الفائدة بصورة معقولة 

  المجموعة. لدىالملكية تأثير على حقوق أي هنالك 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      صافي األرباحالتأثير على 

  ١٫٣٠٠  ١٫٣٤٠ نقطة أساس ١٠٠زيادة بمقدار 
  )١٫٣٠٠(  )١٫٢٢٥( نقطة أساس ١٠٠نقص بمقدار 

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

  مخاطر االئتمان
  

مقابل الطرف الالعميل أو  وفاءعدم مخاطر الخسائر المالية التي تتكبدها المجموعة في حالة تمثل مخاطر االئتمان في ت
في  من العمالء واالستثماربصورة رئيسية من الذمم المدينة  وتنشأ مخاطر االئتمان ،بالتزاماته التعاقديةفي أداة مالية 

  سندات الدين لدى المجموعة.
  

إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان تواجهه المجموعة (بغض النظر عن قيمة أي ضمانات أو تأمينات أخرى محتفظ 
ديسمبر بخصوص كل فئة من فئات  ٣١حالة عجز األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية كما في  بها) في

  أدناه: تلك الموجودات كما هو مبينالمالية المعترف بها يتمثل في القيمة الدفترية ل الموجودات
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
    ألف درهم  ألف درهم  

        الموجودات

    ١٤١٫٧٩٧  ١٨٦٫٦٧٨ األرصدة لدى البنوك
    ٥٣٥٫٥٨٣  ٤٧٢٫٤٣٩ ذمم التداول بالهامش والذمم المدينة التجارية 

 ------------------  ------------------    
  ٦٧٧٫٣٨٠  ٦٥٩٫١١٧    
  =========  =========    

  

 كل عميل ومراقبة الذممتسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية ل
ذمم ذمم التداول بالهامش. إن من حساب  )٪٣٥: ٢٠١٨( ٪٤٨المدينة القائمة.  يمثل حساب أكبر خمس عمالء نسبة 

في  ٪٥٠اق مالية متداولة والتي عادةً ما تكون في شكل قرض بقيمة رمضمونة بأولدى المجموعة  التداول بالهامش
من القروض  ٪٧٥نسبة أو تبلغ  من التعرضات قتربالقروض عندما ت ضمانات بحجز ر. تقوم المجموعةراتاريخ اإلق

 إلى نطاق القيمة.
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٣٦  
  

 (تابع) إدارة المخاطر  ٢٦
 

  سيولةمخاطر ال
  

تحد المجموعة من مخاطر السيولة عن طريق ضمان توفر التسهيالت البنكية ومن العمليات. تتطلب شروط الوساطة 
لقائمة على الذمم المدينة ا متابعةاق المالية. يتم رالمبالغ وفقاً لشروط تسوية سوق األوللمجموعة استالم وتسوية  التعاقدية

  أساس مستمر.
  

ً لفترات الجدول التالي  يقدم  ٣١لمجموعة كما في دى ااستحقاق المطلوبات المالية الموحدة الغير مخصومة لملخصا
  ية.بناًء على المدفوعات التعاقد ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٨ديسمبر 

  
  أقل من   

  أشهر ٣
  إلى ٣من 

  أشهر ٦
  إلى ٦من 
  شهراً  ١٢

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ١٤٢٫٠٦٩  -  -  ١٤٢٫٠٦٩ الذمم الدائنة التجارية
  ٣١٦٫٤٧٩  ٢٥٨٫٧٣٤  ٧٫٧٨٢  ٤٩٫٩٦٣ قروض قصيرة األجل

  ٢٫٥٥٩  -  -  ٢٫٥٥٩ صافي المستحق ألسواق األوراق المالية
  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  

  ٤٦١٫١٠٧  ٢٥٨٫٧٣٤  ٧٫٧٨٢  ١٩٤٫٥٩١  اإلجمالي
  =========  =========  =========  =========  

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٢٩٫٦٠٠  -  -  ١٢٩٫٦٠٠  الذمم الدائنة التجارية

  ٤٠٥٫٥٣٩  ١٢٥٫٣٧٣  ١٨١٫٧٥٣  ٩٨٫٤١٣  قروض قصيرة األجل
  ١٫٢٩١  -  -  ١٫٢٩١  صافي المستحق ألسواق األوراق المالية

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  
  ٥٣٦٫٤٣٠  ١٢٥٫٣٧٣  ١٨١٫٧٥٣  ٢٢٩٫٣٠٤  اإلجمالي

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

  األسهممخاطر أسعار 
  

والتي تنشأ من سندات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  األسهمإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار 
الخسائر. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة الجزء الخاصة بسندات حقوق الملكية في محفظة االستثمارات الخاصة بها وفقاً 

رة االستثمارات الهامة داخل المحفظة وفقاً لكل استثمار على حدة ويتم اعتماد كافة قرارات لمؤشرات السوق. تتم إدا
  البيع والشراء من قبل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وفقاً للحدود المعنية المعتمدة.

  
  إدارة أ رس المال

  
 بهدف دعم أعمالها مقبولةرأسمالية ها بمعدالت المال هو ضمان احتفاظ لرأسإن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة 

  . وزيادة قيمة حقوق المساهمين
  

. لم يتم إجراء أي الظروف االقتصادية رأس المال لديها وإجراء تعديالت في ضوء تغير تقوم المجموعة بإدارة هيكل
. ٢٠١٨ يسمبرد ٣١و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  تينالمنتهي تينفي األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السن تغيير

ألف درهم كما في  ٤٧٧٫٧٣٩ تم قياسه بمبلغيالمال واالحتياطات واألرباح المحتجزة و رأسالمال على رأس شتمل ي
  ).درهمألف  ٤٧٣٫٦٦٤: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
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٣٧  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٧
  

الذمم المدينة واألرصدة  من المالية الموجودات تتكون .المالية والمطلوبات المالية الموجودات من المالية األدوات تتألف
الذمم الدائنة  من المالية المطلوبات تتكوناألرباح أو الخسائر.  خالل من العادلة بالقيمة االستثماراتالمصرفية والنقد و

   .األخرى المطلوبات وبعض قصيرة األجل القروضو
  

. ليتاريخ بيان المركزالما ةها الدفتريتمجموعة بصورة جوهرية عن قيمالعادلة لألدوات المالية لدى ال ةال تختلف القيم
 النظام المتدرج التالي لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب طريقة التقييم: المجموعةستخدم ت
 

 ؛: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة١المستوى 
  : طرق تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة، سواء٢مستوى ال

   غير مباشر؛ أوبشكل مباشر  
  : أساليب تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وغير مرتكزة على معطيات السوق ٣المستوى 

  .الملحوظة 
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢٠٦٫٣٧٩  ١٦٫٣٨١  -  ١٨٩٫٩٩٨ األرباح أو الخسائر

  =========  =========  =========  =========  
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات 
  ٢٥٨٫٦٢٣  ٢٣٫٤٧٧  -  ٢٣٥٫١٤٦  األرباح أو الخسائر

  =========  =========  =========  =========  
  
تم تقييمه  ٢٠١٩ديسمبر ٣١الجزء األكبر من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما في  إن

). تم اإلفصاح أعاله عن أساس تصنيف االستثمارات األخرى ١بالقيمة العادلة باستخدام أسعار السوق المدرجة (المستوى 
  .٣المستوى  ضمنبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  
  ةوالمخففربحية السهم األساسية   ٢٨

  

لى الشركة األم عحاملي حقوق ملكية من خالل تقسيم أرباح السنة المنسوبة إلى  األساسية يتم احتساب ربحية السهم
  . السنةالقائمة خالل االعتيادية عدد األسهم المتوسط المرجح ل

  
لى الشركة األم عحاملي حقوق ملكية من خالل تقسيم أرباح السنة المنسوبة إلى  األساسية يتم احتساب ربحية السهم

  ، معدلة لبيان تأثير أي أدوات مالية ذات تأثيرات مخفضة.الفترةالقائمة خالل االعتيادية األسهم  عددالمتوسط المرجح ل
      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٣٫٣٤٨  ٤٫٠٧٥  )ألف درهم( للسنةاألرباح المنسوبة 
  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦  (ألف) االعتيادية األسهم لعددالمرجح  المتوسط

  --------------------------  --------------------------  
  ٠ .٠٠٦  ٠ .٠٠٧  (درهم) لكل سهم ة والمخفضةيربحية السهم األساس

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



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٨  
  

  أنشطة األمانة  ٢٩
  

في  عمالئها كمابالنيابة عن تتم إدارتها على سبيل األمانة احتفظت المجموعة بموجودات، صافية من الهوامش النقدية، 
. ال يتم إدراج هذه ألف درهم) ٢٠٦٫٥٤٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ٣١٤٫٥٢٨بمبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١

  الموجودات في هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
  

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ٣٠
 

  . ٢٠١٩يناير  ١قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت على المعايير التالية بشكل مبدئي اعتباراً من 
  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار  ٩تعديل سعر الفائدة المعياري (التعديالت على المعيار رقم  –

 يير الدولية إلعداد التقارير المالية).من المعا ٧والمعيار رقم  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار".  ١٦المعيار رقم  –
  

إن التغييرين المذكورين أعاله باإلضافة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة التي تسري أيضاً اعتباراً من 
  تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة. ، ليس لها ٢٠١٩يناير  ١
   

 تعديل سعر الفائدة المعياري  أ)
 

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الخاصة بتعديل سعر الفائدة المعياري بأثر رجعي على عالقات التحوط التي كانت 
أو التي تم تصنيفها كذلك بعد ذلك التاريخ والتي تتأثر بشكل مباشر بتعديل سعر الفائدة المعياري.  ٢٠١٩يناير  ١قائمة في 

والخسائر المعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى التي كانت قائمة في تنطبق تلك التعديالت أيضاً على األرباح 
  . ٢٠١٩يناير  ١
  

 عقود اإليجار  ب)
  

لة معداسترجاعية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام منهجية  ١٦قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
مبينة أدناه. كم للتطبيق المبدئي. إن تفاصيل التغيرات في السياسات المحاسبية والتي يتم بموجبها االعتراف بالتأثير المترا

من المعايير الدولية إلعداد  ١٦المعيار رقم تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في عالوة على ذلك، لم يتم بصورة عامة 
 المقارنة.التقارير المالية على معلومات 

  
 تعريف عقد اإليجار   -١

  
 ٤تقوم المجموعة سابقاً في بداية العقد بتحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو تضمن عقد إيجار وفقاً للتفسير رقم كانت 

إيجار". عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد الصادر 
 . على تعريف عقد اإليجار العقد يمثل أو يتضمن إيجار بناءً تقوم المجموعة حالياً بتقييم ما إذا كان 

  
اتباع بمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اختارت المجموعة تطبيق البديل العملي  ١٦عند التحول للمعيار رقم 

من المعايير الدولية  ١٦م قامت بتطبيق المعيار رق، حيث التقييم الحالي الذي يحدد أي المعامالت تمثل عقوداً إيجارية
العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار. فيما يتعلق بالعقود التي لم يتم تحديدها كعقود المالية فقط على إلعداد التقارير 
إلعداد الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  ٤والتفسير رقم  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم إيجار بموجب 

من المعايير الدولية إلعداد  ١٦للمعيار رقم عقد إيجار وفقاً لتقارير المالية، لم يتم إعادة تقييمها لتحديد أي منها يمثل ا
  . الماليةالتقارير 

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٩  
  

  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ٣٠
  

 (تابع) عقود اإليجار  ب)
  

  المجموعة بصفتها مستأجر  -٢
  

. قامت المجموعة سابقاً بتصنيف عقود بعض الفروع ومباني المكاتب ومعدات تكنولوجيا المعلوماتتستأجر المجموعة 
إذا كانت كافة المخاطر على تقييمها ما بناًء  ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم كعقود إيجار تشغيلي  تلك اإليجار

 ١٦قم للمعيار رالمجموعة بصورة فعلية. طبقاً ويلها إلى واالمتيازات المتعلقة بملكية الموجودات ذات الصلة قد تم تح
عقود اإليجار لالدولية إلعداد التقارير المالية، تعترف المجموعة بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات من المعايير 

ضافة إلى ذلك، لم تقم باإل االعتراف بهذه العقود في بيان المركز المالي.أي يتم  – الفروع ومباني المكاتب إيجار
، بخالف عقود اإليجار الخاصة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المجموعة بإبرام أي عقود إيجار جديدة خالل السنة المنتهية في 

  بمعدات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المنخفضة.
 

كل عنصر بل في العقد لبتخصيص الثمن المقا المجموعةقوم تفي بداية العقد أو عند تعديل عقد ما يتضمن عنصر ايجار، 
 جموعةالم تقرر الفروع ومباني المكاتب،د ايجار وبالنسبة لعقإال أنه  أساس أسعاره المستقلة ذات الصلة.إيجار على 

 عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العناصر اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر ايجاري واحد.
  

اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، عند التحول، بالنسبة لعقود اإليجار المذكورة، تم قياس التزامات 
حق ذات موجودات اليتم قياس . ٢٠١٩يناير  ١كما في  للمجموعةمخصومة بمعدل الفائدة على االقتراض اإلضافي 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منذ تاريخ بدء  ١٦معيار رقم االستخدام بالقيمة الدفترية كما لو تم تطبيق ال
  . باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئيالعقد، مخصوماً 

  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  ١٦بعض البدائل العملية عند تطبيق المعيار رقم  ت المجموعةاستخدم
إن  وبالتحديد،. ١٧سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم عقود اإليجار المصنفة 

ي لمعيار المحاسبي الدولحكام امثقلة بالتزامات وفقاً أليجار إلى ما إذا كانت عقود اإل افي تقييمه تاستند - :المجموعة
؛ ةشرة كبديل لمراجعة انخفاض القيمقبل تاريخ التطبيق األولي مباوالمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة  ٣٧رقم 

هراً من تاريخ ش ١٢عترف بمطلوبات وموجودات حق االستخدام بالنسبة لعقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل تلم  -
قيمة موجودات منخفضة الالعترف بمطلوبات وموجودات حق االستخدام بالنسبة لعقود اإليجار يلم  - التطبيق المبدئي؛

التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ  تاستثن - (مثل معدات تكنولوجيات المعلومات)؛
 الخبرة السابقة لتحديد فترة عقد االيجار. تاستخدم - التطبيق المبدئي؛ و

 
 التأثير على البيانات المالية  -٣

  

من  ١٦خلصت المجموعة إلى أنه ال يوجد تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة عند التحول إلى المعيار رقم 
  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 
  غير الموحدة  مع الشركات المهيكلة االرتباط    ٣١

  

صندوق االستثمار النقدي سكاي وان، منشأة لم ، قامت المجموعة بتأسيس ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في خالل ال  
الشركة دور مدير الصندوق وتحصل على رسوم  تلعب. يتم إدراج بياناتها المالية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة

وحدات لدى المجموعة أي ، لم يكن ٢٠١٩ديسمبر  ٣١رين. كما في مستثمرين آخالموجودات باإلنابة عن مقابل إدارة 
 في الصندوق. 

  
  توزيعات األرباح   ٣٢

 

أي  اإلعالن عنعدم  ٢٠١٩مارس  ١٢قد في السنوي للجمعية العمومية الذي عُ  خالل االجتماع الشركةقرر مساهمو 
   ألف درهم). ٣٢٫٩٩٥: ٢٠١٨( للسنة ات أرباحتوزيع
  

  أرقام المقارنة  ٣٣
  

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع التصنيف المتبع للسنة الحالية دون أن يؤثر ذلك على األرباح أو 
  الخسائر أو األرباح المحتجزة.




