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  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 
  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 

  
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

  
  الرأي 

تمعة  لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع ("الشركة")، وشركاتها التابعة (يشار إليها مج
الشامل  الدخل  و  األرباح أو الخسائر الموحد  وبيان  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١بـ "المجموعة")، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  

الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات   راآلخ
  حول البيانات المالية الموحدة، ويشمل ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

  
، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة

، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١
  المالية. 

  
  أساس إبداء الرأي 

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق عايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في فقرة  لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لم
المهني للمحاسبين القانونيين (بما في   الدولية للسلوك  للقواعدوفقاً  من هذا التقرير. نحن مستقلون عن المجموعة    البيانات المالية الموحدة

إلى جانب متطلبات السلوك المهني ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية    ذلك معايير االستقاللية الدولية)
صادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني  المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية وفقاً لهذه المتطلبات ومتطلبات السلوك المهني ال

  دة للمجموعة. للمحاسبين. وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية الموح
  

  أمور التدقيق الهامة 
الحالية. وقد تم   للسنةالمهني، كان لها أكبر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة  إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأينا  

الموحدة بشكٍل عام وعند تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأياً منفصالً حول ه ذه  التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية 
اه، فإن وصفنا لكيفية التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقيقنا موضح في هذا  األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدن

  السياق.
  

يتعلق  لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا، بما في ذلك ما  
نا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية بهذه األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيق

إلبداء الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساساً  
  الموحدة المرفقة.  رأينا حول تدقيق البيانات المالية

  
  
  



  

 

ـاً ـي عــن  ال
ل لل  لـأف  ع

  
  

  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 
  (تتمة)  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع

  
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

  
  اإليرادات إدراج 
للمجموعة من    تدفقاتتنشأ   الرئيسية  تمويل الشركات إيرادات  والتمويل من ذمم الهامش المدينة    العموالت وإيرادات  إيراداتاإليرادات 

درهم    ألف ١٠١٬٦٠٠بإدراج مبلغ بقيمة  ، قامت المجموعة  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في    .واإليرادات األخرى  االستشاراتو
  .من تدفقات اإليرادات هذه

  
والعوامل النوعية ذات الصلة مثل    المدرجةلألهمية النسبية الكمية للمبالغ   اً للبيانات المالية الموحدة نظر  هامة  تعتبر عملية إدراج اإليرادات

  اليدوية.  عمليات القيدمن خالل   االسوق وقابلية التالعب به وتوجهاتالحجم الكبير للمعامالت 
  

  هذا  تدقيقنا مجال التركيز  تناولكيف 
 ؛ امتثالها للمعايير المحاسبية ذات الصلةمدى اإليرادات لتقييم  المتعلقة بإدراجللسياسات المحاسبية للمجموعة  حصلنا على فهم 
  وتطبيق الضوابط المشتركة الرئيسية المتعلقة بإدراج اإليرادات؛ لتصميمحصلنا على فهم 
 الصفقات واالتفاقيات الختبار ما إذا    والمستندات الداعمة مثل بطاقاتلسجالت المحاسبية  مع امن المعامالت    عينة  لقد قمنا بمطابقة

 ؛بشكل مناسب إدراجهاكانت اإليرادات ذات الصلة قد تم 
   من    اإليرادات المدرجةالنتائج مع    وقمنا بمقارنة الهامش على أساس العينة باستخدام البيانات األساسية،    داتاحتساب إيراقمنا بإعادة

 ها؛قبل المجموعة لتقييم مدى مالءمت 
   م ذات الصلة لتقيي  التداولإجراءات تحليلية باستخدام بيانات مفصلة عن طريق مطابقة القيمة اإلجمالية للتداول مع تقارير سوق  بقمنا

 المدرجة؛معقولية اإليرادات مدى 
  ؛ ومماثلة أية أمورأو  اعتياديةمعامالت غير  ةوالتسويق بشأن أي التداولقمنا بإجراء استفسارات من موظفي 
 المتعلقة باإليرادات في البيانات المالية الموحدة.  قمنا بفحص مدى مالءمة اإلفصاحات  
  

  المعلومات األخرى
تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة بخالف البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات. تتحمل  

  اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. 
  

تدقيق ال  اتاستنتاج  رأي تدقيق أو أي شكل من أشكال  البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ولن نبدي أيإن رأينا حول  
  حولها.

  
إذا ك القراءة تقييم ما  المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، ومن خالل تلك  للبيانات  انت وفيما يتعلق بتدقيقنا 

إذا كانت  المعلومات   فيما  التدقيق أو  المعرفة التي حصلنا عليها خالل  المالية الموحدة أو  البيانات  األخرى تتعارض بشكٍل جوهري مع 
في تلك المعلومات األخرى بناًء على   ماديةالمعلومات األخرى تتضمن أخطاًء جوهرية. وفي حال أنه، توصلنا إلى استنتاج بوجود أخطاء 

، فإنه يتطلب منا اإلبالغ عن ذلك. وليس مدقق الحساباتعلى المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير    األعمال التي قمنا بها
     لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.



  

 

ـاً ـي عــن  ال
ل لل  لـأف  ع

  
  

  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 
  (تتمة)  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع

  
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

  
  مسؤولية اإلدارة ومسؤولو الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

 لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقاً 
نظام ، وعن  )كما هو معدل(  ٢٠١٥) لسنة  ٢األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (  النظامالمعنية من  

    . أو خطأ الرقابة الداخلية التي تعتبره اإلدارة ضرورياً إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية، سواًء كان ذلك نتيجةً الحتيال
  

، وعن اإلفصاح،  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية
مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس محاسبي، إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية  بكما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة  

  المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. 
  

  ملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.  يتحمل مسؤولو الحكومة مسؤولية اإلشراف على ع
 

  مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
أو إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة، ككل، خالية من األخطاء المادية، سواًء كان ذلك نتيجةً الحتيال  

من   عاليخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية الموحدة. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن مستوى  
تنشأ   كيد، لكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائماً األخطاء المادية عند وجودها. قدالتأ

األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية  
  لمستخدمين والتي تم اتخاذها بناًء على تلك البيانات المالية الموحدة.ل

  
ية  كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني خالل عمل

  التدقيق. كما نقوم بما يلي: 
  

 ية في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الماد

 التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة. 

عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد يتضمن    إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج

  التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 بة للظروف، وليس الحصول على فهم حول نظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية الموحدة لتصميم إجراءات تدقيق مناس

  بهدف إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة. 
   



  

 

ـاً ـي عــن  ال
ل لل  لـأف  ع

  

  
  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 

  (تتمة)  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
  

  (تتمة) تدقيق البيانات المالية الموحدةمسؤولية مدقق الحسابات عن 
 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة  

   أدلة التدقيق التي تم الحصول التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي وتقييم، بناًء على

عليها، ما إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على 

ق الحسابات االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدق

إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على 

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب 

  في توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. 

 تقييم العرض العام ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت 

  واألحداث بشكٍل يحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة. 

   أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة بغرض إبداء الحصول على

رأيٍ حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن توجيه واإلشراف على وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونتحمل المسؤولية 

  ة.عن رأينا حول البيانات المالية الموحد
  

نقوم بالتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة، والتي تتضمن 
  نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها خالل عملية التدقيق.

  
السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، ويتم إبالغهم بكافة العالقات واألمور  كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات  

األخرى التي تظهر أنها قد تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من التهديدات أو الضوابط التي من شأنها أن  
  تحافظ على استقالليتنا، إن وجدت.

  
التواصل بها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية  ومن تلك األمور التي يتم  

و الموحدة للفترة الحالية، والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقرير مدقق الحسابات، إال إذا كانت القوانين أ
عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة جداً، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا ألن التشريعات تمنع اإلفصاح  

  العواقب السلبية المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه. 
 
  

   



  

 

ـاً ـي عــن  ال
ل لل  لـأف  ع

  

  
  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 

  (تتمة)  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما يلي بالنسبة )  كما هو معدل(  ٢٠١٥) لسنة  ٢، وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم (نشير  كما
  : ٢٠٢١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  لقد حصلنا على جميع المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ ) ١

القانون االتحادي  و النظام األساسي للشركة  من  لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لألحكام المعنية   ) ٢

  في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛) كما هو معدل( ٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (

  تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛ ) ٣

  المعلومات المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبية للمجموعة؛ تتفق  ) ٤

رقم   ) ٥ اإليضاح  ضمن  المالية  واألوراق  األسهم  في  االستثمارات  إدراج  المشتريات   ١٧تم  ويشمل  الموحدة،  المالية  البيانات  حول 

  ؛ ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  واالستثمارات التي قامت بها المجموعة خالل السنة 

  مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  المعامالتحول البيانات المالية الموحدة  ٢٨يبين اإليضاح رقم  ) ٦

ية المنتهية استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المال ) ٧

 )كما هو معدل( ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (والنظام األساسي للشركة ، أي من األحكام المعنية من ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في 

 ديسمبر  ٣١في دولة اإلمارات العربية المتحدة على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في  

  ؛ و ٢٠٢١

  . تم تقديم أية مساهمات اجتماعية خالل السنة لم ي ) ٨
  
  
  
  

  بتوقيع: 
  رائد أحمد 

  شريك
  إرنست ويونغ 

  ٨١١رقم القيد  
  

  ٢٠٢٢فبراير   ٢١
  أبوظبي 

  
  
  
  
  



ار وال ش.م.ع  ر لالس ر م      ال

احات  ل اإل ةت ق ءًا  ٣٥إلى   ١م  ال أ ج ةال ي ال انات ال ه ال ة م ه ح   .ال

٨ 

  بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  إيضاح  
        

  ١٥٫٨٤١  ٤٣٫٥٤٧  ٩  صافي إيرادات العمولة 
        

  ٢٨٫٤٢٣  ٢٤٫٠٢٢    إيرادات التمويل من ذمم الهامش المدينة  
  ٤٫٣٨٩  ٢٫٩٧٨    إيرادات التمويل من الودائع

  ) ٦٫٠٤٤(  ) ٤٫٩٤٣(    تكاليف التمويل 
        

  ٢٦٫٧٦٨  ٢٢٫٠٥٧    صافي إيرادات التمويل

        
  ٢٧٫٣٤٩  ٣٤٫٠٣١  ١٠  واالستشارات، واإليرادات األخرىاإليرادات من تمويل الشركات، 

  ) ٣١٫٠١١(  ٢٥٫٢٥٣  ١١  االستثمار، صافي )خسارة( / ربح
  ) ٤٢٫٦٥٦(  ) ٦٦٫٤٣٣(  ١٢  مصاريف عمومية وإدارية 

  ) ٧٫١٦٢(  ) ٣٫٩٤٠(  ١٥  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
        

  ) ١٠٫٨٧١(  ٥٤٫٥١٥    (الخسارة) للسنة /  الربح
        

  -  -    الشامل اآلخر الدخل  
        

  ) ١٠٫٨٧١(  ٥٤٫٥١٥    الشامل للسنة(الخسارة)  / إجمالي الدخل
        

  ) ٠٫٠٢٠(  ٠٫١٠٥  ٣٢  األساسية والمخفضة للسهم (درهم) (الخسائر)  /العوائد 
        
  
  
  
  
  

    





ار وال ش.م.ع  ر لالس ر م      ال

احات  ل اإل ةت ق ءًا  ٣٥إلى   ١م  ال أ ج ةال ي ال انات ال ه ال ة م ه ح   .ال

١٠ 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
  ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  

  اإلجمالي   أرباح محتجزة   عام ال حتياطي اال  نظامي الحتياطي اال  احتياطي االستحواذ   أسهم الخزينة   رأس المال   
  ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
                

  ٤٧٧٫٧٣٩  ١٣١٫٢٠٧  ١٩٫٥٢٥  ٦١٫٠٥٧  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  -  ٥٤٩٫٩١٦  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

  ) ١٠٫٨٧١(  ) ١٠٫٨٧١(  -  -  -  -  -  للسنة  الخسارة الشاملة إجمالي 

  -  -  ) ١٩٫٥٢٥(  ١٩٫٥٢٥  -  -  -  تحويل إلى االحتياطي النظامي
                

  ٤٦٦٫٨٦٨  ١٢٠٫٣٣٦  -  ٨٠٫٥٨٢  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  -  ٥٤٩٫٩١٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                

                

  ٤٦٦٫٨٦٨  ١٢٠٫٣٣٦  -  ٨٠٫٥٨٢  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  -  ٥٤٩٫٩١٦  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ٥٤٬٥١٥  ٥٤٬٥١٥  -  -  -  -  -  للسنة  الدخل الشاملإجمالي 

  -  ) ٥٬٤٥٢(  -  ٥٫٤٥٢  -  -  -  تحويل إلى االحتياطي النظامي

  -  ) ٢٬٧٢٦(  ٢٬٧٢٦  -  -  -  -  العام  االحتياطيتحويل إلى 

  ) ٣٤٫٨٨٢(  -  -  -  -  ) ٣٤٫٨٨٢(  -  ) ٢٠إيضاح شراء أسهم خزينة (

  ) ١٠٫٦٦٠(  ) ١٠٫٦٦٠(  -  -  -  -  -  )٣٣توزيعات أرباح (إيضاح 
                

  ٤٧٥٫٨٤١  ١٥٦٬٠١٣  ٢٬٧٢٦  ٨٦٬٠٣٤  ) ٢٨٣٫٩٦٦(  ) ٣٤٫٨٨٢(  ٥٤٩٫٩١٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                

  
  
  
  



ار وال ش.م.ع  ر لالس ر م      ال

احات  ل اإل ةت ق ءًا  ٣٥إلى   ١م  ال أ ج ةال ي ال انات ال ه ال ة م ه ح   .ال

١١ 

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم   إيضاحات   
        

        األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
  ) ١٠٫٨٧١(  ٥٤٫٥١٥    للسنة  (الخسارة) /الربح 

        تعديالت للبنود التالية: 
  ٣٫٤٦٠  ٤٫٠٧٠  ١٢  استهالك    
  ١٫١٦١  ٧٤٤  ٢٥  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
  ) ٤٫٣٨٩(  ) ٢٫٩٧٨(    إيرادات التمويل من الودائع   
  ٨٫٨٦٨  ٦٫٩٦٨    تكاليف التمويل    
        خسائر غير محققة على االستثمارات  (أرباح) /   
  ٢٢٫٣٤٧  ) ١٨٫٦٥١(    الخسائر و أاألرباح  بالقيمة العادلة من خالل      
  ٢٢٠  -    صافي خسارة االنخفاض في القيمة على االستثمارات العقارية    
  ) ١٫٧٠٧(  ) ٤٠(  ١١  إيرادات توزيعات أرباح   
  ٦٫٣٩٣  ٣٫٥٨٧  ١٥  ، صافي خسائر االئتمان المتوقعةمخصص    
  ) ٣٫٨٥٨(  -    عند االستحواذ  شراء صفقةخيار   
  -  ) ٥٠(    استثمارات عقارية ربح من استبعاد   
  ١٤  ١٦٤    حق االستخدام   استهالك أصل  
        
    ٢١٫٦٣٨  ٤٨٫٣٢٩  

        التغيرات في: 
  ٢١٥٫٥٠٠  ) ٧٠٫٣٧١(    الذمم التجارية المدينة وذمم الهامش    
  ٢٫٦٩٩  ) ١٫٥٣٨(    موجودات أخرى   
  ١٦٫٣١٤  ) ٢٠٠(    ودائع الضمان   
  ) ٩(  ) ١٧٫٣٧٤(    مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالية   
  ٢٤٫١٤١  ) ٢٦٫٧٠٠(    مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالية   
  ٤٥٫٣١٩  ١٦٢٫٠٩٤    الذمم الدائنة والمستحقات   
        

  ٣٢٥٫٦٠٢  ٩٤٫٢٤٠    النقد من األنشطة التشغيلية 
  ) ٣٫٠٣٩(  ) ٩٣٧(  ٢٥  الخدمة للموظفين المدفوعةمكافآت نهاية 

  ) ٨٫٨٦٨(  ) ٦٫٩٦٨(    تكاليف التمويل المدفوعة 
        

  ٣١٣٫٦٩٥  ٨٦٫٣٣٥    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ٢٫٤٣٧(  ) ٥٫١٨٩(  ١٤  شراء ممتلكات ومعدات 

  -  ١٫٠٥٠    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات   
  ٤٫٣٨٩  ٢٫٩٧٨    إيرادات فوائد مستلمة 

  ١٫٧٠٧  ٤٠  ١١  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
  ) ١٦٤٫١٩٤(  ) ١٣١٫٢٢٧(  ١٨  الخسائر  و أاألرباح شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  ١٦٩٫٣٦٢  ١٦٢٫٠٣٤  ١٨  الخسائر   وأاألرباح متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ١٠٫٢٦٠  -    النقد المستحوذ عليه  بعد استبعاداالستحواذ على شركة تابعة، 

  ) ٥٩٫٥٩٧(  ) ٥٫٧٤٦(    أشهر ٣الزيادة في الودائع المستحقة بعد 
  -  ) ٣٤٫٨٨٢(  ٢١  شراء أسهم خزينة 

        
  ) ٤٠٫٥١٠(  ) ١٠٫٩٤٢(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

        
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  ) ١٣٦٫٩٢٦(  ) ٤٧٫٥٠٦(    سداد قروض 
  ) ٤١(  ) ٧٠(    سداد الجزء األساسي من مطلوبات عقود اإليجار  

  ٩٫٧٩٩  -    متحصالت من قروض 
  -  ) ١٠٫٦٦٠(  ٣٤  توزيعات أرباح 

        
  ) ١٢٧٫١٦٨(  ) ٥٨٫٢٣٦(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

        
  ١٤٦٫٠١٧  ١٧٫١٥٧    صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

        
  ٢٨٫٧٧٥  ١٧٤٫٧٩٢    النقد وما يعادله في بداية السنة  

        
  ١٧٤٫٧٩٢  ١٩١٫٩٤٩  ١٩  النقد وما يعادله في نهاية السنة  

        

  



  �ور�ور�شن لالستثمار والتطو�ر ش.م.ع الرمز 
 إ�ضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

   ٢٠٢١ د�سمبر ٣١

۱۲ 

 
 
 معلومات الشركة ۱
 
، وھي شركة مساھمة  ۱۹۹۸شركة مساھمة عامة ("الشركة") في عام    – تأسست شركة الرمز كوربوریشن لالستثمار والتطویر   

مدرجة في سوق دبي المالي وتنظمھا ھیئة األوراق المالیة والسلع اإلماراتیة وھي  عامة مقرھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
یة. تعتبر شركة الرمز مؤسسة مالیة رئیسیة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك  باإلضافة إلى ھیئة دبي للخدمات المال

 ، واإلقراض، وصناعة السوق، وتوفیر السیولة، والبحوث.والوساطةإدارة األصول، وتمویل الشركات، 
 
التجاریة    تتمثل  المؤسسات  االستثمار وإدارة  "المجموعة") في  بـ  إلیھا معاً  (یُشار  التابعة  للشركة وشركاتھا  الرئیسیة  األنشطة 

والصناعیة والزراعیة وتقدیم خدمات الوساطة بما في ذلك الوساطة في بیع وشراء األسھم، وتداول الھامش، وصناعة السوق  
، دبي،  ۳۲۰۰۰ت واألنشطة ذات الصلة. إن العنوان المسجل للشركة ھو صندوق برید  وتوفیر السیولة، وأداء جمیع المعامال

 اإلمارات العربیة المتحدة.
 
دارة بتاریخ اإلمجلس  أعضاء    وفقاً لقرار  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم اعتماد إصدار ھذه البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في   

 . ۲۰۲۲فبرایر   ۲۱
 
 
 أسس اإلعداد  ۲
 
وات المالیة المشتقة والموجودات والمطلوبات المالیة داأل  إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناءتم   

 ات واالستثماربالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر    المصنفة  والموجودات والمطلوبات المالیة  األخرى المحتفظ بھا للمتاجرة
 لتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ التقاریر المالیة. وا ةالعقاری

 
، وتم تقریب كافة القیم إلى أقرب ألف درھم،  تم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم") 

 ما لم یُشار إلى خالف ذلك.  
 
 
 بیان االمتثال ۳
 
الصادرة عن المجلس    ")IFRS("   إلعداد التقاریر المالیة تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة   

 (وتعدیالتھ).  ۲۰۱٥ لسنة) ۲واألحكام المعمول بھا في القانون االتحادي اإلماراتي رقم () IASB( الدولي للمعاییر المحاسبیة
 

(وتعدیالتھ)  ۲۰۱٥لسنة  ۲، والذي یستبدل القانون االتحادي رقم ۲۰۲۱لسنة   ۳۲ي من قبل المرسوم رقم صدر القانون االتحاد
. إن المجموعة في طور مراجعة القانون  ۲۰۲۲ینایر    ۲، وھو فعال من  ۲۰۲۱سبتمبر    ۲۰بشأن الشركات التجاریة، بتاریخ  

 خ الذي سیصبح فیھ القانون الجدید فعاالً.الجدید، وستطبق المتطلبات بموجبھ خالل أقل من سنة من التاری 
 
 الموحدة  عرض البیانات المالیة ٤
 
المالي  تعرض  المركز  المفترضة على    السیولة بناءً   من أجلالخاص بھا    الموحد  المجموعة بیان  المجموعة وقدرتھا  على نیة 

تحلیل یتعلق   ۳۰من البند المقابل من بنود البیان المالي. یرد في اإلیضاح رقم    المطلوبات  /  الموجوداتتسویة غالبیة   /  استرداد
  المالیة   رالتقاریبعد تاریخ    شھراً   ۱۲) وأكثر من  متداولة(  التقاریر المالیةشھراً من تاریخ   ۱۲أو التسویة في غضون    باالسترداد

 ).متداولة(غیر 
  



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

١٣  

  
  
  واإلفصاحات التغييرات في السياسات المحاسبية   ٥
  

  ُمعّدلةال جديدة والتفسيرات المعايير وال  
إعداد البيانات المالية الموحدة  متوافقة مع تلك المستخدمة في    في إعداد البيانات المالية الموحدة  المحاسبية المطبقة  السياساتإن  

لم  . ٢٠٢١يناير  ١الفعّالة اعتباراً من  الجديدة تطبيق المعاييرباستثناء ، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
  تقم المجموعة بالطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صادر ولكن غير فعَال بعد.

  
  ولكن لم يكن لها تاثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  ٢٠٢١سيرات للمرة األولى في ُطبقت عدة تعديالت وتف 

  
، ومعيار المحاسبة  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  و  ،٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    تعديالت على
اإلصالح   :١٦، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٤المالية رقم    ، والمعيار الدولي إلعداد التقارير٣٩الدولي رقم  

 المعياري لمعدل الفائدة 
  

تتيح هذه التعديالت إعفاء مؤقت يتناول تأثيرات إعداد التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر الفائدة بين البنوك (ايبور) مع سعر 
  فائدة بديل خالي من المخاطر.  

  
 تتضمن التعديالت اإلجراءات العملية التالية: 

  
إجراء عملي يتطلب معاملة التغيرات التعاقدية أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح بشكل مباشر، كتغيرات   - 

  على سعر الفائدة العائم، ومساوي لحركة سعر فائدة في السوق. 
  ايبور لتصنيفات التحوط ووثائق التحوط دون إيقاف عالقة التحوط.  إجراء تغيرات السماح التي يتطلبها إصالح - 
تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات القابلة للتحديد بشكل منفصل عند تصنيف أداة معدل الفائدة الخالي من   - 

 المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.
  

  البيانات المالية الموحدة للمجموعة.   أي تأثير علىهذه التعديالت ل يكن لم  
  
  
  أسس التوحيد  ٦
  

بما في ذلك الشركات   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١والشركات التابعة لها كما في    للشركة تتكون البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية    
المهيكلة الخاضعة للسيطرة. تقوم المجموعة بتوحيد شركة تابعة عندما تسيطر عليها. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة،  
القدرة على التأثير على تلك   المستثمر فيها ويكون لديها  أو يصبح لديها حقوق، في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة 

  من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. العوائد 
  

بشكل عام، هناك افتراض ينص على أن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. ومع ذلك، في الظروف الفردية، قد تواصل    
ر من ٪ من األسهم أو قد ال تكون قادرة على ممارسة السيطرة حتى في ظل ملكيتها ألكث٥٠المجموعة السيطرة بوجود أقل من  

وبالتالي لديها القدرة على التحكم في عوائدها المتنوعة،  ما  ٪ من أسهم الشركة. عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة على شركة  ٥٠
  تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، بما في ذلك: 

  
  الغرض من الشركة المستثمر فيها وتصميمها  
  وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك األنشطة وما إذا كان بإمكان المجموعة توجيه هذه األنشطة األنشطة ذات الصلة  
  ما إذا كانت المجموعة معرضة، أو لديها حقوق، في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها، ولديها القدرة

  على التأثير على تنوع هذه العائدات.
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

١٤  

  
  
  (تتمة) التوحيدأسس   ٦
  

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية   
يتم   أو   استبعادللمجموعة.  أرباح  (باستثناء  إيرادات ومصاريف غير محققة  وأي  المجموعة  داخل  والمعامالت  األرصدة  كافة 

  جنبية) المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.  خسائر معامالت العمالت األ
  

يتم المحاسبة عن التغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة    
ومكونات  حقوق الملكية غير المسيطرة  مطلوبات وذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) وال  تستبعد الموجوداتعلى شركة تابعة، فإنها  

. يتم قياس أي استثمار محتفظ به في الشركة  األرباح والخسائرأو خسارة ناتجة في    إدراج أي ربححقوق الملكية األخرى بينما يتم  
  التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

  
  أساس التوحيد    أ)

  
  ل. عمليات دمج األعما١

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

للتحقق من تعرضها لالنخفاض في القيمة. يتم على الفور إدراج أي  للتحديد بالقيمة العادلة.   اختبار أي شهرة ناتجة  يتم سنوياً 
. يتم بيان تكاليف المعاملة كمصاريف عند تكبدها، ما لم تكن مرتبطة بإصدار األرباح والخسائرأرباح من صفقات الشراء ضمن 

  سندات دين أو سندات حقوق ملكية.   
  

  . األرباح والخسائرهذه المبالغ ضمن  إدراج  ال يتضمن االعتبار المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم بصورة عامة  
  

 يستوفيالمحتمل الذي    االعتبارالمحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد    االعتباريتم قياس    
ال تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفاً لذلك، تتم إعادة  عندها  المالية كحقوق ملكية،  تعريف األدوات  

 لالعتبار التغيرات الالحقة في القيمة العادلة إدراج ، ويتم تقارير ماليةالمحتمل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل  االعتبارقياس 
  .   سائراألرباح والخالمحتمل ضمن 

  
على أسهم مقابل المكافآت المحتفظ بها من قبل موظفي الشركة المستحوذ    القائمةفي حال تطلب األمر استبدال دفعات المكافآت    

عليها (مكافآت الشركة المستحوذ عليها)، يتم حينئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافآت االستبدال الخاصة بالطرف المستحوذ في  
إلى قياس مكافآت االستبدال في السوق مقارنةً بقياس مكافآت  الم  االعتبارقياس   حول عند دمج األعمال. يتم تحديد ذلك استناداً 

  الشركة المستحوذ عليها في السوق، ومدى ارتباط مكافآت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.   
  

المفترض، والذي يتطلب من اإلدارة تحديد معدل تبادل األسهم والقيمة الشراء    اعتبارتتطلب محاسبة االستحواذ العكسي احتساب    
  العادلة لألسهم المتبادلة. تم احتساب هذا كاحتياطي استحواذ.   

   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

١٥  

  
  
  (تتمة) أسس التوحيد  ٦
  

  (تتمة) التوحيدأساس    أ)
  

  الشركات التابعة   .٢
يطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة ،أو لديها سإن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تُ   

حق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على المنشأة. 
أو أكثر من عناصر السيطرة. يتضمن    تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة في حال كانت هناك تغيرات في واحد

أكثر جوهرية   الناتجة عن عالقة اإلقراض)  تلك  بها (مثل  المحتفظ  السيطرة االحترازية  التي تكون فيها حقوق  الظروف  ذلك 
  وتؤدي إلى سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها.   

  
  ترة التقاير المالية:فيما يلي تفاصيل الشركات الجوهرية التابعة للمجموعة في نهاية ف   

  
  نسبة الملكية       

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  األنشطة الرئيسية   الموقع   االسم 
          

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات الوساطة    أبوظبي   الرمز كابيتال ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  االستثمار في المشاريع   أبوظبي   ايه ار سي انفسمنت ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تجارة العقارات   أبوظبي   ايه آر سي بروبتيز ذ.م.م 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تجارة العقارات   أبوظبي   ايه ار سي لایر ستيت ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات الوساطة    دبي   ذ.م.م  دبي الدولية لألوراق المالية

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة    ٧

    
لم  طبقت المجموعة باستمرار السياسات المحاسبية التالية على جميع الفترات المعروضة في   هذه البيانات المالية الموحدة، ما 

  يُذكر خالف ذلك. 
  

  تحويل العمالت األجنبية  ٧٫١
  العملة الوظيفية وعملة العرض   
تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي ("درهم"). بالنسبة لكل شركة في المجموعة، تحدد المجموعة العملة الوظيفية    

 لكل شركة باستخدام تلك العملة الوظيفية. الموحدة ي البيانات المالية ويتم قياس البنود المدرجة ف
  

  المعامالت واألرصدة   
  يتم إدراج المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً بالعملة الوظيفية بمعدل الصرف السائد في تاريخ المعاملة.  

  
يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بمعدل الصرف الفوري في تاريخ التقارير   

المالية. يتم إدراج جميع فروق صرف العمالت األجنبية الناشئة عن األنشطة غير التجارية في اإليرادات / المصاريف التشغيلية 
  .  باح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحداألراألخرى ضمن بيان 

  
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام معدالت الصرف الفورية كما في تاريخ    

  اإلدراج.
  

   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

١٦  

  
  
    (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٧
  

  إدراج إيرادات الفوائد  ٧٫٢
  

  طريقة معدل الفائدة الفعلي . ١
رقم     المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  لكافة  ٩بموجب  الفعلي  الفائدة  معدل  باستخدام طريقة  الفوائد  إيرادات  إدراج  يتم   ،

الفعلي   الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  كذلك  الفائدة  مصاريف  احتساب  يتم  المطفأة.  بالتكلفة  المقاسة  المالية  لكافة الموجودات 
النقدية  المقبوضات  بالضبط  يخصم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  إن  المطفأة.  بالتكلفة  بها  المحتفظ  المالية  المطلوبات 
المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية أو، عند اللزوم، فترة أقصر إلى إجمالي القيمة الدفترية  

  الي. لألصل الم
  

تكاليف المعاملة وأي خصم أو عالوة على    أخذيتم احتساب معدل الفائدة الفعلي (وبالتالي التكلفة المطفأة لألصل المالي) من خالل    
.  في االعتبار  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي   اً األصل المالي، باإلضافة إلى الرسوم والتكاليف التي تشكل جزء  االستحواذ على 

إيرادات الفوائد باستخدام معدل عائد يمثل أفضل تقدير لمعدل عائد ثابت على مدى العمر المتوقع لتعرض إدراج  المجموعة ب  تقوم
مختلفة المحتملة التي قد يتم  تأثير معدالت الفائدة ال  كذلكاالعتبار  في  معدل الفائدة الفعلي    تأخذ عملية احتساب  الهامش. ومن ثم،

ذلك   في  المنتج (بما  حياة  لدورة  األخرى  والخصائص  المالي،  لألصل  المتوقع  العمر  في مراحل مختلفة من  المبالغ تحصيلها 
 ً   لغرامات). ورسوم اوفوائد  المدفوعة مقدما

  
ذات المعدل الثابت ألسباب أخرى غير مخاطر  إذا تم تعديل التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات أو المطلوبات المالية  

االئتمان، فإنه يتم خصم التغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بمعدل الفائدة الفعلي األصلي مع تعديل الحق على  
لدفترية لألصل أو االلتزام المالي  القيمة الدفترية. يتم إدراج الفرق عن القيمة الدفترية السابقة كتعديل إيجابي أو سلبي على القيمة ا 

مع زيادة أو انخفاض مماثلين في إيرادات / مصاريف الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة معدل   بيان المركز المالي الموحدفي  
    الفائدة الفعلي.

  
النقدية والتي تهدف إلى إظهار التحركات بالنسبة لألدوات المالية ذات السعر المتغير، تعمل عملية إعادة التقدير الدورية للتدفقات  

في معدالت الفائدة في السوق كذلك على تغيير معدل الفائدة الفعلي، ولكن عندما يتم إدراج األدوات مبدئياً بمبلغ يساوي المبلغ  
  لألصل أو االلتزام. األساسي، عندها ال تؤثر عملية إعادة تقدير مدفوعات الفائدة المستقبلية بشكل جوهري على القيمة الدفترية 

  
  المماثلة المصاريف/  واإليرادات  التمويلإيرادات . ٢

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية والطرق األخرى.    المحتسبةالفوائد    ومصاريفمن إيرادات الفوائد    التمويل  إيراداتيتكون صافي    
  إيرادات كل من  بحيث تقدم    الموحدوالدخل الشامل اآلخر  األرباح والخسائر  بشكل منفصل في بيان    عن هذه اإليراداتتم اإلفصاح  

  معلومات متماثلة وقابلة للمقارنة.  التمويل ومصاريف التمويل
  

الموجودات المالية، بخالف تلك التي تعتبر ذات قيمة ائتمانية منخفضة، من خالل تطبيق  الفوائد على    إيراداتتحتسب المجموعة    
  معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي. 

  
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
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    ٢٠٢١ د ٣١
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    (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٧
  

  إيرادات الرسوم والعموالت   ٧٫٣
  

الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تقدمها لعمالئها. يتم إدراج تحصل المجموعة على إيرادات    
  إيرادات الرسوم والعموالت بالمبلغ الذي يعكس االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تقديم الخدمات. 

  
يتم تعريف وتحديد التزامات األداء، وكذلك توقيت استيفائها، في بداية العقد. ال تتضمن عقود إيرادات المجموعة التزامات أداء    

  . ٧٫٣٫٢رقم واإليضاح  ٧٫٣٫١متعددة، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في اإليضاح رقم  
  

االعتبار، ويكون مستحقاً بشكل عام فور الوفاء بالخدمة المقدمة  عندما تقدم المجموعة خدمة لعمالئها، يتم إصدار فاتورة بمبلغ    
واإليضاح   ٧٫٣٫١في وقت معين أو في نهاية فترة العقد لخدمة مقدمة بمرور الوقت (ما لم يُنص على خالف ذلك في اإليضاح رقم  

  ). ٧٫٣٫٢رقم 
  

إيراداتها أل   الرئيسي في ترتيبات  أنها الطرف  المجموعة بشكل عاٍم  الخدمات قبل تحويلها إلى  استنتجت  نها تسيطر عادةً على 
  العميل.

  
  . إيرادات الرسوم والعموالت من الخدمات التي يتم فيها استيفاء التزامات األداء بمرور الوقت١

 المنافعالعميل ويستهلك في نفس الوقت    يستلمإدارة األصول حيث  خدمات  تشمل التزامات األداء التي يتم استيفاؤها بمرور الوقت    
  التي يوفرها أداء المجموعة أثناء أداء المجموعة. 

  
  التزامات األداء بمرور الوقت ما يلي:استيفاء تشمل إيرادات الرسوم والعموالت للمجموعة من الخدمات التي يتم فيها   

  
  رسوم إدارة األصول   
ويتم تحديدها بناًء على نسبة مئوية ثابتة من صافي قيمة األصول لألموال المدارة بناًء   اً يتم إصدار فاتورة برسوم اإلدارة شهري  

  إدراج السترداد. وبالتالي، يتم  ل. تتبلور الرسوم بشكل عام في نهاية كل شهر وال تخضع  اً على متوسط صافي قيمة األصول شهري
  اإلدارة بشكل عام في نهاية كل شهر.  رسوماإليرادات من 

  
  األداء رسوم  
في    رسوم األداء على العوائد التي تزيد عن عائد السوق المعياري المحدد، خالل فترة العقد. يتم استالم رسوم األداء عادةً   تعتمد  

اإليرادات من رسوم األداء على مدى فترة العقد، ولكن فقط إلى الحد  إدراج  المجموعة ب  تقومنهاية فترة األداء المحددة في العقد.  
  أال يحدث عكس كبير لإليرادات في الفترات الالحقة.  من المحتمل بشكٍل كبيرون فيه الذي يك

  
  محدد األداء في وقتٍ  استيفاء التزاماتالرسوم والعموالت من الخدمات التي يتم فيها  إيرادات. ٢

السيطرة على الخدمات   تحويلبمجرد   محدد أداء المجموعة في وقتٍ  استيفاء التزامات فيها المقدمة عندما يتم إدراج الخدماتيتم   
المعاملة أو الخدمة األساسية، أو بالنسبة للرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء    استكمالإلى العميل. يحدث هذا عادةً عند  

شئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على  الرسوم والعموالت النا  الفئة  معين، بعد استيفاء معايير األداء المقابلة. تشمل هذه
لطرف ثالث، مثل الترتيب / المشاركة أو التفاوض على االستحواذ على أسهم أو أوراق مالية أخرى، أو شراء أو بيع   معاملة

  دة في العقد بنجاح. المحد  المعاملةالمجموعة التزام أداء واحد فيما يتعلق بهذه الخدمات، وهو إتمام    لدى .  الوساطةاألعمال، ورسوم  
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    (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٧
  

  (تتمة) إيرادات الرسوم والعموالت  ٧٫٣
  

  (تتمة) . إيرادات الرسوم والعموالت من الخدمات التي يتم فيها استيفاء التزامات األداء في وقٍت محدد٢
  رسوم تمويل الشركات   
خدمات  واالستحواذ، حيث تقدم المجموعة خدمات استشارية مالية وقانونية و  الدمجتتعلق خدمات تمويل الشركات بدعم عمليات    

المعاملة ألن العميل ال   يتم فيه استكمالالرسوم المكتسبة مقابل هذه الخدمات في الوقت الذي  إدراج  معامالت. يتم  استشارية لل
ة عند االنتهاء بنجاح من المعاملة األساسية. يحق للمجموعة فقط الحصول على الرسوم عند إتمام أداء المجموع  منافعسوى    يستلم

  .المعاملة
  

د متغير. تقدر المجموعة المبلغ الذي يحق لها الحصول عليه ولكنها تقيّ   ي عبارة عن مبلغ اعتباررسوم تمويل الشركات هي  إن    
المحتمل   من  يكون  حتى  المبلغ  كبيرهذا  حٍد  يؤديأن  إلى  لن  إلى  إدراج    ه  المعاملة  في سعر  المقدرة  في    عكسالرسوم  كبير 

  عند اإلكمال الناجح للمعاملة األساسية. اً اإليرادات، والذي يحدث عموم
  

  ة رسوم الوساط  
تقوم المجموعة بشراء وبيع األوراق المالية نيابةً عن عمالئها وتتلقى عمولة ثابتة عن كل معاملة. يتمثل التزام أداء المجموعة    

في تنفيذ عملية التداول نيابةً عن العميل ويتم إدراج اإليرادات بمجرد تنفيذ كل صفقة (أي في تاريخ التداول). عادةً ما يكون دفع  
  قاً في تاريخ التداول. العمولة مستح

  
  . أرصدة العقود ٣

  ، لم يكن لدى المجموعة أية موجودات أو مطلوبات تعاقدية تتعلق بخدمات الوساطة المقدمة. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في   
  

  ر صافي الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائ   ٧٫٤
  

تغيرات القيمة العادلة والفوائد وتوزيعات يمثل صافي الخسارة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر    
مشتقات غير تجارية محتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر والتي يتم استخدامها األجنبية المتعلقة ب األرباح وفروق صرف العمالت  

التحوط االقتصادي ولكنها غير مؤهلة لعالقات محاسبة  التحوط  المصنفة   والموجودات  ،في عالقة  المالية  والمطلوبات  المالية 
،  األرباح والخسائرغير التجارية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  األرباح والخسائر وكذلك الموجوداتبالقيمة العادلة من خالل 

  .  ٩ رقم  تم اختياره بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةكما أو  هو مطلوبكما 
  

  اإلدراج المبدئي –األدوات المالية     ٧٫٥
  

  . تاريخ اإلدراج١
المالية     الموجودات والمطلوبات  إدراج  ً يتم  في األحكام    مبدئيا المجموعة طرفاً  الذي تصبح فيه  التاريخ  أي  التداول،  تاريخ  في 

التعاقدية لألداة. وهذا يشمل الصفقات العادية، أي شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني  
إدراج الهوامش للعمالء عند شراء األوراق المالية وتحميل  محدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف السائدة في السوق. يتم  

  األموال على حسابات العمالء.
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    (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٧
  

  (تتمة) اإلدراج المبدئي –األدوات المالية     ٧٫٥
  

  . القياس المبدئي لألدوات المالية٢
عند     المالية  األدوات  تصنيف  األدوات    اإلدراجيعتمد  إلدارة  األعمال  ونموذج  التعاقدية  شروطها  على  سيرد  المبدئي  في كما 

ً يتم قياس األدوات المالية مبدئي.  ٧٫٧٫١٫٢و  ٧٫٧٫١٫١ين رقم  اإليضاح )،  ٧٫٧  رقم  يضاحاإلبقيمتها العادلة (كما هو محدد في    ا
  أو طرح   يتم إضافةحيث  ،  األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل    المدرجةوالمطلوبات المالية  المالية    الموجوداتحالة    إال في

  . من هذا المبلغتكاليف المعاملة 
  

يتم قياس الذمم التجارية المدينة من دون مكون جوهري بسعر المعاملة. عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عند اإلدراج    
  ، كما يلي. ١ر المعاملة، تحتسب المجموعة الربح أو الخسارة لليوم المبدئي عن سع

  
  األول. الربح أو الخسارة لليوم ٣

المعاملة لألداء عن القيمة العادلة في البدء، وتعتمد القيمة العادلة على طريقة تقييم تستخدم فقط المدخالت     عندما يختلف سعر 
القابلة للمالحظة في معامالت السوق، تدرج المجموعة الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي إيرادات المتاجرة. في  

مد القيمة العادلة على نماذج لبعض المدخالت غير القابلة للمالحظة، يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة  تلك الحاالت عندما تعت 
  عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة، أو عندما يتم استبعاد األداة. األرباح والخسائروالقيمة العادلة، ويتم إدراجه فقط في 

  
  ت المالية. فئات قياس الموجودات المالية والمطلوبا٤

تقوم المجموعة بتصنيف جميع موجوداتها المالية بناًء على نموذج أعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية لألصل، ويتم    
  قياسها كما يلي: 

  
  ٧٫٧٫١التكلفة المطفأة، كما ورد في إيضاح  - 
  ٧٫٧٫٥، كما ورد في إيضاح  األرباح والخسائرالقيمة العادلة من خالل   - 

  
، كما ورد في إيضاح  األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل    الخاصة بها  المتاجرة  محفظةتقوم المجموعة بتصنيف وقياس    

، مما يستبعد أو يقلل بشكل جوهري من األرباح والخسائر. قد تخصص المجموعة أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل  ٧٫٧٫١
  . ٧٫٧٫٥د في إيضاح قياس أو إدراج عدم التوافق، كما ور

  
العادلة من خالل     القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  المالية،  المالية، غير الضمانات  المطلوبات  قياس  والخسائر  يتم  يتم األرباح  عندما 

  االحتفاظ بها للمتاجرة ومشتقات األدوات.
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    (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٧
  

  تحديد القيمة العادلة  ٧٫٦
  

  أجل عرض كيف تم اشتقاق القيم العادلة، تم تصنيف األدوات المالية بناًء على تراتبية طريق التقييم، كما تم تلخيصها أدناه: من   
  

حيث تكون المدخالت المستخدمة في التقييم غير معدلة لألسعار المتداولة من أسواق نشطة    – األدوات المالية    ١المستوى   - 
الحسبان األسواق  المجموعة في  تأخذ  القياس.  تاريخ  في  للمجموعة  والتي تكون متاحة  المتماثلة  للموجودات والمطلوبات 

تتعلق بحجم وسيولة الموجودات والمطلوبات المتماثلة عند وجود أسعار   كنشطة فقط في حال وجود أنشطة تجارية كافية
 .بيان المركز المالي الموحدملزمة وقابلة للممارسة متاحة في تاريخ 

المالية    ٢المستوى   -  المستخدمة في التقييم جوهرية، ومشتقة مباشرة أو غير مباشرة من   -األدوات  المدخالت  حيث تكون 
للمالحظة المتاحة لفترة عمر األداة بأكملها. تتضمن تلك المدخالت األسعار المتداولة للموجودات أو  بيانات السوق القابلة  

المطلوبات المشابهة في أسواق نشطة، األسعار المتداولة لألدوات غير المتماثلة في أسواق غير نشطة والمدخالت القابلة  
االئتمان. باإلضافة لذلك،    وهامشحنيات العائد، التقلبات الضمنية، للمالحظة غير األسعار المتداولة مثل معدالت الفائدة ومن

قد تطلب التعديالت لظروف أو موقع األصل أو المدى الذي يتعلق بالبنود القابلة للمقارنة مع األداة المقيمة. بالرغم من ذلك،  
ة للقياس بأكمله، ستقوم المجموعة  في حال كانت التعديالت تعتمد على المدخالت غير القابلة للمالحظة والتي هي جوهري

 . ٣بتصنيف األدوات ضمن المستوى 
 وهي تلك التي تتضمن مدخالت غير قابلة للمالحظة وجوهرية للقياس ككل. –األدوات المالية   ٣المستوى  - 
  

تصنيف األدوات عند الضرورة،  وتقوم بإعادة  على أساس كل أداة على حدة    تقارير ماليةتقوم المجموعة بتقييم التسوية في كل فترة  
    .التقارير الماليةبناًء على الحقائق في نهاية فترة 

  
  والمطلوبات الماليةالمالية الموجودات   ٧٫٧

  
  بالتكلفة المطفأة ذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة   ٧٫٧٫١

  الشرطيين التاليين: تم استيفاءفي حال ذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة بقياس   
  

  األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف لالحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.  - 
التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة من التدفقات النقدية التي تكون بشكل فردي مدفوعات للمبلغ الرئيسي تزيد الشروط   - 

  والفائدة والمبلغ الرئيسي القائم. 
  

  إن تفاصيل هذه الشروط موضحة أدناه.   
  

  . تقييم نموذج األعمال ١
أفضل     بشكل  بمستوى يعكس  أعمالها  بتحديد نموذج  المجموعة  أهداف  تقوم  لتحقيق  المالية  للموجودات  المجموعة  إدارة  كيفية 

  أعمالها:
  

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (وكيفية االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال) وتحديداً، كيفية   - 
  إدارة تلك المخاطر؛ 

القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية    كيفية تعويض مدراء األعمال (مثالً: إذا ما كان التعويض يعتمد على - 
  التعاقدية المحصلة). 
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  (تتمة) والمطلوبات الماليةالمالية الموجودات   ٧٫٧
  

  (تتمة)  بالتكلفة المطفأةذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة   ٧٫٧٫١
  

إن التردد المتوقع وقيمة توقيت المبيعات هي نواحي هامة لتقييم المجموعة. يعتمد نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل   
حالة؛ أو حالة الضغط. إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلدراج المبدئي بطريقة   أسوأمعقول دون األخذ في الحسبان لسيناريوهات  

مختلفة من التوقعات األصلية للمجموعة، ال تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج  
  عة مكونة جديداً أو مشتراه جديداً. األعمال، ولكنها تشارك تلك المعلومات عند تقييم موجودات مالية متوق

  
  . اختبار المدفوعات الحصرية للمبلغ الرئيسي والفائدة٢
اختبار     يستوفي  كان  ما  إذا  لتحديد  المالي  لألصل  التعاقدية  الشروط  بتقييم  المجموعة  تقوم  تصنيفها،  عملية  من  ثانية  كخطوة 

  المدفوعات الحصرية للمبلغ الرئيسي والفائدة.
  

لغ الرئيسي" لغرض هذا االختبار كالقيمة العادلة لألصل المالي عند اإلدراج المبدئي وقد يتغير على مدى عمر األصل  يعرف "المب  
  المالي (مثالً: في حال سداد المبلغ الرئيسي أو إطفاء العالوة/الخصم).

  
الوقتية لألموال ومخاطر االئتمان. إلجراء إن أكثر العناصر الجوهرية للفائدة ضمن اتفاقية االقتراض هي مطابقة لالعتبار للقيمة    

تقييم المدفوعات الحصرية للمبلغ الرئيسي والفائدة، تطبق المجموعة أحكام وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العمالت 
  السائدة لألصل المالي، والفترة التي يتم فيها تحديد معدل الفائدة.

  
التي تقدم أكثر من تعرض أقل لمخاطر االئتمان أو تقلبات التدفقات النقدية التعاقدية غير ذات  بالمقابل، ال تزيد الشروط التعاقدية  

الصلة باتفاقية االقتراض األساسية من التدفقات النقدية التعاقدية والتي هي مدفوعات حصرية للمبلغ الرئيسي والفائدة في المبلغ  
  . األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل القائم. في تلك الحاالت، يطلب قياس األصل المالي 

  
  األرباح والخسائر المشتقات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ٧٫٧٫٢

  
  إن المشتق هو أداة مالية أو عقد آخر مع جميع الخصائص التالية:   

  
معدل الصرف األجنبي، مؤشر األسعار  تتغير قيمته كنتيجة للتغير في معدل فائدة محدد، سعر األداة المالية، سعر البضاعة،   - 

أو المعدالت، التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني، أو المتغير اآلخر، بشرط في حالة المتغير غير المالي، غير محدد  
  لطرف العقد (أي، "الضمني").

األخرى من العقود المتوقع أن  يتطلب صافي استثمار غير مبدئي أو صافي استثمار مبدئي أصغر من المطلوب لألنواع   - 
  تكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق.

  يتم تسويته بتاريخ مستقبلي.  - 
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٢٢  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  (تتمة) والمطلوبات الماليةالمالية الموجودات   ٧٫٧
  

  المحتفظ بها للمتاجرة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية   ٧٫٧٫٣
  

أو إصدارها بشكل    يتم شرائها  للمتاجرة عندما  بها  المالية كمحتفظ  المطلوبات  أو  المالية  الموجودات  المجموعة بتصنيف  تقوم 
أساسي لجلب األرباح قصيرة األجل من خالل األنشطة التجارية أو تشكل جزء من محفظة األدوات المالية التي يتم إدارتها سويةً، 

تي يكون لديها دليل إطار حديث لجلب األرباح قصيرة األجل. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة وقياسها وال
األرباح والخسائر والدخل الشامل  في بيان    العادلة. يتم إدراج التغيرات في القيمة  بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلةفي  

  دراج إيرادات الفائدة في إيرادات االستثمار وفقاً لشروط العقد، أو عند تكوين حق الدفع. . يتم إاآلخر الموحد
  

  األموال المقترضة  ٧٫٧٫٤
  

عقب اإلدراج المبدئي، يتم قياس األموال المقترضة الحقاً بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في الحسبان    
جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم فصل األداة المالية المجمعة والتي تحتوي على التزام ومكون حقوق ألي تكاليف تشكل  

  ملكية في تاريخ اإلصدار. 
  
  

  األرباح والخسائر الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل   ٧٫٧٫٥
  

من هذه الفئة هي غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي تم تخصيصها من قبل اإلدارة إما  إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية ض  
التقارير المالية رقم   الدولي إلعداد  المعيار  العادلة بموجب  بالقيمة  . تخصص  ٩عند اإلدراج المبدئي أو مطلوب قياسها إلزاماً 

العادلة من خالل   بالقيمة  أداة  فقط  والخسائر  اإلدارة  يتم تحديد  عند  األرباح  التالية.  المعايير  أحد  استيفاء  المبدئي عند  اإلدراج 
  : كل أداة على حدةالتخصيص على أساس 

  
يلغي التصنيف أو يقلل بشكل جوهري من معالجة عدم التطابق الذي قد ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إدراج   - 

 ؛ األرباح أو الخسائر عليهم بأسس مختلفة
  أو

الموجودات والمطلوبات جزءاً من مجموعة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو كليهما معاً والتي يتم إدارتها تكون   - 
 ؛وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقاً إلدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار

  أو
ات الضمنية، ما لم تعدل جوهرياً التدفقات النقدية التي قد يتطلبها تحتوي المطلوبات المالية على واحدة أو أكثر من المشتق - 

  العقد، أو من الواضح بالتحليل أو عدمه عند األخذ في الحسبان ألداة مشابهة تعتبر أوالً أن فصل المشتقات الضمنية ممنوعاً. 
  

في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة  رباح والخسائر  األيتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل    
القيمة العادلة في   باستثناء الحركة في القيمة العادلة للمطلوبات المخصصة  األرباح والخسائر  العادلة. يتم إدراج التغيرات في 

العادلة من خالل   والخسائر  بالقيمة  للمجمواألرباح  الذاتية  للتغيرات في مخاطر االئتمان  المكتسبة أو نسبة  الفائدة  عة. تستحق 
في إيرادات الفائدة أو مصاريف الفائدة، على التوالي،  األرباح والخسائر  المتكبدة في األدوات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل  

 يتجزأ من  باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع األخذ في الحسبان ألي خصم/عالوة وتكاليف المعاملة المؤهلة التي تشكل جزءاً ال
باستخدام  األرباح والخسائر  األداة. يتم إدراج الفائدة المكتسبة في الموجودات والمطلوب قياسها إلزاماً بالقيمة العادلة من خالل  

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة   .٧٫٢معدل الفائدة التعاقدي، كما ورد في إيضاح  
كإيرادات استثمار عند تكوين حق    بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدفي  األرباح والخسائر  ة من خالل  العادل
    الدفع. 
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٢٣  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  ٧٫٨
  

المالية عقب إدراجهم المبدئي، كجزء من الظروف االستثنائية التي تستحوذ فيها ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف موجوداتها    
  المجموعة، أو تتخلص من، أو تنهي خط األعمال. ال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية.

  
  استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية  ٧٫٩

  
  للتعديل الجوهري في الشروط واألحكام  نتيجةاالستبعاد   
ا   الذي يحوله تقوم  التفاوض حول الشروط واألحكام بالمدى  لمجموعة باستبعاد أصل مالي، مثل قرض إلى عميل، عند إعادة 

يتم   القيمة.  االنخفاض في  إدراج خسارة  عدم  الخسارة، بمدى  أو  الربح  المدرج كاستبعاد  الفرق  لقرض جديد بشكل كبير، مع 
  راض قياس خسارة االئتمان المتوقعة.ألغ ١تصنيف القرض المدرجة بشكل جديد في المرحلة  

  
  عند تقييم سواء أكان استبعاد الهامش الممدد إلى عميل، ضمن أمور أخرى، تأخذ الشركة العوامل التالية في الحسبان:   

  
  التغير في العملة  
  تقديم خصائص حقوق ملكية  
 التغير في الطرف المقابل  
  معايير المدفوعات الحصرية للمبلغ الرئيسي والفائدة.إذا كان التعديل في تلك األداة يستوفي  

  
في حال لم ينتج التعديل عن تدفقات نقدية مختلفة بشكل كبير، كما هو موضح أدناه، ال ينتج التعديل عن استبعاد. بناًء على التغير   

ل على الربح أو الخسارة، بمدى عدم  في التدفقات النقدية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي، تقوم المجموعة بإدراج تعدي
إدراج خسارة االنخفاض في القيمة سلفاً. بالنسبة للمطلوبات المالية، تأخذ المجموعة في الحسبان تعديل كبير بناًء على العوامل 

أكثر، من عشرة في    الكمية، إذا نتجت عن فرق بين القيمة الحالية المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية األصلية لاللتزام المالي، أو
  المائة. 

  
  االستبعاد لغير التعديل الجوهري   

  . الموجودات المالية١
يتم استبعاد أصل مالي (أو، عند اللزوم، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مشابهة) عند انتهاء حقوق   

استبعاد األصل المالي إذا كان يحول األصل المالي والتحويل استالم التدفقات النقدية من األصل المالي. تقوم المجموعة أيضاً ب
  مؤهل لالستبعاد. 

  
  تقوم المجموعة بتحويل األصل المالي في حال، وفقط في حال، إما:  

  
  قيام المجموعة بتحويل حقوقها التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي  - 

  أو  
فترض التزام لدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل من دون تأخير مادي إلى طرف  استرداد حقوق التدفقات النقدية، ولكن ت - 

  ". تحويلثالث بموجب اتفاقية " 
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    ٢٠٢١ د ٣١

٢٤  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  ٧٫٩
  

  االستبعاد لغير التعديل الجوهري (تتمة)  
  الموجودات المالية (تتمة). ١  
إن اتفاقيات الوساطة هي معامالت تسترد فيها المجموعة الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية ألصل مالي (األصل األصلي)،    

الشروط ولكن بافتراض التزام تعاقدي لسداد تلك التدفقات النقدية إلى شركة أو أكثر (المستلمون المحتملون)، عند استيفاء جميع  
  الثالثة التالية: 

  
ليس لدى المجموعة التزام لسداد المبالغ إلى المستلمين المحتملين ما لم تحصل المبالغ المكافئة من األصل المالي، باستثناء  - 

  ؛ المبالغ المدفوعة مقدماً قصيرة األجل مع حق االسترداد الكامل للمبلغ المقترض زائداً الفائدة المستحقة بمعدالت السوق
  ؛ وإلى المستلمين المحتملين ضمانباعتباره إال ال يمكن للمجموعة بيع أو تعهد األصل األصلي   - 
يجب على المجموعة تحويل أي تدفقات نقدية تقوم بالتحصيل نيابة عن المستلمين المتحملين من دون تأخير مادي. باإلضافة   - 

ت النقدية، باستثناء االستثمارات في النقد وما يعادله، ويتضمن لذلك، إن المجموعة غير معنية بإعادة االستثمار في تلك التدفقا
 الفائدة المكتسبة، خالل الفترة بين تاريخ التحصيل وتاريخ التحويل المطلوب إلى المستلمين المحتملين.

  
  يكون التحويل مؤهالً لالستبعاد في حال:   

  
  قيام المجموعة بتحويل جميع المخاطر والفوائد المحتملة لألصل، أو   - 
  عدم تحويل المجموعة أو احتفاظها بجميع المخاطر والفوائد المحتملة لألصل، ولكن قيامها بتحويل السيطرة على األصل.  - 

  
قدرة عملية لبيع األصل بأكمله  تأخذ المجموعة في الحسبان السيطرة لتحويلها في حال وفقط في حال، يكون لدى المحول إليه    

  لطرف ثالث غير ذي عالقة، وقادر على ممارسة قدرة أحادية من دون فرض قيود إضافية على التحويل.
  

أو    بتحويل  تقم  ولم  اتفاقية وساطة،  في  دخولها  عند  أو  من أصل  النقدية  التدفقات  باستالم  بتحويل حقوقها  المجموعة  قيام  عند 
و مكافآت ملكية األصل أو تحويل السيطرة على األصل بشكل جوهري، يتم إدراج األصل بناًء على  االحتفاظ بجميع مخاطر أ

المشاركة المستمرة للمجموعة في األصل. في تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإدراج االلتزام المتعلق به. يتم قياس األصل  
  زامات التي تحتفظ بها المجموعة.  المحول وااللتزام المتعلق به على أساس يعكس الحقوق وااللت

  
يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان لألصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األقصى لمبلغ االعتبار   

  التي قد يتطلب من المجموعة سداده، أيهما أقل. 
  

أو كليهما) في األصل المحول، يتم قياس المشاركة المستمرة في حال كانت المشاركة المستمرة تأخذ شكل خيار خطي أو مشترى (  
بالقيمة التي يتطلب من المجموعة دفعها عند إعادة الشراء. في حال خيار الشراء الخطي في األصل المقاس بالقيمة العادلة، يكون 

  ار، أيهما أقل.مدى المشاركة المستمرة للشركة محدود إلى القيمة العادلة لألصل المحول وسعر ممارسة الخي
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٢٥  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  ٧٫٩
  

  االستبعاد لغير التعديل الجوهري (تتمة)  
  . المطلوبات المالية ٢

فس  يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم استيفاء االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من ن  
المقترض وبشروط مختلفة جوهرياً، أو شروط التزام حالي معدلة جوهرياً، تتم معاملة ذلك االستبدال أو التعديل كاستبعاد لاللتزام  

  . األرباح والخسائرإدراج التزام جديد. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي األصلي واالعتبار المدفوع في  األصلي و
  

  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ٧٫١٠
  

الي الموحد في حال، وفقط في  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي القيمة في بيان المركز الم  
الموجودات  أو تحقيق  أساس الصافي،  للتسوية على  نية  المدرجة ووجود  القيم  لمقاصة  للتطبيق  قابل  قانوني  حال، وجود حق 

  وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
  

ناء عند استيفاء شروط المعايير يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية عادةً باإلجمالي في بيان المركز المالي الموحد باستث  
  الدولية إلعداد التقارير المالية. 

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ٧٫١١

  
لالنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقارير  األرباح والخسائر  يتم تقييم الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل    

  لى االنخفاض في القيمة.  مالية لتحديد وجود دليل موضوعي ع
  

يتضمن الدليل الموضوعي للموجودات المالية المنخفضة القيمة صعوبة مالية جوهرية للمقترض، عجز أو تأخر من قبل المقترض،   
إعادة هيكلة للمبلغ المستحق إلى المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة بطريقة أخرى مؤشرات على أن المدين أو المصدر  

  سيدخل في حالة إفالس أو تغيرات عكسية في حالة المدفوعات للمقترض. 
  

  األدوات المالية   
  تدرج المجموعة مخصصات الخسارة لخسائر االنخفاض في القيمة في:   
  ذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة؛  
  ودائع الضمان؛  
  واألرصدة البنكية.المبالغ المستحقة من أسواق األوراق المالية  

  
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي لعمر خسائر االئتمان المتوقعة، باستثناء التالي، والذي يتم قياسه بخسائر    

  شهراً:  ١٢االئتمان المتوقعة لـ 
  أدوات الدين التي يتم تحديدها بأنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقارير المالية؛ و  
   سندات الدين األخرى واألرصدة البنكية لمخاطر االئتمان (أي، مخاطر العجز التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة

  المالية) لم تزيد بشكل جوهري منذ اإلدراج المبدئي. 
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٢٦  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  (تتمة) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ٧٫١١
  

  (تتمة) األدوات المالية  
  يتم دائماً قياس مخصصات الخسارة للذمم التجارية المدينة بمبلغ مساوي لعمر خسائر االئتمان المتوقعة.  

  
عند تحديد إذا ما كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ اإلدراج المبدئي وعند خسائر االئتمان المتوقعة،   

لحسبان معلومات معقولة وداعمة ذات صلة ومتاحة من دون تكلفة غير مستحقة أو جهد. يتضمن هذا تحليل  تأخذ المجموعة في ا 
  معلومات كمية ونوعية، بناًء على التجربة التاريخية للمجموعة وتقييم ائتماني مستق ويتضمن معلومات متوقعة.

  
  يوماً. ٣٠مواعيد االستحقاق بأكثر من  تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان زادت بشكل جوهري في حال تجاوز  

  
  تأخذ المجموعة في الحسبان األصل المالي عند العجز عندما:   
  من غير المحتمل للمقترض دفع التزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل، من دون االستعانة بالمجموعة لتفعيل ذلك كتحرير

  الضمان (في حال وجود ضمان محتفظ به)؛ أو 
 يوماً. ٩٠مالي تجاوز مواعيد االستحقاق بأكثر من األصل ال  

  
إن عمر خسائر االئتمان المتوقعة هي خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من جميع أحداث العجز الممكنة على مدى العمر المتوقع   

ناتجة من أحداث العجز التي تكون  شهراً هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة ال  ١٢لألداة المالية. إن خسائر االئتمان المتوقعة لـ  
  شهراً). ١٢شهراً بعد تاريخ التقارير المالية (أو فترة أقصر في حال كان العمر المتوقع لألداة أقل من  ١٢ممكنة خالل 

  
مخاطر إن الفترة القصوى المعتبرة عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها المجموعة ل

  االئتمان. 
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة   
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة    

للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة لكامل العجز في النقد (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة  الحالية  
  المالي. لألصل  يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي   عليها).الحصول  

  
  الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني  
المالي أنه  لمالية قد تعرضت النخفاض ائتماني. يعتبر األصل  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات ا  

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

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

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

  
  الموحد عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي   
  للموجودات. بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية   إدراجهايتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم   
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  التعزيزات االئتمانية: تقييم الرهن والضمانات المالية    ٧٫١٢
  

لغرض الحد من مخاطرها االئتمانية على الموجودات المالية، تسعى المجموعة إلى استخدام الضمانات، إذا أمكن. لدى الضمان    
أشكال مختلفة، مثل الضمان النقدي وضمان األوراق المالية، ما لم يتم استرداده، وال يتم إدراجه في بيان المركز المالي الموحد  

قات النقدية المتوقعة من التعزيزات االئتمانية التي ال يتطلب إدراجها بشكل منفصل بموجب المعايير  للمجموعة. يتم إدراج التدف
الدولية إلعداد التقارير المالية والتي تعتبر مكملة للشروط التعاقدية ألداة الدين الخاضعة لخسائر االئتمان المتوقعة ضمن قياسات 

ساس، تؤثر القيمة العادلة للضمان على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. يتم تقييم  خسائر االئتمان المتوقعة هذه. على هذا األ
الضمان عادةً، كحد أدنى، في البداية ويتم إعادة تقييمه على أساس ربع سنوي. مع ذلك، يتم تقييم بعض الضمانات، على سبيل 

  مي. المثال، الضمان النقدي والضمانات المتعلقة بمتطلبات الهامش، بشكل يو
  

  الضمانات المستردة   ٧٫١٣
  

تحويل     يتم  بيعه.  أو  الداخلية  عملياتها  في  المسترد  األصل  استخدام  األفضل  من  كان  إذا  ما  تحديد  هي  المجموعة  سياسة  إن 
لدفترية الموجودات التي تم تحديدها على أنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات ذات الصلة بقيمتها المستردة أو القيمة ا

لألصل المضمون األساسي، أيهما أقل. بالنسبة للموجودات التي يكون خيار بيعها هو األفضل، يتم تحويلها إلى موجودات محتفظ  
تاريخ   المالية في  تكلفة البيع للموجودات غير  العادلة ناقصاً  العادلة (في حال كانت موجودات مالية) والقيمة  للبيع بقيمتها  بها 

  يتوافق مع سياسة المجموعة.  االسترداد فيما
  

  المشطوبات  ٧٫١٤
  

يتم شطب الموجودات المالية جزئياً أو كلياً فقط عندما ال تتوقع المجموعة استرداد األصل المالي ككل أو كجزء. في حال كانت    
إلى المخص الفرق كإضافة  معاملة  المتراكمة، يتم أوالً  الخسارة  التي يتوجب شطبها أكبر من مخصص  ص ومن ثم يتم القيمة 

  ، إن وجدت. المصاريف العمومية واإلداريةتكوينه مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم إضافة أي استردادات الحقة إلى  
  

  النقد وما يعادله  ٧٫١٥
  

ائع قصيرة من النقد في الصندوق واألرصدة المصرفية والوديتكون النقد وما يعادله المشار إليه في بيان التدفقات النقدية الموحد    
  المكشوف.األجل ذات استحقاق أصلي ثالثة أشهر أو أقل وصافي المبلغ القائم من السحوبات المصرفية على  
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  عقود اإليجار   ٧٫١٦
  

إيجار. إن العقد هو، أو يحتوي على، عقد إيجار  في بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على، عقد    
  إذا قام العقد بنقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل اعتبار. 

  
  المجموعة كمستأجر   أ)

  
وعقود اإليجار ذات تقوم المجموعة بتطبيق نهج إدراج وقياس واحد لكافة عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل    

الموجودات المنخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقد اإليجار إلجراء مدفوعات اإليجار وموجودات حق االستخدام 
  التي تمثل حق استخدام األصل الضمني.

  
  موجودات حق االستخدام  
اإليجار (أي، التاريخ الذي يكون فيه األصل الضمني متاحاً بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد  المجموعة  تقوم    

لالستخدام). يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة المتراكمة، ويتم تعديلها 
طلوبات عقود اإليجار المدرج، ألي عملية إعادة قياس لمطلوبات عقد اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ م 

والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة.  
ألصل، يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة ل

  أيهما أقصر. 
  

  تخضع موجودات حق االستخدام إلى االنخفاض في القيمة فيما يتوافق مع سياسة المجموعة.   
  

  مطلوبات عقود اإليجار   
لمدفوعات اإليجار التي يتوجب بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية  المجموعة  في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم    

فترة عقد اإليجار.دفعها على مد إيجار مدينة)، مدفوعات    ى  أية حوافز  الثابتة (ناقصاً  المدفوعات  اإليجار  تتضمن مدفوعات 
القيمة المتبقية المتوقع دفعها بموجب ضمانات  تتضمن مدفوعات   .اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ 

ن المؤكد أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا  اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي م
. يتم إدراج دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو  كانت مدة عقد اإليجار تُظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء

  .  يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفعمعدل كمصاريف في الفترة التي  
  

  الممتلكات والمعدات  ٧٫١٧
  

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة والتي تتضمن تكلفة الخدمات اليومية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة   
يتم احتساب يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة، صافي خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت.  المتراكمة.  

ألعمار اإلنتاجية المتوقعة من خالل تغير فترة أو منهجية االستهالك، كما هو مناسب، ويتم معاملتها كتغييرات في التغييرات في ا
  التقديرات المحاسبية.
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  (تتمة)  الممتلكات والمعدات  ٧٫١٧
  

  القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية الُمقدرة للموجودات كما يلي:يتم احتساب استهالك الممتلكات والمعدات على أساس    
  

  سنة  ٣٠  مباني المكاتب 
  سنوات ٥  معدات مكتبية 

  سنوات ٤  سيارات
  سنوات ٥  أثاث وتجهيزات 

  
يتم شطب بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مدرج مبدئياً عند االستبعاد (أي بمعنى، في تاريخ حصول المستلم على    

السيطرة) أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام أو بيع األصل. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب  
احتسابها كالفرق بين صا بيان  األصل (ويتم  الدفترية لألصل) في  والقيمة  الدخل  واألرباح والخسائر  في متحصالت االستبعاد 

  الشامل الموحد عند استبعاد األصل. 
  

بأثر     تعديلها  ويتم  مالية  نهاية كل سنة  في  والمعدات  الممتلكات  استهالك  اإلنتاجية وطرق  المتبقية واألعمار  القيم  يتم مراجعة 
  مناسباً.مستقبلي إذا كان ذلك 

  
  االستثمارات العقارية   ٧٫١٨

  
األرباح والخسائر  بالتكلفة والحقاً بالقيمة العادلة مع إدراج أي تغيرات تطرأ عليها في بيان    االستثمارات العقاريةيتم مبدئياً قياس    

(المحتسبة   االستثمارات العقاريةالدخل الشامل اآلخر الموحد ضمن إيرادات أخرى. يتم إدراج أي ربح أو خسارة من استبعاد أحد  و
. عندما يتغير استخدام العقار األرباح والخسائرعلى أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في  

  كممتلكات ومعدات، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي تكلفته ألغراض المحاسبة الالحقة.   بحيث تتم إعادة تصنيفه
نموذج تقييم    من خالل تطبيقمستقل  و خارجي معتمد    مقيّمالتقييم السنوي الذي يتم إجراؤه من قبل    بناًء علىيتم تحديد القيم العادلة  

باستخدام طريقة المبيعات    ٣ضمن المستوى    االستثمارات العقاريةيتم تصنيف تقييم    .وليةموصى به من قبل لجنة معايير التقييم الد
  العادلة.  للمعلومات حول تراتيبية القيمة ٣١ يرجي الرجوع إلى اإليضاح رقمالقابلة للمقارنة. 

  
  غير المالية الموجوداتقيمة في نخفاض اال   ٧٫١٩

  
، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  تقارير ماليةفي تاريخ كل  

قد تعرضت لخسارة انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد    الموجوداتأن تلك  
(إن وجدت). في حالة عدم إمكانية تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل    القيمة  في  نخفاضاالتحديد مدى خسارة    بهدفلألصل  

القابل لالسترداد   المبلغ  المجموعة بتقدير  للنقدفردي، تقوم  المولدة  التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس   للوحدة 
لنقد، أو بخالف ذلك يتم تخصيصها ألصغر للوحدات الفردية المولدة ل   الموجوداتتخصيص    كذلكللتخصيص، يتم    وثابتمعقول  

  .معقول وثابت لها تخصيصالتي يمكن تحديد أساس  الوحدات المولدة للنقدمجموعة من 
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  (تتمة) غير المالية الموجوداتقيمة في نخفاض اال   ٧٫١٩
  

االستخدام،   قيدتكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة  اً  العادلة ناقصالمبلغ القابل لالسترداد هو القيمة  إن  
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

  .والمخاطر الخاصة باألصل  للمال
  

) بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل  الوحدة المولدة للنقدتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو  إذا تم  
للنقد( المولدة  إلى  الوحدة  يتم    قيمته)  األرباح والخسائر  القيمة مباشرةً في  نخفاض  االخسارة  إدراج  القابلة لالسترداد.   في بيان 

  خر الموحد. والدخل الشامل اآل
  

  الشهرة التجارية  ٧٫٢٠
  

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

صص غير المسيطرة، يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي االعتبار الُمحول والمبلغ المدرج للح   
وأي حصة سابقة محتفظ بها عن صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد. إذا كانت القيمة العادلة  
لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت جميع 

المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يتعين   الموجودات
إدراجها في تاريخ االستحواذ. إذا كانت نتيجة إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ 

الدخل الشامل اآلخر الموحد كربح خيار  واألرباح والخسائر  ، يتم إدراج الربح ضمن بيان  عليها عن إجمالي االعتبار المحول
  شراِء صفقة. 

  
انخفاض    القيمة. لغرض اختبار  أي خسائر متراكمة النخفاض  المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً  بعد اإلدراج 

المستحوذ عليها في أحد عمليات دمج األعمال، اعتباراً من تاريخ االستحواذ، إلى كل وحدة  القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية  
تخصيص  تم  قد  إذا  عما  النظر  بصرف  الدمج،  من  تستفيد  أن  المتوقع  من  والتي  المجموعة،  لدى  للنقد  المنتجة  الوحدات  من 

  الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المستحوذة إلى تلك الوحدات.
  

في حال تم تخصيص الشهرة التجارية ألحد الوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العمليات التي تندرج ضمن الوحدة   
اد. المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو الخسائر من االستبع

ة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة  يتم قياس الشهر
  المنتجة للنقد.

   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣١  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  المخصصات   ٧٫٢١
  

من المحتمل الحاجة  استنتاجي) كنتيجة لحدث سابق ويتم إدراج المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو    
إلى تدفقات نقدية خارجة لموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية التزام وإمكانية إجراء تقدير موثوق لقيمة االلتزام. عندما يكون تأثير  

متوقعة بمعدل ما قبل الضريبة القيمة الزمنية للمال مادياً، تحدد المجموعة مستوى المخصص من خالل خصم التدفقات النقدية ال 
بيان   بأي مخصص في  المتعلقة  المصاريف  يتم عرض  بااللتزام.  المتعلقة  الحالية  المعدالت  والخسائر  يعكس  الدخل  واألرباح 

  الشامل اآلخر صافي أي تعويض في المصاريف التشغيلية األخرى.
  

  الموجودات االئتمانية   ٧٫٢٢
  

. ال يتم  هاءعمالائتمانية أخرى تتمثل في تمليك أو االستثمار في الموجودات بالنيابة عن  تقدم المجموعة خدمات ائتمان وخدمات  
اإلدراج، في البيانات المالية الموحدة حيث أنها ال تمثل   معايير  إدراج الموجودات المحتفظ بها بصفة مستأمن، ما لم يتم استيفاء

  موجودات المجموعة.
  

  توزيعات أرباح على أسهم عادية  ٧٫٢٣
  

يتم إدراج توزيعات األرباح على األسهم العادية كالتزام ويتم خصمها من حقوق الملكية عندما يتم اعتمادها من قبل مساهمي   
  المجموعة.  

  
  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   ٧٫٢٤ 

  
في دولة اإلمارات العربية   تقوم المجموعة بتقديم مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفقاً لبنود قانون العمل المعمول بها  

الحد األدنى لفترة المتحدة. يعتمد استحقاق هذه المكافآت على قيمة أخر راتب   للموظفين وطول فترة الخدمة، شريطة انقضاء 
  الخدمة. يتم احتساب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.

  
  االلتزامات الطارئة  ٧٫٢٥

  
الخارجي للموارد  إدراج االلتزامات الطارئة ضمن البيانات المالية الموحدة. يتم اإلفصاح عنها، ما لم تستبعد احتمالية التدفق  ال يتم    

المتضمنة في المنافع االقتصادية. ال يتم إدراج األصل الطارئ ضمن البيانات المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنه عندما يكون 
  فق المنافع االقتصادية. المحتمل أن تتدمن 

  
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٢  

  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ٧
  

  الة بعد غير فعّ  هاالمعايير الصادرة ولكن  ٧٫٢٦
  

إن المعايير والتفسيرات الصادرة، ولكن غير فعالة بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة موضحة أدناه.    
  ، عندما تصبح فعالة: في حال إمكانية التطبيقتنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، 

    
فعَالة للفترات السنوية التي تبدأ   المطبقة على المجموعة المعايير الجديدة والتعديالت الجوهرية على المعايير 

  في أو بعد
رقم   المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  يقوم   ٣تعديالت  الذي  األعمال"  "دمج 

دون تغير متطلباته   ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  القديم في    بتحديث المرجع
  كبيربشكل 

  ٢٠٢٢يناير  ١

فيما يتعلق  "الممتلكات واآلالت والمعدات"    ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
بالمتحصالت من بيع البنود التي تم إنتاجها أثناء عملية إيصال األصل إلى الموقع والحالة  

  دها اإلدارة الالزمة ليكون قادراً على العمل بالطريقة التي تحد
  

  ٢٠٢٢يناير  ١

رقم الدولي  المحاسبة  معيار  على  الطارئة    ٣٧  تعديالت  المطلوبات  "المخصصات، 
  والموجودات الطارئة".

  ٢٠٢٢يناير  ١

  ٢٠٢٢يناير  ١  . ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
الذي يتناول تصنيف "عرض البيانات المالية"    ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

  . المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
  ٢٠٢٣يناير  ١

"عقود التأمين" الذي يتطلب أن يتم قياس    ١٧قم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر
للقياس   توحيداً  أكثر  نهجاً  ويوفر  االلتزامات،  الستيفاء  الحالية  بالقيمة  التأمين  مطلوبات 

محل المعيار    ١٧والعرض لكافة عقود التأمين. يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
  . ٢٠٢١يناير  ١راً من اعتبا ٤الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠٢٣يناير  ١

"عقود التأمين" الذي يتناول   ١٧تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
المتعلقة بعملية التطبيق والتي تم تحديدها بعد إصدار المعيار الدولي   الشكوك والتحديات 

  ٢٠١٧"عقود التأمين" في  ١٧إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠٢٣يناير  ١

(تعديالت   ٩تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
  ) ٤على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠٢٣يناير  ١

رقم   الدولي  المحاسبة  (تعديالت على معيار  المحاسبية  السياسات  عن  وبيان    ١اإلفصاح 
  )٢يير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ممارسة المعا

  ٢٠٢٣يناير  ١

المحاسبيةأصدر   للمعايير  الدولي  بالموجودات   المجلس  المتعلقة  المؤجلة  "الضريبة 
) الذي  ١٢(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة

اإليجار  عقود  مثل  المعامالت  على  المؤجلة  للضريبة  الشركات  احتساب  كيفية  يوضح 
  والتزامات وقف التشغيل.

  ٢٠٢٣يناير  ١

تقوم التعديالت باستبدال تعريف التقديرات المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
  ) ٨رقم 

  ٢٠٢٣ير ينا ١

  
عند تطبيقها  الموحدة  بأنه سيكون لتطبيق هذه المعايير والتعديالت الجديدة تأثير جوهري على البيانات المالية  المجموعةال تتوقع 

  في الفترات المستقبلية.
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٣  

  
  
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   ٨
  

قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ    للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  يتطلب إعداد 
هذه   حول  الشكوك  إن  المدرجة.  الطارئة  المطلوبات  عن  واإلفصاحات  والمطلوبات  والموجودات  والمصاريف،  اإليرادات 

ائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في  االفتراضات والتقديرات قد تؤدي إلى نت
السياسات عند إعداد هذه البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  المستقبل.  

والمطلوبا للموجودات  المعلنة  والمبالغ  للمجموعة  وقد  المحاسبية  والمصروفات.  واإليرادات  تلك  ت  عن  الفعلية  النتائج  تختلف 
المتعلقة بالمصادر المستقبلية التقديرات. عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام واالفتراضات  

المالية، والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء  والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقارير  
  . تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة

  
المجموعة ويتم    لظروف خارجة عن نطاق سيطرة  التطورات المستقبلية نتيجةً  قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات حول 

إن البنود ذات التأثير األهم على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة ات في حال أو عند حدوثها.  عكسها في االفتراض
  بجانب األحكام و/أو التقديرات الجوهرية لإلدارة موضحة أدناه بالنسبة إلى األحكام/التقديرات المتضمنة.

  
  خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات المالية  ٨٫١

  
  القابل للتحصيل على أساس فردي.  الهامش المدينة والذمم التجارية المدينةإجراء تقدير لمبلغ ذمم  يتم  

  
قيمته     ما  المدينة  بالهامش  التداول  ذمم  إجمالي  بلغ  الموحد،  المالي  المركز  بيان  تاريخ  درهم    ٣٢١٫٠٢٤في  :  ٢٠٢٠(ألف 

االئتمان المتوقعة   خسائرعلى التوالي. بلغ مخصص  ألف درهم)    ١١٫٢٠١:  ٢٠٢٠(ألف درهم    ١٠٫٧١٩  ألف درهم)  ٢٥٠٫١٨٣
يتم إدراج    على التوالي.  ألف درهم)  ٤٫٤٥٣:  ٢٠٢٠(ألف درهم    ٤٫٢٥٨و  )ألف درهم  ٤٫٨٣٢:  ٢٠٢٠(ألف درهم    ٨٫٦٠٢قيمة  

الدخل  واألرباح والخسائر  في بيان    أية فروقات بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعلياً في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع استالمها
  الشامل اآلخر الموحد.

  
  مبدأ االستمرارية   ٨٫٢

  
قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وهي على يقين بأن لديها كافة الموارد التي تساعد في    

استمرار أعمالها في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت جوهرية من عدم اليقين قد تلقي بشكوك 
وفقاً لمبدأ االستمرارية. بناًء على ذلك، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً   على االستمرارلمجموعة جوهرية حول قدرة ا

  لمبدأ االستمرارية.
  

  )كمستأجر (المجموعةتحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد واإلنهاء   ٨٫٣
  

بلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أية فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قا  
اإليجار إذا كان من المؤكد أنه سوف تتم ممارسته، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أنه لن تتم 

  ممارسته. 
  

مجموعة قرارها عند تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول  لدى المجموعة عقود إيجار تتضمن خيار تجديد وإنهاء. تطبق ال  
ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه. بمعنى أنها تأخذ في االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزاً  

لها لممارسة إما التجديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ بدء العقد، تقوم المجموعة بإ  عادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك  اقتصادياً 
قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار   حدث جوهري أو تغير في الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتها وتؤثر على 

  التجديد أو اإلنهاء (أي بمعنى، إنشاء التحسينات الجوهرية على المأجور أو التعديالت الجوهرية على األصل المؤجر). 
  

    



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٤  

  
  
  (تتمة)  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٨
  

  الموجوداتاالستثمار في أنشطة إدارة   ٨٫٤
  

تعمل المجموعة كمدير لصندوق االستثمار النقدي سكاي وان وعادةً ما يركز تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق   
حصص مدرجة ورسوم اإلدارة    ةاالقتصادية للمجموعة في الصندوق (بما في ذلك أيسوق المال هذا على تقييم إجمالي الحصص  

  المتوقعة) وحقوق المستثمرين الستبعاد مدير الصندوق.
  

٪. نتيجة  ١٫٢الحصة االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق أقل من    إنبالنسبة لهذا الصندوق الذي تديره المجموعة،    
  ى أنها تعمل كوكيل للمستثمرين، وبالتالي لم تقم بتوحيد هذا الصندوق.لذلك، خلصت المجموعة إل

  
  انخفاض قيمة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة   ٨٫٥

  
  كل سنة على األقل.  يتم اختبار الشهرة التجارية لالنخفاض في القيمة  

  
يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة التجارية منخفضة القيمة تقدير القيمة قيد االستخدام لألعمال التي يتم اختبارها لالنخفاض في   

القيمة قيد االستخدام من الشركة تقدير  لها. يتطلب احتساب  التي يتم تخصيص هذه الموجودات  للنقد  القيمة والوحدات المولدة 
خطط األعمال التجارية  بلية التي من المتوقع ان تنشأ من الوحدة المولدة للنقد، مع األخذ في الحسبان قدرة  التدفقات النقدية المستق

وافتراضات االقتصاد الكلي المتضمنة في عملية التقييم، ومعدل الخصم المناسب من أجل احتساب   على اإلنجازطويلة األجل  
  القيمة الحالية. 

  
  
  العموالت  إيراداتصافي   ٩
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٦٫٨٣٣  ٢٦٫٧٦٩  سوق أبوظبي لألوراق المالية
  ٨٫٤٦٥  ١٦٫٠١٧  سوق دبي المالي 
  ٦٩٤  ٤٨٧  اإليرادات الثابتة

  ٥٩  ٥٠  ناسداك دبي المحدودة 
  ٣٧  ٢٨٢  عموالت خارج البورصة وعموالت أخرى

  ) ٢٤٧(  ) ٥٨(  حسومات وخصومات 
      
  ١٥٫٨٤١  ٤٣٫٥٤٧  
      

  
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٥  

  
  
  (تتمة)  صافي إيرادات العموالت  ٩
  

  تصنيف إيرادات العمولة   أ. 
  

في الجدول التالي، تم تصنيف إيرادات العموالت من العقود المبرمة مع العمالء في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

تسوية لصافي إيرادات العموالت المصنف إلى جانب القطاعات الخاضعة حسب نوع الخدمات الرئيسي. يشتمل الجدول كذلك على    ١٥
  للتقارير للمجموعة: 

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      خطوط الخدمات الرئيسية 
  ١٥٫٨٠٤  ٤٣٫٢٦٥  األسواق األولية  –الوساطة    
  ٣٧  ٢٨٢  خارج البورصة وأخرى –الوساطة    
      

  ١٥٫٨٤١  ٤٣٫٥٤٧  العموالت من العقود مع العمالءإجمالي صافي إيرادات 
      

  
    أرصدة العقود  ب.

  
  تعاقدية تتعلق بخدمات الوساطة المقدمة.  موجودات أو مطلوبات ة، لم يكن لدى المجموعة أي٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في   

  
  

  تمويل الشركات واالستشارات واإليرادات األخرىإيرادات   ١٠
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٧٫٨٦٢  ٢٧٫٩٧٩  إيرادات تمويل الشركات
  ١٫٨٠٢  ١٫٦٤٣  رسوم اإلدارة واألداء 
  ٣٫٣٣٣  ٣٫٤٧٢  رسوم تقديم السيولة  

  ٣٫٨٥٧  -  صفقة شراء 
  ٤٩٥  ٩٣٧  إيرادات أخرى  

      
  ٢٧٫٣٤٩  ٣٤٫٠٣١  
      

  
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٦  

  
  

  إيرادات تمويل الشركات واالستشارات واإليرادات األخرى (تتمة)  ١٠
  

  تصنيف إيرادات تمويل الشركات واالستشارات ورسوم اإلدارة واألداء ورسوم توفير السيولة  أ. 
  

السيولة من العقود    تقديمفي الجدول التالي، تم تصنيف إيرادات تمويل الشركات واالستشارات ورسوم اإلدارة واألداء ورسوم    
حسب نوع الخدمات الرئيسي. يشتمل الجدول   ١٥  رقم  نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ضمنالمبرمة مع العمالء  

  : إلى جانب القطاعات الخاضعة للتقارير للمجموعة المصنفةعلى تسوية لتدفقات اإليرادات  كذلك
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      خطوط الخدمة الرئيسية
  ١٧٫٨٦٢  ٢٧٫٩٧٩  المعامالت واالستشارات وإعادة الهيكلةخدمات 

  ١٫٨٠٢  ١٫٦٤٣  رسوم اإلدارة واألداء على الموجودات المدارة 
  ٣٫٣٣٣  ٣٫٤٧٢  الرسوم من تقديم السيولة 

      
  ٢٢٫٩٩٧  ٣٣٫٠٩٤  إجمالي اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

      
  

المجموعة    تتضمن   حققتها  التي  اإليرادات  الشركات  تمويل  بالمعامالت    منإيرادات  المتعلقة  الخدمات  ذلك  في  بما  الخدمات 
  والخدمات االستشارية وخدمات إعادة الهيكلة. 

  
المجموعة التي تحتفظ أو تستثمر  و  واالئتمان  أنشطة األمانة  منالرسوم التي تحصل عليها المجموعة    اإلدارة واألداءرسوم    تتضمن  

  عن عمالئها. نيابةً  الموجودات بموجبها في
  

  أرصدة العقود    ب.
  

  من العقود المبرمة مع العمالء.  ومطلوبات العقود الذمم المدينةيقدم الجدول التالي معلومات حول   
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٦٫٠٦٣  ٧٫٥٠٤  إدراجها ضمن "الذمم التجارية المدينة"الذمم التجارية المدينة التي يتم 
      

  ٩٧٣  ٧٫١٥٩  مطلوبات العقود، التي يتم إدراجها ضمن "الذمم التجارية الدائنة" 
      

  
   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٧  

  
  

  االستثمار، صافي ربح / (خسارة)  ١١
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  بالقيمة العادلة من خالل استثمارات منغير محقق ربح / (خسارة) 
  ) ٢٢٫٣٤٧(  ١٨٫٦٥١  األرباح والخسائر   

  بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات من(خسائر) محققة  /أرباح 
  ) ٧٫٤٤٥(  ٨٫٧٤٠  األرباح والخسائر  

  ١٫٧٠٧  ٤٠  إيرادات توزيعات األرباح 
  ) ١٠٢(  ) ١٥٣(  الحافظ األمين ورسوم الخدماترسوم 

  ) ٢٫٨٢٤(  ) ٢٫٠٢٥(  تكاليف التمويل 
      
  ٣١٫٠١١(  ٢٥٫٢٥٣ (  
      

  
  

  المصاريف العمومية واإلدارية   ١٢
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٣٠٫٢٧٧  ٥٢٫٩٤٤  تكاليف الموظفين 
  ٣٫٤٦٠  ٤٫٠٧٠  ) ١٤االستهالك (إيضاح 

  ٢٫٧٩٤  ٣٫٣٧٥  االشتراكات والعضوية
  ١٫٣١٦  ١٫٢٢٣  مصاريف تقنية المعلومات 

  ٤٥١  ٧١٠  اإلعالن والتسويق 
  ٥٢٢  ٦٩١  مصاريف االتصاالت 

  ٤٤٦  ٤٣٩  مصاريف قانونية 
  ٣٠٩  ٢٧٠  مصاريف اإليجار
  ٣٫٠٨١  ٢٫٦٧٥  مصاريف أخرى 

      
  ٤٢٫٦٥٦  ٦٦٫٤٣٣  
      

  
  

  الشهرة التجارية   ١٣
  

التي  ألف درهم الشهرة الناتجة عند االستحواذ على شركة الوطنية لوساطة التمويل ذ.م.م.،  ٢٠٫٦٤٢تمثل الشهرة البالغة قيمتها    
الرمز كابيتال ذ.م.م. اعتباراً من   شركة  الوطنية لوساطة التمويل ذ.م.م. معشركة  . تم دمج  ٢٠١٠تم االستحواذ عليها في عام  

(الوحدة تم االستحواذ عليها من دمج األعمال  إلى المجموعة والتي  ألف درهم    ٣٫٩٢٨جارية بقيمة  وتم تخصيص شهرة ت  ٢٠١٠
ال يتم إطفاء الشهرة التجارية، ولكن تتم مراجعتها سنوياً بهدف تقييم االنخفاض    المولدة للنقد) بغرض اختبار االنخفاض في القيمة. 

كما    السنوي  . قامت المجموعة بإجراء اختبار لالنخفاض في قيمة الشهرة التجارية٣٦  رقمفي القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  
    .٢٠٢١ديسمبر   ٣١في

   



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٨  

  
  

  (تتمة)  الشهرة التجارية   ١٣
  

قيد االستخدام وقد تم احتسابها باستخدام طريقة   القيمة  للنقد على  المولدة  للوحدة  القابلة لالسترداد  القيمة  النقدية  تعتمد  التدفقات 
  المخصومة.  

  
ة  إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد مبينة أدناه. تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسي  

للتوجّ  اإلدارة  الصلة  تقييم  القطاعات ذات  المستقبلية في  عليها من  كما  هات  الحصول  تم  التي  التاريخية  البيانات  على  اعتمدت 
  مصادر خارجية وداخلية. 

  
  النسبة  
    

  ١١٫٩  معدل الخصم 
  ١٫٧  النهائيةمعدل نمو القيمة 

  ١٠  معدل نمو اإليرادات السنوية 
  

النمو النهائي بناًء  تم تحديد معدل  .  التدفقات النقدية تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل النمو النهائي بعدهاتضمنت توقعات    
الفوائد والضرائب    تقديرعلى   المركبة طويلة األجل قبل  السنوية  واالستهالك واإلطفاء. وتبين من اإلدارة لمعدل نمو األرباح 

في القيمة. تم تطبيق حساسية معقولة على أرباح  للنقد ولم يتم تحديد أي انخفاض    المولدةلوحدة  التحليل، أن هناك مقدار كافي في ا
عن القيمة الدفترية للشهرة    في ازدياداالستخدام    قيدالقيمة    ظلتللنقد ومعدل الخصم المستخدم وفي جميع األحوال    المولدةالوحدة  

  للنقد.  المولدةالتجارية للوحدة  



م  ار وال ش.م.ع ال ر لالس     ر
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

    ٢٠٢١ د ٣١

٣٩  

  
  

  الممتلكات والمعدات  ١٤
  

  اإلجمالي   أعمال قيد التنفيذ   أثاث وتركيبات   سيارات   معدات مكتبية   مكاتب مباني ال  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

              : التكلفة
  ٦٢٫٩٠٣  ٧٤٧  ١٧٫٣٤٨  ٤٣٣  ٢٢٫٢٠٣  ٢٢٫١٧٢  ٢٠٢١يناير  ١في 

  ٥٫١٨٩  ١٬٢٧٠  ٩٨٩  -  ٢٫٩٣٠  -  إضافات 
  -  )١٬٧٩٦(  ١٬٠٤٩  -  ٧٤٧  -  تحويالت 

              
  ٦٨٫٠٩٢  ٢٢١  ١٩٫٣٨٦  ٤٣٣  ٢٥٫٨٨٠  ٢٢٫١٧٢  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في 

              
              االستهالك المتراكم 

  ٣٦٫٧٧٤  -  ١٢٫٣٨٨  ٤٣٠  ١٨٫٤٤٥  ٥٫٥١١  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ٤٫٠٧٠  -  ١٫٤٤٠  ٣  ١٫٨٨٨  ٧٣٩  المحمل للسنة 

              
  ٤٠٫٨٤٤  -  ١٣٫٨٢٨  ٤٣٣  ٢٠٫٣٣٣  ٦٫٢٥٠  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في 

              
              التكلفة

  ٦٠٫٤٦١  ٦٫٧٠٥  ١١٫٤٣٦  ٤٣٣  ١٩٫٧١٥  ٢٢٫١٧٢  ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ٢٫٤٤٢  ٣٢٥  ٣٦  -  ٢٫٠٨١  -  إضافات 

  -  )٦٫٢٨٣(  ٥٫٨٧٦  -  ٤٠٧  -  تحويالت  
              

  ٦٢٫٩٠٣  ٧٤٧  ١٧٫٣٤٨  ٤٣٣  ٢٢٫٢٠٣  ٢٢٫١٧٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
              

              االستهالك المتراكم: 
  ٣٣٫٣١٤  -  ١١٫٠٠٢  ٣٩٩  ١٧٫١٤١  ٤٫٧٧٢  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ٣٫٤٦٠  -  ١٫٣٨٦  ٣١  ١٫٣٠٤  ٧٣٩  المحمل للسنة 
              

  ٣٦٫٧٧٤  -  ١٢٫٣٨٨  ٤٣٠  ١٨٫٤٤٥  ٥٫٥١١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
              

              القيم الدفترية 
  ٢٧٫٢٤٨  ٢٢١  ٥٫٥٥٨  -  ٥٫٥٤٧  ١٥٫٩٢٢  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في 

              
  ٢٦٫١٢٩  ٧٤٧  ٤٫٩٦٠  ٣  ٣٫٧٥٨  ١٦٫٦٦١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

              

  
  



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٠  

  
  

  والذمم التجارية المدينةالمدينة الهامش ذمم   ١٥
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٤٥٫٣٥١  ٣١٢٫٤٢٢  ذمم الهامش المدينة
  ٦٫٧٤٨  ٦٫٤٦١  الذمم التجارية المدينة، صافي 

      
  ٢٥٢٫٠٩٩  ٣١٨٫٨٨٣  
      

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٥٠٫١٨٣  ٣٢١٫٠٢٤  ذمم الهامش المدينة
  ) ٤٫٨٣٢(  ) ٨٫٦٠٢(  االئتمان المتوقعة خسائرمخصص 

      
  ٢٤٥٫٣٥١  ٣١٢٫٤٢٢  المدينة، صافي الهامش ذمم 

      
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١١٫٢٠١  ١٠٫٧١٩  الذمم التجارية المدينة 
  ) ٤٫٤٥٣(  ) ٤٫٢٥٨(  االئتمان المتوقعة  خسائرمخصص 

      
  ٦٫٧٤٨  ٦٫٤٦١  الذمم التجارية المدينة، صافي 

      
  

  للسنة:  خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في مخصص   
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٫٨٩٢  ٩٫٢٨٥  الرصيد االفتتاحي 
  ٧٫١٦٢  ٣٫٩٤٠  المزود خالل السنة 

  ) ٧٦٩(  ) ٣٥٣(  المعكوس خالل السنة
  -  ) ١٢(  المشطوبات 

      
  ٩٫٢٨٥  ١٢٫٨٦٠  الرصيد الختامي

      
  

إن المجموعة حاصلة على ترخيص لتزويد عمالئها بتمويل كنسبة مئوية من القيمة السوقية ألوراق مالية مرهونة. تقوم المجموعة   
بتحميل فائدة على المبالغ المستحقة. يتطلب من العمالء تقديم مبالغ نقدية أو أوراق مالية إضافية في حال انخفضت قيمة األوراق 

ال المرهونة عن  نسبتها  المالية  البالغة  لألهلية  األدنى  تبدأ )٪١٢٥:  ٢٠٢٠(٪  ١٢٥حد  األدنى لألهلية،  الحد  تجاوز  في حالة   .
المالية المرهونة. بلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المرهونة المحتفظ بها كضمان مقابل ذمم  المجموعة في تسييل األوراق 

  ألف درهم).   ١٫٠١٠٫٣٣٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ديسمبر   ٣١ألف درهم كما في   ١٫٩٦٣٫٣٤٢الهامش المدينة ما قيمته 
  

االلتزامات بطبيعتها  تسهيالت الهامش خالل الفترة حيث أن هذه    تقديمال يوجد هنالك تغيرات جوهرية بشكل عام في التزامات    
     قابلة لإللغاء. 



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤١  

  
  

  موجودات أخرى   ١٦
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم ألف   ألف درهم  
      

  ٣٫٠٦٤  ٣٫٢٨٥  مصاريف مدفوعة مقدماً ومصاريف أخرى 
  ٢١٥  ١٫٥٣٢  أدوات مالية مشتقة*

      
  ٣٫٢٧٩  ٤٫٨١٧  
      

  
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢١  
  القيمة العادلة   القيمة االسمية  القيمة العادلة  القيمة االسمية   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٢١٥  ١٫٨٣٢  ١٫٥٣٢  ٢٩٫٢٠٩  المستقبلية عقود األسهم
          

  
  

  ودائع الضمان   ١٧
  

يتم االحتفاظ بودائع الضمان لدى بنوك تجارية في دولة االمارات العربية المتحدة كضمانات مقابل خطابات الضمان الصادرة    
  ) سنوياً.٪٣: ٢٠٢٠( ٪ ٣بنسبة ). تسود هذه الودائع بالدرهم اإلماراتي بمعدل ربح فعلي ٢٨عن البنوك (إيضاح 

  
  

  األرباح والخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   ١٨
  

ويتم االحتفاظ بها ألهداف تجارية.   مدرجة، واستثمارات أسهم مدرجة وغير مدرجةفي سندات    استثماراتاالستثمارات  تمثل هذه    
  ما يلي:هي كالحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  إن

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٦٢٫٠٢٧  ١٥٣٫٣٢٩  استثمارات أسهم مدرجة
  ٧٫٥٦٤  ٥٫٨٨٤  استثمارات أسهم غير مدرجة

  ٩٫٢٧٣  ٧٫٤٩٥  سندات مدرجة
      
  ١٧٨٫٨٦٤  ١٦٦٫٧٠٨  
      

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٢  

  
  

  (تتمة)  األرباح والخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   ١٨
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  استثمارات أسهم مدرجة
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٨٩٫٩٩٨  ١٦٢٫٠٢٧  يناير ١في 
  ١٠٨٫٦٦٢  ٥١٫٥٦٧  إضافات خالل السنة 

  ) ١١٩٫٢١٩(  ) ٨٠٫٦٦٥(  استبعادات خالل السنة 
  ) ١٧٫٤١٤(  ٢٠٫٤٠٠  ربح (خسارة) غير محقق 

      
  ١٦٢٫٠٢٧  ١٥٣٫٣٢٩  
      

  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  استثمارات أسهم غير مدرجة
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٦٫٣٨١  ٧٫٥٦٤  يناير ١في 
  ١١٫٦٦١  -  إضافات خالل السنة 

  ) ١٥٫٣٤٤(  -  استبعادات خالل السنة 
  ) ٥٫١٣٤(  ) ١٫٦٨٠(  خسارة غير محققة

      
  ٧٫٥٦٤  ٥٫٨٨٤  
      

  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  سندات مدرجة
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  -  ٩٫٢٧٣  يناير ١في 
  ٤٣٫٨٧١  ٧٩٫٦٦٠  إضافات خالل السنة 

  ) ٣٤٫٧٩٩(  ) ٨١٫٣٦٩(  استبعادات خالل السنة 
  ٢٠١  ) ٦٩(  (خسارة) ربح غير محقق 

      
  ٩٫٢٧٣  ٧٫٤٩٥  
      

 
المجموعة    ،  العام  خالل   نفذت   ، السوق  صناعة  أنشطة  من  قيمتها    معامالتوكجزء  تبلغ  مدرجة  مالية  ألوراق  وشراء  بيع 

 .درهم على التوالي. ال تشكل هذه المعامالت جزًءا من األنشطة االستثمارية للمجموعة مليون ٣٫٧٠٢درهم و  مليون  ٣٫٧٢٧
  

  األرصدة البنكية والنقد   ١٩
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٦٢  ٦٧  النقد في الصندوق
  ٢٨٦٫٨٠٨  ٣٦٥٫٠٦٨  الحسابات الجارية -األرصدة البنكية 
  ٩٢٫٦٠٣  ٩٨٫٣٤٩  حسابات الودائع -األرصدة البنكية 

  ١٣٫٢٨٧  ١٫٠٧٠  ق أسواق المال والنقد في صند
      
  ٣٩٢٫٧٦٠  ٤٦٤٫٥٥٤  
      



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٣  

  
  

  (تتمة)  األرصدة البنكية والنقد  ١٩
  

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تحمل الودائع لدى البنوك فائدة بمعدالت مجلية إن األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك    
  . السائدة السوق

  
األرصدة     البنوكتتضمن  بقيمة  لدى  درهم    ٨٧٫٥٠٠  أرصدة  مقابل    ألف درهم)  ٦٢٫٥٠٠:  ٢٠٢٠(ألف  بها كضمان  محتفظ 

  . )٢٨(إيضاح على المكشوف من البنوك تسهيالت السحب 
  

  إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد مما يلي:  ألغراضيتكون النقد وما يعادله   
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٣٩٢٫٧٦٠  ٤٦٤٫٥٥٤  األرصدة البنكية والنقد 
  ) ٩٢٫٦٠٣(  ) ٩٨٫٣٤٩(  ودائع ذات استحقاقات أصلية ألكثر من ثالثة أشهر 

  ) ١٢٥٫٣٦٥(  ) ١٧٤٫٢٥٦(  )٢٧(إيضاح سحوبات على المكشوف من البنوك 
      
  ١٧٤٫٧٩٢  ١٩١٫٩٤٩  
      

  
  

  أسواق األوراق المالية   المبالغ المستحقة من/ إلى  ٢٠
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      األوراق الماليةأسواق مبالغ مستحقة من 
  ١١٩  ١١٩  ناسداك دبي المحدودة 

  ٥١٣  ٧٦١  السوق المالية السعودية
  -  ١١٫٤٨٤  سوق أبوظبي لألوراق المالية

  -  ٥٫٦٤٢  سوق دبي المالي 
      
  ٦٣٢  ١٨٫٠٠٦  
      
      

      مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالية
  ١٧٫٧٣٢  -  الماليةسوق أبوظبي لألوراق 

  ٨٫٩٦٨  -  سوق دبي المالي 
      
  -  ٢٦٫٧٠٠  
      

  
تمثل المبالغ المستحقة من/ إلى أسواق األوراق المالية صافي رصيد التسوية المستحق من / إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية    

يوم    ٢-١. إن هذا الرصيد غير منخفض القيمة ويستحق خالل  والسوق المالية السعودية  وسوق دبي المالي وناسداك دبي المحدودة
  من تاريخ التقارير المالية. 

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٤  

  
  

  رأس المال  ٢١
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      رٍأ المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل: 
  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٤٩٫٩١٦  سهم بقيمة درهم واحد للسهم الواحد  ٥٤٩٫٩١٥٫٨٥٨  
      

  
من    ٪١٠، اعتمد مساهمو المجموعة استرداد اسهم تصل إلى  ٢٠٢٠مارس    ٢٣في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعفد في  

الشركة بشراء   السنة، قامت  القائمة. خالل  للسهم، مقابل إجمالي    ٠٫٦٧قدره  ألف سهم بمتوسط سعر    ٥١٫٨٢١األسهم  درهم 
  ألف درهم.  ٣٤٫٨٨٢ اعتبار قدره

  
  

  احتياطي االستحواذ  ٢٢
  

ألف درهم وهو ما يمثل التعديل الذي تم إجراؤه حتى يصبح رأس المال    ٣٩٩٫٩١٦بمبلغ    ٢٠١٦تمت زيادة رأس المال في    
مساوياً لرأس مال شركة الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع مع إضافة قيمة الدين الحتياطي االستحواذ بحيث يصبح 

  ألف درهم.   ٢٨٣٫٩٦٦ إجمالي الرصيد المدين الحتياطي االستحواذ
  
  

  االحتياطي النظامي   ٢٣
  

والنظام األساسي للشركة، يجب أن يتم (وتعديالته)    ٢٠١٥) لسنة  ٢وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (  
  إجمالي   عندما يصبحالمجموعة وقف مثل هذه التحويالت السنوية    قد تقرر من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي.    ٪ ١٠تحويل  

  من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. ٪٥٠االحتياطي النظامي 
  
  

  االحتياطي العام   ٢٤
  

التحويالت منيتم     لقرار أعضاء مجلس اإلدارة.    هاستخداميتم  واالحتياطي العام  إلى    /  إجراء  خالل السنة الحالية، قامت  وفقاً 
  إلى االحتياطي العام. : ال شيء)٢٠٢٠(ألف درهم 2.726 المجموعة بتحويل مبلغ 

  
  

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   ٢٥
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٥٫٠٥٩  ٤٫٨٠٣  يناير ١في 
  ١٫٦٢٢  -  ) ٣٥(إيضاح االستحواذ على شركة تابعة 

  ١٫١٦١  ٧٤٤  المحمل للسنة 
  ) ٣٫٠٣٩(  ) ٩٣٧(  المدفوع خالل السنة 

      
  ٤٫٨٠٣  ٤٫٦١٠  ديسمبر ٣١في 

      
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٥  

  
  

  والمستحقاتالذمم الدائنة   ٢٦
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٩٧٫٣٠٥  ٣٤٣٫٩٥٢  الدائنةالذمم التجارية 
  ٤٫٣٨١  ١٩٫٠٦٣  المصاريف المستحقة 
  ٤٫٢٨٢  ٥٫٠٤٧  الذمم الدائنة األخرى 

      
  ٢٠٥٫٩٦٨  ٣٦٨٫٠٦٢  
      

  
  

  قروض قصيرة األجل ال  ٢٧
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٦٫٩٠٠  ١٦٫٩٠٠  ١التسهيل رقم 
  ١٩٫٩٦٧  -  ٢التسهيل رقم 
  ٥٫٨٨٦  -  ٣التسهيل رقم 
  ٢١٫٦٥٣  -  ٤التسهيل رقم 

  ١٢٥٫٣٦٥  ١٧٤٫٢٥٦  سحوبات على المكشوف من البنوك
      
  ١٨٩٫٧٧١  ١٩١٫١٥٦  
      

  
  ١ رقم تسهيلال  
إن فترة االتفاقية هي شهر واحد،    فائدة ثابت.  معدلقرض تم الحصول عليه من أحد المساهمين. يحمل التسهيل    هذا التسهيل  يمثل  

  . يتم تجديدها تلقائياً 
  

  ٣و ٢التسهيلين رقم 
يمثل هذين التسهيلين تسهيالت قصيرة األجل تم الحصول عليها من البنوك المحلية لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من    

. تم سداد التسهيلين بالكامل خالل  التسهيلين فائدة بمعدالت السوقخالل األرباح والخسائر، ويتم تأمينها بهذه االستثمارات. يحمل 
  السنة. 

  
  ٤التسهيل رقم   
يمثل هذا التسهيل اتفاقية وكالة تم الحصول عليها من مؤسسة مالية لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح   

  بح بمعدالت السوق. تم سداد هذا التسهيل بالكامل خالل السنة. والخسائر، ويتم تأمينه بهذه االستثمارات. يحمل التسهيل ر
  

  البنوك على المكشوف من  السحوبات  
 البنكيةجزئياً مقابل األرصدة    البنوكعلى المكشوف من    يتم ضمان السحوباتالسوق السائدة.    بمعدالتفوائد  تحمل هذه السحوبات    

  ).١٩االيضاح رقم  الرجوع إلىيرجى ( تمثل حقوق ملكيةالتي واألوراق مالية 
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٦  

  
  

  االلتزامات والمطلوبات الطارئة  ٢٨
  

  األعمال االعتيادية خطابات الضمان التالية:  سياقأصدرت بنوك المجموعة ضمن    
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠  سوق دبي المالي 
  ٢٥٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠  سوق أبوظبي لألوراق المالية

  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ناسداك دبي المحدودة 
  ٨٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠  صناعة السوق (سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي)

      
  ٥٩٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠  
      

  
ألف درهم)    ١٤٫٧٥٠:  ٢٠٢٠(ألف درهم    ١٤٫٧٥٠الضمانات من خالل وديعة نقدية بقيمة    تأمين، تم  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في    

  . ١٧اإليضاح رقم المشار إليها في 
  

  . : ال شيء)٢٠٢٠(أو مطلوبات طارئة خالل السنة  رأسمالية التزامات ةوعة أيملمجعلى الم يكن   
  

  .)ال شيء: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١( التقارير الماليةالتزامات مالية في تاريخ  ةأي  المجموعة على لم يكن   
  
  

  طراف ذات عالقةاألالمعامالت مع    ٢٩
  

وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة    الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة  العالقة الشركات الزميلة والمساهمينتمثل األطراف ذات    
المسيطر عليها أو   التي يمارس عليها هؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد    المسيطر عليها بشكل مشتركوالشركات  أو 

  إدارة المجموعة. مجلس سياسات وأحكام التسعير لهذه المعامالت من قبل 
  

  الموحد هي كما يلي:  المركز الماليمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان   األرصدةإن   
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٦٫٩٠٠  ١٦٫٩٠٠  قروض من أطراف ذات عالقة 
      

  ٥٫١٧٨  ٦٠٫١٣٩  ذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة 
      

  ٢٫٠٩١  ٥٩٥  الذمم التجارية الدائنة
      

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٧  

  
  

  (تتمة) المعامالت مع األطراف ذات عالقة  ٢٩
  

  الموحد هي كما يلي: األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان  المعامالتإن   
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٥٢٩  ٣٫١٦٢  إيراد العموالت
      

  ٥٠٣  ٢٫٩٦٠  إيرادات الهامش
      

  ٦٩٣  ٦٧٦  تكاليف التمويل 
      

  ٣٧  ٧  رسوم األداء واإلدارة 
      

  
  شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
نهاية السنة غير مضمونة  في  يتم الدخول في المعامالت مع األطراف ذات العالقة باألسعار السوقية االعتيادية. إن األرصدة القائمة    

  ت العالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة لألطراف ذا  ةوتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أي
من قبل أطراف ذات    مستحقة، لم تقم المجموعة بإدراج أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بمبالغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١

  . : ال شيء)٢٠٢٠(عالقة 
  

  تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين   
  كما يلي: كانت تعويضات أعضاء اإلدارة الرئيسية خالل السنة   

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٤٫٦٣٤  ٥٫٢١٠  مكافآت قصيرة األجل (غير شاملة العالوات)
      

  ١١٠ ٧٫٠٥٥  العالوات
      

  ٣  ٣  عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين 
      

  
  

  إدارة المخاطر   ٣٠
  

ومطلوبات عقود والمبالغ المستحقة ألسواق األوراق المالية  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم التجارية الدائنة    
تمويل   توفير. إن الهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو  وبعض المطلوبات األخرى  والقروض القصيرة األجلاإليجار  

المجموعة. تمتلك التجارية المدينة  المجموعة عدة موجودات مالية مثل    لعمليات  المدينة والذمم  الهامش  واألرصدة البنكية ذمم 
المالية   األوراق  أسواق  من  المستحقة  خالل  والمبالغ  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  والخسائرواالستثمارات  وبعض   األرباح 

  من عملياتها.   مباشرةً ، والتي تنشأ الموجودات األخرى
  

 الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان  معدالتن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر  عن المخاطر الرئيسية التي تنشأ  إ  
. يقوم أعضاء إدارة المجموعة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها  ومخاطر أسعار األسهم

  أدناه.
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٨  

  
  

  المخاطر (تتمة) إدارة   ٣٠
  

  الفائدة  معدالتمخاطر   
ألداة مالية نتيجة للتغييرات في معدالت المستقبلية    لتدفقات النقديةالقيمة العادلة لالفائدة هي مخاطر تذبذب    معدالتإن مخاطر    

  الفائدة السوقية. 
  

القصيرة األجل    القروضالفائدة على ضماناتها التي تحمل فائدة لدى البنوك وبعض    معدالتإن المجموعة غير معرضة لمخاطر    
  التي تحمل معدالت فائدة ثابتة.

  
  معدالتفي    المحتملة بشكل معقولالموحد للتغيرات    األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخريعرض الجدول التالي حساسية بيان    

المتذبذبة، مع االحتفاظ   تأثير على حقوق مساهمي   ةبكافالفائدة  ليس هنالك  للسنة.  المجموعة  لنتائج  ثابتة،  المتغيرات األخرى 
  المجموعة.  

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      التأثير على صافي الربح 
  ) ١٫٦٨٨(  ) ٤٩٥(  زيادة في نقاط األساس ١٠٠+
  ١٫٦٨٨  ٤٩٥  زيادة في نقاط األساس ١٠٠-

  
  االئتمانمخاطر   
مخاطر     االئتمان هي  لخسارة مالية في حال فشلإن مخاطر  المجموعة  أداة مالية  طرف  تكبد  ب  مقابل في  الوفاء  التزاماته في 

  وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة من العمالء واالستثمار في سندات الدين للمجموعة. ، التعاقدية
  

فشل  ) في حالة  محتفظ بهآخر    تأمينقيمة أي ضمان أو    األخذ في االعتبارلمجموعة لمخاطر االئتمان (دون  لتعرض  أقصى  إن    
ي القيمة ه  المدرجة المالية   فئات الموجودات  ديسمبر فيما يتعلق بكل فئة من  ٣١التزاماتها اعتباراً من  في أداء  األطراف المقابلة 

  أدناه: على النحو المبين الدفترية لهذه الموجودات
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      الموجودات
  ٣٧٩٫٤١١  ٤٦٣٫٤١٧  األرصدة البنكية

  ١٣٫٢٨٧  ١٫٠٧٠  األسواق المالية  صندوقالنقد في 
  ٢٥٢٫٠٩٩  ٣١٨٫٨٨٣  ذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة 

  ١٤٫٧٥٠  ١٤٫٩٥٠  ودائع الضمان 
  ٦٣٢  ١٨٫٠٠٦  األوراق المالية المبالغ المستحقة من أسواق 

      
  ٦٦٠٫١٧٩  ٨١٦٫٣٢٦  
      

  
ومراقبه األرصدة    األفرادتسعى المجموعة للحد من مخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء    

المدينة   الهامشالمدينة. إن ذمم    الهامش) من ذمم  ٪٥٠٫١:  ٢٠٢٠(   ٪٥٤٫٢عمالء ما قيمته    ةالمدينة القائمة. يمثل أكبر خمس
٪ في تاريخ اإلقرار. تقوم المجموعة  ٥٠مضمونة بأوراق مالية متداولة والتي عادةً ما تكون في شكل قرض بقيمة  للمجموعة  

  ٪ من القروض إلى نطاق القيمة.٧٥بوضع رهانات على التعرض للمخاطر الذي يقارب أو يكون عند نسبة 
  

المرهونةبلغت     المالية  العادلة لألوراق  قيمة    القيمة  المدينة  الهامش  ذمم  ألف درهم    ١٫٩٦٣٫٣٤٢المحتفظ بها كضمان مقابل 
    ألف درهم). ١٫٠١٠٫٣٣٥:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١اعتباراً من 



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٤٩  

  
  

  إدارة المخاطر (تتمة)   ٣٠
  

  مخاطر السيولة   
من العمليات. تتطلب شروط الوساطة  النقد الكافي  طريق ضمان توفر التسهيالت البنكية وتحد المجموعة من مخاطر السيولة عن    

سوق األوراق المالية. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة على    في  تسويةالالتعاقدية للمجموعة استالم وتسوية المبالغ وفقاً لشروط  
  أساس مستمر. 

  
ديسمبر   ٣١و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للمجموعة في  غير المخصومة  المالية الموحدة  قائمة استحقاق المطلوبات  أدناهيلخص الجدول    

  بناًء على المدفوعات التعاقدية.  ٢٠٢٠
  

  اإلجمالي   شهر  ١٢أكثر من   شهر  ١٢إلى  ٦  أشهر  ٦إلى  ٣  أشهر  ٣أقل من   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
            

            ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٩٥٢٫٣٤٣  -  -  -  ٣٤٣٫٩٥٢  تجارية دائنة ذمم 

  ١٥٦٫١٩١  -  ٩٠٠٫١٦  -  ١٧٤٫٢٥٦  قروض قصيرة األجل
  ٢٤٧٫١  ١٠٩٫١  ٩٢  ٤٦  -  التزام عقد اإليجار  

            
  ٣٥٥٫٥٣٦  ١٠٩٫١  ٩٩٢٫١٦  ٤٦  ٥١٨٫٢٠٨  اإلجمالي 

            
            ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٣٠٥٫١٩٧  -  -  -  ١٩٧٫٣٠٥  ذمم تجارية دائنة 
  ٧٧١٫١٨٩  -  ٩٠٠٫١٦  -  ١٧٢٫٨٧١  األجلقروض قصيرة 

  ٧٠٠٫٢٦  -  -  -  ٢٦٫٧٠٠  مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالية، صافي 
  ٣١٧٫١  ١٧٩٫١  ٩٢  ٤٦  -  التزام عقد اإليجار  

            
  ٠٩٣٫٤١٥  ١٧٩٫١  ٩٩٢٫١٦  ٤٦  ٣٩٦٫٨٧٦  اإلجمالي 

            

  
  مخاطر أسعار األسهم  
تراقب   سندات األسهم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. المجموعة معرضة لمخاطر أسعار األسهم، والتي تنشأ عن إن    

في محفظتها االستثمارية بناًء على مؤشرات السوق. تتم إدارة االستثمارات داخل المحفظة    سندات األسهمإدارة المجموعة نسبة  
للحدود المعتمدة لكل   اً ومجلس اإلدارة وفق  الرئيسيةالشراء من قبل اإلدارة  البيع وعلى أساس فردي، ويتم اعتماد جميع قرارات  

  منهما.
  

  إدارة رأس المال  
بنسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة ها  موعة لرأس المال هو ضمان احتفاظإن الهدف الرئيسي من إدارة المج  

  المساهمين.
  

لم يتم إجراء أية تعديالت تغيرات الظروف االقتصادية.  التقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل    
رأس المال    يتكون.  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في    السنتين المنتهيتيناألهداف أو السياسات أو العمليات خالل    على
واألرباح المحتجزة وتم قياسه بمبلغ   واحتياطي االستحواذ واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام وأسهم الخزينةرأس المال    من

  .  ألف درهم) ٤٦٦٫٨٦٨:  ٢٠٢٠( ٢٠٢١ر ديسمب ٣١ألف درهم كما في  ٤٧٥٫٣١٧
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٥٠  

  
  

  واالستثمارات العقارية  العادلة لألدوات المالية قياس القيمة  ٣١
  

الموجودات   من  المالية  األدوات  من    المالية   تتكون  المالية  الموجودات  تتكون  المالية.  الهامشوالمطلوبات  والذمم    المدينة  ذمم 
المدينة البنكية    التجارية  الموجودات األخرى واألرصدة  المالية وودائع الضمان وبعض    والمبالغ المستحقة من أسواق األوراق 

التجارية  واالستثمارات المدرجة بالقيمة من خالل األرباح والخسائر. تتكون المطلوبات المالية من الذمم  الُمدرجة بالتكلفة المطفأة  
اإليجار  والمالدائنة   المالية والتزام عقد  األوراق  المستحقة ألسواق  المطلوبات األخرى بالغ  القصيرة األجل وبعض    والقروض 

  .المدرجة بالتكلفة المطفأة
  

  تاريخ بيان المركز المالي في  للمجموعة جوهرياً عن قيمها الدفترية  واالستثمارات العقارية  القيم العادلة لألدوات المالية    ال تختلف  
، حسب  واالستثمارات العقارية  لألدوات المالية . تستخدم المجموعة التراتيبية التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة  وحدالم

  طريقة التقييم: 
  

  المماثلة. أو المطلوبات األسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات   المستوى األول:
ملحوظة،    المدرجةعلى القيم العادلة    التي تؤثر بشكل جوهريق تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت  طر  المستوى الثاني:

  أو غير مباشر. سواًء بشكل مباشر
بيانات على    ال تعتمد على القيمة العادلة المدرجة ولكنها    جوهريتأثير    يتم فيها استخدام مدخالت لهاطرق تقييم    المستوى الثالث:

  .  ةالسوق الملحوظ
  

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

          ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ١٦٨٫٢٤٠  ٥٫٨٨٤  -  ١٦٢٫٣٥٦  األرباح والخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

          
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ١٧٩٫٠٧٩  ٧٫٥٦٤  -  ١٧١٫٥١٥  األرباح والخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
          

  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  -  -  االستثمارات العقارية  
          

  
  .  ٣ضمن المستوى  الموجوداتتم اإلفصاح أعاله عن أساس تصنيف   

  
  :٣المستوى  ضمن  المدرجة للموجوداتفيما يلي تسوية قياس القيمة العادلة 

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٧٫٦٠١  ٨٫٥٦٤  يناير  ١في 
  ١١٫٦٦١  -  إضافات خالل السنة 

  ) ١٥٫٣٤٣(  ) ١٫٠٠٠(  استبعادات خالل السنة  
  ) ٥٫٣٥٥(  ) ١٫٦٨٠(  تغير القيمة العادلة 

      
  ٨٫٥٦٤  ٥٫٨٨٤  
      

  

أو   داخلمن قياسات القيمة العادلة، ولم يكن هناك تحويالت    ٢والمستوى    ١بين المستوى    تحويالت، لم تكن هناك  السنةخالل  
  : ال شيء). ٢٠٢٠قياسات القيمة العادلة (من  ٣ المستوى خارج

   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٥١  

  

  

  لسهم على ا(الخسائر) األساسية والمخفضة   /العوائد   ٣٢
  

للسنة العائد إلى حاملي أسهم الشركة  (الخسارة)    /الربح  لسهم من خالل تقسيم  على ا األساسية    (الخسائر)   /العوائد  يتم احتساب    
  .السنة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

  
الشركة األم    حاملي أسهمالعائد إلى    الربح للسنةلسهم من خالل تقسيم (الخسارة)  على االمخفضة    (الخسائر)  / العوائد  يتم احتساب    

  أدوات مالية ذات تأثيرات مخفضة. أية، والمعدلة مقابل تأثيرات السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
      

  ) ١٠٫٨٧١(  ٥٤٫٥١٥  العائد للسنة (ألف درهم) (الخسارة)  /الربح 
  ٥٤٩٫٩١٦  ٥٢٠٫٤٢٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف)

      
  ) ٠٫٠٢٠(  ٠٫١٠٤  األساسية والمخفضة على السهم (درهم)  (الخسائر) /العوائد 

      
  
 

  األنشطة االئتمانية    ٣٣
  

في     لعمالئها  ائتمانية  بصفة  النقدية  الهوامش  خصم  بعد  اإلدارة  قيد  بموجودات  المجموعة  بمبلغ   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١تحتفظ 
. يتم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية من ألف درهم)  ٢٣٢٫١٢٣:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(ألف درهم    ٧٥٥٫٢٢٧

  للمجموعة.هذه البيانات المالية الموحدة 
  
  

  توزيعات األرباح    ٣٤
  

توزيع أرباح نقدية مرحلية    ٢٠٢١  أغسطس  ٩المنعقد بتاريخ    اجتماع مجلس اإلدارةخالل    أعضاء مجلس إدارة الشركةقرر    
  ألف درهم.  ١٠٫٦٦٠درهم للسهم بقيمة  ٠٫٠٢بقيمة 

  
   



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

٥٢  

  
  

  دمج األعمال  ٣٥
  

أسهم التصويت لشركة مالية، وهي شركة غير مدرجة مقرها دبي ٪ من  ١٠٠، استحوذت المجموعة على  ٢٠٢١يوليو    ١٢في    
متخصصة في خدمات الوساطة. تم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ. تتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج الشركة 

  المستحوذ عليها من تاريخ االستحواذ. 
  

  للتحديد للشركة المستحوذ عليها عند الشراء: كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة   
  

  
القيمة العادلة المدرجة  

  عند االستحواذ
  ألف درهم   
    

    الموجودات
  ٥  الممتلكات والمعدات 

 ً   ١٫٥٥٣  الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما
  ٣١٫٧٢٦  النقد واألرصدة البنكية

  ٧٨٣  الموجودات األخرى
    

  ٣٤٫٠٦٧  الموجوداتإجمالي 
    

    المطلوبات 
  ٧٫١٢١  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة

  ١٫٦٢٢  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
    

  ٨٫٧٤٣  إجمالي المطلوبات 
    

  ٢٥٫٣٢٤  إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 
    

  ) ٢١٫٤٦٦(  اعتبار الشراء المحول  
    

  ٣٫٨٥٨  شراء صفقة ربح من 
    
    

    تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ: 
  صافي النقد المستحوذ عليه من شركة تابعة (مدرج ضمن التدفقات النقدية 

  ٣١٫٧٢٦  من األنشطة االستثمارية)   
  ) ٢١٫٤٦٦(  النقد المدفوع

    
  ١٠٫٢٦٠  صافي التدفقات النقدية عند االستحواذ

    

  
على عملية االستحواذ على األعمال. تم إدراج أرباح شراء الصفقة مع االستحواذ   ألف درهم  ١٠٠تكلفة معاملة بقيمة  تكبّد    تم  

  على األعمال ضمن اإليرادات األخرى.
  

بمبلغ     عليها  الُمستحوذ  الشركة  ساهمت  االستحواذ،  تاريخ  نتائج   ٥٧٧منذ  في  واإلدارية  العمومية  المصاريف  من  درهم  ألف 
  المجموعة. 



تقر�ر 
ا�حوكمة
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 1 جدول ا�حتو�ات  

  قـدمــة ـم

 : اإلجراءات ال�ي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر�ات خالل 
ً
 2 وكيفية تطبيقها  2021أوال

: �عامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبنا��م �� األوراق املالية 
ً
 3 2021للشركة خالل العام ثانيا

: �شكيل مجلس اإلدارة 
ً
 4 ثالثا

: مدقق ا�حسابات ا�خار�� 
ً
 10 را�عا

: �جنة التدقيق 
ً
 11 خامسا

: �جنة ال��شيحات وامل�افآت
ً
 12 سادسا

: �جنة املتا�عة واإلشراف ع�� �عامالت األ�خاص املتطلع�ن 
ً
 13 سا�عا

: �جنة اإلستثمارات
ً
 14 و�دارة ا�خاطر   ثامنا

: نظام الرقابة الداخلية
ً
 15 تاسعا

: تفاصيل ا�خالفات املرتكبة خالل السنة املالية 
ً
 17   2021عاشرا

 17 حادي عشر: مساهمات الشركة �� تنمية ا�جتمع ا�ح�� وا�حفاظ ع�� البيئة 

 18 ثا�ي عشر: معلومات عامة
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: 
ً
 وكيفية تطبيقها  2021اإلجراءات ال�ي تم إتخاذها إلستكمال نظام حوكمة الشر�ات خالل  أوال

  توفر  ("الشـــــركة")  وشـــــر�ا��ا التا�عة  من قبل شـــــركة الرمز �ور�وريشـــــن لإلســـــتثمار والتطو�ر ش.م.ع املطبق  إن ضـــــوابط ونظام ا�حوكمة  

ا لتعز�ز وا�حفاظ ع�� أع�� معاي�� حوكمة الشــــر�ات ��  ــً ــاســ ــاء وحماية قيمة املســــاهم�ن فضــــال عن أ�ــــحاب ،  الشــــركةأســ من خالل إ�شــ

إ�� توف�� القيادة ال�ــحيحة ، واإلشــراف االســ��اتي�� و�يئة الرقابة إلنتاج وا�حفاظ ع�� تقديم   �ســ�� مجلس اإلدارة   .  املصــ�حة اآلخر�ن

 �جميع مساه�ي الشركة.  القيم

 ي��:  مماإطار ا�حوكمة املؤسسية واملتمثل �� ميثاق مجلس اإلدارة حيث يتكون 

   الرقابــة الداخليــة 

 التــــــي تــــــم وضعهــــــا مــــــن قبــــــل مجلــــــس اإلدارة ��ــــــدف  واللوائح  األطر والسياسات منمــــــن مجموعــــــة  للشركة  يتكــــــون نظــــــام الرقابــــــة الداخليــــــة  

 تقوم الشركة بتطبيق مبدأ "خطوط الدفاع الثالثة ل�حوكمة وادارة ا�خاطر" املتمثلة �� النموذج أدناه: .تحقيق األهداف و�عز�ز األداء

 

 : 
ً
 وكيفية تطبيقها 2021نظام حوكمة الشر�ات خالل   اإلجراءات ال�ي تم إتخاذها إلستكمال  أوال

 مجلــس اإلدارة  

قواعد حوكمة الشـر�ات الصـادرة عن هيئة  واإلمتثال �شـ�ل مباشـر �جميع ارشـادات و بتطبيق  يتمثل دور مجلس اإلدارة �� إدارة الشـركة 

ووضع األهداف واإلس��اتيجيات والسياسات  التنفيذية  وتوجيــھ اإلدارة    اإلشــراف مجلس اإلدارة  �شــمل دور حيث  .  األوراق املالية والسلع

 .شركةا�خاصة بال 
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 ال�جان املنبثقة عن مجلــس اإلدارة

ـــوم   وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عل��ا حيث  تحديد صالحيا��ا العمل ع��  بتشكيل �جان دائمة تا�عة لھ �ش�ل مباشر و   مجلس اإلدارة يقـ

حوكمة الشــــــــر�ات املســــــــاهمة العامة،   إعتماد دليل �شــــــــان   2020ر.م) لســــــــنة /3لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (يتم �شــــــــكيلها وفقا 

 و�جنة اإلستثمار وا�خاطر.�جنــة التدقيــق و�جنــة ال��شــيحات وامل�افــآت  حيث تتالف تلك ال�جان من  

 التدقيق�جنة 

واإلشراف ع�� التدقيق الداخ��  مراجعة البيانات املالية والضوابط الداخلية وانظمة إدارة ا�خاطر  تتحمــــــــل �جنــــــــة التدقيــــــــق مســــــــؤولية  

�شــــــان إعتماد دليل   2020/ر.م) لســــــنة 3رقم (باإلضــــــافة ا�� ماورد �� قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة    وتمثيل الشــــــركة مع املدقق ا�خار��

 حوكمة الشر�ات املساهمة العامة.

 �جنــة ال��شــيحات وامل�افــآت 

ــــــــــؤولية   ــــــــــآت مســــــــ ــــــــــيحات وامل�افــــــــ ــــــــــة ال��شــــــــ ــــــــــل �جنــــــــ اإلشراف ع�� الهي�ل التنظي�ي وتطو�ر خطط التعاقب الوظيفي والتاكيد ع��  تتحمــــــــ

باإلضــافة ا�� ماورد �� قرار رئيس  تقييم وتوصــية ســياســات التوظيف بما ف��ا ســلم الرواتب وامل�افآت  و اســتقاللية أعضــاء مجلس اإلدارة 

 . �ات املساهمة العامة�شان إعتماد دليل حوكمة الشر  2020/ر.م) لسنة  3رقم (مجلس إدارة الهيئة  

 �جنة االستثمار وا�خاطر

ــتثمار وا�خاطر املســــــؤولية ال�املة عن مراجعة تقييم مخاطر الشــــــركة ومبادرات   ــتثمار. �شــــــمل واجبا��ا و   التعديل تتو�� �جنة االســــ االســــ

 املوافقة ع�� دليل حوكمة الشر�ات املساهمة.�شأن   2020ر.م) لعام   3التوج��ات املنصوص عل��ا �� قرار هيئة األوراق املالية والسلع (

 
ً
 2021�� األوراق املالية للشركة خالل العام  وازواجهم وابنا��م: �عامالت أعضاء مجلس اإلدارة ثانيا

 اإلسم 

الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم  

 االنصاري 

   عضو مجلس اإلدارة املنصب 

 غ��تنفيذي مستقل الفئة 

 2،299،886 2021د�سم��  31كما �� عدد األسهم اململوكة  

 404 إجما�� عمليات الشراء

 2،300،290 إجما�� عمليات البيع

 549,915,858 رأسمال الشركة (درهم) 

 0.4182% �سبة األسهم اململوكة من رأس املال 
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 عب�� محمد خليل السكسك  اإلسم 

   عضو مجلس اإلدارة -أقارب املنصب 

 زوجة الفئة 

 1،023،347 2021د�سم��  31كما �� عدد األسهم اململوكة  

 - إجما�� عمليات الشراء

 1،023،347 إجما�� عمليات البيع

 549,915,858 رأسمال الشركة (درهم) 

 0.1861% �سبة األسهم اململوكة من رأس املال 

 

 اف ايھ ايھ �ابيال انفستمنت  اإلسم 

 .مجلس اإلدارةعضو شركة ل  املنصب 

   شركة ال�خص الواحد الفئة 

 13،367،949 2021د�سم��  31كما �� عدد األسهم اململوكة  

 - إجما�� عمليات الشراء

 5،911،060 إجما�� عمليات البيع

 549,915,858 رأسمال الشركة (درهم) 

 2.4309% �سبة األسهم اململوكة من رأس املال 

 
ً
 اإلدارة : �شكيل مجلس ثالثا

 بيان �شكيل مجلس اإلدارة ا�حا��  . أ 

 )7(من قبل ا�جمعية العمومية للشـــــــــركة، وهو مجلس مؤلف من ســـــــــبعة 2021ابر�ل    11تم �شـــــــــكيل مجلس إدارة الشـــــــــركة بتار�خ   -

 ؛2024  ابر�ل  11أعضاء تنت�ي واليتھ بتار�خ  

 أعضاء مجلس اإلدارة ا�حالي�ن 

 العضو�ة بداية  املؤهالت ا�خ��ة  الفئة  اإلسم 

 11/04/2021 ب�الور�وس �� االقتصاد  اإلستثمارات املالية غ�� تنفيذي مستقل السيد/ ظافر األحبا�ي 

 11/04/2021 ب�الور�وس �� ا�حاسبة  اإلستثمارات املالية غ�� تنفيذي  حمد راشد النعي�ي  /سعادة

دكتور / ع�� سعيد بن حرمل  

 الظاهري 

دكتوراه  �� إدارة   اإلستثمارات املالية غ�� تنفيذي مستقل

 األعمال 

11/04/2021 

ماجست�� �� إدارة   إدارة ا�خاطر  غ�� تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 األعمال 

11/04/2021 
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السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد 

 الظاهري 

 غ�� تنفيذي 

 مستقل 

ب�الور�وس �� ا�حاسبة   اإلستثمارات املالية

وحاصل ع�� شهادة  

CPA 

11/04/2021 

محمد  السيد/محمد املرت�ىى 

 الدند�ىي 

 11/04/2021 ب�الور�وس �� اإلقتصاد  اإلستثمارات املالية تنفيذي 

الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم  

 االنصاري 

 غ�� تنفيذي 

 مستقل 

ب�الور�وس �� ا�حاسبة   اإلستثمارات املالية

 واملالية

11/04/2021 

   عضو�ات أعضاء مجلس إدارة الشركة �� شر�ات مساهمة أخرى 

 عضو�ا��م ومنص��م �� اي شر�ات مساهمة أخرى  األسماء

 ش.م.ع  شركة أمانات القابضة – عضو مجلس ادارة  السيد/ ظافر األحبا�ي 

 ش.م.ع  شركة أمانات القابضة – عضو مجلس ادارة  حمد راشد ��يل النعي�ي  /سعادة

 ش.م.ع  شركة الر�م لإلستثمار - عضو مجلس ادارة 

 ش.م.ع  شركة أمانات القابضة – عضو مجلس ادارة  الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 ش.م.ع وطنية للت�افلشركة ال – مجلس ادارة  رئيس 

 .شركة فود�و القابضة ش.م.ع -رئيس مجلس إدارة السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 .شركة الواحة �ابيتال ش.م.ع -نائب رئيس مجلس إدارة

 .شركة الوثبة للتأم�ن ش.م.ع – عضو مجلس إدارة 

 .شركة ط��ان أبو ظ�ي ش.م.ع – عضو مجلس إدارة 

 شركة فود�و الوطنية للمواد الغذائية ش.م.خ. -رئيس مجلس إدارة

 ش.م.خ.  شركة مبا�ي االمارات – عضو مجلس إدارة  يد عيد الغاف�� السيد/ عبدهللا سع

اقع رقابية أو حكومية أو تجار�ة هامة أخرى   مناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة �� اي مو

اقع رقابية أو حكومية أو تجار�ة هامة أخرى  اإلسم   مناصب �� مو

 وزارة شؤون الرئاسة  –املالية وكيل مساعد للشؤون  سعادة/ حمد راشد ��يل النعي�ي 

 RAKICC مركز رأس ا�خيمة الدو��  – الرئيس التنفيذي  الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم االنصاري 

 2021بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي �� مجلس اإلدارة للعام  . ب

   .2021لم يضم مجلس اإلدارة أي تمثيل للعنصر النسائي خالل العام 

 مجلس اإلدارة   لعضو�ة بيان بأسباب عدم تر�ح  اي عنصر �سائي  . ت

 .لم يتقدم أي عنصر �سائي لل���ح لعضو�ة مجلس إدارة الشركة
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 بيان ماي��:  . ث

 2020مجموع م�افآت و�دالت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  .1

) درهم امارا�ي  250،000(  صرف مبلغ وقدره مائاتان وخمسون الف ع�� 2021ابر�ل  11ا�جمعية العمومية للشركة املنعقدة ��  وافقت

  
ً
 . 2020ل�جهود االستثنائية املبذولة من قيلهم خالل العام ع�� اساس تناس�ي ل�ل عضو مجلس ادارة نظرا

 وال�ي سيتم عرضها ع�� ا�جمعية العمومية للمصادقة 2021م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة املق��حة عن العام  .2

 .  شـــــركةا�جمعية العمومية لل   ع��  عرضـــــها  ســـــيتم  وال�يامارا�ي   درهم 4،000،000بمبلغ إجما��    ســـــنو�ة  م�افأة  دفع اإلدارة  مجلس  يق��ح

من املهم التنو�ھ أن م�افآت أعضـــــــاء ا�جلس ت�ون مقابل قياد��م الفعالة للشـــــــركة و�اعتبار أر�احها ووضـــــــعها املا�� وال �عت�� حضـــــــورهم 

   ا�جلس  جتماعاتإ
ً
  الشــر�ات  حوكمة  دليل   إعتماد  �شــان 2020  لســنة.م) ر/3( رقم  الهيئة إدارة  مجلس  رئيس قرار�� ذلك إل��اما   عنصــرا

  .العامة  املساهمة

 2021عضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية أل بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات ال�جان املنبثقة عن ا�جلس  .3

  2020/ر.م) لسنة 3ح�ى تار�خ صدور قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( مجلس اإلدارةتم دفع بدالت حضور جلسات ال�جان املنبثقة عن 

��   دليل حوكمة الشر�ات املساهمة العامة وعليھ تم ايقاف صرف البدالت ا�� ح�ن صدور موافقة ا�جمعية العمومية �شان إعتماد

 :2021اجتماعها للعام 

 املنصب �� ال�جنة االسم 

اال�عاب  

 بالدرهم

  عدد اإلجتماعات

ال�ي تم صرف  

 البدالت

 ا�جموع

 بالدرهم

 �جنة التدقيق 

 56,000 7 8,000 رئيس �جنة التدقيق  خلفان راشد الظاهري السيد/ أحمد بن ع�� 

 56,000 7 8,000 عضو �جنة التدقيق  السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 56,000 7 8,000 عضو �جنة التدقيق  الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم االنصاري 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 24,000 3 8,000 رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت   الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 24,000 3 8,000 عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت  السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 24,000 3 8,000 عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت  السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 �جنة ا�خاطر واإلستثمار

 24,000 3 8,000 رئيس �جنة ا�خاطر واإلستثمار   السيد/ ظافر �ح�ي األحبا�ي 

 32,000 4 8,000 عضو �جنة ا�خاطر واإلستثمار  حمد راشد ��يل النعي�ي  /سعادة

 32,000 4 8,000 عضو �جنة ا�خاطر واإلستثمار  السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 
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بخالف بدالت   2021خالل العام تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األ�عاب اإلضافية ال�ي تقاضها عضو مجلس اإلدارة  .4

 حضور ال�جان وأسبا��ا 

 لم يتقا�ىى أعضاء مجلس اإلدارة اية بدالت أو رواتب أو ا�عاب إضافية. 

 ثالثا: �شكيل مجلس اإلدارة 

 توار�خ ا�عقادها  و  2021عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي عقدت خالل السنة املالية  . ج 

تقبل مجلس اإلدارة أعذار أعضاءها  .  إجتماعات كما هو مو�ح با�جدول أدناه) 5( خمس 2021عقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 .  للتغييب

 د�سم�� 7 نوفم�� 8 اغسطس 9 مايو  10 ف��اير 22 عضو مجلس اإلدارة 

 حضر  حضر  بموجب تفو�ض حضر  حضر  السيد/ ظافر األحبا�ي 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حمد راشد النعي�ي  /سعادة

 �غيب  حضر  حضر  حضر  حضر  الدكتور/ ع�� الظاهري 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  الدكتور/ سم�� كمال ابراهيم االنصاري 

 مع بيان توار�خ ا�عقادها  2021عدد قرارات مجلس اإلدارة ال�ي صدرت بالتمر�ر خالل السنة املالية  . ح 

 بالتمر�رمجلس اإلدارة أصدر 
ُ
 واحدا

ً
 . 2021خالل العام  قرارا

بناء ع��    2021خالل العام  ال�ي قام ��ا أحد أعضاء ا�جلس او اإلدارة التنفيذيةبيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة  . خ 

 تفو�ض مجلس اإلدارة

 مدة التفو�ض  صالحية التفو�ض إسم ال�خص املفوض  م

 سنوات 3 و�الة  محمد املرت�ىى الدند�ىي  

  .د
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 لعالقة (أ�حاب املصا�ح) التعامالت مع األطراف ذات ابيان تفاصيل  .ذ

ــنة  3رقم (أح�ام املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هو محدد �� قرار رئيس مجلس اإلدارة  الشـــــــــركة  تطبق ــان  2020/ر.م) لســـــــ �شـــــــ

وعليھ   وأي أ�ـخاص أو كيانات مرتبطة ��ا  الرئيسـي�نع�� اإلدارة التنفيذية واملسـاهم�ن   إعتماد دليل حوكمة الشـر�ات املسـاهمة العامة

 :  بالدرهم االمارا�ي  2021تجدون ادناه التعامالت ال�ي تمت مع االطراف ذات العالقة خالل العام  

توضيح طبيعة   بيان بالطرف ذو العالقة  م

 العالقة

 قيمة التعامل نوع التعامل

 (درهم امارا�ي)

الهاجري  سعود 1 املساهم�ن  كبار  التمو�ل ت�اليف   676,000 

2 
النعي�ي  ��يل  راشد حمد  

  وموظفي املدير�ن 

الرئيسي�ن  اإلدارة  
التداول  عمولة ايرادات  593,906 

3 
الظاهري  خلفان ع�� أحمد  

  وموظفي املدير�ن 

الرئيسي�ن  اإلدارة  

  ت�اليف  و عمولة التداول  ايرادات

 التمو�ل
530,473 

4 

القابضة  فود�و  

  ألحد تا�عة  شركة

  وموظفي املدير�ن 

الرئيسي�ن  اإلدارة  

  ت�اليف  و عمولة التداول  ايرادات

 التمو�ل
481,316 

للتأم�ن  الوطنية الوثبة شركة 5 املساهم�ن  كبار  التداول  عمولة ايرادات   241,764 

القاس�ي  سعيد أحمد  محمد 6 املساهم�ن  كبار  التداول  عمولة ايرادات   155,381 

7 
املرت�ىى محمد الدند�ىي   محمد املساهم�ن  كبار   

  ت�اليف  و عمولة التداول  ايرادات

 التمو�ل
49,771 
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 ثالثا: �شكيل مجلس اإلدارة 

 الهي�ل التنظي�ي ا�خاص بالشركة  . ر

 

 ثالثا: �شكيل مجلس اإلدارة 

   بيان تفصي�� لكبار املوظف�ن  .ز 

 : 2021لسنة املالية ايو�ح ا�جدول التا�� أسماء ومناصب وتوار�خ �عي�ن و�جما�� رواتب وأ�عاب 

 إجما�� امل�افآت  إجما�� الرواتب   تار�خ التعي�ن  املنصب   اإلسم 

 5,219,200 2,744,400 15/11/2016 العضو املنتدب  السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 

 12/10/2017 التنفيذي املدير  السيد/ هيثم عضيمة

 
1,386,000 1,039,500 
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ً
 : مدقق ا�حسابات ا�خار�� را�عا

 عن مدقق حسابات الشركة نبذة  . أ 

عت�� إر�ست
ُ
موظف متخصص   300.000مليار دوالر أمر��ي و�� م�ونة من أك�� من   37.2و�و�غ منظمة عاملية برأس مال تبلغ قيمتھ  �

عت��   33دولة. �عمل إر�ست و�و�غ كشركة واحدة، ضمن أر�ع أقاليم عاملية و  150�� أك�� من 
ُ
منطقة فرعية داخل تلك األقاليم. �

افة أفرعنا حول العالم كما يرتبط موظفونا ببنية تحتية تقنية تدعم املمارسات العاملية.  من�جية التدقيق ا�خاصة بنا متسقة �� � 

عت��
ُ
إر�ست   تقدم الطر�قة االستثنائية ال�ي نوحد ��ا شر�اتنا العاملية اال�ساق والبساطة واملرونة ال�ي يتطلع إل��ا عمالؤنا حول العالم. �

توى العالم. لدينا تار�خ طو�ل �� العمل �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا، حيث  و�و�غ إحدى الشر�ات "األر�ع الك��ى" ع�� مس 

فرع، �ش���ون �� طر�قة العمل واالل��ام    21دولة و  15موظف مؤهل، ��  7.500. كما لدينا أك�� من 1923افتتحنا أول مكتب لنا �� عام 

 2021بيان أ�عاب تدقيق ا�حسابات ا�خار�� خالل العام با�جودة.

 بيان األ�عاب والت�اليف ا�خاصة بالتدقيق أو ا�خدمات ال�ي قدمهت مدقق ا�حسابات ا�خار��  . ب

 إر�ست و�و�غ أبوظ�ي / أحمد الدا��  اسم مكتب التدقيق 

 ) 2سنتان ( كمدقق حسابات خار�� للشركة   عدد السنوات ال�ي قضاها

 درهم   375،000 2021إجما�� أ�عاب التدقيق للبيانات املالية لعام 

أ�عاب وت�اليف ا�خدمات ا�خاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات املالية لعام  

2021  
ً
 وأية أ�عاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة

- 

تفاصيل وطبيعة ا�خدمات املقدمة األخرى و�� حال عدم وجود خدمات أخرى 

 يتم ذكر 
ً
 ذلك صراحة

 ال يوجد 

غ�� مدقق حسابـات   مدقق حسابات خار�� أخربيان با�خدمات األخرى ال�ي قام 

(ان وجد) و�� حال عدم وجود مدقق خار�� آخر    2021الشركة بتقديمهـا خالل 

  يتم ذكر ذلك صراحة

- 

ائم املالية املرحلية والسنو�ة للعام ج.   2021بيان يو�ح التحفظات ال�ي قام مدقق ا�حسابات بتضمي��ا �� القو

  .2021اية تحفظات �� القوائم املالية املرحلية والسنو�ة للعام  اليوجد
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ً
 : �جنة التدقيق خامسا

 وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فاعلي��ا إقرار من رئيس �جنة التدقيق بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة . أ 

رئيس �جنة التدقيق بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ آللية   السيد / أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري يقر 

 .عملها والتأكد من فعالي��ا

 اختصاصا��ا واملهام املو�لة لها  أعضاء �جنة التدقيق و�يان . ب

 املنصب �� ال�جنة الفئة �� مجلس اإلدارة  اإلسم 

 رئيس ال�جنة غ�� تنفيذي مستقل السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل الدكتور / سم�� األنصاري 

أنظمة   التدقيق ع�� بالعديد من الوظائف ومن ضم��ا مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقار�رها ومراجع��ا و �جنة التدقيق قوم ت 

  اإلجراءات املالية وا�حاسبية للشركة. و مراقبة تقيد الشركة بقواعد السلوك امل�ي و الرقابة املالية والرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر 

ال�جنة بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق ا�حسابات ا�خار�� ومتا�عة ومراقبة استقاللية مدقق ا�حسابات ا�خار��  كما تقوم 

 ملعاي�� التدقيق املعتمدة.
ً
 ومدى موضوعيتھ ومناقشتھ حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعالي��ا وفقا

 إ�عقادها  جنة خالل السنة وتوار�خ�لاجتماعات إ  . ج 

 كما هو مب�ن أدناه:   2021إجتماعات خالل العام  )7سبع (عقدت �جنة التدقيق 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2021ف��اير  15 األول 

 2021مايو   3 الثا�ي 

 2021اغسطس    2 الثالث 
 2021اغسطس  17 الرا�ع

 2021نوفم��  3 ا�خامس 

 2021د�سم��  8 السادس  

 2021د�سم��  16 السا�ع
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 عدد مرات ا�حضور ال�خ�ىي ألعضاء �جنة التدقيق:  

 �سبة ا�حضور ال�خ��ي  سم اإل 

 %100 السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري 

 %100 السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 %100 الدكتور / سم�� األنصاري 

 س
ً
 : �جنة ال��شيحات وامل�افآتادسا

 والتأكد من فاعلي��ا  بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة وعن مراجعتھ آللية عملها�جنة ال��شيحات وامل�افآت إقرار من رئيس  . أ 

يقر الدكتور ع�� سعيد بن حرمل الظاهري رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ  

 .آللية عمال والتأكد من فعالي��ا

 و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة لها أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت  . ب

 املنصب �� ال�جنة الفئة �� مجلس اإلدارة  اإلسم 

 رئيس ال�جنة غ�� تنفيذي مستقل الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل خلفان راشد الظاهري السيد/ أحمد بن ع�� 

األعضاء املستقل�ن ووضع السياسات ا�خاصة بمنح امل�افآت واملزايا وا�حوافز   وتقوم ال�جنة بصفة رئيسية بمراجعة إستقاللية

والرواتب ا�خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واملوظف�ن بالشركة وتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات و�عداد السياسة ا�خاصة  

 د البشر�ة وتنظيم ومتا�عة إجراءات ترشيح مجلس اإلدارة.ر باملوا

 ا�حضور و  جتماعات ال�ي عقد��ا ال�جنة خالل السنة املالية وتوار�خ ا�عقادهابيان �عدد اإل   . ج 

 كما هو مب�ن أدناه:  2021خالل العام  ) اجتماعات3ثالث (  ال��شيحات وامل�افآتعقدت �جنة 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2021ف��اير  3 األول 

 2021ف��اير  17 الثا�ي 

 2021سبتم��  8 الثالث 
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 :  ال��شيحات وامل�افآتعدد مرات ا�حضور ال�خ�ىي ألعضاء �جنة 

 �سبة ا�حضور ال�خ��ي  سم اإل 

 %100 الدكتور/ ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 %100 السيد/ عبد هللا سعيد الغف�� 

 %100 السيد/ أحمد بن ع�� خلفان راشد الظاهري  

 األ�خاص املطلع�ن سا�عا: �جنة املتا�عة واإلشراف ع�� �عامالت 

 بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فاعلي��ا  ال�جنةإقرار من رئيس  . أ 

�جنة املتا�عة واإلشراف ع�� �عامالت األ�خاص املطلع�ن بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة   رئيس  يقر السيد / هيثم ا�حر�ري 

 .والتأكد من فعالي��اوعن مراجعتھ آللية عملها 

   املتا�عة واإلشراف أعضاء �جنة  . ب

 املنصب �� ال�جنة اإلسم 

 رئيس ال�جنة ر�زوان القري�ىي  /السيد    رئيس مجموعة ا�خاطر واالمتثال

 نائب رئيس ال�جنة السيد/ هيثم ا�حر�ري  يمثلها    رئيس مجموعة التدقيق

 عضو وسكرت�� ال�جنة   مستشار قانو�ي و�مثلها اال�سة/ شما ب�ي سعيد  

 كما هو مب�ن أدناه:  2021) خالل العام 4( إجتماعات أر�عة ال�جنةعقدت 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2021يناير  20 األول 

 2021ابر�ل  12 الثا�ي 

 2021 يوليو  8 الثالث 

 2021 اكتو�ر  7 الرا�ع
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 2021م�خص عن تقر�ر أعمال ال�جنة خالل العام  ج.  

  اإلدارة  مجلس أعضاء بتداول  ا�خاصة الشركة و�جراءات سياسات  وتنفيذ  اعتماد  يخص   فيما  اإلدارة �جلس  التوصيات رفع •

 .التا�عة الشر�ات أو األم الشركة أو  الشركة أسهم �� واملوظف�ن 

 . املتطلع�ن �جميع شامل  �جل   وحفظ اعداد •

 .واإلفصاحات التعامل  طلبات مراجعة ذلك  ��  بما الداخلية التداوالت ع��  واإلشراف اإلدارة •

 .والشفافية اإلفصاح  قواعد  بجميع  مل��مة الشركة أن من  التأكد •

 .وتداوال��م املطلع�ن  األ�خاص بلوائح  املالية لألسواق تقار�ر  رفع •

 و�دارة ا�خاطر  �جنة اإلستثمارات ثامنا:  

 إقرار من رئيس ال�جنة بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة وعن مراجعتھ آللية عملها والتأكد من فاعلي��ا  . أ 

و�دارة ا�خاطر بمسؤوليتھ عن نظام ال�جنة �� الشركة وعن مراجعتھ آللية   يقر السيد/ ظافر �ح�ي األحبا�ي رئيس �جنة اإلستثمارات

 عملها والتأكد من فعالي��ا.

 أعضاء �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر و�يان اختصاصا��ا واملهام املو�لة لها    . ب

 املنصب �� ال�جنة الفئة �� مجلس اإلدارة  اإلسم 

 رئيس ال�جنة مستقلغ�� تنفيذي  السيد/ ظافر األحبا�ي 

 عضو  غ�� تنفيذي مستقل حمد راشد النعي�ي  /سعادة

 عضو  تنفيذي  السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 

للشركة وتطو�ر   وتقوم ال�جنة بمراجعة املبادرات اإلستثمار�ة بما ف��ا ا�خاطر املرتبطة باإلضافة إ�� ادارة ا�حفظة اإلستثمار�ة

 اس��اتيجية اإلستثمار ومتا�عة أداء االستثمارات واإلشراف ع�� تقيد الشركة بالقوان�ن واملعاي�� املتعلقة.

 ال�ي عقد��ا ال�جنة خالل السنة املالية وتوار�خ ا�عقادها وا�حضور  بيان �عدد اإلجتماعات   . ج 

 كما هو مب�ن أدناه:  2021إجتماعات  خالل العام ) 4(عقدت �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر أر�عة 

 تار�خ اإلجتماع اإلجتماع

 2021ف��اير  22 األول 

 2021مايو  10 الثا�ي 

 2021اغسطس  9 الثالث 

 2021نوفم��  8 الرا�ع
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 عدد مرات ا�حضور ال�خ�ىي ألعضاء �جنة اإلستثمارات و�دارة ا�خاطر:  

 �سبة ا�حضور ال�خ��ي  األسم 

  %75 السيد/ ظافر �ح�ي األحبا�ي 

 %100 حمد راشد ��يل النعي�ي  /سعادة

 %100 السيد/ محمد املرت�ىى الدند�ىي 

 
ً
 : نظام الرقابة الداخليةتاسعا

 مجلس اإلدارة بمسؤوليتھ عن الرقابة الداخلية ومراجعتھ آللية عملھ والتأكد من فعاليتھإقرار  . أ 

إن مجلس إدارة الشـــركة مســـؤول عن نظام الرقابة الداخ�� املعتمد �� الشـــركة، كما يقوم ا�جلس بواســـطة �جنة التدقيق املنبثقة عنھ  

 بمراجعة آلية عمل نظام الرقابة والتأكد من فاعليتھ.

 ومؤهالتھ وتار�خ التعي�ن، قسم اإلمتثال وا�خاطر  الرقابة الداخليةإسم مدير   . ب

 للمخاطر واالمتثال و�حمل املؤهالت التالية:بالعمل كمدير    2021مارسمنذ �عيينھ بتار�خ  رضوان قري�ىي   قوم السيد/  ي 

 بلندن   King’s College�الور�وس �� الهندسة الكهر�ائية واإللك��ونية من ب  •

 درجة املاجست�� �� اتصاالت األقمار الصناعية من جامعة �وليدج بلندن  •

 من معهد ا�حاسب�ن القانوني�ن �� إنجل��ا وو�لز  CAشهادة  •

 من معهد �شارترد لألوراق املالية واالستثمار.  CISIشهادات  •

 الداخ�� ومؤهالتھ وتار�خ التعي�ن  التدقيقإسم مدير   . ج 

 كرئيس للتدقيق الداخ�� وحاصل ع�� املؤهالت التالية: 2021التحق السيد هيثم ا�حر�ري بالشركة �� يناير  

 ب�الور�وس محاسبة من جامعة القاهرة  -

 من املعهد األمر��ي للمحاسب�ن العام�ن  CPAشهادة  -

 من معهد املراجع�ن الداخلي�ن  CIAشهادة  -

 من معهد �شارترد لألوراق املالية واالستثمار. CISIشهادات  -
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 كيفية �عامل الرقابة الداخلية مع القصور ا�جوهر�ة.  ت 

 ا�خاطر" املتمثلة �� النموذج أدناه: تقوم الشركة بتطبيق مبدأ "خطوط الدفاع الثالثة ل�حوكمة وادارة 

 repetitive 

 كيفية �عامل الرقابة الداخلية مع القصور ا�جوهر�ةد.   

 : "خطوط الدفاع الثالثة ل�حوكمة وادارة ا�خاطر" كيفية تطبيق مبدأ  يو�ح النموذج التا��

 

 إدارة ع��  الف�ي واللوائح من خالل االشراف بالقوان�ن  واالل��ام الداخلية الرقابة ونظام  التدقيق �جنة التدقيق ع�� عملية كما �شرف

 داخل املطبقة الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى الداخ��، وتقييم التدقيق نتائج تقار�ر ومراجعة الشركة، ��  الداخ�� التدقيق 

 قابة الداخليةنظام الر .والتعليمات والنظم  والسياسات  بالقوان�ن الشركة  ال��ام من  الشركة، والتأكد
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: نظام الرقابة الداخلية
ً
 تاسعا

   عدد التقار�ر الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية �جلس إدارة الشركةه. 

   .2021 خالل العام تقار�ر  12 ادارة الرقابة الداخلية �جلس إدارة الشركة صدر من

 
ً
 2021: تفاصيل ا�خالفات املرتكبة خالل السنة املالية عاشرا

حيث لم يتم �غر�م الشركة عن اي اعمال   2014عن أمر حدث �� عام   2021شركة خالل عام لتم �غر�م إحدى الشر�ات التا�عة ل

   2021حدثت خالل العام 

 
ً
 البيئة جتمع ا�ح�� وا�حفاظ ع�� : مساهمات الشركة �� تنمية ا�حادي عشرا

  ة . تم ذلك عن طر�ق تطبيق طا�عة مركز�ة تتطلب معرفتقليل اس��الك االوراقاملكتب، ركزنا جهودنا ع��  العمل من عند العودة إ��

فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشر�ات ، لم نبدأ هذه العملية   . يتم أيًضا تتبع كمية الورق املطبوع ل�ل جلسة.لعمل املوظف ل

 �عد. 
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 : معلومات عامة ثاني عشراً 

 2021بیان بسعر سھم الشركة في السوق (اإلغالق وأعلى وأدنى سعر) في نھایة كل شھر خالل  . أ

 نسبة التغیر المؤیة  حجم التداول (عدد االسھم)  سعر االغالق  اعلى سعر  ادنى سعر  ة الفتر 
 - 20,148,589 0.550 0.570 0.550 2021ینایر 
 27.09 4,712,070 0.699 0.699 0.523 2021فبرایر 
 14.45 2,596,485 0.800 0.800 0.699 2021مارس 
 (2.00) 246,245 0.784 0.800 0.731 2021أبریل 
 (0.51) 555,860 0.788 0.788 0.700 2021مایو 
 (9.90) 102,000 0.710 0.710 0.710 2021یونیو 
 12.68 1,757,755 0.800 0.800 0.643 2021یولیو 

 (10.00) 14,513,485 0.720 0.800 0.720 2021أغسطس 
 (1.40) 17,824,701 0.710 0.798 0.710 2021سبتمبر 
 2.82 792,860 0.730 0.740 0.730 2021أكتوبر 
 0.00 37,164,877 0.730 0.788 0.730 2021نوفمبر 
 78.08 11,583,444 1.300 1.300 0.730 2021دیسمبر 

  9,333,198    المتوسط خالل العام 

 مصدر المعلومات تومسون رویترز ایكون

 2021بیان باألداء المقارن لسھم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إلیھ الشركة خالل  .ب

 

 مصدر المعلومات تومسون رویترز ایكون
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 2021د�سم��  31بيان بتوزيع ملكية املساهم�ن كما �� ج. 

 ا�جموع  حكومة  بنك شر�ات  أفراد تصنيف املساهم 

 96.950 - % 14.7392 %44.7754 % 37.4356 مح�� 

 0.0702 - - % 0.0673 % 0.0029 خلي�� 

 2.1702 - - - % 2.1702 عر�ي 

 0.8094 - - - % 0.8094 أجن�ي

 % 100 - %14.7392 % 44.8427 %  40.4181 ا�جموع

 2021د�سم��  31% أو أك�� من رأسمال الشركة كما �� 5باملساهم�ن الذين يملكون بيان د. 

 �سبة األسهم إ�� رأسمال الشركة  عدد األسهم اململوكة  اإلسم 

 % 17.5469 96,492,949 الشيخ / ��يان بن زايد أل ��يان 

 % 14.7392 81,053,204 بنك اإلمارات لإلستثمار 

 %9.4235 51,821,279 لالستثمار والتطو�ر الرمز �ور�وريشن 

 % 8.7778 48,270,275 فينس�و لإلستثمار املا��  

Al Wathba National Insurance 

Company 

42,529,685 7.7339% 

 % 6.6300 36,459,161 محمد بن أحمد بن سعيد القاس�ى 

 �حجم امللكية كما �� ه. 
ً
 2021د�سم��  31بيان بتوزيع املساهم�ن وفقا

 النسبة إ�� رأس املال  عدد األسهم اململوكة  عدد املساهم�ن  ملكية األسهم (سهم) 

 0.2591 1,424,863 118 ألف  50أقل من 

 1.1497 6,322,330 38 ألف   500ألف إ�� أقل من  50من 

 6.1808 33,989,420 18 مليون   5ألف إ�� أقل من  500من 

 92.4103 508,179,245 19 مليون  5أك�� من 

 193 549,915,858 100.000 
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ابط عو.   القات املستثمر�نبيان باإلجراءات ال�ي تم إتخاذها �شأن ضو

وعليھ يتســــ�ى للســــادة املســــاهم�ن    2021دیسـمبر   12��    مســــؤول عن عالقات املســــتثمر�ن لدى الشــــركةالســــيد/ ا�س ســــالمة  تم �عي�ن  

يخضـــــع الرابط اإللك��و�ي لصـــــفحة عالقات املســـــتثمر�ن للشـــــركة للتطو�ر وســـــيتم �شـــــر  ھ حســـــب البيانات املذ�ورة أدناه.  التواصـــــل مع

 الرابط عند تفعيلھ.

 AE.ALRAMZ@IR اإللك��و�ي:  ال��يد  •

 6118855-02الهاتف املباشر:  رقم •

 02-6262444الفاكس:  رقم •

 واإلجراءات املتخذة  2021خالل   ةالعمومية املنعقد ات بيان بالقرارات ا�خاصة ال�ي تم عرضها �� ا�جمعي . س

  درهم مليون  500ص�وك اسالمية غ�� قابلة ألسهم متوسطة االجل بقيمة اجمالية  برنامج ع�� القرار ا�خاص با�شاء   املوافقة -

 . امارا�ي

  .للشركة  االسا�ىي النظام من  مواد عدة  بتعديل  ا�خاص  القرار ع�� املوافقة -

والرسوم والعالوات االضافية او الراتب الشهري لالعضاء الذين �عملون �� ال�جان او من يبذل   املوافقة ع�� سياسة النفات -

 خاصة او من يقومون باعمال اضافية �خدمة الشركة. 
ً
 جهوذا

 .  2021شركة ار�ست اند يو�غ كمدققي حسابات للشركة للعام املوافقة ع�� اعادة �عي�ن  -

 االنصاري كعضو مجلس ادارة مستقل غ�� تنفيذي.   ابراهيم املوافقة ع�� �عي�ن الدكتور سم�� كمال  -

 انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لوالية جديدة.   -

 مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة ح. 

 املؤهالت تار�خ التعي�ن  اإلسم 

 ب�الور�وس بالقانون  • 2019يناير  21 الدكتور/ فادي كيال 

 ماجست�� بالعلوم املصرفية واملالية. •

 دكتوراه �� إدارة األعمال.  •

 باملهام التالية: 2021قام الدكتور فادي كيال خالل العام 

 أو ع�� اآللية  تصالاإل -
ً
 .املعتمدة �� الشركة  ب�افة األعضاء للتأكد من حضورهم االجتماع سواء �خصيا

 مع األخذ �ع�ن اإلعتبار ماي��:محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة    إعداد -

��اية  تحديد تار�خ دعوة جميع أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة ا�� اإلجتماع ووســـــــــــيلة الدعوة مع بيان م�ان إ�عقاد اإلجتماع وتوقيت و  .1

 .اإلجتماع

 .إثبات حضور األعضاء ا�حاضر�ن .2

 .اإلنابة عن العضو الغائب �� حال إنابة أحد األعضاء لعضو آخر بمجلس االدارة   إثبات .3
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 ."تدو�ن عدم حضور األعضاء الغائب�ن وم��رات عدم ا�حضور " إن وجدت .4

 2021صادفت الشركة خالل العام  ال�يواإلفصاحات الهامة بيان األحداث ا�جوهر�ة ط. 

 .م.خش  الغذائية  للمواد  الوطنية  فود�و  لشركة  سيولة  كموفر.م.م ذ  �ابيتال  الرمز  شركة  �عي�ن تم  2021  يناير 13��   .1

عن توزيع ار�اح نقدية نصــــف ســــنو�ة    �ور�وريشــــن لالســــتثمار والتطو�ر ش.م.ع  الرمز  شــــركةاف�ــــحت   2021اغســــطس   9  �� .2

 فلس ل�ل سهم.  2بمقدار   2021عن العام  

ــتثمار والتطو�ر   2021د�ســــــــــم��   7  �� .3 .م.ع انھ قد تم �عي�ن شــــــــــرك��ا التا�عة (الرمز  شاعلنت شــــــــــركة الرمز �ور�وريشــــــــــن لالســــــــ

 كموفر سيولة ع�� اسهم مصرف �جمان.   .م.م. )ذ�ابيتال  

% 10% من �ســـــــبة ال 9.4ســـــــهم وال�ي تمثل    51،821،279  �عددقامت الشـــــــركة بإعادة شـــــــراء اســـــــهمها  2021د�ســـــــم��   31  �� .4

 املوافق عل��ا من قبل مجلس اإلدارة.

% أو أك�� من رأس مال  5وال�ي �ساوي  2021بالصفقات ال�ي قامت ��ا الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام بيان   . ي

 الشركة  

 .% أو أك�� من رأس مال الشركة5�ساوي   2021صفقات مع األطراف ذات العالقة خالل عام    ال يوجد

 2021بيان �سبة التوط�ن �� الشركة ب��اية عام  .ك

 2018 2019 2020 2021 

 % 1.22 % 1.22 % 1.28 %0 التوط�ن  �سبة

 2021أو جاري تطو�رها خالل العام بيان باملشاريع واملبادرات االبت�ار�ة ال�ي قامت ��ا الشركة  .  . ل

  صا�ع  لدىإقراض واق��اض األوراق املالية �� سوق د�ي املا�� وسوق أبوظ�ي لألوراق املالية    عمليةأول    بتنفيذ  الشركة  قامت -

وال�ي تتيح للمستثمر�ن �عز�ز عائد ممتل�ا��م طو�لة األجل من خالل إقراض أوراقهم املالية للمق��ض�ن مقابل رسوم    السوق 

 سنو�ة مع االحتفاظ بجميع حقوقهم من االحتفاظ باألوراق املالية.

مات املالية �� إطار برنامج  �� شراكة مع ا�جامعة األمر�كية �� الشارقة ل��و�د خر�ج��ا بوظائف �� قطاع ا�خد  الشركةدخلت  -

خر�ج�ن الرمز. تم تصميم ال��نامج لتطو�ر جيل املستقبل من القادة من خالل تجر�ة التعلم ا�خطط لها ، والتدر�ب أثناء  

 .الشركة لدى العمل ، والتطو�ر الوظيفي. عند االن��اء بنجاح من ال��نامج ، يتم تمديد فرص ا�خر�ج�ن  

املؤسسات   )  الشركة ، ترخيص هامش قص�� األجل ، و�ذلك أصبحت واحدة من أو��  ADXاملالية ( منح سوق أبو ظ�ي لألوراق   -

املالية �� اإلمارات العر�ية املتحدة ال�ي تقدم هذا العرض لعمالئنا. يوفر هذا للشركة فرصة لتوسيع نطاق عروض االستثمار  

 مة طو�لة األجل.املق��حة لعمال��ا و�عز�ز قدر��ا التنافسية من خالل توف�� قي 



 
 . شركة الرمز كوربوریشن لإلستثمار والتطویر ش.م.ع

  2021نة ـن السـوكمة عـقریر الح ـت
 

22 
 

  �ساهم   وال�ي  للشركة  الرئي�ىي  النشاط  ضمن  تدخل ال�ي  و ع�� أعمال صناعة السوق لشركة شعاع �ابيتال    الشركة  استحوذت -

 . واملساهمة �� سيولة السوق وكفاء��ا وجذب املستثمر�ن تطو�ر األسواق املالية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ، ��

 



تقــــــر�ــــــر 
الستدامةا



01 رئيس مجلس اإلدارةرسالة من 

02 �حة سريعة عن الرمز

| رحلتنا

| خدمات الرمز

| رؤ�تنا ورسالتنا وقيمنا

03 ن�جنا �� البييئة وا�جال االجتما�� وا�حوكمية

04 من�جنا �� إدارة املوارد البشر�ة

| توظيف وتطو�ر ومشاركة املوظف�ن
• اكتساب املواهب

• )التدر�ب والتطو�ر(تمك�ن املوظف�ن 

| �شكيل مستقبلنا بالتنوع واإلنصاف والشمول 
• التوط�ن

| التقدير

| �حة املوظف ورفاهيتھ
• 19استجابتنا لـ�وفيد 

05 ا�حوكمة و�دارة ا�خاطر

| االل��ام با�حوكمة

| الن�اهة املهنية وأخالقيات العمل

| اإلطار التشغي��

| السياسات واإلجراءات

06 العمل البيئي

الرقمنة والتطو�ر |

| حماية كوكبنا جدول
ت
حت��ا

الم



01 رئيس مجلس اإلدارةرسالة من 



ل� ��االستدامةلتعز�زاملستمرةالرمزجهودالتقر�رهذايو�ح.2021لعاماالستدامةتقر�رلكمأقدمأن�سعد�ي
مجلساءأعضيدركعاملية،نظرةذاترائدةماليةمؤسسةبصفتنا.والبيئةوموظفيناالشركةأعمالجوانبمنجانب
.االستدامةلتعز�زاملبادرةهذهبقيادةال��امهمالتنفيذيةواإلدارةاإلدارة

واإلدارةافية�شفوالتواصلاألخال��والسلوكاالمتثالثقافةبخلقالتاماالل��امع��رحل��ا،طوالالرمز،حافظت
التنوعخلقو للشر�اتفعالةحوكمةتأسيس��رئيسًيادوًراالعواملهذه�لتلعب.املؤسسيةللمخاطراملن�جية

 واملساواة،
ً
.القادمةلألجيال�وكبناحمايةعنفضال

.2021لعاماالستدامةتقر�رمراجعة��الوقتبذلكمع���شكركم

إ��أتطلع.ادمةالقالسنوات��النمو��جهودناوستستمرجوهرها��االستدامةبوجودإس��اتيجيتنا�عز�ز�سعدنا
.املستقبليةالتقار�ر��الشركةتقدممشاركة

االح��ام،بقبول وتفضلوا

األحبا�ي�ح�يظافر 
اإلدارةمجلسرئيس

2



02 �حة عن الرمز 



14.3
11.6

13.6

2018 2019 2020

15.063
11.930 13.802

2018 2019 2020

AED

18.6BN
32.3BN

FLOWS

عمالءال

54.0K
CUSTOMERS

54,132

42,429 42,431

2018 2019 2020

إدارة األصول  أسواق رأس 
املال

4

الرمز شركة مساهمة عامة مقرها دولة االمارات العر�ية 
مدرجة �� سوق د�ي املا�� و تخضع لرقابة هيئة ,  املتحدة

. االوراق املالية و السلع و سلطة د�ي ل�خدمات املالية

دولة �� لية املااألسواق �� تطو�رتلعب الرمز دوًرا بارًزا ��
وائز  إلمارات العر�ية املتحدة وحصلت ع�� العديد من ا�جا

2018للعام م��ا جائزة أفضل وسيط �� الشرق األوسط
ا�ع من بانكر ميدل ا�ست، باإلضافة إ�� جائزة أفضل ص

من بانكر ميدل ا�ست وجائزة أفضل 2018سوق للعام  
من  جلو�ال بانكنج اند 2020وسيط أوراق مالية للعام 

ألوراق فاينا�س باإلضافة إ�� عدة جوائز من سوق أبوظ�ي ل
.  املالية وسوق د�ي املا�� وناسداك د�ي

تأسست الرمز ��

ذ  وا ح ت اس
�ي ك� ع

2016 عام

استحواذات ع�� 
شر�ات نظ��ة

صا�ع سوق 
املشتقات

1998

2016 عام

2016 عام



إدارة األصول، صناعة السوق، توف�� السيولة، تمو�ل الشر�ات، وساطة األوراق املالية، إدارة �شمل تقدم الرمز مجموعة كب��ة من املنتجات املالية 

واملستقبلي�ن�ستمر الشركة �� تطو�ر منتجا��ا �غرض توف�� جميع ا�خدمات االستثمار�ة لعمالئنا ا�حالي�ن. االكتتاب العام األو��، واإلستشارات املالية 

خدمات الرمز

التداول بالهامش

2012منذ •
امش �� احد املزودين الرئيسي�ن للتداول باله•

اإلمارات العر�ية املتحدة بالقيمة
تمو�ل مقابل األصول •

ألوراق املالية�� االوساطة 

2001منذ •
ألف حساب عميل54•
ة�� اإلمارات العر�ية املتحد% 5حصة سوقية بنسبة •
االسهم وادوات الدخل الثابت  واملشتقات•

إدارة األصول والصناديق

2016منذ •
مليار درهم0.5إدارة أصول بقيمة •
� الصندوق املا�� الوحيد القائم ع�•

الدرهم االمارا�ي �� دولة  اإلمارات 

العر�ية املتحدة

صناعة السوق 

2016منذ •
ةالر�ادة �� صناعة السوق وتوف�� السيول•
مشتقات ناسداك•

محفظة الشركة

غ�� قابلة للتداول •
ألغراض اس��اتيجية �عزز نمو إيرادات•

األ�شطة التجار�ة داخل الرمز

�حة مختصرة عن األ�شطة التجار�ة للرمز

5

تمو�ل الشر�اتخدمات 

2010منذ •
رائدة �� عمليات الدمج، واالستحواذات، •

و�عادة الهي�لة، واالكتتاباتالتقييمات،
.ا�خاصة والعامة



رؤ�تنا ورسالتنا وقيمنا
�م�عزى نجاح عمالئنا ونمو الشركة إ�� األفراد املوجودين لدينا وفكرهم ودوافعهم ورؤ��

اح��ام وضع معاي�� مستمرة بصفتنا مؤسسة تقدمية ناجحة مالًيا بأع�� درجات الن�اهة، نحظى ب
.عمالئنا، زمالئنا، وا�جتمع

رؤ�تنا |

رسالتنا |
:ن خاللاملساهمة �� النمو الوط�ي بخلق قيمة لشر�ائنا و�ناء شرا�ات طو�لة األجل مع عمالئنا م

وتمهيد الطر�ق لالستثمار املسؤولعقباتتجاوز ال•
تقديم خدمة متم��ة لعمالئنا•
إحداث أثر اقتصادي إيجا�ي �� مجتمعنا•

قيمنا

خلق القيمة
خلق قيمة لعمالئنا وشر�ائنا

الن�اهة 
بأع�� املعاي�� ونحتفظ �ش�ل صارم نتمسك 

باستقالليتنا

االبداع 
من املصادر ولدينا العديد إننا مبدعون 

ونتم�� �سرعة البد��ة �� مهامنا

التعاون 
عالقات تأسيس فضل و األ �عمل مًعا إلبراز 

عمل ناجحة

6



03 من�جنا إزاء املمارسات البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشر�ات 



8

4. التقدير

1. من�جنا إزاء إدارة املوارد البشر�ة

2. �عي�ن املوظف�ن وتطو�رهم ومشارك��م

A | استقطاب املواهب
B | عي�ن املوظف�ن وتطو�رهم ومشارك��م�

3. �شكيل مستقبلنا بما يضمن التنوع واإلنصاف والشمول 
A | التوط�ن

6. ا�حوكمة وادارة ا�خاطر

7. البيئة

5. �حة ورفاه املوظف�ن 

A |  19مواجهتنا ل�وفيد

شر�ات إن تحديد مسؤوليات املمارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة ال
 
ً
��خيص من خالل تجميع نتائجمجال أعمالنا يتمع�� االك�� تطبيقا

:�ائنااملمارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر�ات وتقييم شر 

تم�� مك��ا من الستال�ي و ثالث سنوات تمتد ع��، بدأت الرمز �� رحلة تحول 2019منذ 
.وتقديم ا�خدمات �� املنطقة وخلق نمو مستدام و��شاء هو�ة مم��ة

تمرار�ة ساضمان لل��اكجزء من هذا التحول، لقد حددنا ثالثة مجاالت رئيسية لل��ك�� ع

:�شمل هذه ا�جاالت الرئيسية. االستدامة ع�� مدى سنوات

ا�حوكمة و�دارة ا�خاطر البيئة

شر�ات جزًء ال أن االهتمام املمعن واملستمر بمسؤولياتنا تجاه املمارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة ال
ر�ائنا، ا�جهات املوظف�ن، العمالء، ش(طو�ل، وعالقاتنا مع شر�ائنا الع�� املدىجاحناو يتجزأ من عملياتنا

).املنظمة، وا�جتمعات
نرى 

:  ا�جال االجتما��
فر�ق العمل



04 ر�ةمن�ج متطور إزاء إدارة املوارد البش



.ة ناجحة�عد املوارد البشر�ة  من األصول األك�� قيمة ألي شرك

متطلبات للتكيف مع 2021لدينا �ش�ل مطرد �� عام املوارد البشر�ة إدارةنمت 
البشر�ةان الدارة املوادر. األعمال خاصة �� ظل املسار ا�جديدة الذي تبنتھ الشركة

ا�جاالت م��االعديد منإ��ا تلعب دوًرا حيوً�ا ��. كب�� ع�� جميع األقسام األخرى أثر
وظيفي التوظيف والتعلم والتطو�ر و�دارة األداء والتعو�ضات واملزايا والتقدم ال

.واإلرشاد و�شراك املوظف�ن وتقديرهم 

ومات واألدوات شاملة ��دف إ�� تزو�د املنضم�ن ا�جدد باملعلملية ��يئةعاإلدارةلدى 
ل نواص. لشركةعملية انضمامهم لوالدعم الضرور��ن لالزدهار �� دورهم أثناء 

�ر ��دف بناء الشهادات املهنية والتدر�ب والتطو دعم االستثمار �� موظفينا من خالل
. قادة املستقبل

إن التعليم، املؤهالت، السلوك، 
واألخالق �� الصفات الرئيسية 

.فال�ي نقيمها قبل �عي�ن أي موظ
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تمرس�ن واملؤهل�ن املاملوظف�نوا�حافظة ع��لدينا �� أننا نب�ي القادة من خالل جذبةالقيمة األساسيتتمثل 
 و 

ً
ذلك ، لدينا عملية لتحقيق. القادر�ن ع�� حمل قيمنا واملساهمة �� نجاحنا وتحقيق النتائجواملالئم�ن ثقافيا

السوق بينما نب�ي توظيف واختيار منظمة تمنح فرصة متساو�ة ل�جميع وتمكننا من تحديد املواهب املناسبة ��

وو�االت لينكدانمن2021تنوعت مصادر املواهب لدينا �� عام . م��تنا التنافسية ونحافظ عل��ا ونحس��ا
.مهايارالختمساحة كب��ة لمنحتناالعشوائية ال�ي التقديمات التوظيف وا�جامعات واإلحاالت الداخلية و 

ن جذب املواهب وتطو�ر للسنة الثالثة ع�� التوا�� ، قمنا بتنفيذ برنامج ناجح لتنمية املبتدئ�ن تمكنا من خاللھ م
أشهر �� 5ناوب مدتھ تضمن ال��نامج تدر�ًبا تمهيدًيا ، و�رنامج ت. مهارا��م ليصبحوا مح��ف�ن �� ا�جال املا��

د االن��اء منعن. شهادا��م املهنيةحصولهم ع�� األقسام الهامة لتلقي تدر�ب عم�� و�رشاد باإلضافة إ�� دعم 
حول امل�ان ، نتوصل إ�� اتفاق متبادلال�خص املبتدئالتناوب ووفًقا لعملية تقييم من الشركة و عملية

من�� القطاع املا��خ��ة�ستثمر الرمز أيًضا �� املهني�ن ذوي ا�. األفضل الستثمار مواه��م ومتا�عة حيا��م املهنية
.حسن كفاءة عملنا�م ومهارا��م وال�ي بدورها �عزز ديناميكيات فر�قنا وت�ؤسسات مالية متنوعة ملشاركة معرفم

نما تركز عملية بي. ألعمالناهامة �� الرمز ، ننظر إ�� مستو�ات متنوعة الكتساب املواهب ع�� أ��ا اس��اتيجية 

 التوظيف لدينا ع�� القدرات الفنية ، فإننا نركز �ش�ل متساٍو ع�� ضمان أن ي�ون املر�حون 
ً
.مناسب�ن ثقافيا

�نالتوظيف والتطو�ر والتفاعل من قبل املوظف

استقطاب املواهب

�س��دف فر�ق استقطاب املواهب 
.  زةلدينا املر�ح�ن ذوي ا�خلفيات البار 

نحن ندرك بأن الشركة ال�ي تمتلك 
من املوظف�ن تمكننا متنوعةقاعدة 

. من خدمة عمالئنا �ش�ل أفضل

12
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أحدها التأكد . ، �ان ترك��نا األسا��ي هو تطو�ر مهارات املوظف�ن بطر�قة تدعم أولو�ات أعمالنا2021�� عام 
 حاصل�ن ع�� اللشهاداة الالزمة و من أن جميع املوظف�ن 

ً
ومواصلة الدور املنوط ��م ألداء معتمدين مهنيا

ي ساعات التطو�ر امل�من ٪ 100ومن اإلنجازات ال�ي تحققت �� هذا الصدد تحقيق معدل إتمام . تطورهم امل�ي
.ع�� اعتماد هيئة األوراق املالية والسلع واألسواقوحصول خمسة م��م موظف36وا��اء  امتحانات من قبل 

 ع�� ماك
ً
نحو �غرض توجيھ املوظفالتقدم الوظيفي للموظف�ن من خالل برامج التوجيھ والتدر�ب ركزنا أيضا

ة الحتضان النمو والتغي�� من خالل �عز�ز ثقافموظفينا إلهام �� خلق قادة وتتمثل رؤ�تنا . �علم القيادة 
روري أمر ضمبنية ع�� النمو أن بناء بيئة بنحن نؤمن. الشركة للمساءلة وامللكية واالستقاللية �� م�ان العمل

.ملواصلة التحس�ن واالبت�ارودعم الزمالء لتمك�ن األفراد من النمو والتطور 

تمك�ن املوظف�ن
)التدر�ب والتطو�ر(
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 محـددة تراجع الرمز بانتظام بنية القوى العاملة وتفرض �سـ
ً
با

مـــــن خـــــالل إجـــــراء عـــــدة . لضـــــمان التنـــــوع واإلنصـــــاف والشـــــمول 
نا تحلـــــــيالت ع�ـــــــ� القـــــــوى العاملـــــــة ا�حاليـــــــة وخلفيـــــــا��م، حـــــــدد

.التنوعمجاالت يلزمها التحس�ن ووضعنا اس��اتيجية لز�ادة

قــــــد ، أشــــــار التحليـــــل إ�ـــــ� أن الرمـــــز 2021د�ســـــم�� 31كمـــــا �ـــــ� 
20لـــــدى الشـــــركة. تنويـــــع القـــــوى العاملـــــةاســـــتطاعت  تحســـــ�ن 

وع سنواصــــل مراقبــــة التنــــ. جنســــيات رئيســــية 3، م��ــــا جنســــية

.2022لدينا وسنعمل ع�� تحسينھ �� العام 

2021٪ �ــ� عــام 31ادت القــوة العاملــة النســائية لــدينا إ�ــ� كمــا ز 
حيــــث أن املســــاواة بــــ�ن ا�جنســــ�ن 2020٪ �ــــ� عــــام 20مقارنــــة بـــــ 

.واألجور املتساو�ة من أهم أولو�اتنا

ا وتحســـ�ن سنواصـــل جهودنـــا �ـــ� تنويـــع املواهـــب ال�ـــي �ســـتقط��
و�ــل الشــمول والــذي مــن شــأنھ أن يــدفع نجاحنــا ع�ــ� املــدى الط

.وتحس�ن ا�حفاظ ع�� املوظف�ن

شمول �شكيل مستقبلنا بالتنوع واإلنصاف وال

لقـوة والوحـدة تكمـن �ـ� ألننـا �علـم أن ابـذلك نل�ـ�م . تدرك الرمز أهميـة التنـوع والشـمول وتل�ـ�م بتعز�ـز بيئـة تقبـل جميـع الثقافـات 

.من�لهم�سمح لنا خدمة عمالئنا �ش�ل أفضل ويساعد موظفينا ع�� الشعور بأ��م �� مما . التنوع

التوط�ن

 مع مبادرة ح�ومة اإلمارات العر�
ً
ية تماشيا

إلمارات املتحدة لتمك�ن وتطو�ر مواط�ي دولة ا
امج العر�ية املتحدة ، طورت شركة الرمز برن

نمية توط�ن �جذب املواطن�ن اإلماراتي�ن وت
��نامج يتضمن هذا ال. مهارا��م واالحتفاظ ��م

ت برنامج خر�ج�ن حصري لتطو�ر القيادا
.اإلماراتية
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تقـــيس أداء لــدينا عمليــة تقيـــيم أداء منظمــة وقو�ــة. تتتوافــق أهــداف أداء موظفينــا مـــع اســ��اتيجية ا�جموعــة وخطـــة العمــل
أداءطــو�ر بطاقــات �ــ� بدايــة العــام ، يــتم ت. وتقيــيم لســلوكهم خــالل العــام موظفينــا بنــاًء ع�ــ� مســاهم��م �ــ� تحقيــق األهــداف

هـذا . مؤشـرحملـھ �ـل جميع املوظف�ن ال�ي تحـدد مؤشـرات األداء الرئيسـية ال�ـي سـيتم تقييمهـا �ـ� ��ايـة العـام والـوزن الـذي ي�
إم�انــات موظفينــا تتــيح لنــا عمليــة تقيــيم األداء هــذه تحديــد. عنــد ا�حاجــةت�ــحيح ادا��ــم �ســمح للمــوظف�ن بتتبــع أهــدافهم و 

.ا�حوافزوالتعرف ع�� األفراد املتم��ين الذين �ستحقون امل�افأة من خالل ال��قيات والز�ادات وامل�افآت وخطط

 الفور�ة وتـم منحهـا للمـوظف�ن الـذين يقـدمون جهـود اسـتثنائية حوافزتم وضع سياسة ل�
ً
. افـآت ماليـة صـغ��ةم��شـ�ل فـورا

التقدير.مرتبطة بتحقيق األولو�ات االس��اتيجيةطو�لة األجلحوافزأطلقت شركة الرمز أول خطة 

هال�حة والرفا

.يام اإلجازات�� الرمز، �عطي األولو�ة ل�حة موظفينا ورفاهي��م ولذلك نقدم مجموعة متنوعة من املنافع عالوة عن أ

جـــازة �ل واال وسياســـاة العمـــل مـــن املنـــ�شـــمل �عـــض هـــذه املنـــافع منـــافع التـــأم�ن الصـــ�� واألســـنان والتـــأم�ن ع�ـــ� ا�حيـــاة 
ة والتعلـــيم لنســـمح لهـــم بمواصـــلة الدراســـواجـــازات تفـــرغنقـــدم أيًضـــا ملوظفينـــا إجـــازات دراســـية. املرضـــية و�جـــازة األبـــوة

.العا��
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مواجهتنا 

19لكوفيد 

عند مواجهتنا لهذه 
، األوقات االستثنائية
لنا �ان الشاغل الرئي��ي

ا وعمالئنحماية فر�قنا 

.ي��مورفاه

�� �� التأث�� ع�وفيد ، استمر جائحة 2021�� عام 
مة ا�جهود املع��ف ��ا دولًيا �ح�و إال أن العالم ، 

، ائجةا�جاإلمارات العر�ية املتحدة �� احتواء تأث��
، ��اعللسيطرةلواتخاذ جميع التداب�� االح��از�ة 

ب�� �� ساعدت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �ش�ل ك
.توف�� عودة سلسة إ�� العمليات التجار�ة

ظنا أثناء التكيف مع الوضع الطبي�� ا�جديد ، حاف
اية ع�� نفس املعاي�� العالية ل��وتو�والت الرع

ع�� والسالمة واألمن ، و�التا�� ، تمكنا من ا�حفاظ
.منظمة �عمل ب�امل طاق��ا

�� للموظف�ن ل�حصول عكما قمنا بتنظيم حملة 
األسبوعية  PCRاختبارات عمل جرعات التطعيم و 

، مما لراحة املوظف�ناملكتبال�ي يتم إجراؤها داخل 
.بيئة �شغيل �حيةساعد �� خلق

ات تلقى املوظفون بانتظام بروتو�والت و�رشاد
وفيد اصابة ب�السالمة التباعها �� أعقاب أي حاالت 

عمال إ�� تفعيل خطط استمرار�ة األ وال�ي تؤدي 19
 ع�� عند ا�

ً
توصية مجموعة عمل حاجة بناءا

.استمرار�ة األعمال
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05 ا�حوكمة وادارة ا�خاطر



ن يتوقـــــف نجاحنـــــا ع�ـــــ� مـــــوظفي الرمـــــز الـــــذي
. تنا�عملــــــون باســــــتمرار ع�ــــــ� ال��ــــــوض برســــــال

عـــــــــــّزز هـــــــــــذه ا�جهـــــــــــود بالهيا�ـــــــــــل التنظيم
ُ
يـــــــــــة، �

دائمـة اس��اتيجيات إدارة ا�خاطر، حواراتنا ال
.مع فر�قنا واالدارة التنفيذية
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جميعتوحدوأنظمةو�جراءاتسياساتمنالرمزشركةحوكمةإطاريت�ون 
.قرارال�حابألللمسؤولياتومتم��وا�حفصلاإلطارهذايحدد.األ�شطة

عليھرفو�شلديناامل�يوالسلوكاألخالقياتدليلع��العملإطاريرتكز
ددمحعملإطارإ��باإلضافةاإلدارة�جلسالتا�عةوالرقابةاإلدارة�جان

.للتصعيدبوضوح

�شمل إطار حوكمة 
الشر�ات لدينا 
:العناصر اآلتية

�جان الشركة االدار�ة�جان مجلس اإلدارة 

�جنة التدقيق-
�جنة ال��شيحات وامل�افآت -
�جنة االستثمار وا�خاطر-

الصندوق ادارة -
املش��يات-
املطلع�ن-
تكنولوجيا -

املعلومات
إدارة األصول -

التنفيذيةاإلدارة -
املبادرات-
االستثمارات-
االصول -
ا�خاطر-

ة واملساءلة مبادئ ا�حوكمة الرشيدة للشر�ات بما �� ذلك الشفافيتام بتطبيقل��ام ال�عد اال
ة مستدامة واملسؤولية واالستقاللية واإلنصاف �� جميع أعمالنا أمًرا بالغ األهمية لتقديم قيم

.ملساهمينا وتحقيق نمو طو�ل األجل

االل��ام با�حوكمة الرشيدة
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تفصــيل توقعاتنــا يبــ�ن بال. �عــد دليــل األخالقيــات وســلوكيات العمــل الــدليل األسا�ــ�ي �جميــع املــوظف�ن
ة �ختلــــف فيمــــا يخــــص تصــــرفات املوظــــف والســــلوكيات املتوقعــــة واالمتثــــال و�تبعــــھ سياســــات خاصــــ

وظفينـا ملمـون نجري تدر�ًبا �شـ�ل سـنوي ع�ـ� االمتثـال و�ـرامج تدر�بيـة لضـمان أن جميـع م. اال�شطة
.بالسياسات واإلجراءات

الن�اهة املهنية وأخالقيات العمل 

.بادئناواملوظف�ن للتصرف وفق مواملدراء�عتمد سمعتنا ع�� حسن تقدير ونزاهة مسؤولينا،  1

2

3

4

أو أي ســوء ��ــجع جميــع املــوظف�ن ع�ــ� إثــارة مخــاوفهم �شــأن ســلوك غ�ــ� أخال�ــ� فع�ــ� او مشــ�وك بــھ
أو تصـــــرف للمـــــديرأو املشـــــرف أو القســـــم القـــــانو�ي أو مســـــؤول حوكمـــــة الشـــــر�ات أو موظـــــف االمتثـــــال

.املدقق الداخ�� أو رئيس املوارد البشر�ة

اخن نتــــو�� أع�ــــ� درجــــات الكتمــــان والســــر�ة مــــن خــــالل سياســــة اإلبــــالغ عــــن ا�خالفــــات، نتــــيح خــــط ســــ
مــــن أي م�ــــان �ــــ� العــــالم لإلبــــالغ 24/7مجهــــول الهو�ــــة أو ع�ــــ� التواصــــل عــــن طر�ــــق اإلن��نــــت أو الهــــاتف 

.بأسلوب سري 

متثـــــــال شــــــرف مـــــــدراء اإلدارة القانونيــــــة و�دارة االمتثـــــــال و�دارة املــــــوارد البشـــــــر�ة ع�ــــــ� اســـــــ��اتيجيات اال �
ل ثالثـــــة واألخالقيـــــات و�دارة ا�خـــــاطر العامليـــــة، وتراجـــــع �جنـــــة التـــــدقيق املنبثقـــــة عـــــن مجلـــــس االدارة �ـــــ 

.أشهر وع�� أساس سنوي أ�شطة االمتثال والبالغات عن ا�خالفات
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قائمة تداول املطلع�ن والئحة االسهم املمنوعة 

عن التداول 

األ�شطة التجار�ة ا�خارجية 

الهدايا وال��فيھدليل االمتثال

سياسات الرمز الرئيسية

20

ياألمن السي��ا�/ السر�ة/ خصوصية البيانات

ا�خاصة/ االستثمارات ال�خصية

التحقق من العمالء واملعلومات األساسية

تضارب املصا�ح 

وسائط / االتصاالت ووسائل اإلعالم العامة
التواصل االجتما��

مواجهة غسل األموال

دليل االخالقيات وسلوكيات العمل

سياسات األرشفة و�جراءا��ا عملية التصعيد



االدارة العلیا /  مجلس االدارة/ ا�جهھ الرقابية
�جنة التدقيق

خط الدفاع االول  خط الدفاع الثا�يخط الدفاع الثالث

خطوط االعمال

اجراءات الرقابة الداخلية

التدقیق الداخلي

الرقابة املالية

القسم القانو�ي

ادارة ا�خاطر

تكنولوجيا املعلومات

ادارة االمتثال

��
خار

 ا�
يق

دق
الت

ية
يم

نظ
الت

هة 
�ج

ا

مل تتح) مال�ي العمليات(األ�شطة التجار�ة 
علقة املسؤولية الرئيسية إلدارة ا�خاطر املت

 ال
ً
تصميم باأل�شطة التشغيلية اليومية شاملة

.والتشغيل وتطبيق الضوابط

يحدد األخطار الناشئة �� س�� العمل اليومي من
خالل تقديم االمتثال والرقابة �� ش�ل أطر 

العمل، السياسات، األدوات، والتقنيات لدعم 
إدارة ا�خاطر واالمتثال مثل تفو�ض السلطات

.و�جالت ا�خاطر

 عما إذا �انت
ً

يقدم ضماًنا موضوعًيا ومستقال
وظائف ا�خط األول والثا�ي �عمل بفعالية 
وتحمل مسؤولية اإلبالغ للمجلس و�جنة 

التدقيق، باإلضافة إ�� تقديم ضمان ل�جهات 
التنظيمية واملدقق�ن ا�خارجي�ن بأن ثقافة 

ا�حوكمة �� املؤسسة فعالة �� تصميمها 
.و�شغيلها

االطار التشغي��

21

الثة �ستخدم الرمز نموذًجا م�وًنا من ث
�� إطار هذا النموذج، . خطوط دفاع

يحدد مجلس اإلدارة اتجاه ا�جموعة 
بتحديد الرؤ�ة، الرسالة، القيم، 

ا �عد تفوض املسؤولية فيم. وا�خاطرة
.  لتحقيق أهداف املؤسسة لإلدارة

ن اإلدارة �ستلم الهيئة املنظمة  تقار�ر م
ية �شأن النتائج ا�خطط لها والفعل
ن واملتوقعة، باإلضافة إ�� تقار�ر ع

.ا�خاطر و�دارة ا�خاطر



تثال، وليتصرفوا يب�ن دليل االخالقيات وسلوكيات العمل بوضوح أن �ل موظف يتحمل مسؤولية اإلملام بمتطلبات االم

.  وفق القوان�ن واملبادئ التوج��ية والسياسات والعمليات ذات الصلة ال�ي تنطبق عل��م

ولوجيا، وا�خيارات تل��م الشركة �� املقابل بمساعدة املوظف�ن �� فهم القواعد املعمول ��ا وتوف�� التدر�ب، التكن

.  الرقمية �غية مساعدة الرمز �� تحقيق االمتثال

امج التدر�ب لضمان أننا ع�� علم باستمرار بأحدث اللوائح ومعاي�� الصناعة، ُيطلب من موظفينا املشاركة �� بر 
لية للنمو املستمر، املس��دفة وا�خصصة ال�ي �شمل، دون حصر، التطورات �� القطاع املا�� واملمارسات املثالية الداخ

:أ�شأنا أيًضا مجلس لألخالقيات والسلوك التجاري �شمل مهامھ

السياسات واإلجراءات
 ملبادئنا االساسللتصرفو �افة موظفينا مدرائنا تقييم و نزاهة  �حة �عتمد سمعتنا ع�� 

ً
يةوفقا مجموعة من املبادئ والقواعد 

ي�� العملالتوج��ية تب�ن  كيفية �س

إطار تفو�ض السلطات للمجموعة

شر�ات تحدد وتحكم تفو�ض السلطات للمجموعة فيما ب�ن ال
ت التا�عة واإلدارة واملسائل املالية وغ�� املالية والو�اال 

.واملفوض�ن بالتوقيع

التدقيق/ مراقبة ا�حوكمة

ائح مراقبة ما إذا �ان املوظفون يمتثلون إ�� القواعد واللو 

والسياسات واإلجراءات الداخلية وا�خارجية

طلق دليل األخالقيات وسلوكيات العمل رسمًيا �� 
ُ
2020أ

لتتما��ى بال�امل مع اهدافنا ا�جديدة والقيم الثقافية

اقبة تطبيق الدليل مر

توف�� تدر�ب منتظم ومواد �عليمية للموظف�ن

اإلبالغ عن أي مخالفات لإلدارة املعنية
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06 يالعمل البيئ



الرقمنة والتطور 

24

ش�ل لقد أدت رحلة الرقمنة واألتمتة �� شركة الرمز إ�� ا�حد �
وظفينا كب�� من العمل اليدوي وكذلك ا�خطأ البشري مما سمح مل

.بال��ك�� ع�� األ�شطة التحليلية

راق تم إطالق إس��اتيجية ا�جموعة �خدمات الوساطة �� األو 
وال�ي 2022ومن املقرر االن��اء م��ا خالل عام قبل عام املالية 

ا واسًعا وعروًضا مع تحس�ن رحالت العمال
ً
..ءستوفر نطاق



.العالم��الكر�ون بصمةلتقليلخطتنافيھبدأناالذيالعامهو2021عام�ان
ست�ون النتائجأن�عتقد،2022عام��ستنطلقال�ياملبادراتمنالعديدمع

.القادمةالسنوات��وضوًحاأك��

موادجميعتوزيعيتمحيث،ورقيةغ��اجتماعاتمبادرةالرمزتتخذا
��قمًيار تقديمهايتمأوآمن�ش�لاإلدارةمجلسمستوى منبدًءااالجتماعات

.وال�خصيةاالف��اضيةاإلعداداتمن�ل

لديناالاألعمدعمقسمو�تلقى،للمراقبةوخاضعةمركز�ةطا�عاتتركيبتم
ا�جاالتديدوتحاالستخداممستو�اتلتتبعاملطبوعةاملوادعنمنتظمةتقار�ر

.تحسي��ايمكنال�ي

األخرى املبادراتتنفيذإبطاءإ��2021عام��19�وفيدجائحةاستمرارأدى
ف��االشروعإ��نتطلعفإننا،ذلكومع،فر�قناأعضاء�حةع��ل�حفاظ

.أك���ش�لاالفرادسالمةوضعتحسنبمجرد

ا العمل من نواصل توثيق تأث��نا ع�� العالم ووضع خطط لتعز�ز العديد من زواي

.أجل تقليل بصمتنا الكر�ونية قدر اإلم�ان

حماية 

كوكبنا
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إخالء مسؤولية تقر�ر االستدامة

.، لإلبالغ عن التقدم ا�حرز لهذا العام") التقر�ر("2021إصدار تقر�ر االستدامة للعام  ") الشركة("�شار إل��ا مجتمعة باسم (ع والشر�ات التا�عة لها .م.�سر شركة الرمز لالستثمار والتطو�ر ش

افق التقر�ر مع متطلبات هيئة األوراق املالية والسلع .يتو

.ثمار�ة املهنيةملالية واالستة الذلك ، قبل العمل ��ذا التقر�ر ، يجب أن تفكر �� مدى مالءمة التقر�ر فيما يتعلق ��ذه األمور ، و�ذا �ان ذلك مناسًبا ، اطلب املشور .تم إعداد التقر�ر دون مراعاة أهدافك أو وضعك املا�� أو احتياجاتك

.تأكيدات �شأن النتائج املستقبليةأيالتقر�ر ، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر البيانات التطلعية ، �سري اعتباًرا من تار�خ هذا التقر�ر ، وليس املقصود منھ تقديم

)  أي خسارة الحقةبما �� ذلك(ومع ذلك ، ال تضمن الشركة دقة أو اكتمال أو حداثة التقر�ر، ولن تكون مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو أو أخطاء �� ، أو أي خسارة أو ضرر . تم ا�حصول ع�� التقر�ر من مصادر �عتقد الشركة أ��ا موثوقة

.نا��ئ عن االعتماد ع�� املعلومات الواردة �� هذا التقر�ر

ا لذلك ، ال يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان أو �عهد ، صر�ًحا أو ضمنًيا ، من قبل الشركة أو بالنيابة ع��ا فيما يتعلق بالتقر�ر ، . الشركة ليست ملزمة بتحديث املعلومات الواردة �� هذا التقر�ر
ً

ينب�� االعتماد ع�� دقة أو اكتمال أو وال وفق

.لم يتم تدقيق هذا التقر�ر. عدالة التقر�ر أو اآلراء الواردة هنا وتخ�� الشركة مسؤولي��ا عن جميع املسؤوليات الناشئة عن هذا التقر�ر أو فيما يتعلق بھ

 تد�� الشركة بمثل هذا البيان بحسن نية و�عتقد أن. ت معينةارا�� هذا التقر�ر ، قد �ع�� الشركة عن توقع أو اعتقاد �شأن األحداث أو النتائج أو العوائد املستقبلية �ش�ل عام أو فيما يتعلق باستثم
ً

ومع ذلك ، فإن مثل . لها أساًسا معقوال

.ال تقدم الشركة أي ضمان للعائدات املستقبلية. يةهذه البيانات التطلعية تخضع للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى ، مما قد يؤدي إ�� اختالف النتائج الفعلية مادًيا عن هذه البيانات التطلع
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