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 بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 

  2020 2019 
 ألف درهم درهمألف  إيضاح 
    

 13.264 15.841 9 العمولة اتصافي إيراد
    

 40.710 28.423  من ذمم الهامش المدينة  إيرادات التمويل

 2.675 4.389  إيرادات التمويل من الودائع
 (8.731) (6.044)  التمويل تكاليف

    

 34.654 26.768  صافي إيرادات التمويل 

    

 14.570 27.349 10 تمويل الشركات، واالستشارات، واإليرادات األخرىاإليرادات من 
 (16.723) (31.011) 11 خسارة االستثمار، صافي

 (41.456) (42.656) 12 مصاريف عمومية وإدارية

 (234) (7.162) 16 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
    

 4.075 (10.871)  الربح للسنة   /)الخسارة( 

    
 - -  الدخل الشامل اآلخر

    

 4.075 (10.871)  الدخل الشامل للسنة   / إجمالي )الخسارة(
    

 0.007 (0.020) 32 العوائد األساسية والمخفضة للسهم )درهم(  / )الخسائر(
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 المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 

 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

 

 اإلجمالي  أرباح محتجزة  عام الحتياطي اال نظامي ال حتياطي اال االستحواذاحتياطي  رأس المال  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
       

 473.664 127.540 19.525 60.649 (283.966) 549.916 2019يناير  1الرصيد في 
 4.075 4.075 - - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 - (408) - 408 - - النظاميإلى االحتياطي  تحويل
       

 477.739 131.207 19.525 61.057 (283.966) 549.916 2019ديسمبر  31الرصيد في 
       

       
 477.739 131.207 19.525 61.057 (283.966) 549.916 2020يناير  1الرصيد في 

 (10.871) (10.871) - - - - للسنة الخسارة الشاملةإجمالي 
 - - (19.525) 19.525 - - النظاميإلى االحتياطي  تحويل

       

 466.868 120.336 - 80.582 (283.966) 549.916 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد

 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

 
  2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
    

    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 4.075 ( 10.871)  الربح للسنة  /)الخسارة( 

    تعديالت للبنود التالية: 
 2.352 3.460  استهالك    
 1.061 1.161  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
 (2.675) ( 4.389)  إيرادات التمويل من الودائع   
 16.129 8.868  تكاليف التمويل    
 18.402 22.347  األرباح والخسائرعلى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   محققةخسائر غير    
 20 220  صافي خسارة االنخفاض في القيمة على االستثمارات العقارية     
 (7.562) ( 1.707)  توزيعات أرباح  إيرادات  

 ( 566) 6.393  ، صافي خسائر االئتمان المتوقعةمخصص   
 - ( 3.858)  عند االستحواذ  شراء صفقة خيار   
 (19) -  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات   
 - 14  حق االستخدام  استهالك أصل  
    
  21.638 31.217 

    التغيرات في: 
 63.710 215.500  الذمم التجارية المدينة و ذمم الهامش   
 10 2.914  موجودات أخرى   
 ( 164) 16.314  ودائع الضمان   
 8.102 ( 9)  أسواق األوراق المالية مبالغ مستحقة من   
 1.268 24.141  مبالغ مستحقة إلى أسواق األوراق المالية   
 8.777 45.319  والمستحقات الذمم الدائنة   
    

 112.920 325.817  النقد من األنشطة التشغيلية 
 (1.436) ( 3.039)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 (16.129) ( 8.868)  تكاليف التمويل المدفوعة 
    

 95.355 313.910  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (5.632) ( 2.437)  شراء ممتلكات ومعدات 

 49 -  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات   
 2.675 4.389  إيرادات فوائد مستلمة 

 7.562 1.707  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
 ( 230.119) ( 164.265)  األرباح والخسائر شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 263.961 169.218  األرباح والخسائر متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 - 10.260  النقد المستحوذ عليه  بعد استبعاد ، تابعةستحواذ على شركة اال
 (33.006) ( 59.597)  أشهر  3زيادة في الودائع المستحقة بعد ال
    

 5.490 ( 40.725)  من األنشطة االستثمارية   / صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ( 115.609) ( 136.926)  سداد قروض 

 - ( 41)  سداد الجزء األساسي من مطلوبات عقود اإليجار  
 26.975 9.799  متحصالت من قروض 

    
 (88.634) ( 127.168)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية صافي 

    
 12.211 146.017  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

    
 16.564 28.775  النقد وما يعادله في بداية السنة  

    
 28.775 174.792 19 النقد وما يعادله في نهاية السنة 
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 معلومات الشركة  1

 

، وهي شركة مساهمة  1998شركة مساهمة عامة )"الشركة"( في عام   –تأسست شركة الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير   

مدرجة في سوق دبي المالي وتنظمها هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية وهي عامة مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ية. تعتبر شركة الرمز مؤسسة مالية رئيسية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك باإلضافة إلى هيئة دبي للخدمات المال

 ، واإلقراض، وصناعة السوق، وتوفير السيولة، والبحوث.والوساطةإدارة األصول، وتمويل الشركات، 

 

األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )يُشار إليها معاً بـ "المجموعة"( في االستثمار وإدارة المؤسسات التجارية  تتمثل 

والصناعية والزراعية وتقديم خدمات الوساطة بما في ذلك الوساطة في بيع وشراء األسهم، وتداول الهامش، وصناعة السوق 

، دبي، 32000ت واألنشطة ذات الصلة. إن العنوان المسجل للشركة هو صندوق بريد وتوفير السيولة، وأداء جميع المعامال

 اإلمارات العربية المتحدة.

 

 رفبراي 22دارة بتاريخ اإلمجلس  وفقاً لقرار 2020ديسمبر  31تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

2021. 

 

 

 أسس اإلعداد 2

 

وات المالية المشتقة والموجودات والمطلوبات المالية داأل إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناءتم  

 اتواالستثماربالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر    المصنفة  والموجودات والمطلوبات المالية  األخرى المحتفظ بها للمتاجرة

 لتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التقارير المالية.وا ةالعقاري

 

، وتم تقريب كافة القيم إلى أقرب ألف درهم، تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم"( 

 ما لم يُشار إلى خالف ذلك. 

 

 

 بيان االمتثال  3

 

الصادرة عن المجلس  "(IFRS)" إلعداد التقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية  

 .2015 لسنة( 2واألحكام المعمول بها في القانون االتحادي اإلماراتي رقم )( IASB) الدولي للمعايير المحاسبية

 

 

 الموحدة  عرض البيانات المالية 4

 

على نية المجموعة وقدرتها المفترضة على  السيولة بناءً  من أجلالخاص بها  الموحد المجموعة بيان المركز المالي تعرض 

تحليل يتعلق  30من البند المقابل من بنود البيان المالي. يرد في اإليضاح رقم  المطلوبات/الموجوداتاسترداد/تسوية غالبية 

 المالية رالتقاريبعد تاريخ  شهراً  12( وأكثر من متداولة) التقارير الماليةشهراً من تاريخ  12أو التسوية في غضون  باالسترداد

 (.متداولة)غير 
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 واإلفصاحات التغييرات في السياسات المحاسبية  5

 

 ُمعّدلة الجديدة و التفسيرات ال معايير وال 

على المعايير، الجديدة  التعديالتالمحاسبية المطبقة متوافقة مع تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة، باستثناء  السياساتإن 

تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة السنوية . تعتقد اإلدارة بأنه ليس لهذه التعديالت 2020يناير  1الفعّالة اعتباراً من 

 للمجموعة:

 

 ؛: تعريف األعمال3 رقم لتقارير الماليةعداد اتعديالت على المعيار الدولي إل •

المحاسبة ومعيار  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 ؛صالح معيار معدل الفائدة: إ39الدولي رقم 

 ؛الماديةتعريف  8 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي •

 ؛ و19كوفيد ب المتعلقةامتيازات اإليجار  16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 .اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية •

 

 

 أسس التوحيد  6

 

بما في ذلك الشركات   2020ديسمبر    31والشركات التابعة لها كما في    للشركةتتكون البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية   

المهيكلة الخاضعة للسيطرة. تقوم المجموعة بتوحيد شركة تابعة عندما تسيطر عليها. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة، 

ن لديها القدرة على التأثير على تلك أو يصبح لديها حقوق، في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ويكو

 العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

 

بشكل عام، هناك افتراض ينص على أن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. ومع ذلك، في الظروف الفردية، قد تواصل  

ة على ممارسة السيطرة حتى في ظل ملكيتها ألكثر من ٪ من األسهم أو قد ال تكون قادر50المجموعة 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 50

 تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، بما في ذلك:

 تثمر فيها وتصميمها الغرض من الشركة المس •

 األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك األنشطة وما إذا كان بإمكان المجموعة توجيه هذه األنشطة •

ما إذا كانت المجموعة معرضة، أو لديها حقوق، في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها، ولديها القدرة  •

 تنوع هذه العائدات.على التأثير على 

 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية  

كافة األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة )باستثناء أرباح أو  استبعادللمجموعة. يتم 

 ر معامالت العمالت األجنبية( المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. خسائ

 

يتم المحاسبة عن التغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة  

ومكونات  حقوق الملكية غير المسيطرة  ما في ذلك الشهرة( والمطلوبات وذات الصلة )ب  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.

 

 تحويل الموجودات إلى أوراق ماليةاالستثمار في الشركات التابعة والمنشآت المهيكلة وعمليات  حولتم عرض اإلفصاحات  

   .34في إيضاح  الموجوداتوأنشطة إدارة 
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 أسس التوحيد )تتمة(  6

 

 أساس التوحيد   أ( 

 

 . عمليات دمج األعمال   1

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 

يتم سنوياً اختبار أي شهرة ناتجة للتحقق من تعرضها لالنخفاض في القيمة. يتم على الفور إدراج أي للتحديد بالقيمة العادلة. 

. 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  المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم بصورة عامة    ال يتضمن االعتبار

 

 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  تعريف األدوات المالية كحقوق ملكية،  

 لالعتبارالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة إدراج ، ويتم تقارير ماليةلقيمة العادلة في تاريخ كل المحتمل اآلخر با  االعتبارقياس 

 .  األرباح والخسائرالمحتمل ضمن 

 

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

الشركة المستحوذ عليها(، يتم حينئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافآت االستبدال الخاصة بالطرف المستحوذ في   عليها )مكافآت

المحول عند دمج األعمال. يتم تحديد ذلك استناداً إلى قياس مكافآت االستبدال في السوق مقارنةً بقياس مكافآت  االعتبارقياس 

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

 

المفترض، والذي يتطلب من اإلدارة تحديد معدل تبادل األسهم والقيمة الشراء    اعتبارتتطلب محاسبة االستحواذ العكسي احتساب   

 العادلة لألسهم المتبادلة. تم احتساب هذا كاحتياطي استحواذ.  

 

 الشركات التابعة    .2

يطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة ،أو لديها  سالشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تُ إن   

حق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على المنشأة. 

يم ما إذا كان لديها سيطرة في حال كانت هناك تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة. يتضمن تقوم المجموعة بإعادة تقي

ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق السيطرة االحترازية المحتفظ بها )مثل تلك الناتجة عن عالقة اإلقراض( أكثر جوهرية 

 وتؤدي إلى سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها.  
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   7

  

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

 يُذكر خالف ذلك.

 

 تحويل العمالت األجنبية  7.1

 العملة الوظيفية وعملة العرض 

تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي )"درهم"(. بالنسبة لكل شركة في المجموعة، تحدد المجموعة العملة الوظيفية  

 ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الوظيفية. 

 

 المعامالت واألرصدة 

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

 

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

الناشئة عن األنشطة غير التجارية في اإليرادات / المصاريف التشغيلية  المالية. يتم إدراج جميع فروق صرف العمالت األجنبية

 . األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحداألخرى ضمن بيان 

 

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

 اج.اإلدر

 

 إدراج إيرادات الفوائد  7.2

 

 . طريقة معدل الفائدة الفعلي 1

، يتم إدراج إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لكافة 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

الفائدة كذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لكافة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب مصاريف 

المطلوبات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية 

، فترة أقصر إلى إجمالي القيمة الدفترية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية أو، عند اللزوم

 لألصل المالي.

 

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

تأثير معدالت الفائدة المختلفة المحتملة التي قد يتم  كذلكاالعتبار في معدل الفائدة الفعلي  تأخذ عملية احتساب الهامش. ومن ثم،

المبالغ تحصيلها في مراحل مختلفة من العمر المتوقع لألصل المالي، والخصائص األخرى لدورة حياة المنتج )بما في ذلك 

 لغرامات(. ورسوم اوفوائد  المدفوعة مقدماً 
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 )تتمة(  إدراج إيرادات الفوائد 7.2

 

 )تتمة(  . طريقة معدل الفائدة الفعلي1

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

االئتمان، فإنه يتم خصم التغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بمعدل الفائدة الفعلي األصلي مع تعديل الحق على 

يتم إدراج الفرق عن القيمة الدفترية السابقة كتعديل إيجابي أو سلبي على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي القيمة الدفترية.  

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

  الفائدة الفعلي.

 

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

في معدالت الفائدة في السوق كذلك على تغيير معدل الفائدة الفعلي، ولكن عندما يتم إدراج األدوات مبدئياً بمبلغ يساوي المبلغ 

 إعادة تقدير مدفوعات الفائدة المستقبلية بشكل جوهري على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام.األساسي، عندها ال تؤثر عملية 

 

 المماثلة  المصاريف/  واإليرادات   التمويلإيرادات . 2

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية والطرق األخرى.  المحتسبةالفوائد  ومصاريفمن إيرادات الفوائد  التمويل إيراداتيتكون صافي  

 إيراداتكل من  بحيث تقدم    الموحدوالدخل الشامل اآلخر  األرباح والخسائر  بشكل منفصل في بيان    عن هذه اإليراداتتم اإلفصاح  

 معلومات متماثلة وقابلة للمقارنة. التمويل ومصاريف التمويل

 

الفوائد على الموجودات المالية، بخالف تلك التي تعتبر ذات قيمة ائتمانية منخفضة، من خالل تطبيق  إيراداتتحتسب المجموعة  

 معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي.

 

 

 إيرادات الرسوم والعموالت  7.3

 

ت المالية التي تقدمها لعمالئها. يتم إدراج تحصل المجموعة على إيرادات الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدما  

 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  

 .7.3.2رقم واإليضاح  7.3.1متعددة، 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   7.3.1في وقت معين أو في نهاية فترة العقد لخدمة مقدمة بمرور الوقت )ما لم يُنص على خالف ذلك في اإليضاح رقم  

 (.7.3.2رقم 

 

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

  العميل.
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 )تتمة(  الرسوم والعموالت  إيرادات  7.3

 

 . إيرادات الرسوم والعموالت من الخدمات التي يتم فيها استيفاء التزامات األداء بمرور الوقت 1

 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 

 إدراجالسترداد. وبالتالي، يتم  ل. تتبلور الرسوم بشكل عام في نهاية كل شهر وال تخضع  اً سط صافي قيمة األصول شهريعلى متو

 اإلدارة بشكل عام في نهاية كل شهر. رسوماإليرادات من 

 

في  الم رسوم األداء عادةً رسوم األداء على العوائد التي تزيد عن عائد السوق المعياري المحدد، خالل فترة العقد. يتم است 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 كبيرالذي يكون فيه 

 

 محدد األداء في وقت   استيفاء التزامات الرسوم والعموالت من الخدمات التي يتم فيها  إيرادات . 2

السيطرة على الخدمات  تحويلبمجرد  محدد أداء المجموعة في وقتٍ  استيفاء التزامات فيها  المقدمة عندما يتم إدراج الخدماتيتم  

األساسية، أو بالنسبة للرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء المعاملة أو الخدمة  استكمالإلى العميل. يحدث هذا عادةً عند 

الرسوم والعموالت الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على   الفئة  معين، بعد استيفاء معايير األداء المقابلة. تشمل هذه

و أوراق مالية أخرى، أو شراء أو بيع لطرف ثالث، مثل الترتيب / المشاركة أو التفاوض على االستحواذ على أسهم أ معاملة

 المحددة في العقد بنجاح.  المعاملةالمجموعة التزام أداء واحد فيما يتعلق بهذه الخدمات، وهو إتمام    لدى.  الوساطةاألعمال، ورسوم  

 

 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

يحق للمجموعة فقط الحصول على الرسوم عند إتمام أداء المجموعة عند االنتهاء بنجاح من المعاملة األساسية.    منافعسوى    يستلم

 .المعاملة

 

د متغير. تقدر المجموعة المبلغ الذي يحق لها الحصول عليه ولكنها تقيّ يعبارة عن مبلغ اعتباررسوم تمويل الشركات هي إن  

كبير في  عكسمعاملة إلى الرسوم المقدرة في سعر الإدراج  ه لن يؤديأن إلى حٍد كبيرهذا المبلغ حتى يكون من المحتمل 

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

 

 رسوم الوساطة  

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

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

  العمولة مستحقاً في تاريخ التداول.
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 إيرادات الرسوم والعموالت )تتمة(   7.3

 

 . أرصدة العقود3

 ، لم يكن لدى المجموعة أية موجودات أو مطلوبات تعاقدية تتعلق بخدمات الوساطة المقدمة.2020ديسمبر  31كما في  

 

 ر صافي الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائ  7.4

 

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 قة باألرباح وفروق صرف العمالت األجنبية المتعل

المالية والمطلوبات المالية المصنفة  والموجودات ،في عالقة التحوط االقتصادي ولكنها غير مؤهلة لعالقات محاسبة التحوط

، األرباح والخسائرلمقاسة بالقيمة العادلة من خالل غير التجارية ااألرباح والخسائر وكذلك الموجودات بالقيمة العادلة من خالل 

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

 

 اإلدراج المبدئي   –األدوات المالية   7.5

 

 اإلدراج . تاريخ 1

في األحكام  اً ، أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفالتداولفي تاريخ  اً الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيإدراج يتم  

في إطار زمني  الموجوداتالمالية التي تتطلب تسليم  الموجوداتالتعاقدية لألداة. وهذا يشمل الصفقات العادية، أي شراء أو بيع 

هوامش للعمالء عند شراء األوراق المالية وتحميل الإدراج في السوق. يتم السائدة محدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف 

 األموال على حسابات العمالء.

 

 . القياس المبدئي لألدوات المالية 2

في كما سيرد المبدئي على شروطها التعاقدية ونموذج األعمال إلدارة األدوات  اإلدراجيعتمد تصنيف األدوات المالية عند  

(، 7.7 رقم يضاحاإلبقيمتها العادلة )كما هو محدد في  اً يتم قياس األدوات المالية مبدئي. 7.7.1.2و 7.7.1.1ين رقم اإليضاح 

 أو طرح  يتم إضافةحيث  ، األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل   المدرجةالمالية والمطلوبات 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.1الربح أو الخسارة لليوم  المبدئي عن سعر المعاملة، تحتسب المجموعة
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 األول . الربح أو الخسارة لليوم 3

عندما يختلف سعر المعاملة لألداء عن القيمة العادلة في البدء، وتعتمد القيمة العادلة على طريقة تقييم تستخدم فقط المدخالت  

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 والمطلوبا4

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

 قياسها كما يلي:

 

 7.7.1التكلفة المطفأة، كما ورد في إيضاح  -

 7.7.5، كما ورد في إيضاح األرباح والخسائرالقيمة العادلة من خالل  -

 

، كما ورد في إيضاح األرباح والخسائرتقوم المجموعة بتصنيف وقياس مشتقاتها ومحفظة المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل  

، مما يستبعد أو يقلل بشكل جوهري من  األرباح والخسائر. قد تخصص المجموعة أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل 7.7.1

 .7.7.5في إيضاح  قياس أو إدراج عدم التوافق، كما ورد

 

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

 االحتفاظ بها للمتاجرة ومشتقات األدوات.

 

 تحديد القيمة العادلة  7.6

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

 

حيث تكون المدخالت المستخدمة في التقييم غير معدلة لألسعار المتداولة من أسواق نشطة   –األدوات المالية  1المستوى  -

اس. تأخذ المجموعة في الحسبان األسواق للموجودات والمطلوبات المتماثلة والتي تكون متاحة للمجموعة في تاريخ القي

كنشطة فقط في حال وجود أنشطة تجارية كافية تتعلق بحجم وسيولة الموجودات والمطلوبات المتماثلة عند وجود أسعار 

 .بيان المركز المالي الموحدملزمة وقابلة للممارسة متاحة في تاريخ 

تخدمة في التقييم جوهرية، ومشتقة مباشرة أو غير مباشرة من  حيث تكون المدخالت المس -األدوات المالية  2المستوى  -

بيانات السوق القابلة للمالحظة المتاحة لفترة عمر األداة بأكملها. تتضمن تلك المدخالت األسعار المتداولة للموجودات أو  

نشطة والمدخالت القابلة  المطلوبات المشابهة في أسواق نشطة، األسعار المتداولة لألدوات غير المتماثلة في أسواق غير

االئتمان. باإلضافة لذلك،  وهامشللمالحظة غير األسعار المتداولة مثل معدالت الفائدة ومنحنيات العائد، التقلبات الضمنية، 

 قد تطلب التعديالت لظروف أو موقع األصل أو المدى الذي يتعلق بالبنود القابلة للمقارنة مع األداة المقيمة. بالرغم من ذلك،

في حال كانت التعديالت تعتمد على المدخالت غير القابلة للمالحظة والتي هي جوهرية للقياس بأكمله، ستقوم المجموعة 

 .3بتصنيف األدوات ضمن المستوى 

 

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 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  7

 

 والمطلوبات المالية المالية  الموجودات  7.7

 

 بالتكلفة المطفأة ذمم الهامش المدينة والذمم التجارية المدينة  7.7.1

 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. -

ل المالي في تواريخ محددة من التدفقات النقدية التي تكون بشكل فردي مدفوعات للمبلغ الرئيسي تزيد الشروط التعاقدية لألص -

 والفائدة والمبلغ الرئيسي القائم.

 

 إن تفاصيل هذه الشروط موضحة أدناه. 

 

 . تقييم نموذج األعمال1

وعة للموجودات المالية لتحقيق أهداف تقوم المجموعة بتحديد نموذج أعمالها بمستوى يعكس بشكل أفضل كيفية إدارة المجم 

 أعمالها:

 

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

 إدارة تلك المخاطر؛ 

العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية كيفية تعويض مدراء األعمال )مثالً: إذا ما كان التعويض يعتمد على القيمة  -

 التعاقدية المحصلة(.

 

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 والفائدة2

كخطوة ثانية من عملية تصنيفها، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية لألصل المالي لتحديد إذا ما كان يستوفي اختبار  

 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 
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 األرباح والخسائر المشتقات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  7.7.2

 

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

 

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

أو المعدالت، التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني، أو المتغير اآلخر، بشرط في حالة المتغير غير المالي، غير محدد 

 ، "الضمني"(.لطرف العقد )أي

يتطلب صافي استثمار غير مبدئي أو صافي استثمار مبدئي أصغر من المطلوب لألنواع األخرى من العقود المتوقع أن   -

 تكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق.

 يتم تسويته بتاريخ مستقبلي. -

 

 رة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاج 7.7.3

 

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية أو المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة عندما يتم شرائها أو إصدارها بشكل  

أساسي لجلب األرباح قصيرة األجل من خالل األنشطة التجارية أو تشكل جزء من محفظة األدوات المالية التي يتم إدارتها سويةً، 

إطار حديث لجلب األرباح قصيرة األجل. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة وقياسها   والتي يكون لديها دليل

األرباح والخسائر والدخل الشامل في بيان  العادلة. يتم إدراج التغيرات في القيمة بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلةفي 

 دة في إيرادات االستثمار وفقاً لشروط العقد، أو عند تكوين حق الدفع.. يتم إدراج إيرادات الفائاآلخر الموحد

 

 األموال المقترضة  7.7.4

 

عقب اإلدراج المبدئي، يتم قياس األموال المقترضة الحقاً بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في الحسبان  

فائدة الفعلي. يتم فصل األداة المالية المجمعة والتي تحتوي على التزام ومكون حقوق ألي تكاليف تشكل جزءاً ال يتجزأ من سعر ال

 ملكية في تاريخ اإلصدار.

 

 

 األرباح والخسائر الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  7.7.5

 

إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة هي غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي تم تخصيصها من قبل اإلدارة إما  

. تخصص 9عند اإلدراج المبدئي أو مطلوب قياسها إلزاماً بالقيمة العادلة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند اإلدراج المبدئي عند استيفاء أحد المعايير التالية. يتم تحديد األرباح والخسائر يمة العادلة من خالل اإلدارة فقط أداة بالق

 :كل أداة على حدةالتخصيص على أساس 
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 )تتمة(   والمطلوبات الماليةالمالية  الموجودات  7.7

 

 )تتمة(  األرباح والخسائر الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  7.7.5

 

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 

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

 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   

باستثناء الحركة في القيمة العادلة للمطلوبات المخصصة األرباح والخسائر العادلة. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة في 

وعة. تستحق الفائدة المكتسبة أو  نسبة للتغيرات في مخاطر االئتمان الذاتية للمجماألرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل 

في إيرادات الفائدة أو مصاريف الفائدة، على التوالي، األرباح والخسائر  المتكبدة في األدوات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل  

ال يتجزأ من باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع األخذ في الحسبان ألي خصم/عالوة وتكاليف المعاملة المؤهلة التي تشكل جزءاً 

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  .7.2معدل الفائدة التعاقدي، كما ورد في إيضاح 

كإيرادات استثمار عند تكوين حق  بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدفي األرباح والخسائر لة من خالل العاد

 الدفع.

 

 إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  7.8

 

ائية التي تستحوذ فيها ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف موجوداتها المالية عقب إدراجهم المبدئي، كجزء من الظروف االستثن 

 المجموعة، أو تتخلص من، أو تنهي خط األعمال. ال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية.

 

 استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية  7.9

 

 للتعديل الجوهري في الشروط واألحكام  نتيجةاالستبعاد  

إعادة التفاوض حول الشروط واألحكام بالمدى الذي يحوله تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي، مثل قرض إلى عميل، عند  

لقرض جديد بشكل كبير، مع الفرق المدرج كاستبعاد الربح أو الخسارة، بمدى عدم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة. يتم 

 ألغراض قياس خسارة االئتمان المتوقعة. 1تصنيف القرض المدرجة بشكل جديد في المرحلة 
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 اسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص السي 7

 

 )تتمة(  استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 7.9

 

 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 •

 المقابلالتغير في الطرف  •

 إذا كان التعديل في تلك األداة يستوفي معايير المدفوعات الحصرية للمبلغ الرئيسي والفائدة. •

 

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

ائدة الفعلي األصلي، تقوم المجموعة بإدراج تعديل على الربح أو الخسارة، بمدى عدم في التدفقات النقدية المخصومة بمعدل الف

إدراج خسارة االنخفاض في القيمة سلفاً. بالنسبة للمطلوبات المالية، تأخذ المجموعة في الحسبان تعديل كبير بناًء على العوامل 

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

 المائة.

 

 االستبعاد لغير التعديل الجوهري  

 . الموجودات المالية 1

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

استالم التدفقات النقدية من األصل المالي. تقوم المجموعة أيضاً باستبعاد األصل المالي إذا كان يحول األصل المالي والتحويل 

 مؤهل لالستبعاد.  

 

 لمجموعة بتحويل األصل المالي في حال، وفقط في حال، إما:تقوم ا 

 

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

 أو 

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

 ".تحويلبموجب اتفاقية " ثالث
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 االستبعاد لغير التعديل الجوهري )تتمة(  

 . الموجودات المالية )تتمة( 1 

التعاقدية الستالم التدفقات النقدية ألصل مالي )األصل األصلي(، إن اتفاقيات الوساطة هي معامالت تسترد فيها المجموعة الحقوق   

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

 الثالثة التالية:

 

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

 المبالغ المدفوعة مقدماً قصيرة األجل مع حق االسترداد الكامل للمبلغ المقترض زائداً الفائدة المستحقة بمعدالت السوق

 إلى المستلمين المحتملين ضمانباعتباره إال ال يمكن للمجموعة بيع أو تعهد األصل األصلي  -

على المجموعة تحويل أي تدفقات نقدية تقوم بالتحصيل نيابة عن المستلمين المتحملين من دون تأخير مادي. باإلضافة   يجب -

لذلك، إن المجموعة غير معنية بإعادة االستثمار في تلك التدفقات النقدية، باستثناء االستثمارات في النقد وما يعادله، ويتضمن 

 بين تاريخ التحصيل وتاريخ التحويل المطلوب إلى المستلمين المحتملين.الفائدة المكتسبة، خالل الفترة 

 

 يكون التحويل مؤهالً لالستبعاد في حال: 

 

 قيام المجموعة بتحويل جميع المخاطر والفوائد المحتملة لألصل، أو   -

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

 

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

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

 

بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من أصل أو عند دخولها في اتفاقية وساطة، ولم تقم بتحويل أو عند قيام المجموعة  

االحتفاظ بجميع مخاطر أو مكافآت ملكية األصل أو تحويل السيطرة على األصل بشكل جوهري، يتم إدراج األصل بناًء على 

تقوم المجموعة أيضاً بإدراج االلتزام المتعلق به. يتم قياس األصل المشاركة المستمرة للمجموعة في األصل. في تلك الحالة، 

 المحول وااللتزام المتعلق به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 

 

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

 التي قد يتطلب من المجموعة سداده، أيهما أقل.

 

في حال كانت المشاركة المستمرة تأخذ شكل خيار خطي أو مشترى )أو كليهما( في األصل المحول، يتم قياس المشاركة المستمرة  

األصل المقاس بالقيمة العادلة، يكون بالقيمة التي يتطلب من المجموعة دفعها عند إعادة الشراء. في حال خيار الشراء الخطي في  

 مدى المشاركة المستمرة للشركة محدود إلى القيمة العادلة لألصل المحول وسعر ممارسة الخيار، أيهما أقل.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  7

 

 استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  7.9

 

 التعديل الجوهري )تتمة( االستبعاد لغير  

 . المطلوبات المالية 2

فس يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم استيفاء االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من ن 

ستبدال أو التعديل كاستبعاد لاللتزام المقترض وبشروط مختلفة جوهرياً، أو شروط التزام حالي معدلة جوهرياً، تتم معاملة ذلك اال

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

 

 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  7.10

 

لية ويتم إدراج صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حال، وفقط في تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات الما  

حال، وجود حق قانوني قابل للتطبيق لمقاصة القيم المدرجة ووجود نية للتسوية على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات 

 وتسوية المطلوبات في وقت واحد.

 

باإلجمالي في بيان المركز المالي الموحد باستثناء عند استيفاء شروط المعايير  يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية عادةً  

 الدولية إلعداد التقارير المالية.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  7.11

 

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

 مالية لتحديد وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. 

 

يتضمن الدليل الموضوعي للموجودات المالية المنخفضة القيمة صعوبة مالية جوهرية للمقترض، عجز أو تأخر من قبل المقترض،  

أخرى مؤشرات على أن المدين أو المصدر إعادة هيكلة للمبلغ المستحق إلى المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة بطريقة 

 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؛ •

 المستحقة من أسواق األوراق المالية واألرصدة البنكية.المبالغ  •

 

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

 شهراً: 12االئتمان المتوقعة لـ 

 خفضة في تاريخ التقارير المالية؛ وأدوات الدين التي يتم تحديدها بأنها ذات مخاطر ائتمان من •

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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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  7

 

 )تتمة(   ة الموجودات الماليةاالنخفاض في قيم 7.11

 

 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،  

المجموعة في الحسبان معلومات معقولة وداعمة ذات صلة ومتاحة من دون تكلفة غير مستحقة أو جهد. يتضمن هذا تحليل تأخذ 

 معلومات كمية ونوعية، بناًء على التجربة التاريخية للمجموعة وتقييم ائتماني مستق ويتضمن معلومات متوقعة. 

 

 يوماً. 30في حال تجاوز مواعيد االستحقاق بأكثر من  تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان زادت بشكل جوهري 

 

 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  •

 ؛ أوالضمان )في حال وجود ضمان محتفظ به(

 يوماً. 90األصل المالي تجاوز مواعيد االستحقاق بأكثر من  •

 

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

ن المتوقعة الناتجة من أحداث العجز التي تكون شهراً هي جزء من خسائر االئتما  12لألداة المالية. إن خسائر االئتمان المتوقعة لـ  

 شهراً(. 12شهراً بعد تاريخ التقارير المالية )أو فترة أقصر في حال كان العمر المتوقع لألداة أقل من  12ممكنة خالل 

 

ها المجموعة لمخاطر إن الفترة القصوى المعتبرة عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض في

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

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

 

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

 

 الصعوبات المالية الحادة من قبل المقترض أو الُمصدر؛ •

 يوماً؛ 90اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لمدة تزيد عن  •

 كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى؛ إعادة جدولة قرض أو دفعة مقدمة من قبل المجموعة بناًء على شروط ما  •

 أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو •

 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية. •
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  7

 

 )تتمة(   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 7.11

 

 الموحد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز الماليعرض  

 للموجودات. بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية  إدراجها يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم  

 

 التعزيزات االئتمانية: تقييم الرهن والضمانات المالية   7.12

 

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  7.13

 

إن سياسة المجموعة هي تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل المسترد في عملياتها الداخلية أو بيعه. يتم تحويل  

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 

بها للبيع بقيمتها العادلة )في حال كانت موجودات مالية( والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ 

 يتوافق مع سياسة المجموعة. االسترداد فيما 

 

 المشطوبات  7.14

 

يتم شطب الموجودات المالية جزئياً أو كلياً فقط عندما ال تتوقع المجموعة استرداد األصل المالي ككل أو كجزء. في حال كانت  

ص ومن ثم يتم  القيمة التي يتوجب شطبها أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة، يتم أوالً معاملة الفرق كإضافة إلى المخص

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

 

 النقد وما يعادله  7.15

 

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  7.16

 

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   

تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )ناقصاً أية حوافز إيجار مدينة(، مدفوعات   مدى فترة عقد اإليجار.دفعها على 

تتضمن مدفوعات  .اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية

من المؤكد أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا  اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي

. يتم إدراج دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو كانت مدة عقد اإليجار تُظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء

 . فعيقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدمعدل كمصاريف في الفترة التي 

 

 الممتلكات والمعدات  7.17

 

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  7.17

 

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

 

 سنة 30 مباني المكاتب

 سنوات 5 معدات مكتبية 

 سنوات 5 سيارات

 سنوات 5 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  

الدخل واألرباح والخسائر في متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في بيان األصل )ويتم احتسابها كالفرق بين صا

 الشامل الموحد عند استبعاد األصل.

 

يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر  

 مناسباً.مستقبلي إذا كان ذلك 

 

 االستثمارات العقارية   7.18

 

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 

 الالحقة.  بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي تكلفته ألغراض المحاسبة

نموذج تقييم   من خالل تطبيقمستقل  وخارجي معتمد    مقيّمالتقييم السنوي الذي يتم إجراؤه من قبل    بناًء علىيتم تحديد القيم العادلة  

 .موصى به من قبل لجنة معايير التقييم الدولية

 

يرجي الرجوع إلى اإليضاح ابلة للمقارنة.  باستخدام طريقة المبيعات الق  3ضمن المستوى    االستثمارات العقاريةيتم تصنيف تقييم 

 العادلة. للمعلومات حول تراتيبية القيمة 31 رقم

 

 غير المالية  الموجودات قيمة في نخفاض اال  7.19

 

، 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 

التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس  للوحدة المولدة للنقدفردي، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد 

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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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  7

 

 )تتمة(  غير المالية الموجودات قيمة في نخفاض اال  7.19

 

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 للنقدإذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو 

ألرباح والخسائر  في بيان االقيمة مباشرةً في نخفاض االخسارة إدراج القابلة لالسترداد. يتم  قيمته( إلى الوحدة المولدة للنقد)

 والدخل الشامل اآلخر الموحد.

 

 الشهرة التجارية  7.20

 

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

 

يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي االعتبار الُمحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة،  

وأي حصة سابقة محتفظ بها عن صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد. إذا كانت القيمة العادلة 

ت المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت جميع لصافي الموجودا

الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يتعين 

عادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ إدراجها في تاريخ االستحواذ. إذا كانت نتيجة إ

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

 شراِء صفقة.

 

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

القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية المستحوذ عليها في أحد عمليات دمج األعمال، اعتباراً من تاريخ االستحواذ، إلى كل وحدة 

دمج، بصرف النظر عما إذا قد تم تخصيص من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة، والتي من المتوقع أن تستفيد من ال

 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  

بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو الخسائر من االستبعاد.   المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة

يتم قياس الشهرة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة 

 المنتجة للنقد.
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 مة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الها  7

 

 )تتمة(  الشهرة التجارية 7.20

 

 المخصصات  7.21

 

من المحتمل الحاجة يتم إدراج المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استنتاجي( كنتيجة لحدث سابق و 

إلى تدفقات نقدية خارجة لموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية التزام وإمكانية إجراء تقدير موثوق لقيمة االلتزام. عندما يكون تأثير 

القيمة الزمنية للمال مادياً، تحدد المجموعة مستوى المخصص من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة 

الدخل واألرباح والخسائر يعكس المعدالت الحالية المتعلقة بااللتزام. يتم عرض المصاريف المتعلقة بأي مخصص في بيان 

 الشامل اآلخر صافي أي تعويض في المصاريف التشغيلية األخرى.

 

 الموجودات االئتمانية  7.22

 

ك أو االستثمار في الموجودات بالنيابة عن عمالءها. ال يتم تقدم المجموعة خدمات ائتمان وخدمات ائتمانية أخرى تتمثل في تملي 

إدراج الموجودات المحتفظ بها بصفة مستأمن، ما لم يتم استيفاء اإلدراج، في البيانات المالية الموحدة حيث أنها ال تمثل موجودات  

 المجموعة.

 

 توزيعات أرباح على أسهم عادية  7.23

 

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

 المجموعة. 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  7.24 

 

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

للموظفين وطول فترة الخدمة، شريطة انقضاء الحد األدنى لفترة المتحدة. يعتمد استحقاق هذه المكافآت على قيمة أخر راتب 

 الخدمة. يتم احتساب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.

 

 االلتزامات الطارئة  7.25

 

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 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  7

 

 الة بعدغير فعّ  هاالمعايير الصادرة ولكن 7.26

 

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، 

 

 التأمين؛عقود  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 : تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة؛1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 ؛3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  –اإلشارة إلى اإلطار النظري  •

 ؛16معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على  –متحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات قبل االستخدام المقصود منها  •

 ؛37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تكاليف استيفاء العقد  –العقود الُمكِلفة  •

الشركة التابعة  -: اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 ؛ولية إلعداد التقارير المالية ألول مرةكمطبق للمعايير الد

؛ ٪ المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية10رسوم األدوات المالية في اختبار الـ  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 و  

 الضريبة في قياسات القيمة العادلة –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 

سيكون لتطبيق هذه المعايير والتعديالت الجديدة تأثير جوهري على البيانات المالية عند تطبيقها في الفترات   ال تتوقع الشركة بأنه 

 المستقبلية.

 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  8

 

الفتراضات التي تؤثر على مبالغ يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات وا 

اإليرادات والمصاريف، والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة المدرجة. إن الشكوك حول هذه 

االفتراضات والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في 

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

تختلف النتائج الفعلية عن تلك المحاسبية للمجموعة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد 

المتعلقة بالمصادر المستقبلية المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام واالفتراضات  التقديرات. عند تطبيق السياسات

والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقارير المالية، والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء 

 .وبات خالل السنة المالية القادمةتعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات والمطل

 

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

إن البنود ذات التأثير األهم على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة عكسها في االفتراضات في حال أو عند حدوثها. 

  جوهرية لإلدارة موضحة أدناه بالنسبة إلى األحكام/التقديرات المتضمنة.بجانب األحكام و/أو التقديرات ال
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 )تتمة(   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 8

 

 خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات المالية  8.1

 

 حصيل على أساس فردي.القابل للت الهامش المدينة والذمم التجارية المدينةيتم إجراء تقدير لمبلغ ذمم  

 

: 2019)ألف درهم  250.183في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، بلغ إجمالي ذمم التداول بالهامش المدينة ما قيمته  

االئتمان  خسائرعلى التوالي. بلغ مخصص ألف درهم(  147.466: 2019)ألف درهم  11.201و ألف درهم( 327.865

يتم إدراج  على التوالي. ألف درهم( 2.892: 2019)ألف درهم  4.453و : ال شيء(2019)ألف درهم  4.832المتوقعة قيمة 

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

 الموحد.الشامل اآلخر 

 

 مبدأ االستمرارية  8.2

 

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

قد تلقي بشكوك    استمرار أعمالها في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت جوهرية من عدم اليقين

وفقاً لمبدأ االستمرارية. بناًء على ذلك، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً  على االستمرارجوهرية حول قدرة المجموعة 

 لمبدأ االستمرارية.

 

 ( كمستأجر )المجموعةتحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد واإلنهاء  8.3

 

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أية فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  

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. 

 

جموعة عقود إيجار تتضمن خيار تجديد وإنهاء. تطبق المجموعة قرارها عند تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول لدى الم 

ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه. بمعنى أنها تأخذ في االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزاً 

أو اإلنهاء. بعد تاريخ بدء العقد، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك اقتصادياً لها لممارسة إما التجديد 

حدث جوهري أو تغير في الظروف التي تقع ضمن نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار 

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

 

 الموجودات االستثمار في أنشطة إدارة  8.4

 

تعمل المجموعة كمدير لصندوق االستثمار النقدي سكاي وان وعادةً ما يركز تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق  

حصص مدرجة ورسوم اإلدارة   ةللمجموعة في الصندوق )بما في ذلك أيسوق المال هذا على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية  

 المتوقعة( وحقوق المستثمرين الستبعاد مدير الصندوق.

 

٪. نتيجة لذلك، 13الحصة االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق أقل من    إنبالنسبة لهذا الصندوق الذي تديره المجموعة،   

 كوكيل للمستثمرين، وبالتالي لم تقم بتوحيد هذا الصندوق.خلصت المجموعة إلى أنها تعمل 
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 العموالت  إيرادات صافي  9

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.892 6.833 سوق أبوظبي لألوراق المالية
 7.548 8.465 سوق دبي المالي
 - 694 اإليرادات الثابتة

 96 59 ناسداك دبي المحدودة
 34 37 عموالت أخرىالبورصة وعموالت خارج 

 (306) (247) خصومات حسومات و
   
 15.841 13.264 
   

 

 تصنيف إيرادات العمولة  أ.

 

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

الخدمات الرئيسي. يشتمل الجدول كذلك على تسوية لصافي إيرادات العموالت المصنف إلى جانب القطاعات الخاضعة  حسب نوع    15

 للتقارير للمجموعة:

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   خطوط الخدمات الرئيسية 

 13.230 15.804 األسواق األولية –الوساطة   
 34 37 وأخرى خارج البورصة –الوساطة   
   

 13.264 15.841 صافي إيرادات العموالت من العقود مع العمالء  إجمالي
   

 

   أرصدة العقود ب.

 

 تعاقدية تتعلق بخدمات الوساطة المقدمة. موجودات أو مطلوبات ة، لم يكن لدى المجموعة أي2020ديسمبر  31كما في  
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 واالستشارات واإليرادات األخرىتمويل الشركات إيرادات  10

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 8.730 17.862 تمويل الشركات اتإيراد
 2.112 1.802 رسوم اإلدارة واألداء

 1.816 3.333 السيولة رسوم تقديم 

 - 3.857 شراءصفقة أرباح 
 1.912 495 إيرادات أخرى 

   

 27.349 14.570 
   

 

 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  15 رقم الماليةنطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير  ضمنالمبرمة مع العمالء 

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

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   خطوط الخدمة الرئيسية 
 8.730 17.862 خدمات المعامالت واالستشارات وإعادة الهيكلة

 2.112 1.802 المدارة الموجوداترسوم اإلدارة واألداء على 
 1.816 3.333 السيولة تقديمالرسوم من 

   

 12.658 22.997 مع العمالء  العقود المبرمةمن  اإليراداتإجمالي 
   

 

الخدمات بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالمعامالت  منإيرادات تمويل الشركات اإليرادات التي حققتها المجموعة  تتضمن 

 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
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 إيرادات تمويل الشركات واالستشارات واإليرادات األخرى )تتمة(  10

 

 أرصدة العقود   ب.

 

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

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 17.858 6.063 "الذمم التجارية المدينة" ضمنالتي يتم إدراجها المدينة التجارية  الذمم
   

 5.000 973 "الذمم التجارية الدائنة" ضمنالعقود، التي يتم إدراجها  مطلوبات
   

 

 

 االستثمار، صافي خسائر  11

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل محققةخسارة غير 
 (18.402) (22.347) (18)إيضاح األرباح والخسائر   

 على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل محققةأرباح )خسائر( / 

 2.508 (7.445) األرباح والخسائر  
 7.562 1.707 توزيعات األرباح اتإيراد

 (993) (102) الحافظ األمين ورسوم الخدماترسوم 

 (7.398) (2.824) تكاليف التمويل
   

 (31.011) (16.723) 
   

 

  



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  2020 ديسمبر 31

37 

 

 

 واإلدارية المصاريف العمومية  12

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 28.631 30.277 تكاليف الموظفين
 2.352 3.460 (14)إيضاح  ستهالكاال

 2.666 2.794 االشتراكات والعضوية
 1.209 1.316 تقنية المعلومات  مصاريف

 1.171 451 اإلعالن والتسويق 

 515 522 مصاريف االتصاالت
 700 446 قانونيةمصاريف 

 372 309 مصاريف اإليجار

 3.840 3.081 مصاريف أخرى
   
 42.656 41.456 
   

 

 

 الشهرة التجارية 13
 

التي ألف درهم الشهرة الناتجة عند االستحواذ على شركة الوطنية لوساطة التمويل ذ.م.م.،  20.642تمثل الشهرة البالغة قيمتها  

الرمز كابيتال ذ.م.م. اعتباراً من  شركة الوطنية لوساطة التمويل ذ.م.م. معشركة . تم دمج 2010تم االستحواذ عليها في عام 

)الوحدة تم االستحواذ عليها من دمج األعمال إلى المجموعة والتي ألف درهم  3.928جارية بقيمة وتم تخصيص شهرة ت 2010

ال يتم إطفاء الشهرة التجارية، ولكن تتم مراجعتها سنوياً بهدف تقييم االنخفاض   المولدة للنقد( بغرض اختبار االنخفاض في القيمة.

 . قامت المجموعة بإجراء اختبار لالنخفاض في قيمة الشهرة التجارية كما في36 رقمفي القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

تعتمد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد على القيمة قيد االستخدام وقد تم احتسابها باستخدام طريقة  .2020ديسمبر    31

 التدفقات النقدية المخصومة. 

 

خدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد مبينة أدناه. تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية إن االفتراضات الرئيسية المست 

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

 مصادر خارجية وداخلية.

 

 النسبة 
  

 (11.84) الخصممعدل 
 1.3 النهائيةمعدل نمو القيمة 

 30 معدل نمو اإليرادات السنوية

 

النمو النهائي بناًء تم تحديد معدل  .  تضمنت توقعات التدفقات النقدية تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل النمو النهائي بعدها  

واالستهالك واإلطفاء. وتبين من اإلدارة لمعدل نمو األرباح السنوية المركبة طويلة األجل قبل الفوائد والضرائب  تقديرعلى 

في القيمة. تم تطبيق حساسية معقولة على أرباح للنقد ولم يتم تحديد أي انخفاض    المولدةالتحليل، أن هناك مقدار كافي في الوحدة  

عن القيمة الدفترية للشهرة  في ازدياداالستخدام  قيدالقيمة  ظلتلخصم المستخدم وفي جميع األحوال للنقد ومعدل ا المولدةالوحدة 

 للنقد. المولدةالتجارية للوحدة 



  الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  2020 ديسمبر 31

38 

 

 الممتلكات والمعدات  14

 
 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
 60.461 6.705 11.436 433 19.715 22.172 2020يناير  1في 

 2.442 325 36 - 2.081 - إضافات 
 - (6.283) 5.876 - 407 - تحويالت

       
 62.903 747 17.348 433 22.203 22.172 2020ديسمبر  31في 

       
       االستهالك المتراكم 

 33.314 - 11.002 399 17.141 4.772 2020يناير  1في 
 3.460 - 1.386 31 1.304 739 المحمل للسنة

       
 36.774 - 12.388 430 18.445 5.511 2020ديسمبر  31في 

       
       التكلفة 

 55.299 2.561 11.275 903 18.388 22.172 2019يناير  1في 
 5.632 4.144 161 - 1.327 - إضافات 

 (470) - - (470) - - استبعادات 
       

 60.461 6.705 11.436 433 19.715 22.172 2019ديسمبر  31في 
       

       االستهالك المتراكم:
 31.402 - 10.534 796 16.039 4.033 2019يناير  1في 

 2.352 - 468 43 1.102 739 لمحمل للسنةا
 (440) - - (440) - - استبعادات 

       
 33.314 - 11.002 399 17.141 4.772 2019ديسمبر  31في 

       
       الدفترية القيم 
 26.129 747 4.960 3 3.758 16.661 2020ديسمبر  31في 

       

 27.147 6.705 434 34 2.574 17.400 2019ديسمبر  31في 
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 دمج األعمال  15

 

مالية، وهي شركة غير مدرجة مقرها دبي ٪ من أسهم التصويت لشركة 100، استحوذت المجموعة على 2020يوليو  12في  

متخصصة في خدمات الوساطة. تم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ. تتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج الشركة 

 المستحوذ عليها من تاريخ االستحواذ.

 

 :تحوذ عليها عند الشراءالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المسكانت  

 

 
 المدرجةالقيمة العادلة 
 عند االستحواذ

 ألف درهم 
  

  الموجودات 
 5 معداتالممتلكات وال

 1.553 مدفوعة مقدماً المبالغ الالذمم المدينة و
 31.726 النقد واألرصدة البنكية

 783 خرىاألموجودات ال
  

 34.067 إجمالي الموجودات 
  

  المطلوبات 
 7.121 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة

 1.622 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
  

 8.743 إجمالي المطلوبات 
  

 25.324 إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
  

 (21.466) اعتبار الشراء المحول 
  

 3.858 ربح من شراء صفقة
  

  

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

 االستثمارية(
31.726 

 (21.466) النقد المدفوع
  

 10.260 صافي التدفقات النقدية عند االستحواذ
  

 

على عملية االستحواذ على األعمال. تم إدراج أرباح شراء الصفقة مع االستحواذ   درهمألف  100تكلفة معاملة بقيمة تكبّد  تم 

 على األعمال ضمن اإليرادات األخرى.

 

ألف درهم من المصاريف العمومية واإلدارية في نتائج  577منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت الشركة الُمستحوذ عليها بمبلغ  

  المجموعة.
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 والذمم التجارية المدينة المدينة الهامش ذمم  16

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 327.865 245.351 هامش المدينةذمم ال
 144.574 6.748 الذمم التجارية المدينة، صافي

   

 252.099 472.439 
   

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 327.865 250.183 المدينة ذمم الهامش
 - (4.832) االئتمان المتوقعة خسائرمخصص 

   
 327.865 245.351 المدينة، صافيالهامش ذمم 

   

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 147.466 11.201 المدينة الذمم التجارية

 (2.892) (4.453) االئتمان المتوقعة  خسائرمخصص 
   

 144.574 6.748 الذمم التجارية المدينة، صافي
   

 

 للسنة: خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في مخصص  

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3.458 2.892 الرصيد االفتتاحي
 234 7.162 المزود خالل السنة

 (800) (769) المعكوس خالل السنة
   

 2.892 9.285 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 

. في حالة تجاوز الحد األدنى لألهلية، تبدأ (٪125: 2019)٪ 125حد األدنى لألهلية البالغة نسبتها المالية المرهونة عن ال

المجموعة في تسييل األوراق المالية المرهونة. بلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المرهونة المحتفظ بها كضمان مقابل ذمم 

 ألف درهم(.  1.053.698: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31في ألف درهم كما  1.010.335الهامش المدينة ما قيمته 

 

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

   قابلة لإللغاء.
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 ضمان  ودائع ال 17

 

بنوك تجارية في دولة االمارات العربية المتحدة كضمانات مقابل خطابات الضمان الصادرة  لدىيتم االحتفاظ بودائع الضمان  

 ( سنوياً.٪3: 2019) ٪3(. تسود هذه الودائع بالدرهم اإلماراتي بمعدل ربح فعلي بنسبة 28البنوك )إيضاح  عن

 

 

 األرباح والخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  18

 

الحركة في  إنوبشكل رئيسي في الشركات المدرجة ويتم االحتفاظ بها ألهداف تجارية.  أسهماستثمارات االستثمارات تمثل هذه  

 ما يلي:هي كاالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 258.623 206.379 يناير 1في 
 230.119 164.409 إضافات خالل السنة

 (263.961) (169.362) استبعادات خالل السنة

 (18.402) (22.347) (11)إيضاح  محققةخسائر غير 
   
 179.079 206.379 
   

 

 

 األرصدة البنكية والنقد  19

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 49 62 النقد في الصندوق
 153.672 286.808 الحسابات الجارية -األرصدة البنكية 
 33.006 92.603 حسابات الودائع -األرصدة البنكية 

 - 13.287 أسواق المالق وصند النقد في
   
 392.760 186.727 
   

 

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

 .السائدة السوق

 

محتفظ بها كضمان مقابل  ألف درهم( 33.006: 2019)ألف درهم  62.500 أرصدة بقيمة لدى البنوكتتضمن األرصدة  

 .(27)إيضاح على المكشوف من البنوك تسهيالت السحب 
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 األرصدة البنكية والنقد )تتمة(  19

 

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

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 186.727 392.760 األرصدة البنكية والنقد 
 (33.006) (92.603) ذات استحقاقات أصلية ألكثر من ثالثة أشهر  ودائع

 (124.946) (125.365) (27)إيضاح  على المكشوف من البنوكسحوبات 
   
 174.792 28.775 
   

 

 

 أسواق األوراق المالية   المبالغ المستحقة من/ إلى 20

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   األوراق المالية أسواق  مبالغ مستحقة من  
 119 119 ناسداك دبي المحدودة

 504 513 السوق المالية السعودية 
   
 632 623 
   

   
   األوراق المالية أسواق مبالغ مستحقة إلى 

 731 17.732 الماليةسوق أبوظبي لألوراق 

 1.828 8.968 سوق دبي المالي
   
 26.700 2.559 
   

 

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

يوم   2-1. إن هذا الرصيد غير منخفض القيمة ويستحق خالل  والسوق المالية السعودية   وسوق دبي المالي وناسداك دبي المحدودة

 من تاريخ التقارير المالية.

 

 

 رأس المال  21

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   رأ  المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل: 

 549.916 549.916 سهم بقيمة درهم واحد للسهم الواحد 549.915.858  
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 احتياطي االستحواذ 22

 

ألف درهم وهو ما يمثل التعديل الذي تم إجراؤه حتى يصبح رأس المال  399.916بمبلغ  2016تمت 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.  283.966 إجمالي الرصيد المدين الحتياطي االستحواذ

 

 

 االحتياطي النظامي  23

 

 ٪10والنظام األساسي للشركة، يجب أن يتم تحويل  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

االحتياطي  إجمالي عندما يصبحالمجموعة وقف مثل هذه التحويالت السنوية  قد تقررمن أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. 

 لمدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.من رأس المال ا ٪50النظامي 

 

 

 االحتياطي العام  24

 

 وفقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة.  هاستخداميتم واالحتياطي العام إلى  / يتم إجراء التحويالت من 

 

ي العام البالغة ، قرر مساهمو المجموعة تحويل االحتياط 2020مارس  23في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد في  

 إلى االحتياطي النظامي. 2019ديسمبر  31ألف درهم كما في  19.525قيمته 

 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  25

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الحركة خالل السنة 

 5.434 5.059 يناير 1في 
 - 1.622 (15)إيضاح االستحواذ على شركة تابعة 

 1.061 1.161 للسنةالمحمل 

 (1.436) (3.039) المدفوع خالل السنة
   

 5.059 4.803 ديسمبر 31في 
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 والمستحقات الذمم الدائنة   26

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 142.069 197.305 دائنةالتجارية الذمم ال
 3.568 4.381 مستحقةالمصاريف ال
 7.891 4.282 خرىاألدائنة الذمم ال
   
 205.968 153.528 
   

 

 

 قروض قصيرة األجل ال 27

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 10.460 - 1 التسهيل رقم

 16.900 16.900 2 التسهيل رقم
 38.349 19.967 3 التسهيل رقم
 17.794 - 4 التسهيل رقم

 22.787 5.886 5 التسهيل رقم
 49.963 - 6 التسهيل رقم
 35.280 21.653 7 التسهيل رقم

 124.946 125.365 على المكشوف من البنوك سحوبات
   
 189.771 316.479 
   

 1 رقم تسهيلال 

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

 بالكامل خالل السنة. التسهيل قد تم سدادل. يتم تجديدها تلقائياً 

 

 2 رقم تسهيلال 

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

 .يتم تجديدها تلقائياً 

 

 5و  3 ين رقمتسهيلال 

المحلية لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من  البنوكتسهيالت قصيرة األجل تم الحصول عليها من  يمثل هذين التسهيلين 

 12في غضون    ا مويستحق سداده السوق    بمعدالتفائدة    ينهذه االستثمارات. يحمل التسهيلب، ويتم تأمينها  األرباح والخسائرخالل  

 .التقارير الماليةشهر من تاريخ 
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 )تتمة(   القروض قصيرة األجل 27

 

 4 رقم تسهيلال 

األرباح محلي لتمويل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل    بنكمن    تم الحصول عليهقصير األجل  تسهيل   هذا التسهيل  يمثل 

شهر من تاريخ  12في غضون  ويستحق سدادهالسوق  بمعدالتهذه االستثمارات. يحمل التسهيل فائدة ب، ويتم تأمينه والخسائر

 بالكامل خالل السنة. هذا التسهيلقد تم سداد ل. التقارير المالية

 

 6 رقم تسهيلال 

 يحملتمويل أنشطة اإلقراض الهامشي. بهدف أجنبي  لبنكقصير األجل تم الحصول عليه من فرع  هذا التسهيل تسهيليمثل  

 بالكامل خالل السنة. هذا التسهيلقد تم سداد لبمعدالت السوق السائدة.  فائدةالتسهيل 

 

 7 رقم تسهيلال 

تمويل شراء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تمويل بهدف تم الحصول عليها من مؤسسة  وكالةاتفاقية  هذا التسهيل يمثل 

أشهر من   5سداده في غضون  ويستحقالسوق  بمعدالتهذه االستثمارات. يحمل التسهيل ربح بويتم تأمينه  لخسائراألرباح وا

 .التقارير الماليةتاريخ 

 

 البنوك على المكشوف من  السحوبات  

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

 (.19االيضاح رقم  يرجى الرجوع إلى)

 

 

 االلتزامات والمطلوبات الطارئة  28

 

 األعمال االعتيادية خطابات الضمان التالية: سياقأصدرت بنوك المجموعة ضمن  

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 45.000 25.000 سوق دبي المالي
 25.000 25.000 لألوراق الماليةسوق أبوظبي 

 1.000 1.000 ناسداك دبي المحدودة
 9.000 8.000 صناعة السوق )سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي(

   

 59.000 80.000 
   

 

ألف درهم(  31.064: 2019)ألف درهم  14.750الضمانات من خالل وديعة نقدية بقيمة  تأمين، تم 2020ديسمبر  31في  

 .17المشار إليها في اإليضاح رقم 

 

 .: ال شيء(2019)أو مطلوبات طارئة خالل السنة  رأسمالية التزامات ةوعة أيملمج على الم يكن  

 

 . (درهممليون  24.5: 2019ديسمبر  31) التقارير الماليةالتزامات مالية في تاريخ  ةأي المجموعة علىلم يكن  
  



 الرمز كوربوريشن لالستثمار والتطوير ش.م.ع 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31

46 

 

 

 طراف ذات عالقة األالمعامالت مع  29

 

وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة   الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة  تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين 

أو التي يمارس عليها هؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد  المسيطر عليها بشكل مشتركوالشركات المسيطر عليها أو 

 إدارة المجموعة.مجلس سياسات وأحكام التسعير لهذه المعامالت من قبل 

 

 الموحد هي كما يلي: المركز الماليفي بيان مع األطراف ذات العالقة المدرجة  األرصدةإن  

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 27.359 16.900 قروض من أطراف ذات عالقة
   

 21.677 5.178 والذمم التجارية المدينةالمدينة الهامش ذمم 
   

 264 2.091 الذمم التجارية الدائنة
   

 

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

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 438 529 تإيراد العموال
   

 1.192 503 هامشإيرادات ال
   

 1.731 693 تكاليف التمويل
   

 94 37 اإلدارةو رسوم األداء
   

 

 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   

 ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة لألطراف ذات العالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في  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 2020ديسمبر  31

 .: ال شيء(2019)عالقة 

 

 تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين   

 يضات أعضاء اإلدارة الرئيسية خالل السنة كما يلي:كانت تعو 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.088 4.634 مكافآت قصيرة األجل )غير شاملة العالوات(
   

 780 110 العالوات
   

 3 3 عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين
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 إدارة المخاطر  30

 

والقروض القصيرة األجل. إن ومطلوبات عقود اإليجار تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم التجارية الدائنة  

ذمم تمويل لعمليات المجموعة. تمتلك المجموعة عدة موجودات مالية مثل  توفيرالهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو 

، األرباح والخسائرواألرصدة البنكية واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل رية المدينة الهامش المدينة والذمم التجا 

 من عملياتها.  مباشرةً والتي تنشأ 

 

 الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان معدالتن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر عإن المخاطر الرئيسية التي تنشأ  

. يقوم أعضاء إدارة المجموعة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها سهمومخاطر أسعار األ

 أدناه.

 

 الفائدة  معدالت مخاطر  

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    كل معقولالمحتملة بشالموحد للتغيرات   األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخريعرض الجدول التالي حساسية بيان   

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

 المجموعة. 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   التأثير على صافي الربح 
 1.340 (1.688) زيادة في نقاط األساس 100+

 (1.225) 1.688  زيادة في نقاط األساس 100-

 

 مخاطر االئتمان  

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

 للمجموعة.وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة من العمالء واالستثمار في سندات الدين ، التعاقدية
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 إدارة المخاطر )تتمة(  30

 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 

فشل ( في حالة محتفظ بهآخر  تأمينقيمة أي ضمان أو  األخذ في االعتبارلمجموعة لمخاطر االئتمان )دون لتعرض أقصى إن  

ي القيمة ه المدرجةالمالية  فئات الموجودات ديسمبر فيما يتعلق بكل فئة من 31التزاماتها اعتباراً من في أداء األطراف المقابلة 

 على النحو المبين أدناه: الدفترية لهذه الموجودات

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الموجودات 
 186.678 379.411 األرصدة البنكية

 - 13.287 األسواق المالية  صندوق النقد في
 472.439 252.099 المدينةوالذمم التجارية المدينة الهامش ذمم 

   

 644.797 659.117 
   

 

 مخاطر السيولة  

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

المدينة  الهامشالمدينة. إن ذمم  الهامش( من ذمم ٪48: 2019) ٪50.1عمالء ما قيمته  ةالمدينة القائمة. يمثل أكبر خمس

٪ في تاريخ اإلقرار. تقوم المجموعة 50مضمونة بأوراق مالية متداولة والتي عادةً ما تكون في شكل قرض بقيمة للمجموعة 

 ٪ من القروض إلى نطاق القيمة.75عرض للمخاطر الذي يقارب أو يكون عند نسبة بوضع رهانات على الت

 

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

وراق المالية. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة على سوق األ في تسويةالالتعاقدية للمجموعة استالم وتسوية المبالغ وفقاً لشروط 

 أساس مستمر.

 

ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31للمجموعة في  غير المخصومة قائمة استحقاق المطلوبات المالية الموحدة أدناهيلخص الجدول  

 بناًء على المدفوعات التعاقدية. 2019

 
 اإلجمالي  شهر  12أكثر من  شهر  12إلى  6 أشهر  6إلى  3 أشهر  3أقل من  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      

      2020ديسمبر  31

 197.305 -  -  -  197.305 ذمم تجارية دائنة 

 189.771 -  16.900 -  172.871 قروض قصيرة األجل 

 26.700 -  -  -  26.700 مبالغ مستحقة من أسواق األوراق المالية، صافي 

 1.317 1.179 92 46 -  التزام عقد اإليجار  
      

 415.093 1.179 16.992 46 396.876 اإلجمالي 
      

      

      2019ديسمبر  31

 142.069 -  -  -  142.069 ذمم تجارية دائنة 

 316.479 -  133.788 7.782 174.909 قروض قصيرة األجل 

 2.559 -  -  -  2.559 المالية، صافي مبالغ مستحقة من أسواق األوراق 
      

 461.107 -  133.788 7.782 319.537 اإلجمالي 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  30

 

 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.

 

 س المال إدارة رأ 

بنسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة ها إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظ 

 المساهمين.

 

لم يتم إجراء أية تعديالت  تغيرات الظروف االقتصادية.  التقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل   

رأس المال   يتكون.  2019ديسمبر   31و  2020ديسمبر   31في    السنتين المنتهيتيناألهداف أو السياسات أو العمليات خالل   على

: 2019) 2020ديسمبر  31ألف درهم كما في  466.868ات واألرباح المحتجزة وتم قياسه بمبلغ يرأس المال واالحتياط من

 . ألف درهم( 477.739

 

 

 واالستثمارات العقارية   العادلة لألدوات المالية  قياس القيمة 31

 

والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية من الذمم المدينة واألرصدة البنكية  المالية تتكون األدوات المالية من الموجودات 

ر. تتكون المطلوبات المالية من الذمم واالستثمارات المدرجة بالقيمة من خالل األرباح والخسائالُمدرجة بالتكلفة المطفأة والنقد 

 .المدرجة بالتكلفة المطفأة الدائنة والقروض القصيرة األجل وبعض المطلوبات األخرى

 

 تاريخ بيان المركز الماليفي  للمجموعة جوهرياً عن قيمها الدفترية  واالستثمارات العقارية  القيم العادلة لألدوات المالية    ال تختلف 

، حسب واالستثمارات العقارية لألدوات الماليةلمجموعة التراتيبية التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة . تستخدم االموحد

 طريقة التقييم: 

 

 المماثلة.أو المطلوبات األسعار السوقية )غير المعدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات  المستوى األول:

ملحوظة،  المدرجةعلى القيم العادلة  التي تؤثر بشكل جوهريطرق تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت  المستوى الثاني:

 أو غير مباشر. سواًء بشكل مباشر

بيانات على    ال تعتمد على القيمة العادلة المدرجة ولكنها    جوهريتأثير    يتم فيها استخدام مدخالت لها طرق تقييم   المستوى الثالث:

 . السوق الملحوظة

 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     2020ديسمبر  31

 179.079 7.520 - 171.559 األرباح والخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
     

 1.000 1.000 - - االستثمارات العقارية  
     
     

     2019ديسمبر  31

 206.379 16.381 - 189.998 األرباح والخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
     

 1.220 1.220 - - االستثمارات العقارية  
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 واالستثمارات العقارية )تتمة(  العادلة لألدوات المالية  قياس القيمة 31

 

بشكل عادل  2020ديسمبر  31يتم تقييم الجزء األكبر من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر كما في  

 . 3ضمن المستوى  الموجودات(. تم اإلفصاح أعاله عن أساس تصنيف 1باستخدام أسعار السوق المدرجة )المستوى 

 

 :3المستوى  الواقع ضمنبالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  المدرجفيما يلي تسوية قياس القيمة العادلة لالستثمار 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 23.477 16.381 يناير  1في 
 - 10.967 إضافات خالل السنة

 - (14.700) استبعادات خالل السنة 

 (7.096) (5.128) القيمة العادلةتغير 
   
 7.520 16.381 
   

 

أو  داخلمن قياسات القيمة العادلة، ولم يكن هناك تحويالت  2والمستوى  1بين المستوى  تحويالت، لم تكن هناك السنةخالل 

 : ال شيء(.2019قياسات القيمة العادلة )من  3 المستوى خارج

 

 

 لسهمعلى االعوائد األساسية والمخفضة  /)الخسائر( 32

 

الربح للسنة العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم  /)الخسارة(لسهم من خالل تقسيم على االعوائد األساسية  /يتم احتساب )الخسائر( 

 .السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 

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

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

 

 2020 2019 
   

 4.075 (10.871) )ألف درهم( العائد للسنةالربح  /)الخسارة(

 549.916 549.916 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف(
   

 0.007 (0.020) )درهم(  على السهم والمخفضة ةاألساسيالعوائد  /)الخسائر(
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 األنشطة االئتمانية   33

 

بمبلغ  2020ديسمبر  31تحتفظ المجموعة بموجودات قيد اإلدارة بعد خصم الهوامش النقدية بصفة ائتمانية لعمالئها في  

. يتم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية من ألف درهم(  314.528:  2019ديسمبر    31)ألف درهم    228.149

 هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 

 

 توزيعات األرباح  34

 

عدم دفع توزيعات أرباح  2020مارس  23قرر مساهمو المجموعة خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  

 .2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

 

 

 أرقام المقارنة 35

 

الحالية دون أن يكون إلعادة التصنيف هذه تأثير على الربح تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنيف الفترة  

 أو الخسارة األرباح المحتجزة.

 


