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موارد للتمويل ش.م.خ
بيان األرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح
العمليات المستمرة
اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية
اإليرادات من الودائع اإلسالمية وإيداعات الوكالة
األرباح(/الخسائر) غير المحققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية
األرباح من فقدان سيطرة على شركة تابعة
األرباح(/الخسائر) من استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
اإليرادات األخرى
خسائر معاد تصنيفها من استثمارات متاحة للبيع

26
27
13

28

إجمالي اإليرادات
المصروفات العمومية واإلدارية

29

إجمالي المصروفات
حصة المودعين من األرباح
مخصص انخفاض القيمة

12

األرباح قبل حصة الشركة الزميلة في أرباح السنة
حصة األرباح(/الخسائر) من شركات مستثمر بها محتسبة وفقا ً لطريقة حقوق
الملكية

15

األرباح من العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة
األرباح من العمليات الغير مستمرة
أرباح السنة

منسوبة إلى:
حاملي أسهم الملكية في الشركة األم
الحصة غير المسيطرة

23

 31ديسمبر
2016
-----------ألف درهم

 31ديسمبر
2015
----------ألف درهم

27,765
3,068
39,396
-

25,526
3,322
)(49,515
228,404

12,693
21,735
---------104,657
----------)(79,346
----------)(79,346
----------)(224
23,163
---------48,250
----------

)(18,460
13,529
)(18,000
----------184,806
---------)(82,806
----------)(82,806
----------)(276
)(52,854
----------48,870
----------

20,045
---------68,295
----------

)(715
--------48,155
---------

--------68,295
=====

39,078
---------87,233
=====

70,107
)(1,812
---------68,295
=====

69,756
17,477
--------87,233
=====

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  12إلى  55جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من  3إلى .6

8

موارد للتمويل ش.م.خ
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

أرباح السنة

 31ديسمبر
2016
-----------ألف درهم

 31ديسمبر
2015
----------ألف درهم

68,295

87,233

اإليرادات الشاملة األخرى:

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر

-

-

البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر:
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
الخسائر من استثمارات متاحة للبيع معاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

)(53
--------68,242
=====

24,187
)(18,000
---------93,420
=====

إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
حاملي أسهم الملكية في الشركة األم
الحصة غير المسيطرة

70,054
)(1,812
--------68,242
=====

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  12إلى  55جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من  3إلى .6

9

75,874
17,546
--------93,420
=====

موارد للتمويل ش.م.خ
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

الرصيد في  1يناير 2016
أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى:
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
التحويل إلى االحتياطيات (اإليضاحين  21و)22

المتاح إلى حاملي أسهم الملكية في الشركة األم
رأس
المال
ألف درهم

أسهم خزينة
ألف درهم

االحتياطي
القــانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

احتياطي
إعادة تقييم
االستثمارات
ألف درهم

األرباح
المحتجزة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

1,000,000

()11,000

33,648

33,648

()306

72,029

1,128,019

8,675

-

-

-

-

-

70,107

70,107

()1,812

الحصة غير
المسيطرة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
1,136,694
68,295

-

-

-

-

()53

-

()53

-

()53

---------

---------

---------

---------

-----------

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

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

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

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

-

-

-

-

()53

70,107

70,054

()1,812

68,242

---------

---------

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

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

----------

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

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

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

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

-

-

7,011

7,011

-

)(14,022

-

-

-

-

()500
-

-

-

-

()29,655

()500
()29,655

-

()500
()29,655

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

المعامالت مع مالكي المجموعة

أسهم خزينة (إيضاح )1-20
توزيعات أرباح
الرصيد في  31ديسمبر 2016
الرصيد في  1يناير 2015
أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى:

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
الخسائر من استثمارات متاحة للبيع معاد تصنيفها
إلى األرباح أو الخسائر

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

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

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

----------

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

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

-----------

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

1,000,000

()11,500

40,659

40,659

()359

98,459

1,167,918

6,863

1,174,781

===========

==========

=======

=======

======

=========

===========

======

===========

1,000,000

()6,000

26,672

26,672

()6,424

16,225

1,057,145

45,595

1,102,740

-

-

-

-

-

69,756

69,756

17,477

87,233

-

-

-

-

24,118

-

24,118

69

24,187

-

-

-

-

()18,000

-

()18,000

-

()18,000

---------

---------

---------

---------

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

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

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

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

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

-

-

-

-

6,118

69,756

75,874

17,546

93,420

---------

---------

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

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

----------

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

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

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

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

التحويل إلى االحتياطيات (اإليضاحين  21و)22
عدم توحيد شركات تابعة نتيجة االستبعاد

-

-

6,976
-

6,976
-

-

()13,952
-

-

()54,466

()54,466

أسهم خزينة (إيضاح )1-20

-

()5,000

-

-

-

-

()5,000

-

()5,000

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

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

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

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

----------

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

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

-----------

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

1,000,000

()11,000

33,648

33,648

()306

72,029

1,128,019

8,675

1,136,694

==========

=========

=======

=======

======

=======

==========

======

==========

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

المعامالت مع مالكي المجموعة

الرصيد في  31ديسمبر 2015

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  12إلى  55جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من  3إلى .6
10

موارد للتمويل ش.م.خ
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح

 31ديسمبر
2016
-----------ألف درهم

 31ديسمبر
2015
----------ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أرباح السنة
تسويات لـ:
االستهالك المحتسب للممتلكات والمعدات
إطفاء /انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
إيرادات من ودائع اسالمية وإيداعات الوكالة
حصة المودعين من األرباح
(أرباح)/خسائر من استثمار في شركات مستثمر بها محتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
المخصص (المحرر) /المرصود مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية
(أرباح)/خسائر غير محققة من عقارات استثمارية
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
ارباح من فقدان سيطرة على شركة تابعة

17
18
27
15
12
13
17

68,295

87,233

3,343
2,017
)(3,068
435
)(20,045
)(23,163
)(39,396
-

5,785
3,073
()3,322
276
715
52,854
49,515
()36
()228,404

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

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

)(11,582

)(32,311

110,073
)(109,555
3,864
88,008
10,463
)(4,626
-

25,740
()9,535
32,120
117,802
)(4,550
()3,671
()38,766

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

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

86,645
)(435

86,829
()276

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

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

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

86,210

86,553

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
استثمار في شركات مستثمر بها محتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
شراء عقار استثماري
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
الحركة في االستثمارات في األوراق المالية
شراء موجودات غير ملموسة
اإليرادات المستلمة من الودائع اإلسالمية وإيداعات الوكالة
توزيعات األرباح المستلمة من شركات مستثمر بها محتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية

)(19,062
)(61,982
)(12,693
)(6,423
3,068
-

()49,764
2,810
()40,180
43
50,849
()4,615
3,322
1,329

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

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

التغيرات في:
الودائع اإلسالمية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
الموجودات التمويلية واالستثمارية
الموجودات األخرى
ودائع الوكالة
مطلوبات أخرى
ودائع ضمان
عدم توحيد شركات تابعة ،صافي
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
حصة المودعين من األرباح المدفوعة

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من النشاط التمويلي
توزيعات األرباح المدفوعة
صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

)(97,092

()36,206

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

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

)(26,434

-

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

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

)(26,434

-

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

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

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما يعادله

)(37,316

50,347

النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

11

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  12إلى  55جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من  3إلى .6
11

165,362

115,015

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

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

128,046

165,362

========

========

موارد للتمويل ش.م.خ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
تم تسجيل موارد للتمويل ش.م.خ ("الشركة") بتاريخ  4ديسمبر  2006كشركة مساهمة خاصة وفقا ً للقانون رقم  8لسنة  1984وتعديالته .إن
عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب  ،212121دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
حصلت الشركة على ترخيص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي للعمل كشركة تمويل ،وتعمل الشركة بصورة أساسية في
األنشطة التمويلية واالستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل عدة منتجات مثل اإلجارة واإلجارة اآلجلة والمرابحة والمشاركة
والوكالة .تتم مزاولة أنشطة الشركة وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تحرم الربا ،وطبقا ً ألحكام النظام األساسي للشركة.
تتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") .تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة
للشركة في اإليضاح  24في هذه البيانات المالية الموحدة.

2

أساس اإلعداد

(أ)

بيان التوافق

(ب)

أساس القياس

(ج)

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقوانين السارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .تم إصدار
القانون االتحادي الجديد للشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم "( 2قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة
 )"2015في  1أبريل  2015وتم تفعيله في  1يوليو  .2015وفقا ً لألحكام االنتقالية للقانون الجديد ،يتعين على الشركات االلتزام بهذا القانون
بحلول  30يونيو  .2017تقوم الشركة حاليا ً بتطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تلتزم به تماما ً قبل الموعد المحدد الوارد في األحكام
االنتقالية.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 )1االستثمارات المتاحة للبيع.
 )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 )3والعقارات االستثمارية.

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") بعد تقريبها إلى أقرب عدد صحيح باأللف ،وهي
العملة الرسمية للمجموعة.

(د)

استخدام التقديرات واألحكام

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدوية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات
التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن
تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها
تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
وبصورة محددة ،إن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على حاالت عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات
المحاسبية التي يكون لها أكبر تأثير على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة قد تم بيانها في اإليضاح .5
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تعريفات الشريعة اإلسالمية
فيما يلي المصطلحات التي تم استخدامها في البيانات المالية الموحدة والتعريفات الخاصة بها:

الشريعة
الشريعة هي قانون اسالمي يتم استخالصه بشكل أساسي من القرآن الكريم والسنة الشريفة بغرض تنظيم معتقدات وسلوك البشر .تتبع المجموعة
قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية في أنشطتها.

اإلجارة
هي اتفاقية تقوم المجموعة ("المؤجر") بموجبها بتأجير أصل إلى العميل ("المستأجر") (بعد شراء/االستحواذ على األصل ذات الصلة ،سواء
من بائع آخر أو من العميل نفسه ،وذلك بنا ًء على طلب العميل ووعده باستئجار األصل) ،وذلك مقابل دفعات إيجارية لفترة أو فترات إيجار
محددة ،وتكون الدفعات اإليجارية مستحقة الدفع على أساس إيجارات ثابتة أو متغيرة.
تحدد اتفاقية اإلجارة األصل المؤجر وفترة وشروط اإليجار باإلضافة إلى األساس الخاص باحتساب اإليجار وتوقيت سداده .يتعهد المستأجر
بموجب هذه االتفاقية بتجديد فترات اإليجار وسداد دفعات اإليجار ذات الصلة وفقا ً لإلطار الزمني المتفق عليه والشروط المطبقة خالل فترة عقد
اإليجار.
يحتفظ المؤجر بملكية األصل على مدى فترة عقد اإليجار ،ولكن بنهاية فترة عقد اإليجار ،عند الوفاء بكافة االلتزامات من قبل المستأجر بموجب
اتفاقية اإلجارة ،سوف يقوم المؤجر ببيع األصل إلى المستأجر بقيمة اسمية بنا ًء على تعهد بالبيع من قبل المؤجر.
تصبح اإليجارات مستحقة اعتباراً من بدء عقد اإليجار وتستمر على مدى فترة عقد اإليجار على أساس اإليجار الثابت المستحق (الذي يمثل
بشكل رئيسي تكلفة األصل المستأجر)

اإلجارة اآلجلة
اإلجارة اآلجلة (اإلجارة الموصوفة بالذمة) هي اتفاقية توافق المجموعة ("المؤجر") بموجبها على تقديم ،بتاريخ محدد في المستقبل ،أصل
بمواصفات معينة لتؤجره ألحد عمالئها ("المستـأجر") عند إتمامه وتسليمه من قبل المطوّ ر أو المقاول أو المتعامل الذي اشترت منه المجموعة
ذلك العقار من خالل ما يسمى االستصناع.
تحدد اتفاقية اإلجارة اآلجلة تفاصيل األصل المؤجر وفتـرة اإلجارة وأساس احتساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار.
أثناء فتـرة اإلنشاء ،تقوم المجموعة بأداء دفعة واحدة أو دفعات متعددة إلى المقاول/المطور ،على أن يتم احتساب ربح اإلجارة اآلجلة خالل
فتـرة اإلنشاء على أساس تناسب زمني على مدى فتـرة اإلنشاء وعلى أساس دفعات اإليجار .وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة
مقدمة من اإليجار أو مع دفعة اإليجار األولى أو الثانيـة بعد بدء عقد االيجار.
ال تبدأ دفعات عقد االيجار بموجب اإلجارة اآلجلة إال بعد تحويل ملكية األصل من المؤجر إلى المستأجر .ويتعهد المستأجر بموجب اتفاقية
اإلجارة اآلجلة بتجديد عقد اإليجار وسداد مبالغ دفعات االيجار المتعلقة بكل فتـرة وف ًقا للجدول الزمني المتفق عليه واألسلوب المتبع خالل فترة
اإليجار.
يحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة اإليجار ،وفي نهايتها إذا قام المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية االجارة
اآلجلة ،يبيع المؤجر األصل المؤجَ ر إلى المستأجر بقيمة رمزية بنا ًء على تعهد البيع الذي قدمه المؤجـر.

المرابحة
هو عقد تقوم المجموعة ("البـائع") بموجبه ببيع أصل ما ألحد عمالئها ("المشتري") على أساس دفعات آجلة ،بعد شراء األصل وحيازته ونقل
ملكيته ،حيث أن البائع قد قام بشراء األصل واالستحواذ عليه بنا ًء على وعد من المشتري بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل بموجب
شروط وأحكام مرابحة معينة .يتألف سعر بيع المرابحة من تكلفة األصل وهامش ربح متفق عليه بشكل مسبق .يتم احتساب قيمة ربح المرابحة
داخليا ً على أساس تناسب زمني على مدى فتـرة العقد بنا ًء على مبلغ األصلي القائم .يتم سـداد سعر بيع المرابحة من قبل المشتري إلى البائع
على أقساط على مدى فترة المرابحة المنصوص عليها في العقد.
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تعريفات الشريعة اإلسالمية (تابع)
المضاربة
المضاربة هي عقد بين طرفين ،يكون أحدهما الممول ("رب المال") وهو الطرف الذي يقدم مبالغ مالية معينة ("رأسمال المضاربة") إلى
الطرف اآلخر ("المضـارب") ،وهو الطرف الذي يقوم باستثمار رأسمال المضاربة في أحد المشاريع التجارية أو األنشطة بنا ًء على خبرته
مقابل حصة محددة متفق عليها مسب ًقا من الربح الناتج ،إن وجد ،على أال يتدخل رب المال في إدارة نشاط المضاربة .األصل أن يتم توزيع ربح
المضاربة عند إعالنها/توزيعها من قبل المضارب .وحيث أن ربح المضاربة يتم تقديره دائما ً بشكل موثوق ،فيتم احتسابه داخليا ً على أساس
تناسب زمني على مدى مدة المضاربة بنا ًء على رأسمال المضاربة غير المسـدد .سوف يتحمل المضارب الخسارة في حالة الخطأ أو التقصير
أو مخالفة شروط وأحكام عقد المضاربة ،وإال فإن رب المال هو من يتحمل الخسارة ،شريطة تلقي رب المال دليالً مقنعا ً يفيد بأن تلك الخسارة
قد وقعت بسبب يرجع إلى قوى قاهرة ،وأن المضارب لم يكن بوسعه التنبؤ بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها السلبية على المضاربة .وبموجب
عقد المضاربة ،فقد تكون المجموعة مضاربا ً أو رب المال ،حسبما تكون الحالة.

الوكالة
الوكالة هي اتفاقية بين طرفين ،يكون أحد الطرفين هو الممول ("الموكل") ،وهو الذي يقوم بتقديم مبلغ مالي محدد ("رأسمال الوكالة") إلى وكيل
("الوكيل") ،وهو الذي يقوم باستثمار رأسمال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية وطبقا ً لدراسة الجدوى/خطة االستثمار التي يقدمها
الوكيل للموكل .يستحق الوكيل أتعابا ً محدداً ("أتعاب الوكالة") كمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسمال الوكالة ،وقد يتم منح الوكيل أي مبالغ
إضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد المتفق عليها كحافز على حسن األداء .يتم مبدئيا ً توزيع ربح الوكالة عند إعالنها/توزيعها من قبل الوكيل.
وحيث أن ربح الوكالة يتم تقديره دائما ً بشكل موثوق ،فيتم احتساب ربح الوكالة داخليا ً على أساس تناسب زمني على مدى فترة الوكالة بنا ًء على
رأسمال الوكالة قيد السداد .ويتحمل الوكيل الخسارة في حالة الخطأ أو التقصير أو مخالفة شروط وأحكام اتفاقية الوكالة ،وإال فإن الموكل هو
من يتحمل الخسارة ،شريطة حصول الموكل على دليل مقنع يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى قاهرة ،وأن الوكيل لم يكن بوسعه التنبؤ
بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها السلبية على الوكالة .قد تقوم المجموعة بموجب اتفاقية الوكالة بالعمل كموكل أو كوكيل ،حسبما تكون الحالة.

المشاركة
المشاركة هي اتفاقية بين المجموعة وعميلها يقوم بموجبها كال الطرفين بالمساهمة في مبلغ المشاركة ("رأسمال المشاركة") .قد تتم المساهمة
في رأسمال المشاركة بشكل نقدي أو عيني ،وفقا ً للتقييم عند إبرام عقد المشاركة .قد تتمثل المشاركة في مشروع استثماري محدد قائم أو جديد
أو ملكية عقار ما بشكل دائم أو وفقا ً التفاقية مشاركة متناقصة تنتهي باستحواذ العميل على كامل الملكية .يتم توزيع األرباح وفقا ً لنسبة توزيع
األرباح المتفق عليها مسبقا ً وفقا ً لما تنص عليه اتفاقية المشاركة .يتم مبدئيا ً توزيع أرباح المشاركة عند اإلعالن عنها/توزيعها من قبل الشريك
القائم باإلدارة .وحيث أنه يتم دائما تقدير أرباح المشاركة بشكل موثوق ،يتم احتسابها داخليا ً على أساس تناسبي زمني على مدى فترة المشاركة
بنا ًء على رأسمال المشاركة القائم .يتم تحمل الخسارة ،إن وجدت ،من قبل الطرفين وفقا ً لحصص مشاركتهم في رأس المال شريطة عدم وجود
سوء تصرف أو إهمال أو مخالفة لشروط وأحكام عقد المشاركة من قبل الطرف القائم باإلدارة وحصول المجموعة على أدلة مقنعة على أن هذه
الخسارة ترجع إلى القوة القاهرة التي لم يستطع الشريك القائم باإلدارة التنبؤ بها أو منع آثارها السلبية التي لحقت بالمشاركة.

الصكوك
تتألف من شهادات أمانة مضمونة بموجودات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

حسابات األمانات
تعمل المجموعة بصفة وكيل أمين لحسابات ضمان للعمالء مقابل رسـوم ثابتة.
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السياسات المحاسبية الهامة
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية

أ)

أساس دمج البيانات المالية

)1

دمج األعمال
يتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ ،وهو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة.
يتم عاد ًة قياس الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها .تخضع أية شهرة تجارية ناتجة
الختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي .يتم على الفور االعتراف باألرباح الناتجة عن الشراء بسعر منخفض ضمن بيان األرباح أو الخسائر
الموحد .يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها ،بخالف الحاالت التي ترتبط فيها هذه التكاليف بإصدار سندات الدين أو أسهم
ملكية.
ال يشتمل الثمن المحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة .يتم عاد ًة االعتراف بهذه المبالغ ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم قياس أية التزامات طارئة مستحقة الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف االلتزامات الطارئة كحقوق ملكية ،ال تتم إعادة
قياسها ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية .خالفا ً لذلك ،يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لاللتزامات الطارئة ضمن بيان
األرباح أو الخسائر الموحد.
عندما يتطلب األمر استبدال مكافآت الدفع على أساس السهم (مكافآت االستبدال) مقابل المكافآت المحتفظ بها من قبل موظفي الشركة المستحوذ
عليها (مكافآت الشركة المستحوذ عليها) المتعلقة بخدمات سابقة ،عند ذلك يتم تضمين كل أو جزء من مبلغ مكافآت الشركة المستحوذة ضمن
قياس المبلغ المحول في عملية دمج األعمال .تستند عملية التحديد إلى القيمة السوقية لمكافآت االستبدال مقارنة بالقيمة السوقية لمكافآت الشركة
المستحوذ عليها وإلى المدى الذي ترتبط فيه مكافآت االستبدال بخدمة سابقة للدمج.

)2

الحصص غير المسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة وفقا ً لحصتها التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.
فيما يتعلق بالتغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقد السيطرة ،يتم احتسابها على أنها معامالت حقوق ملكية.

)3

الشركات التابعة
إن الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة .تسيطر المجموعة على شركة مستثمر بها عندما تكون معرضة لـ  /أو لديها
حقوق في ،عائدات متغيرة من ارتباطها مع تلك الشركة المستثمر بها وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل نفوذها على
الشركة المستثمر بها .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى
تاريخ انتهاء هذه السيطرة.

)4

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة ،وأي حصة غير
مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ،هذا ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة ضمن األرباح أو الخسائر .في حال احتفاظ
المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة سابقاً ،يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

أ)

أساس دمج البيانات المالية (تابع)

)5

الحصة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفق ًا لطريقة حقوق الملكية
تتألف حصة المجموعة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية من الحصص في شركات زميلة وائتالفات مشتركة.
إن الشركة الزميلة هي الشركة التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير ملحوظ ،لكن ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة ،على سياساتها المالية
والتشغيلية .يتمثل االئتالف المشترك في ترتيب يكون لدى المجموعة سيطرة مشتركة فيه ،وبموجبه يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات
الترتيب ،فضالً عن حقوق في موجوداته وااللتزامات تجاه مطلوباته.
يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية ،ويتم االعتراف بها مبدئيا ً بالتكلفة بما في ذلك
تكاليف المعاملة .الحقا ً لالعتراف المبدئي ،تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة الشركة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
في الشركة المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،لحين انتهاء التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.
يتم قياس انخفاض قيمة الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من االستثمار بقيمته
الدفترية .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،ويتم عكسها إذا كان هناك تغير إيجابي في التقديرات
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.

)6

المعامالت المحذوفة عند دمج البيانات المالية
يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية الهامة باإلضافة إلى أية إيرادات ومصروفات غير محققة (باستثناء األرباح أو الخسائر الناتجة عن
المعامالت بالعمالت األجنبية) ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم حذف الخسائر غير المحققة
بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة ،لكن فقط إلى المدى الذي ال يتوفر فيه دليل على انخفاض القيمة.

ب)

العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية المعنية لشركات المجموعة وفقا ً لسعر الصرف الفوري في تواريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الرسمية وفقا ً لسعر الصرف الفوري في ذلك التاريخ.
تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الرسمية في بداية السنة ،بعد تعديلها لبيان أثر
األرباح الفعلية والدفعات خالل السنة ،وبين التكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقا ً لسعر الصرف الفوري في نهاية السنة.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا ً لسعر الصرف الفوري
في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقا ً لسعر الصرف
الفوري في تاريخ المعاملة.
يتم عاد ًة االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر .في حين يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية
الناتجة عن تحويل أدوات حقوق الملكية غير المالية المتاحة للبيع ضمن البيان الموحد لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.
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ج)

االعتراف باإليرادات

اإلجارة
يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس تناسب زمني للمبلغ األصلي القائم على مدى فترة اإليجار باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

المرابحة
يتم االعتراف بإيرادات المرابحة على أساس تناسب زمني للمبالغ األصلية القائمة على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

المضاربة
يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر الناتجة عن تمويل المضاربة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي عندما يمكن
تقديرها بصورة موثوقة .وفيما عدا ذلك ،يتم االعتراف باإليرادات عند توزيعها من قبل المضارب ،بينما يتم تحميل الخسائر على اإليرادات
عندما يتم اإلعالن عنها من قبل المضارب.

المشاركة
يتم االعتراف باإليرادات على أساس الرصيد المتناقص على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة الربح الفعلي التي تعكس أثر العائد الفعلي
من الموجودات.

اإليرادات من الودائع وإيداعات الوكالة
يتم االعتراف باإليرادات المكتسبة من الودائع وإيداعات الوكالة على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة الربح الفعلي.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،عند ثبوت حق المجموعة في الحصول على
توزيعات األرباح.

إيرادات العموالت
يتم االعتراف بإيرادات العموالت عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة.

تخصيص األرباح

يتم احتساب تخصيص األرباح بين المودعين والمساهمين وفقا ً للسياسات القياسية لدى المجموعة ويتم اعتمادها من قبل لجنة الفتوى والرقابة
الشرعية لدى الشركة.

إيرادات االيجار من العقارات االستثمارية
يتم االعتراف بإيرادات االيجار من العقارات االستثمارية كإيرادات بأقساط متساوية على مدى فترة عقد االيجار .يتم االعتراف بحوافز االيجار
الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات االيجار ،على مدى فترة عقد االيجار.

اإليرادات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات( - :متعلقة بالعمليات الغير مستمرة)
تقديم الخدمات

يتم االعتراف باإليرادات على أساس طريقة نسبة اإلنجاز .يتم تقدير نسبة اإلنجاز استناداً إلى المهام المحددة سلفا ً في العقود.

عندما ال يمكن بصورة موثوقة تقدير معاملة ما تنطوي على تقديم خدمات ،يتم االعتراف باإليرادات إلى مدى المصروفات المتكبدة التي يحتمل
استردادها .يتم االعتراف بهذه المصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها .عندما يكون من المحتمل أن يزيد إجمالي المصروفات المرتبطة
بالمعاملة التي تنطوي على تقديم خدمات عن إجمالي اإليرادات ،يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة على الفور كمصروفات.
يتم االعتراف باإليرادات من عقود الصيانة بأقساط متساوية على مدى فترة العقد.
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ج)

االعتراف باإليرادات (تابع)
بيع البضائع
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الهامة للملكية إلى العميل ،ويكون من المرجح تحصيل ثمن البضائع ،ويصبح
باإلمكان تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة وال يكون هناك أي تدخل مستمر من اإلدارة بشأن البضائع ويكون
باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة .يتم قياس اإليرادات صافية من المرتجعات والخصومات التجارية والحسومات على الكمية.
يتوقف توقيت تحويل المخاطر واالمتيازات على الشروط الخاصة بكل اتفاقية من اتفاقيات البيع.

العقود قيد االنجاز

تمثل العقود قيد اإلنجاز إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء مقابل أعمال العقود المنجزة حتى تاريخه ،ويتم قياسها بالتكلفة المتكبدة زائداً
األرباح المعترف بها حتى تاريخه ناقصا ً فواتير سير األعمال والخسائر المعترف بها.

فيما يتعلق بالعقود قيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها عن فواتير سير األعمال والخسائر المعترف بها ،يتم
عرضها في بيان المركز المالي على أنها ذمم مدينة تجارية وأخرى ،في حين يتم بيان العقود التي تتجاوز فيها فواتير سير األعمال والخسائر
المعترف بها عن التكلفة المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها ،كإيرادات مؤجلة .يتم بيان المبالغ المستلمة مقدما ً من العمالء على أنها إيرادات
مؤجلة.

إيرادات العقود
تشتمل اإليرادات من العقود على أنظمة الحماية ذات التصميم المعقد ،ويمكن لعمالء المجموعة تحديد العناصر الرئيسية المكونة ألنظمة الحماية.
يتم االعتراف بإيرادات هذه العقود بالرجوع إلى مرحلة انجاز المعاملة في نهاية الفترة المالية وذلك باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز ،والتي يتم
قياسها كنسبة من تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه مقارنة بإجمالي التكاليف المقدرة للمعاملة .يتم فقط إدراج التكاليف التي تعكس الخدمات
المقدمة حتى تاريخه ضمن التكاليف المتكبدة حتى تاريخه في حين يتم إدراج فقط التكاليف التي تعكس الخدمات التي تم تقديمها أو يتعين تقديمها
ضمن إجمالي التكاليف المقدرة للمعاملة.
عندما ال يمكن تقدير ناتج معاملة ما تنطوي على تقديم خدمات بصورة موثوقة ،يتم االعتراف باإليرادات إلى المدى الذي يتم معه تكبد مصروفات
ويكون من المحتمل استرداد هذه المصروفات .يتم االعتراف بهذه المصروفات كمصروفات في الفترة التي يتم فيها تكبد هذه المصروفات .عندما
يكون من المحتمل إن يزيد إجمالي المصروفات المتعلقة بمعاملة ما تنطوي على تقديم خدمات عن إجمالي اإليرادات ،يتم على الفور االعتراف
بالخسائر المتوقعة كمصروفات.
فيما يتعلق بإجمالي المبالغ المستحقة من عمالء في معاملة تنطوي على تقديم خدمات ،والمدرجة في الذمم المدينة التجارية واألخرى ،يتم بيانها
بالتكلفة زائداً األرباح المنسوبة ناقصا ً أي خسائر متكبدة أو متوقعة في انجاز العقود وفواتير سير األعمال .فيما يتعلق بالمعاملة التي تنطوي
على تقديم خدمات وتزيد فيها فواتير سير األعمال عن اإليرادات المعترف بها ،يتم إدراج الزيادة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى على
أنها إجمالي المبالغ المستحقة إلى عمالء في معاملة تنطوي على تقديم خدمات.
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د)

الممتلكات والمعدات

)1

االعتراف والقياس

)2

المصروفات الالحقة

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة .تشتمل التكلفة على المصروفات
المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات.
تتم رسملة المصروفات الالحقة ،وذلك فقط عندما يكون من المرجح أن تنتج هذه المصروفات تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة .يتم قيد
نفقات اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.

)3

االستهالك

يتم احتساب االستهالك بغرض شطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصا ً قيمها المتبقية المقدرة بأقساط متساوية على مدى أعمارها اإلنتاجية
المقدرة .يتم عاد ًة االعتراف باالستهالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .ال يتم احتساب استهالك لألراضي.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:
السنوات
25
4
5-3
5

مبنى المكتب
األثاث والتجهيزات
المعدات المكتبية ومعدات تكنولوجيا المعلومات
سيارات

تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير ،ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً .يتم تحديد األرباح والخسائر
الناتجة عن االستبعادات من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية ،ويتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
هـ)

الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية

)1

الشهرة التجارية

)2

البحث والتطوير

يتم قياس الشهرة التجارية الناشئة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا ً الخسائر المتراكمة.
يتم االعتراف بمصروفات أنشطة البحث ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبدها.
تتم رسملة مصروفات التطوير ،وذلك فقط عندما يمكن قياس المصروفات بصورة موثوقة ،ويكون المنتج ذي جدوى من الناحية التقنية والتجارية،
ويكون من المرجح أن تتوافر منافع اقتصادية في المستقبل ،ويكون لدى المجموعة النية والمصادر الكافية إلنجاز أعمال التطوير واستخدام أو
بيع الموجودات .وفيما عدا ذلك ،يتم االعتراف بها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عن تكبدها .الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم قياس
مصروفات التطوير بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

)3

الموجودات غير الملموسة
يتم تحديد الموجودات غير الملموسة التي تم االستحواذ عليها خالل دمج األعمال ،ويتم االعتراف بها بصورة منفصلة عن الشهرة التجارية حيث
أنها تفي ب تعريف الموجودات غير الملموسة ،ويمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة .تتمثل تكلفة هذه الموجودات غير الملموسة في قيمتها
العادلة في تاريخ االستحواذ.
الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم بيان الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،على نفس
األساس المتبع للموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل .يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مدى فترة خمس سنوات،
باستثناء التراخيص ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ،حيث ال يتم تحميل إطفاء عليها.
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و)

العقارات االستثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة في قيمتها أو لكال الغرضين ،ولكن ليس
بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية
بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ،ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات تطرأ عليها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة وفقا ً للتقييم الذي تم إجرائه من قبل شركة تقييم مستقلة تتمتع بمؤهالت مناسبة ولديها خبرة في معامالت
التقييم التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس فئة وموقع العقارات الخاضعة للتقييم.

ز)

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحديد ،أيهما أقل .ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح.

ح)

األدوات المالية غير المشتقة
الموجودات والمطلوبات المالية

)1

االعتراف

)2

القياس

تقوم المجموعة مبدئيا ً باالعتراف بالموجودات التمويلية واالستثمارية وإيداعات الوكالة والذمم المدينة والذمم الدائنة األخرى في تاريخ نشأتها.
يتم االعتراف بكافة األدوات المالية األخرى (بما في ذلك المشتريات والمبيعات التي تتم بالطرق االعتيادية للموجودات المالية) في تاريخ
المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.
يتم مبدئيا ً قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً ،بالنسبة ألي بند غير مبين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر ،تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ عليها أو إصدارها.

الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم بيان الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في حين يتم بيان االستثمارات المتاحة للبيع
بقيمها العادلة .يتم قياس كافة األدوات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت.

)3

التصنيف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن إحدى الفئات التالية:




الموجودات التمويلية واالستثمارية (راجع أيضا ً اإليضاح  4ي).
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،وتتضمن الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر (راجع أيضا ً اإليضاح  4ك (.))1
ومتاحة للبيع (راجع أيضا ً اإليضاح  4ك (.))2

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ،بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض ،على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر.
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)4

إيقاف االعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو
عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن الحق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات
الملكية المتعلقة بالموجودات المالية المعنية بصورة فعلية ،أو ال تقوم بتحويل وال االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية وال تحتفظ بسيطرة
على الموجودات المالية المعنية.
عند إيقاف االعتراف باألصل المالي ،يتم االعتراف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية
المخصصة لجزء من األصل الذي تم إيقاف االعتراف به) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا ً أي التزام جديد
محتمل) وأية أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة .إن أية حقوق تم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من
قبل المجموعة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف ،يتم االعتراف بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد ولكنها تحتفظ إما بكافة مخاطر
وامتيازات الموجودات المالية المحولة أو بجزء منها ،في هذه الحاالت ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة ،واألمثلة على ذلك تتضمن
معامالت االقتراض برهن أوراق ومعامالت البيع وإعادة الشراء.
عندما يتم بيع الموجودات لطرف آخر بإجمالي سعر متوافق لمقايضة العائد من الموجودات المحولة ،يتم احتساب المعاملة كمعاملة تمويل
مضمونة مماثلة لمعامالت البيع أو إعادة الشراء ،حيث تحتفظ المجموعة بكافة مخاطر وامتيازات ملكية هذه الموجودات بصورة فعلية.
فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللها باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي وتحتفظ بالسيطرة
عليه ،تواصل المجموعة االعتراف بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل ،ويتم تحديد ذلك من خالل مدى تعرضها لتغيرات في قيمة
األصل المحول.
تحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم .يتم إيقاف االعتراف باألصل المحول عندما
تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف .يتم االعتراف بأية موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي
(أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.

)5

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد ،وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق
قانوني بمقاصة هذه المبالغ وتكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس صافي القيمة أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة
متزامنة.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة ،وذلك فقط عندما تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذلك ،أو بالنسبة
لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة كما في األنشطة التجارية للمجموعة.

)6

قياس التكلفة المطفأة

تتمثل التكلفة المطفأة ألصل أو التزام مالي ما بالمبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي ،ناقصا ً المدفوعات من
المبلغ األصلي ،زائداً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ،ناقصا ً
خسائر انخفاض القيمة.
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)7

قياس القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما ،أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق يكون متاحا ً للمجموعة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لاللتزام
مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
عندما يكون ذلك متاحاً ،تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر السوق أنه نشط في
ف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.
حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كا ٍ
عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى
قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة .يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها باالعتبار األطراف
المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
يكون سعر المعاملة عاد ًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي -أي القيمة العادلة للثمن المدفوع أو المقبوض.
عندما تقرر المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ،ال يتم االستدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار
المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق الملحوظة ،وفي هذه الحالة
يتم مبدئيا ً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة ،ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة .الحقاً ،يتم
االعتراف بالفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم
مدعوما ً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.
في حال كان ألي من الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب ،تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز
المالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز المالية قصيرة األجل بسعر الطلب.
إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ،التي تقوم المجموعة بإدارتها على أساس صافي
التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان ،يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل األجل (أو المبلغ
المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة .ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى المحافظ إلى الموجودات
والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة في المحفظة.
ال تقل القيمة العادلة لوديعة ما تحت الطلب عن المبلغ مستحق الدفع عند الطلب ،ويتم خصمها اعتباراً من أول تاريخ يمكن أن يتم فيه طلب سداد
المبلغ.
تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
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)8

تحديد وقياس انخفاض القيمة
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يعتبر أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية أنها تعرضت النخفاض القيمة عندما تشير األدلة
الموضوعية إلى وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي باألصل (الموجودات) وأن لهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل
(الموجودات) ،بحيث يمكن تقدير ذلك التأثير بصورة موثوقة.
عالوة على ذلك ،بالنسبة لالستثمار في سندات الملكية ،فإن االنخفاض الملحوظ أو المتواصل في قيمتها العادلة ألقل من تكلفته ،يعتبر بمثابة
دليل موضوعي على انخفاض القيمة .إال أن االنخفاض األقل ولفترة أقصر قد يكون عاديا ً في بعض الحاالت المحددة.
تقوم المجموعة بمراجعة األدلة الخاصة بانخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية على المستوى الفردي والجماعي .يتم تقييم كافة
الموجودات التمويلية واالستثمارية التي تعتبر هامة في حالتها الفردية لتحديد فيما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة بشكل محدد .إن تلك
الموجودات التي وجد أنها لم تتعرض النخفاض في قيمتها بصورة فردية يتم إعادة تقييمها بعد ذلك بصورة جماعية لتحديد فيما إذا كان قد وقع
أي انخفاض في القيمة دون أن يتم تحديده .فيما يتعلق بالموجودات التمويلية واالستثمارية التي ال تكون هامة في حالتها الفردية ،فيتم تقييمها
بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات التمويلية واالستثمارية التي لها خصائص مخاطر مماثلة.
عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي ،تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاهات التاريخية الحتمالية التأخر في السداد وتوقيت
تحصيل االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبد .ويتم تعديل تلك النماذج اإلحصائية إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن
الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية .ويتم قياس معدالت التأخر عن السداد ومعدالت الخسائر والتوقيت المتوقع
لتحصيل االستردادات المستقبلية بصورة منتظمة مقارنة بالنتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.
يتم احتساب خسائر انخفاض قيمة الموجودات المقاسة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة ،مخصومة وفقا ً لمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل.
في حالة إعادة التفاوض بشأن الشروط الخاصة بأصل مالي أو تعديلها أو استبدال أصل مالي قائم بأصل مالي جديد نظراً للصعوبات المالية التي
يواجهها المقترض ،يتم تقييم ما إذا كانت هناك ضرورة إليقاف االعتراف بهذا األصل المالي .إذا كانت التدفقات النقدية لألصل الذي تم إعادة
التفاوض بشأنه مختلفة بصورة كبيرة ،تعتبر الحقوق التعاقدية في تدفقات نقدية من األصل المالي األصلي قد انتهت .وفي هذه الحالة ،يتم إيقاف
االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة .يتم قياس خسائر انخفاض القيمة قبل إعادة الهيكلة
المتوقعة كما يلي:


إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ال يترتب عليها إيقاف االعتراف باألصل القائم ،يتم إدراج التدفقات النقدية المقدرة الناتجة من األصل المالي
المعدل ضمن قياس األصل القائم استناداً إلى التوقيت المتوقع للحصول عليها والمبالغ المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل
المالي القائم.



إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة يترتب عليها إيقاف االعتراف باألصل القائم ،تتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفق نقدي
نهائي من األصل المالي القائم عند إيقاف االعتراف به .ويتم خصم هذا المبلغ اعتباراً من التاريخ المتوقع إليقاف االعتراف إلى تاريخ
التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم.

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،ويتم عكسها ضمن حساب مخصص مقابل الموجودات التمويلية
واالستثمارية .يستمر االعتراف باألرباح من الموجودات التي تعرضت النخفاض القيمة من خالل عكس الخصم .في حال أدى حدث الحق بعد
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إلى تقليص خسارة انخفاض القيمة ،يتم عكس التقليص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو
الخسائر الموحد.
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األدوات المالية غير المشتقة (تابع)
الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

)8

تحديد وقياس انخفاض القيمة (تابع)
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من خالل إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي
إعادة تقييم االستثمارات ضمن حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد .إن الخسائر المتراكمة التي تتم إعادة تصنيفها من حقوق
الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد تمثل الفرق بين تكلفة االستحواذ ،صافية من المدفوعات من المبلغ األصلي واإلطفاء ،والقيمة العادلة
الحالية ،ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا ً ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .فيما يتعلق بالتغيرات في انخفاض القيمة
المنسوبة إلى تطبيق طريقة الربح الفعلي ،يتم بيانها كأحد بنود إيرادات الربح.
إذا زادت ،في فترة الحقة ،القيمة العادلة ألداة دين متاحة للبيع تعرضت النخفاض في القيمة وأمكن ربط هذه الزيادة بصورة موضوعية بحدث
وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد؛ بخالف ذلك ،يتم
االعتراف بأية زيادة في القيمة من خالل بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد .يتم عاد ًة االعتراف بأية استردادات الحقة في القيمة العادلة
ألداة الملكية المتاحة للبيع التي تعرضت النخفاض في القيمة ضمن بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد.
تقوم المجموعة بشطب أحد الموجودات التمويلية واالستثمارية أو أحد سندات الدين االستثمارية ،سواء بشكل جزئي أو كلي ،وكذلك أية
مخصصات ذات صلة بخسائر انخفاض القيمة ،عندما يقرر مسؤولي االئتمان لدى المجموعة عدم وجود إمكانية فعلية للتحصيل.

ط)

النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير المشروطة لدى مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي والمبالغ المستحقة من /إلى منشآت أخرى عند الطلب أو ذات فترات استحقاق أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل.

ي)

الموجودات التمويلية واالستثمارية
تتألف الموجودات التمويلية واالستثمارية من ذمم المرابحة المدينة والمضاربة والمشاركة وترتيبات الوكالة وعقود اإلجارة ،ويتم قياسها بالتكلفة
المطفأة ناقصا ً المبالغ المشطوبة ومخصص خسائر انخفاض القيمة.
يتم رصد مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية عندما تكون هناك شكوك بشأن استردادها مع مراعاة متطلبات المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39حول قياس القيمة العادلة .يتم شطب الموجودات التمويلية واالستثمارية فقط عندما يتم استنفاذ كافة محاوالت استردادها.
ال يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة من األحداث المستقبلية .تقوم المجموعة بشطب القرض أو أحد سندات الدين االستثمارية ،بشكل جزئي أو
كلي ،وكذلك أية مخصصات لخسائر انخفاض القيمة ،عندما ترى المجموعة عدم وجود إمكانية حقيقية للتحصيل.

)1

الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمها بصورة فردية
إن الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمها بصورة فردية تمثل بصورة رئيسية الموجودات التمويلية واالستثمارية التجارية التي يتم
تقييمها في حالتها الفردية للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرضها النخفاض القيمة .يتم تصنيفها على أنها تعرضت النخفاض
القيمة بمجرد عدم التيقن من قدرة العميل على الوفاء بالتزامات السداد تجاه المجموعة وفقا ً لشروط السداد التعاقدية األصلية.

)2

الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمها بصورة جماعية
إن خسائر انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمها بصورة جماعية تتضمن بصورة رئيسية المخصصات المرصودة
للموجودات التمويلية واالستثمارية التي تنطوي على خصائص مماثلة ويتم تقييمها على أساس المحفظة.

)3

عكس خسائر انخفاض القيمة
إذا تقلصت خسائر انخفاض القيمة في فترة الحقة ،وأمكن ربط هذا التقليص بشكل موضوعي بحدث ما وقع بعد االعتراف بانخفاض القيمة ،يتم
عكس القيمة الزائدة من خالل تخفيض حساب مخصص انخفاض القيمة وفقا ً لذلك .يتم االعتراف بالعكس ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد
في الفترة التي تم خاللها التقليص.
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ك)

االستثمارات في األوراق المالية
يتم مبدئيا قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة زائداً ،في حالة كانت االستثمارات في األوراق المالية غير مبينة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر ،التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة للمعاملة ،ويتم الحقا ً احتسابها حسب تصنيفها إما على أنها محتفظ بها
لالستحقاق ،أو مبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،أو متاحة للبيع.

)1

القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ما لم تقم المجموعة
بتصنيفها على أنها استثمارات غير محتفظ به للمتاجرة ،ويتم تصنيفها وفقا ً لذلك كاستثمارات متاحة للبيع.
يتم مبدئيا ً االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف
بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم تحميل كافة تكاليف المعاملة ضمن بيان األرباح أو
الخسائر الموحد.
إن إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،يتم االعتراف بها ضمن
بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،عندما يثبت حق المجموعة في الحصول عليها.

)2

االستثمارات المتاحة للبيع
تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع باالستثمارات غير المشتقة التي يتم تصنيفها على أنها متاحة للبيع أو لم يتم تصنيفها ضمن فئة أخرى من
الموجودات المالية .تتألف االستثمارات المتاحة للبيع من أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين .إن أدوات حقوق الملكية غير المدرجة التي ال يمكن
قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة يتم تسجيلها بالتكلفة .يتم قياس كافة االستثمارات األخرى المتاحة للبيع بالقيمة العادلة الحقا ً لالعتراف
المبدئي.
يتم االعتراف بإيرادات األرباح ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد باستخدام طريقة الربح الفعلي .يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح
ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما تستحق المجموعة استالم توزيعات األرباح .يتم االعتراف بأرباح أو خسائر صرف العمالت
األجنبية الناتجة عن استثمارات أدوات الدين المتاحة للبيع ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن
بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة العادلة ،باستثناء خسائر انخفاض القيمة ،ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ،ويتم عرضها في احتياطي
القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .عندما يتم بيع االستثمار ،تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية ضمن األرباح
أو الخسائر.
قد تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة من فئة الموجودات المتاحة للبيع إلى فئة الموجودات التمويلية واالستثمارية والذمم المدينة،
إذا كان ينطبق عليها تعريف الموجودات التمويلية واالستثمارية والذمم المدينة ،وإذا كان لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االحتفاظ
بالموجودات المالية للمستقبل المنظور أو لحين االستحقاق.

ل)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (باستثناء العقارات االستثمارية وموجودات الضريبة المؤجلة)
للتحقق فيما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة .في حال وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد .تخضع
الشهرة التجارية الختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي.
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون
مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى .إن الشهرة التجارية التي تم الحصول
عليها من خالل دمج األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد والتي يتوقع لها أن تستفيد من دمج
األعمال ذات الصلة.
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ل)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تابع)
تتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد أو وحدته المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أكبر .إن القيمة
من االستخدام ترتكز على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس
التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،ويتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية
مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ،ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي .فيما يتعلق
باالستثمارات المتاحة للبيع المسجلة بالتكلفة ،تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة كافة االستثمارات من
خالل تقييم المؤشرات المالية والتشغيلية واالقتصادية األخرى .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد
المقدرة أقل من تكلفة االستثمار.
ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية .فيما يتعلق بالموجودات األخرى ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى الحد الذي
ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها ،بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،في حالة لم يكن قد تم
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

م)

المخصصات
يتم االعتراف بمخصص ما إذا كان لدى المجموعة ،نتيجة لحدث سابق ،التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة ،ويكون من
المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة لتعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بااللتزام ،حيثما يكون مناسبا ً.

مخصص الكفاالت
يتم االعتراف بمخصص الكفاالت عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة .ويرتكز هذا المخصص على البيانات السابقة للكفاالت وتقدير
كافة النتائج المحتملة وفقا ً الحتماالت حدوث كل منها.
ن)

الضمانات المالية
تتمثل الضمانات المالية في العقود التي تلزم المجموعة بسداد دفعات محددة لتعويض المستفيد من الضمان عن الخسائر التي تكبدها في حال
عجز مدين ما عن سداد الدفعات عند االستحقاق وفقا لشروط أداة الدين.
يتم مبدئيا ً قياس المطلوبات المترتبة على الضمانات المالية بقيمها العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى فترة الضمان .ويتم تسجيل
مطلوبات الضمان الحقا بهذه القيمة المطفأة أو بالقيمة الحالية ألية دفعات متوقعة لتسوية االلتزام عندما تصبح الدفعة محتملة السداد بموجب
الضمان ،أيهما أكبر .يتم إدراج الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.

س)

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتقديم تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها .يرتكز استحقاق هذه التعويضات على الراتب النهائي للموظف وفترة خدمته شريطة
اكماله الحد األدنى لفترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة التعيين.

المساهمات في المعاشات الخاصة بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
تساهم المجموعة في برنامج المعاشات لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات
العربية المتحدة .يتمثل ذلك في برنامج معاشات ذات مساهمة محددة ويتم تحميل مساهمات المجموعة على بيان األرباح أو الخسائر الموحد في
الفترة التي تتعلق بها .فيما يخص هذا البرنامج ،يكون لدى المجموعة التزام قانوني وضمني بدفع المساهمات الثابتة عند استحقاقها وال توجد أية
التزامات بدفع التعويضات المستقبلية.
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ع)

اإليرادات المتنازل عنها
وفقا ً لتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة ،يتعين على المجموعة تحديد أية إيرادات يعتقد بأنها ناتجة من مصادر غير مقبولة
وفقا ً للشريعة اإلسالمية ،ومن ثم يتم تجنيب هذا المبلغ في حساب منفصل يتم استخدامه لألنشطة االجتماعية المحلية.
عقود اإليجار التشغيلية

ف)

يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلية .يتم
االعتراف بالدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار.
ص)

رأس المال

األسهم العادية

يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية .يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشر ًة إلصدار األسهم العادية وخيارات األسهم كاستقطاع
من حقوق الملكية ،بعد خصم أية تأثيرات ضريبية.

ق)

العمليات الغير مستمرة
تمثل العمليات الغير مستمرة أحد مكونات أعمال المجموعة ،والتي يمكن تميز عملياتها وتدفقاتها النقدية بوضوح عن باقي العمليات والتدفقات
النقدية الخاصة بالمجموعة والتي:
 تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو مناطق جغرافية لعمليات؛
 جزء من خطة تنسيق تهدف إلى استبعاد أعمال رئيسية منفصلة أو مناطق جغرافية لعمليات؛
 شركة تابعة تم االستحواذ عليها فقط بهدف إعادة البيع.
يتم التصنيف كعمليات غير مستمرة عند االستبعاد أو عند تفي هذه العمليات بمعايير تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع ،أيهما أقرب.
عندما يتم تصنيف عملية ما على أنها عملية غير مستمرة ،يتم إعادة بيان أرقام المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كما لو كانت العملية
الغير مستمرة قد توقفت في بداية سنة المقارنة.

ر)

المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها حتى األن
هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  ،2016ويجوز تطبيقها قبل ذلك
التاريخ ،إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
المعيار  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المعيار  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المعيار  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

)1

اإليرادات من العقود مع العمالء
األدوات المالية ()2014
عقود االيجار

(اعتباراً من  1يناير )2018
(اعتباراً من  1يناير )2018
(اعتباراً من  1يناير )2019

المعيار  15من معايير التقارير المالية الدولية اإليرادات من العقود مع العمالء
يضع المعيار رقم  15من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات .يحل المعيار رقم 15
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 18
"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم " 11عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  13الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية "برامج والء العمالء".
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

ر)

المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها حتى األن (تابع)

)2

المعيار  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية"
يحل المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،المصدر في يوليو  ،2014محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي
الدولي رقم  39األدوات المالية :االعتراف والقياس .يتضمن المعيار  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية توجيهات معدلة حول تصنيف
وقياس األدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات
الجديدة العامة لمحاسبة التحوط .كما يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار
المحاسبي الدولي رقم .39

)3

المعيار  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود االيجار"
يقدم المعيار  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية .يقوم
المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل
التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى
طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي – أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وعقود
إيجار تشغيلي.
تجري المجموعة تقييم التأثير المحتمل للمعايير أعاله على بياناتها المالية الموحدة.

5

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية والمخصصات
والقيمة العادلة الناتجة .يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام وهي ترتكز على الخبرة السابقة والعوامل األخرى بما في ذلك توقعات
األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في الظروف الراهنة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل ،والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم اليقين في التقديرات كما في تاريخ التقرير ،والتي
تنطوي على مخاطر هامة يترتب عليها إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

)1

خسائر انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية والذمم المدينة األخرى
تقوم المجموعة بمراجعة محافظ ذمم التمويل المدينة والذمم المدينة األخرى لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر .لتحديد
ما إذا كان من الضروري تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،تقوم المجموعة بوضع األحكام حول ما إذا
كانت هنالك أية بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة ما ضمن ذمم التمويل
المدينة والذمم المدينة األخرى قبل أن يصبح باإلمكان تحديد االنخفاض لذمة مدينة في حالتها الفردية ضمن تلك المحفظة.
قد تشتمل تلك األدلة على بيانات ملحوظة تشير إلى وجود تغيرات سلبية في القدرة على السداد لعمالء ضمن مجموعة ما أو الظروف االقتصادية
الدولية أو المحلية المرتبطة بحاالت التعثر فيما يتعلق بالموجودات في المجموعة .تستخدم اإلدارة تقديرات مرتكزة على تجارب الخسارة السابقة
لموجودات ذات سمات مخاطر ائتمان وأدلة موضوعية على انخفاض القيمة مماثلة لتلك التي تنطوي عليها المحفظة عند تقدير الجدول الزمني
لتدفقاتها النقدية المستقبلية .تتم مراجعة الطرق واالفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة لتقليل
أي فروق بين الخسائر المقدرة والخسائر الفعلية.

)2

تقييم األدوات المالية
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة ،الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في عمليات القياس.
تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ،ونماذج التدفق النقدي المخصوم ،والمقارنة مع أدوات مماثلة لها أسعار سوقية ملحوظة ونماذج
تقييم أخرى .تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت األرباح المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر ،وفروق
االئتمان المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات
المتوقعة في األسعار والربط بينها .إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي يمكن قبضه لبيع
األصل أو دفعه لتحويل التزام بموجب معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تابع)

)3

تصنيف االستثمارات
عند االستحواذ على استثمار ما ،تقرر اإلدارة ما إذا كان يتعين تصنيفه على أنه استثمار مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو
استثمار متاح للبيع.
تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان الغرض األساسي من االستحواذ عليها هو
تحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل الوكالء .يتم االعتراف بالتغيرات في القيم العادلة كجزء من بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى على أنها استثمارات متاحة للبيع.

)4

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
يتم احتساب االستهالك لتكاليف بنود الممتلكات والمعدات بصورة منتظمة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .قامت اإلدارة بتحديد
األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل أصل و /أو فئة من الموجودات استناداً إلى العوامل التالية:




االستخدام المتوقع للموجودات؛
التلف المادي المتوقع ،الذي يعتمد على العوامل التشغيلية والبيئية؛ و
القيود القانونية أو المماثلة على استخدام الموجودات.

ترى اإلدارة أن طريقة االستهالك المستخدمة تعكس السياق المتوقع الستغالل المجموعة للمنافع االقتصادية المستقبلية للموجودات .لم تقم اإلدارة
بتقدير القيم المتبقية لبنود الممتلكات والمعدات في نهاية أعمارها اإلنتاجية ،حيث تعتبر غير مادية.

)5

االعتراف بااليرادات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ( -متعلقة بالعمليات الغير مستمرة)
عندما يمكن بصورة موثوقة تقدير نتائج معاملة ما تنطوي على تقديم خدمات ،يتم االعتراف باإليرادات ذات الصلة بالرجوع إلى مرحلة انجاز
المعاملة في نهاية فترة التقرير .لتحديد ما إذا كان باإلمكان تقدير نتائج معاملة ما تنطوي على تقديم خدمات بصورة موثوقة ،أخذت اإلدارة
باالعتبار معايير تفصيلية لتحديد هذه النتائج .لغرض تقدير مرحلة انجاز المعاملة ،أخذت اإلدارة باالعتبار توقعات اإليرادات والمصروفات،
بما في ذلك التكاليف المقدرة ذات الصلة بالمعاملة.

)6

تقييم العقارات االستثمارية
تم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري الرئيسي من قبل شركة تقييم مستقلة خارجية تتمتع بمؤهالت مناسبة ولديها خبرة في معامالت التقييم
التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس فئة وموقع العقارات التي تخضع للتقييم .تم تقييم عقارات استثمارية أخرى
داخليا ً من قبل المجموعة.
 طريقة التقييم
بغرض تحديد القيمة السوقية للعقار االستثماري ،قامت شركة التقييم المستقلة بتطبيق طريقة الدخل .تتطلب طريقة الدخل تجميع بيانات حول
اإليجارات السارية في المنطقة المجاورة لكل وحدة للحصول على إجمالي اإليرادات المحتملة التي يتم تحقيقها من المبنى ذات الصلة .يتم إجراء
تعديالت إضافية من حيث الشروط والسمات المختلفة للعقارات المعنية باستخدام معدل خصم على صافي الدخل وخصم تكلفة اإلنشاء القائمة
لتحديد القيمة السوقية للعقارات المعنية.

أسلوب التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة
يوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الهامة غير الملحوظة
المستخدمة.
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تابع)

)6

تقييم العقارات االستثمارية (تابع)


طريقة التقييم (تابع)
أخذت المجموعة أفضل قيم عادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية.
أسلوب التقييم

مدخالت هامة غير ملحوظة

العالقة بين المدخالت الهامة غير الملحوظة وقياسات
القيمة العادلة
تزيد/تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:

 )1طريقة تقييم الدخل
 )2طريقة التقييم من خالل مقارنة
المبيعات
 )3طريقة القيمة السوقية

6

 معدل الزيادة المتوقع إليجارات السوق معدل خصم يخضع للتعديل وفقا ً للمخاطر عقارات تملك حر ال يخضع لتعهدات أو حقوق والتزاماتألطراف أخرى
 صالحية قانونية ونظامية حالة العقار -قيمة المبيعات للعقارات الخاضعة للمقارنة

 كان معدل الزيادة المتوقع إليجارات السوق أعلى كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعديل وفقا ًللمخاطر أقل/أعلى
 كان العقار ال يندرج ضمن فئة التملك الحر كان العقار يخضع ألي تعهدات وحقوق والتزامات كان العقار يخضع ألية إشعارات/أحكام قانونية ذاتتأثير سلبي
 كان العقار يشوبه أية عيوب/أضرار كان العقار يخضع للتقلبات في قيمة المبيعاتالخاصة بالعقارات المجاورة في المنطقة.

إدارة المخاطر المالية
إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية من عملياتها واستخدامها لألدوات المالية:

)1
)2
)3
)4

مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة؛
مخاطر السوق؛ و
المخاطر التشغيلية.
اإلطار العام إلدارة المخاطر
يقدم هذا اإليضاح معلومات حول أهداف المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة من قبلها لقياس وإدارة المخاطر.
إن مجلس إدارة المجموعة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة .قام مجلس اإلدارة بتشكيل
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات والتي تكون مسؤولة عن وضع ومتابعة سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة.
يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تتعرض لها المجموعة ،ووضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر،
ورقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة .هذا وتتم مراجعة سياسة وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف
السوق وأنشطة المجموعة .كما تهدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي
يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة مدى التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر كما تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام
إلدارة ال مخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة .تتم مساعدة لجنة التدقيق في تنفيذ هذه المهام من قبل الرقابة الداخلية .يقوم قسم
التدقيق الداخلي بمراجعة منتظمة ومتخصصة لألنظمة الرقابية واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ويتم تقديم تقارير بالنتائج إلى لجنة التدقيق
لدى المجموعة .تم اسناد أعمال التدقيق الداخلي لشركة استشارات متخصصة.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
اإلطار العام إلدارة المخاطر (تابع)

)1

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء بالتزاماته
التعاقدية .تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من التمويل والموجودات االستثمارية إلى العمالء والبنوك األخرى ،واالستثمارات في سندات
الدين والمحافظ والمستحق من عمالء .ألغراض تقديم تقارير حول إدارة المخاطر ،تضع المجموعة باعتبارها وتدمج كافة عناصر التعرض
لمخاطر االئتمان (بما في ذلك مخاطر عجز الملتزم عن السداد والمخاطر المتعلقة بالدولة وقطاع العمل).
إدارة مخاطر االئتمان
لقد قام مجلس اإلدارة بتفويض لجنة االئتمان لدى المجموعة مسؤولية متابعة مخاطر االئتمان .يقوم قسم االئتمان المنفصل لدى المجموعة بإعداد
تقارير وتقديمها إلى لجنة االئتمان لدى المجموعة كما يكون مسؤول عن إدارة مخاطر االئتمان لدى المجموعة بما في ذلك:



صياغة السياسات االئتمانية بالتشاور مع وحدات األعمال بما يشمل متطلبات الضمان والتقييم االئتماني وتصنيف المخاطر واإلبالغ عنها
واإلجراءات والوثائق القانونية وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.



وضع هيكل الصالحيات فيما يتعلق باعتماد وتجديد التسهيالت االئتمانية .يتم تخصيص حدود الصالحيات إلى موظفي االئتمان لدى وحدات
األعمال .تتطلب التسهيالت الكبيرة الحصول على موافقة رئيس قسم إدارة االئتمان ولجنة االئتمان لدى المجموعة أو موافقة مجلس اإلدارة.



مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان وفقا ً لهيكل التفويض والحدود والصالحيات قبل تقديم التسهيالت إلى العمالء .وتخضع أعمال تجديد ومراجعة
التسهيالت لنفس عملية المراجعة.



تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة إلى وحدات األعمال من أجل تطبيق أفضل الممارسات لدى المجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاطر
االئتمان.



وضع درجات للمخاطر التي تواجهها المجموعة بغرض تصنيف التعرضات في فئات وفقا ً لدرجة مخاطر الخسائر المالية التي تواجهها
المجموعة ولتركيز اإلدارة على المخاطر القائمة .يتم استخدام نظام تصنيف المخاطر لتحديد مدى ضرورة رصد مخصصات النخفاض القيمة
مقابل التعرض لمخاطر ائتمان محددة .يتألف إطار تصنيف المخاطر الحالي من خمس مستويات والتي تعكس الدرجات المختلفة من مخاطر
التعثر ومدى توافر الضمانات أو الحد من مخاطر االئتمان األخرى .إن مستويات تصنيف المخاطر تشبه وتتوافق مع توجيهات مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي .تقوم اللجنة العليا للتسهيالت االئتمانية بوضع تصنيفات المخاطر ،حيثما يكون مناسباً .يخضع تصنيف
المخاطر لمراجعات منتظمة من قبل إدارة المخاطر لدى المجموعة.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

)1

مخاطر االئتمان (تابع)
التعرض لمخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بقياس تعرضها لمخاطر االئتمان استناداً إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ناقصا ً المبالغ التي تمت مقاصتها وخسائر
انخفاض القيمة ،إن وجدت.

القيمة الدفترية ،صافية

أرصــــــــدة لدى بنــــــوك
ومؤسســــــــــــــات ماليـــة
2015
2016
ألف درهم
ألف درهم

الموجــــــــودات التمـــــويلية
واالستثــــــــــــــــــــــــــمارية
2015
2016
ألف درهم
ألف درهم

300,389
======

259,169
======

153,052
======

373,289
======

استثمـــــــــــــارات فـــي
صـــــــكوك وصنـــــاديق
2015
2016
ألف درهم
ألف درهم
110,569
======

100,943
======

المحفظة التي تعرضت النخفاض في القيمة
دون المعدل القياسي
مشكوك في تحصيلها
خسائر
إجمالي المحفظة التي تعرضت النخفاض في القية

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

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

6,495
1,475
52,985
---------60,955
----------

3,077
946
71,338
---------75,361
----------

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

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

المحفظة التي لم تتعرض النخفاض في القيمة
متأخرة السداد ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة
(متأخرة السداد منذ أكثر من  90يوماً)

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة
إجمالي المحفظة التي لم تتعرض النخفاض القيمة
إجمالي المبلغ
إجمالي المخصص
صافي القيمة الدفترية

-------------------153,052
----------153,052
----------153,052

------------------300,389
---------300,389
---------300,389

7,053
--------7,053
---------348,262
---------355,315
---------416,270

7,089
--------7,089
---------242,863
---------249,952
---------325,313

------------------110,569
---------110,569
---------110,569

------------------100,943
---------100,943
---------100,943

----------153,052
======

---------300,389
======

)(42,981
----------373,289
======

()66,144
----------259,169
======

----------110,569
======

---------100,943
======

بلغت قيمة الموجودات األخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً)  79.3مليون درهم ( 31ديسمبر  82.7 :2015مليون درهم) ،والتي تعرضت
لمخاطر االئتمان .كما في تاريخ التقرير ،إن هذا المبلغ متداول ولم يتأخر سداده كما لم يتعرض النخفاض في القيمة.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

)1

مخاطر االئتمان (تابع)
الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاضعة النخفاض في القيمة
تتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاضعة النخفاض في القيمة في موجودات مالية ترى المجموعة عدم احتمالية تحصيل المبلغ األصلي
واألرباح المستحقة عليها وفقا ً للشروط التعاقدية التفاقية (التفاقيات) التمويل .يتم تصنيف هذه الموجودات التمويلية واالستثمارية على أنها دون
المعدل القياسي ومشكوك في تحصيلها وخسائر ،حسبما يكون مناسباً ،وفقا ً للتوجيهات الصادرة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي.
الموجودات التمويلية واالستثمارية متأخرة السداد ولكنها لم تتعرض النخفاض في القيمة
وهي تشمل الموجودات التمويلية واالستثمارية التي تم التأخر في سداد الفائدة التعاقدية المستحقة عليها أو المبلغ األصلي لها ولكن المجموعة
ترى أن انخفاض القيمة أمر غير مناسب استناداً إلى مصدر السداد األصلي و  /أو التأخير في استالم الذمم المدينة المخصصة ،ومستوى التأمين
 /الضمان المتاح و  /أو الفرصة المحتملة لتحصيل المبالغ المستحقة إلى المجموعة.
الموجودات التمويلية واالستثمارية ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنها
تتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنها في الموجودات التمويلية التي تمت إعادة هيكلتها بسبب تدهور
الوضع المالي للمقترض وعليه قدمت المجموعة بعض التنازالت بشأنها مثل تمديد تاريخ االستحقاق األولي دون تكبد أي خسائر فيما يتعلق
باألرباح أو المبلغ األصلي .بمجرد إعادة هيكلة القرض ،يظل القرض ضمن هذه الفئة لمدة سنة على األقل يتعين خاللها أداء الدفعات بشكل
منتظم حتى يتم تحويله إلى محفظة قياسية .كما في تاريخ التقرير ( :2015ال شيء) ال يوجد لدى الشركة أي موجودات تمويلية واستثمارية
ذات شروط معاد التفاوض بشأنها.
مخصصات انخفاض القيمة
تقوم المجموعة برصد مخصص لخسائر انخفاض القيمة يمثل تقييمها للخسائر المتكبدة في محفظة الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاصة
بها .تشتمل العناصر الرئيسية لهذا المخصص على عنصر الخسارة المحددة الذي يتعلق بالتعرضات الهامة في حالتها الفردية والمخصص
الجماعي للخسا ئر الذي يتم رصده لمجموعة من الموجودات المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها فيما يتعلق
بالموجودات التمويلية غير الهامة في حالتها الفردية باإلضافة إلى التعرضات الهامة في حالتها الفردية والتي خضعت لتقييم فردي للتحقق من
انخفاض القيمة ولكن لم يالحظ تعرضها النخفاض القيمة بشكل فردي .ال تخضع الموجودات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر الختبار انخفاض القيمة حيث أن مقياس القيمة العادلة يعكس الجودة االئتمانية لكل أصل.
سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب الموجودات /األوراق المالية التمويلية واالستثمارية (وأي مخصصات متعلقة بخسائر انخفاض القيمة) عندما تقرر
المجموعة أنه ال مجال لالسترداد وال يمكن تحصيل تلك الموجودات التمويلية واالستثمارية .ويتم اتخاذ هذا القرار بعد األخذ باالعتبار بعض
المعلومات مثل حدوث تغيرات هامة في الوضع المالي للمقترض مثل عدم إمكانية المقترض من االستمرار في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه
أو أن المتحصالت من الضمان لن تكون كافية لتغطية التعرض بأكمله ،وال يوجد أي مجال إلتباع أي سبل أخرى للتحصيل.
الضمانات
تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية في شكل رهن على تمويالت مرهونة.
تهدف سياسة المجموعة إلى ضمان تقديم التمويل إلى العمالء بما يتناسب مع قدرتهم على سداد األرباح ومبلغ التمويل األصلي بدالً من االعتماد
الزائد على الضمانات .وعليه ،وبنا ًء على الجدارة االئتمانية للعمالء ونوع المنتجات ،قد ال تخضع التسهيالت لضمانات .على الرغم من هذا،
يعتبر الضمان ،ويمكن أن يكون ،عامل هام للحد من مخاطر االئتمان.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

)1

مخاطر االئتمان (تابع)
الضمانات (تابع)
فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمانات وتعزيزات الضمان األخرى المحتفظ بها مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية إلى العمالء:

مقابل البنود التي تعرضت النخفاض في القيمة
مقابل البنود متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة
إجمالي الضمانات

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

53,787
5,277
--------59,064
=====

24,692
6,040
--------30,732
=====

تركز مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة داخليا ً بمراقبة تركزات مخاطر االئتمان حسب قطاع األعمال والموقع الجغرافي .فيما يلي تحليل لتركزات مخاطر االئتمان
المحددة وفقا ً للتوجيهات الداخلية المعتمدة لدى المجموعة في تاريخ التقرير:
أرصــــــــدة لدى بنــــــوك
ومؤسســــــــــــــات ماليـــة
2015
2016
ألف درهم
ألف درهم
القيمة الدفترية ،صافي
التركز حسب القطاع:
البنوك والمؤسسات المالية
الخدمات المصرفية لألفراد
أخرى
صافي اإلجمالي

الموجــــــــودات التمـــــويلية
واالستثمارية والموجودات األخرى
2015
2016
ألف درهم
ألف درهم

استثمـــــــــــــــــــارات فـــي
صــــــــــــــكوك وصنـــــاديق
2015
2016
ألف درهم
ألف درهم

153,052
======

300,389
======

373,289
======

259,169
======

110,569
======

100,943
======

153,052
----------153,052
======

300,389
-----------300,389
======

165,395
207,894
----------373,289
======

44,934
214,235
----------259,169
======

99,918
10,651
----------110,569
======

75,070
25,873
----------100,943
======

التركز حسب الموقع الجغرافي:
اإلمارات العربية المتحدة
دول أسيوية
دول مجلس التعاون الخليجي
دول أخرى
صافي اإلجمالي

129,428
5,234
7,369
11,021
-----------153,052
======

257,467
8,652
8,028
26,242
-----------300,389
======
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373,289
----------373,289
======

259,169
----------259,169
======

10,651
99,918
----------110,569
======

29,787
25,873
45,283
----------100,943
======
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

)2

مخاطر السيولـة
تتمثل مخاطر السيولة بالصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها من خالل تقديم
مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى.

إدارة مخاطر السيولة
يقوم مجلس إدارة المجموعة بوضع استرتيجية المجموعة إلدارة مخاطر السيولة كما يقوم بتفويض لجنة الموجودات والمطلوبات بمتابعة مدى
تطبيق هذه السياسة .يتم اعتماد كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات .يقوم قسم الخزينة بإدارة
مركز السيولة الخاص بالمجموعة بصورة يومية كما يقوم بمراجعة التقارير اليومية التي تغطي مركز السيولة .يتم بصورة منتظمة تقديم تقرير
موجز بما في ذلك االستثناءات واإلجراءات التصحيحية المتبعة إلى لجنة الموجودات والمطلوبات.
يتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة بضمان امتالكها دائما ً سيولة كافية ،بقدر اإلمكان ،للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف
العادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.

التعرض لمخاطر السيولة
يتضمن الجدول التالي ملخص لتفاصيل صافي الموجودات السائلة لدى المجموعة حسب بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة استناداً
إلى ترتيبات السداد التعاقدية .تقوم اإلدارة بمتابعة بيان االستحقاق لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية.
استحقاقات المطلوبات المالية
من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من سنة إلى
 5سنوات
ألف درهم

ال يوجد تاريخ
استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

في  31ديسمبر 2016
المطلوبات المالية
ودائع الوكالة
المطلوبات األخرى (باستثناء تعويضات
نهاية الخدمة للموظفين)
إجمالي المطلوبات المالية

13,032

39,096

182,448

234,498

469,074

40,162
---------53,194
=====

32,822
--------71,918
=====

12,019
----------194,467
======

---------234,498
======

85,003
----------554,077
======

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

من سنة إلى
 5سنوات
ألف درهم

ال يوجد تاريخ
استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

في  31ديسمبر 2016
المطلوبات المالية
ودائع الوكالة
المطلوبات األخرى (باستثناء تعويضات
نهاية الخدمة للموظفين)
إجمالي المطلوبات المالية

9,701

13,721

357,644

-

381,066

15,208
--------24,909
=====

56,390
--------70,111
=====

----------357,644
======

---------======

71,598
---------452,664
======

تتبع المجموعة مبادئ الشريعة اإلسالمية حيث ال يتم ضمان العوائد التعاقدية وتتم على أساس تقاسم األرباح أو الخسائر.
كجزء من إدارة مخاطر السيولة التي تنشأ من المطلوبات المالية ،تحتفظ المجموعة بموجودات سائلة تشتمل على النقد وما يعادله والتي يمكن
الحصول عليها بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

)3

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر من أن تؤثر تغيرات أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وفروق
االئتمان (غير المتعلقة بالتغير في الوضع االئتماني للمدين/المصدر) على أرباح المجموعة أو قيمة أدواتها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر
السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق والتحكم فيها ضمن معايير مقبولة لضمان وفاء المجموعة بالتزاماتها المالية مع تحقيق أعلى عائد
ممكن من المخاطر.
مخاطر أسعار األسهم
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع .تقوم
إدارة المجموعة بمراقبة خليط من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية في محفظتها االستثمارية بنا ًء على مؤشرات السوق .تتم إدارة االستثمارات
المادية ضمن المحفظة على أساس فردي ويتم اعتماد كافة قرارات الشراء والبيع من قبل اإلدارة .تقوم المجموعة بإدارة تلك المخاطر عن طريق
تنويع االستثمارات في ضوء توزيع القطاعات.
إن الهدف الرئيسي الستراتيجية استثمار المجموعة هي زيادة عائدات االستثمار إلى أقصى حد ممكن .ووفقا ً لهذه االستراتيجية ،يتم تصنيف
بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حيث يتم مراقبة أدائها بشكل فعال وتتم إدارتها وفقا ً للقيمة العادلة.
تحليل الحساسية – مخاطر أسعار األسهم
فيما يتعلق باالستثمارات المصنفة على أنها استثمارات متاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،فإن الزيادة بنسبة
 ٪5كما في تاريخ التقرير كانت ستؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ  5.4مليون درهم ( 31ديسمبر  5.4 :2015مليون درهم) كما ستؤدي
إلى زيادة بيان األرباح أو الخسائر الموحد بمبلغ  0.2مليون درهم ( 31ديسمبر  0.1 :2015مليون درهم) على التوالي ،بينما التغير المساوي
في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بنفس المبلغ.
مخاطر معدالت الربح
أن المجموعة معرضة لمخاطر معدالت الربح من موجوداتها ومطلوباتها التي تخضع لربح (الموجودات التمويلية واالستثمارية والودائع
اإلسالمية وودائع الوكالة).
تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد بتأثير التغيرات المحتملة في معدالت الربح على أرباح المجموعة للسنة بنا ًء على الموجودات
المالية والمطلوبات المالية ذات معدالت الربح الثابتة المحتفظ بها في  31ديسمبر .2016
إن التغير بمقدار  100نقطة أساس في معدالت الربح كان سيؤدي إلى زيادة بيان األرباح أو الخسائر الموحد بمبلغ  1.9مليون درهم (31
ديسمبر  1.8 :2015مليون درهم) ،بينما التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى انخفاض بيان األرباح أو
الخسائر الموحد بنفس المبلغ.
مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية بالمخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ
من األدوات المالية التي تتم بعمالت أجنبية.
كما في تاريخ التقرير ،يتمثل التعرض إلى مخاطر العمالت بصورة هامة في الجنيه المصري فيما يتعلق باالستثمار في األوراق المالية المتاحة
للبيع التي تبلغ قيمتها الدفترية  108.8مليون درهم ( 31ديسمبر  108.8 :2015مليون درهم) ،باإلضافة إلى اليورو فيما يتعلق باالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تبلغ  34.0مليون درهم ( 31ديسمبر  13.4 :2015مليون درهم).
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

)3

مخاطر السوق (تابع)
تحليل الحساسية – مخاطر العمالت
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت بصورة رئيسة لعملة الجنية المصري واليورو حيث أن التغير بمقدار  100نقطة أساس في سعر صرف
الدرهم اإلماراتي كان سيؤثر على حقوق الملكية بمبلغ  1.1مليون درهم ( 31ديسمبر  1.1 :2015مليون درهم) ،بينما التغير المساوي في
المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية بنفس المبلغ.
بالمثل ،فإن التغير بمقدار  100نقطة أساس في سعر صرف اليورو أمام الدرهم اإلماراتي كان سيؤثر على بيان األرباح أو الخسائر الموحد
بمبلغ  0.34مليون درهم ( 31ديسمبر  0.13 :2015مليون درهم) ،بينما التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي
إلى انخفاض في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بنفس المبلغ.

)4

المخاطر التشغيلية
تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر تكبد خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة العديد من األسباب المرتبطة بعمليات المجموعة ،والعاملين فيها،
والتقنية المطبقة والبنية التحتية ،وكذلك تعود إلى عوامل خارجية خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ،مثل المخاطر
الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بصورة عامة .تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات
المجموعة.
إن هدف المجموعة من إدارة المخاطر التشغيلية هو تحقيق التوازن بين تجنب الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة المجموعة مع
فعالية التكلفة واالبتكار .في جميع األحوال ،تتطلب سياسة المجموعة االلتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
قامت المجموعة باتخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع آليات تعمل في المقام األول على تحديد كافة المخاطر التشغيلية .كما قامت المجموعة باتخاذ
إجراءات لتطبيق إجراءات وسياسات للحد من المخاطر إلى مستوى مقبول وتجنب أو تقليص الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة
المجموعة.

7

إدارة رأس المال
فيما يلي أهداف المجموعة من إدارة رأس المال:
 حماية قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا ً لمبدأ االستمرارية وزيادة العائد للمساهمين؛
 وااللتزام بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تتمثل سياسة المجموعة بالحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين ،وثقة السوق باإلضافة إلى استمرار التطوير
المستقبلي لألعمال .تدرك المجموعة تأثير مستوى رأس المال على عائدات المساهمين باإلضافة إلى أهمية تحقيق توازن بين العائدات الكبيرة
المحتملة في حالة زيادة مستويات القروض وبين المميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس المال.
التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل السنة .بالرغم من أن الحد األدنى
لرأس المال المطلوب من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي هو  35مليون درهم ،إال أن رأس مال المجموعة على مدى السنة
بلغ  1مليار درهم ( 31ديسمبر  1 :2015مليار درهم).
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التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية
يقدم الجدول أدناه مطابقة بين مجموعة من البنود في بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية.

في  31ديسمبر 2016
الموجودات المالية
النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
الموجودات التمويلية واالستثمارية
االستثمار في األوراق المالية
الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدما)ً

المطلوبات المالية
ودائع الوكالة
المطلوبات األخرى (باستثناء تعويضات
نهاية الخدمة للموظفين)

في  31ديسمبر 2015
الموجودات المالية
النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
الموجودات التمويلية واالستثمارية
االستثمار في األوراق المالية
الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)

المطلوبات المالية
ودائع الوكالة
المطلوبات األخرى (باستثناء تعويضات
نهاية الخدمة للموظفين)

بالقيـــــــــــمة العادلـــــــــــة
من خالل األرباح
المتاحة للبيع
أو الخسائر
ألف درهم
ألف درهم
103,245
---------103,245
=====

119,485
----------119,485
======

أخرى بالتكلفة
المطفأة
ألف درهم

إجمالي القيمة
الدفترية
ألف درهم

169,598
373,289
79,306
----------622,193
======

169,598
373,289
222,730
79,306
----------844,923
======

-

-

469,074

469,074

--------=====

--------=====

85,003
----------554,077
======

85,003
----------554,077
======

أخرى بالتكلفة
المطفأة
ألف درهم

إجمالي القيمة
الدفترية
ألف درهم

87,346
--------87,346
=====

122,744
----------122,744
======

312,361
259,169
82,738
----------654,268
======

312,361
259,169
210,090
82,738
----------864,358
======

-

-

381,066

381,066

--------=====

--------=====

71,598
----------452,664
======

71,598
---------452,664
======

بالقيـــــــــــمة العادلـــــــــــة
من خالل األرباح
المتاحة للبيع
أو الخسائر
ألف درهم
ألف درهم
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القيمة العادلة لألدوات المالية
ترتكز القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض األسعار
المقدمة من الوسطاء .فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى ،تقوم المجموعة بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى.
فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولها بصورة نادرة ولديها شفافية أسعار ضئيلة ،تكون القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب درجات
متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة
المحددة.
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد القياسات.
المستوى  :1السعر السوقي المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة.
المستوى  :2المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى  1التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة
(أي مستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة،
واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت الهامة
ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.
المستوى  : 3المدخالت التي تكون غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ترتكز على
بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بنا ًء على األسعار
المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار االختالفات بين األدوات.
تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية ملحوظة .تشتمل
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر وفروق االئتمان وعوامل أخرى
تست خدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات
المتوقعة في األسعار والربط بينها.
إن الهدف من أساليب التقييم هو تحديد قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه لتحويل االلتزام بموجب
معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

)1

النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
يتضمن الجدول التالي تحليالً للموجودات/المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة
العادلة الذي يتم في اطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة .تستند المبالغ على القيم المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد.
في  31ديسمبر 2016
الموجودات المالية
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
متاحة للبيع

الموجودات غير المالية
العقارات االستثمارية

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

3,327
------3,327
====

10,651
---------10,561
=====

99,918
108,834
----------208,752
======

103,245
119,485
----------222,730
======

------====

------====

299,136
----------299,136
======

299,136
----------299,136
======

في  31ديسمبر 2015
الموجودات المالية
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
متاحة للبيع

الموجودات غير المالية
العقارات االستثمارية

40

313
------313
====

19,082
10,705
---------29,787
=====

67,951
112,039
----------179,990
======

87,346
122,744
----------210,090
======

------====

------====

184,436
----------184,436
======

184,436
----------184,436
======
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

)2

األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة ويحللها حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة
الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة.
إجمـــــــــالي
إجمـــــــــالي
القيمة الدفترية
القيمة العادلة
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
في  31ديسمبر 2016
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
الموجودات المالية
النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
الموجودات التمويلية واالستثمارية
الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)

المطلوبات المالية
ودائع الوكالة
المطلوبات األخرى (باستثناء تعويضات
نهاية الخدمة للموظفين)

في  31ديسمبر 2015
الموجودات المالية
النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
الموجودات التمويلية واالستثمارية
الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)

المطلوبات المالية
ودائع الوكالة
المطلوبات األخرى (باستثناء تعويضات
نهاية الخدمة للموظفين)

-

169,598
-

373,289
79,306

169,598
373,289
79,306

169,598
373,289
79,306

---------

-----------

-----------

-----------

-----------

-

169,598

452,595

622,193

622,193

=====

======

======

======

======

-

-

469,074

469,074

469,074

-

-

85,003

85,003

85,003

---------

---------

-----------

-----------

-----------

-

-

554,077

554,077

554,077

=====

=====

======

======

======

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

إجمـــــــــالي
القيمة العادلة
ألف درهم

إجمـــــــــالي
القيمة الدفترية
ألف درهم

-

312,361
-

259,169
82,738

312,361
259,169
82,738

312,361
259,169
82,738

---------

-----------

-----------

-----------

-----------

-

312,361

341,907

654,268

654,268

=====

======

======

======

======

-

-

381,066

381,066

381,066

-

-

71,598

71,598

71,598

---------

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

-----------

-----------

-----------

-

-

452,664

452,664

452,664

=====

======

======

======

======

 فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،والتي لها طبيعة قصيرة األجل (حتى سنة واحدة) ،ترى
اإلدارة أن القيمة الدفترية مساوية لقيمتها العادلة.
 فيما يتعلق باالستثمارات في األسهم والصكوك ،استخدمت اإلدارة السعر المدرج ،عندما يكون متاحا ً ،لتحديد القيمة العادلة أو استخدمت طريقة
التدفقات النقدية المخصومة المرتكزة على مدخالت السوق الملحوظة.
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النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
 31ديسمبر
2016

إيضاح
األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات المالية
النقد في الصندوق
ودائع إسالمية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع ضمان

4-10
1-10
2-10
3-10

 31ديسمبر
2015

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

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

ألف درهم

ألف درهم

22,305
69,195
16,546
50,531
11,021
----------169,598
======

11,043
87,347
11,972
195,604
6,395
----------312,361
======

 1-10يتألف النقد في الصندوق بصورة رئيسية من األرصدة المحتفظ بها من قبل شركة موارد للصرافة ذ.م.م.
 2-10يتراوح متوسط سعر الربح على الودائع اإلسالمية من  ٪1.7إلى  31( ٪2.7ديسمبر  ٪1.9 :2015إلى  )٪3.0سنوياً .يتم االحتفاظ بكافة
الودائع والمبالغ لدى مؤسسات مالية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 3-10تتألف ودائع الضمان من األرصدة المحتفظ بها كوديعه هامشية لدى بنوك مماثلة ومؤسسات مالية بغرض إتمام معامالت التحويالت النقدية
وتحويل الرواتب.
 4-10تتضمن ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل المجموعة ،وفقا ً للتوجيهات الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع تحتفظ المجموعة بحسابات
مصرفية منفصلة فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقدما ً من عمالئها ("أموال العمالء") .إن أموال العمالء غير متاحة للمجموعة بخالف تسوية
المعامالت التي يتم تنفيذها بالنيابة عن العمالء.
11

النقد وما يعادله

النقد في الصندوق ولدى البنوك والمؤسسات مالية
ودائع إسالمية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر

12

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

108,046
20,000
----------128,046
======

110,362
55,000
----------165,362
======

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

105,266
311,004
-----------416,270
)(42,981
-----------373,289
======

138,719
186,594
----------325,313
()66,144
----------259,169
======

الموجودات التمويلية واالستثمارية

الموجودات التمويلية
تمويل اإلجارة
تمويل مرابحة السلع
مخصص انخفاض القيمة
الموجودات التمويلية واالستثمارية  -صافي
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الموجودات التمويلية واالستثمارية (تابع)
ترتكز كافة الموجودات التمويلية واالستثمارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة:

مخصص انخفاض القيمة
الرصيد االفتتاحي
المخصص (المحرر)/المرصود خالل السنة
الرصيد الختامي
13

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

66,144
)(23,163
---------42,981
=====

13,290
52,854
---------66,144
=====

العقارات االستثمارية

الرصيد في  1يناير
اإلضافات
المحول إلى ممتلكات ومعدات
األرباح(/الخسائر) غير المحققة من إعادة تقييم العقارات االستثمارية
الرصيد في  31ديسمبر

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

184,436
80,080
)(4,776
39,396

154,876
79,075
()49,515

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

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

299,136

184,436

==========

=========

قامت الشركة خالل السنة باالستحواذ على بعض العقارات مقابل تسوية موجودات تمويلية بقيمة  18.1مليون درهم ( 31ديسمبر :2015
 38.7مليون درهم).

 1-13اإليرادات والمصروفات ذات الصلة بالعقارات االستثمارية

إيرادات اإليجار
مصروفات اإلصالحات والصيانة
14

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

3,038
)(1,581

1,581
()899

========

======

االستثمار في األوراق المالية

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
االستثمارات المتاحة للبيع

43

إيضاح

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

1-14
2-14

103,245
119,485

87,346
122,744

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

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

222,730

210,090

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

============
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االستثمار في األوراق المالية (تابع)

 1-14الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

سندات ملكية  -مدرجة
صكوك وصناديق

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

3,327
99,918

313
87,033

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

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

103,245

87,346

==========

========

قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016بشراء أسهم بقيمة  18.81مليون درهم ( 60 :2015مليون درهم) تم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 2-14االستثمارات المتاحة للبيع

سندات ملكية – غير مدرجة
صكوك وصناديق

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

108,834
10,651

108,834
13,910

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

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

119,485

122,744

===========

===========

 3-14التركز الجغرافي لالستثمارات في األوراق المالية
 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
االستثمارات المتاحة للبيع

3,327
10,651
---------13,978
=====

19,395
10,705
--------30,100
=====

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
االستثمارات المتاحة للبيع

99,918
108,834
----------208,752
======
----------222,730
======

67,951
112,039
----------179,990
======
---------210,090
======

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

إجمالي االستثمارات في األوراق المالية
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الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
اسم الشركة

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2015
2016

دار التكافل ش.م.ع.
ليفانت ريتيل هولدنجز المحدودة
ناكسوس للتمويل المحدودة

٪26.1
٪47.6
٪47.6

٪26.1
٪47.6
٪47.6

موارد للتكنولوجيا ذ.م.م.

٪38.6
=====

٪38.6
====

دار التكافل ش.م.ع.
ليفانت ريتيل هولدنجز المحدودة
ناكسوس للتمويل المحدودة
موارد للتكنولوجيا ذ.م.م.

بلد المنشأ

األنشطة الرئيسية

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
جزر الكايمان
اإلمارات العربية المتحدة

التكافل وإعادة التكافل (التأمين)
حيازة استثمارات في شركات.
حيازة استثمارات في شركات.
خدمات أمن وتكنولوجيا المعلومات
وخدمات البطاقات الشخصية
 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

27,247
122,078
15,445
264,188
----------428,958
======

25,923
120,811
15,429
246,750
----------408,913
======

فيما يلي الحركة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية:

الرصيد في  1يناير
زائداً :الحصة من أرباح ( /خسائر) شركات مستثمر بها محتسبة
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية
استثمار جديد في موارد للتكنولوجيا ذ.م.م.
بيع استثمار في شركات زميلة
توزيعات أرباح مستلمة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر

45

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

408,913

167,106

20,045
----------428,958
======

()715
246,750
()2,899
()1,329
----------408,913
======
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الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية (تابع)
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية- :

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات
الحصة من:
األرباح(/الخسائر) من العمليات المستمرة
16

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

387,661
()155,636
------------232,025
======

345,782
()110,410
-----------235,372
======

20,045
=====

()715
====

الشهرة التجارية
يتم تخصيص الشهرة التجارية التي تنشأ من حيازة شركات تابعة إلى الوحدة المنتجة للنقد لدى المجموعة كما يلي:

بلس ميديكل ذ.م.م.

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

9,132
====

9,132
====

ترتكز القيمة القابلة لالسترداد على القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد ،والتي يتم تقديرها باستخدام التدفقات النقدية المخصومة .تم تصنيف
قياس القيمة العادلة ضمن المستوى  3للقيمة العادلة بنا ًء على المعطيات الواردة في أساليب التقييم المستخدمة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد .تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقدير اإلدارة للتوجهات
المستقبلية في القطاعات ذات الصلة وارتكزت على البيانات السابقة من مصادر خارجية وداخلية.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بلغ %9.61
تضمنت توقعات التدفق النقدي تقديرات محددة لمدة خمس سنوات باإلضافة إلى تقدير لمضاعفات قيمة المنشأة/األرباح قبل الفائدة والضريبة
واالستهالك واإلطفاء عند البيع.
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الممتلكات والمعدات

التكلفة
في  1يناير 2015
اإلضافات
االستبعادات
في  31ديسمبر 2015
في  1يناير 2016
اإلضافات
التحويل من العقارات االستثمارية
في  31ديسمبر 2016
االستهالك
في  1يناير 2015
المحمل للسنة
االستبعادات
في  31ديسمبر 2015
في  1يناير 2016
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2016
القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2015
في  31ديسمبر 2016

أرض مملوكة
تملك حر وأعمال
رأسمالية قيد
اإلنجاز

مبنى
المكتب

أثاث
وتجهيزات

معدات
مكتبية

سيارات

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

52,324
43,636
--------95,960
=====
95,960
15,344
---------111,304
======

26,473
--------26,473
=====
26,473
4,776
--------31,249
=====

6,068
2,153
)(1,575
-------6,646
====
6,646
1,144
-------7,790
====

20,602
3,975
)(8,782
--------15,795
=====
15,795
2,574
--------18,369
=====

1,029
)(879
------150
====
150
------150
====

106,496
49,764
)(11,236
---------145,024
======
145,024
19,062
4,776
---------168,862
======

------====
------====

9,541
795
--------10,336
=====
10,336
--------10,336
=====

3,427
1,232
)(872
------3,787
====
3,787
1,296
------5,083
====

13,924
3,625
)(4,743
-------12,806
=====
12,806
2,024
-------14,830
=====

742
133
)(774
------101
===
101
23
----124
===

27,634
5,785
)(6,389
--------27,030
=====
27,030
3,343
--------30,373
=====

95,960
======
111,304
======

16,137
=====
20,913
=====

2,859
=====
2,707
====

2,989
====
3,539
====

49
===
26
===

117,994
======
138,489
======

 1-17يتم االحتفاظ باألرض المملوكة تملك حر بغرض بناء مبنى مكاتب للمجموعة.
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الموجودات غير الملموسة

إيضاح
الرصيد االفتتاحي كما في  1يناير
تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر
عدم توحيد شركات تابعة نتيجة لفقدان السيطرة
إطفاء تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر
خسائر انخفاض القيمة

1-18

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

4,615
6,423
)(2,017
---------9,021
=====

13,863
4,615
()10,790
()3,073
---------4,615
====

 1-18تتعلق تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر بالمبلغ المدفوع لشراء نظام مصرفي آلي جديد.
19

موجودات أخرى

دفعات مقدمة للموردين
ودائع
المبالغ مستحقة القبض من الموظفين
المبالغ المدفوعة مقدما ً
المستحق من العمالء
أخرى

20

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

606
706
714
3,682
36,171
41,109
---------82,988
======

1,681
586
632
4,114
17,485
62,354
---------86,852
======

رأس المال

إيضاح
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع:
 1مليار سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم الواحد
أسهم خزينة بقيمة  1درهم للسهم الواحد

1-20

 31ديسمبر
2016
ألف درهم
1,000,000
()11,500
=======

 31ديسمبر
2015
ألف درهم
1,000,000
()11,000
======

 1-20حصلت الشركة خالل السنة على حصص الملكية الخاصة بها من أحد العمالء مقابل تسوية تسهيالت تمويلية.
21

االحتياطي القانوني
وفقا ً للمادة ( )82من القانون االتحادي رقم  10لسنة  ،1980قامت المجموعة برصد احتياطي قانوني من خالل تخصيص  ٪10من صافي
أرباحها السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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االحتياطي العام
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من صافي أرباح المجموعة السنوية إلى االحتياطي العام حتى يصبح هذا االحتياطي مساويا ً ٪50
من رأس المال المدفوع .يتم استخدام هذا االحتياطي لألغراض التي تحددها الجمعية العمومية السنوية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة.

23

الحصص غير المسيطرة

قائمة بأسماء الشركات التابعة
اسم الشركة التابعة

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2015
2016

موارد لألوراق المالية
ام اف أي لالستثمارات ذ.م.م.
موارد لالستشارات (منطقة حرة)
موارد للصرافة ذ.م.م
بلس ميديكل ذ.م.م.

٪100
٪100
٪100
٪90
٪70
====

٪100
٪100
٪100
٪90
٪70
====

بلد المنشأ

األنشطة الرئيسية

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

أعمال الوساطة
حيازة شركات
الخدمات التشغيلية
صرف العمالت
خدمات صحية

يقدم الجدول التالي ملخص حول المعلومات الخاصة بالشركات التابعة لدى المجموعة التي بها حصص غير مسيطرة كما في تاريخ التقرير قبل
عمليات الحذف فيما بين شركات المجموعة:
 31ديسمبر 2016
بلس مديكال ذ.م.م.
موارد للصرافة ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
٪30
٪10

في  31ديسمبر 2016
نسبة الحصص غير المسيطرة
الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

1,605
26,575
()682
---------27,498
--------2,750
====

صافي الموجودات
القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة

45
14,046
()379
--------13,712
--------4,113
====

اإلجمالي
ألف درهم
1,650
40,621
()1,061
---------41,210
---------6,863
====

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
4,527
()4,937
---------)(4,937
---------)(494
======
)(3,792
)(707
)(4,499
======

اإليرادات
الخسائر
إجمالي الخسائر الشاملة
الخسائر المخصصة للحصص غير المسيطرة
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
صافي النقص في النقد وما يعادله
49

()4,393
---------)(4,393
---------)(1,318
======
)(4,462
)(20
)(4,482
======

4,527
()9,330
---------)(9,330
----------)(1,812
=====
)(8,254
)(727
)(8,981
======
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الحصص غير المسيطرة (تابع)

في  31ديسمبر 2015
نسبة الحصص غير المسيطرة
الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات
القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة

مفاهيم الفن
التقني ذ.م.م
ألف درهم
٪49

 31ديسمبر 2015
موارد للصرافة
عين الصقر
بلس مديكال ذ.م.م.
للتكنولوجيا ذ.م.م ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
٪30
٪10
٪49

----------------=====

----------------=====

1,517
31,669
()751
---------32,435
--------3,244
====

19
18,456
()114
()255
--------18,106
--------5,431
====

اإلجمالي
ألف درهم
1,536
50,125
)(114
)(1,006
---------50,541
---------8,675
=====

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
اإليرادات
األرباح( /الخسائر)
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة
األرباح(/الخسائر) المخصصة للحصص
غير المسيطرة
اإليرادات الشاملة األخرى المخصصة
للحصص غير المسيطرة
النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من(/المستخدمة في) األنشطة
االستثمارية
صافي النقص في النقد وما يعادله

73,004
27,799
----------27,799
-----------

60,446
11,280
---------11,280
----------

2,937
()5,645
691
---------()4,954
----------

()3,689
---------()3,689
----------

136,387
29,745
691
---------30,436
----------

13,622

5,527

()565

)(1,108

17,477

=====
-

=====
-

69
======
()5,818

======
()3,681

69
=====
)(9,499

=====

=====

4,015
()1,803
======

()42
()3,723
======

3,973
)(5,526
======

تم بيان نتائج شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م .وشركة عين الصقر للتكنولوجيا ذ.م.م .حتى تاريخ  24ديسمبر  ،2015وهو التاريخ الذي فقدت
فيه الشركة سيطرتها على هاتين الشركتين التابعتين.
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ودائع الوكالة

إيضاح
قرض حسن من العمالء
ودائع هامشية

1-24

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

14,537
454,537
-----------469,074
======

9,701
371,365
----------381,066
======

 1-24يمثل القرض الحسن من عمالء بصورة رئيسية المبالغ مستحقة الدفع إلى عمالء مقابل المعامالت التي تم تنفيذها بالنيابة عنهم.
25

مطلوبات أخرى

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
ذمم حسابات دائنة
حساب التسوية الخاص بنظام دفع الرواتب
أرباح مستحقة الدفع
مطلوبات مستحقة
محتجزات وذمم دائنة أخرى خاصة باألعمال
أخرى

26

4,483
4,246
33,133
852
5,025
31,936
9,811
---------89,486
=====

4,204
490
34,322
417
15,208
15,862
5,299
---------75,802
=====

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

7,506
20,259
--------27,765
=====

10,711
14,815
--------25,526
=====

إيرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية

إجارة
مرابحة السلع

27

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

إيرادات من الودائع اإلسالمية وإيداعات الوكالة

األرباح من إيداع الوكالة
األرباح من ودائع إسالمية أخرى

51

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

2,507
561
--------3,068
=====

3,079
243
-------3,322
====
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إيرادات أخرى

إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية
عموالت الوساطة
إيرادات العمولة ورسوم التحويل
إيرادات الرسوم واالستشارات
إيرادات توزيعات األرباح
اإليرادات التشغيلية األخرى

29

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

3,038
3,178
4,387
8,554
1,337
1,241
--------21,735
=====

1,581
3,155
2,824
4,223
1,450
296
--------13,529
=====

المصروفات العمومية واإلدارية

تكاليف الموظفين
مصروفات االستهالك
رسوم قانونية ومهنية واستشارية
مصروفات اإليجار
مصروفات الهاتف
مصروفات اإلعالن والتسويق
مصروفات متعلقة بالتمويل ونظام دفع الرواتب
مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات
مصروفات تشغيلية أخرى

52

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

38,794
3,343
7,221
2,867
1,353
1,343
11,287
5,952
7,186
----------79,346
======

41,799
3,420
5,044
2,831
1,434
587
8,277
3,263
16,151
--------82,806
=====
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام عدة معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين ومؤسسات تقع ضمن تعريف األطراف ذات
العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 24المعدل) .إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين لديهم الصالحية والمسؤولية
عن تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المجموعة ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين
لدى المجموعة .يتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ً لشروط متفق عليها بين األطراف المعنية ،وترى اإلدارة أن تلك الشروط ال
تختلف بشكل كبير عن الشروط التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى.

أ)

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد:
 31ديسمبر 2016
أطراف أخرى
أعضاء مجلس اإلدارة
ذات عالقة
وموظفي اإلدارة الرئيسين
ألف درهم
ألف درهم
الموجودات
الموجودات التمويلية االستثمارية
المطلوبات
ودائع الوكالة
مطلوبات أخرى

13,120

40,801

====

19,167
34
====

 31ديسمبر 2015
أطراف أخرى
أعضاء مجلس اإلدارة
ذات عالقة
وموظفي اإلدارة الرئيسين
ألف درهم
ألف درهم
الموجودات
الموجودات التمويلية االستثمارية
موجودات أخرى
المطلوبات
ودائع الوكالة
مطلوبات أخرى
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14,000
-

14,057
394

====

2,849
1,381
====
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)

ب)

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة ،المدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد:
 31ديسمبر 2016
أطراف أخرى
أعضاء مجلس اإلدارة
ذات عالقة
وموظفي اإلدارة الرئيسين
ألف درهم
ألف درهم
اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية
حصة المودعين من األرباح
إيرادات أخرى

127
7
==

3,736
106
===

 31ديسمبر 2015
أطراف أخرى
أعضاء مجلس اإلدارة
ذات عالقة
وموظفي اإلدارة الرئيسين
ألف درهم
ألف درهم
اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية
حصة المودعين من األرباح
إيرادات أخرى

ج)

101
57
==

1,273
29
===

فيما يلي التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة:

امتيازات قصيرة األجل
تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

54

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

2,835
176
--------3,011
====

2,451
172
-------2,623
====
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االرتباطات واالتزامات الطارئة

أ)

االرتباطات

ارتباطات نهائية لتقديم ائتمان

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

 31ديسمبر
2015
ألف درهم

977
====

1,669
====

تتضمن االرتباطات الملزمة من أجل تقديم ائتمان ،االرتباطات الخاصة بتقديم تمويل إسالمي بغرض الوفاء بمتطلبات عمالء المجموعة .بصورة
عامة يكون لتلك االرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو بنود إنهاء أخرى وغالبا ً ما تتطلب دفع رسوم.
التزمت الشركة بمبلغ  32مليون درهم ( 31ديسمبر  32 :2015مليون درهم) ألحد البنوك المحلية بغرض دعم التمويل المتعلق بمتطلبات
إحدى الشركات الزميلة.
ب)

االلتزامات الطارئة
قامت المجموعة بإصدار ضمانات بمبلغ  587مليون درهم ( 31ديسمبر  446 :2015مليون درهم) باإلنابة عن بعض العمالء ،والتي تم
مقابلها رهن ودائع وكالة كضمان للمجموعة.
قدمت المجموعة ضمان مصرفي صادر من قبل مؤسسة مالية محلية بصورة أساسية لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمبلغ
 35مليون درهم ( 31ديسمبر  35 :2015مليون درهم) .تم تقديم هذا الضمان لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مقابل إصدار
ترخيص وترى اإلدارة أنه ليس من المتوقع أن ينشأ أي التزام مادي.
قامت الشركة التابعة بترتيب ضمان مالي مصدر من قبل أحد البنوك المحلية لصالح سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية بقيمة 21
مليون درهم ( 31ديسمبر  21 :2015مليون درهم) .تم رهن الضمانات المصدرة مقابل ودائع وكالة وضمان تجاري من قبل الشركة األم.

32

الزكاة
قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة باعتماد زكاة بمبلغ  0.0082درهم ( 0.015 :2015درهم) للسهم الواحد .يتعين على
المساهمين دفع الزكاة من حسابهم الخاص.

33

اعتماد البيانات المالية الموحدة
تم اعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ  3مايو .2017

34

أرقام المقارنة
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ،حيثما اقتضت الضرورة ،لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة.
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