
 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موارد للتمويل ش.م.خ
  

  الموحدة ةات الماليالبيان
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   موارد للتمويل ش.م.خ
  

   البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ٢-١  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  ٤ - ٣   تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  ٥  الموحد لمركز الماليابيان 
  

  ٦  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  

  ٧  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد بيان 
  

  ٨  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  

  ٩  الموحد بيان التدفقات النقدية
  

  ٥٧ – ١٠  حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  
  













 

 ٦

  موارد للتمويل ش.م.خ
  

  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
   ٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        

        العمليات المستمرة
  ٢٦٫٩٧٥  ٢٥٫٥٢٦  ٢٧  اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية

  ٣٫٧٧٦  ٣٫٣٢٢  ٢٨  الودائع اإلسالمية وإيداعات الوكالةاإليرادات من 
  ٢٢٫٤١١  )٤٩٫٥١٥(  ١٤  األرباح غير المحققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية(الخسائر)/

  -  ٢٢٨٫٤٠٤  ١٠  سيطرة على شركة تابعة فقدان من األرباح 
  )١٫٨٨٨(  )١٨٫٤٦٠(    من استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الخسائر

  ١١٫٨٥٥  ١٣٫٥٢٩  ٣٠  اإليرادات األخرى
  -  )١٨٫٠٠٠(    خسائر ُمعاد تصنيفھا من استثمارات متاحة للبيع

    ------------  -----------  
  ٦٣٫١٢٩  ١٨٤٫٨٠٦    إجمالي اإليرادات 

    -------------  -----------  
  )٥٠٫٩٥٢(  )٨٢٫٨٠٦(  ٣١  المصروفات العمومية واإلدارية

    -------------  ------------  
  )٥٠٫٩٥٢(  )٨٢٫٨٠٦(    إجمالي المصروفات 

    -------------  ------------  
  )٣٩٢(  )٢٧٦(    حصة المودعين من األرباح
  ١٢٫٨٣٨  )٥٢٫٨٥٤(  ١٣  مخصص انخفاض القيمة

    -----------  ----------  
  ٢٤٫٦٢٣  ٤٨٫٨٧٠    الزميلة في أرباح السنة الشركةاألرباح قبل حصة 

    ----------  ----------  
  ١٩٫٥٩٥  )٧١٥(  ١٦  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاألرباح من (الخسائر)/حصة 

    ----------  ----------  
  ٤٤٫٢١٨  ٤٨٫١٥٥    األرباح من العمليات المستمرة

    ----------  ----------  
        الغير مستمرةالعمليات 

  ٢٦٫٣٧٦  ٣٩٫٠٧٨  ٢٩  الغير مستمرةاألرباح من العمليات 
    ----------  ---------  

  ٧٠٫٥٩٤  ٨٧٫٢٣٣    أرباح السنة
    ======  =====  

        منسوبة إلى:
  ٥٨٫٠١٥  ٦٩٫٧٥٦    حاملي أسھم الملكية في الشركة األم

  ١٢٫٥٧٩  ١٧٫٤٧٧  ٢٤  الحصة غير المسيطرة
    -----------  ---------  
    ٧٠٫٥٩٤  ٨٧٫٢٣٣  
    ======  =====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١٠من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٤-٣مدرج على الصفحتين  المالية الموحدة البياناتحول ھذه  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  



 

 ٧

  موارد للتمويل ش.م.خ
  

  الموحداألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في المنتھية  للسنة

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٧٠٫٥٩٤  ٨٧٫٢٣٣    أرباح السنة 
        

        اإليرادات الشاملة األخرى:
        

  -  -    األرباح أو الخسائرالبنود التي لن تتم إعادة تصنيفھا ضمن 
        

        البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا ضمن األرباح أو الخسائر:
  ٢٢٫٦٩٤  ٢٤٫١٨٧    التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

  -  )١٨٫٠٠٠(    استثمارات متاحة للبيع ُمعاد تصنيفھا ضمن األرباح أو الخسائرالخسائر من 
    ----------  ----------  

  ٩٣٫٢٨٨  ٩٣٫٤٢٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
    =====  =====  

        إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى: 
        

  ٨٠٫٧٧٨  ٧٥٫٨٧٤    حاملي أسھم الملكية في الشركة األم
  ١٢٫٥١٠  ١٧٫٥٤٦    الحصة غير المسيطرة

    ---------  ---------  
  ٩٣٫٢٨٨  ٩٣٫٤٢٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

    =====  =====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١٠من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٤-٣مدرج على الصفحتين  المالية الموحدة البياناتحول ھذه  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  



 

 ٨

  موارد للتمويل ش.م.خ
  

  الموحدفي حقوق الملكية بيان التغيرات 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

      المتاح إلى المساھمين في الشركة األم  

  
  رأس
  الخزينةأسھم   المال

االحتياطي 
  انونيــالق

  االحتياطي 
  العام

  احتياطي 
إعادة تقييم 
  االستثمارات

  األرباح 
  اإلجمالي  المحتجزة

الحصة غير 
  اإلجمالي  المسيطرة

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

  ١٫١٠٢٫٧٤٠  ٤٥٫٥٩٥  ١٫٠٥٧٫١٤٥  ١٦٫٢٢٥  )٦٫٤٢٤(  ٢٦٫٦٧٢  ٢٦٫٦٧٢  )٦٫٠٠٠(  ١٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                    

  ٨٧٫٢٣٣  ١٧٫٤٧٧  ٦٩٫٧٥٦  ٦٩٫٧٥٦  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
                    اإليرادات الشاملة األخرى:

  ٢٤٫١٨٧  ٦٩  ٢٤٫١١٨  -  ٢٤٫١١٨  -  -  -  -  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
  الخسائر من استثمارات متاحة للبيع ُمعاد تصنيفھا 

  )١٨٫٠٠٠(  -  )١٨٫٠٠٠(  -  )١٨٫٠٠٠(  -  -  -  -  ضمن األرباح أو الخسائر
  ---------  ---------  ---------  ---------  ------------------  ----------------  ------------------  -------------  -----------------  

  ٩٣٫٤٢٠  ١٧٫٥٤٦  ٧٥٫٨٧٤  ٦٩٫٧٥٦  ٦٫١١٨  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  ---------  ---------  ------------  ------------  ----------  ----------------  ---------------  -------------  ---------------  

  -  -  -  )١٣٫٩٥٢(  -  ٦٫٩٧٦  ٦٫٩٧٦  -  -  )٢٣و ٢٢(اإليضاحين التحويل إلى االحتياطيات 
  )٥٤٫٤٦٦(  )٥٤٫٤٦٦(  -  -  -  -  -  -  -  )١٠عدم توحيد شركات تابعة عند االستبعاد (إيضاح 

                    المعامالت مع مالكي المجموعة
  )٥٫٠٠٠(  -  )٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  )٥٫٠٠٠(  -  )١-٢١أسھم الخزينة (إيضاح 

  -----------------  --------------  ------------  ------------  ----------  -------------  -----------------  -----------  -----------------  
  ١٫١٣٦٫٦٩٤  ٨٫٦٧٥  ١٫١٢٨٫٠١٩  ٧٢٫٠٢٩  )٣٠٦(  ٣٣٫٦٤٨  ٣٣٫٦٤٨  )١١٫٠٠٠(  ١٫٠٠٠٫٠٠٠     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ١٫٠٥٢٫٣٥٠  ٢٦٫٢٨٣  ١٫٠٢٦٫٠٦٧  ١٩٫٥١٤  )٢٩٫١٨٧(  ٢٠٫٨٧٠  ٢٠٫٨٧٠  )٦٫٠٠٠(  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                    

  ٧٠٫٥٩٤  ١٢٫٥٧٩  ٥٨٫٠١٥  ٥٨٫٠١٥  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
                    اإليرادات الشاملة األخرى:

  ٢٢٫٦٩٤  )٦٩(  ٢٢٫٧٦٣  -  ٢٢٫٧٦٣  -  -  -  -  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
  ---------  ---------  ---------  ---------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  

  ٩٣٫٢٨٨  ١٢٫٥١٠  ٨٠٫٧٧٨  ٥٨٫٠١٥  ٢٢٫٧٦٣  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  ---------  ---------  ---------  ---------  ----------  ----------  ----------  ---------  ---------  

  -  -  -  )١١٫٦٠٤(  -  ٥٫٨٠٢  ٥٫٨٠٢  -  -  )٢٣و ٢٢(اإليضاحين التحويل إلى االحتياطيات 
  ٦٫٨٠٢  ٦٫٨٠٢  -  -  -  -  -  -  -  عن حيازة شركة تابعة الناتجةالحصة غير المسيطرة 

                    المعامالت مع مالكي المجموعة
  )٤٩٫٧٠٠(  -  )٤٩٫٧٠٠(  )٤٩٫٧٠٠(  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح الُمعلنة 

  --------------  ------------  -----------  -----------  ----------  --------------  ---------------  -----------  --------------  
  ١٫١٠٢٫٧٤٠  ٤٥٫٥٩٥  ١٫٠٥٧٫١٤٥  ١٦٫٢٢٥  )٦٫٤٢٤(  ٢٦٫٦٧٢  ٢٦٫٦٧٢  )٦٫٠٠٠(  ١٫٠٠٠٫٠٠٠     ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١٠من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  . ٤-٣مدرج على الصفحتين  المالية الموحدة البياناتحول ھذه  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين



 

 ٩

  موارد للتمويل ش.م.خ
  

  الموحدبيان التدفقات النقدية 
    ٢٠١٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
        

  ٧٠٫٥٩٤  ٨٧٫٢٣٣    أرباح السنة 
        تسويات لـ:

  ٥٫٩٨٧  ٥٫٧٨٥  ١٨  للممتلكات والمعداتاالستھالك المحتسب 
  ٤٫٣٥٩  ٣٫٠٧٣  ١٩  إطفاء موجودات غير ملموسة

  )٣٫٧٧٦(  )٣٫٣٢٢(  ٢٨  إيرادات من ودائع اسالمية وإيداعات الوكالة
  ١٫٦٤٥  ١٫٩٣٢  ٢٦  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ٣٩٢  ٢٧٦    حصة المودعين من األرباح
  )١٩٫٥٩٥(  ٧١٥  ١٦  محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةمستثمر بھا شركات ارباح من استثمار في خسائر)/(

  )١٢٫٨٣٨(  ٥٢٫٨٥٤  ١٣  مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية  المرصود/(المحرر) المخصص
  )٢٢٫٤١١(  ٤٩٫٥١٥  ١٤  من االستثمارات العقاريةمحققة غير  )أرباحخسائر/(

  ٦  )٣٦(  ١٨  ممتلكات ومعداتمن استبعاد خسائر )/أرباح(
  -  )٢٢٨٫٤٠٤(  ١٠  تابعةمن فقدان سيطرة على شركة ارباح 

    -------------  ----------  
    )٢٤٫٣٦٣  )٣٠٫٣٧٩  
       

        في: التغيرات 
  ١٧٫٣٩٩  ٢٥٫٧٤٠    الودائع اإلسالمية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  ٣٢٫٦١٠  )٩٫٥٣٥(    الموجودات التمويلية واالستثمارية
  )٥٢٫٩٣٦(  ٣٢٫١٢٠    األخرىالموجودات 
  ٦٧٫٦٠١  ١١٧٫٨٠٢    ودائع الوكالة

  ٣٩٫٨٥٩  )٣٫٠٨٦(    المطلوبات األخرى
  )١٫٩٨٩(  )٣٫٦٧١(    ودائع ضمان

  -  )٣٨٫٧٦٦(    عدم توحيد شركات تابعة، صافي
    -----------  -----------  

  ١٢٦٫٩٠٧  ٩٠٫٢٢٥    األنشطة التشغيلية منالناتج النقد 
  )٣٩٢(  )٢٧٦(    األرباح المدفوعةحصة المودعين من 

  )٦٢٨(  )٣٫٣٩٦(  ٢٦  تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    -----------  -----------  

  ١٢٥٫٨٨٧  ٨٦٫٥٥٣    األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 
     

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٧٫٥٠٥(  )٤٩٫٧٦٤(  ١٨  ممتلكات ومعدات واستحواذ شراء

  )٢٫٩٤٧(  ٢٫٨١٠  ١٦  استثمار في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  )٢٩٫٦٥٨(  )٤٠٫١٨٠(  ١٤  عقارات استثمارية شراء

  -  ٤٣  ١٨  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  )٥٢٫٣٥٥(  ٥٠٫٨٤٩    األوراق المالية االستثمارات في الحركة في 

  )٦٫٥٦٥(  )٤٫٦١٥(  ١٩  ملموسةشراء موجودات غير 
  ٣٫٧٧٦  ٣٫٣٢٢    اإليرادات المستلمة من الودائع اإلسالمية وإيداعات الوكالة

  )٢٫٨٠٨(  -    االستحواذ على شركة تابعة
  -  ١٫٣٢٩  ١٦  مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةتوزيعات األرباح المستلمة من شركات 

    -----------  -----------  
  )٩٨٫٠٦٢(  )٣٦٫٢٠٦(    األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد 

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

  )٤٩٫٢٩٢(  -    توزيعات األرباح المدفوعة
    ------------  ------------  

  )٤٩٫٢٩٢(  -    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    ------------  ------------  

  )٢١٫٤٦٧(  ٥٠٫٣٤٧    في النقد وما يعادله )النقصالزيادة/( صافي
     

  ١٣٦٫٤٨٢  ١١٥٫٠١٥    النقد وما يعادله في بداية السنة
    -----------  -----------  

  ١١٥٫٠١٥  ١٦٥٫٣٦٢  ١٢  النقد وما يعادله في نھاية السنة
    ======  ======  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١٠من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  . ٤-٣مدرج على الصفحتين  المالية الموحدة البياناتحول ھذه  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين



 

 ١٠

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  ١
  

إن . وتعديالته ١٩٨٤لسنة  ٨وفقاً للقانون رقم  كشركة مساھمة خاصة ٢٠٠٦ديسمبر  ٤تم تسجيل موارد للتمويل ش.م.خ ("الشركة") بتاريخ 
  .العربية المتحدة، اإلمارات ، دبي٢١٢١٢١ص.ب  للشركة ھوالمكتب المسجل  عنوان

  
وتعمل الشركة بصورة أساسية في  ،حصلت الشركة على ترخيص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي للعمل كشركة تمويل

مشاركة وال ةاإلجارة واإلجارة اآلجلة والمرابحمن خالل عدة منتجات مثل  المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية األنشطة التمويلية واالستثمارية
  .لشركةالنظام األساسي لوطبقاً ألحكام  التي تحرم الربا، وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الشركة. تتم مزاولة أنشطة والوكالة

  
شركات التابعة التتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة"). تم إدراج تفاصيل 

   حول ھذه البيانات المالية الموحدة. ٢٤للشركة في اإليضاح 
  
  أساس اإلعداد    ٢
  

 االلتزامبيان   (أ) 
  

صدار القانون تم إ والقوانين السارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية
") في ٢٠١٥("قانون الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  ٢االتحادي الجديد للشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

ً لألحكام االنتقالية للقانون الجديد، يتعين على الشركات االلتزا٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١  ٣٠م بھذا القانون بحلول . وفقا
   لتزم به تماماً قبل الموعد المحدد الوارد في األحكام االنتقالية.تسوف القانون االتحادي الجديد ولياً بتطبيق تقوم الشركة حا. ٢٠١٦يونيو 

   
 أساس القياس  ) ب(

  التالية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة:تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود 
  

 .االستثمارات المتاحة للبيع )١
 .األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  )٢
 العقارات االستثمارية.و )٣
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   (ج)
") بعد تقريبھا إلى أقرب عدد صحيح باآلالف، وھي اإلماراتي("الدرھم البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة  ھذه تم إعداد

  .العملة الرسمية للمجموعة
  

 استخدام التقديرات واألحكام   (د)
لتي تؤثر على اإن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات 
  التقديرات.  كتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تل

  
يھا ف تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم

  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت. 
  

ھامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية وبصورة محددة، إن المعلومات حول المجاالت ال
  .٥التي يكون لھا أكبر تأثير على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة قد تم بيانھا في اإليضاح 

   



 

 ١١

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  تعريفات الشريعة اإلسالمية    ٣

  
  :والتعريفات الخاصة بھا البيانات المالية الموحدةالتي تم استخدامھا في فيما يلي المصطلحات 

  
  الشريعة

تتبع المجموعة  .معتقدات وسلوك البشر تنظيمبغرض الشريفة والسنة  الكريم الشريعة ھي قانون اسالمي يتم استخالصه بشكل أساسي من القرآن
  قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية في أنشتطھا.

  
  اإلجارة

لة، صھي اتفاقية تقوم المجموعة ("المؤجر") بموجبھا بتأجير أحد الموجودات إلى العميل ("المستأجر") (بعد شراء/االستحواذ على األصل ذات ال
سواء من بائع آخر أو من العميل نفسه، وذلك بناًء على طلب العميل ووعده باستئجار األصل)، وذلك مقابل دفعات إيجارية لفترة أو فترات 

  يجار محددة، وتكون الدفعات اإليجارية مستحقة الدفع على أساس إيجارات ثابتة أو متغيرة.إ
  

تحدد اتفاقية اإلجارة األصل المؤجر وفترة وشروط اإليجار باإلضافة إلى األساس الخاص باحتساب اإليجار وتوقيت سداده. يتعھد المستأجر 
ً لإلطار الزمني المتفق عليه والشروط المطبقة خالل فترة بموجب ھذه االتفاقية بتجديد فترات اإليجار وسداد  دفعات اإليجار ذات الصلة وفقا

  اإليجار.
  

موجب ب يحتفظ المؤجر بملكية األصل على مدى فترة عقد اإليجار، ولكن بنھاية فترة عقد اإليجار، عند الوفاء بكافة االلتزامات من قبل المستأجر
  ببيع األصل إلى المستأجر بالقيمة االسمية بناًء على تعھد بالبيع من قبل المؤجر. اتفاقية اإلجارة، سوف يقوم 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
 جارة المؤجلة (اإلجارة الموصوفة في الذمة) ھي اتفاقية توافق المجموعة ("المؤجر") بموجبھا على تقديم، بتاريخ محدد في المستقبل، أصلاإل

ة وعبمواصفات معينة لتؤجره ألحد عمالئھا ("المستـأجر") عند إتمامه وتسلمه من قبل المطّور أو المقاول أو المتعامل الذي اشترت منه المجم
  لك العقار عن طريق االستصناع.ذ
  

  تحدد اتفاقية اإلجارة المؤجلة تفاصيل األصل المؤجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار.
 

المؤجلة خالل فتـرة أثناء فتـرة اإلنشاء، تسدد المجموعة للمطور / المقاول دفعة واحدة أو دفعات متعددة، على أن يتم احتساب ربح اإلجارة 
 ةاإلنشاء على أساس زمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب دفعات األجر. وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة مقدم

  من اإليجار أو مع دفعة اإليجار األولى أو الثانيـة بعد بدء اإلجارة.
  

تسلم المستأجر األصل من المؤجر. ويتعھد المستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة المؤجلة بتجديد  ال يستحق اإليجار في اإلجارة المؤجلة إال بعد
  .رفترات اإليجار وسداد مبالغ دفعات األجرة المتعلقة بكل فتـرة وفًقا للجدول الزمني المتفق عليه والصيغة المعمول بھا خالل مدة اإليجا

  
، وفي نھايتھا إذا قام المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية االجارة يحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة اإليجار

  المؤجلة، يبيع المؤجر األصل المؤَجر إلى المستأجر بقيمة رمزية بناًء على تعھد البيع الذي قدمه المؤجـر.
  

  المرابحة
عمالئھا ("المشتري") على أساس دفعات مؤجلة بعد قيام البائع بشراء األصل وحيازته تبيـع المجموعة ("البـائع") بموجبه أصل ما ألحد  عقد ھي

وأحكام مرابحة معينة. يتألف سعر بيع المرابحة من  بموجب شروط بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل المشتري وعد على وتملكه بناءً 
قيمة ربح المرابحة داخلياً على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على  تكلفة األصل وھامش ربح متفق عليه بشكل مسبق. يتم احتساب

  رابـحة.ممبلغ التمويل األصلي قيد السداد. يتم سـداد سعر بيع المرابحة من قبل المشتري للبائع على أقساط خالل المدة المنصوص عليھا في عقد ال
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  (تابع)تعريفات الشريعة اإلسالمية   ٣
  

  المضاربة
المضاربة ھي عقد بين طرفين، يكون أحدھما الممول ("رب المال") وھو الطرف الذي يقدم مبالغ مالية معينة ("رأسمال المضاربة") إلى 
الطرف اآلخر ("المضـارب")، وھو الطرف الذي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأسمال المضاربة في أحد المشاريع التجارية أو األنشطة بناًء 

من الربح الناتج، إن وجد، على أال يتدخل رب المال في إدارة نشاط المضاربة. األصل أن  متفق عليھا مسبًقامقابل حصة محددة على خبرته 
يتم توزيع ربح المضاربة عند إعالنھا / توزيعھا من قبل المضارب. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح المضاربة يتم تقديره دائماً بشكل 

ب ربح المضاربة داخلياً على أساس زمني خالل مدة المضاربة بناًء على رأسمال المضاربة غير المسـدد. ويتحمل المضارب موثوق، فيتم احتسا
طة يالخسارة في حالة التخلف عن السداد، أو اإلھمال أو المخالفة لشروط وأحكام عقد المضاربة، وإال فإن رب المال ھو من يتحمل الخسارة، شر

 مقنعاً يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب يرجع إلى قوى قاھرة، وأن المضارب لم يكن بوسعه التنبؤ بتلك القوى القاھرة تلقي رب المال دليالً 
  أو تفادي تبعاتھا السلبية على المضاربة. وبموجب عقد المضاربة، فقد تكون المجموعة مضارباً أو رب المال، حسب الحالة.

  
  الوكالة

ن طرفين، يكون أحد الطرفين ھو الممول ("الموكل")، وھو الذي يقوم بتقديم مبلغ مالي محدد ("رأسمال الوكالة") إلى وكيل الوكالة ھي اتفاقية بي
دمھا ق("الوكيل")، وھو الذي يقوم باستثمار رأسمال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية طبقاً لدراسة الجدوى / خطة االستثمار التي ي

. يستحق الوكيل أتعاباً محدداً ("أتعاب الوكالة") كمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسمال الوكالة، وقد يتم منح الوكيل أي مبالغ الوكيل للموكل
ً توزيع ربح الوكالة عند إعالنھا / توزيعھا م قبل  نإضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد المتفق عليھا كحافز على حسن األداء. يتم غالبا

يل. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح الوكالة يتم تقديره دائماً بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح الوكالة داخلياً على أساس زمني خالل الوك
 كاموأح مدة الوكالة بناًء على رأسمال الوكالة قيد السداد. ويتحمل الوكيل الخسارة في حالة التخلف عن السداد، أو اإلھمال أو المخالفة لشروط

اتفاقية الوكالة، وإال فإن الموكل ھو من يتحمل الخسارة، شريطة حصول الموكل على دليل مقنع يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى 
لة لوكاقد تقوم المجموعة بموجب اتفاقية ا. قاھرة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه التنبؤ بتلك القوى القاھرة أو تفادي تبعاتھا السلبية على الوكالة

  ، حسب الحالة.بالعمل كموكل أو كوكيل
  

  المشاركة
يقوم بموجبھا كال الطرفين بالمساھمة في مبلغ المشاركة ("رأسمال المشاركة"). قد تتم المساھمة  والعميل المجموعةبين  اتفاقية المشاركة ھي

ديد جفي رأسمال المشاركة بشكل نقدي أو عيني، وفقاً للتقييم عند إبرام عقد المشاركة. قد تتمثل المشاركة في مشروع استثماري محدد قائم أو 
التفاقية مشاركة متناقصة تنتھي باستحواذ العميل على كامل الملكية. يتم توزيع األرباح وفقاً لنسبة توزيع أو ملكية عقار ما بشكل دائم أو وفقاً 

بل الشريك ق األرباح المتفق عليھا مسبقاً وفقاً لما تنص عليه اتفاقية المشاركة. يتم مبدئياً توزيع أرباح المشاركة عند اإلعالن عنھا/توزيعھا من
يث أنه يتم دائما تقدير أرباح المشاركة بشكل موثوق، يتم توزيعھا داخلياً على أساس تناسبي على مدى فترة المشاركة بناًء القائم باإلدارة. وح

على رأسمال المشاركة القائم. يتم تحمل الخسارة، إن وجدت، من قبل الطرفين وفقاً لحصص مشاركتھم في رأس المال شريطة عدم وجود سوء 
على أدلة مقنعة على أن ھذه  ةلفة لشروط وأحكام عقد المشاركة من قبل الطرف القائم باإلدارة وحصول المجموعتصرف أو إھمال أو مخا

  الخسارة ترجع إلى القوة القاھرة التي لم يستطع الشريك القائم باإلدارة التنبؤ بھا أو منع آثارھا السلبية التي لحقت بالمشاركة.
  

  الصكوك
  الشريعة اإلسالمية. مع متوافقة مضمونة بموجودات أمانةتتألف من شھادات 

  
  حسابات األمانات

  تعمل المجموعة بصفة وكيل أمين لحسابات ضمان للعمالء مقابل رسـوم ثابتة.
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  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  الھامةالسياسات المحاسبية   ٤
 

  تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات الماليةب المجموعةقامت 
  

   دمج البيانات الماليةأساس  )أ
  
 دمج األعمال  )١
  

ًة ديتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم عا
الختبار  ضعناتجة تخأية شھرة تجارية  إن. المستحوذ عليھاالمحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد  الثمنقياس 

. يتم لموحدا األرباح أو الخسائربيان االعتراف باألرباح الناتجة عن الشراء بسعر منخفض ضمن  على الفور انخفاض القيمة بشكل سنوي. يتم
  .ةلملكيا وقأوراق حقو بإصدار سندات الدين أالحاالت التي ترتبط فيھا ھذه التكاليف بخالف  تكبدھا، كمصروفات عند احتساب تكاليف المعاملة

  
  . الموحد ائراألرباح أو الخسبيان االعتراف بھذه المبالغ ضمن عادًة ال يشتمل الثمن الُمحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة. يتم 

  
تم إعادة  تكحقوق ملكية، ال تزامات الطارئةيتم قياس أية التزامات طارئة مستحقة الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف االل

بيان من ض قياسھا ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفاً لذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لاللتزامات الطارئة
  .الموحد األرباح أو الخسائر

  
وذ المحتفظ بھا من قبل موظفي الشركة المستح مكافآتالاالستبدال) مقابل مكافآت الدفع على أساس السھم ( مكافآتعندما يتطلب األمر استبدال 

من الشركة المستحوذة ضمكافآت ذلك يتم تضمين كل أو جزء من مبلغ  عندبخدمات سابقة،  المتعلقةالشركة المستحوذ عليھا) مكافآت عليھا (
الشركة  مكافآتلاالستبدال مقارنة بالقيمة السوقية لمكافآت القيمة السوقية قياس المبلغ المحول في عملية دمج األعمال. تستند عملية التحديد إلى 

  االستبدال بخدمة سابقة للدمج. مكافآتالمستحوذ عليھا وإلى المدى الذي ترتبط فيه 
  

 الحصص غير المسيطرة  )٢
  

ً يتم قياس الحصص غير  يما ف لنسبة في صافي الموجودات التي يمكن تحديدھا في الشركة الُمستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ. المسيطرة وفقا
  يتعلق بالتغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليھا فقد السيطرة، يتم احتسابھا على أنھا معامالت حقوق ملكية.

  
  الشركات التابعة  )٣

  
كات مستثمر بھا تخضع لسيطرة المجموعة. ُتسيطر المجموعة على شركة مستثمر بھا عندما تكون معرضة، أو تتمثل الشركات التابعة بشر

ل نفوذھا على من خال العائداتمتغيرة نتيجة ارتباطھا بھذه الشركة المستثمر بھا ويكون لديھا القدرة على التأثير على تلك  عائداتلديھا حق في 
ھا وحتى يالشركة المستثمر بھا. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ بدء السيطرة عل

  تاريخ انتھاء ھذه السيطرة.
  
  فقدان السيطرة  )٤

  
يقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصة غير مسيطرة عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة ما، تقوم المجموعة بإ

ضمن األرباح أو الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة بأي باألرباح أو الخسائر الناتجة ھذا ويتم االعتراف ، لحقوق الملكية والمكونات األخرى
  ادلة في تاريخ فقدان السيطرة.حصة في الشركة التابعة سابقاً، يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة الع

   



 

 ١٤

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  (تابع) دمج البيانات الماليةأساس  أ)

  
  الحصة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  )٥

  
  وائتالفات مشتركة. الملكية من الحصص في شركات زميلةتتألف حصة المجموعة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق 

  
ية على سياساتھا المال أو سيطرة مشتركة، إن الشركات الزميلة ھي الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير ملحوظ، لكن ليست سيطرة

والتشغيلية. في حين أن االئتالف المشترك ھو ترتيب يكون لدى المجموعة سيطرة مشتركة فيه، وبموجبه يكون للمجموعة حقوق في صافي 
  موجودات الترتيب، فضالً عن حقوق في موجوداته وااللتزامات تجاه مطلوباته.

  
فات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم االعتراف بھا مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة واالئتال

البيانات المالية الموحدة حصة الشركة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى تتضمن تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، 
ً في ا   لحقوق الملكية، لحين انتھاء التأثير الھام أو السيطرة المشتركة. لشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقا

  
ً لحقوق الملكية من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من االستثمار  قيمته بيتم قياس انخفاض قيمة الشركات المستثمرة بھا المحتسبة وفقا

 ، ويتم عكسھا إذا كان ھناك تغير إيجابي في التقديراتالموحد األرباح أو الخسائربيان الدفترية. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
  .المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد

  
  دمج البيانات الماليةالمعامالت المحذوفة عند   )٦

  
أو  (باستثناء األرباح محققةغير ال والمصروفات األرباح للمجموعة، وكذلك التي تتم بين الشركات التابعةيتم حذف األرصدة والمعامالت 

موحدة. ھذه البيانات المالية ال للمجموعة عند إعداد بين الشركات التابعةالناتجة عن المعامالت الخسائر الناتجة عن المعامالت بالعمالت األجنبية) 
لى انخفاض دليل ع يصاحبهالمحققة ولكن إلى المدى الذي ال  يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غيركما 

  القيمة.
  

   العمالت األجنبية )ب
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
  

  الت.في تواريخ المعام لسعر الصرف الفورييتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية المعنية لشركات المجموعة وفقاً 
  

تاريخ. ذلك الي ف لسعر الصرف الفوريإلى العملة الرسمية وفقاً  في تاريخ التقرير الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبيةيتم تحويل 
 ن أثرلبياعديلھا ت ملة الرسمية في بداية السنة، بعدتتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة في الع

  نة.في نھاية الس لسعر الصرف الفوريالتكلفة المطفأة في العملة األجنبية المحولة وفقاً بين الفعلية والدفعات خالل السنة، و األرباح
  
 الصرف الفوريعر لستم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً ي

وفقاً لسعر الصرف  ةفي التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخي
  الفوري في تاريخ المعاملة.

  
 ألجنبيةالعمالت ا فروقب. في حين يتم االعتراف أو الخسائر االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباحعادًة يتم 

  اإليرادات الشاملة األخرى.البيان الموحد لألرباح أو الخسائر وضمن  المتاحة للبيع غير المالية حقوق الملكية أدواتالناتجة عن تحويل 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
   االعتراف باإليرادات )ج

  
  اإلجارة

  لفعلي.ا يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة وفقاً لطريقة التناسب الزمني للمبلغ األصلي القائم على مدى فترة اإليجار باستخدام طريقة معدل الربح
  

  المرابحة
  فعلي.على مدى فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح ال ةاالعتراف بإيرادات المرابحة وفقاً لطريقة التناسب الزمني للمبالغ األصلية القائميتم 

  
  المضاربة

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

  يتم اإلعالن عنھا من قبل المضارب. عندما
  

  المشاركة
ن باستخدام طريقة الربح الفعلي التي تعكس أثر العائدات م اإليرادات على أساس الرصيد المتناقص على أساس التناسب الزمنياالعتراف بيتم 

  الموجودات.
  

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

  
  إيرادات توزيعات األرباح

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

  
  إيرادات العموالت 

  عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. عموالتإيرادات الاالعتراف بيتم 
  

  -المعلومات: اإليرادات المرتبطة بتكنولوجيا 
   

  تقديم الخدمات
  .العقودالمھام المحددة سلفاً في على أساس طريقة نسبة اإلنجاز. يتم تقدير نسبة اإلنجاز استناداً إلى يتم االعتراف باإليرادات 

  
ل معندما ال يمكن تقدير معاملة ما تنطوي على تقديم خدمات بصورة موثوقة، يتم االعتراف باإليرادات إلى مدى المصروفات المتكبدة التي يحت

تبطة ريزيد إجمالي المصروفات الم أناستردادھا. يتم االعتراف بھذه المصروفات في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا. عندما يكون من المحتمل 
  المتوقعة على الفور كمصروفات. ، يتم االعتراف بالخسائرعن إجمالي اإليراداتبالمعاملة التي تنطوي على تقديم خدمات 

  
  يتم االعتراف باإليرادات من أعمال الصيانة بأقساط متساوية على مدى فترة العقد.

  
  بيع البضائع

 يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى العميل، ويكون من المرجح تحصيل ثمن البضائع، ومن
 نالممكن تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة وال يكون ھناك أي ارتباط متواصل بين اإلدارة والبضائع ويكو

  يتم قياس اإليرادات صافية من المرتجعات والخصومات التجارية والحسومات على الكمية.مكان قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. باإل
  

  يتوقف توقيت تحويل المخاطر واالمتيازات على الشروط الخاصة بكل اتفاقية من اتفاقيات البيع.
  

   



 

 ١٦
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  (تابع) االعتراف باإليرادات ج)

  
  العقود قيد االنجاز

فة المتكبدة زائداً بالتكلتمثل العقود قيد اإلنجاز إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء مقابل أعمال العقود المنجزة حتى تاريخه، ويتم قياسھا 
  ناقصاً فواتير سير األعمال والخسائر المعترف بھا. هاألرباح المعترف بھا حتى تاريخ

  
ترف بھا، يتم فواتير سير األعمال والخسائر المععن التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بھا  تزيد فيھافيما يتعلق بالعقود قيد اإلنجاز التي 

 تي تتجاوز فيھا فواتير سير األعمال والخسائرالعقود البيان ن المركز المالي على أنھا ذمم مدينة تجارية وأخرى، في حين يتم عرضھا في بيا
نھا إيرادات أالمعترف بھا عن التكلفة المتكبدة زائداً األرباح المعترف بھا، كإيرادات مؤجلة. يتم بيان المبالغ المقدمة المستلمة من العمالء على 

  ؤجلة.م
  

  توزيع األرباح
ً لإلجراءات الموحدة لدى المجموعة ويتم اعتمادھا من قبل ھيئة الفتوى والرقا ة بيتم احتساب توزيع األرباح بين المودعين والمساھمين وفقا

  الشرعية لدى الشركة.
  

  العقارات االستثمارية وإيرادات االيجار
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. ويتم االعتراف بحوافز  تكإيرادايتم االعتراف بإيرادات االيجار من العقارات االستثمارية 

  االيجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات االيجار على مدى فترة عقد االيجار.
  

  إيرادات العقود
ة الحماية. ألنظم المكونة ، ويمكن لعمالء المجموعة تحديد العناصر الرئيسيةذات التصميم المعقدعلى أنظمة الحماية  تشتمل اإليرادات من العقود

يتم التي و ،وذلك باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز الماليةيتم االعتراف بإيرادات ھذه العقود بالرجوع إلى مرحلة انجاز المعاملة في نھاية الفترة 
لخدمات . يتم فقط إدراج التكاليف التي تعكس اتكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه مقارنة بإجمالي التكاليف المقدرة للمعاملةقياسھا كنسبة من 

عين تقديمھا تالتكاليف التي تعكس الخدمات التي تم تقديمھا أو ي فقط المقدمة حتى تاريخه ضمن التكاليف المتكبدة حتى تاريخه في حين يتم إدراج
  ضمن إجمالي التكاليف المقدرة للمعاملة.

   
وفات إلى المدى الذي يتم معه تكبد مصر باإليراداتبصورة موثوقة، يتم االعتراف  تنطوي على تقديم خدمات ما معاملةعندما ال يمكن تقدير ناتج 

ندما ع التي يتم فيھا تكبد ھذه المصروفات. الفترةمصروفات كمصروفات في بھذه ال ويكون من المحتمل استرداد ھذه المصروفات. يتم االعتراف
عتراف االعلى الفور يكون من المحتمل إن يزيد إجمالي المصروفات المتعلقة بمعاملة ما تنطوي على تقديم خدمات عن إجمالي اإليرادات، يتم 

  بالخسائر المتوقعة كمصروفات.
  

يانھا ب فيما يتعلق بإجمالي المبالغ المستحقة من عمالء في معاملة تنطوي على تقديم خدمات، والمدرجة في الذمم المدينة التجارية واألخرى، يتم
ً أي خسائر متكبدة أو متوقعة في انجاز العقود وفواتير سير األعمال.  لتي تنطوي ا فيما يتعلق بالمعاملةبالتكلفة زائداً األرباح المنسوبة ناقصا

لى ععلى تقديم خدمات وتزيد فيھا فواتير سير األعمال عن اإليرادات المعترف بھا، يتم إدراج الزيادة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  أنھا إجمالي المبالغ المستحقة من العمالء في معاملة تنطوي على تقديم خدمات.
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  المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤
  

   الممتلكات والمعدات )د
  

  االعتراف والقياس  )١
لمصروفات ا يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة على

  المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات. 
  

  المصروفات الالحقة  )٢
. يتم ةموعللمج تدفق منافع اقتصادية مستقبلية ھذه المصروفاتُتنتج أن  المرجحتتم رسملة المصروفات الالحقة، وذلك فقط عندما يكون من 

  احتساب نفقات اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا.
  

  االستھالك  )٣
تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً القيم المتبقية المقدرة بأقساط متساوية على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة.  لتخفيضيتم احتساب االستھالك 

  يتم عادًة االعتراف باالستھالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. ال يتم احتساب استھالك لألراضي.
  

  ة من الممتلكات والمعدات: فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الھام
  
  األعمار (بالسنوات)                     

  ٢٥                  مبنى المكتب
   ٤                األثاث والتجھيزات 

   ٥ - ٣          المعدات المكتبية ومعدات تكنولوجيا المعلومات
   ٥                  سيارات

  
باح والخسائر رتتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، وتتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً. يتم تحديد األ

  الناتجة عن االستبعادات من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية، ويتم إدراجھا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
  

   الموجودات غير الملموسة والشھرة التجارية )ـھ
  

  الشھرة التجارية  )١
  يتم قياس الشھرة التجارية الناشئة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة.

  
  البحث والتطوير  )٢

  تكبدھا. يتم االعتراف بمصروفات أنشطة البحث ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند
  

تجارية، جدوى من الناحية التقنية وال ات بصورة موثوقة، ويكون المنتج ذيتتم رسملة مصروفات التطوير، وذلك فقط عندما يمكن قياس المصروف
ديھا أيضاً لالمصادر الكافية إلنجاز أعمال التطوير ويكون ويكون من المرجح أن تتوافر منافع اقتصادية في المستقبل، ويكون لدى المجموعة 

راف تالرغبة في استخدام أو بيع الموجودات. وفيما عدا ذلك، يتم االعتراف بھا ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عن تكبدھا. الحقاً لالع
  مصروفات التطوير بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. المبدئي، يتم قياس

  
  غير الملموسةالموجودات   )٣

 ق عليھاينطبيتم تحديد الموجودات غير الملموسة التي تم االستحواذ عليھا، ويتم االعتراف بھا بصورة منفصلة عن الشھرة التجارية عندما 
العادلة في  اتعريف الموجودات غير الملموسة، ويمكن قياس قيمتھا العادلة بصورة موثوقة. تتمثل تكلفة ھذه الموجودات غير الملموسة في قيمتھ

  تاريخ االستحواذ.
  

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، على ً لالعتراف المبدئي، يتم بيان الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا فس ن الحقا
، نواتسخمس ة على مدى فترة األساس المتبع للموجودات غير الملموسة المستحوذ عليھا بشكل منفصل. يتم إطفاء الموجودات غير الملموس

  باستثناء التراخيص ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، حيث ال يتم تحميل إطفاء عليھا.
   



 

 ١٨

  موارد للتمويل ش.م.خ
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  االستثماريةالعقارات  )و

  
ين، ولكن ليس أو لكال الغرضفي قيمتھا تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية منھا أو لزيادة 

تثمارية قياس العقارات االسبغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم 
لخسائر الموحد. ضمن بيان األرباح أو ا بالتكلفة عند االعتراف المبدئي، ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات تطرأ عليھا

ً للتقييم الذي تم تنفيذه من قبل شركة تقييم مستقلة  ي معامالت تتمتع بمؤھالت مناسبة ولديھا خبرة فتقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة وفقا
  لتقييم.الخاضعة لموقع العقارات فئة والتقييم التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس 

  
  المخزون )ز

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

  
  األدوات المالية غير المشتقة )ح

  
  الموجودات والمطلوبات المالية

  
  االعتراف  )١

. خ نشأتھاتاريوالذمم المدينة والذمم الدائنة األخرى في  لموجودات التمويلية واالستثمارية وإيداعات الوكالةتقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف با
ُتصبح  يذت المالية) في تاريخ المتاجرة اللموجودال االعتيادية والمبيعات مشترياتات المالية األخرى (بما في ذلك اليتم االعتراف بكافة األدو

  فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.
  

  القياس  )٢
ً قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة ألي بند غير مبين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  يتم مبدئيا

  الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ عليھا أو إصدارھا.
  

يتم  ا العادلة.يمھبقالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات المتاحة للبيع  يتم بيانالحقاً لالعتراف المبدئي، 
  قياس كافة األدوات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة، في حال وجودھا.

  
  التصنيف  )٣

  الموجودات المالية  
  :الفئات التاليةجوداتھا المالية ضمن إحدى تقوم المجموعة بتصنيف مو

  
  ي ٤الموجودات التمويلية واالستثمارية (راجع أيضاً اإليضاح(. 
  و أبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وتتضمن الموجودات المحتفظ بھا للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  .))١ك ( ٤الخسائر (راجع أيضاً اإليضاح 
 ٢(ك  ٤متاحة للبيع (راجع أيضاً اإليضاح و(. 
  
  المطلوبات المالية  

مطلوباتھا المالية، بخالف الضمانات المالية والتزامات تقديم القروض، على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة تقوم المجموعة بتصنيف 
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

   



 

 ١٩
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  (تابع) األدوات المالية غير المشتقة )ح

  
  إيقاف االعتراف  )٤

  الموجودات المالية  
لية أو اتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات الم

المجموعة بالتنازل عن الحق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات عندما تقوم 
ظ بسيطرة فالملكية المتعلقة بالموجودات المالية المعنية بصورة فعلية، أو ال تقوم بتحويل وال االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية وال تحت

  المعنية. المالية على الموجودات
  

 تريةبالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف
م الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد ) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تالذي تم إيقاف االعتراف بهجزء من األصل المخصصة ل

أية حقوق تم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من إن . وأية أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بھا في اإليرادات الشاملة األخرى الموحدة محتمل)
  كموجودات أو مطلوبات منفصلة. ھاالتي تستوفي شروط إيقاف االعتراف، يتم االعتراف ب قبل المجموعة في الموجودات المالية الُمحولة

  
 رتقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبھا تحويل الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي الموحد ولكنھا تحتفظ إما بكافة مخاط

أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف  المحولة وامتيازات الموجودات المالية
رھن أوراق براض تالموجودات مع االحتفاظ الفعلي بكافة المخاطر واالمتيازات يتضمن، على سبيل المثال، اإلق تحويلبالموجودات المحولة. إن 

  الشراء. إعادة البيع وومعامالت وسندات مالية 
  

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 ھذه الموجودات بصورة فعلية.

  
طرة يفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللھا باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي وتحتفظ بالس

عليه، تواصل المجموعة االعتراف بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل، ويتم تحديد ذلك من خالل مدى تعرضھا لتغيرات في قيمة 
  المحول.األصل 

  
 تحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف باألصل المحول عندما

في كإذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما ي تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. يتم االعتراف بأية موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة
  (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.

  
  المطلوبات المالية

  تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا.
  

  المقاصة  )٥
القيمة في بيان المركز المالي الموحد، وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية، ويتم بيان صافي 

قانوني بمقاصة ھذه المبالغ وتكون لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي القيمة أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة 
  متزامنة.

  
وذلك فقط عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك، أو بالنسبة لألرباح  يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة،

  والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة كما في األنشطة التجارية للمجموعة.
    

  قياس التكلفة المطفأة  )٦
األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المدفوعات من تتمثل التكلفة المطفأة ألصل أو التزام مالي ما بالمبلغ الذي يتم به قياس 

حقاق، ناقصاً تالمبلغ األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االس
  خسائر انخفاض القيمة.
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  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية 

  
  قياس القيمة العادلة  )٧

  
مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه 

تزام لفي تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لال
 مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
ن ذلك متاحاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه نشط في عندما يكو

  حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.  
  

ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى  عندما
طراف قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا باالعتبار األ

  ي السوق عند تسعير المعاملة.المشاركة ف
 

أي القيمة العادلة للثمن المدفوع أو المقبوض.  -يكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
تدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار عندما تقرر المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االس

 ةالمدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق الملحوظة، وفي ھذه الحال
ً يتم مبدئياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلھا لمراعاة الفرق بين القيمة ا ، يتم لعادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقا

االعتراف بالفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم 
  مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.

  
بقياس الموجودات والمراكز  المجموعةقوم قيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تي من الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالفي حال كان أل

  المالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز المالية قصيرة األجل بسعر الطلب.
  

بإدارتھا على أساس صافي  المجموعةقوم طر السوق ومخاطر االئتمان، التي تلمعرضة لمخاإن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ا
التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسھا على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل األجل (أو المبلغ 

حددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى المحافظ إلى الموجودات المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر م
  والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليھا كل أداة في المحفظة. 

  
داد ا اعتباراً من أول تاريخ يمكن أن يتم فيه طلب سال تقل القيمة العادلة لوديعة ما تحت الطلب عن المبلغ مستحق الدفع عند الطلب، ويتم خصمھ

  المبلغ.
  

  ر.يتقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي حدث خاللھا التغي
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  تحديد وقياس انخفاض القيمة  )٨

  
مة قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلھا بالقيتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم فيما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يعتبر أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية أنھا تعرضت النخفاض القيمة عندما تشير األدلة
لحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل الموضوعية إلى وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي باألصل (الموجودات) وأن لھذا ا

  يمكن تقدير ذلك التأثير بصورة موثوقة. ، بحيث (الموجودات)
  

عتبر بمثابة كلفته، يُ ت للسند ألقل منعالوة على ذلك، بالنسبة لالستثمار في سندات الملكية، فإن االنخفاض الملحوظ أو المتواصل في قيمته العادلة 
  لفترة أقصر قد يكون عادياً في بعض الحاالت المحددة.األقل و لى انخفاض القيمة. وبالرغم من ذلك، فإن االنخفاضدليل موضوعي ع

  
 لكل أصل على حده الموجودات التمويلية واالستثمارية سواء على المستوى الفردي قيمة بمراجعة األدلة الخاصة بانخفاض مجموعةقوم الت

التي تعتبر ھامة في حالتھا الفردية لتحديد فيما إذا كانت قد تعرضت  التمويلية واالستثمارية. يتم تقييم كافة الموجودات والمستوى الجماعي
النخفاض في قيمتھا بصورة فردية يتم إعادة تقييمھا بعد ذلك  التي وجد أنھا لم تتعرضالموجودات  تلكالنخفاض في القيمة بشكل محدد. إن 

التي  تثماريةالتمويلية واالسيد فيما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. فيما يتعلق بالموجودات بصورة جماعية لتحد
لتمويلية اال تكون ھامة في حالتھا الفردية، فيتم تقييمھا بصورة جماعية للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات 

  التي لھا خصائص مخاطر مماثلة.  واالستثمارية
  

 توقيتوالنماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاھات التاريخية الحتمالية التأخر في السداد  المجموعةستخدم ت عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي،
ر إلى أن قتصادية واالئتمانية الراھنة تشيإذا كانت الظروف االحصائية تحصيل االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبد. ويتم تعديل تلك النماذج اإل

لمتوقع ا عن السداد ومعدالت الخسائر والتوقيتالخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية. ويتم قياس معدالت التأخر 
  المعدالت مناسبة. لتحصيل االستردادات المستقبلية بصورة منتظمة مقارنة بالنتائج الفعلية لضمان بقاء تلك

  
ات النقدية والقيمة الحالية للتدفق خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية احتسابيتم 

  الفعلي األصلي للموجودات.  الربحالمستقبلية المقدرة، مخصومة وفقاً لمعدل 
  

لمالية التي ا للصعوباتالخاصة بأصل مالي أو تعديلھا أو استبدال أصل مالي قائم بأصل مالي جديد نظراً  الشروط بشأنفي حالة إعادة التفاوض 
المقترض، يتم تقييم ما إذا كانت ھناك ضرورة إليقاف االعتراف بھذا األصل المالي. إذا كانت التدفقات النقدية لألصل الذي تم إعادة  يواجھھا

الة، حالتفاوض بشأنه مختلفة بصورة كبيرة، تعتبر الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي األصلي قد انتھت. وفي ھذه ال
بل إعادة قخسائر انخفاض القيمة . يتم قياس تم إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلةي

 كما يلي: الھيكلة المتوقعة 
  
 ل المالي نقدية المقدرة الناتجة من األصإذا كانت إعادة الھيكلة المتوقعة ال يترتب عليھا إيقاف االعتراف باألصل القائم، يتم إدراج التدفقات ال

المعدل ضمن قياس األصل القائم استناداً إلى التوقيت المتوقع للحصول عليھا والمبالغ المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل 
  المالي القائم. 

  
  دي معاملة القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفق نقإذا كانت إعادة الھيكلة المتوقعة يترتب عليھا إيقاف االعتراف باألصل القائم، تتم

 نھائي من األصل المالي القائم وقت إيقاف االعتراف به. ويتم خصم ھذا المبلغ اعتباراً من التاريخ المتوقع إليقاف االعتراف إلى تاريخ
 التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم. 

  
لية الموجودات التمويضمن حساب مخصص مقابل  عكسھاويتم  الموحد، األرباح أو الخسائربيان تراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن يتم االع

في حال أدى حدث الحق بعد تي تعرضت النخفاض القيمة من خالل عكس الخصم. الموجودات ال األرباح منبيستمر االعتراف واالستثمارية. 
األرباح أو يان بفي خسائر انخفاض القيمة من خالل تقليص خسارة انخفاض القيمة، يتم عكس ال القيمة إلى تقليصراف بخسائر انخفاض االعت

  .الموحد الخسائر
   



 

 ٢٢

  موارد للتمويل ش.م.خ
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  (تابع)األدوات المالية غير المشتقة  )ح

  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية 

  
  تحديد وقياس انخفاض القيمة (تابع)  )٨

  
لقيمة ا األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطيبخسائر انخفاض قيمة  يتم االعتراف

يان األرباح ب . إن الخسائر المتراكمة التي تتم إعادة تصنيفھا من حقوق الملكية إلىالموحد األرباح أو الخسائربيان إلى  العادلة في حقوق الملكية
ة، ناقصاً خسائر ة الحاليمن المبلغ األصلي واإلطفاء، والقيمة الدفتري المدفوعاتتمثل الفرق بين تكلفة االستحواذ، صافية من  أو الخسائر الموحد

. فيما يتعلق بالتغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحدانخفاض القيمة المعترف بھا سابقاً ضمن 
  . الربح، يتم بيانھا كأحد بنود إيرادات الربح الفعليتطبيق طريقة 

  
النخفاض في القيمة وأمكن ربط ھذه الزيادة بصورة موضوعية بحدث  تللبيع تعرض ةدين متاح داةألإذا زادت، في فترة الحقة، القيمة العادلة 

االعتراف  يتممن خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد، بينما  وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
 داةأل في القيمة العادلةالحقة أية استردادات يتم عادًة االعتراف ب. الموحد رادات الشاملة األخرىمن خالل بيان اإلي زيادة الحقة في القيمة ةبأي

  .الموحد اإليرادات الشاملة األخرىبيان النخفاض في القيمة ضمن  تتعرضالتي للبيع  ةالملكية المتاح
  

ستثمارية، سواء بشكل جزئي أو كلي، وكذلك أية االدين السندات أحد ستثمارية أو االتمويلية والموجودات ال أحد تقوم المجموعة بشطب
  .للتحصيل فعليةمخصصات لخسائر انخفاض القيمة، عندما يقرر مسؤولي االئتمان لدى المجموعة عدم وجود إمكانية 

  
  النقد وما يعادله )ط

  
 والحسابات الجارية غير المشروطة لدى مصرف اإلمارات العربيةيتألف النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق 

  ت أخرى عند الطلب أو خالل فترات استحقاق أصلية تمتد لثالثة أشھر أو أقل.آوالمبالغ المستحقة من/ إلى منش المتحدة المركزي
  

  الموجودات التمويلية واالستثمارية )ي
  

كلفة الوكالة وعقود اإلجارة، ويتم قياسھا بالت وترتيباتوالمضاربة والمشاركة  المرابحة المدينة تثمارية من ذممتتألف الموجودات التمويلية واالس
  المطفأة ناقصاً المبالغ المشطوبة ومخصص خسائر انخفاض القيمة.

 
ار تطلبات المعييتم رصد مخصص انخفاض قيمة للموجودات التمويلية واالستثمارية عندما تكون ھناك شكوك بشأن استردادھا مع مراعاة م

حول قياس القيمة العادلة. يتم شطب الموجودات التمويلية واالستثمارية، وذلك فقط عندما يتم استنفاذ كافة محاوالت  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
مارية، لدين االستثاستردادھا. ال يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة من األحداث المستقبلية. تقوم المجموعة بشطب أحد القرض أو أحد سندات ا

سواء بشكل جزئي أو كلي، وكذلك أية مخصصات لخسائر انخفاض القيمة، عندما يقرر مسؤولي االئتمان لدى المجموعة عدم وجود إمكانية 
  حقيقية للتحصيل.

  
  الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمھا بصورة فردية  )١

التي يتم تقييمھا بصورة فردية تمثل بصورة رئيسية الموجودات التمويلية واالستثمارية التجارية التي يتم إن الموجودات التمويلية واالستثمارية 
تقييمھا في حالتھا الفردية للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض القيمة. يتم تصنيفھا على أنھا تعرضت النخفاض 

  عميل على الوفاء بالتزامات السداد تجاه المجموعة وفقاً لشروط السداد التعاقدية األصلية.القيمة بمجرد عدم التيقن من قدرة ال
  

  الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمھا بصورة جماعية  )٢
المرصودة  لمخصصاتاإن خسائر انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية التي يتم تقييمھا بصورة جماعية تتضمن بصورة رئيسية 

  تنطوي على سمات مماثلة ويتم تقييمھا على أساس المحفظة. التمويلية واالستثمارية التي للموجودات
  

  عكس خسائر انخفاض القيمة  )٣
إذا تقلصت خسائر انخفاض القيمة في فترة الحقة، وكان ھذا التقليص مرتبطاً بشكل موضوعي بحدث ما وقع بعد االعتراف بانخفاض القيمة، 
يتم عكس القيمة الزائدة من خالل تخفيض حساب مخصص انخفاض القيمة وفقاً لذلك. يتم االعتراف باالسترداد ضمن بيان األرباح أو الخسائر 

  االسترداد. خاللھاي الفترة التي تم الموحد ف



 

 ٢٣
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  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  األوراق المالية االستثمارية )ك

  

العادلة من خالل  ةيتم مبدئيا قياس األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة زائداً، في حالة كانت األوراق المالية االستثمارية غير مبينة بالقيم
الستحقاق، أو فظ بھا لمحتاألرباح أو الخسائر، التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة للمعاملة، ويتم الحقاً احتسابھا حسب تصنيفھا إما على أنھا 

  . متاحة للبيع أو ،مبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )١
الملكية على أنھا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تصنفھا المجموعة  أدوات حقوقيتم تصنيف االستثمارات في 

  به للمتاجرة، ويتم تصنيفھا وفقاً لذلك كاستثمارات متاحة للبيع. محتفظعلى أنھا استثمارات غير 
  

خالل األرباح أو الخسائر، ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف يتم مبدئياً االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 
و أ بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم تحميل كافة تكاليف المعاملة ضمن بيان األرباح

  الخسائر الموحد.
  

الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم االعتراف بھا ضمن  أدوات حقوقثمارات في إن إيرادات توزيعات األرباح من االست
  بيان األرباح أو الخسائر الموحد، عندما يثبت حق المجموعة في استالمھا.

  
  االستثمارات المتاحة للبيع  )٢

من فئة أخرى من ضأو ال يتم تصنيفھا  على أنھا متاحة للبيع باالستثمارات غير المشتقة التي يتم تصنيفھا تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع
ن الملكية غير المدرجة التي ال يمكحقوق  أدواتإن  الدين. وأدواتحقوق الملكية  أدواتتتألف االستثمارات المتاحة للبيع من  الموجودات المالية.

ً لالعتراف ال كافة االستثمارات األخرى المتاحة للبيع بالقيمة العادلة قياسة موثوقة يتم تسجيلھا بالتكلفة. يتم قياس قيمتھا العادلة بصور حقا
  .المبدئي

  
األرباح  يعاتتوز يتم االعتراف بإيراداتباستخدام طريقة الربح الفعلي. األرباح أو الخسائر الموحد ضمن بيان  األرباحيتم االعتراف بإيرادات 

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر صرف العمالت تستحق المجموعة استالم توزيعات األرباح. عندما ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
من ضيتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة . بيان األرباح أو الخسائر الموحدالدين المتاحة للبيع ضمن  أدواتاألجنبية الناتجة عن استثمارات 
  بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

  
ياطي اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم عرضھا في احتضمن  ، باستثناء خسائر انخفاض القيمة،يتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة العادلة

اح سائر المتراكمة في حقوق الملكية ضمن األرب، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخيتم بيع االستثمار القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. عندما
   أو الخسائر.

  
الموجودات المالية غير المشتقة من فئة الموجودات المتاحة للبيع إلى فئة الموجودات التمويلية واالستثمارية والذمم المدينة،  قد تتم إعادة تصنيف

الرغبة والقدرة على االحتفاظ المجموعة  والذمم المدينة، وإذا كان لدىثمارية ينطبق عليھا تعريف الموجودات التمويلية واالستكان  إذا
  بالموجودات المالية للمستقبل المنظور أو لحين االستحقاق.

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )ل

  
الضريبة  موجوداتالعقارات االستثمارية و باستثناءلموجودات غير المالية لديھا (مراجعة القيم الدفترية لتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير ب

 للتحقق فيما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. )المؤجلة
  تخضع الشھرة التجارية الختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي.

  
يع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجم

ول إن الشھرة التجارية التي تم الحص مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى.
صھا للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد والتي يتوقع لھا أن تستفيد من دمج عليھا من خالل دمج األعمال يتم تخصي

  األعمال ذات الصلة.
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  (تابع)انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  )ل

  
بر. إن القيمة كتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد أو وحدته المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أ

 قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكسإلى مخصومة من االستخدام ترتكز على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
  التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.

  
  يمته القابلة لالسترداد.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن ق

  
ة ييتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ويتم تخصيصھا أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شھرة تجار

  تناسبي. مخصصة للوحدات المنتجة للنقد، ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس
  

لذي اال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى الحد 
يكن قد تم  ة لمال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدھا، بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، في حال

  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
  

  المخصصات )م
  

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 

ً المخاطر المتعلقة بااللتزامالية لقيمة المال في ذلك الوقت وتعكس تقييمات السوق الحلة المتوقعة المستقبلي   .، حيثما يكون مناسبا
  

  الكفاالتمخصص 
الخدمات ذات الصلة. ويرتكز ھذا المخصص على البيانات السابقة للكفاالت وتقدير عندما يتم بيع المنتجات أو يتم االعتراف بمخصص الكفاالت 

 كافة النتائج المحتملة وفقاً الحتماالت حدوث كل منھا.
  

  الضمانات المالية )ن
 

 تتمثل الضمانات المالية في العقود التي تلزم المجموعة بسداد دفعات محددة لتعويض المستفيد من الضمان عن الخسائر التي تكبدھا في حال
  ة الدين. عجز مدين ما عن سداد الدفعات عند االستحقاق وفقا لشروط أدا

  
يل مطلوبات جيتم مبدئياً االعتراف بمطلوبات الضمانات المالية بقيمھا العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى فترة الضمان. ويتم تس

ضمان، أيھما لة السداد بموجب الالضمان الحقا بھذه القيمة المطفأة أو بالقيمة الحالية ألية دفعات متوقعة لتسوية االلتزام عندما تصبح الدفعة محتم
  أكبر. يتم إدراج الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين   )س

  
التعويضات على الراتب النھائي للموظف وفترة خدمته شريطة  استحقاق ھذهتقوم المجموعة بتقديم تعويضات نھاية الخدمة لموظفيھا. يرتكز 

   اكماله الحد األدنى لفترة الخدمة. ُتستحق التكاليف المتوقعة لھذه التعويضات على مدى فترة التعيين.
  

  المساھمات في المعاشات الخاصة بموظفي دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات تساھم المجموعة في برنامج المعاشات  لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
 رالعربية المتحدة. يتمثل ذلك في برنامج معاشات يرتكز على المساھمة المحددة ويتم تحميل مساھمات المجموعة على بيان األرباح أو الخسائ

حقاقھا بدفع المساھمات الثابتة عند است ضمنيفيما يخص ھذا البرنامج، يكون لدى المجموعة التزام قانوني و في الفترة التي تتعلق بھا. الموحد
  وال توجد أية التزامات بدفع التعويضات المستقبلية.

   



 

 ٢٥

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  اإليرادات المتنازل عنھا  )ع

  
ير مقبولة ن مصادر غوفقاً لتوجيھات ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة، يتعين على المجموعة تحديد أية إيرادات ُيعتقد بأنھا ناتجة م

  منفصل يتم استخدامه لألنشطة االجتماعية المحلية.حساب في ھذا المبلغ  تجنيبوفقاً للشريعة اإلسالمية، ومن ثم يتم 
  
  عقود اإليجار التشغيلية )ف

  
يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبھا المؤجر بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلية. يتم 

  اإليجار.  بأقساط متساوية على مدى فترة عقد األرباح أو الخسائر الموحدمن بيان االعتراف بالدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية ض
  

  رأس المال )ص
  

  األسھم العادية
ستقطاع ايتم تصنيف األسھم العادية كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرةً إلصدار األسھم العادية وخيارات األسھم ك

  بعد خصم أية تأثيرات ضريبية.من حقوق الملكية، 
  

  الغير مستمرةالعمليات  )ق
  

أحد مكونات أعمال المجموعة، والتي يمكن تميز عملياتھا وتدفقاتھا النقدية بوضوح عن باقي العمليات والتدفقات  الغير مستمرةتمثل العمليات 
  النقدية الخاصة بالمجموعة والتي:

  
  جغرافية لعمليات؛تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو مناطق 
 جزء من خطة تنسق تھدف إلى استبعاد أعمال رئيسية منفصلة أو مناطق جغرافية لعمليات؛ 
  بھدف إعادة البيع.فقط شركة تابعة تم االستحواذ عليھا 

  
عندما يتم  ما أقرب.للبيع. أيھصنيفھا على أنھا محتفظ بھا عند االستبعاد أو عند تفي ھذه العمليات بمعايير ت غير مستمرةيتم التصنيف كعمليات 

لغير ا، يتم إعادة بيان أرقام المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحدة كما لو كانت العملية غير مستمرةتصنيف عملية ما على أنھا عملية 
  قد توقفت في بداية سنة المقارنة. مستمرة

  
  األن المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقھا حتى )ر

  
، ولكن لم يتم ٢٠١٥يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية على الفترة السنوية التي تبدأ بعد 

ه المعايير ة تطبيق ھذتطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. تم أدناه بيان المعايير التي قد تكون ذات صلة بالمجموعة. ال تنوي المجموع
   بشكل مسبق.

  
  )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من     اإليرادات من العقود مع العمالء  من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥المعيار 
  ) ٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من        ) ٢٠١٤(األدوات المالية     الدولية من معايير التقارير المالية  ٩المعيار 
  ) ٢٠١٩يناير  ١(اعتباراً من           عقود االيجار  الدولية من معايير التقارير المالية  ١٦المعيار 

  
  من معايير التقارير المالية الدولية اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار   )١

ت االعتراف باإليرادات. يحل المعيار رقم من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقي ١٥يضع المعيار رقم 
 ١٨ من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٥

ن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادر ع ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  "برامج والء العمالء". 

   



 

 ٢٦

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  (تابع) األنالمعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقھا حتى  )ر
  
  من معايير التقارير المالية الدولية األدوات المالية ٩المعيار   )٢

  
، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو  ٩يحل المعيار رقم 

 األدواتمن معايير التقارير المالية الدولية توجيھات معدلة حول تصنيف وقياس  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩رقم 
دم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخ

ي الدولي بلمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاس
  .   ٣٩رقم 

  
عقود االيجار.  ١٧مالية الدولية محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم من معايير التقارير ال ١٦يحل المعيار رقم 

  يھدف ھذا المعيار إلى توضيح المعاملة المحاسبية للممتلكات واآلالت والمعدات.
  

  لقد بدأت المجموعة بدراسة التأثير المحتمل لھذه المعايير الجديدة.
  
 المحاسبية الھامةالتقديرات األحكام و  ٥

  

ات صتقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية والمخص
توقعات  رى بما في ذلكوالقيمة العادلة الناتجة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام وھي ترتكز على الخبرة السابقة والعوامل األخ

  األحداث المستقبلية التي ُيعتقد أنھا معقولة في الظروف الراھنة.
  

لتقرير، والتي تنطوي تاريخ ا االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل، والمصادر الرئيسية األخرى لعدم اليقين في التقديرات كما في فيما يلي
   دية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:على مخاطر ھامة تسفر عن إجراء تعديالت ما

  
 والذمم المدينة األخرى خسائر انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية  ) ١

لتحديد  .مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشھر لتقييم انخفاض القيمةاألخرى ذمم المدينة الذمم التمويل المدينة و محافظبمراجعة  مجموعةقوم الت
بوضع األحكام حول ما إذا  مجموعةقوم الاألرباح أو الخسائر الموحد، ت ما إذا كان من الضروري تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان

مم التمويل ذ ضمن ما محفظةالمقدرة من  كانت ھنالك أية بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية
  المحفظة.تلك الفردية ضمن  افي حالتھ لذمة مدينةقبل أن يصبح باإلمكان تحديد االنخفاض  األخرى ذمم المدينةالالمدينة و

  

قتصادية أو الظروف اال قد تشتمل تلك األدلة على بيانات ملحوظة تشير إلى وجود تغيرات سلبية في القدرة على السداد لعمالء ضمن مجموعة ما
لسابقة االدولية أو المحلية المرتبطة بحاالت التعثر فيما يتعلق بالموجودات في المجموعة. تستخدم اإلدارة تقديرات مرتكزة على تجارب الخسارة 

 ند تقدير الجدول الزمنيلموجودات ذات سمات مخاطر ائتمان وأدلة موضوعية على انخفاض القيمة مماثلة لتلك التي تنطوي عليھا المحفظة ع
مة لتقليل ظلتدفقاتھا النقدية المستقبلية. تتم مراجعة الطرق واالفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منت

  أي فروق بين الخسائر المقدرة والخسائر الفعلية. 
  

 تقييم األدوات المالية   ) ٢
  القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة، الذي يعكس أھمية المدخالت المستخدمة في عمليات القياس.تقوم المجموعة بقياس 

  

  ر.يتقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي حدث خاللھا التغي
  

يم صافي القيمة الحالية، ونماذج التدفق النقدي المخصوم، والمقارنة مع أدوات مماثلة لھا أسعار سوقية ملحوظة ونماذج تتضمن أساليب التقي
 قتقييم أخرى. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت األرباح المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر، وفرو

في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات  المستخدمةاالئتمان 
بضه ق المتوقعة في األسعار والربط بينھا. إن الھدف من أساليب التقييم ھو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي كان ليتم

  مشاركين في السوق في تاريخ القياس. البين  منتظمةالتزام بموجب معاملة لتحويل عه مقابل بيع األصل أو دف
   



 

 ٢٧

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

 (تابع) التقديرات المحاسبية الھامةواألحكام   ٥
  

 تصنيف االستثمارات   )٣
  

ما إذا كان من الضروري تصنيفه على أنه استثمار مسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  اإلدارةعند االستحواذ على استثمار ما، تقرر 
  الخسائر أو استثمار متاح للبيع.

  

رض األساسي من االستحواذ عليھا ھو على أنھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان الغ بتصنيف االستثماراتتقوم المجموعة 
  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 أنھا استثمارات متاحة للبيع.
  

 لمعدات األعمار اإلنتاجية للممتلكات وا  ) ٤
حديد تيتم احتساب االستھالك لتكاليف بنود الممتلكات والمعدات بصورة منتظمة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. قامت اإلدارة ب

  :العوامل التاليةاألعمار اإلنتاجية المقدرة لكل أصل و/ أو فئة من الموجودات استناداً إلى 
  
 االستخدام المتوقع للموجودات. 
 التھالك المادي المتوقع، الذي يعتمد على العوامل التشغيلية والبيئية. 
 القيود القانونية أو المماثلة على استخدام الموجودات. و  
  

 مترى اإلدارة أن طريقة االستھالك المستخدمة تعكس السياق المتوقع الستغالل المجموعة للمنافع االقتصادية المستقبلية للموجودات. لم تق
  ة بتقدير القيم المتبقية لبنود الممتلكات والمعدات في نھاية أعمارھا اإلنتاجية، حيث تعتبر غير مادية.المجموع

  
  االعتراف بااليرادات  ) ٥

جاز بالرجوع إلى مرحلة انباإليرادات ذات الصلة ، يتم االعتراف معاملة ما تنطوي على تقديم خدماتتقدير نتائج  بصورة موثوقة عندما يمكن
ارة موثوقة، أخذت اإلدمعاملة ما تنطوي على تقديم خدمات بصورة التقرير. لتحديد ما إذا كان باإلمكان تقدير نتائج  نھاية فترةفي  المعاملة

ات، لمصروفواأخذت اإلدارة باالعتبار توقعات اإليرادات  المعاملة،لغرض تقدير مرحلة انجاز . باالعتبار معايير تفصيلية لتحديد ھذه النتائج
  .بالمعاملةذات الصلة  بما في ذلك التكاليف المقدرة

  
 تقييم العقارات االستثمارية   ) ٦

التقييم  تتمتع بمؤھالت مناسبة ولديھا خبرة في معامالت خارجية من قبل شركة تقييم مستقلة الرئيسي االستثماري للعقارتم تحديد القيمة العادلة 
خرى داخلياً تم تقييم عقارات استثمارية أ موقع العقارات المعنية بالتقييم.فئة والتي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس 

  من قبل المجموعة.
  

 طريقة التقييم 
جميع بيانات حول ت الدخل. تتطلب طريقة الدخلالقيمة السوقية للعقار االستثماري، قامت شركة التقييم المستقلة بتطبيق طريقة  تحديدبغرض 

الت . يتم إجراء تعديللحصول على إجمالي اإليرادات المحتملة التي يتم تحقيقھا من المبنى ذات الصلة في منطقة مجاورةاإليجارات السارية 
لقيمة ا باستخدام معدل خصم على صافي الدخل وخصم تكلفة اإلنشاء القائمة لتحديد السمات المختلفة للعقارات المعنيةو الشروط ثإضافية من حي

  السوقية للعقارات المعنية.
   



 

 ٢٨

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

 (تابع) المحاسبية الھامة التقديراتواألحكام   ٥
  
 (تابع)تقييم العقارات االستثمارية   ) ٦
  

 (تابع) طريقة التقييم 
  

  أسلوب التقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظة
  

لملحوظة التي ايوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير 
  تم استخدامھا.

  
  أخذت المجموعة أفضل قيم عادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لعقاراتھا االستثمارية.

  
   

  أسلوب التقييم
  

  مدخالت ھامة غير ملحوظة
العالقة بين المدخالت الھامة غير الملحوظة وقياسات 

  القيمة العادلة
      
  المقدرة في حال:تزيد/تنقص القيمة العادلة     
      
  كان معدل الزيادة المتوقع إليجارات السوق أعلى -  معدل الزيادة المتوقع إليجارات السوق -  ) طريقة تقييم الدخل١

كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعديل وفقاً  -
  للمخاطر أقل/أعلى

) طريقة التقييم من خالل مقارنة ٢
  المبيعات

  وفقاً للمخاطرمعدل خصم يخضع للتعديل  -
  عقارات تملك حر -

  كان العقار ال يندرج ضمن فئة التملك الحر -
  كان العقار يخضع ألي تعھدات وحقوق والتزامات -

ال يخضع لتعھدات أو حقوق والتزامات  -  ) طريقة القيمة السوقية٣
  ألطراف أخرى 

  صالحية قانونية ونظامية -
  حالة العقار -
  الخاضعة للمقارنةقيمة المبيعات للعقارات  -

كان العقار يخضع ألية إشعارات/أحكام قانونية ذات  -
  تأثير سلبي

  كان العقار يشوبه أية عيوب/أضرار -
كان العقار يخضع للتقلبات في قيمة المبيعات  -

  الخاصة بالعقارات المجاورة في المنطقة.
  

 سيطرة على شركة تابعة  ) ٧

 
 

   

 فقدان  
 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، قامت الشركة من خالل ترتيب ملزم ونھائي مع الطرف المقابل باستبعاد ٩.٣٪ من حصة الملكية في موارد للتكنولوجيا 
في  وبالتالي انخفضت حصة ملكيتھا من ٤٧.٨٪ إلى ٣٨.٥٪ مما ترتب عليه فقدان السيطرة على الشركة التابعة. رأت الشركة أنھا غير 
ذ.م.م،  أو لديھا حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا بالشركة التابعة وأن لديھا القدرة على التأثير على ھذه العائدات من خالل نفوذھا على 

معرضة،  بھا. وعليه، قامت الشركة بعدم توحيد كافة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، وھو تاريخ 
الشركة المستثمر فقدان السيطرة (راجع إيضاح ١٠).  



 

 ٢٩

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٦
 

  استخدامھا لألدوات المالية: عملياتھا وإن المجموعة معرضة للمخاطر التالية من 
  

  .مخاطر االئتمان )١
 .السيولةمخاطر  )٢
 .مخاطر السوق )٣
  .المخاطر التشغيلية )٤

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر

  

  يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول أھداف المجموعة وسياساتھا والطرق المستخدمة من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر. 
 

عرض لھا المجموعة. قام مجلس اإلدارة بتشكيل مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تت المجموعةإن مجلس إدارة 
  متابعة سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة.ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات والتي تكون مسؤولة عن وضع 

  
يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة، ووضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر، 

تعكس التغيرات في ظروف لورقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. ھذا وتتم مراجعة سياسة وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة 
شطة المجموعة. كما تھدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي السوق وأن

  يفھم فيھا جميع الموظفين أدوارھم والتزاماتھم.
  

تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة مدى التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر كما 
لتي تقوم ا إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. تتم مساعدة لجنة التدقيق في تنفيذ ھذه المھام من قبل الرقابة الداخلية

. دى المجموعةل تقارير بالنتائج إلى لجنة التدقيقبمراجعة منتظمة ومتخصصة لألنظمة الرقابية واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ويتم تقديم 
  تم االستعانة بطرف خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي. 

 
  مخاطر االئتمان )١

  

اته متتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء بالتزا
دية. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من التمويل والموجودات االستثمارية إلى العمالء والبنوك األخرى، واالستثمارات في سندات التعاق

. ألغراض تقديم تقارير حول إدارة المخاطر، تضع المجموعة باعتبارھا وتدمج كافة عناصر التعرض والمحافظ والمستحق من عمالءالدين 
  ن (بما في ذلك مخاطر عجز الملتزم عن السداد والمخاطر المتعلقة بالدولة وقطاع العمل).لمخاطر االئتما

  
  إدارة مخاطر االئتمان

 

متابعة مخاطر االئتمان. يقوم قسم االئتمان المنفصل لدى المجموعة بإعداد  مسؤولية لدى المجموعة لقد قام مجلس اإلدارة بتفويض لجنة االئتمان
  لجنة االئتمان لدى المجموعة كما يكون مسؤول عن إدارة مخاطر االئتمان لدى المجموعة بما في ذلك: تقارير وتقديمھا إلى

  

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

  

  ى وحدات موظفي االئتمان لدإلى  الصالحياتفيما يتعلق باعتماد وتجديد التسھيالت االئتمانية. يتم تخصيص حدود  الصالحياتوضع ھيكل
 .ارةمجلس اإلدموافقة  وأاألعمال. تتطلب التسھيالت الكبيرة الحصول على موافقة رئيس قسم إدارة االئتمان ولجنة االئتمان لدى المجموعة 

  

 مراجعة تخضع أعمال تجديد ومراجعة وتقييم مخاطر االئتمان وفقاً لھيكل التفويض والحدود والصالحيات قبل تقديم التسھيالت إلى العمالء. و
 التسھيالت لنفس عملية المراجعة.  

  

  خاطر متقديم المشورة والتوجيه والمھارات المتخصصة إلى وحدات األعمال من أجل تطبيق أفضل الممارسات لدى المجموعة فيما يتعلق بإدارة
 االئتمان.

  
 



 

 ٣٠

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
 
  (تابع)مخاطر االئتمان  )١

 

 في فئات وفقاً لدرجة مخاطر الخسائر المالية التي تواجھھا  وضع درجات للمخاطر لدى المجموعة واالحتفاظ بھا من أجل تصنيف التعرضات
المجموعة ولتركيز اإلدارة على المخاطر القائمة. يتم استخدام نظام تصنيف المخاطر لتحديد مدى ضرورة رصد مخصصات النخفاض القيمة 

والتي تعكس الدرجات المختلفة من مخاطر  مقابل التعرض لمخاطر ائتمان محددة. يتألف إطار تصنيف المخاطر الحالي من خمس مستويات
 اإلمارات التعثر ومدى توافر الضمانات أو الحد من مخاطر االئتمان األخرى. إن مستويات تصنيف المخاطر تتوافق مع توجيھات مصرف

اجعات منتظمة ف المخاطر لمراالئتمانية بوضع تصنيفات المخاطر، حيثما يكون مناسباً. يخضع تصني للتسھيالتالمركزي. تقوم اللجنة العليا 
 من قبل إدارة المخاطر لدى المجموعة.

  

  التعرض لمخاطر االئتمان 
ھا وخسائر تتقوم المجموعة بقياس تعرضھا لمخاطر االئتمان استناداً إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ناقصاً المبالغ التي تمت مقاص

  انخفاض القيمة، إن وجدت.

  

        
 المستــــــحق من بنوك 

  ومؤسســـات ماليـــة
التمويلية  الموجودات

  واالستثمارية 
  في اتارـــــاالستثم

  الصكوك والصناديق 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
              

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  القيمة الدفترية، صافية
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  

              المحفظة التي تعرضت النخفاض في القيمة 
              

  -  -  ٥٨٠  ٣٫٠٧٧  -  -  دون المعدل القياسي
  -  -  ٦٢٥  ٩٤٦  -  -  مشكوك في تحصيلھا 

  -  -  ٦٧٫٣٠٦  ٧١٫٣٣٨  -  -  خسائر 
  ------------------------------ ---------- ---------- ---------- 

  -  -  ٦٨٫٥١١  ٧٥٫٣٦١  -  -  إجمالي المحفظة التي تعرضت النخفاض في القية
  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  

              المحفظة التي لم تتعرض النخفاض في القيمة 
              

لم تتعرض النخفاض في القيمة متأخرة السداد ولكن 
  -  يوماً)  ٩٠أكثر من  منذ (متأخرة السداد

  
-  ٢٨٫٣٧١  ٧٫٠٨٩  -  

  
-  

  ----------  ----------  ---------  ---------  ----------  ----------  
  -  -  ٢٨٫٣٧١  ٧٫٠٨٩  -  -  
  -----------  ----------  ------------  ------------  ------------  ----------  

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٢٦٢٫٧٩١  ٢٤٢٫٨٦٣  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة غير
  -----------  ----------  ------------  ------------  ------------  ----------  

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٢٩١٫١٦٢  ٢٤٩٫٩٥٢  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  إجمالي المحفظة التي لم تتعرض النخفاض القيمة 
  -----------  ----------  ------------  ------------  ------------  ----------  

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٣٥٩٫٦٧٣  ٣٢٥٫٣١٣  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  إجمالي المبلغ
              

  -  -  )١٣٫٢٩٠(  )٦٦٫١٤٤(  -  -  إجمالي المخصص
  -----------  ----------  ------------  ----------  -----------  ----------  

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  
  

 والتيمليون درھم)،  ١١٣٫٩: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٨٢٫٧الموجودات األخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً)  قيمة بلغت
  النخفاض في القيمة. كما لم يتعرض تداولة ولم يتأخر سدادهإن ھذا المبلغ ملمخاطر االئتمان. كما في تاريخ التقرير،  تتعرض

   



 

 ٣١

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  
  (تابع)مخاطر االئتمان  )١

  
  الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاضعة النخفاض في القيمة 

تحصيل  المرجحبشأنھا أنه من غير تتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاضعة النخفاض في القيمة في موجودات مالية ترى المجموعة 
ثمارية ة (التفاقيات) التمويل. يتم تصنيف ھذه الموجودات التمويلية واالستوفقاً للشروط التعاقدية التفاقي االمستحقة عليھ واألرباحاألصلي المبلغ 

 ةعلى أنھا دون المعدل القياسي ومشكوك في تحصيلھا وخسائر، حسبما يكون مناسباً، وفقاً للتوجيھات الصادرة من قبل مصرف اإلمارات العربي
  المتحدة المركزي.

  
  لسداد ولكنھا لم تتعرض النخفاض في القيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية متأخرة ا

مجموعة لوھي تشمل الموجودات التمويلية واالستثمارية التي تم التأخر في سداد الفائدة التعاقدية المستحقة عليھا أو المبلغ األصلي لھا ولكن ا
في استالم الذمم المدينة المخصصة، ومستوى التأمين ترى أن انخفاض القيمة أمر غير مناسب استناداً إلى مصدر السداد األصلي و / أو التأخير 

  / الضمان المتاح و / أو الفرصة المحتملة لتحصيل المبالغ المستحقة إلى المجموعة. 
  

  الموجودات التمويلية واالستثمارية ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنھا 
وض بشأنھا في الموجودات التمويلية التي تمت إعادة ھيكلتھا بسبب تدھور تتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية ذات الشروط المعاد التفا

ق لالوضع المالي للمقترض وقامت المجموعة بتقديم بعض التنازالت بشأنھا مثل تمديد تاريخ االستحقاق األولي، ولكن ال توجد خسائر فيما يتع
من ھذه الفئة لمدة سنة على األقل يجب أن يتم السداد خاللھا بشكل منتظم أو المبلغ األصلي. عقب إعادة ھيكلة القرض، يظل القرض ض باألرباح

ال يوجد لدى الشركة أي موجودات تمويلية واستثمارية : ال شيء) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(كما في تاريخ التقرير  .قياسيةحتى يتم تحويله إلى محفظة 
  ذات شروط ُمعاد التفاوض بشأنھا.

  
  مخصصات انخفاض القيمة 

تقوم المجموعة برصد مخصص لخسائر انخفاض القيمة يمثل تقييمھا للخسائر المتكبدة في محفظة الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاصة 
بھا. تشتمل العناصر الرئيسية لھذا المخصص على عنصر الخسارة المحددة الذي يتعلق بالتعرضات الھامة في حالتھا الفردية والمخصص 

ئر الذي يتم رصده لمجموعة من الموجودات المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا فيما يتعلق الجماعي للخسا
من  قبالموجودات التمويلية غير الھامة في حالتھا الفردية باإلضافة إلى التعرضات الھامة في حالتھا الفردية والتي خضعت لتقييم فردي للتحق

ة ولكن لم ُيالحظ تعرضھا النخفاض القيمة بشكل فردي. ال تخضع الموجودات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو انخفاض القيم
  الخسائر الختبار انخفاض القيمة حيث أن مقياس القيمة العادلة يعكس الجودة االئتمانية لكل أصل. 

  
  سياسة الشطب 

مالية التمويلية واالستثمارية (وأي مخصصات متعلقة بخسائر انخفاض القيمة) عندما تقرر /األوراق ال تقوم المجموعة بشطب الموجودات
عض ب المجموعة أنه ال مجال لالسترداد وال يمكن تحصيل تلك الموجودات التمويلية واالستثمارية. ويتم اتخاذ ھذا القرار بعد األخذ باالعتبار

ي للمقترض مثل عدم إمكانية المقترض من االستمرار في الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه المعلومات مثل حدوث تغيرات ھامة في الوضع المال
  أو أن المتحصالت الممكن تحصيلھا من الضامن لن تكون كافية لتغطية التعرض بأكمله، وال يوجد أي مجال إلتباع أي ُسبل أخرى للتحصيل.

  
  الضمانات 

  التمويلية واالستثمارية في شكل رھن على تمويالت مرھونة.تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل الموجودات 
  

ماد ومبلغ التمويل األصلي بدالً من االعت األرباحتھدف سياسة المجموعة إلى ضمان تقديم التمويل إلى العمالء بما يتناسب مع قدرتھم على سداد 
ع المنتجات، قد ال تخضع التسھيالت لضمانات. على الرغم من ھذا، الزائد على الضمانات. وعليه، وبناًء على الجدارة االئتمانية للعمالء ونو

  ُيعتبر الضمان، ويمكن أن يكون، عامل ھام للحد من مخاطر االئتمان.
  
  
  
  
  

   



 

 ٣٢

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  
  (تابع)مخاطر االئتمان  )١
  

  (تابع)الضمانات 
  

   فيما يلي تقدير للقيمة العادلة للضمانات وتعزيزات الضمان األخرى المحتفظ بھا مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية إلى العمالء:
 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٤٦٫٦٨٠  ٢٤٫٦٩٢    مقابل البنود التي تعرضت النخفاض في القيمة 
  -  ٦٫٠٤٠    مقابل البنود متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة 

    ----------  ---------  
  ٤٦٫٦٨٠  ٣٠٫٧٣٢    إجمالي الضمانات

    =====  =====  
  

  تركز مخاطر االئتمان
  

ً بمراقبة تركزات مخاطر االئتمان حسب قطاع األعمال والموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل لتركزات مخاطر االئتمان  تقوم المجموعة داخليا
 المحددة وفقاً للتوجيھات الداخلية المعتمدة لدى المجموعة في تاريخ التقرير: 

  
          

 المستــــــــحق من بنوك 
  ومؤسســـــات ماليـــــة

الموجودات التمويلية واالستثمارية 
  المـــــــــــــوجودات األخرىو

  
  في اتارـــــاالستثم

  الصكوك والصناديق 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  القيمة الدفترية، صافي
            

              القطاع:التركز حسب 
  ٦٥٫٠٠٧  ٧٥٫٠٧٠  -  -  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  البنوك والمؤسسات المالية
  -  -  ٤٢٫٣٠٧  ٤٤٫٩٣٤  -  -  الخدمات المصرفية لألفراد

  ٥٥٫٣٢٨  ٢٥٫٨٧٣  ٣٠٤٫٠٧٦  ٢١٤٫٢٣٥  -  -  أخرى
  ------------   ------------   -----------   -----------   -----------   -----------   

  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  الكلياإلجمالي 
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  

              التركز حسب الموقع الجغرافي:
            

  ٧٤٫٦٤١  ٢٩٫٧٨٧  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٥٤٫٨٤٣  ٢٥٧٫٤٦٧  اإلمارات العربية المتحدة
  -  -  -  -  ٣٫٤٤٧  ٨٫٦٥٢   أسيويةدول 

  ٢١٫٨٠٣  ٢٥٫٨٧٣  -  -  ٧٫٣٤٨  ٨٫٠٢٨  التعاون الخليجيدول مجلس 
  ٢٣٫٨٩١  ٤٥٫٢٨٣  -  -  ١٠٫٤٢١  ٢٦٫٢٤٢  دول أخرى

  ------------   -----------   -----------   -----------   -----------   ----------   
  ١٢٠٫٣٣٥  ١٠٠٫٩٤٣  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٧٦٫٠٥٩  ٣٠٠٫٣٨٩  اإلجمالي الكلي

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

 
  
  
  



 

 ٣٣

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  
  مخاطر السيولـة )٢

قديم بمطلوباتھا المالية التي تتم تسويتھا من خالل تالمرتبطة  اتتمثل مخاطر السيولة بالصعوبات التي تواجھھا المجموعة في الوفاء بالتزاماتھ
  أو موجودات مالية أخرى. مبالغ نقدية

  

  إدارة مخاطر السيولة
المجموعة إلدارة مخاطر السيولة كما يقوم بتفويض لجنة الموجودات والمطلوبات بمتابعة مدى  يقوم مجلس إدارة المجموعة بوضع استرتيجية

رة اتطبيق ھذه السياسة. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة إلى موافقة لجنة الموجودات والمطلوبات. يقوم قسم الخزينة بإد
ما يقوم بمراجعة التقارير اليومية التي تغطي مركز السيولة. يتم بصورة منتظمة تقديم تقرير مركز السيولة الخاص بالمجموعة بصورة يومية ك

  المتبعة إلى لجنة الموجودات والمطلوبات. التصحيحيةموجز بما في ذلك االستثناءات واإلجراءات 
  

ً سيولة كافية، بقدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل ال روف ظيتمثل منھج المجموعة إلدارة السيولة بضمان امتالكھا دائما
لسيولة ا الستراتيجيةالعادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. فيما يلي العناصر الرئيسية 

  ى المجموعة: لد
 

  ستحقاقاالعمالت وتواريخ ومتنوعة من حيث الاالحتفاظ بمحفظة موجودات عالية السيولة. 
 متابعة معدالت السيولة واالختالفات في تواريخ االستحقاق وسمات الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. 
      .إجراء اختبار ضغط لمركز السيولة الخاص بالمجموعة  

  
  خاطر السيولةالتعرض لم

يتضمن الجدول التالي ملخص لتفاصيل صافي الموجودات السائلة لدى المجموعة حسب استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة استناداً إلى 
  ترتيبات السداد التعاقدية. تقوم اإلدارة بمتابعة تواريخ االستحقاق لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية. 

  

  والمطلوباتاستحقاقات الموجودات 
    أكثر من   من سنة إلى  أشھر  ٣من   أقل من  
  اإلجمالي  سنوات ٥  سنوات ٥  إلى سنة   أشھر   ٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

            ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
            الموجودات

  ٣١٢٫٣٦١  -  ٦٫٣٩٥  ١٤٠٫٦٠٤  ١٦٥٫٣٦٢  النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
  ٢٥٩٫١٦٩  -  ١٤٥٫٣٧١  ٨٧٫٨٨٢  ٢٥٫٩١٦  الموجودات التمويلية واالستثمارية 

  ١٨٤٫٤٣٦  -  ١٨٤٫٤٣٦  -  -  العقارات االستثمارية
  ٢١٠٫٠٩٠  -  ١٩٥٫٨٦٦  ١٤٫٢٢٤  -  االستثمارات في األوراق المالية 

ً   الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  ٤٠٨٫٩١٣  -  ٤٠٨٫٩١٣  -  -  لحقوق الملكية

  ٩٫١٣٢  ٩٫١٣٢  -  -  -  التجاريةالشھرة 
  ١١٧٫٩٩٤  -  ١١٧٫٩٩٤  -  -  الممتلكات والمعدات

  ٤٫٦١٥  ١٫١٥٤  ٢٫٨٨٤  ٥٧٧  -  الموجودات غير الملموسة
  ٨٦٫٨٥٢  -  ٥٫٥٢٨  ٧٨٫٣٧٤  ٢٫٩٥٠  األخرى الموجودات

  -----------  -----------  --------------  ---------  --------------  
  ١٫٥٩٣٫٥٦٢  ١٠٫٢٨٦  ١٫٠٦٧٫٣٨٧  ٣٢١٫٦٦١  ١٩٤٫٢٢٨  الموجوداتإجمالي 

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

            المطلوبات 
  ٣٨١٫٠٦٦  -  ٣٥٧٫٦٤٤  ١٣٫٧٢١  ٩٫٧٠١  ودائع الوكالة

  ٧٥٫٨٠٢  -  ٤٫٢٠٤  ٥٦٫٣٩٠  ١٥٫٢٠٨  المطلوبات األخرى
  ----------  -----------  ------------  ----------  -----------  

  ٤٥٦٫٨٦٨  -  ٣٦١٫٨٤٨  ٧٠٫١١١  ٢٤٫٩٠٩  إجمالي المطلوبات 
   =====  ======  ======  ======  ======  

  



 

 ٣٤

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦

  
  (تابع)مخاطر السيولـة   )٢

  
  الموجودات والمطلوباتاستحقاقات 

  

    أكثر من   من سنة إلى  أشھر  ٣من   أقل من  
  اإلجمالي  سنوات ٥  سنوات ٥  إلى سنة   أشھر   ٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

            ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
            الموجودات

  ٢٨٤٫٠٨٤  -  ٢٫٧٢٤  ١٦٦٫٣٤٥  ١١٥٫٠١٥  النقد واألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
  ٣٤٦٫٣٨٣  -  ٢٠٧٫٧٠٤  ١٣٨٫٠٦٩  ٦١٠  الموجودات التمويلية واالستثمارية 

  ١٥٤٫٨٧٦  -  ١٥٤٫٨٧٦  -  -  العقارات االستثمارية
  ٢٥٤٫٨٢٠  -  ٢٤٧٫٢٣٣  -  ٧٫٥٨٧  االستثمارات في األوراق المالية 

ً   الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  ١٦٧٫١٠٦  -  ١٦٧٫١٠٦  -  -  لحقوق الملكية

  ٢٧٫٣٨٩  ٢٧٫٣٨٩  -  -  -  الشھرة التجارية
  ٧٨٫٨٦٢  -  ٧٨٫٨٦٢  -  -  الممتلكات والمعدات

  ١٣٫٨٦٣  ٣٫٠٧٣  ١٠٫٧٩٠  -  -  الموجودات غير الملموسة
  ١١٨٫٩٧٢  -  -  ١١٥٫٢٧٧  ٣٫٦٩٥  األخرى الموجودات

  -----------  -----------  -----------  ---------  --------------  
  ١٫٤٤٦٫٣٥٥  ٣٠٫٤٦٢  ٨٦٩٫٢٩٥  ٤١٩٫٦٩١  ١٢٦٫٩٠٧  الموجوداتإجمالي 

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

            المطلوبات 
  ٢٦٣٫٢٦٣  -  ٢١٦٫٤٧٧  ٣٤٫٢١٦  ١٢٫٥٧٠  ودائع الوكالة

  ٨٠٫٣٥٢  -  ٥٫٦٦٨  ٦٥٫٦٨٩  ٨٫٩٩٥  المطلوبات األخرى
  ---------  --------------  ------------  ----------  -----------  

  ٣٤٣٫٦١٥  -  ٢٢٢٫١٤٥  ٩٩٫٩٠٥  ٢١٫٥٦٥  إجمالي المطلوبات 
   =====  ========  ======  ======  ======  

  
  الخسائر. وأحيث ال يتم ضمان العوائد التعاقدية وتتم على أساس تقاسم األرباح  اإلسالمية تتبع المجموعة مبادئ الشريعة

  
تحتفظ المجموعة بموجودات سائلة تشتمل على النقد وما يعادله والتي يمكن  ،الماليةكجزء من إدارة مخاطر السيولة التي تنشأ من المطلوبات 

  الحصول عليه بسھولة للوفاء بمتطلبات السيولة.
  

  مخاطر السوق  )٣
وأسعار حقوق الملكية وأسعار صرف العمالت األجنبية معدل الربح تتمثل مخاطر السوق في المخاطر من أن تؤثر تغيرات أسعار السوق مثل 

االئتمان (غير المتعلقة بالتغير في الوضع االئتماني للمدين/المصدر) على أرباح المجموعة أو قيمة أدواتھا المالية. إن الھدف من تسعير وفروق 
بولة لضمان وفاء المجموعة بالتزاماتھا المالية مع تحقيق إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرضات لمخاطر السوق والتحكم فيھا ضمن معايير مق

  أعلى عائد ممكن من المخاطر. 
  

  إدارة مخاطر السوق
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع حدود لكل نوع من أنواع المخاطر بصورة جماعية وللمحافظ باإلضافة إلى السيولة السوقية والتي 

  الموضوعة للمحافظ التجارية. تعد عامل ھام لتحديد مستوى الحدود
  

ستحقاقھا عوامل عند ا لمعدل ربحتعتبر تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدالھا بتكلفة مناسبة والمطلوبات التي تخضع 
  ھامة عند تقييم السيولة الخاصة بالمجموعة وتعرضھا للتغيرات في معدالت الربح وأسعار الصرف.

   



 

 ٣٥

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦

  
  (تابع)مخاطر السوق   )٣
  

  حقوق الملكيةأدوات مخاطر أسعار 
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وأدوات حقوق الملكية المتاحة المصنفة ب حقوق الملكية من االستثماراتأدوات تنشأ مخاطر أسعار 

الدين وأدوات حقوق الملكية في محفظة استثماراتھا بناًء على مؤشرات السوق. تتم إدارة  أدواتللبيع. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة خليط من 
ردي وتتم الموافقة على جميع قرارات الشراء والبيع من قبل اإلدارة. تقوم االستثمارات المادية ضمن محفظة األوراق المالية على أساس ف

  .القطاعاتتوزيع في ضوء المجموعة بإدارة تلك المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات 
  

ً لھذه اإلسترا  صنيفتتيجيةـ يتم إن الھدف الرئيسي إلستراتيجية استثمار المجموعة ھي زيادة عائدات االستثمار إلى أقصى حد ممكن. ووفقا
  بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن أدائھا يكون مراقب بفاعلية وتتم إدارتھا وفقاً للقيمة العادلة.

  
  حقوق الملكيةأدوات مخاطر أسعار  –تحليل الحساسية 

ادة بنسبة يفيما يتعلق باالستثمارات المصنفة على أنھا استثمارات متاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، فإن الز
ي مليون درھم) كما ستؤد ٦٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٥٫٤تاريخ التقرير كانت ستؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ  كما في ٪٥

مليون درھم)، بينما التغير المساوي في المقدار  ٠٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٠٫١إلى زيادة بيان األرباح أو الخسائر الموحد بمبلغ 
  بنفس المبلغ. في بيان األرباح أو الخسائر الموحد وولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية 

  
  الربحمخاطر معدالت 

أن المجموعة معرضة لمخاطر معدالت الربح من موجوداتھا ومطلوباتھا التي تخضع لربح (الموجودات التمويلية واالستثمارية والودائع 
  اإلسالمية وودائع الوكالة).

  
موجودات ة للسنة بناًء على الفي معدالت الربح على أرباح المجموع المحتملةتتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد بتأثير التغيرات 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية والمطلوبات المالية ذات معدالت الربح الثابتة المحتفظ بھا في 
  

 ٣١( مليون درھم ١٫٨نقطة أساس في معدالت الربح كان سيؤدي إلى زيادة بيان األرباح أو الخسائر الموحد بمبلغ  ١٠٠إن التغير بمقدار 
، بينما التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى انخفاض بيان األرباح أو الخسائر ن درھم)مليو ٣٫١: ٢٠١٤ديسمبر 

  الموحد بنفس المبلغ. 
   

    مخاطر العمالت
نبية وتنشأ لعمالت األجتتمثل مخاطر العمالت األجنبية بالمخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف ا

  من األدوات المالية التي تتم بعمالت أجنبية.
  

المتاحة  ماليةفي األوراق ال باالستثمارالمصري فيما يتعلق  هكما في تاريخ التقرير، يتمثل التعرض إلى مخاطر العمالت بصورة ھامة في الجني
مليون درھم)، باإلضافة إلى اليورو فيما يتعلق باالستثمارات  ١٢٧: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( مليون درھم ١٠٨٫٨التي تبلغ قيمتھا الدفترية  للبيع

  مليون درھم). ٨: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ١٣٫٤بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تبلغ 
  

  مخاطر العمالت –تحليل الحساسية 
نقطة أساس في سعر صرف  ١٠٠حيث أن التغير بمقدار  واليورو المصريتتعرض المجموعة لمخاطر العمالت بصورة رئيسة لعملة الجنية 

، بينما التغير المساوي في مليون درھم) ١٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١درھم (مليون  ١٫١الدرھم اإلماراتي كان سيؤثر على حقوق الملكية بمبلغ 
  المبلغ.  المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية بنفس

  
بيان األرباح أو الخسائر الموحد الدرھم اإلماراتي كان سيؤثر على  اليورو أمام نقطة أساس في سعر صرف ١٠٠بمقدار بالمثل، فإن التغير 

، بينما التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان سيؤدي إلى مليون درھم) ٠٫١: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٠٫٢بمبلغ 
  بنفس المبلغ.  بيان األرباح أو الخسائر الموحدانخفاض في 

  
   
  



 

 ٣٦

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦

  
  المخاطر التشغيلية   )٤

يھا، ف تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر تكبد خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة العديد من األسباب المرتبطة بعمليات المجموعة، والعاملين
لسيولة، مثل المخاطر والتقنية المطبقة، والبنية التحتية، وكذلك تعود إلى عوامل خارجية خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر ا

مليات عالناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليھا بصورة عامة. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع 
  المجموعة. 

  
ر التي قد تلحق بسمعة المجموعة مع إن ھدف المجموعة من إدارة المخاطر التشغيلية ھو تحقيق التوازن بين تجنب الخسائر المالية واألضرا

  فعالية التكلفة واالبتكار. في جميع األحوال، تتطلب سياسة المجموعة االلتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بھا. 
  

ذ شغيلية. كما قامت المجموعة باتخاقامت المجموعة باتخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع آليات تعمل في المقام األول على تحديد كافة المخاطر الت
إجراءات لتطبيق إجراءات وسياسات للحد من المخاطر إلى مستوى مقبول وتجنب أو تقليل الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة 

  المجموعة.
  

  إدارة رأس المال  ٧
  فيما يلي أھداف المجموعة من إدارة رأس المال:

  

 تمرارية وزيادة العائد للمساھمينصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االسحماية قدرة المجموعة على موا. 
 

 .وااللتزام بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  
  

ر المستثمرين والدائنين، وثقة السوق باإلضافة إلى استمرار التطوي ثقة بالحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ علىالمجموعة تتمثل سياسة 
ئدات توازن بين العا المستقبلي لألعمال. كما يتم االعتراف بتأثير مستوى رأس المال على عائدات المساھمين وتدرك المجموعة أھمية تحقيق

  ات التي يوفرھا الوضع الجيد لرأس المال. الكبيرة المحتملة في حالة زيادة مستويات القروض وبين المميزات والضمان
  

. بالرغم من أن الحد األدنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل السنة عنالمجموعة بكافة المتطلبات النظامية الصادرة  التزمت
رأس مال المجموعة على مدار السنة  مليون درھم، إال أن ٣٥لرأس المال المطلوب من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ھو 

  مليار درھم). ١: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليار درھم ( ١بلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٧

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٨
  

  يقدم الجدول أدناه مطابقة بين مجموعة من البنود في بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية. 
   

      بالقيـــــــــــمة العادلـــــــــــة  
  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
من خالل األرباح 

  أو الخسائر
  

  المتاحة للبيع 
  أخرى بالتكلفة 

  المطفأة 
  إجمالي القيمة 

  الدفترية 
   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

          الموجودات المالية
  ٣١٢٫٣٦١  ٣١٢٫٣٦١  -  -   لدى بنوك ومؤسسات ماليةالنقد واألرصدة 

  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٥٩٫١٦٩  -  -  الموجودات التمويلية واالستثمارية
  ٢١٠٫٠٩٠  -  ١٢٢٫٧٤٤  ٨٧٫٣٤٦  االستثمار في األوراق المالية

  ٨٢٫٧٣٨  ٨٢٫٧٣٨  -  -  (باستثناء المدفوعات مقدماً)الموجودات األخرى 
  ----------  -----------  -----------  -----------  
  ٨٦٤٫٣٥٨  ٦٥٤٫٢٦٨  ١٢٢٫٧٤٤  ٨٧٫٣٤٦  
  =====  ======  ======   ======  
          

          المطلوبات المالية
  ٣٨١٫٠٦٦  ٣٨١٫٠٦٦  -  -  ودائع الوكالة

  (باستثناء تعويضات  المطلوبات األخرى
  ٧١٫٥٩٨  ٧١٫٥٩٨  -  -  نھاية الخدمة للموظفين)

  ---------  ---------  -----------  -----------  
  -  -  ٤٥٢٫٦٦٤  ٤٥٢٫٦٦٤  
  =====  =====   ======   ======  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
          

          الموجودات المالية
  ٢٨٤٫٠٨٤  ٢٨٤٫٠٨٤  -  -   لدى بنوك ومؤسسات ماليةالنقد واألرصدة 

  ٣٤٦٫٣٨٣  ٣٤٦٫٣٨٣  -  -  الموجودات التمويلية واالستثمارية
  ٢٥٤٫٨٢٠  -  ١٤٥٫٥٧٥  ١٠٩٫٢٤٥  االستثمار في األوراق المالية

  ١١٣٫٩٠٠  ١١٣٫٩٠٠  -  -  الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)
  -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٩٩٩٫١٨٧  ٧٤٤٫٣٦٧  ١٤٥٫٥٧٥  ١٠٩٫٢٤٥  
  ======  ======  ======   ======  
          

          المطلوبات المالية
  ٢٦٣٫٢٦٣  ٢٦٣٫٢٦٣  -  -  ودائع الوكالة

  (باستثناء تعويضات  المطلوبات األخرى
  ٧٤٫٦٨٤  ٧٤٫٦٨٤  -  -  نھاية الخدمة للموظفين)

  ---------  ---------  -----------  -----------  
  -  -  ٣٣٧٫٩٤٧  ٣٣٧٫٩٤٧  
  =====  =====   ======   ======  

 
 
 
 
 
 

  
  



 

 ٣٨

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٩
  

نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض األسعار ترتكز القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولھا في أسواق 
  المقدمة من الوسطاء. فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى.

  
جات قيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب درفيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولھا بصورة نادرة ولديھا شفافية أسعار ضئيلة، تكون ال

متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة 
  المحددة. 

  
   يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد القياسات. تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي

  
 : السعر السوقي المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة. ١المستوى 

 
التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، (أي مستمدة 
مة اواألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيھا جميع المدخالت الھ

 رة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.ملحوظة بصو
  

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال ترتكز على ٣المستوى 
عار األدوات التي يتم تقييمھا بناًء على األس بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على

 المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار االختالفات بين األدوات.
  

تشتمل  جد لھا أسعار سوقية ملحوظة.تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة تو
ى راالفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر وفروق االئتمان وعوامل أخ

أسعار األسھم والتقلبات  ُتستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار ومؤشرات
  المتوقعة في األسعار والربط بينھا. 

  
قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه لتحويل االلتزام بموجب تحديد إن الھدف من أساليب التقييم ھو 

  معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٩

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٩
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  )١

التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة للموجودات/المطلوبات الجدول التالي تحليالً  يتضمن
  .الموحد تصنيف قياسات القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بھا في بيان المركز الماليالذي يتم في اطاره العادلة 

  
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٨٧٫٣٤٦  ٦٧٫٩٥١  ١٩٫٠٨٢  ٣١٣  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ١٢٢٫٧٤٤  ١١٢٫٠٣٩  ١٠٫٧٠٥  -  متاحة للبيع

  -------  ----------  -----------  -----------  
  ٢١٠٫٠٩٠  ١٧٩٫٩٩٠  ٢٩٫٧٨٧  ٣١٣  
  ====  =====  ======  ======  

          الموجودات غير المالية 
  ١٨٤٫٤٣٦  ١٤٩٫١٩٥  ٣٥٫٢٤١  -  العقارات االستثمارية 

  -------  ----------  -----------  -----------  
  -  ١٨٤٫٤٣٦  ١٤٩٫١٩٥  ٣٥٫٢٤١  
  ====  =====  ======  ======  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
          الموجودات المالية

          
  ١٠٩٫٢٤٥  ٧٧٫١٣١  ٢٤٫٥٢٧  ٧٫٥٨٧  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٤٥٫٥٧٥  ١٣٢٫٦٥٠  ١٢٫٩٢٥  -  متاحة للبيع
  ---------  ---------  -----------  -----------  
  ٢٥٤٫٨٢٠  ٢٠٩٫٧٨١  ٣٧٫٤٥٢  ٧٫٥٨٧  
  =====  =====  ======  ======  

          الموجودات غير المالية 
  ١٥٤٫٨٧٦  ١٢٠٫٨٥٨  ٣٤٫٠١٨  -  العقارات االستثمارية 

  -------  ----------  ----------  -----------  
  -  ١٥٤٫٨٧٦  ١٢٠٫٨٥٨  ٣٤٫٠١٨  
  ====  =====  ======  ======  

   
 
 

   



 

 ٤٠

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٩
  

  األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة  )٢
مة العادلة ييوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويحللھا حسب المستوى في النظام المتدرج للق

 تصنيف قياسات القيمة العادلة. الذي يتم في إطاره 
  
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  
  ١المستوى 

  
  ٢المستوى 

  
  ٣المستوى 

  إجمـــــــــالي 
  القيمة العادلة

  إجمـــــــــالي 
  القيمة الدفترية 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

            
            الموجودات المالية

  ٣١٢٫٣٦١  ٣١٢٫٣٦١  -  ٣١٢٫٣٦١  -  لدى بنوك ومؤسسات ماليةالنقد واألرصدة 
  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٥٩٫١٦٩  ٢٥٩٫١٦٩  -  -  الموجودات التمويلية واالستثمارية

  ٨٢٫٧٣٨  ٨٢٫٧٣٨  ٨٢٫٧٣٨  -  -  الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)
  ---------   ------------   ------------   -------------   -------------   
  -  ٦٥٤٫٢٦٨  ٦٥٤٫٢٦٨  ٣٤١٫٩٠٧  ٣١٢٫٣٦١  
  =====  ======  ======  =======  =======  

            المطلوبات المالية
  ٣٨١٫٠٦٦  ٣٨١٫٠٦٦  ٣٨١٫٠٦٦  -  -  ودائع الوكالة

  (باستثناء تعويضات  المطلوبات األخرى
  ٧١٫٥٩٨  ٧١٫٥٩٨  ٧١٫٥٩٨  -  -  نھاية الخدمة للموظفين)

  ---------   ------------   -------------  ------------   ------------   
  -  -  ٤٥٢٫٦٦٤  ٤٥٢٫٦٦٤  ٤٥٢٫٦٦٤  
  =====  ======  =======  ======  =======  

  

  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  ١المستوى 

  
  ٢المستوى 

  
  ٣المستوى 

  إجمـــــــــالي 
  القيمة العادلة

  إجمـــــــــالي 
  القيمة الدفترية 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  

            
            الموجودات المالية

  ٢٨٤٫٠٨٤  ٢٨٤٫٠٨٤  -  ٢٨٤٫٠٨٤  -  لدى بنوك ومؤسسات ماليةالنقد واألرصدة 
  ٣٤٦٫٣٨٣  ٣٤٦٫٣٨٣  ٣٤٦٫٣٨٣  -  -  الموجودات التمويلية واالستثمارية

  ١١٣٫٩٠٠  ١١٣٫٩٠٠  ١١٣٫٩٠٠  -  -  الموجودات األخرى (باستثناء المدفوعات مقدماً)
  ---------   ------------   ------------   ------------   ------------   
  -  ٧٤٤٫٣٦٧  ٧٤٤٫٣٦٧  ٤٦٠٫٢٨٣  ٢٨٤٫٠٨٤  
  =====  ======  ======  =======  =======  

            المطلوبات المالية
  ٢٦٣٫٢٦٣  ٢٦٣٫٢٦٣  ٢٦٣٫٢٦٣  -  -  ودائع الوكالة

  (باستثناء تعويضات  المطلوبات األخرى
  ٧٤٫٦٨٤  ٧٤٫٦٨٤  ٧٤٫٦٨٤  -  -  نھاية الخدمة للموظفين)

  ---------   ------------   ------------  -----------   ------------   
  -  -  ٣٣٧٫٩٤٧  ٣٣٧٫٩٤٧  ٣٣٧٫٩٤٧  
  =====  ======  =======  ======  =======  
  

  ٣ضمن المستوى الحركات في األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  

  : ال شيء).٢٠١٤( لم يكن ھناك حركات بين المستويات فيما يتعلق باألدوات المالية خالل السنة
  

 رى التي لھا طبيعة قصيرة األجل (حتى سنة واحدة)، ت، وفيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة
  اإلدارة أن القيمة الدفترية مساوية لقيمتھا العادلة.  

  

 الصكوك، استخدمت اإلدارة السعر المدرج، و حقوق المليكة فيما يتعلق باالستثمارات في ً خدمت ، لتحديد القيمة العادلة أو استعندما يكون متاحا
  طريقة التدفقات النقدية المخصومة المرتكزة على مدخالت السوق الملحوظة. 

  
  



 

 ٤١

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  األرباح من استبعاد شركات تابعة  ١٠
   

، مليون درھم ٦٤٠(سيد للتجارة العامة سابقاً) برأسمال يبلغ  جديدة)الشركة ال( ، تم تأسيس شركة موارد للتكنولوجيا ذ.م.م.٢٠١٥خالل عام 
  درھم للسھم الواحد. ١٫٢٥سھماً بقيمة مليون  ٥١٢يمثل 

  
من حصص الملكية في كِل من شركة مفاھيم الفن التقني ذ.م.م. وشركة عين الصقر  ٪٥١كانت الشركة تمتلك الشركة الجديدة، قبل تأسيس 

من حصص الملكية في شركة كويك نت ذ.م.م. (شركة زميلة  ٪٢٠للتكنولوجيا ذ.م.م. (الشركات التابعة للشركة سابقاً) كما كانت الشركة تمتلك 
ً لقرار اللشركة سابقاً). عقب تأسيس  ديسمبر  ٢٤بتاريخ  دلمساھمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقالشركة الجديدة والحقا

وشركة عين الصقر للتكنولوجيا ذ.م.م. لشركة مفاھيم الفن التقني ذ.م.م  اآلخرين ، اتفق كالً من الشركة والمساھمين غير المسيطرين٢٠١٥
الشركة  في مساويةالحالية في الشركات المستثمر بھا بحصة ة الملكية حص مقايضةعلى وشركة كويك نت ذ.م.م.("الشركات المستثمر بھا") 

 ٣٠٦٫٢مليون سھماً بقيمة  ٢٤٥الشركة الجديدة، ما يمثل من حصص  ٪٨.٤٧أصحبت الشركة تمتلك الجديدة. الحقاً لمعاملة مقايضة الحصص، 
  مليون درھم.

  
مليون سھم في  ١٢٠لبيع  بما فيھم الشركة اتفاقية ملزمة ونھائية مع مستثمر، أبرم المساھمين الجدد للشركة الجديدة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

إلى  ٪٨.٤٧لمعاملة، انخفضت حصة الشركة في الشركة الجديدة من لھذه ا مليون درھم. نتيجة ١٥٠الشركة الجديدة مقابل ثمن متفق عليه يبلغ 
توحيد صافي الموجودات الخاصة وبالتالي لم يتم الجديدة والشركات التابعة األخرى مما ترتب عليه فقدان السيطرة على الشركة  ٪٥.٣٨

   .٢٠١٥ديسمبر  ٣١بالشركات التابعة كما في 
  

) في حين ٢٠مليون درھم (راجع إيضاح  ٥٩٫٥من األسھم في الشركة الجديدة بلغ  ٪٣.٩خر مقابل اآلطرف الإن ثمن الشراء المستحق من 
 البيع. ترتب على عملية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ٧٫٢ة لصافي الموجودات المحتفظ بھا من قبل المجموعة بلغت القيمة الدفتري

ة الجديدة في الشرك مليون درھم. عالوة على ذلك، ووفقاً للسياسة المحاسبية للشركة، قامت الشركة بتقييم حصتھا المتبقية ٥٢٫٣أرباح بقيمة 
ً  ٪٥.٣٨والبالغة  مليون درھم في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تم تحديد القيمة  ١.١٧٦وتم قيد أرباح غير محققة بلغت للقيمة العادلة  وفقا

  العادلة لالستثمار المتبقي من قبل اإلدارة على أساس المعاملة المذكورة أعاله مع المستثمر.
  

) ١٦نه "استثمار في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية" (إيضاح على أ ٪٥.٣٨قامت الشركة بتصنيف االستثمار المتبقي البالغ 
  حيث أن الشركة التزال لھا تأثير ھام على الشركة الجديدة بالرغم من فقدان السيطرة.

  

   
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥ 
  ألف درھم     
      

  ٥٢٫٣٣٨    من األسھم في الشركة الجديدة ٪٣.٩األرباح المحققة من بيع 
  ١٧٦٫٠٦٦    ٪٥.٣٨ غير محققة من إعادة تقييم الحصة البالغة أرباح

    -----------  
    ٢٢٨٫٤٠٤  
    ======  

  لدى بنوك ومؤسسات ماليةالنقد واألرصدة   ١١
  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        

  ٥٫٧١٣  ١١٫٠٤٣    المركزي العربية المتحدة األرصدة لدى مصرف اإلمارات
  ٦٦٫٢٧٨  ٨٧٫٣٤٧    ومؤسسات المالية حسابات جارية لدى بنوك

  ٨٫٠٢٥  ١١٫٩٧٢  ١-١١  النقد في الصندوق
  ٢٠١٫٣٤٤  ١٩٥٫٦٠٤  ٢-١١  ودائع إسالمية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  ٢٫٧٢٤  ٦٫٣٩٥  ٣-١١  ودائع ضمان
    ------------  -----------  
    ٢٨٤٫٠٨٤  ٣١٢٫٣٦١  
    ======  ======  

  



 

 ٤٢

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  (تابع)لدى بنوك ومؤسسات مالية النقد واألرصدة   ١١

  
  .ذ.م.مموارد للصرافة شركة يتألف النقد في الصندوق بصورة أساسية من األرصدة المحتفظ بھا من قبل   ١-١١

  
) سنوياً. يتم االحتفاظ بكافة ٪٢٫٢إلى  ٪٠٫٦: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٪٣٫٠إلى  ٪١٫٩يتراوح متوسط سعر الربح على الودائع اإلسالمية من   ٢-١١

  الودائع والمبالغ لدى مؤسسات مالية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

  ى مؤسسات مالية وبنوك مراسلة بغرض إتمام معامالت التحويل.تتألف ودائع الضمان من األرصدة المحتفظ بھا كوديعه ھامشية لد   ٣-١١
  

  النقد وما يعادله  ١٢
  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٨٠٫٠١٥  ١١٠٫٣٦٢  والمؤسسات مالية بنوك الالنقد في الصندوق ولدى 
  ٣٥٫٠٠٠  ٥٥٫٠٠٠  ودائع إسالمية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشھر

  -----------  -----------  
  ١١٥٫٠١٥  ١٦٥٫٣٦٢  
  ======  ======  
  

  الموجودات التمويلية واالستثمارية  ١٣
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

      الموجودات التمويلية
  ١٦٨٫٧٢٥  ١٢٨٫٧٨٧  إجارة

  ٤٥٫١١٧  ٩٫٩٣٢  إجارة آجلة
  ١١٫٨٨٠  ٧٫٠٥٢  مرابحة سيارات
  ١٣٣٫٩٥١  ١٧٩٫٥٤٢  مرابحة السلع 

  ------------  -----------  
  ٣٥٩٫٦٧٣  ٣٢٥٫٣١٣  

  )١٣٫٢٩٠(  )٦٦٫١٤٤(  مخصص انخفاض القيمة
  ------------  -----------  

  ٣٤٦٫٣٨٣  ٢٥٩٫١٦٩  صافي - الموجودات التمويلية واالستثمارية
  ======  ======  
  

  التمويلية واالستثمارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.ترتكز كافة الموجودات 
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة:
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  ألف درھم   ألف درھم   

      

       القيمة مخصص انخفاض
  ٢٦٫١٢٨  ١٣٫٢٩٠  الرصيد االفتتاحي

  )١٢٫٨٣٨(  ٥٢٫٨٥٤  المخصص المرصود/ (المحرر) خالل السنة
  ----------  -----------  

  ١٣٫٢٩٠  ٦٦٫١٤٤  الرصيد الختامي
  =====  =====  



 

 ٤٣

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  العقارات االستثمارية  ١٤
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٠٢٫٨٠٧  ١٥٤٫٨٧٦    يناير  ١في الرصيد 
  ٢٩٫٦٥٨  ٧٩٫٠٧٥    اإلضافات

  ٢٢٫٤١١  )٤٩٫٥١٥(    (الخسائر)/ األرباح غير المحققة من إعادة تقييم العقارات االستثمارية 
    ------------  -----------  

  ١٥٤٫٨٧٦  ١٨٤٫٤٣٦    ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    ======  ======  

  

  مليون درھم. ٣٨٫٧باالستحواذ على بعض العقارات مقابل تسوية موجودات تمويل بقيمة  قامت الشركة خالل السنة
  

  العقارات االستثمارية حسب النوع  ١-١٤
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٢٢٫٦٩٥  ١٥٤٫٧٣٣    قيد اإلنجاز وعقارات أرض
  ٣٢٫١٨١  ٢٩٫٧٠٣    مباني

    -----------  -----------  
    ١٥٤٫٨٧٦  ١٨٤٫٤٣٦  
    ======  ======  
  

  اإليرادات والمصروفات ذات الصلة بالعقارات االستثمارية   ٢-١٤
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٫٤٤٢  ١٫٥٨١    إيرادات اإليجار
  )٤٢٦(  )٨٩٩(    مصروفات اإلصالحات والصيانة

    ====  ====  
  
  

  
  

   



 

 ٤٤

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  االستثمار في األوراق المالية  ١٥

  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        

  ١٠٩٫٢٤٥  ٨٧٫٣٤٦  ١-١٥  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١٤٥٫٥٧٥  ١٢٢٫٧٤٤  ٢-١٥  االستثمارات المتاحة للبيع

    -----------  -----------  
    ٢٥٤٫٨٢٠  ٢١٠٫٠٩٠  
    ======  ======  
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١٥
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٧٫٥٨٧  ٣١٣    مدرجة -سندات حقوق ملكية 
  ١٠١٫٦٥٨  ٨٧٫٠٣٣    وصناديقصكوك 

    ----------  -----------  
    ١٠٩٫٢٤٥  ٨٧٫٣٤٦  
    ======  ======  
  

  االستثمارات المتاحة للبيع  ٢-١٥
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٢٦٫٨٩٨  ١٠٨٫٨٣٤    غير مدرجة –سندات حقوق ملكية 
  ١٨٫٦٧٧  ١٣٫٩١٠    وصناديقصكوك 

    -----------  -----------  
    ١٤٥٫٥٧٥  ١٢٢٫٧٤٤  
    ======  ======  

  

  التركز الجغرافي لالستثمارات في األوراق المالية  ٣-١٥
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     

        في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٦٦٫٨١٧  ١٩٫٣٩٥    الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٥٫١٠٥  ١٠٫٧٠٥    االستثمارات المتاحة للبيع
    ----------  ----------  
    ٨١٫٩٢٢  ٣٠٫١٠٠  
    =====  =====  

        خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٤٢٫٤٢٨  ٦٧٫٩٥١    الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٣٠٫٤٧٠  ١١٢٫٠٣٩    االستثمارات المتاحة للبيع
    -----------  -----------  
    ١٧٢٫٨٩٨  ١٧٩٫٩٩٠  
    ======  ======  
    ----------  -----------  

  ٢٥٤٫٨٢٠  ٢١٠٫٠٩٠    إجمالي األوراق المالية االستثمارية 
    ======  ======  



 

 ٤٥

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٦
  

  األنشطة الرئيسية  بلد المنشأ  نسبة الملكية  اسم الشركة

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥
ديسمبر  ٣١

٢٠١٤     
          

  التكافل وإعادة التكافل (التأمين)  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٢٦٫١  ٪٢٦٫١  دار التكافل ش.م.ع.
  حيازة استثمارات في شركات.  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٤٧٫٦  ٪٤٧٫٦  ليفانت ريتيل ھولدنجز المحدودة

  في شركات. حيازة استثمارات  جزر الكايمان  ٪٤٧٫٦  ٪٤٧٫٦  ناكسوس للتمويل المحدودة
  خدمات البطاقات الشخصية  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٢٠  -  كويك نت ذ.م.م.

موارد للتكنولوجيا ذ.م.م. (إيضاح 
  اإلمارات العربية المتحدة  -  ٪٣٨٫٦  )١٠

تكنولوجيا المعلومات و خدمات أمن
  وخدمات البطاقات الشخصية

  =====  ====      
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٢٧٫٧٨٥  ٢٥٫٩٢٣    دار التكافل ش.م.ع.
  ١٢١٫٤١٥  ١٢٠٫٨١١    ليفانت ريتيل ھولدنجز المحدودة

  ١٥٫٤٢٩  ١٥٫٤٢٩    ناكسوس للتمويل المحدودة
  ٢٫٤٧٧  -    كويك نت ذ.م.م.

  -  ٢٤٦٫٧٥٠    موارد للتكنولوجيا ذ.م.م.
    -----------  -----------  
    ١٦٧٫١٠٦  ٤٠٨٫٩١٣  
    ======  ======  
  
  فيما يلي الحركة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية:  

  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٤٤٫٥٦٤  ١٦٧٫١٠٦    يناير  ١الرصيد في 
ً   زائداً: الحصة من (خسائر)/ أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  ١٩٫٥٩٥  )٧١٥(    لحقوق الملكية
  ٢٫٩٤٧  -    استثمار إضافي

    ٢٤٦٫٧٥٠    استثمار جديد في موارد للتكنولوجيا ذ.م.م.
  -  )٢٫٨٩٩(    شركات زميلةبيع استثمار في 

  -  )١٫٣٢٩(    توزيعات أرباح مستلمة
    ------------  -----------  

  ١٦٧٫١٠٦  ٤٠٨٫٩١٣    ديسمبر  ٣١الرصيد الختامي في 
    ======  ======  

  
  
  
  
  
  

   



 

 ٤٦

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية   ١٦
  

  -فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية: 
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١      
  ألف درھم   ألف درھم       
          

  ٢٥٦٫٨٩٦  ٣٤٥٫٧٨٢      إجمالي الموجودات
  )٦٩٫٠٢٨(  )١١٠٫٤١٠(      إجمالي المطلوبات

      -------------  ------------  
  ١٨٧٫٨٦٨  ٢٣٥٫٣٧٢      صافي الموجودات

      ======  ======  
          الحصة من:
  ١٩٫٥٩٥  )٧١٥(      األرباح من العمليات المستمرة(الخسائر)/

      ====  =====  
  

  الشھرة التجارية  ١٧
  

  يلي: لوحدة المنتجة للنقد لدى المجموعة كماإلى ا يتم تخصيص الشھرة التجارية التي تنشأ من حيازة شركات تابعة
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        

  ٨٫٦٣٠  -    مفاھيم الفن التقني ذ.م.م
  ٩٫٦٢٧  -    عين الصقر للتكنولوجيا ذ.م.م

  ٩٫١٣٢  ٩٫١٣٢    بلس ميديكل ذ.م.م.
    --------  ---------  
    ٢٧٫٣٨٩  ٩٫١٣٢  
    ====  =====  
  

بتوزيع ثمن الشراء وخلصت إلى أنه سيتم احتساب الفرق بين الثمن مستحق الدفع وبين صافي الموجودات التي تم قامت إدارة المجموعة 
  االستحواذ عليھا على أنه شھرة تجارية.

  

اك ورأت أنه ليس ھن التدفقات النقدية المخصومةقامت إدارة المجموعة بإجراء اختبار انخفاض قيمة للشھرة التجارية من خالل استخدام طريقة 
  ضرورة لالعتراف بخسائر انخفاض قيمة ضمن البيانات المالية الموحدة.

  

   



 

 ٤٧

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  الممتلكات والمعدات  ١٨
  

  

أرض مملوكة 
وأعمال  تملك حر

رأسمالية قيد 
  اإلنجاز

مبنى 
  المكتب

أثاث 
  وتجھيزات

معدات 
  مكتبية 

  
  

  اإلجمالي  سيارات
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

              التكلفة
  ٩٩٫٥٠٥  ٤٠١  ١٤٫٧٠٥  ٥٫٦٠٢  ٢٦٫٤٧٣  ٥٢٫٣٢٤  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٧٫٣٩٤  ٦٢٨  ٥٫٧٨٩  ٩٧٧  -  -  اإلضافات
  ١١١  -  ١١١  -  -  -  عند االستحواذ على بلس ميديكل

  )٥١٤(  -  )٣(  )٥١١(  -  -  االستبعادات
  ---------  ---------  --------  ---------  -------  -----------  

  ١٠٦٫٤٩٦  ١٫٠٢٩  ٢٠٫٦٠٢  ٦٫٠٦٨  ٢٦٫٤٧٣  ٥٢٫٣٢٤   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  =====   =====   ====  =====  ====  ======  

  ١٠٦٫٤٩٦  ١٫٠٢٩  ٢٠٫٦٠٢  ٦٫٠٦٨  ٢٦٫٤٧٣  ٥٢٫٣٢٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٤٩٫٧٦٤  -  ٣٫٩٧٥  ٢٫١٥٣  -  ٤٣٫٦٣٦  اإلضافات

  )١١٫١١٧(  )٧٦٠(  )٨٫٧٨٢(  )١٫٥٧٥(  -  -  )١٠عدم توحيد شركات تابعة (إيضاح 
  )١١٩(  )١١٩(  -  -  -  -  االستبعادات

  ---------  ---------  --------  ---------  -------  ----------  
  ١٤٥٫٠٢٤  ١٥٠  ١٥٫٧٩٥  ٦٫٦٤٦  ٢٦٫٤٧٣  ٩٥٫٩٦٠   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

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

              االستھالك المتراكم
  ٢٢٫١٥٥  ١٥٨  ١١٫٣٩٩  ٢٫٥٢٩  ٨٫٠٦٩  -   ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٥٫٩٨٧  ٥٨٤  ٢٫٥٢٧  ١٫٤٠٤  ١٫٤٧٢  -  المحمل على السنة
  )٥٠٨(  -  )٢(  )٥٠٦(  -  -  ستبعاداتاال
  -------  --------  -------  ---------  -----  ---------  

  ٢٧٫٦٣٤  ٧٤٢  ١٣٫٩٢٤  ٣٫٤٢٧  ٩٫٥٤١  -   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ====   ====   ====  =====  ===  =====  
              

              االستھالك المتراكم
  ٢٧٫٦٣٤  ٧٤٢  ١٣٫٩٢٤  ٣٫٤٢٧  ٩٫٥٤١  -   ٢٠١٥يناير  ١في 

  ٥٫٧٨٥  ١٣٣  ٣٫٦٢٥  ١٫٢٣٢  ٧٩٥  -  المحمل على السنة
  )٦٫٢٧٦(  )٦٦١(  )٤٫٧٤٣(  )٨٧٢(  -  -  )١٠(إيضاح عدم توحيد شركات تابعة 

  )١١٣(  )١١٣(  -  -  -  -  االستبعادات
  -------  ---------  -------  --------  -----  ---------  

  ٢٧٫٠٣٠  ١٠١  ١٢٫٨٠٦  ٣٫٧٨٧  ١٠٫٣٣٦  -   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ====  === ==   ====  =====  ===  =====  

              القيمة الدفترية
  ٧٨٫٨٦٢  ٢٨٧  ٦٫٦٧٨  ٢٫٦٤١  ١٦٫٩٣٢  ٥٢٫٣٢٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  =====   =====  ==== =  ====  ===  ======  
  ١١٧٫٩٩٤  ٤٩  ٢٫٩٨٩  ٢٫٨٥٩  ١٦٫١٣٧  ٩٥٫٩٦٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

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

  يتم االحتفاظ باألرض المملوكة تملك حر بغرض بناء مبنى مكاتب للمجموعة.  ١-١٨
  
  



 

 ٤٨

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  الموجودات غير الملموسة   ١٩
  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        

  ١١٫٦٥٧  ١٣٫٨٦٣    يناير ١الرصيد االفتتاحي كما في 
  ٦٫٥٦٥  ٤٫٦١٥  ١-١٩  الكمبيوترتكلفة تطوير برامج 

  -  )١٠٫٧٩٠(    )١٠عدم توحيد شركات تابعة نتيجة لفقدان السيطرة (إيضاح 
  )٤٫٣٥٩(  -    إطفاء تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر

  -  )٣٫٠٧٣(    خسائر انخفاض القيمة
    ----------  ---------  
    ١٣٫٨٦٣  ٤٫٦١٥  
    ====  =====  
  

   .نظام مصرفي آلي جديدتتعلق تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر بالمبلغ المدفوع لشراء   ١-١٩
  

  أخرى موجودات   ٢٠
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٤٫١٧٤  ١٫٦٨١    دفعات مقدمة للموردين
  ٨٩٣  ٥٨٦    ودائع

  ٩١٠  ٦٣٢    المبالغ مستحقة القبض من الموظفين
 ً   ٥٫٠٧٢  ٤٫١١٤    المبالغ المدفوعة مقدما
  ٨٤٫٨٢٧  ٦٫٣٦٩    المستحق من العمالء

  ٢٣٫٠٩٦  ٧٣٫٤٧٠  )١٠(تتضمن الذمم المدينة مقابل استبعاد شركة تابعة، راجع إيضاح  أخرى
    -----------  -----------  
    ١١٨٫٩٧٢  ٨٦٫٨٥٢  
    ======  ======  
  

  رأس المال   ٢١
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        

        رأس المال المصرح به والُمصدر والمدفوع:
  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    درھم للسھم الواحد ١مليار سھم عادي بقيمة  ١

  )٦٫٠٠٠(  )١١٫٠٠٠(  ١-٢١  درھم للسھم الواحد  ١أسھم خزينة بقيمة 
    ======  =====  

  
   .ائتمانية تالسنة على حصص الملكية الخاصة بھا من أحد العمالء مقابل تسوية تسھيالحصلت الشركة خالل   ١-٢١
  

  االحتياطي القانوني  ٢٢
  

رصد احتياطي ب قامت المجموعةقانون الشركات التجارية االتحادي المتمثل في ، ١٩٨٠لسنة  ١٠) من القانون االتحادي رقم ٨٢وفقاً للمادة (
من رأس المال. إن ھذا  ٪٥٠صافي أرباحھا السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ ھذا االحتياطي  من ٪١٠قانوني من خالل تخصيص 
  االحتياطي غير قابل للتوزيع.

  
  
  
  



 

 ٤٩

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  االحتياطي العام  ٢٣
  

 ٪٥٠حتى يصبح ھذا االحتياطي مساوياً  العامالسنوية إلى االحتياطي  المجموعةمن صافي أرباح  ٪١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 
  .من رأس المال المدفوع. يتم استخدام ھذا االحتياطي في األغراض التي تحددھا الجمعية العمومية السنوية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة

  
  غير المسيطرة صالحص  ٢٤

  
  قائمة بأسماء الشركات التابعة

  
  األنشطة الرئيسية  بلد المنشأ  نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٥

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤ 

    

          
  أعمال الوساطة  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  موارد لألوراق المالية 

  حيازة شركات  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ام اف أي لالستثمارات ذ.م.م.
  الخدمات التشغيلية  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  موارد لالستشارات (منطقة حرة)

  خدمات تكنولوجيا المعلومات  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥١  -  مفاھيم الفن التقني ذ.م.م
  صرف العمالت  العربية المتحدةاإلمارات   ٪٩٠  ٪٩٠  موارد للصرافة ذ.م.م

  الخدمات المتعلقة بنظم أمن المعلومات   اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥١  -  عين الصقر للتكنولوجيا ذ.م.م.
  خدمات صحية  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٧٠  ٪٧٠  بلس ميديكل ذ.م.م.

  ====  ====      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٠

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع) غير المسيطرة صالحص  ٢٤
  

تقرير تاريخ الالتي بھا حصص غير مسيطرة ھامة كما في لمجموعة لدى ايقدم الجدول التالي ملخص حول المعلومات الخاصة بالشركات التابعة 
  المجموعة:قبل حذف األرصدة بين شركات 

  

  
  مفاھيم الفن 
  التقني ذ.م.م

عين الصقر 
  للتكنولوجيا ذ.م.م

موارد للصرافة 
 بلس مديكال ذ.م.م.  ذ.م.م

          
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  ٪٣٠  ٪١٠  ٪٤٩    ٪٤٩  ٪ الحصص غير المسيطرة
          

  ١٩  ١٫٥١٧  -  -  الموجودات غير المتداولة
  ١٨٫٤٥٦  ٣١٫٦٦٩  -  -  الموجودات المتداولة

  )١١٤(  -  -  -  المطلوبات غير المتداولة
  )٢٥٥(  )٧٥١(  -  -  المطلوبات المتداولة

  -----------  -----------  ----------  ---------  
  ١٨٫١٠٦  ٣٢٫٤٣٥  -  -  صافي الموجودات

  -----------  -----------  ---------  ---------  
  ٥٫٤٣١  ٣٫٢٤٤  -  -  للحصص غير المسيطرةالقيمة الدفترية 

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

  -  ٢٫٩٣٧  ٦٠٫٤٤٦  ٧٣٫٠٠٤  اإليرادات
  )٣٫٦٨٩(  )٥٫٦٤٥(  ١١٫٢٨٠  ٢٧٫٧٩٩  األرباح/ (الخسائر)

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

  )٣٫٦٨٩(  )٤٫٩٥٤(  ١١٫٢٨٠  ٢٧٫٧٩٩  إجمالي اإليرادات الشاملة
  -----------  ----------  ----------  ----------  

          

للحصص غير األرباح/(الخسائر) المخصصة 
  )١٫١٠٧(  )٥٦٥(  ٥٫٥٢٧  ١٣٫٦٢٢    المسيطرة

  اإليرادات الشاملة األخرى المخصصة
  -  ٦٩  -  -  للحصص غير المسيطرة 

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

  )٣٫٦٨١(  )٥٫٨١٨(  -  -  األنشطة التشغيلية المستخدمة في التدفقات النقدية
   (المستخدمة في) الناتجة من/ التدفقات النقدية

  )٤٢(  ٤٫٠١٥  -  -  األنشطة االستثمارية
  )٣٫٧٢٣(  )١٫٨٠٣(  -  -  الزيادة في النقد وما يعادله(النقص)/  صافي

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

، وھو التاريخ الذي فقدت ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تم بيان نتائج شركة مفاھيم الفن التقني ذ.م.م. وشركة عين الصقر للتكنولوجيا ذ.م.م. حتى تاريخ 
  ).١٠فيه الشركة سيطرتھا على ھاتين الشركتين التابعتين (إيضاح 

  
  
  
  

  
   



 

 ٥١

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)الحصص غير المسيطرة   ٢٤
  

  
  مفاھيم الفن 
  التقني ذ.م.م

عين الصقر 
  للتكنولوجيا ذ.م.م

موارد للصرافة 
  بلس مديكال ذ.م.م.  ذ.م.م

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ٪٣٠  ٪١٠  ٪٤٩  ٪٤٩  ٪ الحصص غير المسيطرة

          
  ٣٨  ٨١٤  ٥٤٢  ١٦٫٢٠٨  الموجودات غير المتداولة

  ٢٢٫١١٨  ٣٧٫٢٠٨  ٦٢٫٥٩٤  ٣٥٫٣٥١  الموجودات المتداولة
  )١٦٢(  )١٠١(  )٣٫٠٧١(  )٩٥١(  المطلوبات غير المتداولة

  )١٩٩(  )٥٣٢(  )٢٧٫٠٨٩(  )١١٫٥٠٨(  المطلوبات المتداولة
  -----------  ----------  ----------  ----------  

  ٢١٫٧٩٥  ٣٧٫٣٨٩  ٣٢٫٩٧٦  ٣٩٫١٠٠  صافي الموجودات
  ----------  ----------  ---------  ---------  

  ٦٫٥٣٩  ٣٫٧٣٩  ١٦٫١٥٨  ١٩٫١٥٩  للحصص غير المسيطرةالقيمة الدفترية 
  =====  =====  ====  ====  

          

  -  ٨٩  ٢٠٫٣٨٤  ٢٦٫٧٣٤  اإليرادات
  )٨٨٠(  )٤٫٨٠٠(  ٧٫١٧٥  ٢٠٫٠١٥  األرباح/ (الخسائر)

  -  )٦٩٢(  -  -  الشاملة األخرىاإليرادات 
  ---------  --------  ----------  --------  

  )٨٨٠(  )٥٫٤٩٢(  ٧٫١٧٥  ٢٠٫٠١٥  إجمالي اإليرادات الشاملة
  ---------  --------  ---------  --------  

          
          

  للحصص األرباح/(الخسائر) المخصصة 
  )٢٦٤(  )٤٨٠(  ٣٫٥١٦  ٩٫٨٠٧    غير المسيطرة

  الشاملة األخرى المخصصة اإليرادات
  -  )٦٩(  -  -  للحصص غير المسيطرة 

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

   (المستخدمة في) الناتجة من/ التدفقات النقدية
  )٣٫١٧٤(  )٤٫٩١٢(  ١٫٣٠٧  ١٥٫١٥٤  األنشطة التشغيلية
  )٣٧(  )٥٫٥٤٧(  )١٫٠١٣(  )١١٫٥١٤(  ةاألنشطة االستثماري المستخدمة في التدفقات النقدية

  من (المستخدمة في)/ الناتجة التدفقات النقدية 
  ٢٥٫٠٠٤  -  ١٫٩٤٠  )٢٫١٥٣(  األنشطة التمويلية

  ٢١٫٧٩٢  )١٠٫٤٥٩(  ٢٫٢٣٤  ١٫٤٨٧  في النقد وما يعادلهالزيادة/(النقص)  صافي
  ===  ====  ======  =====  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   



 

 ٥٢

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 
  

  ودائع الوكالة   ٢٥
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٢٫٥٧٠  ٩٫٧٠١    قرض حسن من العمالء
  ٢٥٠٫٦٩٣  ٣٧١٫٣٦٥    ھامش مقابل كفالة

    ------------  -----------  
    ٢٦٣٫٢٦٣  ٣٨١٫٠٦٦  
    ======  ======  
  

  مطلوبات أخرى   ٢٦
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٥٫٦٦٨  ٤٫٢٠٤    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٢١٫٦٤٢  ٤٩٠    ذمم حسابات دائنة

  ١٣٫٩٩٤  ٣٤٫٣٢٢    حساب التسوية الخاص بنظام دفع الرواتب
  ٦١٠  ٤١٧    أرباح مستحقة الدفع
  ٦٫٧٢٨  ١٥٫٢٠٨    مطلوبات مستحقة

  ٣١٫٧١٠  ٢١٫١٦١    أخرى
    ----------  ---------  
    ٨٠٫٣٥٢  ٧٥٫٨٠٢  
    =====  =====  
  

  إيرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية  ٢٧
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٣٫٩٥٥  ٩٫٩٣٤    إجارة
  ١٫١٧٨  ٧٧٧    مرابحة سيارات
  ٢٦١  -    مرابحة أراضي
  ١١٫٥٨١  ١٤٫٨١٥    مرابحة السلع

    ---------  ---------  
    ٢٦٫٩٧٥  ٢٥٫٥٢٦  
    =====  =====  
  

  إيرادات من الودائع اإلسالمية وإيداعات الوكالة  ٢٨
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٣٫٤٠٨  ٣٫٠٧٩    األرباح من إيداع الوكالة
  ٣٦٨  ٢٤٣    األرباح من إيداع المرابحة 

    ---------  -------  
    ٣٫٧٧٦  ٣٫٣٢٢  
    ====  ====  
  

  



 

 ٥٣

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  الغير مستمرةالعمليات   ٢٩
  

مفاھيم الفن وقطاع األعمال ذات الصلة الناتجة عن شركة تكنولوجيا المعلومات  في، قامت الشركة باستبعاد حصتھا ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
ظ به للبيع أو كمحتفتكنولوجيا المعلومات وقطاع األعمال ذات الصلة ذ.م.م. لم يتم سابقاً تصنيف الصقر للتكنولوجيا  وشركة عين التقني ذ.م.م

لعمليات العمليات المتوقفة بشكل منفصل عن ا لتوضيحان األرباح أو الخسائر الموحدة . تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة لبيغير مستمرةعمليات 
  المستمرة.

  
  الغير مستمرةالنتائج من العمليات   ١-٢٩

  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     

          اإليرادات
        

  ٥٤٫٣٤٥  ٧٣٫٠٠٤    مفاھيم الفن التقني ذ.م.مشركة اإليرادات من 
  ٤١٫٦٠١  ٦٠٫٤٤٦    ذ.م.معين الصقر للتكنولوجيا شركة اإليرادات من 

        
          المصروفات

        

  )٣٤٫٥٤٤(  )٤٥٫٢٠٦(    مفاھيم الفن التقني ذ.م.ممصروفات شركة 
  )٣٥٫٠٢٦(  )٤٩٫١٦٦(    ذ.م.معين الصقر للتكنولوجيا مصروفات شركة 

    -----------  ----------  
  ٢٦٫٣٧٦  ٣٩٫٠٧٨    الغير مستمرةعمليات الاألرباح من 

    ======  =====  
  

  الغير المستمرةالتدفقات النقدية من العمليات   ٢-٢٩
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٦٫٤٦١  ٧٫٩٨١    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
  )١٢٫٥٢٧(  )٢٠٫٢٨٢(    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية المستخدمة في 

  )٢١٣(  ٨٫١٩٩    التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) األنشطة التمويلية
    ------------  ----------  

  ٣٫٧٢١  )٤٫١٠٢(    صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يعادله
    ======  =====  
  

  إيرادات أخرى  ٣٠
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ١٫٤٤٣  ١٫٥٨١    إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية
  ٥٫٦٨٠  ٣٫١٥٥    عموالت الوساطة 

  ٨٥٨  ٢٫٨٢٤    إيرادات العمولة ورسوم التحويل
  ٣٫١٢٧  ٤٫٢٢٣    إيرادات الرسوم واالستشارات

  ٤٥٩  ١٫٤٥٠    إيرادات توزيعات األرباح
  ٢٨٨  ٢٩٦    التشغيلية األخرىاإليرادات 

    ---------  ---------  
    ١١٫٨٥٥  ١٣٫٥٢٩  
    =====  =====  



 

 ٥٤

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  اإلدارية العمومية والمصروفات   ٣١
  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٢٨٫٩٢٤  ٤١٫٧٩٩    تكاليف الموظفين
  ٣٫٠٣٥  ٣٫٤٢٠    مصروفات االستھالك

  ٣٫٥٨٠  ٥٫٠٤٤    رسوم قانونية ومھنية واستشارية
  ١٫٧٦٩  ٢٫٨٣١    مصروفات اإليجار
  ٩٠٤  ١٫٤٣٤    مصروفات الھاتف

  ٦٨٤  ٥٨٧    مصروفات اإلعالن والتسويق
  ٣٫٥٤٣  ٨٫٢٧٧    الرواتبمصروفات متعلقة بالتمويل ونظام دفع 

  ١٫٩٣٦  ٣٫٢٦٣    متعلقة بتكنولوجيا المعلوماتمصروفات 
  ٦٫٥٧٧  ١٦٫١٥١    مصروفات تشغيلية أخرى

    -----------  ---------  
    ٥٠٫٩٥٢  ٨٢٫٨٠٦  
    ======  =====  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٣٢
  

تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة موظفي اإلدارة الرئيسيين ومؤسسات بإبرام معامالت مع  في سياق األعمال االعتيادية تقوم المجموعة
إن موظفي اإلدارة الرئيسيين ھم األشخاص الذين لديھم الصالحية والمسؤولية عن (المعدل).  ٢٤المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لدى  التنفيذيين وغير التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارةشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المجموعة، بطريقة مبا
ً لشروط متفق عليھا بين األطراف المعنية، وترى اإلدارة أن تلك الشروط ال  المجموعة. يتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا

  من أطراف أخرى. تختلف بشكل كبير عن الشروط التي يمكن الحصول عليھا 
  

  فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد:   )أ
  

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  

  
أعضاء مجلس اإلدارة 

  وموظفي اإلدارة الرئيسين
  أطراف أخرى

  ذات عالقة 
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      الموجودات
  ١٤٫٠٥٧  ١٤٫٠٠٠  الموجودات التمويلية االستثمارية

  ٣٩٤  -  موجودات أخرى
      

      المطلوبات
  ٢٫٨٤٩  -  ودائع الوكالة

  ١٫٣٨١  -  مطلوبات أخرى
  ====  ====  

  
  
  
  
  
  

  
  



 

 ٥٥

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٣٢
  
  (تابع)فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد:   )أ

  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  
أعضاء مجلس اإلدارة 

  وموظفي اإلدارة الرئيسين
  أطراف أخرى

  ذات عالقة 
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      الموجودات
  ٨٫٣٧١  ١٦٫٢١٥  الموجودات التمويلية االستثمارية

  -  -  موجودات أخرى
      

      المطلوبات
  ٣٫٩٧٠  -  ودائع الوكالة

  -  -  مطلوبات أخرى
  ====  =====  

  
 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة، المدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد:  )ب

  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  

  
أعضاء مجلس اإلدارة 

  وموظفي اإلدارة الرئيسين
  أطراف أخرى

  ذات عالقة 
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٢٧٣  ١٠١  اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية
  ٢٩  -  حصة أعضاء مجلس اإلدارة من األرباح

  -  ٥٧  إيرادات أخرى
  ==  ===  

 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  
أعضاء مجلس اإلدارة 

  وموظفي اإلدارة الرئيسين
  أطراف أخرى

  ذات عالقة 
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٩٤١  ٦٥٧  اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية
  ٣٧  -  حصة أعضاء مجلس اإلدارة من األرباح

  ١٢  ٢٢٢  إيرادات أخرى
  ===  ==  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٦

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٣٢
  

  فيما يلي التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة:   ج)
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٢٫٣٢٢  ٢٫٤٥١    امتيازات قصيرة األجل
  ١٦٤  ١٧٢    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

    ---------  --------  
    ٢٫٤٨٦  ٢٫٦٢٣  
    ====  ====  

  
  االرتباطات والتزامات الطارئة  ٣٣

  
  االرتباطات   أ)

  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    
  ألف درھم   ألف درھم     
        

  ٤٫٧٣٥  ١٫٦٦٩    ارتباطات غير قابلة لالسترداد من أجل تقديم ائتمان
    ====  ====  

  
ورة الوفاء بمتطلبات عمالء المجموعة. بصبغرض من أجل تقديم ائتمان، االرتباطات الخاصة بتقديم تمويل إسالمي  الملزمةتتضمن االرتباطات   

  عامة يكون لتلك االرتباطات تواريخ انتھاء ثابتة أو بنود إنھاء أخرى وغالباً ما تتطلب دفع رسوم.
   

والتي تم  مملوكة للمجموعة من أجل تشيد مبنى على قطعة أرض ٢٠١٣فبراير  ١٦خ قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية مع أحد المقاولين بتاري  
. بلغ إجمالي قيمة العقد ٢٠١٦ بعامتصنيفھا على أنھا عقار استثماري في البيانات المالية الموحدة. من المتوقع أن يتم االنتھاء من تشيد المبنى 

  مليون درھم) كما في تاريخ التقرير. ٣٧: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٧٤، من إجمالي ھذا المبلغ تم دفع مبلغ مليون درھم ١٤٢
  

مليون دوالر أمريكي) في استثمارات ملكية خاصة.  ٢٠مليون درھم ( ٧٣سوف تقوم بموجبھا باستثمار مبلغ  ارتباط رأسمالأبرمت المجموعة   
مليون درھم) في ھذا االستثمار وسوف يتم استثمار  ٢٩: ٢٠١٤بر ديسم ٣١مليون درھم ( ٤٢كما في تاريخ التقرير، قدمت المجموعة مبلغ 

  مدير االستثمار. ولحين طلبه من قبل  المبلغ المتبقي وفقاً لشروط الترتيب
    

مليون درھم) تجاه أحد البنوك المحلية بغرض دعم  ١٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٣٢التزمت المجموعة باإلنابة عن شركة تابعة بمبلغ   
  لتمويل المتعلق بمتطلبات الشركة التابعة.ا

  
   



 

 ٥٧

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  (تابع) االرتباطات والتزامات الطارئة  ٣٣
  

  االلتزامات الطارئة  ب)
  

، والتي تم مقابلھا مليون درھم) ٢٧٦: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٤٤٦قامت المجموعة بإصدار ضمانات باإلنابة عن بعض العمالء بمبلغ 
  .وكالة كضمان للمجموعةرھن ودائع 

  
ركزي المالعربية المتحدة قامت المجموعة بتقديم ضمان مصرفي صادر من قبل مؤسسة مالية محلية بصورة أساسية لصالح مصرف اإلمارات 

مقابل إصدار العربية المتحدة المركزي  مليون درھم). تم تقديم ھذا الضمان لمصرف اإلمارات ٣٥: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٣٥بمبلغ 
  ترخيص وترى اإلدارة أنه ليس من المتوقع أن ينشأ أي التزام مادي.

  
بقيمة  لألوراق المالية الح سوق دبي المالي وسوق أبوظبيبترتيب ضمان مالي مصدر من قبل أحد البنوك المحلية لصقامت الشركات التابعة 

  تجارية من قبل الشركة األم. وكفالةمليون درھم). تم رھن الضمانات المصدرة مقابل ودائع وكالة  ٤٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٢١
  
  الزكاة  ٣٤

  
ھذه  تعميمللسھم الواحد. يجب  درھم) ٠٫٠١٧: ٢٠١٤(درھم  ٠٫٠١٥ قامت ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى الشركة باعتماد زكاة بمبلغ

  المساھمين عبر الموقع االلكتروني للشركة. يتعين على المساھمين دفع الزكاة من حسابھم الخاص.على كافة المعلومات 
  

  اعتماد البيانات المالية الموحدة  ٣٥
  

  .٢٠١٦ مايو ٤تم اعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارھا بتاريخ 
  
  أرقام المقارنة  ٣٦

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


