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تقرير رئيس مجلس اإلدارة
السادة المساهمين الكرام،

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة المســتثمر الوطنــي ،أتشــرف بــأن أعــرض
عليكــم التقريــر الســنوي للشــركة ،للســنة الماليــة المنتهية في  31ديســمبر.2018

األداء المالي للشركة
لقــد شــهدت األســواق التــي تعمــل فيهــا الشــركة وخاصــة األســواق الماليــة
وأســواق الفنــادق والعقــارات خــال الســنة تقلبــات كبيــرة .وفــي ظــل هــذه
الظــروف الصعبــة ،فقــد ســجلت المجموعــة صافــي خســائر موحــدة تقــدر
بقيمــة  7.5مليــون درهــم اماراتــي منســوبة لمســاهمي الشــركة (وفــي المقابل،
ســجلت الشــركة صافــي أربــاح تقــدر ب  7.5مليــون درهــم اماراتــي خــال الســنة
الماليــة .)2017

وفيمــا يلــي عــرض للتغييــرات فــي حســاب األربــاح والخســائر للشــركة مــا
بيــن العــام الســابق والحالــي .باإلضافــة ،هــذا وســيتم مناقشــة األداء المالــي
لألصــول الرئيســية للشــركة كل علــى حــدى فيمــا يلــي.

شــهدت نشــاطات شــركة المســتثمر الوطنــي األساســية فــي
.1
انخفاضــا فــي اإليــرادات
ً
مجالــي خدمــات االســتثمار المصرفــي وإدارة األصــول
التشــغيلية بقيمــة  1.8مليــون درهــم اماراتــي؛
شــهد قســم االســتثمارات الرأســمالية نتائــج متباينــة حيــث
.2
انخفضــت ايــرادات محفظــة التــداول بقيمــة  4.5مليــون درهــم اماراتــي.
بينمــا حققــت محفظــة العوائــد الريعيــة ( )Dividend Yieldربحــا يقــدر ب 2.5
مليــون درهــم اماراتــي لينتــج عــن ذلــك صافــي انخفــاض قــدره  2مليــون درهــم
اماراتــي؛
انخفضــت نتائــج االستشــارات العقاريــة والفندقيــة بنســبة  ٪8.3أي
.3
بمــا يعــادل  8.7مليــون درهــم اماراتــي؛
انخفضــت حصــة األربــاح مــن الشــركات التابعــة (العمليــات
.4
المســتمرة) بمبلــغ  3.7مليــون درهــم اماراتــي؛
انخفضــت الحصــة مــن أربــاح االئتــاف المشــترك ()Joint Venture
.5
بمبلــغ  6.7مليــون درهــم اماراتــي؛
ارتفعــت اإليــرادات األخــرى غيــر التشــغيلية وإيــرادات الفوائــد
.6
بمقــدار  1.8مليــون درهــم اماراتــي؛ و
.7
ا ما ر ا تــي .

انخفضــت المصروفــات التشــغيلية بمقــدار  5.5مليــون درهــم

بلغــت الموجــودات الموحــدة  765مليــون درهــم مقارنــة مــع  782مليــون درهــم
نقديــا موحـ ًـدا
فــي العــام الســابق .كمــا تتضمــن قاعــدة أصولنــا الحاليــة مركــزً ا
ً

يقــدر بقيمــة  173مليــون درهــم إماراتــي .كمــا بلغــت نســبة الرفــع المالــي %5
وبلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين المنســوب إلــى الشــركة األم  646مليــون
درهــم إماراتــي (مقابــل  663مليــون درهــم فــي العــام الســابق).

البيئة التشغيلية ألصول المجموعة واألداء المالي
توظــف المجموعــة أصولهــا فــي نشــاطات متنوعــة مرتبطــة بأحــوال الســوق
ودورتــه .وأود أن أعــرض عليكــم آداء شــركاتنا التابعــة الرئيســية خــال فتــرة
شــهرا المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2018
االثنــي عشــر
ً

.1

فندق المفرق:

علــى الرغــم مــن المؤشــرات الســلبية لســوق الضيافــة والفنــادق خــال النصــف
األول مــن العــام ،تمكــن فنــدق المفــرق مــن تحقيــق إيــرادات تشــغيلية (قبــل
خصــم الفوائــد والضرائــب واالســتهالك وإطفــاء الديــن) تقــدر بقيمــة  7.3مليون
درهــم اماراتــي بفضــل تحســن نســب معــدل اإلشــغال وترشــيد التكاليــف،
وذلــك علــى الرغــم مــن اســتمرار الضغــط علــى هوامــش الربحيــة فــي قطــاع
الضيافــة .وعــاوة علــى ذلــك ،وفــي ضــوء اســتمرار الضغــط علــى هوامــش
الربحيــة ،تمــت إعــادة جدولــة قــرض الفنــدق خــال الســنة لتعــادل مســتويات
األداء المالــي المتوقــع للفنــدق .وفــي اعتقادنــا ،هــذا ســيؤدي إلــى تحســين
مســتويات الســيولة الماليــة للفنــدق.

.2

مجموعة كولييرز:

شــهد القطــاع العقــاري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
الســعودية انخفاضــا حــادا .وقــد كان آداء مجموعــة كولييــرز دون المســتوى الــذي
حققتــه خــال العــام الســابق ،حيــث ســجلت خســائر طفيفــة تقــدر ب  0.7مليــون
درهــم .كان االنخفــاض فــي األداء ناتجــا عــن تدنــي حجــم األعمــال االستشــارية
وهوامــش الربحيــة نظــرا النخفــاض عــدد المشــاريع االستشــارية ومحدوديــة
نشــاط العمــاء خــال النصــف الثانــي مــن الســنة.

.3

الشركة الوطنية للتموين:

تمتلــك الشــركة حصــة تقــدر ب  ٪10فــي الشــركة الوطنيــة للتمويــن ،وهــي
شــركة تعمــل فــي مجــال خدمــات تقديــم الطعــام وإدارة المرافــق الصناعيــة.
وعلــى الرغــم مــن ظــروف الســوق الصعبــة خــال الســنة ،تمكنــت الشــركة
الوطنيــة للتمويــن مــن تحقيــق صافــي دخــل موحــد قــدره  63مليــون درهــم
إماراتــي تماشــيا مــع صافــي دخلهــا المســتهدف لنفــس الفتــرة .خــال النصــف
الثانــي مــن عــام  ،2018أنهــت الشــركة عمليــة االســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة
فــي شــركتي جيكــو وجراكــو المتخصصتيــن فــي إدارة المرافــق والخدمــات
الصناعيــة .وقــد قامــت شــركة المســتثمر الوطنــي بــدور المستشــار المالــي
والمديــر الرئيســي للشــركة فــي عمليــات االســتحواذ هــذه .ونتوقــع أن تضيــف
هــذه الصفقــات الملزمــة دفعــة جديــدة لنمــو األعمــال لجميــع األطــراف علــى
المــدى القريــب والبعيــد.

المستثمر الوطني التقرير السنوي 2018

9

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

[تتمة]

.4

الجيون:

تمثــل شــركة الجيــون اســتثمارنا المشــترك الــذي كان يهــدف إلــى تطويــر
مشــروع عقــاري فــي مدينــة مصــدر ،ولكــن تــم إلغــاؤه كنتيجــة لظــروف الســوق
العقــاري الصعبــة الســائدة وضعــف اقبــال المســتثمرين علــى العقــارات بشــكل
عــام .وبنــاء علــى ذلــك ،قــررت الشــركة بالتعــاون مــع شــركائها التفــاوض علــى
تســوية بهــدف تحقيــق أقــل تكلفــة ممكنــة ناتجــة عــن الغــاء هــذا المشــروع
األمــر الــذي تســبب بشــطب مــا يعــادل  7.5مليــون درهــم اماراتــي مــن القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار.

.5

ترفيه:

ســجلت مجموعــة ترفيــه صافــي خســائر للســنة بمبلــغ  2.8مليــون درهــم
اماراتــي .بلغــت حصــة شــركة المســتثمر الوطنــي مــن صافــي الخســائر الموحــدة
للمجموعــة  1.1مليــون درهــم إماراتــي ،بزيــادة قدرهــا  0.9مليــون درهــم إماراتــي
عــن األداء المســجل فــي العــام الســابق .عــاوة علــى ذلــك ،أدى التباطــؤ فــي
قطاعــي التجزئــة والترفيــه الــى ركــود وتدنــي فــي حجــم نشــاطات العمــاء
الرئيســيين .كمــا أن هنــاك عنصــر هــام قــد ســاهم فــي تحقيــق هــذه الخســائر
التــي تكبدتهــا مجموعــة ترفيــه وهــي شــطب جــزء مــن القيمــة الدفتريــة للشــهرة
التــي ســجلت عنــد شــراء الشــركة فــي عــام .2005

إلــى مجــال لتقديــم الخدمــات االستشــارية للعمــاء اآلخريــن والمســتثمرين
المشــاركين .ومــن المرجــح أن نــرى فرصــا متزايــدة فــي المجــال االستشــاري مــن
عمليــات االســتحواذ والدمــج خاصــة فــي األســواق المتوســطة حيــث تســعى
الشــركات فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية
إلــى النمــو والتوســع خــارج أســواقها المحليــة .عــاوة علــى ذلــك ،ســنعمل علــى
تطويــر قــدرات متخصصــة فــي المجــال العقــاري بالتعــاون مــع شــركتنا التابعــة
كولييــرز؛
بالنســبة إلدارة األصــول ،ســيكون تركيزنــا األساســي علــى إدارة
•
المحفظــة الرئيســية للشــركة .كمــا ســتبقى الشــركة الممــول الرئيســي لهــذا
النشــاط ،و
بالنســبة للنشــاط العقــاري ،ســنقوم بالتركيــز علــى تحســين عوائــد
•
الدخــل وفــرص الشــراكة لتطويــر األراضــي المملوكــة للشــركة.

نيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،أود أن أشــكركم علــى ثقتكــم المســتمرة فــي شــركة
المســتثمر الوطنــي .وســنبقى متفائلــون بمســتقبل الشــركة ونظــل علــى ثقــة
تامــة بقدرتهــا علــى تقديــم قيمــة أفضــل لمســاهميها.

رئيس مجلس االدارة
الوضع االستراتيجي للشركة وإعادة التنظيم

فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين الــذي عقــد فــي  6يونيــو  ،2018قــدم
المســاهمين موافقتهــم علــى إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة .ونتيجــة
لهــذا التغييــر ،عقــد مجلــس اإلدارة المنتخــب حديثــا جلســات مكثفــة وموجهــة
بهــدف صياغــة اســتراتيجية جديــدة للشــركة.

ســتتطلب اســتراتيجية الشــركة الجديــدة تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات الرئيســية،
بمــا فــي ذلــك الخــروج مــن بعــض األصــول ذات العائــد الضعيــف بهــدف ضــخ
المزيــد مــن الســيولة ألغــراض النمــو حيــث يمكــن أيضــا اعــادة توزيعهــا لتحقيــق
عائــدات تتماشــى مــع اســتراتيجية االســتثمار العامــة للشــركة والتــي تتركــز علــى
شــركات الملكيــة الخاصــة التــي تــدر عوائــد مســتدامة عاليــة .وفيمــا يلــي أبــرز
نقــاط هــذه االســتراتيجية:
علــى صعيــد الملكيــة الخاصــة ،ســنقوم بتطويــر الصفقــات التــي
•
تتخــذ مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقـ ً
ـرا لهــا ،حيــث تقــوم الشــركة بهيكلــة
وادارة هــذه الصفقــات (الــى جانــب اســتقطاب أموال المســتثمرين المشــاركين)
حيــث ســتعتمد الشــركة علــى هــذه الطريقــة لجــذب رؤوس األمــوال المشــاركة
وتحصيــل الرســوم واألتعــاب تباعــا؛
امــا فــي قســم األعمــال المصرفيــة االســتثمارية ،ســتقوم الشــركة
•
باالســتمرار فــي التركيــز علــى توفيــر عــدد كبير مــن الفرص االســتثمارية الحصرية
الواعــدة والتــي تمثــل صفقــات محتملــة لالســتثمار المباشــر للشــركة باإلضافــة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرد الخاص بنا

الرأي

تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي:

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة المســتثمر
الوطنــي ش.م.خ“( .الشــركة”) وشــركاتها التابعــة (“المجموعــة”) ،التــي
تتألــف مــن بيانــي األربــاح أو الخســائر الموحــد واإليــرادات الشــاملة
األخــرى الموحــد للســنة المنتهيــة  31ديســمبر  ،2018وبيــان المركــز المالــي
الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018وبيانــي التغيــرات فــي حقــوق
الملكيــة والتدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2018باإلضافــة إلــى إيضاحــات تتضمــن السياســات المحاســبية الهامــة
ومعلومــات إيضاحيــة أخــرى .فــي رأينــا ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة
المرفقــة تُ عبــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،عــن المركــز
المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018وعــن أدائهــا
المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
التاريــخ

	•اختبــار فعاليــة تصميــم وتشــغيل الضوابــط الرقابيــة ذات الصلــة
المطبقــة فــي عمليــة تقييــم األدوات الماليــة لــدى المجموعــة؛

أساس إبداء الرأي
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .قمنــا
لقــد قمنــا بتنفيــذ تدقيقنــا
بتوضيــح مســؤوليتنا بموجــب هــذه المعاييــر فــي فقــرة «مســؤولية
مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة» مــن هــذا
التقريــر .إننــا نتمتــع باســتقاللية عــن المجموعــة وفقـ ًـا لقواعــد الســلوك
المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة
الدوليــة للمحاســبين باإلضافــة إلــى متطلبــات أخالقيــات المهنــة المتعلقة
بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة،
ً
وفقــا لهــذه المتطلبــات
وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى
ولقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس
المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين .هــذا ونعتقــد أن أدلــة التدقيــق
التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتزويدنــا بأســاس إلبــداء رأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية
ً
وفقــا
تتمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية فــي تلــك األمــور التــي نراهــا،
ألحكامنــا المهنيــة ،أكثــر األمــور أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة
الموحــدة للســنة الحاليــة .تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا
وأثنــاء تكويــن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل مجمــل ،وال
ً
منفصــا حــول هــذه األمــور.
رأيــا
نبــدي
ً
تقييم األدوات المالية

	•التحقــق مــن تقييــم األوراق الماليــة المدرجــة مــن خــال اختبــار
قيمهــا بشــكل مباشــر مقابــل مصــادر التســعير المســتقلة؛
	•التحقــق مــن معقوليــة ومالءمــة المنهجيــة واالفتراضــات
المســتخدمة فــي نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة .شــمل ذلــك
اختبارافتراضات/أحــكام رئيســية تتعلــق بالزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر
االئتمــان ،وتعريــف التعثــر ،واحتماليــة التعثــر ،ومعــدالت االســترداد ،واســتخدام
المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة والنتائــج المرجحــة بدرجــة االحتماليــة؛
	•قمنــا بإعــادة اجــراء احتســاب نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة
وتقييــم نتائــج أداء هــذه النمــاذج للتحقــق مــن دقتهــا؛ و
	•تقييــم مــدى كفايــة إفصاحــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بتأثيــر
التحــول الناتــج عــن تطبيــق المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة ألول مــرة واســتخدام التقديــرات واألحــكام الهامــة اسـ ً
ـتنادا إلــى
متطلبــات معاييــر المحاســبة ذات الصلــة.
تقييم االستثمارات العقارية

راجع اإليضاح  17حول البيانات المالية الموحدة
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيـ ًـا بالتكلفــة التــي تتضمــن مصاريــف
المعاملــة .الحقــا لإلعتــراف المبدئــي ،يتــم تقييــم العقــارات االســتثمارية
بالقيمــة العادلــة .يتــم تحديــد القيــم العادلــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز
مقيــم خارجــي .يتــم
المالــي باســتخدام نمــوذج تقييــم موصــى بــه مــن قبــل
ّ
إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات
ً
ونظــرا ألهميــة هــذه العقــارات
االســتثمارية ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر.
وتأثيرهــا علــى بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد وعــدم التيقــن المرتبــط
بالتقديــرات ذات الصلــة ،يعتبــر هــذا األمــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
يعــد تقييــم العقــارات االســتثمارية أحــد األحــكام الهامــة ويتــم التوصــل إليــه
مــن خــال عــدة افتراضــات رئيســية .يتــم دعــم األحــكام المطبقــة بتقييمــات
مســتقلة يتــم اعدادهــا مــن قبــل مقيميــن ذوي خبــرة .إن وجــود تقديــرات هامــة
تنطــوي علــى عــدم اليقيــن تســتدعي تركيــز التدقيــق فــي هــذا المجــال ،حيــث
أن أيــة محابــاة أو خطــأ فــي تحديــد القيمــة الدفتريــة ،ســواء كان عــن قصــد أم
ال ،قــد يترتــب عليــه بيــان األربــاح أو الخســائر وبيــان اإليــرادات الشــاملة األخــرى

راجع اإليضاحين  13و  14حول البيانات المالية الموحدة

للســنة بقيمــة أقــل أو أعلــى مــن القيمــة الحقيقيــة.

ً
نظــرا
يعــد تقييــم األدوات الماليــة للمجموعــة أحــد مجــاالت التركيــز الهامــة
ألنــه يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة مــن خــال االســتعانة بآليــات
تقييــم تنطــوي فــي بعــض األحــوال علــى وضــع أحــكام واســتخدام تقديــرات
وافتراضــات .لقــد أثــر تطبيــق المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد
ً
نظــرا ألهميــة األدوات الماليــة
التقاريــر الماليــة علــى تقييــم األدوات الماليــة.
وعــدم اليقيــن المتعلــق بهــا ،يعــد هــذا األمــر أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.

الرد الخاص بنا
تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي:
	•قمنــا بتقييــم مــدى كفــاءة واســتقاللية ونزاهــة المقيمييــن
الخارجييــن ،وتــم االطــاع علــى شــروط عقــود ارتباطهــم مــع المجموعــة ،لتحديــد
مــا إذا كانــت هنالــك أيــة أمــور قــد أثــرت علــى موضوعيتهــم أو قــد فرضــت
حــدود علــى نطــاق العمــل الخــاص بهــم؛
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	•حصلنــا علــى تقاريــر التقييــم الخارجــي لعينــة مــن العقــارات وتأكدنــا
مــن أن طريقــة التقييــم مالئمــة لالســتخدام فــي تحديــد القيمــة الدفتريــة فــي
بيــان المركــز المالــي الموحــد؛ و
بنــاء علــى نتائــج أعمــال تدقيقنــا ،قمنــا بتحديــد مــدى كفايــة
	• ً
اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .تتضمــن المعلومــات األخــرى
تقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة ،ولكنهــا ال تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة
وتقريــر مدققــي الحســابات حولهــا.
ال يشــمل رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى ،كمــا أننــا
لــم ولــن نُ عبــر عــن أي اســتنتاجات تدقيقيــة بشــأن هــذه المعلومــات.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ،تنحصــر مســؤوليتنا فــي
قــراءة المعلومــات األخــرى ،وعنــد القيــام بذلــك نضــع فــي االعتبــار مــا إذا كانــت
المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة
أو مــع المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق ،أو مــا إذا
كانــت تشــوبها أخطــاء ماديــة .فــي حــال ُ
خلصنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي فــي
ـاء علــى األعمــال التــي قمنــا بهــا ،فإننــا ملزمــون باإلبــاغ
المعلومــات األخــرى ،بنـ ً
عــن هــذا األمــر .لــم يســترع انتباهنــا أي أمــر يســتدعي اإلبــاغ عنــه فــي هــذا
الشــأن.

مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،وإعدادهــا بمــا يتوافــق مــع
األحــكام ذات الصلــة مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
رقــم ( )2لســنة  ،2015وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة
إلعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بحيــث تكــون خاليــة مــن األخطــاء الماديــة،
الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة
المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا وفقـ ًـا لمبــدأ االســتمرارية ،واإلفصــاح ،حيثمــا
ً
مناســبا ،عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام مبــدأ
يكــون
االســتمرارية كأســاس للمحاســبة ،إال إذا كانــت اإلدارة تعتــزم تصفيــة المجموعــة
أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديهــا بديــل فعلــي غيــر ذلــك.
يتحمــل مســؤولو الحوكمــة مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر
الماليــة للمجموعــة.

[تتمة]

األخطــاء نتيجــة االحتيــال أو الخطــأ وتُ عتبــر هــذه األخطــاء ماديــة إذا كان مــن
المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو جماعيــة علــى القــرارات
بنــاء علــى هــذه البيانــات الماليــة
االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون
ً
الموحــدة.
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،قمنــا بوضــع
كجــزء مــن أعمــال التدقيــق
أحــكام مهنيــة مــع اتبــاع مبــدأ الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق .قمنــا
ً
أيضــا بمــا يلــي:
	•تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة
الموحــدة ،ســواء كانــت نتيجــة االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات
التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومالئمــة لتزويدنــا بأســاس إلبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء
الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال تكــون أعلــى مقارنـ ًـة باألخطــاء الماديــة الناتجــة عــن
الخطــأ نظـ ً
ـرا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد
أو تحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
	•فهــم نظــام الرقابــة الداخليــة المتعلــق بأعمــال التدقيــق وذلــك
بغــرض تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة للظــروف الراهنــة ،وليــس بغــرض
إبــداء الــرأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
	•تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى
معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة الموضوعــة مــن
قبــل اإلدارة.
	•التحقــق مــن مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية
المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية وتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن جوهــري،
ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،فيمــا يتعلــق باألحــداث أو
بنـ ً
الظــروف التــي قــد تُ ثيــر شــك جوهــري حــول قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة
ً
وفقــا لمبــدأ االســتمرارية .فــي حــال خلصنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن
أعمالهــا
جوهــري ،فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدققــي الحســابات
إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،أو نقــوم بتعديــل
رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة .تعتمــد اســتنتاجاتنا علــى أدلــة
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ إصــدار تقريــر مدققــي الحســابات.
إال أن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف المجموعــة
عــن مواصلــة أعمالهــا وفقـ ًـا لمبــدأ االســتمرارية.
	•تقييــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواها بشــكل
عــام ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة
تمثــل المعامــات واألحــداث ذات الصلــة بطريقــة تضمــن عــرض البيانــات
الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة.
	•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة بشــأن المعلومــات
الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول
البيانــات الماليــة الموحــدة .كمــا نتحمــل مســؤولية توجيــه واإلشــراف علــى
أعمــال التدقيــق للمجموعــة وتنفيذهــا .نحــن مســؤولون وحدنــا عــن رأينــا
التدقيقــي.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثــل أهــداف تدقيقنــا فــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ،بشــكل مجمــل ،خاليــة مــن األخطــاء الماديــة،
التــي تنتــج عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي
يتضمــن رأينــا .إن التأكيــد المعقــول هــو عبــارة عــن درجــة عاليــة مــن التأكيــد،
ً
ً
وفقــا للمعاييــر
ضمانــا بــأن أعمــال التدقيــق التــي تــم القيــام بهــا
لكنــه ليــس
ً
دائمــا أي خطــأ مــادي إن وجــد .قــد تنشــأ
الدوليــة للتدقيــق ســوف تكتشــف

نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص عــدة أمــور مــن ضمنهــا نطــاق
أعمــال التدقيــق واإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا والنتائــج الجوهريــة ألعمــال
التدقيــق بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري يتــم اكتشــافه فــي نظــام الرقابــة
الداخليــة خــال أعمــال التدقيــق.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
ً
ً
إقــرارا لمســؤولي الحوكمــة نؤكــد بموجبــه التزامنــا بقواعــد
أيضــا
ُنقــدم
الســلوك المهنــي فيمــا يتعلــق باالســتقاللية ،ونطلعهــم علــى كافــة العالقــات
واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بصــورة معقولــة أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا،
والضوابــط ذات الصلــة ،حيثمــا ينطبــق ذلــك.

فــي ضــوء األمــور التــي يتــم التواصــل بشــأنها مــع مســؤولي الحوكمــة ،نحــدد
األمــور األكثــر أهميــة أثنــاء تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة،
وبذلــك تُ عتبــر هــذه األمــور هــي أمــور التدقيــق الرئيســية .نقــوم باســتعراض
هــذه األمــور فــي تقريــر مدققــي الحســابات مــا لــم يكــن اإلفصــاح عــن تلــك
األمــور للعامــة محظـ ً
ـورا بموجــب القوانيــن أو التشــريعات أو عندمــا نــرى ،فــي
حــاالت نــادرة للغايــة ،أنــه يجــب عــدم اإلفصــاح عــن أمــر مــا فــي تقريرنــا إذا كان
مــن المتوقــع أن تكــون التداعيــات الســلبية للقيــام بذلــك أكثــر مــن المنافــع
التــي تعــود علــى المصلحــة العامــة نتيجــة هــذا اإلفصــاح.

	•يبيــن اإليضــاح رقــم  26حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعامــات
الماديــة مــع األطــراف ذات العالقــة والشــروط التــي تــم بموجبهــا تنفيــذ هــذه
المعامــات؛ و
بنــاء علــى المعلومــات التــي ُأتيحــت لنــا ،لــم يســترع انتباهنــا مــا
	• ً
يجعلنــا نعتقــد أن المجموعــة قــد خالفــت ،خــال الســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  ،2018أي مــن األحــكام ذات الصلــة مــن القانــون االتحــادي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015أو النظــام األساســي
للمجموعــة ،علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أنشــطتها أو مركزهــا
المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر .2018
كمــا يقتضــي القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ()14
لســنة ( 2018وتعديالتــه) ،فإننــا نؤكــد أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات
واإليضاحــات التــي نعتبرهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا.

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ريشارد أكالند
كمــا يقتضــي القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ()2
لســنة  ،2015فإننــا نُ شــير إلــى مــا يلــي:

	•لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي نعتبرهــا
ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا؛

	•تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة،
بمــا يتوافــق مــع األحــكام ذات الصلــة مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة 2015؛

	•قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛

	•تتفــق المعلومــات الماليــة الــواردة فــي تقريــر رئيــس مجلــس
اإلدارة ،وبحــدود مــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة الموحــدة ،مــع مــا جــاء فــي
الســجالت المحاســبية للمجموعــة؛

	•كمــا هــو مبيــن فــي اإليضاحيــن رقــم  13و  14حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة ،قامــت المجموعــة بشــراء أســهم خــال الســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2018؛

رقم التسجيل1015 :
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ 17 :آذار 2019
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أبراج البحار
كل منهــم مــن  29طابــق و  2000عنصــر زجاجــي يتــم
يتألــف مــن برجيــن مكــون ٍ
اعتمــادا علــى مــدى كثافــة أشــعة الشــمس .يقــع مقــر
تلقائيــا
فتحــه وإغالقــه
ً
ً
مجلــس أبوظبــي لالســتثمار فــي أحــد األبــراج.
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بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

أتعاب وإيرادات الخدمات

صافي إيرادات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

إيضاح

ألف درهم

ألف درهم

6

98.410

108.919

7

إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

الحصة من أرباح الشركات الزميلة

الحصة من خسائر االئتالف المشترك
إيرادات الفائدة
إيرادات أخرى

المصروفات التشغيلية

المصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات متعلقة بالموظفين
االستهالك

مصروفات الفائدة

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

2018

2017

16
8

6.462

11.008

3.482

929

3.208

()7.525
3.379

109.843

130.975

()14.821

()19.464

()62.733

()65.783

18

()9.535

32

2.690

2.427

9

11

()814

1.286

()25.043

10

6.957

()2.284
()2.271

()25.217
()9.200
()2.305
()267

()116.687

()122.236

(خسائر)  /أرباح السنة

()6.844

8.739

مالكي الشركة

()7.535

7.388

()6.844

8.739

()0.013

0.013

منسوبة إلى:

الحقوق غير المسيطرة

ربحية السهم األساسية (بالدرهم) (إيضاح )28

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  22إلى 72
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  10إلى .12

691

1.351
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بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2018

2017

()6.844

8.739

ألف درهم
(خسائر)  /أرباح السنة

ألف درهم

اإليرادات الشاملة األخرى
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
()4.531

()4.990

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

()49

-

()4.580

()4.990

()4.580

()4.990

إجمالي (الخسائر)  /اإليرادات الشاملة

()11.424

3.749

مالكي الشركة

()12.115

2.398

()11.424

3.749

خسائر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

الخسائر الشاملة األخرى

منسوبة إلى:

الحقوق غير المسيطرة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  22إلى 72
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  10إلى .12

691

1.351
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لـــــــــوفـر
أبو ظبي

هــو أول متحــف مــن نوعــه فــي العالــم العربــي :متحــف عالمــي يركــز علــى القصــص اإلنســانية المشــتركة عبر
الحضارات والثقافات .يعود أصل اللوفر إلى عام  ، 2007عندما اجتمعت فرنســا واإلمارات العربية المتحدة
لتطويــر نــوع جديــد مــن المؤسســات الثقافيــة .والنتيجــة متحــف متأصــل فــي القيــم اإلنســانية العالميــة
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بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاح

2018

ألف درهم

2017

12

172.929

143.808

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

14

27.905

استثمارات في شركات زميلة

15

الموجودات

نقد وأرصدة مصرفية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

13

95.752

ألف درهم

55.567

88.945

26

138

7.310

استثمارات في ائتالف مشترك

16

21.661

29.186

ممتلكات وتركيبات ومعدات

18

استثمارات عقارية

موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

17

19

إجمالي الموجودات

95.359
110.454
1.056

205.492
34.578

98.615
110.514
1.117

214.150
33.182

765.324

782.394

مطلوبات أخرى

20
21

35.686

36.425

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

26

16

97

64.313

62.406

المطلوبات

قروض ألجل

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال

االحتياطي القانوني

االحتياطي النظامي

احتياطي القيمة العادلة

22

577.500

24

50.526

23

أرباح محتجزة

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
حقوق غير مسيطرة

28.611

58.949

()46.534
5.621

5

646.062

25.884

577.500
58.949

50.526

()31.627
7.686

663.034

54.949

56.954

إجمالي حقوق الملكية

701.011

719.988

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

765.324

782.394

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  17آذار  2019وتم التوقيع باإلنابة عنه من قبل:

						
السيد /أبوبكر صديق الخوري

السيد /ياسر جعيصة

							
رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

رأس

االحتياطي

االحتياطي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

577.500

58.186

49.763

-

-

-

-

763

-

المال

الرصيد في  1يناير 2017
أرباح السنة

-

الخسائر الشاملة األخرى

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )23

المحول إلى االحتياطي النظامي (إيضاح )24

الرصيد في  1يناير 2018

التأثير المتركم لتطبيق المعيار رقم  9من المعايير

-

-

577.500

58.949

50.526

577.500

58.949

50.526

-

-

-

577.500

58.949

50.526

-

الدولية إلعداد التقارير المالية (إيضاح )32
الرصيد المعاد بيانه في  1يناير 2018
خسائر السنة

-

الخسائر الشاملة األخرى

-

التغيــرات المتراكمــة فــي الموجــودات بالقيمــة العادلــة
مــن

خالل اإليرادات الشاملة األخرى

-

-

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )23

المحول إلى االحتياطي النظامي (إيضاح )24

-

التغير في الحصص غير المسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر 2018

-

-

763

التغير في الحقوق غير المسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر 2017

القانوني

النظامي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

577.500

58.949

50.526

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  22إلى 72
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  10إلى .12
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

[تتمة]

احتياطي

األرباح

المحتجزة

حقوق ملكية الشركة األم

القيمة العادلة

المنسوبة لحاملي

الحصص غير المسيطرة
اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

()26.637

1.824

660.636

56.983

717.619

-

7.388

7.388

1.351

8.739

-

()763

-

-

()4.990
-

-

()763
-

()4.990
-

-

()4.990

-

-

()1.380

-

()1.380

()31.627

7.686

663.034

56.954

719.988

()31.627

7.686

663.034

56.954

719.988

-

()4.324

()4.324

-

()4.324

()31.627

3.362

658.710

56.954

715.664

()4.531

-

()7.535

()7.535

691

()6.844

-

()10.376

9.794

()582

-

()582

-

-

-

()46.534

()4.531

-

()4.531

-

-

-

-

-

-

()2.696

()2.696

5.621

-

646.062

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  22إلى 72
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  10إلى .12

-

54.949

-

701.011
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(خسائر)/أرباح السنة

تسويات لـ:

االستهالك

إيضاح

ألف درهم
()6.844

2017

ألف درهم
8.739

9.535

9.200

()3.208

()6.957

صافي (إيرادات)  /خسائر االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

()2.488

1.683

إيرادات الفائدة

()3.379

()5.230

2.648

2.600

إطفاء موجودات غير ملموسة

الحصة من أرباح شركات زميلة

الحصة من خسائر ائتالف مشترك

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

مصرفات الفائدة

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

التغيرات في:

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الموجودات األخرى
المطلوبات األخرى

61

7.525

2.271

2.284

()3.482
4.923
7.172

()7.195
2.158

59

814

267

2.305
()929

12,551
()7.051
50.398

()17.045

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

()81

()2.696

()1.380

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()2.367

()2.062

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

1.914

35.411

()877

()6.190

حقوق الملكية غير المسيطرة

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وتركيبات ومعدات ،صافي
رسملة على استثمارات عقارية

صافي خسائر إعادة تقييم استثمارات عقارية

-

60

متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

61.880

متحصالت من استرداد جزئي الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

29.428

شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

استحواذ استثمار في ائتالف مشترك

()71.145

-

-

()52
36

163.643

()172.697
32.577
()30.000

متحصالت من استرداد جزئي الستثمار في شركة زميلة

4.499

-

3.399

ودائع ألجل

()4.907

18.099

متحصالت من توزيع أرباح االستثمار في شركة زميلة

4.049
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

[تتمة]

2.889

إيرادات الفائدة المستلمة

5.690

إيرادات توزيعات األرباح المقبوضة من استثمارت بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة
3.482

األخرى
صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

929

25.309

19.483

متحصالت من قروض ألجل

()31.177
30.438

()37.036

()2.270

()2.381

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()3.009

()39.135

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

24.214

15.759

النقد وما يعادله في  1يناير

98.715

82.956

122.929

98.715

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

سداد قروض ألجل
الفائدة المدفوعة

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

12

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  22إلى 72
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  10إلى .12

282
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

الوضــع القانونــي واألنشــطة 2
1
ا لر ئيســية
(أ)
إن شــركة المســتثمر الوطنــي هــي شــركة مســاهمة خاصــة («الشــركة») مســجلة
فــي إمــارة أبوظبــي ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومدرجــة فــي ســوق
أبوظبــي لــأوراق الماليــة كشــركة مســاهمة خاصــة .أصبــح القانــون االتحــادي
ـاريا اعتبـ ً
رقــم ( )2لســنة  2015بشــأن الشــركات التجاريــة سـ ً
ـارا مــن  1يوليــو 2015
ليحــل محــل القانــون االتحــادي الحالــي رقــم ( )8لســنة  .1984فــي عــام 2001
حصلــت الشــركة علــى موافقــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي
لممارســة أعمــال االســتثمار المالــي كشــركة اســتثمار وفقـ ًـا لقــرار مجلــس إدارة
المصــرف المركــزي رقــم  94/8/164المــؤرخ  18ابريــل  1995بشــأن التنظيمــات
الخاصــة بشــركات االســتثمار وشــركات االستشــارات االســتثمارية والمصرفيــة.
تخضــع الشــركة لتنظيمــات هيئــة األوراق الماليــة والســلع ومرخصــة لمزاولــة
أنشــطة إدارة االســتثمارات واالستشــارات الماليــة.

تتــم إدارة الشــركة وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا مجتمعــة باســم «المجموعــة»)
كشــركة خدمــات اســتثمارية وماليــة متكاملــة.

إن األنشــطة الرئيســية للمجموعــة هــي االســتثمار واألعمــال المصرفيــة وإدارة
األصــول وحقــوق الملكيــة الخاصــة واســتثمارات الصناديق واألســهم والضيافة
واالســتثمارات العقاريــة ألطــراف أخــرى وتقديــم الخدمــات االستشــارية.

إن المكتــب الرئيســي للشــركة المســجل هــو ص.ب 47435 :أبوظبــي ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

تــم اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة والتصريــح بإصدارهــا مــن
قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ (  17آذار .) 2019

أساس اإلعداد
بيان التوافق

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير
الماليــة الصــادرة مــن قبــل مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة والمتطلبــات
ذات الصلــة لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
إن هــذه هــي النســخة األولــى مــن البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية
للمجموعــة التــي تــم فيهــا تطبيــق المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة «اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء» والمعيــار رقــم  9مــن
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة «األدوات الماليــة» وتــم بيــان التغيــرات
فــي السياســات المحاســبية الهامــة فــي اإليضــاح 32
(ب)

أساس القياس

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة،
باســتثناء بعــض األدوات الماليــة واالســتثمارات العقاريــة والممتلــكات التــي
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح فــي السياســات الماليــة أدنــاه.
(ج)

العملة التشغيلية وعملة التقرير

يتــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(«الدرهــم اإلماراتــي”) وهــو العملــة التشــغيلية للمجموعــة .تــم تقريــب كافــة
القيــم إلــى أقــرب عــدد صحيــح بألــف درهــم ،مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

3

أساس التوحيد

تشتمل البيانات المالية الموحدة الرفقة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة .فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية:
بلد التأسيس

نسبة الملكية ٪

النشاط الرئيسي

 31ديسمبر

 31ديمسبر

فالكون انفسمنتس ذ.م.م

اإلمارات
اإلمارات

67

100

67

100

المستثمر الوطني إلدارة العقارات ذ.م.م  -شركة

اإلمارات

100

100

روبرت فالناجان أريبيان لالستشارات اإلدارية

اإلمارات

51

51

السعودية

80

80

اإلمارات

100

100

االستثمارات العقارية

اإلمارات

100

100

االستثمارات العقارية

الشركات العاملة

ماين الند مانجمنت ذ.م.م

تابعة لفالكون انفسمنتس ذ.م.م

ذ.م.م – شركة تابعة لفالكون انفسمنتس ذ.م.م

شركة بروفيشنال ريالتورز ذ.م.م .شركة تابعة
لفالكون انفسمنتس ذ.م.م

أب تاون مانجمنت ذ.م.م

أب تاون انفستمنت ذ.م.م

ماينالند انفستمنت ذ.م.م.

2018

اإلمارات

فندق المفرق – شركة تابعة لماينالند انفستمنت ذ.م.م

اإلمارات

كوليرز انترناشيونال للخدمات العقارية ذ.م.م –

قطر

مينا ريل استيت سولوشنز ذ.م.م

شركة تابعة لفالكون انفستمنتس ذ.م.م

كوليرز انترناشيونال لالستشارات العقارية ذ.م.م –

اإلمارات

مصر

100

100

100

100
100

2017

100

100

100

100
100

شركة تابعة لفالكون انفستمنتس ذ.م.م
الشركات ألغراض خاصة
يونايتد كابيتال ذ.م.م

فيدلتي انفست ذ.م.م (مملوكة لشركة المستثمر
الوطني ش.م.خ – .شركة وان مان ذ.م.م).

الظفرة كابيتال ذ.م.م

إدارة العقارات وخدمات االستشارات
والوساطة في االستثمارات
االستشارات والخدمات االستشارية
خدمات االستشارات اإلدارية
العقارات واالستشارات
االستثمارات العقارية
خدمات الضيافة

العقارات واالستشارات

الخدمات االستشارية والعقارية
الخدمات االستشارية والعقارية

اإلمارات

100

100

اإلمارات

100

100

اإلمارات

100

100

تي ان آي كابيتال بارتنرز ليمتد

جزر كايمان

بلو شيب كابيتال ذ.م.م

اإلمارات

تي ان آي جنرال بارتنرز ليمتد

االستثمار في العقارات

جزر كايمان

100

100

100

100

100

100

إدارة األصول
إدارة األصول

إدارة األصول

صناديق حقوق ملكية خاصة

صناديق حقوق ملكية خاصة
إدارة األصول
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 3أســاس التوحيد(تابع)
(أ)

عمليات دمج األعمال

يتــم احتســاب عمليــات دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ كمــا فــي
تاريــخ االســتحواذ أي عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة إلــى المجموعــة .يتــم بشــكل
عــام قيــاس الثمــن المحــول فــي عمليــة االســتحواذ بالقيمــة العادلــة ،كمــا يتــم
أيضـ ًـا قيــاس صافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد بالقيمــة
العادلــة .يتــم اختبــار الشــهرة الناتجــة بشــكل ســنوي للتحقــق مــن تعرضهــا
النخفــاض القيمــة .يتــم االعتــراف باألربــاح مــن صفقــات الشــراء فـ ً
ـورا ضمــن
األربــاح أو الخســائر .يتــم احتســاب تكاليــف المعاملــة كمصروفــات عنــد تكبدهــا.
ال يتضمــن الثمــن المحــول المبالــغ المرتبطــة بتســوية عالقــات ســابقة .يتــم
عــادةً االعتــراف بهــذه المبالــغ ضمــن األربــاح أو الخســائر.
يتــم قيــاس الثمــن المحتمــل بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ .فــي حــال
تــم تصنيــف االلتــزام بســداد الثمــن المحتمــل كحقــوق ملكيــة ،ال تتــم إعــادة
ً
خالفــا لذلــك ،تتــم
قياســه ويتــم احتســاب التســوية ضمــن حقــوق الملكيــة.
إعــادة قيــاس الثمــن المحتمــل اآلخــر بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر،
ويتــم االعتــراف بالتغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة للثمــن المحتمــل ضمــن
األربــاح أو الخســائر.

(ب)

الشركات التابعة

تشــتمل هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة
والشــركات التــي تخضــع لســيطرة المجموعــة .تحقــق الســيطرة عندمــا يكــون
للمجموعــة:
	•السيطرة على الشركة المستثمر بها
	•معرضــة ،أو لديهــا حــق فــي عوائــد متغيــرة نتيجــة ارتباطهــا مــع
الشــركة المســتثمر بهــا
	•القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى
الشــركة المســتثمر بهــا
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر
بهــا مــن عدمــه فــي حــال كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات
فــي واحــدة أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة المذكــورة أعــاه .عندمــا يكــون
لــدى المجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي شــركة مســتثمر بهــا،
عندئــذ يكــون لهــا ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق
التصويــت كافيــة لتمنحهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة
بالشــركة المســتثمر بهــا مــن طــرف واحــد .تأخــذ المجموعــة باالعتبــار كافــة
الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت حقــوق التصويــت
الخاصــة بالمجموعــة فــي شــركة مســتثمر بهــا كافيــة لتمنحهــا الســيطرة،
ويتضمــن ذلــك مــا يلــي:
	•حجــم مــا تمتلكــه المجموعــة مــن حقــوق التصويــت مقارنــة بحجــم
وتوزيــع الحصــص علــى حاملــي حقــوق التصويــت األخريــن؛

	•حقــوق التصويــت المحتملــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة،
حاملــي حقــوق التصويــت األخريــن أو األطــراف األخــرى؛
	•الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛
	•وأيــة وقائــع أو ظــروف إضافيــة تشــير إلــى أن المجموعــة لديهــا،
أو ليــس لديهــا ،القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة عنــد الحاجــة
التخــاذ القــرارات ،بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي االجتماعــات الســابقة
للمســاهمين.
يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة عندمــا تســيطر المجموعــة علــى الشــركة التابعــة
وتتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى هــذه الشــركة التابعــة .علــى
وجــه التحديــد ،يتــم إدراج إيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة المســتحوذ
عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد مــن
تاريــخ بــدء ســيطرة الشــركة حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة الســيطرة علــى أربــاح
أو خســائر الشــركة التابعــة وكافــة عناصــر اإليــرادات الشــاملة األخــرى منســوبة
إلــى مالكــي المجموعــة وإلــى الحصــص غيــر المســيطرة.
إن إجمالي اإليرادات الشــاملة للشــركات التابعة منســوبة لمســاهمي المجموعة
والحصــص غيــر المســيطرة حتــى وإن نتــج عــن ذلــك حصــص غيــر مســيطرة
بهــا عجــز .ويتــم إجــراء تعديــات ،حيثمــا يلــزم ،علــى البيانــات الماليــة للشــركات
التابعــة لتوفيــق سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.
يتــم حــذف جميــع األرصــدة والمعامــات بيــن شــركات المجموعــة وأي إيــرادات
ومصروفــات غيــر محققــة تنتــج مــن المعامــات بيــن شــركات المجموعــة.
كمــا يتــم حــذف األربــاح غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات مــع الشــركات
المســتثمر بهــا المحتســبة وفقـ ًـا لحقــوق الملكيــة مقابــل االســتثمار فــي نطــاق
حصــة المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر بهــا .يتــم حــذف الخســائر غيــر المحققة
بنفــس طريقــة حــذف األربــاح غيــر المحققــة ،ولكــن فقــط إلــى المــدى الــذي ال
يوجــد عنــده دليــل علــى انخفــاض القيمــة.
يتــم احتســاب التغيــرات فــي حصــص الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة فــي
الشــركات التابعــة التــي ال يترتــب عليهــا فقــدان ســيطرة المجموعــة علــى هــذه
الشــركات التابعــة كمعامــات حقــوق ملكيــة .يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة
لحصــص المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة لكــي تعكــس التغيــرات فــي
الحصــص الخاصــة بهــم فــي الشــركات التابعــة .يتــم مباشــرةً االعتــراف بالفــرق
بيــن القيمــة التــي يتــم مــن خاللهــا تعديــل الحصــص غيــر المســيطرة وبيــن
القيمــة العادلــة للثمــن المدفوع/المســتحق الدفــع أو المقبوض/المســتحق
القبــض ،ضمــن حقــوق الملكيــة وتكــون منســوبة إلــى مالكــي المجموعــة.
(ج)

فقد السيطرة

أي من الشــركات التابعــة ،يتم االعتراف
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى ٍ
باألربــاح أو الخســائر ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد ويتــم احتســابها
علــى أنهــا الفــرق بيــن ( )1إجمالــي القيمــة العادلــة للثمــن المقبــوض والقيمــة
العادلــة ألي حصــة محتفــظ بهــا؛ و ( )2القيمــة الدفتريــة الســابقة للموجــودات
وأي مــن حقــوق
(بمــا فيهــا الشــهرة) ،ومطلوبــات الشــركة التابعــة ٍ
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أســاس التوحيد (تابع)

الملكيــة غيــر المســيطرة .يتــم احتســاب جميــع المبالــغ المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي
اإليــرادات الشــاملة األخــرى المتعلقــة بالشــركة التابعــة كمــا لــو كانــت المجموعــة
قــد اســتبعدت مباشــرة الموجــودات أو المطلوبــات المتعلقــة بالشــركة التابعــة
(يتــم إعــادة التصنيــف إلــى األربــاح أو الخســائر أو التحويــل مباشــرةً إلــى فئــة
أخــرى مــن حقــوق الملكيــة).
تعتبــر القيمــة العادلــة ألي اســتثمار محتفــظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة
بتاريــخ فقــدان الســيطرة كالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف األولــي للمحاســبة
الالحقــة بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إعــداد التقاريــر الماليــة
(الصــادر فــي  ،)2010حيثمــا ينطبــق ،بالتكلفــة عنــد االعتــراف األولــي باالســتثمار
فــي شــركة زميلــة أو ائتــاف مشــترك.
(د)

العمالت األجنبية

عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل جميــع معامــات
شــركات المجموعــة التــي تتــم بعمــات غيــر العملــة التشــغيلية (بالعمــات
األجنبيــة) وفقـ ًـا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات .فــي نهايــة
كل فتــرة تقريــر ،يتــم إعــادة تحويــل البنــود الماليــة المقومــة بعمــات أجنبيــة
وفقـ ًـا ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .بالنســبة للبنــود غيــر الماليــة
المدرجــة بالقيمــة العادلــة والتــي تتــم بعمــات أجنبيــة ،يتــم إعــادة تحويلهــا
وفقـ ًـا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .ال يتــم إعــادة
المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــات األجنبيــة.
تحويــل البنــود غيــر الماليــة ُ
(هـ)

منشآت ألغراض خاصة

تتمثــل المنشــآت ألغــراض خاصــة بشــركات يتــم إنشــاؤها ألغــراض خاصــة
ومحــددة تمامـ ًـا مثــل توريــق األصــول أو تنفيــذ معامــات تمويــل خاصــة .يتــم
توحيــد المنشــآت ألغــراض خاصــة إذا رأت المجموعــة أن لهــا ســيطرة علــى
ً
اســتنادا إلــى تقييــم جوهــر عالقتهــا مــع المجموعــة ومخاطــر
تلــك المنشــأة،
وامتيــازات المنشــأة المعنيــة.
(و)

أنشطة األمانة

مؤتمــن أو بصفــة أخــرى بمــا ينتــج عنــه االحتفــاظ أو
تعمــل المجموعــة بصفتهــا
َ
إيــداع موجــودات بصفــة األمانــة بالنيابــة عــن الصناديــق أو المؤسســات األخرى.
ال يتــم إدراج هــذه الموجــودات واإليــرادات الناتجــة عنهــا ضمــن البيانــات الماليــة
الموحــدة نظـ ً
ـرا ألنهــا ليــس موجــودات المجموعــة.
(ز)

االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

ً
ً
هامــا
تأثيــرا
تتمثــل الشــركة الزميلــة فــي المنشــأة التــي تمــارس المجموعــة
عليهــا .إن التأثيــر الهــام هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قــرارات السياســة
الماليــة والتشــغيلية فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ولكنــه ال يمثــل ســيطرة أو
ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات .يتمثــل االئتالف المشــترك فــي ترتيب
مشــترك حيــث يكــون للجهــات التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب
ً
حقوقــا فــي صافــي موجــودات الترتيــب المشــترك .إن الســيطرة المشــتركة
ً
هــي المشــاركة المتفــق عليهــا تعاقديــا للســيطرة علــى الترتيــب التــي تظهــر
فقــط عندمــا تســتلزم القــرارات حــول األنشــطة ذات صلــة موافقــة الجهــات
التــي تتشــارك الســيطرة باإلجمــاع.

[تتمة]

عنــد االســتحواذ علــى اســتثمار فــي شــركة زميلــة أو ائتــاف مشــترك ،فــإن أي
فائــض لتكلفــة االســتثمار علــى حصــة المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة
للموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة القابلــة للتحديــد للشــركات
الزميلــة أو االئتالفــات المشــتركة المعتــرف بهــا فــي تاريــخ االســتحواذ يتــم
االعتــراف بــه كشــهرة تجاريــة ،التــي يتــم إدراجهــا ضمــن القيمــة الدفتريــة
لالســتثمار .يتــم االعتــراف بــأي فائــض فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي
القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة القابلــة
للتحديــد علــى تكلفــة االســتحواذ ،بعــد إعــادة التقييــم ،مباشــرة فــي بيــان األربــاح
أو الخســائر الموحــد خــال فتــرة االســتحواذ علــى االســتثمار.
يتــم إدراج نتائــج وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة أو االئتالفــات
المشــتركة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة باســتخدام طريقــة حقــوق
الملكيــة للمحاســبة مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه االســتثمار شــركة زميلــة
ً
ً
مبدئيــا
وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم االعتــراف
أو ائتــاف مشــترك.
باالســتثمار فــي شــركة زميلــة أو ائتــاف مشــترك فــي بيــان المركــز المالــي
ً
الحقــا
الموحــد بالتكلفــة ،بمــا فــي ذلــك تكلفــة المعاملــة ،ويتــم تعديلــه
لالعتــراف بحصــة المجموعــة فــي األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة
األخــرى للشــركات الزميلــة أو االئتالفــات المشــتركة.
عندمــا تزيــد حصــة المجموعــة فــي الخســائر عــن حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة
أو االئتــاف المشــترك (التــي تتضمــن أيــة حصــص طويلــة األجــل ،التــي وفقـ ًـا
لطبيعتهــا ،تشــكل جـ ً
ـزءا مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي شــركة زميلــة أو
ائتــاف مشــترك) تتوقــف المجموعــة عــن االعتــراف بحصتهــا فــي أيــة خســائر
إضافيــة .يتــم االعتــراف بالخســائر اإلضافيــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه
لــدى المجموعــة التزامــات قانونيــة أو ضمنيــة متكبــدة أو تكــون قدمــت دفعات
بالنيابــة عــن الشــركة الزميلــة أو االئتــاف المشــترك.
يتــم تطبيــق متطلبــات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لتحديــد فيمــا
إذا كان مــن الضــروري االعتــراف بــأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة فيمــا
يتعلــق باســتثمار المجموعــة فــي شــركة زميلــة أو ائتــاف مشــترك .عندمــا
يكــون ذلــك ضروريـ ًـا ،يتــم اختبــار إجمالــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار (بمــا فــي
ذلــك الشــهرة) للتحقــق مــن إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة كأصــل فــردي
وذلــك مــن خــال مقارنــة المبلــغ القابــل للتحصيــل لــه (القيمــة مــن االســتخدام
والقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكاليــف البيــع أيهمــا أعلــى) مــع القيمــة الدفتريــة لــه.
إن أيــة خســائر معتــرف بهــا النخفــاض القيمــة والتــي تشــكل جـ ً
ـزءا مــن القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار ويتــم تحميلهــا علــى بيــان األربــاح أو الخســائر .يتــم االعتــراف
بــأي عكــس لخســارة انخفــاض القيمــة ضمــن النطــاق الــذي يزيــد فيــه المبلــغ
القابــل للتحصيــل لالســتثمار الحقـ ًـا.
تتوقــف المجموعــة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة عندمــا يتوقــف
االعتــراف باالســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو االئتــاف المشــترك .عندمــا
تحتفــظ المجموعــة بحصتهــا فــي شــركة زميلــة أو ائتــاف مشــترك ســابق
وتكــون هــذه الحصــة عبــارة عــن موجــودات ماليــة ،تقــوم المجموعــة بقيــاس
الحصــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك التاريــخ ويتــم اعتبــار القيمــة
العادلــة هــي قيمتهــا العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي .الفــرق بيــن القيمــة
العادلــة للشــركة الزميلــة أو االئتــاف المشــترك فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه
إيقــاف طريقــة حقــوق الملكيــة والقيمــة العادلــة ألي حصــة محتفــظ بهــا أو
أي متحصــات مــن اســتبعاد جــزء مــن الحصــة فــي شــركة زميلــة أو ائتــاف
مشــترك يتــم إدراجهــا عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر مــن اســتبعاد شــركة زميلــة
أو ائتــاف مشــترك.
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3

أســاس التوحيد (تابع)

(ز)

االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة (تابع)

تســتمر المجموعــة فــي اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة عندمــا يصبــح
ً
ـتثمارا في ائتالف مشــترك أو يصبح االســتثمار
االســتثمار في شــركة زميلة اسـ
ً
ـتثمارا فــي شــركة زميلــة .ال يتــم إعــادة قيــاس القيمــة
فــي ائتــاف مشــترك اسـ
العادلــة عنــد حــدوث تلــك التغيــرات فــي حصــص الملكيــة.
عنــد اســتبعاد شــركات زميلــة أو ائتالفــات مشــتركة يتســبب فــي فقــد
المجموعــة للتأثيــر الهــام علــى تلــك الشــركات الزميلــة أو االئتالفــات المشــتركة.
باإلضافــة لذلــك ،تقــوم المجموعــة باحتســاب كافــة المبالــغ المعتــرف بهــا
سـ ً
ـابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركات الزميلــة
ً
الزمــا فيمــا
أو االئتالفــات المشــتركة علــى نفــس األســاس الــذي قــد يكــون
إذا قــد تــم اســتبعاد تلــك الشــركة مباشــرة مــن الموجــودات أو المطلوبــات
بنــاء علــى ذلــك ،فــي حــال كان ســيتم إعــادة تصنيــف األربــاح
ذات العالقــة.
ً
ً
ســابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن قبــل
أو الخســائر المعتــرف بهــا
تلــك الشــركات الزميلــة أو االئتالفــات المشــتركة فــي األربــاح أو الخســائر مــن
اســتبعاد الموجــودات أو المطلوبــات ذات صلــة ،فــإن المجموعــة تقــوم بإعــادة
تصنيــف األربــاح أو الخســائر مــن حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر
(كتعديــل إلعــادة التصنيــف) عندمــا يتــم فقــد التأثيــر العــام علــى تلــك الشــركات
الزميلــة واالئتالفــات المشــتركة.
عندمــا تقــوم أحــد شــركات المجموعــة بإجــراء معامــات مــع أحــد الشــركات
الزميلــة أو االئتالفــات المشــتركة ،يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتــج
عــن المعامــات مــع الشــركة الزميلــة أو االئتــاف المشــترك ضمــن البيانــات
الماليــة الموحــدة للمجموعــة فقــط إلــى مــدى الحصــص فــي الشــركة الزميلــة أو
االئتــاف المشــترك الــذي ال يتعلــق بالمجموعــة.

4

السياســات المحاسبية الهامة

(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

االعتراف باإليرادات والمصروفات
يتــم االعتــراف باإليــرادات عندمــا يتــم تحويــل المخاطــر واالمتيــازات الهامــة
للملكيــة إلــى العميــل ،ويكــون مــن المرجــح اســترداد الثمــن المســتحق ويمكــن
تقديــر التكاليــف ذات الصلــة واحتماليــة إعــادة البضائــع بصــورة موثوقــة ،ولــم
يعــد هنــاك أي تدخــل مــن اإلدارة بشــأن البضائــع وعندمــا يمكــن قيــاس قيمــة
اإليــرادات بصــورة موثوقــة.

إيرادات الرسوم والخدمات
يتــم االعتــراف بإيــرادات الرســوم والخدمــات المقدمــة مــن قبــل المجموعــة
خــال الفتــرة علــى أســاس االســتحقاق عندمــا يتــم تقديــم الخدمــات وعــدم
وجــود شــكوك جوهريــة حــول اســترداد الثمــن المســتحق .يتــم االعتــراف
باألتعــاب المكتســبة مــن تنفيــذ أعمــال هامــة علــى أنهــا إيــرادات عندمــا يتــم
إنجــاز األعمــال.

إيرادات ومصروفات الفائدة
تتألــف إيــرادات الفائــدة مــن إيــرادات حســابات ودائــع ألجــل وتحــت الطلب ويتم
االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد اســتحقاقها باســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعلــي .تتألــف مصروفــات الفائــدة مــن تكاليــف االقتــراض
ويتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة
الفعلــي .تتــم رســملة تكاليــف االقتــراض عنــد تأهيــل الموجــودات بتكلفــة
تأهيــل األصــل.

إيرادات توزيعات األرباح
يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح عنــد ثبــوت حــق المجموعــة فــي
اســتالم مبلــغ.

االستثمارات العقارية
تتمثــل االســتثمارات العقاريــة بعقــارات محتفــظ بهــا لجنــي إيجــارات و/أو
عوائــد رأســمالية (بمــا فــي ذلــك العقــارات قيــد اإلنشــاء المحتفــظ بهــا لنفــس
األغــراض) .يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة مبدئيــا بالتكلفــة ،ويتــم قياســها
الحقــا علــى أســاس القيمــة العادلــة ،مــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
المعتــرف بهــا ضمــن األربــاح أو الخســائر.
يتــم إيقــاف االعتــراف باالســتثمارات العقاريــة عنــد اســتبعادها أو ســحبها
ـكل نهائــي مــن االســتخدام وعندمــا ال يكــون مــن المتوقــع تحقيــق منافــع
بشـ ٍ
اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها .يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة
عــن إيقــاف االعتــراف باالســتثمارات العقاريــة (المحتســبة علــى أنهــا الفــرق بيــن
صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل) ،فــي بيــان األربــاح
أو الخســائر الموحــد فــي الفتــرة التــي يتــم خاللهــا إيقــاف االعتــراف .يتــم إجــراء
تحويــات إلــى بنــد االســتثمارات العقاريــة عندمــا ،وفقــط عندمــا ،يكــون هنــاك
تغييــر فــي االســتخدام ويســتدل علــى ذلــك مــن خــال إنهــاء شــغل المالــك
للعقــار أو بــدء عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى طــرف آخــر أو االنتهــاء مــن اإلنشــاء أو
التطويــر.
يتــم إجــراء تحويــات مــن بنــد االســتثمارات العقاريــة عندمــا ،وفقــط عندمــا،
يكــون هنــاك تغييــر فــي االســتخدام ويســتدل علــى ذلــك مــن خــال بــدء شــغل
المالــك للعقــار أو البــدء بالتطويــر بغــرض البيــع.
الممتلكات والتركيبات والمعدات
يتــم بيــان الممتلــكات والتركيبــات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة بعــد تنزيــل
االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة ،إن وجــدت.
تشــتمل التكلفــة التاريخيــة علــى المصروفــات المنســوبة مباشــرة إلــى حيــازة
الموجــودات .يتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو يتــم
االعتــراف بهــا علــى أنهــا أصــل منفصــل ،حســبما يكــون مالئمـ ًـا ،فقــط عندمــا
يكــون مــن المرجــح أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بهــذا
البنــد إلــى المجموعــة ويكــون باإلمــكان قيــاس تكلفــة البنــد بصــورة موثوقــة.
يتــم تحميــل كافــة مصروفــات عمليــات اإلصــاح والصيانــة األخــرى علــى األربــاح
والخســائر خــال الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.
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السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

الممتلــكات

 4 – 3ســنوات
 30ســنة

األثــاث والتركيبــات

 7 – 3ســنوات

المعــدات المكتبيــة

 10 – 2ســنوات

الســيارات

يتألــف بنــد النقــد واألرصــدة المصرفيــة فــي بيــان المركــز المالــي مــن
النقــد لــدى البنــوك والنقــد فــي المجموعــة وودائــع قصيــرة األجــل.
لغــرض بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد ،يشــتمل النقــد ومــا يعادلــه علــى النقد
فــي المجموعــة واألرصــدة المصرفيــة وودائــع قصيــرة األجــل ذات اســتحقاق
أصلــي ثالثــة أشــهر أو أقــل.
الموجودات المالية – السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018

يتــم تحميــل االســتهالك بغــرض شــطب التكلفــة ،علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
المقــدرة للموجــودات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت كمــا يلــي:

تحســينات علــى عقــارات مســتأجرة

النقد واألرصدة المصرفية

 5 – 3ســنوات

ال يتــم احتســاب اســتهالك علــى األراضــي المملوكــة تملــك حــر .تتــم مراجعــة
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيمــة المتبقيــة وطــرق االســتهالك فــي نهايــة كل
ســنة ،مــع احتســاب تأثيــر التغيــرات فــي التقديــرات المحتســبة بأثــر مســتقبلي.
يتــم إيقــاف االعتــراف ببنــود الممتلــكات والتركيبــات والمعــدات عند اســتبعادها
أو عندمــا ال يكــون مــن المتوقــع تحقيــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن
اســتخدام األصــل بشــكل مســتمر .يتــم احتســاب األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن
إيقــاف بنــود الممتلــكات والتركيبــات والمعــدات علــى أنهــا الفــرق متحصــات
البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ،ويتــم االعتــراف بهــذه األربــاح أو الخســائر فــي
بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.
يتــم تســجيل العقــارات أو الموجــودات قيــد اإلنشــاء ألغــراض اإلنتــاج أو التوريــد
أو ألغــراض إداريــة بالتكلفــة ناقصـ ًـا خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا ،إن
وجــدت .تشــتمل التكلفــة علــى كافــة التكاليف المباشــرة المنســوبة إلى تصميم
وإنشــاء العقــار بمــا فــي ذلــك تكاليــف الموظفيــن ذات الصلــة باإلضافــة إلــى،
بالنســبة للموجــودات المؤهلــة ،تكاليــف التمويــل المرســملة وفقـ ًـا للسياســة
المحاســبية للمجموعــة .عندمــا تصبــح الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المزمــع
لهــا ،يتــم تحويــل األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز إلــى الفئــة المناســبة مــن
فئــات الممتلــكات والتركيبــات والمعــدات ويتــم احتســاب االســتهالك عليهــا
وفقـ ًـا للسياســة المحاســبية للمجموعــة.

االعتراف المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح أحد شركات
ً
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
المجموعة
القياس المبدئي
ً
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .عنــد
يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة
االعتــراف المبدئــي ،يتــم إضافــة أو خصــم تكاليــف المعامــات المنســوبة
مباشــرة الســتحواذ أو إصــدار الموجــودات والمطلوبــات الماليــة (خــاف
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر) مــن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات
ً
فــورا بتكاليــف المعاملــة
الماليــة ،حيثمــا يكــون مناســبا .يتــم االعتــراف
المنســوبة مباشــرة إلــى االســتحواذ ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.
يتــم االعتــراف وإيقــاف االعتــراف بجميــع المشــتريات أو المبيعــات بالطريقــة
االعتياديــة فــي تاريــخ المتاجــرة .إن المبيعــات أو المشــتريات بالطريقة االعتيادية
هــي مشــتريات أو مبيعــات لموجــودات ماليــة تتطلــب تســليم الموجــودات
المعنيــة فــي إطــار زمنــي محــدد حســب التنظيمــات أو األعــراف الســوقية .يتــم
الحقـ ًـا قيــاس جميــع الموجــودات المعتــرف بهــا بالكامــل إمــا بالتكلفــة المطفــأة
ـاء علــى تصنيــف الموجــودات الماليــة.
أو القيمــة العادلــة ،بنـ ً
التكلفة المطفأة وطريقة معدل الربح الفعلي
إن طريقــة معــدل الربــح الفعلــي هــي طريقــة احتســـاب التكلفــة المطفـــأة
لــأدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة وتوزيــع اإليــرادات علــى
مــدى الفتــرة ذات الصلــة .يتمثــل معــدل الربــح الفعلــي فــي المعدل المســتخدم
الحتســاب القيمــة الحاليــة للمقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة (بمــا فــي
ذلــك كافــة الرســـوم والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة التــي تشــكل جـ ً
ـزءا مــن
معــدل الربــح الفعلــي وتكاليــف المعامــات واألقســـاط أو الخصومــات األخــرى)
مــن خــال العمــر االفتراضــي المقــدر لــأدوات التمويليــة واالســتثمارية ،إن
كان مناسبــ ًـا ،خــال فتـــرة أقصــر للتوصــل إلــى صافــي القيمــة الدفتريـــة عنــد
االعتـــراف المبـــدئي .يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي بيــان األربــاح أو الخســائر
الموحــد علــى أســاس معــدل الربــح الفعلــي لــأدوات التمويليــة واالســتثمارية
المقاســة الحقـ ًـا بالتكلفــة المطفــأة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عنــد االعتــراف المبدئــي ،قــد تختــار المجموعــة بشــكل نهائــي (علــى أســاس كل
أداة علــى حــدة) تصنيــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المتوافقــة
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى .ال يجــوز تصنيــف االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى إذا كان محتفــظ بــه بغــرض المتاجــرة.
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السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى

(تابع)

يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة فــي
الحــاالت التاليــة:
	•إذا كان قــد تــم االســتحواذ عليهــا أساسـ ًـا بغــرض البيــع علــى المــدى
القريــب؛ أو
	•إذا كانــت عنــد االعتــراف المبدئــي تمثــل جـ ً
ـزءا مــن محفظــة أدوات
ً
معــا وكان هنــاك دليــل علــى نمــط
ماليــة محــددة تقــوم المجموعــة بإدارتهــا
فعلــي حديــث لتحقيــق أربــاح قصيــرة األجــل.
يتــم مبدئيـ ًـا قيــاس الموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة .ويتــم قياســها الحقـ ًـا
بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة مــن تغيــرات القيمــة
العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى .لــن يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو
الخســائر المتراكمــة إلــى األربــاح أو الخســائر عنــد االســتبعاد.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة علــى أنهــا بالقيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،مــا لــم تصنفهــا المجموعــة اســتثمار
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى عنــد االعتــراف المبدئــي.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة (خــاف أدوات حقــوق الملكيــة) ،التــي ال
تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،الموجــودات الماليــة (خــاف أدوات حقــوق
الملكيــة) ،التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة ولكنهــا مصنفــة علــى أنهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــن خــال األربــاح أو الخســائر .قــد يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة (خــاف
أدوات حقــوق الملكيــة) علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر ،عنــد االعتــراف المبدئــي إذا كان هــذا التصنيــف يمنــع أو يحــد بشــكل
كبيــر مــن حــاالت عــدم اتســاق القيــاس أو االعتــراف التــي قــد تنشــأ مــن قيــاس
الموجــودات أو المطلوبــات أو االعتــراف باألربــاح أو الخســائر علــى أســس
مختلفــة.

ال تقــوم المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة (خــاف أدوات حقــوق
الملكيــة) علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة مــن التكلفــة المطفــأة إلــى القيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر فــي حالــة تغييــر نمــط األعمــال ولــم
يعــد يتــم الوفــاء بمعاييــر التكلفــة المطفــأة بعــد .ال ُيســمح بإعــادة تصنيــف
الموجــودات الماليــة (خــاف أدوات حقــوق الملكيــة) المصنفــة علــى أنهــا

بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،عنــد االعتــراف المبدئــي.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر
فــي نهايــة فتــرة كل تقريــر ،مــع بيــان أي أربــاح أو خســائر تنتــج عــن إعــادة
القيــاس المعتــرف بــه ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد .يتــم إدراج
صافــي األربــاح أو الخســائر المعتــرف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد
تحــت بنــد «األربــاح مــن االســتثمارات األخــرى بالقيمــة العادلــة” فــي بيــان
األربــاح أو الخســائر الموحــد.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتــم فــي تاريــخ كل تقريــر تقييــم الموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفة
المطفــأة لتحديــد إن كان هنالــك انخفــاض فــي القيمــة .يعتبــر األصــل المالــي
الــذي يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة قــد تعــرض النخفــاض القيمــة عنــد وجــود
دليــل موضوعــي ،نتيجــة وقــوع حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل
المالــي ،علــى تأثــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.
تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة ،وال تقتصر على ما يلي:
المصــدر أو الطــرف المقابــل؛z
	•التعثــر المالــي الجوهــري مــن قبــل ُ
انتهــاك العقــد ،مثــل التأخــر أو التخلــف عــن دفــع األربــاح أو المبلــغ األصلــي؛
	•أن يصبــح مــن المحتمــل أن يتعــرض العميــل لإلفــاس أو إعــادة
الهيكلــة الماليــة؛ أو
	•تالشــي وجــود ســوق نشــط لتلــك األداء الماليــة نتيجــة للتحديــات
االقتصاديــة.
تمثــل قيمــة خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا الفــرق بين القيمــة الدفترية
لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة التــي تعكــس
قيمــة الضمــان والمحتســبة باســتخدام معــدل الربــح الفعلــي األصلــي لألصــل
المالي.
يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي بمبلــغ خســارة االنخفــاض
بالقيمــة مباشــرةً  ،وذلــك لكافــة األصــول الماليــة باســتثناء الموجــودات
االســتثمارية ،حيــث يتــم تخفيــض القيمــة الدفترية باســتخدام حســاب مخصص
انخفــاض القيمــة .عندمــا تعتبــر الموجــودات االســتثمارية غيــر قابلــة للتحصيــل،
يتــم شــطبها مقابــل حســاب مخصــص انخفــاض القيمــة .يتــم إضافــة
االســتردادات الالحقــة للمبالــغ المشــطوبة فــي وقــت ســابق مقابــل حســاب
مخصــص انخفــاض القيمــة .يتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة الدفتريــة
لحســاب مخصــص انخفــاض القيمــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.
فــي حــال تدنــى مبلــغ خســائر انخفــاض القيمــة فــي فتــرة الحقــة ،وكان
باإلمــكان ربــط التدنــي بشــكل موضوعــي بحــدث وقــع بعــد االعتــراف
بانخفــاض القيمــة ،يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا
مــن خــال بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد علــى أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة
للموجــودات بتاريــخ عكــس االنخفــاض بالقيمــة المبلــغ الــذي كانــت ســتؤول
إليــه التكلفــة المطفــأة فيمــا لــو لــم يتــم االعتــراف باالنخفــاض بالقيمــة.
تقــوم الشــركة ،فــي تاريــخ كل تقريــر ،بمراجعــة القيــم الدفتريــة الخاصــة
بموجوداتهــا غيــر الماليــة (باســتثناء الموجــودات البيولوجيــة واالســتثمارات
العقاريــة والمخــزون وموجــودات الضريبــة المؤجلــة) للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك
أي مؤشــر علــى تعرضهــا النخفــاض فــي القيمــة .فــي حالــة وجــود مثــل ذلــك
المؤشــر ،يتــم تقديــر قيمــة األصــل القابلــة لالســترداد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)

[تتمة]

	•االســتثمارات فــي ســندات الديــن ذات مخاطــر ائتمــان منخفضــة
فــي تاريــخ التقريــر ،و
	•ســندات الديــن األخــرى واألرصــدة المصرفيــة التــي لــم تــزداد مخاطــر
االئتمــان المرتبطــة بهــا بصــورة جوهريــة منــذ االعتــراف المبدئــي بهــا (أي مخاطر
التعثــر التــي تحــدث علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة).
يتــم دائمـ ًـا قيــاس مخصصــات الخســائر للذمــم المدينــة التجاريــة وموجــودات
العقــود بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة على مــدى عمــر األداة المالية.

	•يتــم اختبــار الشــهرة بصــورة ســنوية مقابــل انخفــاض القيمــة.
ً
معــا فــي أصغــر
لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم تجميــع الموجــودات
مجموعــة مــن الموجــودات التــي تنتــج تدفقــات نقديــة داخلــة مــن االســتخدام
المســتمر وتكــون مســتقلة إلــى أبعــد الحــدود عــن التدفقــات النقديــة
الداخلــة للموجــودات األخــرى أو الوحــدات المنتجــة للنقــد .يتــم تخصيــص
الشــهرة التــي تنتــج عنــد دمــج األعمــال إلــى الوحــدات المنتجــة للنقــد أو
مجموعــات الوحــدات المنتجــة للنقــد التــي يتوقــع أن تســتفيد مــن الدمــج.
تتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل مــا أو الوحــدة المنتجــة للنقــد
ً
ناقصــا تكاليــف البيــع ،أيهمــا
بالقيمــة مــن االســتخدام أو القيمــة العادلــة
أكبــر .ترتكــز القيمــة مــن االســتخدام علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة مخصومــة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل
الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة لقيمــة المــال فــي ذلــك
الوقــت والمخاطــر المتعلقــة بذلــك األصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد.
يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة
ألصــل مــا أو وحدتــه المنتجــة للنقــد عــن قيمتــه القابلــة لالســترداد.
أوال
يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة ضمــن األربــاح أو الخســائر .يتــم ً
تخصيــص خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا لتخفيــض القيمــة الدفتريــة
ألي شــهرة تجاريــة مخصصــة إلــى الوحــدات المنتجــة للنقــد ثــم لتخفيــض
القيــم الدفتريــة للموجــودات األخــرى فــي الوحــدة المنتجــة للنقــد بالتناســب.
لــم يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة الخاصــة بالشــهرة .فيمــا يتعلــق
بالموجــودات األخــرى ،يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة فقــط إلــى المــدى
الــذي ال تزيــد معــه القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة الدفتريــة التــي كان
ســيتم تحديدهــا ،صافيــة مــن االســتهالك أو اإلطفــاء ،إذا لــم يكــن قــد تــم
االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة.

تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة فــي خســائر
االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر المحتمــل علــى مــدى
العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة .تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12
شـ ً
ـهرا فــي الجــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التعثــر
ً
المحتمــل حدوثهــا خــال  12شــهرا بعــد تاريــخ التقريــر (أو خــال فتــرة أقصــر إذا
كان العمــر المتوقــع لــأداة أقــل مــن  12شـ ً
ـهرا).
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تتمثــل الفتــرة القصــوى التــي يتــم أخذهــا باالعتبــار عنــد تقديــر خســائر االئتمــان
المتوقعــة فــي الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي تتعرض خاللهــا المجموعة
لمخاطــر االئتمــان.

األدوات المالية وموجودات العقود
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بمخصصــات للخســائر فيمــا يتعلــق بخســائر
االئتمــان المتوقعــة مــن:
ً
مقدما
	•الذمم المدينة التجارية والمبالغ المدفوعة
	•ودائع لضمانات األسواق المالية
	•المستحق من أسواق األوراق المالية واألرصدة المصرفية
تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســائر بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان
المتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي ،باســتثناء البنــود التاليــة حيــث يتــم قياس
مخصصــات الخســائر بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهر:

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألداة ماليــة قــد زادت بشــكل
ملحــوظ منــذ االعتــراف المبدئــي وعنــد تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة ،يأخــذ
المجموعــة باالعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة المالئمــة والمتاحــة دون
تكلفــة أو مجهــود زائــد والتــي تشــمل التحليــات والمعلومــات الكميــة والنوعيــة
بنـ ْـا ًء علــى الخبــرة الســابقة للصنــدوق وتقييــم الجــدارة االئتمانيــة والمعلومــات
االستشــرافية.
تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة باألصــل المالــي قــد زادت
بصــورة جوهريــة إذا كان متأخــر الســداد ألكثــر مــن  30يومـ ًـا.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر السداد عندما:
	•يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يفــي المقتــرض بالتزاماتــه االئتمانيــة
بالكامــل تجــاه المجموعــة دون لجــوء المجموعــة التخــاذ إجــراءات مثــل مصــادرة
الضمــان (إن وجــد)؛ أو
ً
يوما.
	•يكون األصل المالي متأخر السداد لمدة تزيد عن 90
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السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

انخفاض القيمة – السياسة المطبقة بعد  1يناير ( 2018تابع)
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي التقديــر المرجــح لخســائر االئتمــان .يتــم
قيــاس خســائر االئتمــان علــى أنهــا القيمــة الحاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقــدي
(أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة إلــى المنشــأة وفقـ ًـا للعقــد وبيــن
التدفقــات النقديــة التــي يتوقــع المجموعــة الحصــول عليهــا) .يتــم تخفيــض
خســائر االئتمــان المتوقعــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل المالــي.
االنخفاض االئتماني للموجودات المالية
تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة
المســجلة بالتكلفــة المطفــأة قــد تعرضــت النخفــاض ائتمانــي .يعتبــر األصــل
المالــي أنــه ’تعــرض النخفــاض ائتمانــي‘ عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر
ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.
تشــتمل األدلــة الموضوعيــة علــى تعــرض األصــل المالــي النخفــاض ائتمانــي
علــى البيانــات الملحوظــة التاليــة:
المصدر؛
	•الصعوبات المالية الحادة من قبل المقترض أو ُ
ً
يوما؛
	•اإلخالل بالعقد ،مثل التأخر في السداد لمدة تزيد عن 90
	•إعــادة جدولــة قــرض أو دفعــة مقدمــة مــن قبــل المجموعة بشــروط
مــا كانــت المجموعــة لتقبلهــا فــي ظــروف أخرى؛
	•أن يكــون مــن المحتمــل تعــرض المقتــرض لإلفــاس أو إعــادة
هيكلــة ماليــة أخــرى؛ أو
	•عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية.
عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي.
يتــم خصــم مخصصــات الخســائر للموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها
بالتكلفــة المطفــأة مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للموجــودات .فيمــا يتعلــق
بســندات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،يتــم
تحميــل مخصــص الخســائر علــى األربــاح أو الخســائر ويتــم االعتــراف بــه ضمــن
اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

الشطب
يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة ألصــل مالــي طالمــا ال توجــد لــدى
المجموعــة احتماليــة معقولــة الســترداد األصــل المالــي ســواء بصــورة كليــة
أو جزئيــة .بالنســبة للعمــاء مــن األفــراد ،يوجــد لــدى المجموعــة سياســة

لشــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة عندمــا يكــون األصــل المالــي متأخــر الســداد
ً
بنــاء علــى الخبــرة التاريخيــة لالســترداد الموجــودات المماثلــة.
يومــا
لمــدة 365
ً
أمــا بالنســبة للعمــاء مــن المؤسســات ،تقــوم المجموعــة بتقييــم توقيــت
وقيمــة المشــطوبات علــى أســاس فــردي فيمــا إذا كان هنــاك احتمــال معقــول
لالســترداد .ال تتوقــع المجموعــة اســترداد ملحــوظ للمبالــغ المشــطوبة .إال أن
الموجــودات الماليــة المشــطوبة قــد تظــل خاضعــة إلجــراءات التطبيــق بغــرض
االلتــزام بإجــراءات المجموعــة فيمــا يتعلــق باســترداد المبالــغ المســتحقة.

إيقاف االعتراف
تقــوم المجموعــة بإيقــاف االعتــراف بالموجــودات الماليــة عندمــا تنتهــي
حقوقهــا التعاقديــة فــي الحصــول علــى تدفقــات نقديــة مــن الموجــودات
الماليــة أو عندمــا تقــوم بنقــل الموجــودات الماليــة وكافــة مخاطــر وامتيــازات
الملكيــة بصفــة فعليــة إلــى جهــة أخــرى .إذا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو
باالحتفــاظ بكافــة مخاطــر وامتيــازات الملكيــة بصــورة فعليــة وتســتمر ســيطرتها
علــى الموجــودات المنقولــة ،تقــوم المجموعــة باالعتــراف بحصتهــا المحتفــظ
بهــا فــي الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة المتعلقــة بالمبالــغ التــي
قــد تدفعهــا .فــي حالــة احتفــاظ المجموعــة بكافــة مخاطــر وامتيــازات ملكيــة
الموجــودات الماليــة المنقولــة بصــورة فعليــة ،تســتمر المجموعــة فــي االعتراف
بالموجــودات الماليــة وتقــوم أيضــا باالعتــراف بالمتحصــات المقبوضــة مــن
التمويــل المضمــون.
عنــد إيقــاف االعتــراف المبدئــي ألصــل مالــي مقــاس بالتكلفــة المطفــأة ،يتــم
االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وإجمالــي الثمــن المقبــوض أو
المســتحق القبــض فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.
عنــد إيقــاف االعتــراف بأصــل مالــي مقــاس بالقيمــة العادلة من خــال اإليرادات
الشــاملة األخــرى ،ال يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي تــم
بيــان قيمتهــا المتراكمــة سـ ً
ـابقا فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات إلــى
بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد ولكــن يتــم تحويلهــا إلــى األربــاح المحتجــزة فــي
حقــوق الملكيــة.

المقاصة
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم بيــان صافــي المبلــغ
ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد عندمــا ،وفقــط عندمــا ،يكــون لــدى
المجموعــة حــق قانونــي بمقاصــة هــذه المبالــغ وتكــون لديهــا الرغبــة إمــا فــي
تســوية المعامــات علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تحصيــل الموجــودات
وتســوية المطلوبــات بصــورة متزامنــة.
يتــم بيــان اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا
تجيــز ذلــك المعاييــر المحاســبية أو بالنســبة لألربــاح والخســائر الناتجــة عــن
مجموعــة معامــات مماثلــة كأنشــطة المتاجــرة التــي تزاولهــا المجموعــة .إن
المجموعــة طــرف فــي عــدة ترتيبــات ،مــن ضمنهــا اتفاقيــات تســوية رئيســية
التــي تكفــل للمجموعــة الحــق فــي مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات
الماليــة ولكــن عندمــا ال يكــون لديهــا الرغبــة إمــا فــي تســوية صافــي المبلــغ أو
تحصيــل الموجــودات وتســوية المطلوبــات بصــورة متزامنــة وعليــه يتــم بيــان
الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة علــى أســاس إجمالــي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

المطلوبات المالية
يتــم بصــورة مبدئيــة قيــاس المطلوبــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك القــروض،
بالقيمــة العادلــة ،صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة .ويتــم قياســها الحقـ ًـا بالتكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة مــع مصروفــات الفائــدة المعتــرف
بهــا علــى أســاس العائــد الفعلــي ،باســتثناء المطلوبــات قصيــرة األجــل عندمــا
يكــون االعتــراف بالفائــدة غيــر مــادي.

يمثــل معــدل الفائــدة الفعلــي طريقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة ألحــد
المطلوبــات الماليــة باإلضافــة إلــى توزيــع مصروفــات الفائــدة علــى الفتــرة
ذات الصلــة .يتمثــل معــدل الفائــدة الفعلــي بالمعــدل الــذي يتــم بموجبــه عــادةً
تخفيــض الدفعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن خــال الفتــرات المتوقعة
ً
مناســبا علــى مــدى فتــرة أقــل.
للمطلوبــات الماليــة أو حيثمــا يكــون

إيقاف االعتراف
تقــوم المجموعــة بإيقــاف االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا ،وفقــط

عندمــا ،يتــم الوفــاء بالتزامــات الشــركة أو يتــم الغاؤهــا أو انتهاؤهــا.
الموجودات المالية والمطلوبات المالية
-1

1االعتراف والقياس المبدئي

يتــم االعتــراف مبدئيـ ًـا بالذمــم التجاريــة المدينــة فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه.
يتــم االعتــراف مبدئيـ ًـا بكافــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة األخــرى
عندمــا تصبــح المجموعــة طرفـ ًـا فــي األحــكام التعاقديــة الخاصــة بــاألداة.
يتــم مبدئيـ ًـا قيــاس األصــل المالــي (مــا لــم يكــن ذمــة مدينــة تجاريــة ال تنطــوي
ً
مضافــا إليهــا
علــى عنصــر تمويلــي هــام) أو االلتــزام المالــي بالقيمــة العادلــة
تكاليــف المعامــات المنســوبة مباشــرة لالســتحواذ عليــه أو إصــداره وذلــك
للبنــد غيــر المصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .هــذا ويتــم
مبدئيـ ًـا قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تنطــوي علــى عنصــر تمويلــي
هــام بســعر المعاملــة.
-2

2التصنيف والقياس الالحق

ً
اعتبارا من  1يناير 2018
الموجودات المالية – السياسة المطبقة
عنــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم تصنيــف األصــل المالــي وفقـ ًـا لقياســه :بالتكلفــة
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
–اســتثمارات الديــن أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
–اســتثمارات حقــوق الملكيــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
ً
مبدئيا ما لم تقم
ال تتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة عقب االعتراف بها
المجموعــة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا إلدارة الموجــودات الماليــة ،وفــي هــذه الحالة

[تتمة]

تتــم إعــادة تصنيــف كافــة الموجــودات الماليــة التــي تأثــرت بهذا التغييــر في أول
يــوم مــن أول فتــرة يتــم إعــداد تقاريــر بشــأنها عقــب التغيير في نمــوذج األعمال.
يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة فــي حالــة تحقــق كلــي الشــرطين
التالييــن ويكــون غيــر مصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر:
	-أن يتــم االحتفــاظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى
االحتفــاظ باألصــول مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و
	-أن ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة المتعلقــة باألصــل
المالــي ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات
المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المســتحق.
يتــم قيــاس اســتثمارات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى فــي حالــة تحقــق كلــي الشــرطين التالييــن ويكــون غيــر مصنــف بالقيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر:
	-أن يتــم االحتفــاظ باالســتثمار ضمــن نمــوذج أعمــال يتحقــق أهدافــه
مــن خــال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــودات الماليــة؛ و
	-أن ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة المتعلقــة باألصــل
المالــي ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط دفعــات
المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المســتحق.
عنــد االعتــراف المبدئــي بأحــد اســتثمارات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ
بهــا للمتاجــرة ،قــد تقــرر المجموعــة بشــكل نهائــي عــرض التغيــرات
الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار ضمــن اإليــرادات الشــاملة
األخــرى .يتــم اتخــاذ هــذا القــرار بحســب كل اســتثمار علــى حــدة.
فيمــا يتعلــق بكافــة الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة علــى أنهــا مقاســة
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
كمــا هــو موضــح أعــاه ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر .ويتضمــن ذلــك كافــة الموجــودات الماليــة المشــتقة .عنــد االعتــراف
المبدئــي ،قــد تقــرر المجموعــة بشــكل نهائــي تحديــد األصــل المالــي الــذي ال
يفــي بمتطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر إذا كان هــذا التصنيــف ينهــي أو يقلــل بصــورة جوهريــة عــدم التوافــق
المحاســبي الــذي قــد ينشــأ فيمــا لــو تــم تصنيفهــا غيــر ذلــك.
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السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(أ)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
الموجــودات الماليــة – تقييــم نمــوذج األعمــال :السياســة المطبقــة اعتبـ ً
ـارا
مــن  1ينايــر 2018
تقــوم المجموعــة بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فــي إطــاره
االحتفــاظ باألصــل المالــي علــى مســتوى المحفظــة حيــث يوضــح ذلــك بشــكل
أفضــل الطريقــة التــي يتــم وفقـ ًـا لهــا إدارة األعمــال وتقديــم المعلومــات إلــى
اإلدارة .تتضمــن المعلومــات التــي تــم أخذهــا باالعتبــار مــا يلــي:
	-السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وكيفيــة تفعيــل تلــك
ً
عمليــا .يشــمل ذلــك مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى
السياســات
تحقيــق إيــرادات مــن الفائــدة المتعاقــد عليهــا ،مــع االحتفــاظ بمعــدل فائــدة
محــدد ،وتوافــق مــدة الموجــودات الماليــة مــع مــدة أي التزامــات ذات صلــة أو
التدفقــات النقديــة الخارجــة المتوقعــة أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال
بيــع الموجــودات؛
	-كيفيــة تقييــم أداء المحفظــة وإعــداد تقاريــر إلدارة المجموعــة
بشــأنها؛
	-المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات
الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال) وكيفيــة إدارة هــذه المخاطــر؛
	-كيفيــة تعويــض مــدراء النشــاط التجــاري  -علــى ســبيل المثــال ،مــا
إذا كان يتــم احتســاب التعويــض علــى أســاس القيمــة العادلــة للموجــودات
المــدارة أو التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تــم تحصيلهــا؛ و
	-مــدى تكــرار وحجــم وتوقيــت مبيعــات الموجــودات الماليــة فــي
فتــرات ســابقة ،وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعــات بشــأن نشــاط المبيعــات
فــي المســتقبل.
إن عمليــات تحويــل الموجــودات الماليــة إلــى أطــراف أخــرى مــن خــال معامالت
غيــر مؤهلــة إليقــاف االعتــراف ال تعتبــر مبيعــات لهــذا الغــرض ،وتســتمر
المجموعــة باالعتــراف بهــا.
إن الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو التــي تتــم إدارتهــا ويتــم
تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر.
الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية

تمثــل دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط :السياســة المطبقــة اعتبـ ً
ـارا
مــن  1ينايــر 2018

ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تعريــف «المبلــغ األصلــي» علــى أنــه القيمــة العادلــة
لألصــل المالــي عنــد االعتــراف المبدئــي .يتــم تعريــف «الفائــدة» علــى أنهــا
المقابــل المالــي للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ
األصلــي المســتحق خــال فتــرة زمنيــة محــددة ومخاطــر وتكاليــف اإلقــراض
األساســية األخــرى (مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،باإلضافــة إلــى
هامــش الربــح.

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تمثــل دفعــات المبلــغ
األصلــي والفائــدة فقــط ،تأخــذ المجموعــة باالعتبــار الشــروط التعاقديــة لــأداة.
يشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي ينطــوي علــى شــرط تعاقــدي
يمكــن أن يغيــر توقيــت أو قيمــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي حــال عــدم
اســتوفاء هــذا الشــرط .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،تراعــي المجموعة األمــور التالية:

	-أحــداث محتملــة مــن شــأنها أن تغيــر قيمــة أو توقيــت التدفقــات
النقديــة؛
	-الشــروط التــي قــد يترتــب عنهــا تغييــر ســعر الفائــدة التعاقــدي ،بمــا
فــي ذلــك شــروط الســعر المتغيــر؛
	-شروط الدفع المسبق ومد فترة التمويل؛ و
	-الشــروط التــي تحــول دون مطالبــة المجموعــة بالتدفقــات النقديــة
مــن الموجــودات المحــددة (علــى ســبيل المثــال ،شــروط عــدم الرجــوع).
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
-2

التصنيف والقياس الالحق (تابع)

الموجــودات الماليــة  -تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تمثــل دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط :السياســة المطبقــة اعتبـ ً
ـارا مــن 1

ينايــر ( 2018تابــع)

تتوافــق شــروط الدفــع المســبق مــع مبــدأ دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط إذا كانــت قيمــة الدفعــات المســبقة تمثــل بشــكل جوهــري المبالــغ غيــر المســددة
مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المســتحق ،والــذي قــد يشــتمل علــى تعويــض إضافــي معقــول إلنهــاء العقــد بشــكل ُمبكــر .عــاوة علــى ذلــك،
بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي يتــم االســتحواذ عليهــا بخصــم أو عــاوة علــى القيمــة التعاقديــة االســمية ،فــإن الشــرط الــذي ُيجيــز أو يتطلــب الدفــع المســبق
بقيمــة تمثــل فعليـ ًـا القيمــة التعاقديــة االســمية باإلضافــة إلــى الفائــدة التعاقديــة (ولكــن غيــر المدفوعــة) المســتحقة (والتــي قــد تتضمــن أيضـ ًـا تعويــض إضافــي
معقــول عــن اإلنهــاء المبكــر) يتــم التعامــل معــه علــى أنــه متوافــق مــع هــذا المبــدأ إذا كانــت القيمــة العادلــة لشــرط الدفــع المســبق غيــر هامــة عنــد االعتــراف
المبدئــي.
ً
اعتبارا من  1يناير 2018
الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر :السياسة المطبقة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الحقـ ًـا بالقيمــة العادلــة .يتــم االعتــراف
بصافــي األربــاح والخســائر ،متضمنــة إيــرادات الفائــدة وإيــرادات
توزيعــات األربــاح ،ضمــن األربــاح أو الخســائر.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

ً
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام
يتــم قيــاس هــذه الموجــودات
طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة بخســائر
انخفــاض القيمــة .يتــم االعتــراف بإيــرادات الفائــدة وأربــاح وخســائر
صــرف العمــات األجنبيــة وانخفــاض القيمــة ضمــن األربــاح أو
الخســائر .يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر مــن إيقــاف االعتــراف
ضمــن األربــاح أو الخســائر.

التقرير عن القطاعات
يمثــل القطــاع أحــد المكونــات المميــزة بالمجموعــة حيــث يقــوم بتقديــم إمــا منتجــات أو خدمــات (قطــاع األعمــال) أو ينخــرط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي
بيئــة اقتصاديــة معينــة (القطــاع الجغرافــي) ويتعــرض لمخاطــر وامتيــازات تختلــف مــن قطــاع آلخــر .تتضمــن إيــرادات ومصروفــات وأداء القطــاع تحويــات بيــان
قطاعــات األعمــال .راجــع اإليضــاح  29حــول التقريــر عــن قطاعــات األعمــال.
المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة ،نتيجــة لحـ ٍ
ـدث ســابق ،التــزام حالــي (قانونــي أو ضمنــي) يمكــن تقديــره بصــورة موثوقــة ،ويكــون مــن

المرجــح أن تكــون المجموعــة ملتزمــة بتســوية االلتــزام ،ويمكــن إجــراء تقديــر موثــوق عــن قيمــة االلتــزام.

يعتبــر المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص أفضــل تقديــر للثمــن الــازم لتســوية االلتــزام الحالــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر والشــكوك
المحيطــة بااللتــزام .عندمــا يتــم قيــاس مخصــص مــا باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي فــإن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام تمثــل القيمــة
الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة .عندمــا يكــون المتوقــع اســترداد بعــض أو كافــة المنافــع االقتصاديــة الالزمــة لتســوية مخصــص مــا مــن طــرف آخــر ،يتــم االعتــراف
بالمبلــغ مســتحق القبــض كأصــل عندمــا يكــون هنــاك تأكيــد فعلــي باســترداد هــذا المبلــغ ويكــون مــن الممكــن تقديــر قيمتــه بصــورة موثوقــة .يتــم االعتــراف
بااللتزامــات الحاليــة المترتبــة علــى العقــود المثقلــة بااللتزامــات ويتــم قياســها كمخصصــات .يتــم اعتبــار العقــد أنــه عقــد مثقــل بااللتزامــات عندمــا يكــون لــدى
المجموعــة عقــد تزيــد فيــه التكاليــف التــي ال يمكــن تجنبهــا للوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة عــن المنافــع االقتـــصادية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن العقــد.
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تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتــم قيــد مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العامليــن لــدى المجموعــة
فــي برنامــج المعاشــات الــذي تتــم إدارتــه مــن قبــل الهيئــة العامــة للمعاشــات
والتأمينــات االجتماعيــة .تُ حتســب المســاهمات المدفوعــة لهــذا البرنامــج
كمصروفــات .ويتــم احتســاب مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفــي الشــركة مــن
غيــر مواطنــي الدولــة علــى أســاس فتــرة الخدمــة المتراكمــة حتــى تاريــخ التقريــر
ً
ووفقــا للوائــح الداخليــة للشــركة التــي تتوافــق مــع قانــون العمــل االتحــادي

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

[تتمة]

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي
يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام بافتــراض
أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون علــى أســاس مصلحتهــم االقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة
المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق مزايــا اقتصاديــة باســتخدام الموجــودات
بأعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي
الســوق الــذي ســوف يســتخدم الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا.

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف وحيــث
تتوفــر البيانــات الكافيــة لهــا لقيــاس القيمــة العادلــة ،والتــي تزيــد مــن اســتخدام
المدخــات الملحوظــة ذات العالقــة وتقلــل مــن اســتخدام المدخــات غيــر
الملحوظــة .تســتخدم المجموعــة النظــام المتــدرج التالــي لتحديــد القيمــة العادلــة
واإلفصــاح عنهــا مــن خــال أســاليب التقييــم:

امتيازات الموظفين قصيرة األجل
يتــم احتســاب التزامــات امتيــازات الموظفيــن قصيــرة األجــل علــى أســاس غيــر
مخصــوم ،ويتــم احتســابها كمصــروف عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة .يتــم
احتســاب االلتــزام المتعلــق بالمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب الحوافــز النقديــة
قصيــرة األجــل إذا ترتــب علــى الشــركة التــزام قانونــي أو ضمنــي بدفــع هــذا
المبلــغ نتيجــة لخدمــة ســابقة ُقدمــت مــن قبــل الموظــف ،وكان باإلمــكان
تقديــر االلتــزام بصــورة موثوقــة.
قياس القيمة العادلة  -السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018

المتاحــة
تقــوم المجموعــة بقيــاس األدوات الماليــة ،مثــل الموجــودات الماليــة ُ
للبيــع والموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
والموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،بالقيمــة العادلــة
فــي تاريــخ بيــان كل مركــز مالــي.
تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أصــل مــا أو دفعــه
لتحويــل التــزام مــا فــي معاملــة منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ
القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة لبيــع
أصــل أو تحويــل التــزام تحــدث إمــا:

	•في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
	•في غياب السوق الرئيسي ،في أفضل سوق لألصل أو االلتزام.

تفضيال يجب أن يكون في متناول المجموعة.
إن السوق الرئيسي أو األكثر
ً

المســتوى  :1األســعار المدرجــة (غيــر معدلــة) األســعار الســوقية فــي أســواق
نشــطة لموجــودات أو مطلوبــات مطابقــة.
المســتوى  :2المعطيــات بخــاف األســعار المدرجــة الــواردة فــي المســتوى
 1والتــي تكــون قابلــة للمالحظــة للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بصــورة
مباشــرة (كاألســعار) أو بصــورة غيــر مباشــرة (كالمشــتق مــن األســعار).
المســتوى  :3معطيــات للموجــودات أو المطلوبــات ال ترتكــز علــى بيانــات
ســوقية قابلــة للمالحظــة (معطيــات غيــر ملحوظــة).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
(ب)

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياســات المحاســبية المتبعــة متســقة مــع تلــك السياســات المحاســبية
المطبقــة فــي الســنة الماضيــة ،باســتثناء تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة الجديــدة التاليــة والتعديــات و تفســيرات لجنــة تفســيرات
ً
اعتبــارا مــن  1ينايــر :2018
المعايــر الدوليــة ألعــداد التقاريــر الماليــة عليهــا
	•المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
«اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء»؛
	•المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
«األدوات الماليــة»؛
	•التحويــل إلــي عقــارات اســتثمارية (تعديــات علــى المعيار المحاســبي
الدولــي رقــم )40؛
	•التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
دورة  - 2016 – 2014معاييــر مختلفــة (تعديــات علــى المعيــار رقــم  1مــن
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة والمعيــار المحاســبي الدولــي
رقــم )28
	•التفســير رقــم  22الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة «المعامــات بالعمــات األجنبيــة والمقابــل المدفــوع
ً
مقدمــا»:إن تأثيــر تطبيــق المعياريــن رقــم  9ورقــم 15مــن المعاييــر الدوليــة

إلعــداد التقاريــر الماليــة علــى األداء والمركــز المالــي الموحــد للمجموعــة موضــح
بشــكل مفصــل فــي اإليضــاح  32حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .لــم يكــن
لتطبيــق المعاييــر والتفســيرات األخــرى الــواردة أعــاه تأثيــر جوهــري علــى األداء
أو المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة.
التغيــرات المســتقبلية فــي السياســات المحاســبية
(ج)
– المعاييــر التــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم يتــم تفهيليهــا بعــد
كما في  31ديسمبر 2018
فيمــا يلــي المعاييــر التــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم يتــم تفعيلهــا حتــى تاريــخ
إصــدار البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة .تضــم هــذه القائمــة المعاييــر
والتفســيرات التــي تــم إصدرهــا والتــي تتوقــع المجموعــة بشــكل معقــول أن
يتــم تطبيقهــا فــي تاريــخ مســتقبلي .تخطــط المجموعــة لتطبيــق هــذه المعاييــر
عندمــا تصبــح ســارية.
	•المعيــار رقــم  16مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة:
ً
اعتبــارا مــن  1ينايــر )2019؛
عقــود اإليجــار (يســري
	•الحصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة واالئتالفــات
المشــتركة (تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )28؛ و
	•التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
– الفتــرة  – 2017 - 2015معاييــر متعــددة.
تخطط المجموعة لتطبيق للمعايير أعاله عندما تصبح سارية.

المعيــار رقــم  16مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة «عقــود
اإليجــار»
ـارا جديـ ًـدا للمحاســبة عــن عقــود
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيـ ً
اإليجــار فــي ينايــر ( .2018أ) المعيــار الجديــد ال يغيــر بشــكل كبيــر المحاســبة عــن
عقــود اإليجــار للمؤجريــن .ومــع ذلــك  ،فإنــه يتطلــب المســتأجرين للتعــرف علــى
معظــم عقــود اإليجــار فــي ميزانياتهــم العموميــة كخصــوم اإليجــار  ،مــع حــق
االســتخدام المقابــل األصــول( .ب) يجــب علــى المســتأجرين تطبيــق نمــوذج
واحــد لجميــع عقــود اإليجــار المعتــرف بهــا  ،ولكــن ســيكون لديهــم خيــار عــدم
التعــرف علــى «قصيــر األجــل» عقــود اإليجــار واســتئجار األصــول «ذات القيمــة
المنخفضــة»( .ج) بشــكل عــام  ،ســيكون نمــط التعــرف علــى الربــح والخســارة
مماثــا لمحاســبة التأجيــر التمويلــي اليــوم ،مــع
لعقــود اإليجــار المعتــرف بهــا
ً
احتســاب مصــروف الفائــدة واالهتــاك بشــكل منفصــل فــي بيــان الربــح أو
الخســارة الموحــدُ .يســمح بالتطبيــق المبكــر شــريطة تطبيــق معيــار اإليــرادات
الجديــد ،اعتمــاد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15فــي نفــس التاريــخ.
قامــت المجموعــة بتقييــم تأثيــر المعاييــر المذكــورة أعــاه .اسـ ً
ـتنادا إلــى التقييــم
 ،ليــس للمعيــار الســابق أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
(د)

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

التقديرات واالفتراضات

تصنيف االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة
قامــت اإلدارة بتقييــم مــدى الســيطرة أو النفــوذ علــى الشــركات التــي تعــد
شــركات تابعــة وشــركات زميلــة .إن اإلدارة علــى قناعــة بتصنيــف االســتثمارات
بشــكل مناســب بعــد األخــذ باالعتبــار ســيطرة أو تأثيــر المجموعــة علــى
السياســات التشــغيلية والماليــة لهــذه الشــركات.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والتركيبات والمعدات
تقــوم إدارة المجموعــة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات
والتركيبــات والمعــدات لديهــا الحتســاب االســتهالك .يتــم وضــع التقديــرات
بعــد األخــذ فــي االعتبــار االســتخدام المتوقــع للموجــودات أو التلــف المــادي.
تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة بصــورة ســنوية
ويتــم تعديــل مخصــص االســتهالك المســتقبلي عندمــا تــرى اإلدارة أن األعمــار
اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

السياســات المحاسبية الهامة
4
(تابع)
انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة
تقــوم اإلدارة بصــورة منتظمــة بمراجعــة اســتثمارها فــي الشــركات الزميلــة
لمعرفــة إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى االنخفــاض فــي القيمــة .إن تحديــد مــا
إذا كان االســتثمارات فــي شــركات زميلــة قــد تعــرض النخفــاض فــي القيمــة
يتطلــب مــن اإلدارة تقييــم قــدرة الشــركة المســتثمر بهــا علــى تحقيــق أربــاح
والســيولة المتوفــرة لديهــا وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا وقدرتهــا علــى
تحقيــق تدفقــات نقديــة تشــغيلية مــن تاريــخ االســتحواذ وفــي المســتقبل
المنظــور .يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد
المقــدرة والقيمــة الدفتريــة لالســتثمار كمصروفــات ضمــن األربــاح أو الخســائر.

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من أطراف
ذات عالقة

يتــم تقديــر القيمــة القابلــة للتحصيــل مــن الذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى
والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة عندمــا ال يكــون مــن المرجــح اســترداد
كامــل القيمــة .لتحديــد مــا إذا كانــت الذمــم المدينــة قــد تعرضــت النخفــاض
القيمــة ،يتعيــن علــى اإلدارة تقييــم المركــز االئتمانــي ومركــز الســيولة للعمــاء
واألطــراف ذات العالقــة ومعــدالت االســترداد الســابقة لهــم ،بمــا فــي ذلــك
مناقشــة إدارة الشــؤون القانونيــة مراجعــة البيئــة االقتصاديــة الحالية واحتســاب
خســائر االئتمــان المتوقعــة .تــرى اإلدارة أن المخصــص المســجل كافــي لتغطيــة
الخســائر المتوقعــة.

فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ،بلــغ إجمالــي الذمــم المدينــة التجاريــة والمبالــغ
المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة  33.8مليــون درهــم و 138ألــف درهــم علــى

التوالــي ( 31ديســمبر  27.9 :2017مليــون درهــم و  7.3مليــون درهــم) وبلــغ

مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا  9.7مليــون درهــم ( 31ديســمبر

 4 .1 :2017مليــون درهــم) .يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن المبالــغ الفعليــة
المحصلــة فــي فتــرات مســتقبلية والمبالــغ المتوقــع اســتردادها ضمــن بيــان
األربــاح أو الخســائر الموحــد.

تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة
إن تقييــم اســتثمارات األســهم غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى والمســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر يرتكــز عــادةً علــى المعامــات التــي أجريــت مؤخـ ً
ـرا فــي الســوق وفقـ ًـا
لشــروط الســوق االعتياديــة أو القيــم العادلــة ألداة أخــرى مماثلــة لحــد كبيــر
أو وفقـ ًـا للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن تلــك االســتثمارات بعــد خصمهــا
بالمعــدالت الحاليــة ألدوات مماثلــة أو بنــاء علــى نمــاذج تقييــم أخــرى .تــرى
اإلدارة أنــه تــم بيــان اســتثمارات األســهم غيــر المدرجــة بصــورة مناســبة بالقيمــة
العادلــة كمــا فــي  31ديســمبر .2018

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
بغــرض تقييــم القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ،تحصــل المجموعــة
علــى خدمــات شــركات تقييــم مهنــي .تــرى اإلدارة أن القيمــة التــي تــم تقديرهــا
تعكــس القيمــة العادلــة الصحيحــة للعقــارات فــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة
الراهنــة .بلــغ إجمالــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي  31ديســمبر

 2018مــا قيمتــه  110 .5مليــون درهــم ( 31ديســمبر  110 .5 :2017مليــون

درهــم).
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5

الحصص غير المســيطرة

فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص مادية غير مسيطرة:
الحصة في حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:

ماين الند مانجمنت ذ.م.م

2018

2017

٪33

٪33

المبالغ المتراكمة للحصة غير المسيطرة

2018

ألف درهم
ماين الند مانجمنت ذ.م.م

51.094

2017

ألف درهم
52.049

الخسائر الموزعة على الحصص المادية غير المسيطرة
ماين الند مانجمنت ذ.م.م

()956

()754

ً
ملخصا للمعلومات المالية الموجزة للشركة التابعة التي لها حصة مادية غير مسيطرة:
يقدم الجدول أدناه
ماين الند مانجمنت ذ.م.م

2018

ألف درهم

2017

ألف درهم

إجمالي الموجودات

182.564

182.564

إجمالي حقوق الملكية

153.157

156.148

إجمالي المطلوبات
خسائر السنة

6

29.407

()2.870

26.416

()2.262

إيرادات الرسوم والخدمات
2018

ألف درهم
إيرادات االستشارات والخدمات األخرى

65.281

رسوم االستثمار المصرفي

1.404

اإليرادات من خدمات الفنادق
أتعاب إدارة األصول

2017

ألف درهم
71.065

30.709

33.580

1.016

2.147

98.410

2.127

108.919
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6

إيرادات الرســوم والخدمات (تابع)

-

أفصل إيرادات الرسوم والخدمات

يتــم فــي الجــدول التالــي فصــل إيــرادات الرســوم والخدمــات مــن العقــود مــع العمــاء حســب نــوع الخدمــة الرئيســي والتــي ينطبــق عليهــا المعيــار رقــم  15مــن
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .كمــا يتضمــن الجــدول التالــي مطابقــة إيــرادات العمولــة المفصولــة مــع القطاعــات التشــغيلية لــدى المجموعــة:

2018

نوع الخدمة الرئيسي

ألف درهم

2017

ألف درهم

إيرادات االستشارات والخدمات األخرى

65.281

71.065

رسوم االستثمار المصرفي

1.404

2.127

اإليرادات من خدمات الفنادق
أتعاب إدارة األصول

إجمالي إيرادات الرسوم والخدمات من العقود مع العمالء

30.709
1.016
98.410

33.580
2.147
108.919

تشــتمل إيــرادات الرســوم والخدمــات المبينــة فــي هــذا اإليضــاح علــى اإليــرادات المتعلقــة بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر .ال تتضمــن هــذه المبالــغ القيــم المدرجــة عنــد تحديــد معــدل الفائــدة الفعليــة عنــد إعــداد التقريــر المالــي الحالــي.
-

بأرصدة العقود

كما في  31ديسمبر  ،2018لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات تعاقدية متعلقة بالخدمات المقدمة.

صافــي اإليــرادات مــن االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح
7
أو الخســائر
2018

ألف درهم
(الخسائر)  /األرباح المحققة عند االستبعاد( ،صافي)

()974

أرباح ( /خسائر) إعادة التقييم غير المحققة( ،صافي)

2.277

توزيعات األرباح

3.324

إيرادات الفائدة من الصكوك

2017

ألف درهم
6.355

()1.552

1.835

2.540

6.462

11.008

3.665
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8

إيرادات الفائدة
2018

ألف درهم
ودائع ألجل

حسابات تحت الطلب

9

2017

ألف درهم

3.266

2.659

3.379

2.690

113

31

المصروفــات العمومية واإلدارية
2018

ألف درهم

2017

ألف درهم

تطوير األعمال

5.674

3.479

أتعاب مهنية

2.488

2.864

مرافق

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مصروفات إيجار

التأمين

رسوم مصرفية
أخرى

5.035

2.236

2.272

836
512

5.990
25.043

10

5.555

3.967

2.602
926
663

5.161
25.217

مصروفات متعلقــة بالموظفين
2018

ألف درهم
تكاليف الموظفين (الشركة)

تكاليف الموظفين (الشركات التابعة)

2017

ألف درهم

12.351

13.824

62.733

65.783

50.382

51.959
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11

مصروفات الفائدة
2018

ألف درهم
1,762

قروض ألجل

522

أخرى

2,284

12

2017

ألف درهم
1,642

663

2,305

النقــد واألرصدة المصرفية
2018

ألف درهم
النقد في الصندوق

106

2017

ألف درهم
101

حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك

144.181

28.642

104.987

األرصدة المصرفية والنقد

172.929

143.808

ً
ناقصا :الودائع المصرفية ذات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

()50.000

()45.093

122.929

98.715

ودائع ألجل

ً
سنويا.
تخضع الودائع المصرفية لفائدة بمعدل يتراوح من  ٪2.1إلى  31( ٪3.5ديسمبر  ٪0.5 :2017إلى )٪4.7

38.720
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االســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
2018

ألف درهم
أسهم ملكية مدرجة

استثمارات في صكوك

2017

ألف درهم

72,528

55,567

95,752

55,567

23,224

-

الحركة في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
الرصيد في بداية السنة

تأثير تطبيق المعاير رقم  9من المعايير الدولية

55,567

48,196

إلعداد التقارير المالية

إعادة تصنيف من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

28,432

-

71,145

172,697

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

2,488

استبعادات خالل السنة

()61.880

الرصيد في نهاية السنة

95,752

إضافات خالل السنة

()1,683

()163.643
55,567

42

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١8

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 14االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى
2017

2018

ألف درهم
أسهم ملكية مدرجة

ألف درهم
37.541

15.727

االستثمار في صناديق حقوق الملكية

9.678

أوراق تجارية

2.500

2.500

27,905

88,945

االستثمار في الصكوك

12.286
36.618

-

الحركة في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى:
88.945

الرصيد في بداية السنة

تأثير تطبيق المعاير رقم  9من المعايير الدولية

123.854

إلعداد التقارير المالية

إعادة تصنيف من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح

-

()28.432

أو الخسائر

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()2.333

()2.293

استثمارات في صكوك مستحقة خالل السنة

()8.490

استبعادات خالل السنة

()21.825

()32.576

الرصيد في نهاية السنة

27.905

88.945

إضافات خالل السنة

15

-

-

-

االســتثمار في شركات زميلة

ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية.
يوجد لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة محتسبة

بلد التأسيس
الترفيه الوطنية ذ.م.م

اإلمارات

صندوق جروث كابيتال

جزر كايمان

صندوق بلوتشب

الشركة الوطنية للتموين ذ.م.م

اإلمارات

اإلمارات

نسبة الملكية ٪

النشاط الرئيسي

٪40.00

الخدمات الترفيهية

٪48.18
٪35.70
٪10.00

إدارة األصول

إدارة األصول

خدمات التموين وإدارة المرافق
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15

االستثمار في شــركات زميلة (تابع)

فيما يلي موجز المعلومات المالية للشركات الزميلة.
2018

بيان المركز المالي للشركات الزميلة
الموجودات
المطلوبات

ألف درهم
638.720

2017

ألف درهم
652.716

()202.681

()202.147

صافي الموجودات

436.039

450.569

حصة المجموعة من صافي الموجودات

95.359

98.615

القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة

95.359

98.615

إيرادات وأرباح الشركات الزميلة:
اإليرادات

أرباح السنة
حصة المجموعة من أرباح السنة

796.255

791.210

58.454

67.084

3.208

6.957

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018بلغــت حصــة المجموعــة مــن االلتزامــات الطارئــة للشــركات الزميلــة (ضمانــات مؤسســية) مــا قيمتــه ال شــيء ( 31ديســمبر  :2017ال

شــيء).

16

االســتثمار في ائتالف مشترك

ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية.
لدى المجموعة االستثمارات التالية في ائتالفات مشتركة محتسبة

بلد التأسيس

نسبة الملكية ٪
 31ديسمبر

2018
الجيون ليمتد

اإلمارات

٪46 .875

نسبة الملكية ٪
 31ديسمبر
2017

٪43 .860
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االســتثمار في ائتالف مشترك (تابع)

16

فيما يلي موجز المعلومات المالية لالئتالف المشترك.
2018

بيان المركز المالي لالئتالف المشترك
الموجودات

2017

ألف درهم

ألف درهم
46.620

73.729

صافي الموجودات

46.209

66.536

حصة المجموعة من صافي الموجودات

21.661

29.186

القيمة الدفترية لالستثمار في ائتالف مشترك

21.661

29.186

المطلوبات

()7.193

()411

2018

إيرادات وخسائر االئتالف المشترك:
اإليرادات

خسائر السنة
حصة المجموعة من خسائر السنة

17

2017

ألف درهم

ألف درهم

-

()15.924

()1.851

()7.525

()814

االستثمارات العقارية
2018

2017

110.514

112.272

)(60

)(36

ألف درهم
الرصيد االفتتاحي

المحول إلى ممتلكات وتركيبات ومعدات

-

المصروفات المرسملة

-

صافي خسائر إعادة التقييم

110.454

ألف درهم

)(1.774
52

110.514

تمتلــك المجموعــة قطعــة أرض وتنــوي إنشــاء اســتثمارات عقاريــة عليهــا ،وعليــه تــم تصنيــف هــذه األراضــي كاســتثمارات عقاريــة .كمــا تمتلــك المجموعــة طابــق
للمكاتــب فــي بــرج تجــاري محتفــظ بهــا لتحقيــق عائــدات إيجاريــة ،ومــن ثــم ،تــم تصنيفــه كاســتثمار عقــاري.
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17

االســتثمارات العقارية (تابع)

يتــم بيــان االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة التــي تــم تحديدهــا بالرجــوع إلــى التقييــم الــذي تــم إجــراؤه مــن قبــل شــركة تقييــم مســتقلة عــن المجموعــة .تــم
إجــراء التقييــم ،الــذي يتوافــق مــع معاييــر التقييــم الصــادرة عــن المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن مــع األخــذ فــي االعتبــار طريقــة القيمــة المتبقيــة وطريقــة
مقارنــة المبيعــات المباشــرة لتقييــم كل قطعــة أرض وطابــق المكتــب علــى التوالــي.
فيما يلي تحليل االستثمارات العقارية المسجلة بالقيمة العادلة حسب المستوى المدرجة به في النظام المتدرج:
تاريخ التقييم

ألف درهم

اإلجمالي

المستوى 1

ألف درهم

المستوى 2

المستوى 3

استثمارات عقارية – وحدات مكاتب

 7فبراير 2019
 3فبراير 2019

90.200

-

-

90.200

استثمارات عقارية – قطع أراضي

 11ديسمبر 2017

91.300

-

-

91.300

 31ديسمبر 2018

استثمارات عقارية – قطع أراضي

 31ديسمبر 2017

استثمارات عقارية – وحدات مكاتب

20.254

 10ديسمبر 2017

19.214

-

-

ألف درهم

-

-

ألف درهم

20.254

19.214

وصف لطرق التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:

طريقة التقييم

المعطيات الجوهرية غير الملحوظة

قطعة أرض رقم  – 13 Cسكني

طريقة القيمة المتبقية

تكاليف التمويل

قطعة أرض رقم  – 7 Cتجاري

طريقة القيمة

وحدات مكاتب

طريقة مقارنة

اإلطار الزمني لإلنشاء

إجمالي مساحة التطوير
إيجار

النطاق

٪6

ً
شهرا
30

 280.906قدم مربع

ستوديو  60.000درهم

شقة  1غرفة  80.000درهم

شقة غرفتين  110.000درهم
شقة  3غرف  135.000درهم

المتبقية

تكاليف التمويل

اإلطار الزمني لإلنشاء

إجمالي مساحة التطوير
صافي المساحة

القابلة للتأجير
اإليجار

المبيعات المباشرة

معدل المبيعات

٪6

ً
شهرا
24

 299.000قدم مربع
 239.200قدم مربع
 153درهم/قدم مربع

 1.350درهم/قدم مربع

إن طريقــة تقييــم القيمــة المتبقيــة هــي طريقــة التقييــم المقبولــة مــن قبــل معهــد المســاحين الملكييــن لتقييــم التطويــرات والمشــاريع التــي تتطلــب فتــرة مــن
الوقــت لإلنجــاز .يعتمــد منهــج القيمــة المتبقيــة علــى افتــراض أن الســعر الــذي ســيقوم المشــتري المفتــرض بدفعــه لــأرض أو المشــروع الــذي يتــم تطويــره ،هــو
الفائــض المتبقــي بعــد تكاليــف اإلنشــاء والشــراء وتكاليــف البيــع وتكاليــف التمويــل ومخصــص األربــاح المتطلــب لتنفيــذ المشــروع الــذي يتــم خصمــه مــن ســعر
مبيعــات التطويــرات المكتملــة.
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18

الممتلــكات والتركيبات والمعدات
أرض مملوكة

تحسينات على

ألف درهم

ألف درهم

في  1يناير 2018

61.506

2.529

201.264

استبعادات

مشطوبات

-

-

-

-

()5

في  31ديسمبر 2018

61.506

2.529

201.264

9.547

-

1.392

51.021

6.098

مشطوبات

-

-

-

-

-

في  13ديسمبر 8102

تملك حر

التكلفة

إضافات

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2018

المحمل للسنة

استبعادات

صافي القيمة الدفترية قبل انخفاض القيمة
في  31ديسمبر 2018

انخفاض القيمة

-

-

عقارات مستأجرة

-

-

292

-

المباني

األثاث
والتركيبات

ألف درهم

ألف درهم
9.535

-

-

6.030

-

17
-

1.496

-

-

486.1

150.75

495.7

61.506

845

144.213

1.953

في  31ديسمبر 2017

3.655

-

5.064

224

في  31ديسمبر 2018

3.655

-

5.064

224

صافي القيمة الدفترية بعد انخفاض القيمة
في  31ديسمبر 2018

57.851

845

139.149

1.729
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المعدات

السيارات

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

24.263

1.351

9

()30

-

-

-

-

25.092

1.351

52

17.677

1.076

-

77.264

()9

-

-

()9

المكتبية

859

-

1.656

-

-

61

43

-

اإلجمالي
ألف درهم
300.457
919

()35

-

301.341

9.535

-

-

-

423.91

731.1

-

097.68

5.768

214

52

116

-

-

9.059

116

-

-

9.059

5.652

214

52

214.551

205.492
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 18الممتلــكات والتركيبــات والمعدات (تابع)
أرض مملوكة

تحسينات على

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

في  1يناير 2017

61.506

4.870

190.495

استبعادات

-

-

-

تملك حر

التكلفة

إضافات

-

عقارات مستأجرة

-

المباني

10.769

مشطوبات

-

في  13ديسمبر 7102

605.16

925.2

-

3.548

45.140

-

-

()2.341

-

-

120.15

150.243

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2017

()2.341

-

462.102

المحمل خالل السنة

-

مشطوبات

-

في  13ديسمبر 7102

-

293.1

61.506

1.137

استبعادات

صافي القيمة الدفترية قبل انخفاض القيمة
في  31ديسمبر 2017
انخفاض القيمة

185

5.881

في  1ديسمبر 2016

3.655

-

5.064

في  31ديسمبر 2017

3.655

-

5.064

57.851

1.137

145.179

صافي القيمة الدفترية بعد انخفاض القيمة

في  31ديسمبر 2017
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األثاث

المعدات

األعمال الرأسمالية

والتركيبات

المكتبية

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

7.168

23.077

1.351

9.701

()5

()60

-

-

2.895

2.263

السيارات

قيد اإلنجاز

ألف درهم

-

()9.692

اإلجمالي
ألف درهم
298.168

6.235
()65

()523

()1.017

-

-

()3.881

535.9

362.42

153.1

9

754.003

5.270

17.049

943

-

71.950

()5

()16

-

-

()21

1.356

1.645

133

-

9.200

()523

()1.017

-

-

()3.881

890.6

166.71

670.1

-

842.77

3.437

6.602

275

9

223.209

224

116

-

-

9.059

224

116

-

-

9.059

3.213

6.486

275

9

214.150
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الموجودات األخرى
2017

2018

ألف درهم
الذمم التجارية المدينة

33.780

27.914

1.789

1.299

ً
مقدما
مصروفات مدفوعة

6.029

المستحق من الموظفين

1.228

إيرادات مستحقة
أخرى

ألف درهم

5.136
1.233

1.707

1.460

44.286

ً
ناقصا :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إيضاح )32

37.289

()9.708

()4.107

34.578

33.182

كما في  31ديسمبر ،إن فترات استحقاق الذمم التجارية المدينة التي لم تتعرض النخفاض القيمة مبينة على النحو التالي:

متأخرة السداد لكن لم تتعرض النخفاض القيمة

غير متأخرة
السداد ولم تتعرض

أقل من

 30يوما

ً
يوما
إلى 60

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

 31ديسمبر 2018

33.780

7.389

968

5.331

2.417

17.675

 31ديسمبر 2017

27.914

5.036

1.266

3.869

3.046

14.697

اإلجمالي

20

النخفاض القيمة

من 31

ً
يوما
إلى 90

أكثر من
ً
يوما
90

من 61

ألف درهم

قروض ألجل
2018

ألف درهم
قرض ألجل 1

قرض ألجل ( 2إيضاح )26
قرض ألجل 3

-

4.733

2017

ألف درهم
31.692

4.733

30.953

-

35.686

36.425
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20

قروض ألجل (تابع)

قــرض ألجــل  :1خــال يوليــو  ،2012قامــت المجموعــة بإعــادة جدولــة قــرض لهــا مــن بنــك أبوظبــي األول .والتالــي ،تــم دفــع مبلــغ  42مليــون درهــم .تــم خفــض
معــدل الفائــدة علــى القــرض مــن إيبــور زائــد  400نقطــة أســاس إلــى إيبــور زائــد  300نقطــة أســاس سـ ً
ـنويا بحــد أدنــى  ٪4.5سـ ً
ـنويا .يســتحق ســداد القــرض علــى 22
دفعــة ربــع ســنوية بــدأت فــي  1ابريــل  .2014تــم ســداد القــرض بالكامــل فــي مايــو .2018

قــرض ألجــل  :2أبرمــت مايــن النــد مانجمنــت اتفاقيــة قــرض مؤقــت مــع شــركة دار التمويــل ش.م.ع ،طــرف ذي عالقــة ،بتاريــخ  26مــارس  2007بقيمــة  17مليــون
درهــم .خــال عــام  ،2014تــم تحويــل المبلــغ القائــم إلــى مســاهمة رأســمالية إضافيــة فــي مايــن النــد مانجمنــت ،وتــم الحقـ ًـا إقــراض مبلــغ  4.7مليــون درهــم إلــى

ـنويا ( 31ديســمبر  :2017فائــدة بمعــدل  ٪4سـ ً
مايــن النــد مانجمنــت .يتــم تحميــل فائــدة بمعــدل  ٪4سـ ً
ـنويا).

قــرض ألجــل  :3حصلــت المجموعــة خــال مايــو  2018علــى قــرض جديــد مــن المصــرف العربــي لالســتثمار والتجــارة الخارجيــة .يبلــغ معــدل الفائــدة علــى القــرض
ـنويا بحــد أدنــى  ٪5سـ ً
وفقـ ًـا إليبــور  ٪3+سـ ً
ـنويا .يســتحق ســداد القــرض علــى اثنــي وثالثيــن دفعــة ربــع ســنوية بــدأت فــي  2أغســطس .2018

إن التســهيل مضمــون بســند إذنــي واجــب الدفــع عنــد الطلــب وضمــان تجــاري للمجموعــة بمــا يغطــي المبلــغ المتبقــي مــن التســهيل وبرهــن مــن الدرجــة األولــى
علــى أرض ومبنــى فنــدق المفــرق.

21

المطلوبات األخرى
2018

ألف درهم
الذمم التجارية الدائنة

8.135

مبالغ مستحقة للموظفين

4.094

المصروفات المستحقة

3.819

تعويضات نهاية الخدمة

2017

ألف درهم
8.690

3.645

12.563

12.282

28.611

25.884

1.267

فيما يلي الحركة في تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:
2018

ألف درهم
الرصيد في بداية السنة

2017

ألف درهم

12.282

11.744

المخصص المرصود خالل السنة

2.648

()2.367

()2.062

الرصيد في نهاية السنة

12.563

12.282

المدفوع خالل السنة

2.600
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رأس المال
2018

والمصدر والمدفوع بالكامل
المصرح به
ُ
 577.500ألف سهم ( 31ديسمبر  577.500 :2017ألف سهم) بواقع  1درهم
للسهم ( 31ديسمبر  :2017بواقع  1درهم للسهم)

23

ألف درهم

577.500

2017

ألف درهم

577.500

االحتياطي القانوني

وفقـ ًـا للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  2015ونظــام تأســيس الشــركة وشــركاتها التابعــة ،يجــب تحويــل  ٪10مــن أربــاح الســنة،
علــى أســاس فــردي ،إلــى االحتياطــي القانونــي .قــد تقــرر الشــركة وشــركاتها التابعــة إيقــاف هــذه التحويــات عندمــا يبلــغ االحتياطــي  ٪50مــن رأس المــال .إن هــذا
االحتياطــي القانونــي غيــر متــاح للتوزيــع .لــم يتــم إجــراء تحويــات إلــى هــذا االحتياطــي خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018نظـ ً
ـرا لتكبــد المجموعــة خســائر.

24

االحتياطي النظامي

بموجــب نظــام تأســيس الشــركة التابعــة ،يجــب تحويــل  ٪10مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي النظامــي .قــد تقــرر الشــركة وشــركاتها التابعــة إيقــاف هــذه التحويــات
عندمــا يبلــغ االحتياطــي  ٪50مــن رأس المــال .إن هــذا االحتياطــي النظامــي غيــر متــاح للتوزيــع .لــم يتــم إجــراء تحويــات إلــى هــذا االحتياطــي خــال الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2018نظـ ً
ـرا لتكبــد المجموعــة خســائر.

25

االرتباطــات وااللتزامات الطارئة
2018

ألف درهم
ضمانات تجارية

ضمانات مصرفية

32.242

2017

ألف درهم
33.085

36.025

36.022

68.267

69.107
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المعامــات مع األطراف ذات عالقة

تمثــل األطــراف ذات العالقــة الشــركات الزميلــة واالئتالفــات المشــتركة والمســاهمين الرئيســين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســين للمجموعــة
والشــركات المســيطر عليهــا أو تخضــع لســيطرة مشــتركة أو التــي يمكــن لهــذه األطــراف ممارســة تأثيــر هــام عليهــا .يتــم اعتمــاد سياســات وشــروط تســعير هــذه
المعامــات مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد في نهاية السنة مبينة على النحو التالي:

 31ديسمبر

 31ديسمبر

ألف درهم

ألف درهم

2018

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الشركات الزميلة

صناديق تخضع لإلدارة
ائتالف مشترك

68
70
-

138
المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
أخرى

قرض تم الحصول عليه من دار التمويل  -المساهم (إيضاح )20

وديعة ثابتة مع دار التمويل

2017

93
37

7.180
7.310

16

97

16

97

4.733

11.147

4.733

62.246
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26

المعامــات مع األطراف ذات عالقة (تابع)

فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل السنة:

2018

ألف درهم

2017

ألف درهم

األتعاب المكتسبة من أطراف ذات عالقة

824

ضمانات مصدرة بالنيابة عن الشركة

68.267

69.107

امتيازات قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين (رواتب وامتيازات ومنح)

10.271

15.645

مصروفات الفائدة على القرض من دار التمويل

192

27

2.911

192

أنشطة األمانة

تحتفظ المجموعة على سبيل األمانة بالموجودات التالية:
2018

ألف درهم
أسهم (بالقيمة السوقية)

-

أرصدة مصرفية

3.216

لم يتم إدراج الموجودات الواردة أعاله في هذه البيانات المالية الموحدة.

2017

ألف درهم
10.305
3.089
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ربحية الســهم األساسية

يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم (الخسائر)  /أرباح السنة المنسوبة إلى الشركة األم على عدد األسهم القائمة خالل السنة.

2018

ألف درهم
(الخسائر)  /أرباح السنة

المتوسط المرجح لعدد األسهم االعتيادية
ربحية السهم

()7.535

577.500

()0,013

2017

ألف درهم
7.388

577.500

0,013

ال توجــد أســهم قــد تخفــض ربحيــة الســهم كمــا فــي  31ديســمبر  2018أو  31ديســمبر  ،2017وبالتالــي فــإن ربحيــة الســهم المخفضــة هــي نفــس ربحيــة الســهم
األساســية.

29

معلومــات عن القطاعات

يتــم تحديــد القطاعــات التشــغيلية اسـ ً
ـتنادا إلــى التقاريــر الداخليــة عــن مكونــات الشــركة والتــي تتــم مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل كبــار متخــذي القــرارات التشــغيلية
للمجموعــة بغــرض تخصيــص المــوارد للقطاعــات ولتقييــم أدائهــا .ترتكــز المعلومــات المقدمــة لكبــار متخــذي القــرارات التشــغيلية علــى الثالثــة قطاعــات الرئيســية
التاليــة:

إدارة األصــول – تتمثــل بــإدارة المحافــظ والصناديــق االســتثمارية فــي األســهم اإلقليميــة وطــرح منافــذ للمســتثمرين األجانــب واإلقليمييــن لالســتثمار فــي أســواق
األســهم الخليجيــة والعربية.

األعمــال المصرفيــة التجاريــة – تتمثــل بتقديــم استشــارات بشــأن التمويــل التجــاري واإليداعــات الخاصــة والطــرح العــام لســندات الملكيــة والديــن وأعمــال الدمــج
واالســتحواذ.

االســتثمارات األساســية  -تتمثــل بــإدارة ومراقبــة كافــة النقــد لــدى المجموعــة وجميــع االســتثمارات العقاريــة لديهــا بمــا فــي ذلــك االســتثمارات فــي شــركات
زميلــة وائتالفــات مشــتركة واالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ومــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى واالســتثمارات العقاريــة.

تقــوم اإلدارة بمتابعــة صافــي النتائــج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بصــورة منفصلــة بغــرض اتخــاذ القــرارات المناســبة المتعلقــة بتخصيــص المــوارد وتقييــم
األداء.
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معلومات عــن القطاعات (تابع)

فيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر :2017

قطاعات األعمال
إدارة

األصول

األعمال

االستثمارات

اإلجمالي

ألف درهم

المصرفية التجارية

ألف درهم

الرأسمالية

اإليرادات التشغيلية

1.016

1.404

107.423

صافي نتائج القطاع

()2.767

()4.108

31

موجودات القطاع

-

-

765.324

765.324

مطلوبات القطاع

387

1.506

62.420

64.313

اإليرادات التشغيلية

3.585

1.698

125.692

130.975

صافي نتائج القطاع

()626

()4.024

13.389

موجودات القطاع

-

-

782.394

782.394

مطلوبات القطاع

503

1.711

60.192

62.406

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ألف درهم

ألف درهم
109.843
()6.844

8.739
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معلومات عــن القطاعات (تابع)

قطاعات جغرافية

اإلمارات

السعودية

أخرى

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

اإليرادات التشغيلية

86,789

19,711

3,343

109,843

صافي نتائج القطاع

()7,793

2,199

()1,250

()6,844

موجودات القطاع

751,428

11,647

2,249

765,324

مطلوبات القطاع

56,723

6,837

753

64,313

اإليرادات التشغيلية

106,478

22,687

1,810

130,975

صافي نتائج القطاع

8،946

1,670

()1,877

موجودات القطاع

765,984

13,817

2,593

مطلوبات القطاع

58,100

3,921

385

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ألف درهم

8,739
782,394
62,406
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إدارة المخاطر

(أ) مقدمة
تكمــن المخاطــر فــي أنشــطة المجموعــة ،ولكــن يتــم إدارتهــا مــن خــال عمليــة
تحديــد وقيــاس ومراقبــة مســتمرة ،وتخضــع لحــدود المخاطــر ورقابــة أخــرى.
إن عمليــة إدارة المخاطــر هامــة الســتمرار ربحيــة المجموعــة ويعــد كل فــرد فــي
المجموعــة مســؤول عــن تعــرض المجموعــة للمخاطــر فيما يتعلق بمســؤولياته.
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق ،تــم
تقســيم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر تجاريــة وغيــر تجاريــة .وهــي كذلــك عرضــة
للمخاطــر التشــغيلية.
إطار إدارة المخاطر
تقــع المســؤولية العامــة إلدارة واإلشــراف علــى إطــار إدارة مخاطــر المجموعــة
علــى مجلــس اإلدارة .تــم إعــداد سياســة المجموعــة إلدارة المخاطــر بهــدف
تحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجــه المجموعــة وذلــك لوضــع حــدود المخاطــر
والرقابــة ،ومتابعتهــا وااللتــزام بهــذه الحــدود .يتــم مراجعــة سياســات ونظــم
إدارة المخاطــر بشــكل دوري وذلــك لعكــس التغييــرات فــي ظــروف الســوق
وأنشــطة المجموعــة.

30

إدارة المخاطر (تابع)

(أ)مقدمة (تابع)
مجلس اإلدارة
يعتبــر مجلــس اإلدارة الجهــة المســؤولة عــن إدارة المخاطــر بشــكل عــام
للمجموعــة .يقــوم مجلــس اإلدارة بتقديــم التوجيهــات ،والخطــط االســتراتيجية
واإلشــراف علــى جميــع األنشــطة مــن خــال لجــان مختلفــة.

لجنة التدقيق
تتكــون لجنــة التدقيــق مــن عضوين مســتقلين يمثلون مجلــس إدارة المجموعة.
تتحمــل لجنــة التدقيــق المســؤولة الكاملــة عــن تقييــم نتائــج التدقيــق الداخلــي
والتوجيــه بشــأن تنفيــذ التوصيــات التدقيقيــة وكذلــك اإلشــراف علــى أنشــطة
التدقيــق الداخلــي التــي يتــم تنفيذهــا فــي إطــار بيئــة الرقابــة الداخليــة واالمتثــال
للمتطلبــات التشــريعية للمجموعــة .إن مهــام ومســؤوليات لجنــة التدقيــق
محــددة ضمــن ميثــاق رســمي.

لجنة اإلدارة
إن لجنــة اإلدارة مســؤولة عــن تحديــد وقيــاس ومراقبــة وإدارة المخاطــر الناتجــة
مــن مختلــف أنشــطة المجموعــة.

التدقيق الداخلي
يتــم تدقيــق عمليــات إدارة مخاطــر المجموعــة بشــكل ســنوي مــن قبــل إدارة
التدقيــق الداخلــي ،وتشــمل فحــص كل مــن كفايــة اإلجــراءات المتبعــة مــن

قبــل المجموعــة ومــدى امتثالهــا بهــذه اإلجــراءات .تناقــش إدارة التدقيــق
الداخلــي نتائــج تقييماتهــا مــع اإلدارة وتقــوم بتقديــم تقريــر إلــى لجنــة التدقيــق
حــول نتائــج التقييــم والتوصيــات المترتبــة عليهــا .بهــدف ضمــان اســتقاللية
وموضوعيــة جميــع عمليــات تدقيــق المجموعــة ،يقــوم التدقيــق الداخلــي
بالتقريــر المباشــر للجنــة التدقيــق لضمــان االســتقاللية والموضوعيــة فــي جميــع
ارتباطــات التدقيــق التــي يتــم إجراؤهــا داخــل المجموعــة .خــال الســنة ،تــرك
رئيــس قســم التدقيــق الداخلــي المجموعــة دون تعييــن بديــل لــه حتــى تاريــخ
هــذا التقريــر.
أنظمة قياس المخاطر وإعداد التقارير
يتــم متابعــة وإدارة المخاطــر بصفــة رئيســية علــى أســاس الحــدود الموضوعــة
مــن قبــل المجموعــة .تعكــس هــذه الحــدود اســتراتيجية العمــل وبيئــة الســوق
فضــا عــن مســتوى المخاطــر التــي يمكــن أن
التــي تعمــل فيهــا المجموعــة
ً
تقبــل بهــا المجموعــة ،مــع التركيــز علــى مجــاالت محــددة .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،تقــوم المجموعــة بمراقبــة وقيــاس القــدرة الكليــة علــى تحمــل المخاطــر
فيمــا يتعلــق بإجمالــي التعــرض للمخاطــر فــي جميــع أنــواع المخاطــر واألنشــطة.
يتــم إعــداد تقاريــر عــن المخاطــر علــى جميــع المســتويات فــي المجموعــة،
والتــي يتــم تصميمهــا خصيصـ ًـا وتوزيعهــا بهــدف ضمــان وصــول المعلومــات
الضروريــة الشــاملة والحديثــة إلــى جميــع األقســام.
(ب)مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق بمخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة
المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة لتقلــب متغيــرات الســوق مثــل أســعار
الفائــدة وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة
علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة.
إن المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا
التــي تحمــل فائــدة.
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[تتمة]

إدارة المخاطر (تابع)

(ب)مخاطر السوق
يوضــح الجــدول التالــي حساســية بيــان األربــاح أو الخســائر للتغييــرات المعقولــة والممكنــة علــى أســعار الفائــدة ،مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة لنتائــج
المجموعــة للســنة.

ـاء علــى معــدالت متغيــرة للموجــودات
حساســية بيــان األربــاح أو الخســائر هــي تأثيــر التغييــرات المفترضــة فــي أســعار الفائــدة علــى أربــاح المجموعــة لســنة واحــدة ،بنـ ً
والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا كمــا فــي  31ديســمبر .2018

التأثير على األرباح
ديسمبر 2018

زيادة بمقدار  100 +نقطة أساس

انخفاض بمقدار  100 -نقطة أساس
ديسمبر 7102

زيادة بمقدار  100 +نقطة أساس

انخفاض بمقدار  100 -نقطة أساس

ألف درهم
96

()96

82

()82

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
مخاطــر العمــات األجنبيــة محــدودة حيــث أن معظــم معامــات المجموعــة وموجوداتهــا ومطلوباتهــا الماليــة بالدرهــم و بالــدوالر األمريكــي .وبمــا أن ســعر صــرف
الدرهــم ثابــت مقابــل الــدوالر ،فــإن األرصــدة بالــدوالر ال تشــكل مخاطــر عمــات أجنبيــة جوهريــة.

مخاطر أسعار األسهم
مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيــم العادلــة لألســهم نتيجــة للتغييــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم الفرديــة .ينشــأ التعــرض
لمخاطــر أســعار األســهم مــن محفظــة اســتثمارات المجموعــة.
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إدارة المخاطر (تابع)

(ب)مخاطر السوق (تابع)
مخاطر أسعار األسهم (تابع)
ً
تقديرا لحساسية التغير المعقول في أسواق األسهم على بيان األرباح أو الخسائر للمجموعة .إن حساسية بيان األرباح أو الخسائر هي تأثير
يقدم الجدول التالي
التغيير المفترض لمؤشرات األسهم على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

التأثير على صافي الدخل
مستوى تغير
األسهم المفترض

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
مؤشر سوق دبي المالي

 31ديسمبر
2018

٪

ألف درهم

٪5

174

٪5

2.493

٪5

أسواق أخرى

958

التأثير على صافي الدخل
 31ديسمبر
2017

ألف درهم
650
967

1.290

إن التأثيــر علــى حقــوق الملكيــة (نتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى كمــا فــي
 31ديســمبر  )2018نظـ ً
ـرا للتغيــر المعقــول والمحتمــل فــي مؤشــرات األســهم ،مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،هــو كمــا يلــي:

التأثير على حقوق الملكية
مستوى تغير
األسهم المفترض

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
مؤشر سوق دبي المالي

 31ديسمبر
2018

٪

ألف درهم

٪5

-

٪5

786

التأثير على حقوق الملكية
 31ديسمبر
2017

ألف درهم

915

962
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إدارة المخاطر (تابع)

(ج)مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد األطــراف فــي أداة ماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســائر ماليــة .تســعي المجموعــة للحــد
مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــال متابعــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان والحــد مــن التعامــل مــع أطــراف مقابلــة محــددة ،وتقييــم الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة
بصفــة مســتمرة.
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بيان المركز المالي.

2018

ألف درهم
األرصدة لدى البنوك

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
استثمارات في الصكوك
أوراق تجارية

موجودات أخرى

2017

ألف درهم

172.929

143.808

23.224

36.618

38.257

32.153

237.048

222.389

138

2.500

7.310

2.500

(د)مخاطر السيولة وإدارة التمويل

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بمتطلباتهــا التمويليــة .قــد تنتــج مخاطــر الســيولة مــن تدنــي درجــة التصنيــف االئتمانــي أو حــدوث
اضطرابــات فــي األســواق ممــا قــد يتســبب فــي نضــوب بعــض مصــادر التمويــل بشــكل فــوري .لتجنــب هــذه المخاطــر ،قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل
وإدارة الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار واالحتفــاظ برصيــد جيــد للنقــد ومــا يعادلــه واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول.
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إدارة المخاطر (تابع)

(د)مخاطر السيولة وإدارة التمويل (تابع)
ً
وفقا لالستحقاقات التعاقدية المتبقية
تحليل الموجودات والمطلوبات
ً
بناء على االستحقاقات التعاقدية.
يقدم الجدول أدناه
ملخصا لبيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر ً 2018
أقل من
 3أشهر
الموجودات

النقد واألرصدة المصرفية

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
االستثمارات ،متضمنة الشركات الزميلة
واالئتالف المشترك

موجودات أخرى

الموجودات غير المالية
إجمالي الموجودات

المطلوبات

قروض ألجل

المطلوبات األخرى

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

إجمالي المطلوبات

من  3أشهر
إلى سنة

ألف درهم

من سنة
إلى  5سنوات

ألف درهم

122.929
138

95.752

أكثر من
 5سنوات

ألف درهم

50.000
-

144.925

اإلجمالي

ألف درهم
-

-

ألف درهم
-

-

172.929
138

240.677

20.582

7.967

-

-

28.549

-

6.029

120.002

197.000

323.031

239.401

208.921

120.002

197.000

765.324

728

2.619

24.808

7.531

35.686

11.927

4.094

12.590

-

28.611

12.671

6.713

37.398

7.531

64.313

16

-

-

-

16

المستثمر الوطني التقرير السنوي 2018

63

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

30

إدارة المخاطر (تابع)

بناء على االستحقاقات التعاقدية.
بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31يسمبر ً 2017
أقل من

 3أشهر

الموجودات

النقد واألرصدة المصرفية

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
االستثمارات ،متضمنة الشركات الزميلة

من  3أشهر

ألف درهم

ألف درهم

إلى  5سنوات
ألف درهم

 5سنوات

98.715

45.094

-

-

7.310

إلى سنة

من سنة

أكثر من

-

-

ألف درهم

-

اإلجمالي
ألف درهم
143.809
7.310

واالئتالف المشترك

55.567

216.746

-

-

272.313

الموجودات غير المالية

5.136

-

122.750

203.032

330.918

184.184

272.428

122.750

203.032

782.394

3.273

8.755

24.397

-

97

-

-

موجودات أخرى

إجمالي الموجودات
المطلوبات

قروض ألجل

المطلوبات األخرى

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
إجمالي المطلوبات

17.456

9.956

13.326

10.588

3.645

12.400

-

-

28.044

36.425

12.283

-

-

97

25.884

36.680

-

62.406
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إدارة المخاطر (تابع)

(هـ)المخاطر التشغيلية

تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي مخاطــر تكبــد خســارة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ناجمــة عــن عــدم كفايــة أو إخفــاق العمليــات الداخليــة أو األخطــاء البشــرية أو االحتيــال
أو األحــداث الخارجيــة .فــي حــال عــدم قــدرة األنظمــة الرقابيــة علــى أداء المهــام المطلوبــة ،يمكــن أن تســبب المخاطــر التشــغيلية ضـ ً
ـررا لســمعة المجموعــة أو قــد
يكــون لهــا تبعــات قانونيــة أو تنظيميــة أو قــد يترتــب عليهــا خســارة ماليــة .ال يمكــن أن تتوقــع المجموعــة القضــاء علــى كافــة المخاطــر التشــغيلية ،ولكــن يمكنهــا
إدارة تلــك المخاطــر مــن خــال وضــع نظــام رقابــي محكــم ومراقبــة ومواجهــة المخاطــر المحتملــة ،بحيــث يمكــن للمجموعــة إدارة تلــك المخاطــر .تتضمــن النظــم
الرقابيــة كيفيــة الفصــل الفعــال بيــن المهــام والتحكــم فــي الدخــول علــى األنظمــة وتحديــد الصالحيــات وإجــراءات التســوية وتدريــب الموظفيــن وإجــراءات التقييــم
المالئــم .تتــم مراجعــة العمليــات بشــكل مســتمر.

(و)إدارة رأس المال

يشــتمل رأس المــال علــى األســهم المنســوبة إلــى حاملــي أســهم المجموعــة .إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأســمال المجموعــة هــو ضمــان الحفــاظ علــى معــدالت
رأســمالية جيــدة بغــرض دعــم أعمالهــا وزيــادة القيمــة للمســاهمين .تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال ووضــع األحــكام الخاصــة بــه فــي ضــوء التغيــرات
التــي تطــرأ علــى األوضــاع االقتصاديــة .لتعديــل أو الحصــول علــى رأس المــال ،قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل دفعــات توزيعــات األربــاح للمســاهمين أو العائــد علــى
رأس المــال أو إصــدار أســهم جديــدة .لــم يتــم إجــراء أي تعديــات علــى األهــداف أو السياســات أو العمليــات الخاصــة باالحتفــاظ بــرأس المــال خــال الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2018والفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2017

31

القيمــة العادلة لألدوات المالية

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكــون الموجــودات الماليــة مــن االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى واالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح والخســائر والمبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة واألرصــدة المصرفيــة والنقــد وبعــض الموجــودات األخــرى .تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن
القــروض ألجــل والمبالــغ المســتحقة ألطــراف ذات عالقــة وبعــض المطلوبــات األخــرى.

بــرأي اإلدارة ،إن القيــم الدفتريــة المقــدرة والقيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ال تختلــف
قيمهــا بشــكل جوهــري ،حيــث أن الموجــودات والمطلوبــات إمــا ذات طبيعــة قصيــرة األجــل أو يتــم إعــادة تســعيرها علــى أســاس دوري.
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31

القيمــة العادلة لــأدوات المالية (تابع)

يبيــن الجــدول التالــي تحليــل األدوات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة حســب المســتوى فــي النظــام المتــدرج للقيمــة العادلــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
:2018
المستوى 1
الموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أسهم مدرجة

استثمارات في صكوك

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

أسهم مدرجة
أوراق تجارية

استثمارات في صناديق ملكية

المستوى 2
ألف درهم

ألف درهم

-

72.528

اإلجمالي

المستوى 3

ألف درهم

ألف درهم

72.528

-

-

13.224

10.000

23.224

72.528

13.224

10.000

95.752

-

15.727

15.727

-

-

-

2.500

2.500

15.727

2.045

10.133

27.905

2.045

-

9.678

7.633

يبيــن الجــدول التالــي تحليــل األدوات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة حســب المســتوى فــي النظــام المتــدرج للقيمــة العادلــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
.2017

المستوى 1
الموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أسهم مدرجة

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

أسهم مدرجة

استثمارات في صكوك

استثمارات في صناديق ملكية

ألف درهم

55.567

37.541

المستوى 2

ألف درهم

-

-

المستوى 3

ألف درهم

-

-

اإلجمالي

ألف درهم

55.567

37.541

-

26.618

12.500

39.118

37.541

31.564

19.840

88.945

-

4.946

7.340

12.286
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[تتمة]

القيمــة العادلة لــأدوات المالية (تابع)

التحويالت بين المستويات
خــال ســنة التقريــر المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018و  31ديســمبر  ،2017لــم يكــن هنــاك أي تحويــات بيــن المســتوى  1والمســتوى  2لقياســات القيمــة العادلــة .و
لــم يكــن هنــاك أي تحويــات مــن أو الــى المســتوى  3لقياســات القيمــة العادلــة
تسوية قياسات القيمة العادلة لألدوات المالية بالمستوى 3
تقــوم المجموعــة بقيــد ســندات الملكيــة غيــر المدرجــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى المصنفــة ضمــن المســتوى  3مــن
النظــام المتــدرج للقيمــة العادلــة.
إن التسوية بين الرصيد االفتتاحي والختامي متضمنا الحركة هي ما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

ألف درهم

ألف درهم

2018

الرصيد في بداية السنة

عكس إعادة التقييم خالل السنة
معاد تصنيفه خالل السنة

19.840

7.487

-

12.500

293

20.133

32

2017

()147

19.840

التغيرات في السياســات المحاسبية

قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية المطبقــة فــي البيانــات الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017بصــورة متســقة ،باســتثناء
السياســات المحاســبية التاليــة والتــي تــم تطبيقهــا مــن  1ينايــر :2018
المعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «اإليرادات من العقود مع العمالء»
يضــع المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة إطـ ً
ـامال لتحديــد كيفيــة وحجــم وتوقيــت االعتــراف باإليــرادات .يحــل هــذا المعيــار محــل
ـارا شـ ً
التوجيهــات الحاليــة المتعلقــة باالعتــراف باإليــرادات ،بمــا فــي ذلــك المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم “ 18اإليــرادات”.
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة باســتخدام طريقــة التأثيــر المتراكــم ،اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ التطبيــق المبدئــي
لهــذا المعيــار (وهــو  1ينايــر  .)2018وفقـ ًـا لتقييــم اإلدارة ،فــإن تطبيــق المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لــن يؤثــر بشــكل مــادي علــى
البيانــات الماليــة الموحــدة.
إن تأثيــر التطبيــق المبدئــي للمعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة علــى اإليــرادات مــن العمــاء لــدى المجموعــة مبيــن فــي اإليضــاح رقــم .4
نظـ ًـر لطريقــة التحــول المقــررة عنــد تطبيــق المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،لــم يتــم إعــادة بيــان أرقــام المقارنــة لتعكــس المتطلبــات
الجديدة.
ـاء علــى تقييــم تأثيــر المعيــار رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،ال يوجــد هنــاك أي تأثيــر علــى الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المحتجــزة وبيــان
بنـ ً
المركــز المالــي وبيــان الدخــل الشــامل.
إيــرادات التمويــل التجــاري :بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،18تــم احتســاب التمويــل التجــاري عنــد تقديــم الخدمــة .وفقـ ًـا للمعيــار رقــم  15مــن المعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،يتــم بالســلفيات غيــر القابلــة لالســترداد مــن خدمــات التمويــل التجــاري بمجــرد اســتالمها ويتــم احتســاب اإليــرادات المتبقيــة بمجــرد
تقديــم الخدمــة .إن تطبيــق المعيــار الجديــد رقــم  15مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ليــس لــه تأثيــر علــى البيانــات الماليــة.
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[تتمة]

التغيرات في السياســات المحاســبية (تابع)

ليس للمعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بتدفق اإليرادات األخرى.
يتــم قيــاس اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء اسـ ً
ـتنادا إلــى الثمــن المحــدد فــي العقــد مــع العميــل .تقــوم المجموعــة باالعتــراف باإليــرادات عندمــا تقــوم بتحويــل
الســيطرة علــى الخدمــة إلــى العميــل.
يوضــح الجــدول أدنــاه معلومــات حــول طبيعــة وتوقيــت الوفــاء بالتزامــات األداء المنصــوص عليهــا فــي العقــود مــع العمــاء ،بمــا فــي ذلــك شــروط الســداد الهامــة
والسياســات المتعلقــة باالعتــراف باإليرادات.
نوع الخدمة

طبيعة وتوقيت الوفاء
بالتزامات األداء ،بما في ذلك
شروط السداد الهامة

خدمات التمويل التجاري

تقدم إدارة االستثمار بالمجموعة عدة خدمات
متنوعة ذات صلة.

خدمات إدارة األصول

تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة األصول.
يتم احتساب رسوم خدمات إدارة األصول على
أساس نسبة ثابتة من قيمة الموجودات المدارة
ويتم خصمها من حساب العميل بصورة شهرية.

االعتراف باإليرادات بموجب المعيار رقم  15من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (ساري
ً
اعتبارا من  1يناير )2018
يتم االعتراف باإليرادات من خدمات التمويل
التجاري على مدى فترة الخدمة.
ً
مقدما غير المستردة
ينتج عن األتعاب المدفوعة
حقوق جوهرية لتقديم خدمات مستقبلية ويتم
االعتراف بهذه األتعاب على مدى الفترة التي يتوقع
العميل خاللها الحصول على خدمات إدارة األصول.

التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات
)

أالمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «األدوات المالية”

يحــدد المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة «األدوات الماليــة» متطلبــات االعتــراف والقيــاس للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة
وبعــض العقــود الخاصــة بشــراء أو بيــع منتجــات غيــر ماليــة .يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم « 39األدوات الماليــة :االعتــراف والقيــاس».
يحتفــظ المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة بدرجــة كبيــرة بالمتطلبــات الحاليــة للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39الخــاص بتصنيــف
وقيــاس المطلوبــات الماليــة .إال أن هــذا المعيــار يلغــي الفئــات الســابقة للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39بشــأن الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لالســتحقاق
والقــروض والذمــم المدينــة والموجــودات المتاحــة للبيــع.
لــم يكــن لتطبيــق المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة تأثيــر هــام علــى السياســات المحاســبية للمجموعــة فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات الماليــة.
فيمــا يلــي تأثيــر تطبيــق المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة علــى تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة.
وفقـ ًـا للمعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،عنــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم تصنيــف األصــل المالــي علــى أنــه مقــاس بـــ :التكلفــة المطفــأة أو
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى – اســتثمارات ديــن أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى – اســتثمارات حقــوق ملكيــة
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .بصــورة عامــة ،يرتكــز تصنيــف الموجــودات الماليــة بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة علــى نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فــي إطــاره إدارة األصــل المالــي وخصائــص تدفقاتــه النقديــة التعاقديــة.
إن المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود والتــي يكــون فيهــا العقــد األساســي عبــارة عــن أصــل مالــي فــي نطــاق المعيــار ،ال تكــون مشــتقات منقســمة علــى اإلطــاق.
ـدال مــن ذلــك ،يتــم تقييــم األدوات الماليــة المختلطــة بشــكل كلــي لغــرض التصنيــف.
وبـ ً
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 32التغيــرات فــي
(تابــع)
المحاســبية

السياســات

المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
ب)
«األدوات الماليــة”
يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى الشــرطين التالييــن
وال يتــم تصنيفــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر:
•

أن يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ
بالموجــودات مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و

•

أن ينتـــج عــن الشــروط التعاقديــة الخاصــة بــاألداة ،فــي
تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديـــة تمثــل فقــط دفعــات
المبلــغ األصلــي وأربــاح علــى المبلــغ األصلــي قيــد الســداد.

يتــم قيــاس اســتثمارات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي تحقــق الشــرطين التالييــن وال
يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
•

إذا كان يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى
تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــودات الماليــة؛ و

•

إذا نشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لهــا فــي مواعيــد محــددة تدفقــات نقديــة
تتمثــل فقــط فــي دفعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي
قيــد الســداد.

عنــد االعتــراف المبدئــي بأحــد اســتثمارات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا
للمتاجــرة ،قــد تختــار المجموعــة بشــكل نهائــي عــرض التغيــرات الالحقــة فــي
القيمــة العادلــة لالســتثمار ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .يتــم هــذا االختيــار
وفقـ ًـا لــكل اســتثمار علــى حــدة.
فيمــا يتعلــق بكافــة الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة علــى أنهــا مقاســة
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
كمــا هــو موضــح أعــاه ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر .ويتضمــن ذلــك كافــة الموجــودات الماليــة المشــتقة .عنــد االعتــراف
المبدئــي ،قــد تقــرر المجموعــة بشــكل نهائــي تحديــد األصــل المالــي الــذي ال
يفــي بمتطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
الخســائر إذا كان هــذا التصنيــف ينهــي أو يقلــل بصــورة جوهريــة عــدم التوافــق
المحاســبي الــذي قــد ينشــأ فيمــا لــو تــم تصنيفهــا غيــر ذلــك.
يتــم مبدئيـ ًـا قيــاس الموجــودات الماليــة (مــا لــم تكــن ذمــم مدينــة تجاريــة ليســت
ذات بنــود تمويــل هامــة يتــم قياســها مبدئيـ ًـا بســعر المعاملــة) بالقيمــة العادلــة
زائـ ً
ـدا ،فيمــا يتعلــق بالبنــود التــي ليســت بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو

الخســائر ،تكاليــف المعاملــة المنســوبة بصــورة مباشــرة لالســتحواذ علــى تلــك
البنود.
تصنيف الموجودات المالية
يتضمــن المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة طريقــة
جديــدة لتصنيــف وقيــاس األصــول الماليــة والتــي توضــح نمــوذج األعمــال
الــذي يتــم فــي اطــاره إدارة األصــول وخصائــص تدفقاتهــا النقديــة .إن فئــات
تصنيــف األصــول الماليــة هــي :التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال
االيــرادات الشــاملة األخــرى و بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح و الخســائر.
يلغــي هــذا المعيــار الفئــات الحاليــة للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39
المتعلقــة باالحتفــاظ حتــى تاريــخ االســتحقاق ،والقــروض والذمــم المديــن،
والمتاحــة للبيــع.
المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
ب)
«األدوات الماليــة” (تابــع)
تصنيف المطلوبات المالية
يحتفــظ المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة بصــورة
عامــة بالمتطلبــات الحاليــة الــواردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39
المتعلقــة بتصنيــف المطلوبــات الماليــة .إال أنــه يتم بموجب المعيار المحاســبي
الدولــي رقــم  39االعتــراف بكافــة تغيــرات القيمــة العادلــة الخاصــة بالمطلوبــات
المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ضمــن األربــاح أو
الخســائر ،فــي حيــن أنــه يتــم بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بشــكل عــام علــى
النحــو التالــي :يتــم عــرض قيمــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة المنســوب إلــى
التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة بااللتــزام ،ضمــن اإليــرادات الشــاملة
األخــرى؛ ويتــم عــرض القيمــة المتبقيــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ضمــن
األربــاح أو الخســائر.
لــم تقــم المجموعــة بتصنيــف أي مــن التزاماتهــا الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر وليــس لديهــا نيــة فــي الوقــت الحالــي للقيــام بذلــك.
لــم ُيشــر تقييــم المجموعــة إلــى أي تأثيــر مــادي بشــأن تصنيــف المطلوبــات
الماليــة فــي  1ينايــر .2018

المستثمر الوطني التقرير السنوي 2018

69

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

32

التغيرات في السياســات المحاســبية (تابع)

التأثير
يوضح الجدول واإليضاحات ذات الصلة فئات القياس األصلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  39وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار رقم  9من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لكل فئة في مجموعة الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في  1يناير .2018
التصنيف األصلي
بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم 39

التصنيف الجديد بموجب
المعيار رقم  9من المعايير
الدولية إلعداد التقارير
المالية

الموجودات المالية

االستثمار في أوراق مالية
أسهم ملكية مدرجة

محتفظ بها للمتاجرة

صناديق حقوق الملكية

محتفظ بها للبيع

االستثمار في الصكوك

محتفظ بها للبيع

أوراق تجارية

محتفظ بها للبيع

أسهم ملكية مدرجة

محتفظ بها للبيع

بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادت الشاملة األخرى

بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادت الشاملة األخرى

بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادت الشاملة األخرى

اجمالي موجودات مالية
المطلوبات المالية

قروض ألجل

اجمالي مطلوبات مالية

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

القيمة الدفترية األصلية
بموجب المعيار المحاسبي
الدولي رقم 39

القيمة الدفترية الجديدة
بموجب المعيار رقم  9من
المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية

ألف درهم

ألف درهم

55.567

55.567

12.286

12.286

36.618

36.618

2.500

2.500

37.541

37.541

144.512

144.512

36.425

36.425

36.425

36.425
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32

التغيرات في السياســات المحاســبية (تابع)

ب)

المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «األدوات المالية” (تابع)

[تتمة]

انخفاض القيمة
إن المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يســتبدل نمــوذج «الخســائر المتكبــدة» الــوارد فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39بنمــوذج
استشــرافي «خســائر االئتمــان المتوقعــة» األمــر الــذي ســيحتاج إلــى تقديــرات هامــة حــول كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي العوامــل االقتصاديــة علــى خســائر االئتمــان
المتوقعــة والتــي ســيتم تحديدهــا علــى أســاس االحتمــال المرجــح .ســوف يطبــق نمــوذج احتســاب انخفــاض القيمــة الجديــدة علــى الموجــودات الماليــة المقاســة
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،باســتثناء االســتثمارات فــي ســندات الملكيــة ،ويطبــق علــى موجــودات العقــود.

فــي ظــل المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،ســوف تقــاس مخصصــات الخســائر علــى أســاس ممــا يلــي :خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة
ـهرا ،وتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التأخــر المحتمــل خــال  12شـ ً
 12شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ التقريــر؛ وخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى
األعمــار اإلنتاجيــة ،وتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التأخــر المحتمــل علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة لــأداة الماليــة.

يطبــق قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة إذا ازدادت مخاطــر االئتمــان ألصــل مالــي بصــورة جوهريــة منــذ االعتــراف المبدئــي ،بينمــا
يطبــق قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
ـهرا إن لــم يحــدث ذلــك .ومــع ذلــك ،يطبــق قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
دائمـ ًـا علــى الذمــم المدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود التــي ال تتضمــن عنصــر تمويلــي هــام ،وقــد قــررت المجموعــة تطبيــق هــذه السياســة أيضـ ًـا علــى الذمــم
المدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود التــي تتضمــن عنصــر تمويلــي هــام.

قــررت اإلدارة تطبيــق مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي أو بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،39أيهمــا أعلــى .وســيخضع
ـاء علــى مبالــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة
ذلــك للمراجعــة فــي نهايــة الســنة الماليــة مــن أجــل إدراج أي تعديــل متعلــق برصــد أو شــطب أي مخصــص إضافــي بنـ ً
كمــا فــي  31ديســمبر .2018

المستثمر الوطني التقرير السنوي 2018

71

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

32

[تتمة]

التغيرات في السياســات المحاســبية (تابع)

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ينطبــق عليهــا نمــوذج انخفــاض القيمــة بموجــب المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،تــم احتســاب
خســائر انخفــاض القيمــة علــى النحــو التالــي:
2018

قيمة خسائر االئتمان
المتوقعة
ألف درهم

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في بداية الفترة
بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39

4.107

تعديل الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية

4.020

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  1يناير بموجب
المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

المحمل خالل السنة

المبالغ المشطوبة خالل السنة

8.127
2.271
()690

9.708

اســتفادت المجموعــة مــن اإلعفــاء الــذي يســمح لهــا بعــدم إعــادة بيــان أرقــام المقارنــة للفتــرات الســابقة المتعلقــة بالتغيــرات فــي التصنيــف والقيــاس (بمــا فــي
ذلــك انخفــاض القيمــة) .تــم االعتــراف بالفــروق فــي القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار رقــم  9مــن المعاييــر
الدوليــة إعــداد التقاريــر الماليــة بشــكل عــام ضمــن األربــاح المحتجــزة واالحتياطيــات كمــا فــي  1ينايــر .2018
فيما يلي إجراء التقييمات التي تم إجراؤها على أساس الوقائع والظروف في تاريخ التطبيق األولي.
	•تحديد نموذج األعمال الذي ينطوي على الموجودات المالية؛
	•تصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معينة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ و
	•تصنيف استثمارات معينة في سندات المليكة غير محتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
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[تتمة]

التغيرات في السياســات المحاســبية (تابع)

ً
ملخصا لتأثير التحول إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة:
يقدم الجدول التالي

المبلغ
األرباح المحتجزة

ألف درهم

نقص بسبب األدوات المالية المعاد تصنيفها من القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى (القيمة العادلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  )39إلى بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر (القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بموجب المعيار
رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)

االستثمار في الصكوك

التغير في مخصص خسائر الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة تطبيق انخفاض القيمة
بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

األثر على األرباح المحتجزة في  1يناير 2018

33

()304
()4.020
()4.324

إفصاحات أخرى

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018لــم يكــن لــدى المجموعــة أي تعرضــات مــن أبــراج القابضــة أو أي مــن شــركاتها التابعــة أو أي مــن الصناديــق الخاصــة بهــا.

34

أرقام المقارنة

تمــت إعــادة تصنيــف بعــض البنــود مــن البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة الســابقة لكــي تتوافــق مــع العــرض المتبــع خــال الســنة الحاليــة ولمزيــد مــن
الشــفافية حــول بعــض البنــود فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد وبيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد واإليــرادات الشــاملة األخــرى وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة
الموحــدة واإليضاحــات حــول الحســابات.

