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المغفور له صاحب السمو الشيخ

صاحب السمو الشيخ

الرئيس الراحل لدولة اإلمارات

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

زايد بن سلطان آل نهيان

صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

خليفة بن زايد آل نهيان

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد ابو ظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

1

جامع الشيخ زايد
هناك أربع مآذن في الزوايا األربع

للفناء التي ترتفع حوالي  107م (351

قدم) في الطول .الفناء ،مع تصميمه
الزهري ،يقيس حوالي  17000م

٢

( 180،000قدم مربعة) ،ويعتبر أنه أكبر

مثال من الفسيفساء الرخامية في
العالم.
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أعضاء مجلس اإلدارة
٢٠١٥ / ٢٠١٤

عبدالله محمد المزروعي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد عبدالله القبيسي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

يوسف سامي العلمي

فاطمة عبيد الجابر

محمد محمد فاضل الهاملي

سعيد المسعود

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

محمد راشد الناصري
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

صديق الخوري
ابو بكر
ّ
عضو مجلس اإلدارة

3

جوجنهايم
سيكون مقر المتحف على جزيرة
السعديات ،المياه القريبة من

الشاطيء في مدينة أبو ظبي.

وستقوم منطقة الجزيرة الثقافية

بإيواء أكبر مجموعة من األصول

الثقافية على مستوى العالم في
أبوظبي.

المحتـــــويـــــات
البيانات المالية
الموحدة

شركة المستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة تقرير ٔرييس مجلس اإلدارة
والبيانات المالية الموحدة  31مارس ٢٠١٥

٧

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

٩

تقرير مدققي الحسابات
المستقلين

بيان الدخل الموحد

١٢

١٤

١٦

بيان المركز المالي الموحد

بيان التغييرات في حقوق
الملكية الموحد

١٠

بيان التدفقات النقدية الموحد

١١

بيان الدخل الشامل الموحد

١٨

إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة

عالم فيراري
عالم فيراري أبو ظبي هو متنزه يقع
على جزيرة ياس في أبوظبي .يدعى
أنه أكبر حديقة ترفيهية مغطاة في

روسا ،األفعوانية
العالم .فورموال ّ

األسرع في العالم ،تقع هنا.
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة
عزيزي المساهم،
منذ تأسست شركة المستثمر الوطني في عام  ،1994ونحن نعتمد مبادئ
التميز والنزاهة والشفافية مع عمالئنا و مساهمينا ،ومن هذا المنطلق كان
حرصنا على ان تكون شركة المستثمر الوطني من أوائل الشركات المساهمة
الخاصة المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية.
ولقد خدمنا تمسكنا بهذه المبادئ جيدا ونحن نحتفل بالذكرى العشرين
لتأسيس الشركة .قمنا بتوسيع أعمالنا المصرفية االستثمارية فعليا مع مزيد
من التركيز على الدمج و االستحواذ و االستثمار الخاص وأسواق رأس المال
وكذلك جمع رؤوس األموال .وعلى مر األعوام قمنا بتنمية االستثمار الخاص
وإدارة األصول التي تدير اآلن أربعة صناديق رائدة تضم حوالي  416مليون
درهم.
لقد تغير الكثير منذ تأسيس الشركة في عام  ،1994ولكن تظل المبادئ
واألولويات لدينا ثابتة.
في هذه الرسالة سوف أسلط الضوء على بعض اإلنجازات الهامة خالل السنة
المالية  ،2015 -2014وأقدم وجهات نظرنا بشأن الفرص التي تنتظرنا.
عمالؤنا
نهجنا هو العمل كمستشار بارز ذو ثقة ألعضاء اإلدارات التنفيذية للشركات
و كبارأصحاب األعمال ،ومساعدتهم على تصور وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز
القيمة االستثمارية للمساهمين .ولقد قام فريق اإلستثمار المصرفي للشركة
بقيادة مجموعة من المستثمرين البارزين في أبوظبي ،لالستحواذ على حصة
 ٪50في الشركة الوطنية للتموين المحدودة( ،)NCCوهي واحدة من أكبر
الشركات العاملة في مجال صناعة الطعام والتغذية في القطاع الخاص و
قطاع إدارة المرافق في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مساهمينا
في نوفمبر من عام  ،2014أصبحت شركة المستثمر الوطني أول شركة يتم
إدراجها في سوق أبوظبي لألوراق المالية كشركة مساهمة خاصة ،وقد كانت
مبادرة هيئة األوراق المالية والسلع للسماح بإدراج الشركات الخاصة بمثابة
خطوة هامة نحو تطوير أسواق رأس المال في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
التي من المتوقع أن توفرالمزيد من التنوع لسوق أبوظبي لألوراق المالية.

المستثمرون بإعادة النظر في استراتيجياتهم ومنهم من انسحب من األسواق
اإلقليمية .ونتيجة لذلك ،لم يكن لقسم إدارة األصول مساهمة إيجابية في
الحصيلة النهائية لهذا العام.
لقد سجلنا عائدات كاملة لهذه السنة تقدر بـ  133.6مليون درهم في حين بلغ
صافي الدخل  15.7مليون درهم .ظلت السيطرة المحكمة على المصاريف
أولوية قصوى للمستثمر الوطني طوال السنوات الثالث الماضية ،وستواصل
القيام بذلك في المستقبل .بلغت األصول الموحدة للمستثمر الوطني في
نهاية السنة المالية المنتهية في  874 ،2015/3/31مليون درهم ،في حين
انخفض إجمالي المطلوبات المجمعة بنسبة  ٪22لتصل إلى  92.8مليون
درهم .كما انخفض إجمالي حقوق مساهمينا  33مليون درهم ليصل إلى 720
مليون درهم بعد توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في
.2014/3/31
لقد اتخذنا خطوات حاسمة بهدف التغلب على ظروف السوق السائدة،
حيث قام مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية بعملية مراجعة مفصلة
لخطة العمل خالل أحد اجتماعاتهم الدورية .وقد ساعدنا ذلك على تصميم
والشروع في استراتيجية جديدة واضحة إلعادة تركيز جهودنا على األعمال التي
تدر رسوما مربحة للشركة واالستثمار في مصادر الدخل المتكررة المستدامة
من أجل العودة إلى الربحية المستمرة و طويلة األجل .لقد بدأنا بالفعل
بتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل ،ونحن نتوقع إحراز تقدم جوهري على مدى
السنوات القادمة.
نحن اليوم نتمتع بقاعدة رأسمالية قوية ومدعومة بسيولة ،تسمح لنا بالتحرك
بشكل سريع وحاسم لالستفادة من الفرص االستثمارية في جميع أنحاء
المنطقة .رأس المال الذي نزرعه اليوم هو بذور األرباح في المستقبل.
واستشرافا للمستقبل
استشرافا للمستقبل ،نحن نبني على أساس متين للنمو واالرباح المستمرة.
وال نزال ملتزمين ببناء القيمة االستثمارية للمساهمين من خالل زيادة نوعية
االيرادات  ،وتعزيز ربحية التشغيل واالستثمار في األعمال والشركات التي
استثمرنا فيها لزيادة العوائد على االستثمار للمساهمين.
نيابة عن مجلس اإلدارة ،أود أن أشكركم على مساهمتكم في المستثمر
الوطني .أنا متفائل بشأن مستقبلنا وواثق تماما من قدرتنا على االستمرار في
تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

لدينا مجموعة متوازنة من االعمال التي تكمل بعضها البعض الى جانب اسس
ثابتة و قوية إلدارة المخاطر ،والتي نعتقد أنها تجعل نموذجنا متماشيا مع
متطلبات السلطات التنظيمية في اإلمارات العربية المتحدة.
أداؤنا

عبد الله المزروعي

أدى انخفاض أسعار النفط والتوتر السياسي والجغرافي الى التأثير على نتائج
النصف الثاني من السنة المالية للشركة .خالل هذه الفترة ،شهدت أسواق
األسهم اإلقليمية انخفاضا في أحجام التداول والتقييم وأصبح المستثمرون
مترددون بشكل كبير حول استثمار أموالهم حتى تستقر أوضاع السوق .على
الرغم من هذه التحديات ،نحن سعداء ألن أعمال قسمي االستثمار المصرفي
واالستثمارات الرئيسية قد ساهما بشكل إيجابي في النتائج النهائية .ان هذا
العام كان عاما صعبا بالنسبة ألعمال إدارة األصول لصعوبة مناخه ،خاصة
في النصف الثاني من عام  2014والربع األول من عام  .2015حيث قام

رئيس مجلس اإلدارة

كابيتال جيت
غينيس لألرقام القياسية

أوثق كابيتال جيت بأنه " أكثر برج

مائل في العالم من صنع اإلنسان.

ويعتقد بأن كابيتال جيت هو أول بناء
في الشرق األوسط الذي استخدم
فيه "دياجريد".
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة المستثمر الوطني – شركة
مساهمة خاصة (“الشركة”) والشركات التابعة لها (“المجموعة”) ،والتي تتضمن
بيان المركز المالي الموحد كما في  31مارس  ،2015وبيان الدخل الموحد ،بيان
الدخل الشامل الموحد ،بيان التغييرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات
المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

كذلك نؤكد بأنه في رأينا ،أن البيانات المالية الموحدة تتضمن ،من كافة
النواحي المادية ،متطلبات قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة لسنة ( 1984وتعديالته) والنظام األساسي للشركة ،وتحتفظ الشركة
بسجالت محاسبية منتظمة؛ وإن البيانات الواردة في تقرير رئيس مجلس
اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة تتفق مع السجالت المحاسبية.
لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض
تدقيقنا .وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام
قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة ( 1984وتعديالته)
أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط
الشركة أو مركزها المالي.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والنصوص المطبقة من النظام
األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
لسنة ( 1984وتعديالته) ،وعن نظام الرقابة الداخلية الذي ترى اإلدارة أنه
ضروري لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية سواء
كان ذلك نتيجة الختالس أو خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات
ً
استنادا إلى
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة
ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية .تتطلب منا
أعمال تدقيقنا .لقد تم تدقيقنا
هذه المعايير االلتزام بمتطلبات آداب المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق
للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من أية
أخطاء مادية.
يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات للحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ
واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة .إن اإلجراءات المختارة
تعتمد على تقدير مدققي الحسابات وتشمل تقييم مخاطر األخطاء المادية
في البيانات المالية الموحدة سواء نتيجة الحتيال أو لخطأ .وعند تقييم هذه
المخاطر ،يأخذ المدقق بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية المعني بإعداد
وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق
مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة
ً
أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات
الداخلية للشركة .ويتضمن التدقيق
المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة
وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة.
ً
أساسا
وباعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا
إلبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.
الـرأي
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي
المادية ،عن المركز المالي للمجموعة كما في  31مارس  2015وعن أدائها المالي
ً
وفقا للمعايير الدولية
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
إلعداد التقارير المالية.

بتوقيع:
رائد أحمد
شريك
إرنست ويونـغ
رقم القيد 811

 19مايو 2015
أبوظبي
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بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

اإليرادات من الرسوم والخدمات

صافي (الخسارة) اإليرادات من االستثمارات المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

إيضاحات

2015

ألف درهم

2014

3

123.640

95.282

4.576

2.595

12

1.766

29.612

14

13.500

()20.253

4

ايرادات توزيعات أرباح من االستثمارات المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حصة من أرباح شركات زميلة

حصة من (خسارة) أرباح شركة ائتالف

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات

إيرادات الفائدة

اإليرادات التشغيلية اآلخرى

13
5
6

إجمالي اإليرادات التشغيلية
المصاريف التشغيلية

تسوية مطالبات قانونية

عكس االنخفاض في قيمة الممتلكات والتركيبات والمعدات

إطفاء الموجودات الغير ملموسة
االستهالك

مصاريف الفائدة

خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة
إجمالي المصاريف التشغيلية
الربح للسنة
المتعلق بـ:

مساهمي الشركة األم

الحقوق الغير مسيطرة

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

()8.039

()8.826
3.285
3.731

ألف درهم

43.355

2.004
4.831
845

133.633

158.271

7

()110.734

()101.481

9

21.719

36.692

15

()9.848

16

()480

8

()7.325
()62

()3.008

-

()69

()8.427
()4.370
()194

()109.738

()77.849

23.895

80.422

15.764

68.709

23.895

80.422

8.131

11.713
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

2015

2014

23.895

80.422

ألف درهم
الربح للسنة

ألف درهم

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي ال يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح والخسائر في فترات الحقة
صافي (الخسارة) الربح على الموجودات المالية المقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()16.393

30.526

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

()3.613

-

()20.006

30.526

-

-

()20.006

30.526

3.889

110.948

البنود التي ال يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح والخسائر في فترات الحقة
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح والخسائر في فترات الحقة

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر

إجمالي الدخل الشامل

المتعلق بـ:
مساهمي الشركة االم

()4.242

99.235

الحقوق الغير مسيطرة

8.131

11.713

3.889

110.948

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

12

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31مارس ٢٠١٥

إيضاحات

 31مارس 2015
ألف درهم

 31مارس 2014
ألف درهم

الموجودات
أرصدة بنكية ونقد في الصندوق
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

10
11

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11

استثمار في شركات زميلة

12

استثمارات في ممتلكات

14

ممتلكات وتركيبات ومعدات

15

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

23

استثمار في شركة ائتالف

13

موجودات غير ملموسة

موجودات آخرى

16

إجمالي الموجودات

192.423

241.844

150.248

148.041

115.615

100.184

635

4.457

67.394

88.342

5.550

16.804

90.000

76.500

1.068

1.130

210.592

195.072

40.815

31.520

874.340

903.894

المطلوبات
قروض آلجل
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
مطلوبات آخرى

إجمالي المطلوبات

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

17
23
18

62.407

74.309

1.017

1.248

29.443

43.106

92.867

118.663

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31مارس ٢٠١٥

[تتمة]

إيضاحات

 31مارس 2015
ألف درهم

 31مارس 2014
ألف درهم

حقوق المساهمين

19

577.500

577.500

رأس المال

58.096

56.520

49.673

48.097

1.302

17.695

توزيعات أرباح مقترحة

-

28.875

مكافآت مجلس اإلدارة المقترحة

-

3.413

33.607

21.195

720.178

753.295

61.295

31.936

إجمالي حقوق المساهمين

781.473

785.231

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

874.340

903.894

108.692

147.444

20

االحتياطي القانوني

21

االحتياطي النظامي
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة

األرباح المحتجزة

إجمالي حقوق المساهمين المتعلقة بمساهمي الشركة األم
الحقوق الغير مسيطرة

22

االلتزامات والمطلوبات الطارئة

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

السيد عبدالله المزروعي

السيد ياسر جعيصة

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

13

14

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

رأس المال

االحتياطي القانوني

االحتياطي النظامي

التغييرات المتراكمة في
القيمة العادلة

577.500

53.667

45.244

()12.831

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

30.526

إعادة تصنيف مخصص خطة منح خيارات األسهم
للموظفين

-

-

-

-

المحول لالحتياطي النظامي (إيضاح )21

-

-

2.853

-

مكافآت مجلس اإلدارة المقترحة

-

ألف درهم

الرصيد كما في  1ابريل ( 2013معاد إدراجه)
الربح للسنة

-

المحول لالحتياطي القانوني (إيضاح )20

-

توزيعات أرباح مقترحة

-

التغير في الحصص الغير مسيطرة

ألف درهم

-

2.853
-

ألف درهم

-

-

ألف درهم

30.526

-

الرصيد كما في  31مارس 2014

577.500

56.520

48.097

17.695

الرصيد كما في  1ابريل 2014

577.500

56.520

48.097

17.695

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()16.393

المحول لالحتياطي القانوني (إيضاح )20

-

1.576

-

-

-

-

-

-

الربح للسنة

المحول لالحتياطي النظامي (إيضاح )21

-

التغير في الحصص الغير مسيطرة

-

توزيعات أرباح مدفوعة

الرصيد كما في  31مارس 2015

577.500

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

-

-

58.096

-

1.576
49.673

()16.393

1.302

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤
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بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

األرباح المحتجزة
خطة منح خيارات
األسهم للموظفين (الخسائر المتراكمة)
ألف درهم

ألف درهم

توزيعات أرباح
مقترحة

مكافآت مجلس
اإلدارة المقترحة

المتعلق بمساهمي
الشركة األم

الحقوق الغير
مسيطرة

اإلجمالي

4.528

()14.048

-

-

654.060

6.194

660.254

-

68.709

-

-

68.709

11.713

80.422

-

68.709

-

-

99.235

11.713

110.948

()4.528

4.528

-

-

-

-

-

-

()2.853

-

-

-

-

-

-

-

-

()2.853
()28.875
()3.413
-

ألف درهم

ألف درهم

-

-

-

-

-

28.875

3.413

-

-

-

ألف درهم

30.526

-

ألف درهم

-

-

14.029

ألف درهم

30.526

-

14.029

-

21.195

28.875

3.413

753.295

31.936

785.231

-

21.195

28.875

3.413

753.295

31.936

785.231

-

15.764

-

-

15.764

8.131

23.895

-

15.564

-

()3.413

()4.242

8.131

3.889

-

()1.576

-

-

-

-

-

-

-

()28.875

-

()28.875

-

()28.875

-

-

()200

()1.576
33.607

-

()3.413

-

-

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

-

()20.006

-

720.178

-

21.228
61.295

()20.006

-

21.228

781.473

16

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

إيضاحات

األنشطة التشغيلية

االستهالك

إطفاء الموجودات الغير ملموسة

حصة من الربح من شركات زميلة

حصة من الخسارة (الربح) من شركة ائتالف
شطب الممتلكات والتركيبات والمعدات

23.895

15

9.848

8.427

12

()1.766

()29.612

13

صافي الخسارة (اإليرادات) من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

عكس االنخفاض في قيمة الممتلكات والتركيبات والمعدات

التغيير في القيمة العادلة الستثمارات في ممتلكات
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة

إيرادات الفائدة

مصاريف الفائدة

إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

ألف درهم

ألف درهم

80.422

الربح للسنة

التعديالت على البنود التالية:

2015

٢٠١٤

9

14
5
8

62

8.826
-

69

()2.004
55

8.039

()43.355

()13.500

20.253

()21.719
480

()3.285
3.008

()36.692
194

()4.831
4.370

()4.576

()2.595

9.312

()5.299

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

3.822

1.807

مبالغ مستحقة ألطرف ذات عالقة

()231

()5.422

من خالل الدخل الشامل اآلخر

تعديالت في رأس المال العامل:
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغيلية

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

()8.056
()13.663
()8.816

1.607
9.675
2.368

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31مارس ٢٠١٥

األنشطة االستثمارية

شراء ممتلكات وتركيبات ومعدات

صافي الحركة في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
شراء استثمار في شركة ائتالف

متحصالت من تصفية شركة ائتالف

صافي الحركة في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

[تتمة]

15

13

متحصالت من بيع جزئي الستثمار في شركة زميلة

()3.650

()2.167

-

()1.835

()10.246
2.428

()34.559
25.447

()11.259

ودائع ألجل

-

شراء موجودات غير ملموسة

3.553

إيرادات فائدة مستلمة

2.592

توزيعات أرباح مستلمة

()25.694

صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

إعادة سداد القروض ألجل

توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم

التغيير في الحقوق الغير مسيطرة

9.164

11.886

()8.924
()989

3.555
4.201
38.922

()11.902
()3.613

-

21.228

الفائدة المدفوعة

-

()9.156

()28.875

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

24.031

()3.008

-

14.029

()4.370

صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمويلية

()26.170

503

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يعادله

()60.680

41.793

النقد وما يعادله في  1ابريل

139.791

97.998

79.111

139.791

النقد وما يعادله في  31مارس

ً
جزءا من هذه البيانات الماليــة الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 26

10

17

18

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

 31مارس 2015

1

2.1

األنشطة

إن شركة المستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة (“الشركة”) مسجلة في
إمارة أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة (“اإلمارات”) ومدرجة في سوق
ً
طبقا الحكام القانون االتحادي
أبوظبي لألوراق المالية كشركة مساهمة خاصة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) .في ،2001
استلمت الشركة الموافقة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ً
وفقا لقرار مجلس إدارة
لممارسة أعمال االستثمار المالية كشركة إستثمار
المصرف المركزي رقم  94/8/164بتاريخ  18ابريل  1995والمتعلق بقوانين
شركات االستثمار والبنوك وشركات االستشارات المصرفية واالستثمارية.
إن األنشطة الرئيسية للمجموعة هي االستثمار البنكي ،إدارة األصول ،السندات
الخاصة ،استثمارات الصناديق واألسهم ،الضيافة ،العقارات ألطراف ثالثة
وتقديم الخدمات االستشارية.
إن المكتب الرئيسي للشركة المسجل هو ص.ب 47435 :أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.

أساس اإلعداد

ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
ومتطلبات القوانين المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء بعض
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
األدوات المالية والممتلكات التي تم إدراجها بالقيمة العادلة.
تم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة
(درهم) وهو عملة عرض المجموعة .تم تدوير جميع القيم إلى أقرب ألف (ألف
درهم) ،إال إذا تم االشارة إلى غير ذلك.

2.2

أساس التوحيد

تتكون البيانات المالية الموحدة المرفقة من البيانات المالية للشركة والشركات
ً
معا بـ «المجموعة») .إن تفاصيل الشركات التابعة
التابعة لها (ويشار إليها
للمجموعة وأنشطتها الرئيسية هي كما يلي:

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ  19مايو .2015

بلد التأسيس

نسبة الملكية

النشاط الرئيسي

%
الشركات العاملة

ماين الند مانجمنت ذ م م

فالكون انفسمنت ذ.م.م

المستثمر الوطني الدارة العقارات ذ.م.م -شركة تابعة
لفالكون انفسمنت ذ.م.م

روبرت فالناجان اريبيان لالستشارات االدارية ذ.م.م – شركة
تابعة لفالكون انفسمنت ذ.م.م
شركة مالك العقارات المهنية المحدودة – شركة تابعة
لفالكون انفستمنت

اب تاون مانجمنت ذ م م

اب تاون انفسمنت ذ م م

ماين الند انفسمنت ذ.م.م

فندق المفرق – شركة تابعة لماين الند انفسمنت ذ.م.م
تي إن آي (دبي) لميتد

الصندوق الموحد ()1
الصندوق الموحد ()2

مينا ريل استيت سولوشنز ذ.م.م

اإلمارات

67

االستثمار في العقارات

اإلمارات

100

اإلستشارة والخدمات اإلستشارية

اإلمارات

المملكة
العربية السعودية

51

إدارة خدمات االستشارة

80

العقارات واالستثمارات

اإلمارات

100

االستثمار في العقارات

اإلمارات

اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
ايرلندا

برمودا
اإلمارات

100

100
100
100
100

96.90
98.88
100

إدارة الممتلكات وخدمات االستشارة والوساطة في
االستثمارات

االستثمار في العقارات
االستثمار في العقارات
خدمات الضيافة

خدمات االستشارة في االستثمارات
الصناديق المشتركة

صناديق حماية في الشرق األوسط
وشمال افريقيا
العقارات واالستشارات

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

2.2

أساس التوحيد

الشركات ذات االهداف الخاصة
يونايتد كابيتال ذ م م

بلد التأسيس

نسبة الملكية

النشاط الرئيسي

اإلمارات

100

إدارة األصول

اإلمارات

100

إدارة األصول

فيدليتى انفست ذ م م

اإلمارات

الظفرة كابيتال ذ م م

اإلمارات

فيدليتي ترست ذ م م

المستثمر الوطني كابيتال بارتنارز لميتد

المستثمر الوطني جينيرال بارتنارز لميتد
تي ان اتش جنرال بارتنز اس.ايه.ار.ال

المستثمر الوطني بابليك ليمتد كومباني
بلوتشب كابيتال ذ.م.م

االينس انفست ذ.م.م

جزر كيمان
جزر كيمان

لوكسمبورغ
ايرلندا

اإلمارات

اإلمارات

يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة ،أو يكون لديها الحق
في العوائد المتغيرة الناتجة من عالقتها مع الجهة المستثمر فيها ،وتكون لها
القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الجهة المستثمر
فيها .وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الجهة المستثمر فيها
في حال ،وفقط في حال أن للمجموعة:
•سيطرة على الجهة المستثمر فيها (أي ،حقوق حالية تعطيها القدرة
الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها)؛
•التعرض ،أو الحقوق في العوائد المتغيرة الناجمة عن تعاملها مع الجهة
المستثمر فيها؛ و
•القدرة على استخدام سيطرتها على الجهه المستثمر فيها للتأثير على
عوائدها.
•عندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة
في الجهة المستثمر فيها ،تقوم المجموعة باألخذ باالعتبار كافة الحقائق
والظروف عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الجهة المستثمر فيها
أم ال ،ويشمل ذلك:
•االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة
المستثمر فيها؛
•الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى؛
•حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في
حال أن الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في أحد أو أكثر من عناصر
السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سيطرة
على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة
التابعة .يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة
المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الشامل الموحد
منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف
فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

100
100
100
100
100
100

إدارة األصول
إدارة األصول

صندوق استثمار خاص
صندوق استثمار خاص
صندوق استثمار خاص

100
100

إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول

ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر في الشركات
التابعة إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة والحقوق الغير مسيطرة حتى لو
نتج ذلك عن عجز في رصيد الحقوق الغير مسيطرة .عند الضرورة ،يتم إجراء
تعديالت للبيانات المالية للشركات التابعة بهدف توافق سياساتها المحاسبية
مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات
والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية
المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم احتساب التغير في نسبة الملكية لشركة تابعة ،بدون فقدان القدرة على
السيطرة ،كمعامالت حقوق المساهمين .في حال فقدت المجموعة السيطرة
على الشركة التابعة فإنها:
•تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة
التابعة
•تستبعد القيمة الدفترية ألي من الحقوق الغير مسيطرة
•تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المدرجة في حقوق
المساهمين
•تعترف بالقيمة العادلة لالعتبارات المستلمة
•تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار تم االحتفاظ به
•تعترف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر
ً
سابقا في الدخل
•تعيد تصنيف حصص الشركة األم للمكونات المدرجة
الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر أو األرباح المحتجزة ،كما هو مناسب،
كما هو مطلوب لو استبعدت المجموعة الموجودات والمطلوبات ذات
الصلة بشكل مباشر
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2.3

[تتمة]

الحصص الغير مسيطرة

تم تقديم المعلومات المالية للشركات التابعة ذات الحقوق الغير مسيطرة جوهرية أدناه:
جزء حقوق المساهمين المحتفظ به من قبل الحصص الغير مسيطرة:

ماين الين مانجمنت لإلدارة ذ.م.م
الرصيد المتراكم للحقوق الغير مسيطرة

2015

2014

%33

%33

2015

2014

52.212

29.592

2015

2014

6.620

10.418

ألف درهم
ماين الين مانجمنت ذ.م.م
الربح( /الخسارة) المخصصة للحقوق الغير مسيطرة الجوهرية

ألف درهم
ماين الين مانجمنت ذ.م.م

ألف درهم

ألف درهم

يعرض الجدول أدناه ملخص المعلومات المالية للشركة التابعة ذات الحقوق الغير مسيطرة الجوهرية:

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

إجمالي الموجودات

182.574

134.198

إجمالي حقوق المساهمين

156.636

88.777

إجمالي المطلوبات
الربح للسنة

25.938
19.859

45.421
31.255

 2.4التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المعتمدة متوافقة مع تلك السياسات المستخدمة في السنة المالية السابقة ،باستثناء المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيرات
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية الفعالة كما في  1ابريل :2014

شركات االستثمار (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12ومعيار المحاسبة الدولي
رقم )27
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10البيانات
تقدم هذه التعديالت استثناء من متطلبات التوحيد للشركات التي تستوفي تعريف شركة استثمار
المالية الموحدة ويجب تطبيقه بأثر رجعي ،ويخضع ذلك لبعض اإلعفاءات االنتقالية .يتطلب االستثناء من التوحيد قيام شركات االستثمار باحتساب الشركات
التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة.
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 2.4التغييرات في السياسات
المحاسبية (تتمة)
التنازل عن المشتقات المالية ووقف محاسبة الحماية – تعديالت على
معيار المحاسبة الدولي رقم 39
تقدم هذه التعديالت اعفاء من وقف محاسبة الحماية عند استيفاء التنازل
عن المشتقات التي تم تعيينها كأدوات حماية معايير معينة ويجب تطبيقه بأثر
رجعي .ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة حيث أنه ليس للمجموعة أي
مشتقات خالل الفترات الحالية أو السابقة.

[تتمة]

دورة التحسينات السنوية 2013-2011
أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في دورة التحسينات السنوية -2011
تعديال على المعيار
 2013أربعة تعديالت على أربعة معايير ،والتي تضمنت
ً
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية للمرة األولى .إن التعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  1فعال بشكل فوري ،وبالتالي ،على الفترات التي تبدأ في  1يناير ، 2014
ويوضح في أساس االستنتاجات أن الشركة قد تختار تطبيق إما معيار حالي أو
معيار جديد غير إلزامي بعد ،ولكن يسمح بالتطبيق المبكر ،شريطة أن يكون
ً
مستمرا طوال الفترات المعروضة في أول بيانات مالية
تطبيق أي من المعايير
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للشركة .ليس للتعديل
تم إعدادها
على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1أي تأثير على المجموعة ،حيث
ً
طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أن المجموعة معد حالي

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  21الضرائب
يوضح تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  21قيام الشركة
بإدراج التزام الضرائب عند حدوث النشاط الذي يستوجب إجراء المدفوعات،
كما تم تحديده من قبل التشريعات ذات الصلة .بالنسبة للضريبة التي تنشأ
عند بلوغ حد أدنى محدد ،فيوضح التفسير أنه يجب عدم توقع التزام قبل
بلوغ الحد األدنى المحدد .يتطلب تطبيق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية
الدولية رقم  21بأثر رجعي .ليس لهذا التفسير تأثير على المجموعة.

االفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الغير مالية – تعديالت
على معيار المحاسبة الدولي رقم 36
يتطلب المعيار االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقيمة القابلة لالسترداد
للموجودات الغير مالية المنخفضة القيمة ،في حال أن تلك القيمة مبنية على
ً
ناقصا تكاليف االستبعاد .كما تتطلب إفصاحات عن معلومات
القيمة العادلة
إضافية حول قياس القيمة العادلة .باإلضافة لذلك ،في حال تم قياس القيمة
ً
ناقصا
بناء على القيمة العادلة
القابلة لالسترداد للموجودات المنخفضة القيمة ً
تكاليف االستبعاد باستخدام طريقة القيمة الحالية ،تتطلب التعديالت كذلك
إجراء إفصاحات حول معدالت الخصم التي تم استخدامها خالل القياسات
الحالية والقياسات السابقة .ليس لهذا التعديل تأثير على المجموعة.

دورة التحسينات السنوية 2012-2010
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في دورة التحسينات السنوية
تعديال
 2012-2010بإصدار سبعة تعديالت على ستة معايير ،والتي تضمنت
ً
على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13قياس القيمة العادلة .إن
التعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13فعال بشكل فوري،
وبالتالي ،على الفترات التي تبدأ في  1يناير  ،2014ويوضح التعديل في أساس
االستنتاجات أن الذمم المدينة القصيرة األجل والذمم الدائنة التي ليس لها
أسعار فائدة معلنة قابلة للقياس بمبالغ الفاتورة عندما يكون تأثير الخصم غير
جوهري .ليس للتعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13تأثير
على المجموعة.

 2.5التغييرات المستقبلية في
السياسات المحاسبية  -المعايير
الصادرة ولكن غير فعالة بعد
إن المعايير والتفسيرات الصادرة ،ولكن غير فعالة بعد ،حتى تاريخ إصدار
البيانات المالية الموحدة للمجموعة مدرجة أدناه .إن هذه القائمة هي بالمعايير
والتفسيرات الصادرة ،والتي تتوقع المجموعة بشكل معقول أن يتم تطبيقها
في تاريخ مستقبلي .لدى المجموعة النية في تبني هذه المعايير عندما تصبح
فعالة.

الحسابات التنظيمية المؤجلة -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
14
إن المعيار هو معيار اختياري يسمح للشركة ،التي تخضع أنشطتها لتنظيم
األسعار ،باالستمرار بتطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة
الحسابات التنظيمية المؤجلة عند اعتمادها للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ألول مرة .يجب على الشركات التي تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  14عرض الحسابات التنظيمية المؤجلة كبنود منفصلة في بيان
المركز المالي وعرض الحركة في أرصدة هذه الحسابات كبنود منفصلة في
بيان األرباح والخسائر وبيان الدخل الشامل اآلخر .يتطلب المعيار إفصاحات عن
طبيعة والمخاطر المرتبطة بتنظيم أسعار الشركة وتأثير تنظيم األسعار على
بياناتها المالية .إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14فعال للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2016لن يتم تطبيق هذا المعيار باعتبار أن
ً
طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
المجموعة معد حالي
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 2.5المعايير الصادرة ولكن غير
فعالة بعد (تتمة)
األدوات المالية – محاسبة الحماية  -تعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  9و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7و
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 39

يقدم المعيار متطلبات جديدة لمحاسبة الحماية التي توافق بين محاسبة
الحماية ومخاطر اإلدارة بشكل وثيق .تحدد المتطلبات كذلك منهج يستند
على المبادئ لمحاسبة الحماية ويعالج التناقضات ونواحي الضعف في نموذج
محاسبة الحماية في معيار المحاسبة الدولي رقم .39
اإليرادات من العقود مع العمالء -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم 15
تم إصدار المعيار في مايو  2014ويحدد نموذج جديد من خمس خطوات يتم
ً
وفقا للمعيار الدولي
تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء.
إلعداد التقارير المالية رقم  15يتم إدراج اإليرادات بمبلغ يعكس اعتبارات الشراء
التي تتوقع الشركة أن تستحقها مقابل تحويل البضائع أو تقديم الخدمات إلى
العمالء .تقدم مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15منهج أكثر
ً
تنظيما لقياس وإدراج اإليرادات .إن معيار اإليرادات الجديد قابل للتطبيق على
جميع الشركات ويسود على جميع متطلبات إدراج اإليرادات الحالية بموجب
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .يتطلب التطبيق إما بأثر رجعي كامل أو
معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2017مع إمكانية التطبيق
المبكر.

االتفاقيات الثنائية – تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم 11
يتطلب المعيار قيام المشغل المشترك باحتساب استحواذ حصة من عملية
مشتركة ،يشكل فيها نشاط العملية المشتركة أعمال ،بتطبيق مبادئ معيار
المحاسبة الدولي رقم  3ذات الصلة الحتساب دمج األعمال .توضح التعديالت
ً
سابقا من عملية مشتركة
كذلك بأنه ال يتم إعادة قياس الحصة المحتفظ بها
عند استحواذ حصة إضافية في نفس العملية المشتركة عند االحتفاظ
بالسيطرة المشتركة .باإلضافة إلى ذلك ،تم إضافة نطاق استثنائي للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11ليحدد أن التعديالت ال يتم تطبيقها
عندما تكون أطراف تتشارك السيطرة ،ويشمل ذلك الشركة المعدة للتقارير
المالية  ،تحت السيطرة المشتركة لنفس الطرف األساسي المسيطر .يتم
تطبيق التعديالت على كال من استحواذ الحصة األولية في العملية المشتركة
واستحواذ أي حصص إضافية في نفس العملية المشتركة وتكون فعالة بأثر
مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016مع إمكانية
التطبيق المبكر.

[تتمة]

معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم – 38
تعديل
يوضح التعديل مبدأ معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي
ً
نمطا من منافع اقتصادية يتم توليدها من
رقم  38بأن اإليرادات تعكس

ً
بدال عن المنافع االقتصادية التي
تشغيل األعمال (والتي يعد األصل
جزءا منها) ً
يتم استهالكها من خالل استخدام األصل .وكنتيجة لذلك ،فإن الطريقة القائمة

على اإليرادات ال يمكن استخدامها الستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات،
وقد يتم استخدامها فقط في ظروف محدودة ً
جدا إلطفاء الموجودات الغير

ملموسة .إن التعديالت فعالة بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير  2016مع إمكانية التطبيق المبكر.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي
رقم  - 41تعديل
يعمل المعيار على تغيير المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية التي
ً
وفقا للتعديالت ،لم تعد الموجودات
تستوفي تعريف النباتات المثمرة.
البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات المثمرة ضمن نطاق معيار
وبدال من ذلك ،سيتم تطبيق معيار المحاسبة
المحاسبة الدولي رقم .41
ً
ً
وفقا
الدولي رقم  .16بعد اإلدراج المبدئي ،سيتم قياس النباتات المثمرة
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  16بالتكلفة المتراكمة (قبل النضج) وباستخدام
إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم (بعد النضج) .كما تتطلب التعديالت
أن يظل اإلنتاج الذي ينمو من النباتات المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة
ً
ناقصا تكاليف البيع .بالنسبة للمنح
الدولي رقم  41والمقاسة بالقيمة العادلة
الحكومية المتعلقة بالنباتات المثمرة ،سيتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي
رقم  20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية.
إن التعديالت فعالة بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 ،2016مع إمكانية التطبيق المبكر.
البيانات المالية المنفصلة – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
27
سيتيح التعديل للشركات استخدام طريقة حقوق الملكية الحتساب
االستثمارات في الشركات التابعة وشركات االئتالف والشركات الزميلة في
بياناتها المالية المنفصلة .يتوجب على الشركات التي تقوم بتطبيق المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية والتي تختار تغيير طريقة حقوق الملكية في
بياناتها المالية المنفصلة تطبيق ذلك التغيير بأثر رجعي .بالنسبة لمطبقي
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة واختيار استخدام طريقة حقوق
الملكية في بياناتها المالية المنفصلة ،سيتطلب منهم تطبيق هذه الطريقة
من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .إن التعديالت
فعالة على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016مع إمكانية
التطبيق المبكر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

 2.6السياسات المحاسبية الهامة
النقد والودائع القصيرة األجل
يتكون النقد والودائع القصيرة األجل في بيان المركز المالي من النقد لدى
البنوك والنقد في الصندوق والودائع القصيرة األجل.
لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتكون النقد وما يعادله من النقد
في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع القصيرة األجل ذات استحقاقات
أصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل.
استثمار في شركات زميلة
إن الشركة الزميلة هي شركة يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها وهي ليست
شركة تابعة وال شركة ائتالف .يتم ممارسة التأثير الجوهري عند المقدرة على
المساهمة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها ولكن
ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه البيانات
المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار
ً
وفقا للمعيار
كمحتفظ به للبيع ،وفي تلك الحالة يتم احتساب االستثمار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5الموجودات الغير متداولة المحتفظ بها
ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية ،فإنه يتم إدراج
للبيع والعمليات الغير مستمرة.
االستثمار في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة زائد
تغيرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة
ً
ناقصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.
الزميلة،
يعكس بيان الدخل حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة .عند
حدوث تغيير يتم إدراجه مباشرة ضمن حقوق مساهمي الشركة الزميلة،
تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات واإلفصاح عن ذلك ،كما هو
مناسب ،في بيان التغييرات في حقوق المساهمين.
يتم حذف األرباح والخسائر الجوهرية الناتجة من معامالت الشركة مع الشركات
الزميلة إلى مدى حصة الشركة في الشركات الزميلة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان من
الضروري إدراج خسائر انخفاض في القيمة إضافية على استثمارها في الشركة
الزميلة .تحدد المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك أي دليل
موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .في هذه
الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض كالفرق ما بين القيمة
القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية.

استثمارات في شركات ائتالف
إن شركة االئتالف هي نوع من االتفاقيات المشتركة حيث يكون لألطراف
التي لها سيطرة مشتركة على االتفاقية حقوق في صافي موجودات شركة
االئتالف .إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة السيطرة
بموجب عقد ،وتوجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات حول األنشطة ذات
ً
موافقة جماعية من األطراف التي تتشارك السيطرة.
الصلة
إن االعتبارات التي يتم وضعها عند تحديد السيطرة المشتركة مماثلة لتلك
االعتبارات المتطلبة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة .يتم احتساب
ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية.
استثمارات المجموعة في شركات االئتالف
ً
ً
مبدئيا
ووفقا لطريقة حقوق الملكية ،يدرج االستثمار في شركة االئتالف
بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلدراج التغييرات في حصة
المجموعة في صافي موجودات شركة االئتالف منذ تاريخ االستحواذ .يتم
إدراج الشهرة المتعلقة بشركة االئتالف ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال
يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي لالنخفاض في القيمة.
يعكس بيان األرباح والخسائر حصة المجموعة في نتائج عمليات شركة
االئتالف .يتم عرض أي تغييرات في الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر
فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .وباإلضافة لذلك ،عندما يكون
هنالك تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق مساهمي شركة االئتالف ،تقوم
المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات ،في حال وجدت ،في بيان التغييرات
في حقوق المساهمين .يتم استبعاد األرباح والخسائر الغير محققة الناتجة
بناء على حصة المجموعة في
من المعامالت بين المجموعة وشركة االئتالف ً
شركة االئتالف.
يتم إدراج إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر شركة االئتالف في بيان
الدخل الموحد خارج األرباح التشغيلية وتمثل األرباح أو الخسائر بعد الضريبة
والحقوق الغير مسيطرة في شركة االئتالف .يتم إعداد البيانات المالية
لشركات االئتالف لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة .يتم إجراء التعديالت
لتتوافق السياسات المحاسبية لشركة االئتالف مع سياسات المجموعة عند
الضرورة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري
إدراج خسائر انخفاض في القيمة على استثمارها في شركة االئتالف .تحدد
المجموعة عند كل تاريخ التقارير المالية إذا ما كان هناك دليل موضوعي يشير
إلى االنخفاض في قيمة استثمارها في شركة االئتالف .في حال وجود مثل
هذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض كالفرق بين القيمة
القابلة لالسترداد لشركة االئتالف وقيمتها الدفترية ،وتقوم بإدراج الخسارة كـ»
حصة من أرباح شركة االئتالف» في بيان الدخل الموحد.
عند فقدان السيطرة المشتركة على شركة االئتالف ،تقوم المجموعة بقياس
وإدراج أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة .يتم إدراج أي فرق بين القيمة
الدفترية لشركة االئتالف عند فقدان السيطرة المشتركة والقيمة العادلة
لالستثمار المتبقي والمتحصالت عند االستبعاد في األرباح والخسائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

 2.6السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة .عند البدء باالستخدام ،يتم
نقل األعمال الرأسمالية قيد االنجاز إلى فئة الممتلكات والتركيبات والمعدات

الممتلكات والتركيبات والمعدات

ً
وفقا لسياسات المجموعة.
المناسبة ويتم استهالكها

ً
ناقصا االستهالك
يتم إدراج الممتلكات والتركيبات والمعدات بالتكلفة التاريخية
المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة (في حال وجدت) .تشمل

تكاليف االقتراض

التكلفة التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرة باستحواذ األصل.
إن تكلفة الممتلكات والتركيبات والمعدات هي تكلفة الشراء باإلضافة إلى أي
تكاليف إضافية لالستحواذ.
يتم إدراج التكاليف الالحقة ضمن القيم الدفترية لألصل أو إدراجها كأصل
منفصل ،كما هو مناسب ،فقط عند احتمال تدفق المنافع االقتصادية
المستقبلية المرتبطة باألصل إلى المجموعة وإمكانية قياس تكلفة األصل
بدقة .يتم إدراج مصاريف اإلصالح والصيانة في األرباح والخسائر في الفترة
التي تم تكبدها.
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة الممتلكات والتركيبات والمعدات على
أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية للموجودات كما يلي:

يتم إضافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء وبناء وإنتاج أي
موجودات مؤهلة والتي تحتاج لفترة جوهرية من الوقت لإلعداد لالستخدام
المقصود له أو البيع ،ضمن تكلفة األصل ،إلى الوقت الذي تكون فيه
الموجودات جاهزة لالستخدام أو البيع.
يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمارات المؤقتة لقروض
معنية حتى يتم صرفها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض
المؤهلة للرسملة.
يتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة
التي يتم تكبدها فيها.
األدوات المالية

األدوات المالية  -االعتراف المبدئي والقياس الالحق
تاريخ االعتراف

تحسينات على المأجور

 4 – 3سنوات

أثاث وتركيبات

 7 - 3سنوات

مباني

معدات مكتبية

سيارات

 30سنة

 10 – 2سنوات
 5-3سنوات

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستهالك بنهاية
كل فترة تقارير مالية ،ويتم احتساب تأثير أي تغيير في التقديرات المحاسبية
بأثر مستقبلي.
ال يتم استهالك األرض.
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أو بيع األصل كالفرق بين
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان
الدخل الموحد عندما يتم شطب األصل.
يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والتركيبات والمعدات ألي انخفاض
في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف إلى عدم إمكانية
استرداد القيمة الدفترية .فإذا وجد هذا المؤشر ،وفي حالة أن القيمة الدفترية
تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد ،يتم خفض القيمة الدفترية لتلك الموجودات
ً
ناقصا تكلفة البيع أو قيمها قيد
إلى القيمة القابلة لالسترداد ،وهي قيمها
االستخدام ،أيهما أعلى.

ً
مبدئيا بتاريخ المتاجرة ،وهو؛
يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات المالية
ً
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة ،ويشمل
التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة
ذلك “طرق التداول االعتيادية” :شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب
تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد ،يتم عادةً تحديده عن طريق التنظيم
أو العرف في السوق.
القياس المبدئي
ً
ً
مضافا إليها تكاليف
مبدئيا بالقيمة العادلة
يتم قياس جميع األدوات المالية
المعامالت ،باستثناء تلك الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث يتم إدراج تكاليف
المعامالت ضمن األرباح والخسائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 2.6السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على النموذج التجاري للشركة إلدارة
تلك الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية التابعة لها.
ال يتم إدراج تكاليف المعامالت المتوقع تكبدها في عملية النقل أو استبعاد
األداة المالية في قياس األدوات المالية.

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة فقط إذا تم االحتفاظ باألصل
ضمن نموذج تجاري يهدف لالحتفاظ باألصل بهدف تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية وأن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات
نقدية بتواريخ محددة تكون دفعات لألصل وفوائد عن المبلغ الرئيسي القائم.
ً
الحقا بالقيمة
إن عدم توافر هذين الشرطين يتطلب قياس األصل المالي
العادلة من خالل األرباح والخسائر .ومع ذلك ،حتى عندما يتم استيفاء هذين
الشرطين ،يجوز للشركة عند اإلدراج المبدئي قياس األصل المالي بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كان القيام بذلك يلغي عدم التطابق
المحاسبي أو يقلله بشكل ملحوظ.
يتم قياس أدوات الدين (بما في ذلك المشتقات المتضمنة في الموجودات
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة
المالية المستضيفة) التي تستوفي هذه الشروط
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ،معدل ألي انخفاض في القيمة
وتكاليف المعامالت المتكبدة عند اإلدراج المبدئي .يتم بموجب طريقة معدل
الفائدة الفعلية احتساب معدل الفائدة الذي يخصم المقبوضات النقدية
المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي أو فترة أقصر
(كما هو مناسب) لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي .بعد القياس المبدئي
ً
الحقا قياس الذمم المدينة الطويلة األجل ،الذمم
بالقيمة العادلة ،يتم
التجارية المدينة القصيرة األجل والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة
من األطراف ذات العالقة واألرصدة لدى البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام
ً
ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة .يتم احتساب
طريقة الفائدة الفعلية،
التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم
والتكاليف التي تشكل جزء ال يتجزأ من طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم إدراج
اإلطفاء ضمن إيرادات الفائدة في بيان الدخل .يتم إدراج الخسائر الناتجة من
االنخفاض في القيمة في بيان الدخل

[تتمة]

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي شروط التكلفة المطفأة مثل
المشتقات والموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من القياس الالحق
لهذه الموجودات المالية في بيان الدخل.
يتم إدراج الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي .يتم إدراج التغييرات في القيمة العادلة
ضمن األرباح والخسائر .يتم إدراج الفائدة وتوزيعات األرباح ضمن األرباح
ً
وفقا لشروط العقد ،أو عندما ينشأ الحق في استالم المدفوعات.
والخسائر

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قد يتم تعيين استثمارات حقوق الملكية الغير محتفظ بها للمتاجرة كإستثمارات
تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلدراج المبدئي،
وهذا االختيار ال يمكن تغييره .يتم إجراء هذا التعيين على أساس كل أداة على
حدة .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من القياس الالحق لهذه االستثمارات
في حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر .يتم إعادة تصنيف األرباح أو
الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل إلى األرباح المحتجزة وال يعاد تدويرها
في األرباح والخسائر .يتم إدراج تكاليف المعامالت الناتجة عن االستبعاد في
بيان الدخل .يتم إدراج توزيعات األرباح المستلمة من االستثمارات في حقوق
الملكية في بيان الدخل ما لم تمثل توزيعات األرباح استرداد تكلفة االستثمار.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تعيينها بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر
إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تصنيفها في هذه الفئة
هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند اإلدراج المبدئي .قد تقوم اإلدارة
بتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند اإلدراج
المبدئي فقط عندما يتم استيفاء أول شرط من الشروط الثالثة.
يتم تحديد التعيين على أساس كل أداة على حدة:
•أن التعيين يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ من المعاملة الغير متناسقة
التي قد تنشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو إدراج األرباح أو
الخسائر على أساس مختلف.
•أن الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة موجودات مالية أو
مطلوبات مالية أو كالهما والتي يتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس
ً
وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية استثمار.
القيمة العادلة،
•أن األداة المالية تحتوي على أحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التي
تعدل التدفقات النقدية التي سيتطلبها العقد على نحو جوهري.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

 2.6السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
األدوات المالية (تتمة)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تعيينها بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر (تتمة)

يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي .يتم إدراج التغييرات
في القيمة العادلة ضمن صافي األرباح أو الخسائر من الموجودات والمطلوبات
المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ،باستثناء تغييرات
القيمة العادلة المتعلقة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالمطلوبات المالية التي
تدرج في الدخل الشامل اآلخر ،بشرط عدم نشوء اختالفات محاسبية من
هذا اإلدراج .تستحق الفائدة المكتسبة أو المتكبدة ضمن إيرادات الفائدة أو
مصاريف الفائدة على التوالي ،باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،في
حين يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح والخسائر عندما ينشأ
الحق في استالم المدفوعات.
استثمارات في الممتلكات
يتم قياس االستثمارات في الممتلكات ،وهي الممتلكات المحتفظ بها
ً
مبدئيا بالتكلفة ،ويشمل ذلك
الستحقاق اإليجار و/أو العوائد الرأسمالية،
ً
الحقا لإلدراج المبدئي ،يتم قياس االستثمارات في
تكاليف المعامالت.
الممتلكات بالقيمة العادلة .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغييرات
في القيمة العادلة لالستثمارات في الممتلكات في األرباح والخسائر في
الفترة التي نشأت فيها.
يتم تقييم القيم العادلة بتاريخ بيان المركز المالي عن طريق تطبيق نموذج
تقييم موصى به من قبل لجنة معايير التقييم الدولية.
يتم شطب االستثمارات في الممتلكات عندما يتم استبعادها أو سحب
االستثمارات في الممتلكات من االستخدام بشكل دائم وعندما ال تكون
هناك فائدة اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعاده .يتم إدراج الفرق
بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في بيان الدخل في
الفترة التي تم فيها االستبعاد.

الذمم المدينة
يتم إدراج الذمم التجارية المدينة بقيم الفاتورة األصلية صافي مخصصات
القيم المقدرة لالنخفاض في القيمة .يتم تكوين مخصص للديون المشكوك
في تحصيلها عندما ال يكون هناك إمكانية السترداد القيمة الكاملة .يتم شطب
الديون المشكوك في تحصيلها عندما ال تكون هناك قابلية باالسترداد.
المعامالت المدفوعة على أساس األسهم
يتم إدراج تكلفة المعامالت التي يتم تسويتها من خالل حقوق المساهمين
باإلضافة إلى الزيادة المقابلة في حقوق المساهمين على مدى الفترة التي
يتم فيها استيفاء األداء و/أو شروط الخدمة .تعكس المصاريف المتراكمة
المدرجة للمعامالت التي يتم تسويتها من خالل حقوق المساهمين بتاريخ
كل تقارير مالية إلى تاريخ إستحقاق المنح فترة المنح المنتهية وأفضل
ً
الحقا .تمثل
تقديرات المجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم منحها
المصاريف أو اإليرادات المدرجة في بيان الدخل للفترة الحركة في المصاريف
المتراكمة المدرجة كما في بداية ونهاية الفترة ويتم إدراجها ضمن مصاريف
الموظفين.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

 2.6السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات
يتم إدراج المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو
الخدمات المستلمة سواء تمت المطالبة بها أو لم تتم.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تنقل شروط العقد جميع
مخاطر ومكافآت الملكية بشكل جوهري .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار
األخرى كعقود إيجار تشغيلية.

المجموعة كمؤجر
يتم إدراج إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت
على مدى فترة عقد اإليجار ذو الصلة .يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة
المتكبدة في المفاوضات وترتيب عقد اإليجار التشغيلي للقيمة الدفترية
لألصل المؤجر ويتم إدراجها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمستأجر
يتم تحميل اإليجارات الدائنة ضمن عقود اإليجار التشغيلية إلى األرباح والخسائر
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذو الصلة .يتم كذلك
احتساب الفائدة المستلمة والمدينة كحوافز للدخول في عقود اإليجار
التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد.
المخصصات
يتم إدراج المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي ) قانوني
أو استنتاجي ) كنتيجة لحدث سابق ومن المحتمل حاجة المجموعة لتسوية
االلتزام وإمكانية تقدير قيمة اإللتزام بشكل موثوق.
إن القيمة المدرجة كمخصص هي أفضل التقديرات للمبلغ المتطلب دفعه
لتسوية االلتزام الحالي بنهاية فترة التقارير المالية ،مع األخذ باالعتبار المخاطر
والمصادر غير المؤكدة المتعلقة بااللتزام .عند قياس المخصص باستخدام
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية هي
القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية .عندما يتوقع استرداد بعض أو جميع
المكافآت االقتصادية المتطلبة لتسوية مخصص من طرف ثالث ،فإنه يتم
إدراج المبالغ المدينة كأصل في حال التأكد من استالم المبالغ المستردة
وإمكانية قياس المبالغ المدينة بدقة.

يتم تكوين مخصص لاللتزامات المقدرة الستحقاقات الموظفين لإلجازات
السنوية وتذاكر السفر كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين
حتى تاريخ نهاية التقارير المالية.
تقوم المجموعة بتقديم مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها من غير مواطني
الدولة .يعتمد االستحقاق لهذه المكافآت على أسـاس فترة خدمة الموظفين
وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة .تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت
على مدى فترة الخدمة.
أما بخصوص الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقوم
المجموعة بدفع المساهمات المطلوبة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
ً
وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()2
االجتماعية
لسنة  2000للمعاشات والضمان االجتماعي .يتم تحميل هذه المساهمات في
األرباح والخسائر خالل فترة خدمة الموظفين.
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[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

 2.6السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
القروض ألجل
ً
ً
ناقصا
مبدئيا بالقيمة العادلة لالعتبارات المستلمة
يتم إدراج القروض ألجل
ً
الحقا
تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة .بعد اإلدراج المبدئي ،يتم
قياس القروض ألجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلية.
العمالت األجنبية
يتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ
المعامالت .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت
األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي
الموحد .يتم إدراج أي أرباح وخسائر ناتجة عن عمليات التحويل ضمن بيان
الدخل الموحد.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها باستخدام التكلفة التاريخية
بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت األولية.
يتم تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية
باستخدام معدالت الصرف السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
العادلة.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية ،كالموجودات المالية المتاحة للبيع
والموجودات المالية بالقيمة العادلة ،من خالل األرباح والخسائر بالقيمة
العادلة بتاريخ بيان المركز المالي.
إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل
التزام في معاملة منظمة بين مساهمي السوق بتاريخ القياس .يعتمد قياس
القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

•في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ؛ أو
•في ظل غياب السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل
أو االلتزام.
يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر
األسواق منفعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد
يقوم مساهمي السوق باستخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام ،بافتراض
تصرف مساهمي السوق في ما يصب في أفضل مصالحهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة لألصل الغير مالي يأخذ باالعتبار إمكانية مساهم
السوق على توليد مصالح اقتصادية من خالل استخدام األصل في أقصى
وأفضل حاالته أو البيع إلى مساهم أخر في السوق الذي قد يقوم باستخدام
األصل في أقصى وأفضل حاالته.
تقوم المجموعة باستخدام طرق التقييم ،التي تعتبر مناسبة في الظروف،
والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة والزيادة في استخدام
المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخالت الغير
ملحوظة.
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[تتمة]
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 2.6السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
قياس القيمة العادلة (تتمة)
تقوم المجموعة باستخدام التراتيبية التالية لتحديد واالفصاح عن القيمة
العادلة من خالل طرق التقييم:
المستوى األول :األسعار السوقية (الغير معدلة) السائدة في األسواق
النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :طرق تقييم أخرى تكون فيها أدنى مستويات المدخالت
سواء بشكل
المؤثرة بشكل جوهري على القيم العادلة المسجلة ملحوظة،
ً
مباشر أو غير مباشر.

إيرادات ومصاريف الفائدة
تتكون إيرادات الفائدة من إيرادات من حسابات الودائع تحت الطلب والودائع
ألجل ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند استحقاقها باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية .تتكون مصاريف الفائدة من تكاليف االقتراض على القروض
ويتم إدراجها في بيان الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم رسملة
تكاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة ضمن تكلفة األصل المؤهل.

إيرادات توزيعات أرباح
يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ للمجموعة حق في استالم
المدفوعات.

 2.7القرارات والتقديرات
واالفتراضات المحاسبية الهامة

المستوى الثالث :طرق تقييم تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة

بشكل جوهري على القيم العادلة المسجلة غير ملحوظة.

القرارات

االعتراف باإليرادات والمصاريف

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات
والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير هام على المبالغ المدرجة لإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة
بنهاية فترة التقارير المالية .وبخالف ذلك ،فإن الشكوك حول هذه االفتراضات
والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية للقيم الدفترية
للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في المستقبل.

إيرادات الرسوم والخدمات
يتم إدراج الرسوم واإليرادات من الخدمات المقدمة من قبل المجموعة
خالل السنة على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمات وعدم وجود
شكوك جوهرية متعلقة باسترداد المبالغ المستحقة .يتم كذلك إدراج الرسوم
المستحقة من تنفيذ األعمال الجوهرية كإيرادات عند إكمال األعمال الجوهرية.
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 2.7القرارات والتقديرات
واالفتراضات المحاسبية الهامة
(تتمة)
القرارات (تتمة)
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة القرارات
التالية ،والتي كان لها التأثيرات األهم على المبالغ المدرجة في بيان المركز
المالي الموحد:

تصنيف الممتلكات
خالل عملية تصنيف الممتلكات ،قامت اإلدارة باتخاذ بعض القرارات .يتطلب
اتخاذ القرارات لتحديد في حال أن عقار ما يتأهل كاستثمار في الممتلكات،
ممتلكات ومعدات و /أو أرض محتفظ بها إلعادة البيع .تقوم المجموعة
ً
ووفقا
بتحديد معايير بحيث تمكنها من استخدام القرارات بشكل متناسق
لتعريف االستثمار في الممتلكات ،الممتلكات والمعدات واألرض المحتفظ
بها إلعادة البيع .عند اتخاذ القرار تقوم اإلدارة باألخذ باالعتبار المعايير المفصلة
واإلرشادات المتعلقة بتصنيف الممتلكات كما هو مدرج في معيار المحاسبة
الدولي رقم  2ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم
 ،40وبالتحديد ،االستخدام المقصود للممتلكات كما هو محدد من قبل اإلدارة.

تصنيف االستثمارات
تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
ً
أساسا لغرض تحقيق ربح على المدى القصير من
والخسائر إذا تم شراؤها
قبل المتاجرين.
يعتمد تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على
كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه االستثمارات .عندما ال يتم تصنيفها كمحتفظ
بها للمتاجرة وتكون ذات قيم عادلة متاحة وموثوقة ويتم إدراج التغييرات في
القيم العادلة كجزء من األرباح والخسائر في حسابات اإلدارة ،فإنه يتم تصنيفها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

[تتمة]

يتم تصنيف استثمارات حقوق المساهمين المحتفظ بها لغير المتاجرة
كاستثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند
اإلدراج المبدئي.
يتم تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة فقط إذا كان االحتفاظ باألصل
ضمن نموذج أعمال يهدف إلى استمرار االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقاته
النقدية التعاقدية وأن الشروط التعاقدية من األصل المالي تؤدي إلى ،في
تواريخ محددة ،لتدفقات نقدية تشكل وحدها أصل الدين والفائدة على المبلغ
األصلي القائم.

تصنيف االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة
قامت اإلدارة بتقييم مدى السيطرة أو النفوذ على الشركات التي تعد
شركات تابعة وشركات زميلة .إن اإلدارة على قناعة بتصنيف االستثمارات
بشكل مناسب بعد األخذ باالعتبار سيطرة أو تأثير المجموعة على السياسات
التشغيلية والمالية لهذه الشركات.
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 2.7القرارات والتقديرات
واالفتراضات المحاسبية الهامة
(تتمة)
التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى
للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقارير المالية والتي لها مخاطر هامة قد
تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والتركيبات والمعدات
تقوم المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والتركيبات
والمعدات لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار
االستخدام الحالي لألصل أو عوامل االهالك والتلف .تقوم اإلدارة بمراجعة
ً
سنويا ويتم تعديل حساب االستهالك
األعمار المتبقية واألعمار اإلنتاجية
المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات
السابقة.

االنخفاض في قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة
تقوم اإلدارة بمراجعة استثماراتها في الشركات الزميلة بشكل دوري لمؤشرات
االنخفاض في القيمة .إن تحديد ما إذا أن االستثمارات في الشركات الزميلة
منخفضة القيمة يتطلب من اإلدارة تقييم ربحية وسيولة والمالئمة المالية
للجهة المستثمر بها ومقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ
االستحواذ وحتى المستقبل القريب .يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة
لالسترداد المقدرة والقيمة الدفترية لالستثمار كمصاريف ضمن األرباح
والخسائر.

االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ
المستحقة من األطراف ذات العالقة
يتم تقدير المبلغ المتوجب تحصيله من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة
األخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة عندما تصبح إمكانية
تحصيل كامل المبلغ غير محتملة .إن تحديد االنخفاض في قيمة الذمم
المدينة يتطلب من اإلدارة تقييم االئتمان الخاص وموقف سيولة العمالء
واألطراف ذات العالقة ومعدالت االسترداد التاريخية ،ويشمل ذلك عقد
مناقشات مع الدائرة القانونية ومراجعة البيئة االقتصادية الحالية .تعتقد
اإلدارة بأن المخصص المدرج كافي لتغطية الخسائر المتوقعة.

[تتمة]

كما في تاريخ بيان المركز المالي ،بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة والمبالغ
المستحقة من األطراف ذات العالقة ما قيمته  24.030ألف درهم و 635
ألف درهم ،على التوالي ( 18.837 :2014ألف درهم و  4.457ألف درهم) ،وبلغ
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  6.324ألف درهم ( 5.888 :2014ألف
ً
فعليا في فترات مستقبلية
درهم) .يتم إدراج أي فروقات بين المبلغ المحصل
وبين المبالغ المتوقع استردادها في بيان الدخل.

تقييم استثمارات حقوق الملكية الغير متداولة
يعتمد تقييم استثمارات حقوق الملكية الغير متداولة المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر عادة على أساس المعامالت التجارية الحديثة أو القيمة العادلة
ألداة أخرى مشابهة ،التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بمعدالت حالية
ألدوات مشابهة أو نماذج تقييم أخرى .تعتقد اإلدارة بأن استثمارات حقوق
الملكية الغير متداولة تم إدراجها بشكل مناسب بالقيمة العادلة كما في 31
مارس .2015
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صافي (الخسارة) االيرادات
4
من االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر

 2.7القرارات والتقديرات
واالفتراضات المحاسبية الهامة
(تتمة)
التقديرات واالفتراضات (تتمة)

القيمة العادلة لالستثمارات في الممتلكات
بهدف تقييم القيمة العادلة لالستثمارات في الممتلكات ،قامت المجموعة
بتعيين خدمات مقيمين مهنيين .تعتقد اإلدارة بأن قيمة التقييم تعكس
القيمة العادلة الحقيقة للممتلكات في ضوء الظروف االقتصادية الحالية .بلغ
إجمالي القيمة العادلة لالستثمارات في الممتلكات كما في  31مارس 2015
ما قيمته  90.000ألف درهم ( 76.500 :2014ألف درهم) .في حال زيادة /نقص
القيمة العادلة بمعدل  %10فسيؤدي تغيير القيمة العادلة لالستثمارات في
الممتلكات المدرجة في االرباح والخسائر للسنة المنتهية في  31مارس 2015
إلى الزيادة /النقص بقيمة  9.000ألف درهم.

اإليرادات من الرسوم
3
والخدمات

االيرادات من الخدمات االستشارية
والخدمات األخرى

اإليرادات من خدمات الفنادق

2015

58.436

38.614

35.349

31.861

9.731

17.953

رسوم االستثمار البنكي

رسوم إدارة األصول

االيرادات من التأجير والوساطة

13.483
6.641
123.640

(خسارة) أرباح غير محققة على إعادة
التقييم

إيرادات توزيعات األرباح والفائدة

5
2014

ألف درهم

أرباح (خسارة) محققة على االستبعاد

5.589

95.282

13.899

()107

4.852

5.435

()8.039

43.355

()26.790

38.027

ايرادات الفائدة

ألف درهم

1.265

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

الودائع ألجل

الحسابات تحت الطلب

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

3.248

4.803

37

3.285

28

4.831
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6

ايرادات تشغيلية أخرى

عكس مخصصات

أخرى

8

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

-

122

3.731

845

3.731

723

مصاريف الفائدة

القروض ألجل
أخرى

7
2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

2.488

3.788

3.008

4.370

520

582

تكاليف

تكاليف

مصاري

7

المصاريف التشغيلية

تكاليف الموظفين
تكاليف مهنية

مصاريف إيجار

أخرى

عكس االنخفاض في قيمة
9
الممتلكات والتركيبات والمعدات

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

61.743

62.748

2.759

2.142

4.028

42.204
110.734

1.856

34.735

2015
ألف درهم
عكس االنخفاض في قيمة الممتلكات
والتركيبات
والمعدات (إيضاح )15

()21.719

2014
ألف درهم

()36.692

101.481
في  ،2013قامت المجموعة بخفض قيمة الممتلكات والتركيبات والمعدات
لفندق المفرق ذ.م.م لقيمها القابلة لالسترداد البالغة  164.000ألف درهم كما
في  31مارس  .2013وكنتيجة ،تم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة البالغة
 75.857ألف درهم في بيان الدخل الموحد .تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد
بناء على احتساب القيمة قيد االستخدام.
ً
خالل السنة الحالية ،قامت المجموعة بإعادة تقييم القيمة القابلة لالسترداد
ً
سابقا لفندق المفرق والتي
لممتلكاتها وتركيباتها ومعداتها المنخفضة القيمة
ً
سابقا بمبلغ  21.719ألف درهم
نتج عنها عكس االنخفاض في القيمة المدرج
بناء على احتساب
لالسترداد
القابلة
( 36.692 :2014ألف درهم) .تم تحديد القيم
ً
القيمة قيد اإلستخدام.

آخرى

8

القروض
أخرى

9
المم

(عكس
والترك

والم

في الس
والمعد
ألف در
القيمة
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10

االستثمارات المدرجة بالقيمة
11
العادلة

النقد وما يعادله
2015

2014

171

69

134.303

198.136

192.423

241.844

79.111

139.791

ألف درهم
النقد في الصندوق

الحسابات الجارية وتحت الطلب مع
البنوك

ودائع ألجل

األرصدة البنكية والنقد

ً
ناقصا :ودائع بنكية ذات استحقاقات
تتجاوز ثالثة أشهر

57.949

()113.312

ألف درهم

43.639

()102.053

2015

ألف درهم
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل االرباح والخسائر

أسهم ملكية متداولة

استثمار في سندات تشاركية

استثمار في أدوات دين

تحمل الودائع البنكية معدل فائدة يتراوح بين  %0.75إلى  31( %4.9مارس
ً
سنويا.
 %0.86 :2014إلى )%3.75

أسهم التأسيس

107.813
-

2.528

42.435

34.965

148.041

33.518

39.241

10.859

19.052

أسهم ملكية متداولة

28.238

أسهم ملكية غير متداولة

43.000

صناديق ملكية

ألف درهم

110.548

150.248

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر

2014

115.615

41.891
-

100.184
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12

استثمار في شركات زميلة

لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة والتي يتم احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

مول اإلمارات ذ.م.م (مول اإلمارات)
الترفيه الوطنية ذ.م.م (ترفيه)

بلد التأسيس

نسبة الملكية %

النشاط الرئيسي

اإلمارات

35

شركة شحن على االنترنت

27.5

إدارة األصول

اإلمارات
اإلمارات

صندوق بلوتشب

جزر كايمان

صندوق النمو الوطني

40

خدمات الترفيه
إدارة األصول

35.7

ً
حاليا معلقة.
إن عمليات مول اإلمارات ذ.م.م (مول اإلمارات)
مدرج أدناه معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في الشركات الزميلة.

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

بيان المركز المالي للشركات الزميلة

إيرادات وأرباح الشركات الزميلة:
216.962

261.535

الموجودات

212.515

255.828

حصة المجموعة من صافي الموجودات

67.394

88.342

في

67.394

88.342

()4.447

المطلوبات

صافي الموجودات

القيمة الدفترية
الشركات الزميلة

لالستثمار

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

()5.707

إيرادات
(خسارة) أرباح السنة
حصة المجموعة من أرباح السنة

9.825

104.228

()1.012

87.931

1.766

29.612

كما في  31مارس  ،2015بلغت حصة المجموعة من االلتزامات الطارئة
للشركات الزميلة (الضمانات التجارية) ال شيء ( :2014ال شيء).
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13

استثمارات في شركات ائتالف

لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات االئتالف والتي تم احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

بلد التأسيس

نايتبردج العالمية لألمن ذ.م.م
صندوق إتقان شريعة

نسبة الملكية %
2015

2014

اإلمارات

50

50

جزر كايمان

-

42.5

النشاط االساسي

تقديم خدمات الحماية واألمن والمراقبة
للمباني والممتلكات األخرى
إدارة األصول

ً
وفقا لقرار أعضاء مجلس إدارة صندوق إتقان شريعة الصادر بتاريخ  31أغسطس  ،2014تم تصفية الصندوق بالكامل وبلغت المتحصالت من تصفية الصندوق
ما قيمتة  2.4مليون درهم.
مدرج أدناه معلومات مالية مختصرة عن االستثمار في شركة االئتالف.

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم
إيرادات وأرباح شركة االئتالف:

بيان المركز المالي لشركة االئتالف
الموجودات

22.105

27.043

صافي الموجودات

()4.400

19.025

حصة المجموعة من صافي الموجودات

()2.200

9.054

القيمة الدفترية لالستثمار في شركة
االئتالف

5.550

16.804

المطلوبات

الشهرة عند االستحواذ

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

()26.505

7.750

()8.018

7.750

اإليرادات
(خسارة) أرباح السنة
حصة المجموعة من (خسارة) أرباح
السنة

47.190

46.335

()17.419

3.883

()8.826

2.004
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14

استثمارات في ممتلكات

الرصيد االفتتاحي

التغيير في القيمة العادلة

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

76.500

96.753

90.000

76.500

13.500

()20.253

تمتلك المجموعة قطعتي أرض ولديها النية في إنشاء ممتلكات عليها ،وبالتالي تم تصنيف هذه االراضي كاستثمارات في الممتلكات .تم إدراج االستثمارات
في الممتلكات بالقيمة العادلة ،والتي تم تحديدها بالرجوع إلى تقييم تم إجراؤه من قبل مقيم مستقل غير متعلق بالمجموعة .تم التوصل إلى التقييم ،والذي
يتوافق مع معايير المعهد الملكي للمقيمين من خالل طريقة تقييم القيمة المتبقية.

ً
وفقا لمستوى التراتيبية:
يوضح الجدول التالي تحليل االستثمارات في الممتلكات المدرجة بالقيمة العادلة

تاريخ التقييم

اإلجمالي
ألف درهم

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

 18فبراير 2015

90.000

-

-

90.000

2015
االستثمار في الممتلكات

2014
االستثمار في الممتلكات

 12ابريل 2014

76.500

-

-

76.500
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استثمارات في ممتلكات (تتمة)

وصف لطرق التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمار في ممتلكات:

طرق التقييم

المعطيات الغير ملحوظة الجوهرية

المدى

قطعة أرض رقم  - 13Cسكني

طريقة القيمة المتبقية

تكاليف التمويل

%7

إجمالي منطقة التطوير

 280.989للمتر المربع

قطعة أرض  - 7Cتجاري

طريقة القيمة المتبقية

اإلطار الزمني لإلنشاء
اإليجار

ً
30
شهرا

 80.000درهم ستوديو/

 115.000درهم غرفة واحدة/
 140.000درهم غرفتين/

 180.000درهم شقة  3غرف

تكاليف التمويل

%7

إجمالي منطقة التطوير

 305.495للمتر المربع

اإلطار الزمني لإلنشاء

صافي المنطقة القابلة للتأجير
اإليجار

ً
30
شهرا

 244.395للمتر المربع

 130درهم للمتر المربع

إن طريقة تقييم القيمة المتبقية هي طريقة التقييم المقبولة من قبل معهد المساحين الملكيين لتقييم التطويرات والمشاريع التي تتطلب فترة من الوقت
لإلكمال .يعتمد منهج القيمة المتبقية على افتراض أن السعر الذي سيقوم المشتري المفترض بدفعه لألرض أو المشروع الذي يتم تطويره ،هو الفائض
المتبقي بعد تكاليف اإلنشاء والشراء وتكاليف البيع وتكاليف التمويل ومخصص األرباح المتطلب لتنفيذ المشروع الذي يتم خصمه من سعر مبيعات التطويرات
المكتملة.

متحف زايد الوطني
مستوحى من ديناميكية الطيران
وريش الصقر ،يعكس التصميم

حب الشيخ زايد للصقور ويخلق رمز

تاريخي لألمة .يتم الجمع بين التصميم

المتطور والمواد وطرق البناء

لخلق إضافة خالبة على أفق جزيرة
السعديات.
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الممتلكات والتركيبات والمعدات
أرض التملك الحر
ألف درهم

تحسينات على المأجور
ألف درهم

المباني

ألف درهم

2015
التكلفة
كما في  1ابريل 2014

إضافات

استبعادات

مشطوبات

كما في  31مارس 2015

االستهالك المتراكم:

61.506

5.802

186.207

-

-

-

-

61.506

907

()1.839
4.870

-

186.207

كما في  1ابريل 2014

-

4.733

25.651

استبعادات ومشطوبات

-

()1.839

-

كما في  31مارس 2015

المحمل للسنة

صافي القيمة الدفترية قبل االنخفاض في القيمة:
كما في  31مارس 2015

االنخفاض في القيمة:
كما في  1ابريل 2014

مبالغ معكوسة خالل السنة (إيضاح )9
كما في  31مارس 2015

صافي القيمة الدفترية بعد االنخفاض في القيمة:
كما في  31مارس 2015

-

302

6.566

-

3.196

32.217

61.506

1.674

153.990

9.705

139

27.116

3.655

60

12.157

()6050

57.851

()79

1.614

()14.959

141.833
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األثاث والتركيبات

معدات مكتبية

سيارات

اإلجمالي

9.195

24.125

1.170

288.005

-

()6

-

()6

ألف درهم

423

()219

ألف درهم

2.177

()5.160

ألف درهم

143
-

ألف درهم

3.650

()7.218

9.399

21.136

1.313

284.431

6.029

16.667

688

53.768

()218

()5.166

-

()7.223

1.090

1.776

114

9.848

6.901

13.277

802

56.393

2.498

7.859

511

228.038

1.303

849

53

39.165

995

540

39

17.446

1.503

7.319

472

210.592

()308

()309

()14

()21.719
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الممتلكات والتركيبات والمعدات (تتمة)

أرض التملك الحر
ألف درهم

تحسينات على المأجور
ألف درهم

المباني

ألف درهم

2014
التكلفة
كما في  1ابريل 2013

إضافات

استبعادات

مشطوبات

كما في  31مارس 2014

61.506

5.668

186.207

-

-

-

-

134
-

-

61.506

5.802

186.207

كما في  1ابريل 2013

-

4.578

20.119

استبعادات ومشطوبات

-

-

-

كما في  31مارس 2014

-

االستهالك المتراكم:
المحمل للسنة

صافي القيمة الدفترية قبل االنخفاض في
القيمة:
كما في  31مارس 2014

االنخفاض في القيمة:
كما في  1ابريل 2013

مبالغ معكوسة خالل السنة (إيضاح )9

كما في  31مارس 2014
صافي القيمة الدفترية بعد االنخفاض في
القيمة:
كما في  31مارس 2014

-

155

4.733

5.532

25.651

61.506

1.069

160.556

19.452

271

52.528

9.705

139

27.116

()9.747

51.801

()132

930

()25.412

133.440

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

43

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

أعمال رأسمالية
األثاث والتركيبات

معدات مكتبية

سيارات

قيد اإلنجاز

اإلجمالي

8.184

23.301

1.352

55

286.273

-

()66

()314

-

()380

ألف درهم

1.011
-

ألف درهم

890
-

ألف درهم

132
-

ألف درهم

-

()55

ألف درهم

2.167
()55

9.195

24.125

1.170

-

288.005

5.544

14.568

912

-

45.721

-

()66

()314

-

()380

485

2.165

90

-

8.427

6.029

16.667

688

-

53.768

3.166

7.458

482

-

234.237

2.022

1.496

88

-

75.857

1.303

849

53

-

39.165

1.863

6.609

429

-

195.072

()719

()647

()35

-

()36.692
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موجودات أخرى

ذمم تجارية مدينة

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

24.030

18.837

5.644

3.931

ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

7.975

مبالغ مستحقة من الموظفين

1.732

آخرى

7.758

إيرادات مستحقة

18.964

تكاليف مشاريع مؤجلة

ً
ناقصا :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

1.559

18.964
4.671

66.103

56.372

()18.964

()18.964

()6.324

ً
ناقصا :مخصص تكاليف المشاريع المؤجلة*

8.410

40.815

()5.888

31.520

* يمثل هذا البند تكاليف التصميم المتكبدة خالل السنوات السابقة المتعلقة ببعض المشاريع .خالل السنة السابقة ،تم إدراج مخصص مقابل هذه التكاليف
نتيجة لتوقف هذه المشاريع.
كما في  31مارس  ،2015انخفضت القيمة االسمية للذمم التجارية المدينة بمبلغ  6.324ألف درهم ( 5.888 :2014ألف درهم) وتم تكوين مخصص لها بالكامل.
كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

الرصيد في بداية السنة

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

480

194

5.888

المحمل للسنة

المعكوس خالل السنة

5.873

()44

الرصيد في نهاية السنة

()179
5.888

6.324

كما في  31مارس ،كان تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة كاآلتي:

اإلجمالي

غير مستحقة الدفع
وغير منخفضة القيمة

17.706

-

ألف درهم
2015
2014

12.949

ألف درهم
-

مستحق الدفع لكن غير منخفض القيمة

أقل من  30يوم

 60 – 30يوم

 90 – 61يوم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

6.611

4.954

2.414

3.727

4.952

4.150

1.340

أكثر من  90يوم

2.507

بناء على الخبرة السابقة .ليس من عادة المجموعة الحصول على ضمانات للذمم المدينة
من المتوقع استرداد قيمة الذمم المدينة الغير منخفضة القيمة بالكامل ً
وبالتالي ال يتم ضمان الغالبية العظمى من الذمم المدينة.
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17

قروض آلجل

قرض ألجل 1
قرض ألجل 2

18

مطلوبات آخرى

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

57.674

69.576

ذمم تجارية دائنة

62.407

74.309

مخصص مكافآت نهاية الخدمة
للموظفين

4.733

4.733

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

6.553

10.082

9.794

12.704

ذمم الموظفين الدائنة

10.224

مصاريف مستحقة

قرض ألجل  :1خالل يوليو  ،2013قامت المجموعة بإعادة جدولة قرضها لدى
بنك أبوظبي الوطني .وكنتيجة ،تم دفع مبلغ  42مليون درهم .تم خفض
معدل الفائدة على القرض من  EIBORزائد  400نقطة أساسية إلى EIBOR
ً
ً
سنويا .يستحق سداد القرض
سنويا بأدنى معدل %4.5
زائد  300نقطة أساسية
على مدى  22دفعة ربع سنوية بدأت في  1ابريل .2014

2.872

19

3.975

29.443

43.106

كانت الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كالتالي:

تم ضمان التسهيالت من خالل رهن من الدرجة األولى بقيمة  140مليون
درهم على أرض ومبنى فندق المفرق وضمان تجاري من الشركة األم.
قرض ألجل  :2دخلت ماين الند مانجمنت في إتفاقية قرض تجسيري مع
شركة بيت التمويل ش.م.ع ،طرف ذو عالقة ،بتاريخ  26مارس  2007بقيمة
 17مليون درهم .خالل السنة السابقة ،تم تحويل المبلغ القائم إلى رأس مال
ً
الحقا اقراض مبلغ  4.7مليون درهم
مساهم به في ماين الند مانجمنت .تم
ً
سنويا ( 31مارس :2014
إلى ماين الند مانجمنت .يتم تحميل الفائدة بمعدل %4
ً
سنويا).
%4

16.345

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

12.704

10.972

المدفوعات خالل السنة

()4.048

()1.962

2.770

المزود خالل السنة

()1.482

عكس مخصص

تحويل إلى مبالغ مستحقة للموظفين

()150

الرصيد في نهاية السنة

9.794

3.694
-

12.704

رأس المال
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

المصرح ،الصادر والمدفوع بالكامل
 57.750ألف سهم ( 31مارس  57.750 :2014ألف سهم) بقيمة  10درهم لكل سهم ( 31مارس :2014
 10درهم لكل سهم)

577.500

577.500
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[تتمة]

االحتياطي القانوني

ً
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته) وبموجب نظام تأسيس الشركة وشركاتها التابعة ،يجب
تحويل  %10من أرباح السنة ،على أساس فردي ،إلى االحتياطي القانوني .قد تقرر الشركة وشركاتها التابعة وقف هذه التحويالت عندما يبلغ االحتياطي  %50من
رأس المال .إن هذا اإلحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع.

21

االحتياطي النظامي

بموجب نظام تأسيس الشركة ،يتم تحويل  %10من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي .قد تقرر الشركة وقف هذه التحويالت عندما يبلغ االحتياطي النظامي
 %50من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.

22

المطلوبات واإللتزامات الطارئة
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

ضمانات تجارية

70.720

85.006

ضمانات بنكية

35.868

31.243

2.104

31.195

108.692

147.444

إلتزامات رأسمالية

بناء على استشارة قانونية ،إن إمكانية النتائج
إن المجموعة مدعي عليها في عدد من القضايا القانونية ناتجة ضمن سياق األعمال االعتيادية .تعتقد اإلدارةً ،
السلبية للمجموعة ضئيلة ،وكنتيجة ،لم يتم تكوين مخصص في البيانات المالية الموحدة ( 2014ال شيء).
خالل السنة الحالية ،دخلت احدى شركات المجموعة في إتفاقية تسوية مع طرف ثالث متعلقة بمنازعة حول عدم االلتزام ببعض الشروط التعاقدية ذات صلة
ببيع عقار قبل التطوير في دبي .وافقت المجموعة على تسوية المطالبة مع الطرف الثالث مقابل  6.8مليون درهم والتي تم دفعها خالل السنة.

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

47

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31مارس 2015

23

[تتمة]

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تمثل االطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وشركات اإلئتالف والمساهمين الرئيسين والمدراء وموظفي اإلدارة الرئيسين للمجموعة والشركات المسيطر عليها
ً
ً
جوهريا .يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
نفوذا
أو ذات السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها هذه االطراف
بلغت أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

2015

ألف درهم

2014
ألف درهم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
شركات زميلة
صناديق تحت اإلدارة
أخرى (شركات تحت سيطرة مشتركة)

335

1.010

10

18

290

3.429

635

4.457

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
صناديق تحت اإلدارة
أخرى (شركات تحت سيطرة مشتركة)

-

10

1.017

1.238

1.017

1.248

قرض ألجل
قرض متحصل من دار التمويل (إيضاح )17

4.733

4.733
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 23المعامالت مع األطراف ذات
العالقة (تتمة)

 25.1مقدمة

إن المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:

رسوم مستحقة من أطراف ذات عالقة
ضمانات صادرة بالنيابة عن الشركة

مكافآت قصيرة األجل لموظفي اإلدارة
الرئيسيين (رواتب ومكافآت وحوافز)

2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

8.546

17.707

106.588

88.128

12.766

11.176

192

409

مصاريف الفائدة على القرض المتحصل
من دار التمويل

24

إطار إدارة المخاطر
تقع المسؤولية العامة إلدارة واإلشراف على إطار إدارة مخاطر المجموعة
على مجلس اإلدارة .تم إعداد سياسة المجموعة إلدارة المخاطر بهدف تحديد
وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة وذلك لوضع حدود المخاطر والرقابة،
ومتابعتها وااللتزام بهذه الحدود .يتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر
بشكل دوري وذلك لعكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

مجلس اإلدارة

األنشطة من خالل لجان مختلفة.

كما في  31مارس  ،كان لدى المجموعة ضمن المؤتمنات المحتفظ بها
الموجودات التالية:

أرصدة بنكية

تكمن المخاطر في أنشطة المجموعة ،ولكن يتم إدارتها من خالل عملية تحديد
وقياس ومراقبة مستمرة ،وتخضع لحدود المخاطر ورقابة أخرى .إن عملية
إدارة المخاطر هامة الستمرار ربحية المجموعة ويعد كل فرد في المجموعة
مسؤول عن تعرض المجموعة للمخاطر فيما يتعلق بمسؤولياته .تتعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ،تم تقسيم
مخاطر السوق إلى مخاطر تجارية وغير تجارية .وهي كذلك عرضة للمخاطر
التشغيلية.

يعتبر مجلس اإلدارة الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر العامة للمجموعة.
يقوم مجلس اإلدارة بتقديم التوجيهات ،االستراتيجية واإلشراف على جميع

األنشطة التوكيلية

أسهم (بقيمة سوقية)

إدارة المخاطر

2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

47.649

38.151

3.992

8.546

لم يتم إدراج الموجودات أعاله في هذه البيانات المالية الموحدة.

لجنة التدقيق
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء مستقلين يمثلون مجلس إدارة المجموعة.
لدى لجنة التدقيق المسؤولة العامة عن فحص نتائج التدقيق الداخلي وتوجيه
تنفيذ التوصيات واإلشراف على أنشطة التدقيق الداخلي التي يتم تنفيذها
في إطار بيئة الرقابة الداخلية واالمتثال للمتطلبات التشريعية للمجموعة .إن
مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق محددة بميثاق رسمي موافق عليه من لجنة
التدقيق ليتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية.
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إدارة المخاطر (تتمة)

 25.1مقدمة (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)

لجنة اإلدارة
إن لجنة اإلدارة مسؤولة عن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر الناشئة
من مختلف أنشطة المجموعة.

التدقيق الداخلي
يتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر المجموعة بشكل سنوي من قبل إدارة التدقيق
الداخلي ،والتي تم اإلستعانة بمصادر خارجة لها ،وتشمل فحص كل من كفاية
اإلجراءات المتبعة من قبل المجموعة ومدى امتثالها بهذه اإلجراءات .تناقش
إدارة التدقيق الداخلي نتائج تقييماتها مع اإلدارة وتقوم بتقديم تقرير إلى لجنة
التدقيق بنتائج تقيمها والتوصيات المترتب عليها .وبهدف ضمان استقاللية
وموضوعية جميع عمليات تدقيق المجموعة ،يقوم التدقيق الداخلي بالتقرير
المباشر للجنة التدقيق.
قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير
يتم متابعة وإدارة المخاطر بصفة رئيسية على أساس الحدود التي قامت
المجموعة بوضعها .تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل وبيئة السوق
فضال عن مستوى المخاطر التي يمكن أن تقبل
التي تعمل فيها المجموعة
ً
بها المجموعة ،مع التركيز على صناعات محددة .وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم
المجموعة بمراقبة وقياس القدرة الكلية على تحمل المخاطر فيما يتعلق
بإجمالي التعرض للمخاطر في جميع أنواع المخاطر واألنشطة.
يتم إعداد تقارير عن المخاطر لجميع المستويات في المجموعة ،والتي يتم
ً
خصيصا وتوزيعها بهدف ضمان وصول المعلومات الضرورية
تصميمها
الشاملة والحديثة إلى جميع أقسام العمل.

 25.2مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة والتدفقات النقدية
المستقبلية لألدوات المالية بسبب التقلبات نتيجة لتغيرات السوق مثل أسعار
الفائدة وأسعار العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من امكانية تأثير التغييرات في أسعار الفائدة على
التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية.

ض

إلت

إن
الس

5

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي
تحمل فائدة.

في
الع

يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل للتغييرات المعقولة والممكنة على
أسعار الفائدة ،مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة لنتائج المجموعة للسنة.

26

تم
علي

بلغ

مب

ش

ص

أخ

مص

مب

ص
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مخاطر العمالت األجنبية

إدارة المخاطر (تتمة)

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب
التغييرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.

 25.2مخاطر السوق
إن حساسية بيان الدخل هو تأثير التغييرات المفترضة في معدالت الفائدة
بناء على الموجودات والمطلوبات المالية
على أرباح المجموعة لسنة واحدةً ،

ذات المعدالت المتذبذبة المحتفظ بها كما في  31مارس .2015

إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية محدود حيث أن معظم
معامالتها وموجوداتها ومطلوباتها المالية بالدرهم أو بالدوالر األمريكي.
وبسب ثبوت الدرهم اإلماراتي مقابل الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة بالدوالر
األمريكي ال تشكل مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.

مخاطر أسعار األسهم

التأثير على الربح
ألف درهم

2015

 100+زيادة في نقطة أساس

 100نقص في نقطة أساس2014

 100+زيادة في نقطة أساس

 100-نقص في نقطة أساس

1.118

()1.118

إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة
التغييرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية .تنشأ
التعرضات لمخاطر أسعار األسهم من محفظة استثمارات المجموعة.

يقدم الجدول التالي تقدير لحساسية التغير المعقول في أسواق األسهم على
بيان الدخل للمجموعة .إن حساسية بيان الدخل هي تأثير التغيير المفترض
لمؤشرات األسهم الهامة على القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

1.413

()1.413

مستوى التغيير
المفترض

التأثير على صافي
الدخل

التأثير على صافي
الدخل

%

2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

%5

153

963

مؤشر أسواق أخرى

%5

5.232

3.888

مؤشر سوق دبي المالي

%5

6

676
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إدارة المخاطر (تتمة)

 25.2مخاطر السوق (تتمة)
إن التأثير على حقوق المساهمين (نتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 31
مارس) نتيجة للتغير المعقول والمحتمل في مؤشرات األسهم ،مع إبقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،هو كما يلي:

مستوى التغيير
المفترض
%

التأثير على حقوق
الملكية
2015

التأثير على حقوق
الملكية
2014

ألف درهم

ألف درهم

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

%5

1.676

1.962

مؤشر سوق دبي المالي

%5

1.412

2.094

 25.3مخاطر االئتمان
إن مخاطـر االئتمـان هي مخاطر فشل أحد أطـراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية .تسعي المجموعة للحد من
مخاطر االئتمان من خالل متابعة التعرضات االئتمانية والحد من التركيز على التعامل مع أطراف محـددة ،واالستمـرار في تقييم الجدارة االئتمانية لألطـراف
المقابلة.
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
يظهر الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي.

 31مارس
2015

أرصدة لدى البنوك

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

موجودات أخرى

 31مارس
2014

ألف درهم

ألف درهم

192.423

241.844

32.840

23.110

225.898

269.411

635

4.457

52

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015

25

إدارة المخاطر (تتمة)

 25.4إدارة مخاطر السـيولة والتمويل
إن مخاطر السـيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية .تنتج مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني أو
حدوث اضطرابات في األسواق المالية مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل بشكل فوري .وللوقاية من هذه المخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر
التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار واالحتفاظ برصيد جيد للنقد وما يعادله واألوراق المالية القابلة للتداول.
ً
وفقا لالستحقاقات التعاقدية المتبقية
تحليل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بناء على االستحقاقات التعاقدية.
يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31مارس ً 2015

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة إلى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات
األرصدة البنكية والنقد

79.311

113.112

-

-

192.423

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

568

44

23

-

635

استثمارات متضمنة الشركات الزميلة وشركة االئتالف

150.248

-

188.559

-

338.807

موجودات أخرى

31.393

1.447

-

-

32.840

موجودات مالية

261.520

114.603

188.582

-

564.705

موجودات غير مالية

7.975

-

100.362

201.298

309.340

إجمالي الموجودات

269.495

114.603

288.944

201.298

309.635

المطلوبات
قروض ألجل

4.231

10.251

64.942

-

79.424

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

1.017

-

-

-

1.017

مطلوبات أخرى

9.425

10.224

9.794

-

29.443

إجمالي المطلوبات

14.673

20.475

74.736

-

109.884
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إدارة المخاطر (تتمة)

 25.4إدارة مخاطر السـيولة والتمويل
إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31مارس  2014كانت كما يلي:

أقل من  3أشهر

من  3أشهر
إلى سنة

من سنة إلى 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات
األرصدة البنكية والنقد

139.791

102.053

-

-

241.844

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2.162

204

2.091

-

4.457

استثمارات متضمنة الشركات الزميلة وشركة االئتالف

148.041

-

205.330

-

353.371

موجودات أخرى

21.664

1.446

-

-

23.110

موجودات مالية

311.658

103.703

207.421

-

622.782

موجودات غير مالية

8.410

-

87.457

185.245

281.112

إجمالي الموجودات

320.068

103.703

294.878

185.245

903.894

المطلوبات
قروض ألجل

4.384

10.618

66.948

-

81.950

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

1.248

-

-

-

1.248

مطلوبات أخرى

30.403

12.703

-

-

43.106

إجمالي المطلوبات

36.035

23.321

66.948

-

126.304

 25.5المخاطر التشغيلية
إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن عدم كفاية العمليات الداخلية أو فشلها أو الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث
الخارجية .عندما يفشل نظام الرقابة المطلوب ،قد تتسبب المخاطر التشغيلية بأضرار للسمعة أو تترتب عليها آثار قانونية أو تنظيمية ،أو تؤدي إلى خسارة مالية.
وعلى الرغم من أن المجموعة ال تتوقع إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنها تستطيع إدارة هذه المخاطر من خالل إطار الرقابة والمتابعة المستمرة والتصدي
للمخاطر المحتملة .يشمل نظام الرقابة الفصل الفعال للمهام والسماح بالوصول للمعلومات كل حسب وظيفته وعمليات التسوية وتدريب الموظفين وعمليات
التقييم المالئمة .تتم مراجعة العمليات بشكل مستمر.
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 25.6إدارة رأس المال
يشمل رأس المال حقوق المساهمين المتعلقة بحاملي أسهم المجموعة .إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بنسب
رأسمالية جيدة بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين .تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف
االقتصادية .وبهدف المحافظة على هيكل المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين ،إعادة رأس المال إلى
المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم إجراء تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات المنتهية في 31مارس  2015و  31مارس .2014
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القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون األدوات المالية للمجموعة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر ،المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ،األرصدة البنكية والنقد وبعض الموجودات األخرى .تتكون المطلوبات المالية من القروض ألجل ،المبالغ
المستحقة إلى أطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى.
ً
جوهريا ،حيث أن الموجودات
برأي اإلدارة فإن القيم الدفترية المقدرة والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية الموحدة ال تختلف
والمطلوبات إما ذات طبيعة قصيرة األجل أو يتم إعادة تسعيرها على أساس دوري.
ً
وفقا لمستوى تراتيبية القيمة العادلة كما في  31مارس :2015
يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

الموجودات المالية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

أسهم متداولة

أسهم غير متداولة

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسهم متداولة

أسهم غير متداولة

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

107.813

-

-

107.813

107.813

42.435

-

150.248

-

61.756

42.435

-

42.435

-

-

10.859

-

61.756

61.756

10.859

43.000

115.615

43.000

53.859

المستثمر الوطني التقرير السنوي ٢٠١٥/٢٠١٤
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
[تتمة]

للسنة المنتهية في  31مارس 2015
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

ً
وفقا لمستوى تراتيبية القيمة العادلة كما في  31مارس :2014
يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

الموجودات المالية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

أسهم متداولة

أسهم غير متداولة

110.548

-

-

110.548

-

37.493

-

37.493

110.548

37.493

-

148.041

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسهم متداولة

أسهم غير متداولة

81.132

-

-

81.132

-

19.052

-

19.052

81.132

19.052

-

100.184

التحويالت بين الفئات
خالل فترة التقارير المالية المنتهية في  31مارس  2015و 31مارس  ،2014لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والثاني لقياسات القيمة العادلة ،كما
لم يكن هناك تحويالت من وإلى المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.

