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الموحدة المرحلية إلى السادة أعضاء  تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة  
 مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع 

 

 مقدمة
 

وعة"(  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجم
الموحدة ا2022مارس    31كما في   الموجزة  الملكية  ، والبيانات  والتغيرات في حقوق  الشامل  الخسائر والدخل  لمرحلية ذات الصلة لألرباح أو 

د وعرض والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعدا
التقارير المالية المرحلية. وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء    -  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  

 استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بناًء على عملية المراجعة التي قمنا بها. 
 

 نطاق المراجعة
 

، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل  2410مراجعة رقم لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام ال
لمسؤولين  للمنشأة". تنطوي عملية مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على توجيه االستفسارات، في المقام األول، من الموظفين ا

إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً    ك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى.عن األمور المالية والمحاسبية وكذل
صول على تأكيٍد  محدوداً مقارنة بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي، فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الح

 نكون على درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. بأننا سوف 
 

 االستنتاج 
 

كافة النواحي  استناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من 
 ، "التقارير المالية المرحلية".34الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 2022مايو  11

 
 
 

 رامي سرحان
 1152سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 
 المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 )غير مدقق( 2022مارس  31بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 مارس 31ثالثة أشهر إلى 

غير مدققة  2022  
مارس   31ثالثة أشهر إلى 

غير مدققة  2021  
   إيضاحات  

 99,512 86,073 6 اإليرادات التشغيلية 

    
 3,755 5,491  الفوائد إيرادات 

 ( 1,112) ( 2,115)  مصاريف الفوائد 
   ---------------  --------------- 

 102,155 89,449  صافي اإليرادات التشغيلية 

    

    
 ( 30,872) ( 39,818)  تكاليف الموظفين 

 ( 1,387) ( 225)  حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء 
 ( 19,133) ( 19,995)  وإدارية مصاريف عمومية 

 ( 11,461) ( 10,024)  استهالك وإطفاء 
 8,082 886  عكس خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية أخرى 

 ( 2,423) ( 49,048)  مصاريف تشغيلية أخرى 

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

 ( 57,194) ( 118,224)  مجموع المصاريف التشغيلية 

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

 44,961 ( 28,775)  صافي )الخسائر( / اإليرادات التشغيلية 

    
)خسائر( / أرباح التغير في القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 181 ( 84,881)  الخسارة 

 621 928  ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

 ( 13,096) 2,112 13 ربح / )خسارة( استثمارات في شركات زميلة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكيةحصة من 
 ( 24,664) ( 27,072) 7 تكلفة التمويل 

 1,815 18,390  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات 
 10,184 70,726 8 إيرادات ومصاريف أخرى 

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

 20,002 ( 48,572)  )خسارة( / ربح من العمليات المستمرة 

    

 8,798 ( 72)  ربح / )خسارة( من العمليات المتوقفة 

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

 28,800 ( 48,644)  )خسارة( / ربح الفترة 

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

    العائد إلى: 

 24,970 5,617    ُماّلك الشركة األم

 3,830 ( 54,261)  حصص غير مسيطرة 

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

  (48,644 ) 28,800 

   ---------------  --------------- 
 0.01 0.002 9 ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات المستمرة )بالدرهم( 

   ---------------  --------------- 
 0.01 0.002 9 ربحية السهم العائدة إلى المالك )بالدرهم( 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  20إلى  7المدرجة على الصفحات من   اإليضاحات المرفقة 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 )غير مدقق( 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي  
 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 31ثالثة أشهر إلى 
غير   2022مارس 
 مدققة

مارس   31ثالثة أشهر إلى 
2021 

غير مدققة   
    
   إيضاحات 

 28,800 (48,644)  )خسارة( / ربح الفترة

    

    )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

    

    بنود يُحتمل إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

 6,224 (24,055) 18 العمليات األجنبيةفروق الصرف من تحويل 

 ( 2,742) 7,222  صافي الربح / )الخسارة( من تحوطات التدفقات النقدية

    

    بنود لن يُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 ( 4,733) - 18 اآلخر 
  --------------- --------------- 

 ( 1,251) (16,833)  الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

  --------------- --------------- 
 27,549 (65,477)  مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

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

    العائد إلى: 
 21,507 (772)  الشركة األم ُماّلك 

 6,042 (64,705)  حصص غير مسيطرة
  --------------- --------------- 
  (65,477) 27,549 
  --------------- --------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  20إلى  7المدرجة على الصفحات من   اإليضاحات المرفقة 





شعاع كابيتال ش.م.ع 

 )غير مدقق( 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 
آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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عالوة اإلصدار  رأس المال 
احتياطي نظامي  

 )*(
أرباح محتجزة احتياطيات أخرى 

حقوق الملكية  
ك   العائدة إلى مالا

الشركة األم 

حصص غير  
مسيطرة 

المجموع 

293,7261,490,086536,0892,026,175( 1,439,146)2,535,72052,57947,207 )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 

24,97024,9703,83028,800---- ربح الفترة 

( 1,251)2,213( 3,464)-( 3,464)--- الدخل الشامل اآلخر للفترة 

24,97021,5066,04327,549( 3,464)--- جموع الدخل الشامل للفترة م

المعامالت مع المالك بصفتهم مالكا

8,829-8,8298,829---- ( 17سهم الخزينة )إيضاح استبعاد أ

( 55,405)( 55,405)------ دفعات توزيعات األرباح 

327,5251,520,421486,7272,007,148( 1,442,610)2,535,72052,57947,207)غير مدقق(  2021مارس  31الرصيد في 

240,4791,453,957392,1051,846,062(1,424,452)2,535,72052,57949,631 )مدقق(  2022يناير  1الرصيد في 

(48,644)(54,261)5,6175,617---- ربح / )خسارة( الفترة 

(16,833)(10,444)(6,389)-(6,389)--- لشاملة األخرى للفترة الخسارة ا

(65,477)(64,705)(772)5,617(6,389)---مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة 

(10,575)-(10,575)(10,575)----حصة في مصاريف إصدار حقوق ملكية لشركة زميلة

118,153118,153------ استحواذ على شركة تابعة 

(178,340)(178,340)------ معامالت مع حاملي الوحدات 

(3,256)(3,256)------ توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة 

235,5211,442,610263,9571,706,567(1,430,841)2,535,72052,57949,631)غير مدقق(  2022مارس  31الرصيد في 

صدر المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (۳۲) لسنة    ۲۰۲۱ ("قانون الشركات") في    ۲۰سبتمبر   ۲۰۲۱ودخل حیز التنفیذ في ۲ینایر ۲۰۲۲والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (۲) لسنة  
۲۰۱٥. وللمجموعة مھلة    ۱۲شھًر ا  اعتباًر ا من  ۲ینایر  ۲۰۲۲ لالمتثال ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات  العربیة المتحدة رقم (۳۲) لسنة  ۲۰۲۱. إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجدیدة وسیطبق المتطلبات الخاصة بھ بحد 

أقصاه  سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حیز التنفیذ.  

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  20إلى  7المدرجة على الصفحات من   اإليضاحات المرفقة 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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مارس   31ثالثة أشهر إلى  

 غير مدققة  2022
مارس   31ثالثة أشهر إلى 

 غير مدققة  2021
   إيضاحات  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 28,800 ( 48,644)  )خسارة( / ربح الفترة 

    تعديالت: 

 27,228 ( 18,390)  )ائتمان(/ تكلفة تمويلية مرتبطة بحاملي الوحدات

 - ( 68,989)  إيرادات من استبعاد شركة زميلة 

 853 ( 6,879)  )ربح( / خسارة الصرف األجنبي

 1,387 225  بالصافي  -الحصة المدرجة من رسوم األداء المعترف بها 

 38,370 36,846  تكلفة التمويل 

 ( 2,643) ( 3,377)  صافي إيرادات الفوائد 

 ( 61,824) 84,881  خسارة / )ربح( القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 13,096 ( 3,490)  حصة من )ربح( / خسارة استثمارات في شركات زميلة 

 3,764 4,990  توزيع غير نقدي من شركة زميلة 

 ( 621) ( 928)  ربح من إعادة تقييم مطلوبات مالية مشتقة 

 1,513 1,499  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ( 8,082) ( 885)  بالصافي -مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة  

 - 93,778  انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 

 11,461 10,024  استهالك وإطفاء

  ————— ————— 
 53,302 80,661  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 

 ( 85,265) 11,227  نقص / )زيادة( في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى 

 13,237 23,756  نقص في القروض والسلفيات 

 182,315 ( 307,331)  زيادة في الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى )نقص(/ 

 ( 2,337) ( 18,190)  نقص في المطلوبات المالية األخرى 

 18,663 155,605  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية لبنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

  ————— ————— 
 179,915 ( 54,272)  )المستخدم في( / الناتج من العملياتصافي النقد 

 ( 47) ( 1,334)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 1,818 -  توزيعات أرباح مقبوضة 

  ————— ————— 

 181,686 ( 55,606)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

  ————— ————— 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 65,933) ( 145,367)  دفعات لشراء استثمارات 

 - 167,814  عوائد من استبعاد استثمارات 

 2,643 3,377  صافي الفوائد المقبوضة 

 ( 5,605) -  استحواذ على ممتلكات ومعدات 

 ( 2,325) 137,835  مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيعالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لبنود  

  ————— ————— 
 ( 71,220) 163,659  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

  ————— ————— 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 42,223 -  متحصالت من القروض 

 ( 121,706) ( 53,859)  سداد قروض 

 8,828 -  عوائد من بيع أسهم خزينة

 ( 55,405) ( 3,256)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 - ( 1,916)  إيجارات مدفوعة 

 ( 27,581) ( 30,146)  تكاليف التمويل المدفوعة 

 60,007 ( 92,243)  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للعمليات المتوقفة 

   ---------------  --------------- 
 (93,634) ( 181,420)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

    
 16,832 ( 73,367)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

 416,975 453,520 10 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 (457) -  أثر تحويل العمالت األجنبية

 - 14,332  النقد وما في حكمه المستحوذ عليه في اندماجات األعمال

 ( 79,784) -  النقد وما في حكمه في بداية الفترة لبنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 (61,717) ( 18,920)  نقد مقيّد 

   ---------------  --------------- 
 291,849 375,565  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

    
 - (53,027)  النقد وما في حكمه من العمليات المتوقفة 

   ---------------  ————— 
 291,849 322,538 10 النقد وما في حكمه من العمليات المستمرة

  ————— ————— 
 
 
 
 
 
 

 هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من  20إلى  7المدرجة على الصفحات من   اإليضاحات المرفقة 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 الوضع القانوني واألنشطة  .1
 

 25المؤرخ   6شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم األميري رقم  شعاع كابيتال ش.م.ع )"الشركة" أو "شعاع"( هي 
المتعلق بالشركات التجارية وتعديالته )"قانون الشركات التجارية"(. إن    1984لسنة    8ووفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    1979أبريل  

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اإلمارات العربية المتحدة.31045جل للشركة هو ص. ب. العنوان المس 
 

 أساس اإلعداد .2
 

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم    2022مارس    31لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية واإليضاحات المرفقة عن الفترة المنتهية في  
ال ، 34ا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم "التقارير المالية المرحلية" وتتوافق مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفقً  34

ن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أ 
  2022مارس    31. إضافة إلى ذلك، لم يتم تدقيق نتائج الثالثة أشهر المنتهية في  2021ديسمبر    31نتهية في  المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة الم

   .2022ديسمبر  31كما أنها ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية الكاملة المنتهية في 
 

 2022اندماج األعمال في 

 
المجموعة صفقة مقايضة موجودات تتضمن خروج محفظة تاريخية من االستثمارات غير السائلة. نتيجة للصفقة، زادت المجموعة  ، أبرمت  2022يناير    17كما في  

ي  لة لالستثمار الحالي فملكيتها واستحوذت على الشركة الزميلة الحالية، شركة قناص لالستثمارات المحدودة. تمثل المقابل الفعلي في االستحواذ في القيمة العاد
   الشركة الزميلة. تم اعتبار القيمة الدفترية لصافي الموجودات المحددة للشركة الزميلة مساوية لقيمها العادلة.

 
 فيما يلي تفاصيل المقابل والقيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها: 

 
 

قناص لالستثمارات  2022يناير  17 -التاريخ الفعلي للتوحيد 
 المحدودة 

  
 ٪ 80.81 ( ٪حصة الملكية الفعلية )

  

 320,013 مقابل الشراء

  ═════ 

  القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها 

 14,332 نقد وودائع لدى البنوك

 9,282 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 170,268 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية

 623,827 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية 

 ( 292,131) قروض 

 ( 87,412) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  _______ 

 438,166 صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

  ═════ 

 ( 118,153) حصص غير مسيطرة

  _______ 

 320,013 صافي الموجودات المستحوذ عليها 

  ═════ 
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 التغيرات في السياسات المحاسبياة .3
 

للسنة المنتهية  قامت   الموحدة  السنوية  المالية  البيانات  السياسات المحاسبية بشكل ثابت كما هي مطبقة من قبل المجموعة في  ديسمبر    31في  المجموعة بتطبيق 
 : 2022يناير  1، باستثناء السياسات المحاسبية التالية السارية اعتبارا من 2021

 

 والمعدلة المطبقة في البيانات المالية الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  3-1
 

المعايير الدولية للتقارير  
  أهم المتطلبات المالية الجديدة والمعدلة

تاريخ  
  السريان

ممتلكات ومنشآت ومعدات:  
المتحصالت قبل االستخدام  

تعديالت على   - المقصود 
المعيار المحاسبي الدولي  

 16رقم 

على المنشأة أن تقتطع من تكلفة   "الممتلكات والمنشآت والمعدات" 16يحظر التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بند الممتلكات والمنشآت والمعدات أي عوائد مستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل لالستخدام  

تبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح" عند تقييمها لألداء الفني  المقصود منه. كما يوضح أن المنشأة "تقوم باخ
   والمادي لألصل. ال يتم اختبار األداء المالي لألصل بموجب التقييم.

 

تمثل   التي ال  المنتَجة  بالبنود  المتعلقة  المتحصالت والتكاليف  مبالغ  منفصل عن  اإلفصاح بشكل  المنشآت  ويجب على 
 يادية للمنشأة. مخرجات من األنشطة االعت

يناير  1
2022 

اإلشارة إلى اإلطار  
تعديالت على   -المفاهيمي  

المعيار الدولي للتقارير  
 3المالية رقم 

اإلطار  لتحديث اإلشارات إلى    "اندماج األعمال"  3تم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 37وإضافة استثناء لالعتراف بالمطلوبات الطارئة ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم    المفاهيمي للتقارير المالية

، كما تؤكد التعديالت أنه ال  "الضرائب"  21والتفسير رقم    "المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة"
 يجب االعتراف بالموجودات الطارئة بتاريخ االستحواذ. 

يناير  1
2022 

تكلفة تنفيذ   - المثقلة  العقود
تعديالت على   -العقد 

المعيار المحاسبي الدولي  
 37رقم 

أن التكاليف المباشرة فيما يتعلق بالوفاء بعقد ما تتضمن كال من    37توضح التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
المتعلقة مباشرة ب للتكاليف األخرى  للوفاء بالعقد ومخصص  الوفاء بالعقود. وقبل أن يتم االعتراف  التكاليف اإلضافية 

بمخصص منفصل لعقد مثقل بااللتزامات، تقوم المنشأة باالعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة تطرأ على الموجودات  
 المستخدمة بغرض الوفاء بالعقد. 

يناير  1
2022 

التحسينات السنوية على  
المعايير الدولية للتقارير  

  2020 - 2018المالية 

  :2020تم االنتهاء من التحسينات التالية في مايو  •

٪  10يوضح الرسوم التي يجب إدراجها في اختبار    - "األدوات المالية"    9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
   إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية.

إلزالة التوضيح حول    13لتوضيحي  تعديل المثال ا   - "عقود اإليجار"    16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
   الدفعات من المؤجر فيما يتعلق بالتحسينات على المباني المستأجرة إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإليجار. 

يسمح للمنشآت التي   - "تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى"  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
بموجوداتها ومطلوباتها بالقيمة الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة األم أن تقيس كذلك أي فروقات  قامت بقياس  

تحويل متراكمة باستخدام المبالغ المدرجة من قبل الشركة األم. كما سينطبق هذا التعديل على الشركات الزميلة  
  .1للتقارير المالية رقم  والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء من المعيار الدولي 

إزالة الشرط الملزم للمنشآت باستبعاد التدفقات النقدية ألغراض    -"الزراعة"   41المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
   .41الضريبة عند قياس القيمة العادلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

يناير  1
2022   

 

 .2022مارس  31التعديالت وليس من المتوقع حدوث تأثيرات جوهرية كما في الفترة المنتهية في قامت المجموعة بتقييم تأثير هذه 
 

   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر 3-2
 

المعايير الدولية للتقارير  
   تاريخ السريان  أهم المتطلبات   والمعدلة المالية الجديدة 

تصنيف المطلوبات كمتداولة  
تعديالت   - أو غير متداولة 

على المعيار المحاسبي  
   1الدولي رقم 

أن المطلوبات    "عرض البيانات المالية"  1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
تُصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماداً على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف  
بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. كما توضح  

   عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام. 1يار المحاسبي الدولي رقم التعديالت ما يعنيه المع
قد تؤثر التعديالت على تصنيف المطلوبات، وباألخص للمنشآت التي أخذت بالفعل نوايا اإلدارة في االعتبار عند تحديد  

   التصنيف وبالنسبة لبعض المطلوبات التي من الممكن تحويلها إلى حقوق ملكية.
"السياسات المحاسبية والتغيرات    8ثر رجعي وفقًا للمتطلبات المعتادة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ويتوجب تطبيقها بأ

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض تقترح تأجيل  2020في مايو  في التقديرات المحاسبية واألخطاء".  
   .2023يناير  1تاريخ نفاذ التعديالت إلى 

 

  1مؤجل إلى 
   2023ر يناي
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(  .3
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر )تابع(  3-2
 

المعايير الدولية للتقارير  
   تاريخ السريان  أهم المتطلبات   الجديدة والمعدلة المالية 

اإلفصاح عن السياسات  
تعديالت على   -المحاسبية 

المعيار المحاسبي الدولي  
وبيان الممارسة رقم   1رقم 

للمعايير الدولية للتقارير   2
 المالية 

لمطالبة المنشآت باإلفصاح عن سياستها    1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم  
المحاسبية   السياسات  ماهية "معلومات  التعديالت  تحدد  الهامة.  المحاسبية  سياساتها  بدالً من  الجوهرية  المحاسبية 

لسياسات المحاسبية جوهرية. كما توضح أنه ال يلزم اإلفصاح  الجوهرية" وتوضح كيفية تحديد متى تكون معلومات ا
عن معلومات السياسات المحاسبية غير الجوهرية. وإذا تم اإلفصاح عنها، فال ينبغي أن تحجب المعلومات المحاسبية  

 الجوهرية.   
لخاص بالمعايير الدولية  ا  2لدعم هذا التعديل، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا بتعديل بيان الممارسة رقم  

للتقارير المالية، إصدار أحكام األهمية، لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على إفصاحات  
 السياسات المحاسبية.   

 

 2023يناير  1

تعريف التقديرات المحاسبية  
تعديالت على المعيار   -

 8المحاسبي الدولي رقم 

المعي التعديل على  الدولي رقم  يوضح  المحاسبي  المحاسبية  8ار  التقديرات  المحاسبية والتغيرات في  ، "السياسات 
التقديرات   المحاسبية والتغييرات في  السياسات  التغييرات في  التمييز بين  الشركات  واألخطاء"، كيف يجب على 

ى أساس مستقبلي على المعامالت  المحاسبية. إن التمييز مهم، ألن التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها عل
المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى، ولكن التغييرات في السياسات المحاسبية يتم تطبيقها بشكل عام بأثر رجعي  

 على المعامالت السابقة واألحداث السابقة األخرى وكذلك الفترة الحالية.   
 

 2023يناير  1

الضريبة المؤجلة ذات  
بالموجودات  الصلة 

والمطلوبات الناشئة عن  
تعديالت   -معاملة واحدة 

على المعيار المحاسبي  
 12الدولي رقم 

ضرائب الدخل من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة    12تتطلب التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
متساوية   مبالغ  إلى  تؤدي  المبدئي،  االعتراف  عند  التي،  المعامالت  للخصم  على  الخاضعة  المؤقتة  الفروق  من 

والخاضعة للضريبة. ستنطبق التعديالت عادةً على المعامالت مثل عقود إيجار المستأجرين والتزامات إيقاف التشغيل  
 وستتطلب االعتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة اإلضافية. 

أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك،  يجب تطبيق التعديل على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية  
استخدامها(   إمكانية  معه  يحتمل  الذي  الحد  )إلى  المؤجلة  الضريبة  بموجودات  االعتراف  المنشآت  على  يجب 
ومطلوبات الضريبة المؤجلة في بداية أقرب فترة مقارنة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة  

 المرتبطة بما يلي: 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار.  •

إيقاف التشغيل والترميم والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة الموجودات   •
 ذات الصلة. 

يتم االعتراف بالتأثير المتراكم إلثبات هذه التعديالت في األرباح المحتجزة، أو في عنصر آخر من حقوق الملكية،  
سابقًا إلى كيفية حساب اآلثار الضريبية لعقود اإليجار    12االقتضاء. لم يتطرق المعيار المحاسبي الدولي رقم    حسب

في الميزانية العمومية والمعامالت المماثلة، واعتبرت المناهج المختلفة مقبولة. قد تكون بعض المنشآت قد أدرجت  
 لجديدة. ولن تتأثر هذه المنشآت بالتعديالت. بالفعل مثل هذه المعامالت بما يتفق مع المتطلبات ا

 

 2023يناير  1

بيع الموجودات أو مشاركتها  
بين مستثمر ما وشركته  

الزميلة أو مشروعه  
التعديالت على   - المشترك 

المعيار الدولي للتقارير  
والمعيار   10المالية رقم 

  28المحاسبي الدولي رقم 

،  10الدولية تعديالت ذات نطاق محدود على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أجرى مجلس معايير المحاسبة  
   ، االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 28البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 

المستثم بين  الموجودات  مشاركة  أو  لبيع  المحاسبية  المعالجة  التعديالت  مشاريعه  توضح  أو  الزميلة  وشركاته  ر 
المشتركة. تؤكد التعديالت أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت الموجودات غير النقدية المبيعة أو المساَهم  
بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل "عمالً تجارياً" )على النحو المحدد في المعيار الدولي للتقارير المالية  

   دماجات األعمال"(."ان 3رقم 
 

في الحاالت التي تشكل فيها الموجودات غير النقدية نشاطاً تجارياً، سوف يقوم المستثمر باالعتراف بكامل مبلغ  
الربح أو الخسارة من بيع الموجودات أو المشاركة فيها. إذا كانت الموجودات ال تستوفي تعريف النشاط التجاري،  

الخسارة إال عن حصص المستثمر األخرى ضمن تلك الشركة الزميلة أو ذلك المشروع  ال يتم االعتراف بالربح أو  
  المشترك. وتطبق التعديالت على أساس مستقبلي.

 

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تأجيل تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى ينتهي المجلس  2015** في ديسمبر  
   .من مشروعه البحثي على طريقة حقوق الملكية

  غير منطبق**

 

ن مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. ليس  تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكو
المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها  هناك معايير أخرى جديدة ذات صلة قابلة للتطبيق أو تعديالت على  

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  2023يناير  1ولكنها ال تسري للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي تبدأ في 
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .4
 

الموضحة طريقة تتفق مع تلك  عند إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع عدد من التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة ب
   .2021ديسمبر  31في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 معلومات القطاعات  .5
 

 ألغراض اإلدارة الداخلية، تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات تشغيلية، وكلها تستند إلى وحدات العمل: 
 

ئتمانية.  وهو يعمل على إدارة الصناديق والمشاريع العقارية، ومحافظ االستثمار والصناديق في األسهم اإلقليمية والعائدات الثابتة واألسواق اال  إدارة الموجوداتقطاع  
   كما يقدم حلوالً استثمارية للعمالء مع التركيز على استراتيجيات استثمار بديلة.

 

الدين والمنتجات    الخدمات البنكية االستثماريةقطاع   الخاص والطرح العام لألسهم وسندات  المعامالت واإليداع  وهو يقدم استشارات تمويل الشركات وخدمات 
 المهيكلة. كما أنه يعمل على تكوين سيولة السوق للمنتجات ذات العائد الثابت في السوق الموازية. 

 

 وهو يدير االستثمارات الرئيسية والموجودات غير األساسية وتطورات الشركات والخزينة والخدمات المشتركة المتعلقة بالمجموعة. الشركاتخدمات قطاع 

 )غير مدققة(  2022مارس  31يناير إلى  1  

 إدارة الموجودات   
الخدمات البنكية 

 االستثمارية
 المجموع  خدمات الشركات 

  
 81,501 43,435 486 37,580  الرسوم والعموالت صافي إيرادات  

 3,157 - 3,157 -    إيرادات االستشارات
 3,376 3,376 - -  صافي إيرادات الفوائد 

 1,788 - 1,788 -    إيرادات التداول
 ( 373) ( 373) - -  إيرادات تشغيلية أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 
 89,449 46,438 5,431 37,580  مجموع اإليرادات 

  ——— ——— ——— ——— 
      

 ( 39,818) ( 19,245) ( 2,994) ( 17,579)  تكاليف الموظفين 
 ( 225) - - ( 225)  حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء 

 ( 19,995) ( 12,061) ( 1,258) ( 6,676)  مصاريف عمومية وإدارية 
 ( 10,024) ( 1,845) ( 1,601) ( 6,578)  استهالك وإطفاء

 886 886 - -  تحرير مخصص خسائر االنخفاض في قيمة األدوات المالية 
 ( 49,048) 46,771 ( 89) ( 95,730)  مصاريف تشغيلية أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 

 ( 118,224) 14,506 ( 5,942) ( 126,788)   مجموع المصاريف

  ——— ——— ——— ——— 

 ( 28,775) 60,944 ( 511) ( 89,208)  التمويل)خسارة(/ ربح قبل الدخل اآلخر وتكلفة 
      
      

 ( 84,881) ( 84,840) ( 41) -  خسائر القيمة العادلة من االستثمارات 

 928 928 - -  ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

 2,112 2,112 - -  حصة من ربح استثمارات في شركات زميلة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 ( 27,072) ( 25,105) ( 486) ( 1,481)  تكلفة التمويل 

 18,390 18,390 - -  تكلفة تمويل مرتبطة بحاملي الوحدات 

 70,726 70,264 236 226  إيرادات أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 

 ( 48,572) 42,693 ( 802) ( 90,463)  )خسارة( / ربح الفترة من العمليات المستمرة

      
 ( 72) ( 72)    الفترة من العمليات المتوقفة خسارة 

      

 54,261 ( 7,628) - 61,889  ربح / )خسارة( الفترة العائدة إلى حصص غير مسيطرة 
  ——— ——— ——— ——— 

 5,617 34,993 ( 802) ( 28,574)  )خسارة(/ ربح الفترة العائدة إلى المالك 
   ═════  ═════  ═════  ═════ 

 75,560 43,435 486 31,639  عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت( إيرادات من 

 5,941 - - 5,941  إيرادات من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت( 
  ——— ——— ——— ——— 

  37,580 486 43,435 81,501 
   ═════  ═════  ═════  ═════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 
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 )غير مدققة(  2021مارس  31يناير إلى  1 )تابع( معلومات القطاعات  5

 
 إدارة الموجودات 

الخدمات البنكية 
  المجموع  خدمات الشركات  االستثمارية 

     
 96,884 22,080 527 74,277 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 1,053 - 1,053 - إيرادات االستشارات 
 2,643 2,643 - - الفوائد صافي إيرادات  
 1,320 - 1,320 -   إيرادات التداول

 255 209 - 46 إيرادات تشغيلية أخرى 
 ——— ——— ——— ——— 

 102,155 24,932 2,900 74,323 مجموع اإليرادات 
     

 (30,872) (12,315) (2,074) (16,483) تكاليف الموظفين 
 (1,387) - - (1,387) حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء 

 (19,133) (10,046) (881) (8,206) مصاريف عمومية وإدارية 
 (11,461) (1,856) (1,530) (8,075) استهالك وإطفاء

 8,082 8,082 - - عكس خسائر االنخفاض في قيمة األدوات المالية
 (2,423) (594) (32) (1,797) مصاريف تشغيلية أخرى 

 ——— ——— ——— ——— 
 (57,194) (16,729) (4,517) (35,948)  مجموع المصاريف

 ——— ——— ——— ——— 
 44,961 8,203 (1,617) 38,375 الربح قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل 

 181 803 (422) (200) خسائر القيمة العادلة من االستثمارات 
 621 621 - - ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

 (13,096) (13,096) - - استثمارات في شركات زميلة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية حصة من ربح 
 (24,664) (21,958) (868) (1,838) تكلفة التمويل 

 1,815 1,815 - - ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات 
 10,184 10,017 166 1 إيرادات أخرى 

 ——— ——— ——— ——— 
 20,002 (13,595) (2,741) 36,338 الفترة من العمليات المستمرة ربح / )خسارة( 

     
 8,798 8,798 - - ربح الفترة من العمليات المتوقفة 

     
 (3,830) (2,341) - (1,489) ناقصاً: خسارة الفترة العائدة إلى الحصص غير المسيطرة 

 ——— ——— ——— ——— 
 24,970 (7,138) (2,741) 34,849 المالك ربح / )خسارة( الفترة العائدة إلى  

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
     

 94,769 22,080 527 72,162 إيرادات من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت( 

 2,115 - - 2,115 إيرادات من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت( 
 ——— ——— ——— ——— 
 74,277 527 22,080 96,884 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

 

 

 

 )غير مدققة(  2022مارس  31في  

 
 إدارة الموجودات 

الخدمات البنكية 
 االستثمارية

خدمات 
  المجموع  الشركات 

 
    

 5,239,566 3,864,517 355,334 1,019,715 الموجودات 

  ═══════  ═════  ═════  ═════ 

     
 3,532,999 2,974,466 80,663 477,870 المطلوبات

  ═══════  ═════  ═════  ═════ 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31في  

 

 إدارة الموجودات 
الخدمات البنكية 

 االستثمارية 
خدمات  

  المجموع  الشركات 
     

 5,767,886 4,315,689 356,152 1,096,045 الموجودات 
  ═════  ════  ═════  ═════ 
     

 3,921,824 3,612,882 100,227 208,715 المطلوبات 
  ═════  ═════  ═════  ═════ 

ات الشركات". تُدرج نتائج العمليات المتوقفة والموجودات / المطلوبات المتعلقة ببنود مستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع في القطاع التشغيلي "خدم
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 التشغيلية اإليرادات  .6

 
 ثالثة أشهر إلى 

2022مارس  31   
غير مدققة   

 ثالثة أشهر إلى 
2021مارس  31   

 غير مدققة
   

 100,985 86,792 إيرادات الرسوم والعموالت 
 1,053 3,157 إيرادات االستشارات 

 1,320 1,788 إيرادات التداول
 255 (373)   )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 ——— ——— 

 103,613 91,364 إيرادات 

 ——— ——— 

   
 ( 4,101) (5,291) مصاريف الرسوم والعموالت 

 ——— ——— 

 99,512 86,073 إيرادات تشغيلية 
  ═════  ═════ 

 
 تكلفة التمويل  .7

 

 ( على سندات الدفع. 10,331: 2021مارس  31) 10,331تتضمن تكاليف التمويل فائدة قدرها 

 

 )مصاريف( أخرى إيرادات /  .8

 

 

 ثالثة أشهر إلى 
 2022مارس  31

 غير مدققة 

 ثالثة أشهر إلى 
 2021مارس  31 

 غير مدققة
   

 - 298 إيرادات منح حكومية 
 ( 1,661) (300) رسوم تعديل اإليجارات التمويلية
  68,989 إيرادات من استبعاد شركة زميلة 

 11,845 1,739 أخرى 
 ———— ———— 

 70,726 10,184 
  ══════  ══════ 

 

 ربحية السهــم  .9
 

   ة.تم حساب الربحية األساسية للسهم الواحد من خالل قسمة صافي الربح العائد إلى المالك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائم
 

 

 ثالثة أشهر إلى
   2022مارس  31 

 غير مدققة

 ثالثة أشهر إلى 
 2021مارس  31 

 غير مدققة
   

 30,893 5,689 الربح العائد إلى المالك من العمليات المستمرة
 ——— ——— 

   
 24,970 5,617 الربح العائد إلى المالك 

 ——— ——— 

   
 2,535,720 2,535,720 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(

 ——— ——— 

   
 0.01 0.002 المستمرة )بالدرهم( ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات 

  ════  ══════ 

 0.01 0.002 ربحية السهم العائدة إلى المالك )بالدرهم(
  ════  ══════ 

 

 تعادل ربحية السهم األساسية.  2021مارس  31و  2022مارس  31إن ربحية السهم المخفضة كما في 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 
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 البنوكنقد وودائع لدى  .10

 
2022مارس  31     2021ديسمبر  31 
 مدققة  غير مدققة 

   

 106 213 نقد في الصندوق
 460,542 348,373 أرصدة لدى البنوك

 ——— ——— 

 460,648 348,586 نقد وودائع لدى البنوك
 ( 7,128) (26,048) ناقصاً: ودائع مقيدة

 ——— ——— 

 453,520 322,538 نقد وما في حكمه 

  ══════ ═════ 

   

 
 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .11

2022مارس  31     2021ديسمبر  31 
 مدققة  غير مدققة 
   

 66,310 40,676 صافية من مخصص الخسارة -ذمم مدينة تجارية 
 24,131 45,178 ذمم مدينة من صناديق مدارة

 5,155 5,251 سلفيات وودائع
 9,850 11,521 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 64,737 56,896 إيرادات مستحقة 
 180,857 75,279 أخرى 

 ———— ——— 

 234,801 351,040 
 ══════ ═════ 

   صافية من مخصص الخسارة  -ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 
 98,148 93,561 ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 

 ( 7,707) (7,707) مخصص الخسارة
 ———— ——— 
 85,854 90,441 
 ═════ ═════ 

 

 ( مستحق من أطراف ذات عالقة. 14,363:  2021ديسمبر  31)  12,878تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ 

 
 فيما يلي آجال استحقاق الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى في نهاية فترة التقرير: 

 
2022مارس  31    2021ديسمبر  31 
مدققةغير    مدققة  

   
 289,131 178,459 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهراً 

 61,909 56,342 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهراً 

 ———— ——— 
 234,801 351,040 

 ═════ ═════ 

   
 

 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية  .12

 
( مقابل خسائر 8,082: )2021مارس    31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    886عكس قدره  ، تم رصد  2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 االئتمان المتوقعة على القروض المقدمة من المجموعة.
 

يتم تكوين   (.304,286 :2021ديسمبر   31) 492,950، تم تقييم الضمانات األساسية للقروض والسلفيات واإليجارات التمويلية بقيمة 2022مارس  31كما في 
 مخصصات للجزء المنخفض القيمة من القروض والسلفيات واإليجارات التمويلية، بالصافي من الضمانات.



 شعاع كابيتال ش.م.ع 
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 استثمارات في شركات زميلة .13
 

2022مارس  31     2021ديسمبر  31 
 مدققة  غير مدققة 
   

 434,312 354,036 الرصيد االفتتاحي 
 17,857 12,019 إضافات

 50,275 - الشركة الزميلة الناشئة عن فقدان السيطرة 
 252,380 3,491 حصة من أرباح شركات زميلة 

 - ( 10,575) حصة في تكلفة إصدار حقوق ملكية لشركة زميلة
 (409,442) - االنخفاض في القيمة 

 (12,991) - مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
 (28,559) ( 4,990) توزيعات األرباح وتوزيعات أخرى 

 - ( 850) استبعاد
 - ( 210,392) تحويل إلى شركة تابعة

 50,204 - معاد تصنيفه إلى محتفظ به للبيع

 ———— ———— 

 354,036 142,739 الرصيد الختامي 

  ══════  ══════ 
 

 للشركات الزميلة: يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي 
2022مارس  31     2021ديسمبر  31 
 مدققة  غير مدققة 

   

 252,726 37,344 اإلمارات العربية المتحدة 
 50,211 50,211 دول مجلس التعاون الخليجي 

 51,099 55,184 أخرى 

 ——— ——— 
 142,739 354,036 

  ═════  ════ 
 

 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة .14
 

 المجموع  الرخص التجارية  عالقات العمالء  عالمات تجارية  الشهرة  

      التكلفة
 1,274,305 18,807 215,249 15,573 1,024,676 الرصيد في بداية الفترة 

 ( 108,000) - ( 108,000) - - االنخفاض في القيمة 
 ( 17,737) - - - ( 17,737) أثر تحويل العمالت األجنبية

 1,148,568 18,807 107,249 15,573 1,006,939 نهاية الفترة الرصيد في 

      
      اإلطفاء المتراكم 

 62,291 7 60,220 2,064 - الرصيد في بداية الفترة 
 4,910 - 4684 226 - المحّمل للفترة

 ( 14,222) - ( 14,222) - - االنخفاض في القيمة 

 52,979 7 50,682 2,290 - الرصيد في نهاية الفترة 

      
      صافي القيمة الدفترية 

)غير  2022مارس  31صافي القيمة الدفترية في 
 1,095,589 18,800 56,567 13,283 1,006,939 مدققة(

      

 1,212,014 18,800 155,029 13,509 1,024,676 )مدققة( 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 
درهم    93,777إحدى الشركات التابعة للمجموعة إشعاًرا بإنهاء عقد جوهري. نتيجة لذلك، سجلت المجموعة مخصص انخفاض قيمة العقد بمبلغ  خالل الفترة، تلقت  

قيمة  النخفاض  والتي تم اإلفصاح عنها في مصاريف تشغيلية أخرى. التأثير الرئيسي النخفاض القيمة هو على الحصص غير المسيطرة. عالوة على ذلك، نتيجة  
الوحدات المولدة للنقد باستخدام توقعات وتأثر التدفقات النقدية المحدثة. كانت القيمة    -استريا    -العقد، أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة على إدارة الموجودات  

 القابلة لالسترداد أعلى من قيمة الشهرة وبالتالي لم يتم تسجيل أي انخفاض إضافي في القيمة.

 
، لم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في التقديرات أو االفتراضات )باستثناء التدفقات  2022مارس    31المذكور أعاله، خالل فترة الثالثة أشهر إلى    باستثناء

إلفصاح عنها في البيانات المالية  والتي تم ا  2021ديسمبر    31النقدية للوحدات المولدة للنقد( أو الحساسيات المستخدمة لتقييم انخفاض القيمة الذي تم إجراؤه في  
لم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في التقديرات واالفتراضات المستخدمة لتقييم انخفاض القيمة    :2021ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 الذي تم إجراؤه(. 
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 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .15

 
2022مارس  31     2021ديسمبر  31 
 مدققة  غير مدققة 
   

 9,701 8,844 ذمم دائنة للعمالء 
 20,501 20,191 ودائع العمالء 

 84,096 90,438 مستحقات 
 40,399 41,511 مطلوبات اإليجار 

 41,562 41,304 اتفاقيات إعادة الشراء 
 226,893 220,468 ذمم دائنة مقابل االستحواذ

 33,457 33,457 توزيعات األرباح مستحقة الدفع غير المطالب بها 
 1,610 3,817 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1,340 1,561 الحصة المدرجة من رسوم األداء المحققة المستحقة الدفع للموظفين
 18,493 18,658 مكافآت نهاية الخدمة 

 9,844 7,752  مخصصات
 2,117 - مطلوبات مالية مشتقة 

 7,053 16,612 إيرادات مؤجلة
 305,026 153,492 ذمم دائنة أخرى 

 ———— ———— 

 658,105 802,092 

 ═════ ═════ 
 

 فيما يلي آجال استحقاق الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى في نهاية فترة التقرير: 

 
   

 738,406 586,931 شهراً مستحقة السداد خالل اثني عشر 
 63,686 71,174 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهراً 

 ——— ———— 

 658,105 802,092 

 ——— ———— 

 
 قروض .16

 
2022مارس  31     2021ديسمبر  31 

 مدققة غير مدققة مضمونة
   

 1,122,623 443,755 مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 45,579 39,018 أخرى )أ( مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية 

 33,007 255,664 أخرى 
 ———— ———— 

 738,437 1,201,209 
   غير مضمونة 

 75,226 65,596 مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 15,062 -   مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى

 543,944 558,802 سندات الدفع )أ( 
 149,978 112,085 أخرى )أ/ب( 

 ———— ———— 

 736,483 784,210 
 ———— ———— 

 1,474,920 1,985,419 
  ═══════  ══════ 

 
: 2021ديسمبر    31سنوياً )  ٪9.5إلى    ٪7.3( المستحقة ألطراف ذات عالقة بمعدل فائدة  45,540:  2021ديسمبر    31)  30,477تتضمن القروض البالغة    -أ  

   سنوياً(. ٪9.5إلى  7.3٪
 

( متعلق بالتمويل الذي حصلت عليه شركة تابعة من الجهة التنظيمية الخاصة بها لتمويل ودعم 112,401:  2021ديسمبر    31)   112,401يشمل ذلك مبلغ    -ب  
 نشاط إقراض المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم للشركة التابعة. 
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 )تابع( قروض .16
 

 ة فترة التقرير: فيما يلي آجال استحقاق القروض في نهاي
 

2022مارس  31     2021ديسمبر  31 

 مدققة غير مدققة 
   مضمونة

 803,754 386,055 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهراً 
 397,455 352,382 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهراً 

 ———— ———— 

 738,437 1,201,209 

 ———— ———— 

   غير مضمونة 
 82,011 83,020 خالل اثني عشر شهراً مستحقة السداد 

 702,199 653,463 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهراً 
 ———— ———— 

 736,483 784,210 

 ———— ———— 

 1,474,920 1,985,419 

  ═══════  ═════ 
 

 

 رأس المال .17

 القيمة  عدد الحصص  

   
 2,535,720 2,535,720 )غير مدقق(  2022مارس  31في 

  ══════  ══════ 
   

 2,535,720 2,535,720 )مدقق(  2021ديسمبر  31

  ═══════  ═══════ 
 

درهم للسهم    1سهم( بواقع    2,535,720,000:  2021ديسمبر    31سهم )  2,535,720,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  
   الواحد(. يستحق كل سهم صوتا واحدا وله الحق في الحصول على توزيعات األرباح.درهم للسهم  1: 2021ديسمبر  31الواحد )

 

من أسهم الخزينة   12,777,687(. باعت الشركة  15,330,061:  2021مارس   31، كان لدى الشركة أسهم خزينة قائمة بقيمة ال شيء )2022مارس    31في  
 . 14,154. وكان متوسط تكلفة هذه األسهم 2021مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  8,829بإجمالي متحصالت 

 

   احتياطيات أخرى .18
 

 احتياطي  
 االندماج 

 )أ( 
احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات 

احتياطي تحوط  
التدفقات النقدية 

 )ب(
 احتياطي 
   تحويل

 
 

 المجموع
      

 ( 1,424,452) 32,580 3,316 (49,628) ( 1,410,720) 2022يناير  1في 
إعادة قياس استثمارات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة  

 - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 7,222 - 7,222 - - تحوط التدفقات النقدية

 (24,055) (24,055) - - - تحويل عمليات الشركات التابعة األجنبية
 10,444 10,444 - - -  حصص غير مسيطرة

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 ( 1,430,841) 18,969 10,538 (49,628) ( 1,410,720) )غير مدققة(  2022مارس  31في 
  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
      

 ( 1,424,452) 32,580 3,316 ( 49,628) ( 1,410,720) )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
 

ماج للمستحوذ عليه القانوني  يمثل احتياطي االندماج الزيادة في قيمة المقابل المدفوع من قبل المستحوذ القانوني )شعاع( على القيمة االسمية لرأس المال قبل االند أ
 )مجموعة أبوظبي المالية(. 

   نكيتضمن ذلك حصة من احتياطي تحوط التدفقات النقدية الناشئة من أداة التحوط من الب ب
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .19
 

ن وأعضاء مجلس  تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة. تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيي
بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والمنشآت الخاضعة للسيطرة الكاملة أو المشتركة لهؤالء األطراف أو التي يمارسون عليها تأثيراً  اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 

 جوهرياً.
 

ديسمبر   31لسنة المنتهية في تتوافق جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة مع تلك المعامالت التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ل
 ، ويستمر إجراؤها على أساس تجاري، ويتم اعتماد أي استثناء بشكل محدد من قبل مجلس اإلدارة. 2021

 

 خالل الفترة، شهدت المجموعة انخفاًضا جوهريًا في قروضها من األطراف ذات العالقة كما هو موضح أدناه:
 

2022مارس  31 قروض 2021ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 
   

 45,540 30,477 شركات زميلة 

 ——— ——— 

 30,477 45,540 
  ═════  ═════ 

 

 خالل الفترة. بخالف ما ورد أعاله، ال توجد أو لم تحدث معامالت مع أطراف ذات عالقة جديدة تؤثر بشكل جوهري على المركز أو األداء المالي للمجموعة 
 

 إدارة المخاطر المالية .20
 

 مقدمة
 

الموحدة المدققة للسنة  إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية  
 . 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 
لتحد متواصلة  من خالل عملية  المجموعة  أنشطة  في  المتأصلة  المخاطر  إدارة  تتعرض  تستمر  أخرى.  المخاطر وضوابط  لسقوف  وفقاً  وقياسها ومراقبتها  يدها 

سعار األسهم(  المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أ
 ومخاطر التشغيل. 

 
 مخاطر السيولة ومخاطر اإلدارة 

 
نة األخرى  طر السيولة في عدم قدرتها على تلبية متطلبات التمويل الخاصة بها وتنشأ بشكل أساسي من قروض المجموعة والذمم الدائنة واألرصدة الدائتتمثل مخا

ي االعتبار ومراقبتها بشكل  والمطلوبات المالية األخرى. وبغرض الحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة ف
  يومي.

 
أن النقد وما في حكمه   إضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتعزيز احتياطي السيولة لديها من خالل إدارة رأس المال العامل ومبادرات رفع التمويل. تعتقد المجموعة

  الحالي يوفر درجة كافية من السيولة واالستقرار خالل هذا الوقت من عدم اليقين.

 
يًا على العائد على رأس المال.  يهدف نهج المجموعة إلى امتالك سيولة كافية دائًماً للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، دون تكبد خسائر غير مقبولة ودون التأثير ماد

لسيولة ومتطلبات األرصدة النقدية والتي يتم الموافقة  تحدد لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات الحد األدنى من معدالت ا
فظ بمحفظة موجودات سائلة  عليها بعد ذلك من قبل المجلس. تقوم المجموعة بتبويب التدفقات النقدية المتوقعة وآجال السيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية. وتحت

  ع سائلة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية.قصيرة األجل لتغطية المتطلبات، وتتألف إلى حد كبير من ودائ

 
مقابل الحدود الموضوعة   يتم مراقبة مقاييس مراقبة السيولة المختلفة من قبل كل من لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

السائلة ونسبة تغطية السيولة  داخليًا والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. تتمثل مقاييس   الموجودات  التي تستخدمها المجموعة في رصيد  السيولة الرئيسية 
دارة الموجودات  وصافي متطلبات التمويل. كما يتضمن اإلشراف على مخاطر السيولة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إ

   وعة بتعهدات الديون.والمطلوبات مراقبة التزام المجم

 
مليون   77، كان هناك خرق فني في تعهدات الديون المتعلقة بالشركة التابعة الموحدة حديثًا الناشئة عن السيطرة. يبلغ أصل الدين المتأثر  2022مارس    31كما في  

  مضمونًا بشكل كاٍف بالضمانات األساسية مع احتياطي كاٍف.عند استكمال إعادة الهيكلة. ال يزال القرض  2022درهم ومن المتوقع تصحيح الخرق بحلول يونيو  
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( .21
 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  19-تأثير فيروس كوفيد
االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. وعليه، قامت المجموعة تقدير الخسائر    9يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

في   9على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    19-بمراجعة التأثير المحتمل لتفشي فيروس كوفيد
غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة، مما يجعل من الصعب إدراج التأثيرات في تقديرات الخسائر    19-وعموماً، فإن وضع كوفيد  ضوء المعلومات المتاحة.

ز نطاق الشك  لي بما يتجاواالئتمانية المتوقعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكاً بأنه من المتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثير على بيئة االقتصاد الك 
موعة أيضاً بإعادة تقييم  المعقول، قامت المجموعة بتعديل عوامل االقتصاد الكلي في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المعلومات المتاحة. قامت المج 

 . 19-التعرضات كما في نهاية الفترة ولم تالحظ أي تدهور كبير في مخاطر االئتمان بسبب فيروس كوفيد
 

 قيمة العادلة لألدوات المالية ال .21
 

 قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )المستوى الثالث(  يتم قياس القيم العادلة للموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
   باستخدام نهج السوق أو الدخل.

 

في تسلسل القيمة العادلة    3قد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أحكاماً معتبرة في وضع تقديرات للقيمة العادلة، خاصة بالنسبة لألدوات المالية المصنفة في المستوى  
قديرات معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة والتي تتطلب من اإلدارة استخدام افتراضاتها الخاصة. في حين أن تقنيات تقييم المجموعة حيث تتضمن هذه الت

حظة تضمن ، فإن تطوير معطيات السوق غير الجديرة بالمال2022مارس  31ال زالت دون تغيير خالل الثالثة أشهر المنتهية في  3لألدوات المالية من المستوى 
الناجم عن جائحة كوفيد العالمي  االقتصادي واالجتماعي  التقدير بسبب االضطراب  يقين إضافي في  قيمة وتوقيت    19-عدم  تقديرات  تعد  المستمرة والمتطورة. 

أكثر صعوبة في   3دوات المالية من المستوى  التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم ومعدالت النمو والمعطيات األخرى المدرجة في قياسات القيمة العادلة لأل
 .19-التحديد بطبيعتها بسبب المدة غير المتوقعة وتأثيرات جائحة كوفيد

 

النقدية التي تم تحديثها تم إدراج حالة عدم اليقين في تلك االفتراضات في تقييمات المجموعة لألدوات المالية من المستوى الثالث بشكل أساسي من خالل التدفقات  

إذا كانت النتائج الفعلية تختلف  ومعدالت الخصم، حسب االقتضاء. قد تنشأ تقلبات إضافية في القيمة العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث في الفترات المستقبلية  

 بشكل جوهري عن تقديرات المجموعة. 

 ت المالية عن طريق أساليب التقييم: تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوا
 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.  -
اء بشكٍل مباشر أو  المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سو -

 غير مباشر.
 لسوق. المستوى الثالث: أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات قابلة للمالحظة في ا -

 

 يات قياس القيمة العادلة: يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستو
 

 )غير مدقق(  2022مارس  31في  
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 122,532 15,055 97,436 10,041 استثمارات حقوق الملكية 
 26,318 - 10,617 15,701 استثمارات ذات عائد ثابت

 593,790 565,350 28,440 - استثمارات الصناديق
 5,606 - 5,606 - مطلوبات مالية مشتقة 

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - - - - استثمارات حقوق الملكية 
 21,919 21,919 - - استثمارات الصناديق

 ———— ———— ———— ———— 

 25,742 142,099 602,324 770,165 
  ══════  ══════  ══════  ══════ 

     المطلوبات المالية 
 3,817 - - 3,817 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 41,511 41,511 - - التزام إيجار 
 27,308 - 27,308 - ذمم دائنة لحاملي الوحدات 

 ———— ———— ———— ———— 
 3,817 27,308 41,511 72,636 
  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية .21

 
 )مدقق(  2021ديسمبر  31 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول 
     

     الموجودات المالية

     خالل الربح أو الخسارة القيمة العادلة من  
 2,337,253 2,236 - 2,335,017 استثمارات حقوق الملكية  -
 97,138 - 6,296 90,842 استثمارات ذات عائد ثابت  -
 655,833 571,481 84,352 - استثمارات الصناديق -

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - - - - الملكية استثمارات حقوق  -
 23,366 23,366 - - استثمارات الصناديق -

 ——— ——— ——— ——— 

 2,425,859 90,648 597,083 3,113,590 

  ════  ════  ════  ════ 
     المطلوبات المالية 

 3,727 - 2,117 1,610 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 986,046 - 986,046 - التزام إيجار 

 40,399 40,399 - - مطلوبات مالية مشتقة 
 578,757 - 578,757 - ذمم دائنة لحاملي الوحدات 

 ——— ——— ——— ——— 

 1,610 1,566,920 40,399 1,608,929 

  ════  ════  ════  ════ 
 

 الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 
لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم، ويشمل ذلك االفتراضات المقدرة من قبل المجموعة التي يمكن  مبين أدناه طرق تحديد القيمة العادلة  

 أن يستخدمها أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات. 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
ة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام أسعار السوق في األسواق النشطة أو أساليب التقييم التي تتضمن بيانات قابلة يتم تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادل 

تالي بناء ة والتي يتم تقييمها بالللمالحظة وغير قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة واألموال المستثمرة في الموجودات األساسي 
ف العمالت األجنبية على البيانات القابلة للمالحظة وغير القابلة للمالحظة. تشمل المدخالت القابلة للمالحظة أسعار السوق )من األسواق النشطة( وأسعار صر

توقع ومعدالت الخصم وصافي قيم الموجودات  وحركات مؤشرات البورصة. تتضمن المدخالت غير القابلة للمالحظة افتراضات تتعلق باألداء المالي المستقبلي الم
باستخدام صافي قيمة الموجودات    2تم تقييم االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمدرجة تحت فئة المستوى    وخصومات سيولة السوق.

 . واألسعار المعلنة المعدلة فيما يتعلق باالستثمارات في األسواق غير النشطة
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
الشامل اآلخر باستخدام األسعار المعروضة في األسواق النشطة وأ العادلة من خالل الدخل  المدرجة بالقيمة  الموجودات المالية  أو نماذج يتم تقييم  التقييم  ساليب 

تم تقييم هذه الموجودات باستخدام أسعار أو نماذج متداولة تتضمن بيانات قابلة للمالحظة وغير  التسعير وتتكون من األسهم المتداولة والصناديق غير المتداولة. ي
المستثمر فيها للشركة  المستقبلي  المالي  المتعلقة باألداء  للمالحظة للنماذج االفتراضات  القابلة  المعطيات غير  للمالحظة. تتضمن  ومخاطرها واالفتراضات    قابلة 

  األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها.االقتصادية بشأن قطاع 
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 األساسية المستخدمة في التقييم حسب فئة األداة. يوضح الجدول التالي التأثير على القيمة العادلة لألدوات ضمن المستوى الثالث الذي يعكس التغير في االفتراضات  

 

 القيمة العادلة كما في  الموجودات المالية 

التسلسل  
الهرمي للقيمة  

 العادلة 
أساليب التقييم  

 والمعطيات الرئيسية 
المعطيات الهامة غير  

 الجديرة بالمالحظة 

تأثير التغيرات في  
   االفتراضات األساسية

2022 

تأثير التغيرات في  
   االفتراضات األساسية

2021 

 
 

 تحليل الحساسية 
 

عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة  
 بالقيمة العادلة 

 
مارس   31

2022 
ديسمبر   31

2021        
القيمة العادلة من   

         خالل الربح أو الخسارة 

استثمارات حقوق  
 3 2,236 15,055 الملكية

صافي قيمة  
 2الموجودات

قيمة  صافي 
 112 -+/ 753 -+/ الموجودات 

تغير في صافي قيمة  ±5٪ 
 الموجودات، يؤثر على القيمة العادلة 

كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة  
 العادلة. 

          

 3 - - عائد ثابت   
التدفقات النقدية  

 - - معدل الخصم  1المخصومة
تغير في معدل الخصم، يؤثر   ±1٪ 

 على القيمة العادلة 
كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة  

 العادلة. 

          

 3 571,481 565,350 استثمارات الصناديق 

التدفقات النقدية  
 1المخصومة

وصافي قيمة   
    2الموجودات

صافي قيمة  
الموجودات المعدلة  

 28,574 -+/ 28,268 -+/ بمخاطر السوق 

تغير في صافي قيمة  ±5٪ 
تغير في معدل   ٪1الموجودات و

 الخصم، يؤثر على القيمة العادلة 

كلما ارتفعت مخاطر السوق، انخفضت  
القيمة العادلة وكلما ارتفع معدل الخصم،  

   انخفضت القيمة العادلة

          
القيمة العادلة من   

خالل الدخل الشامل  
         اآلخر 

 3 366,,23 21,919   استثمارات الصناديق
صافي قيمة  
   2الموجودات

صافي قيمة  
 1,168 -+/ 1,096 -+/ الموجودات 

تغير في صافي قيمة  ±5٪ 
 الموجودات، يؤثر على القيمة العادلة   

كلما ارتفعت مخاطر السوق، انخفضت  
 القيمة العادلة 

 
 بالمالحظة في أدوات المستوى الثالث مدخالت التقييم الجوهرية غير الجديرة 

 
التعديل وفقاً علق بالتدفقات النقدية المستقبلية الواردة/ الصادرة ومعدل الخصم ومعدل النمو. وقد تباينت درجة  تُستخدم نماذج التدفقات النقدية المخصومة في تقدير القيمة العادلة الستثمارات المجموعة. يتضمن نموذج التدفقات النقدية افتراضات تت1

 لخصائص كل استثمار على حدة. 

 
 ستثمار. تقييم بعض أسهم حقوق الملكية الخاصة على المنافع االقتصادية التي تحصل عليها المجموعة من االتمثل صافي قيمة الموجودات القيمة المقدرة للورقة المالية بناًء على التقييمات المستلمة من مدير االستثمار أو مدير الصندوق. يعتمد 2

 

 الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث 
 

   خالل الفترة، لم يكن هناك تحويالت بين المستويات.
 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية بتاريخ التقرير. 
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 الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث 
 

   خالل الفترة، لم يكن هناك تحويالت بين المستويات.
 الثالث والمسجلة بالقيمة العادلة: يوضح الجدول التالي تسوية األرصدة االفتتاحية والختامية للموجودات المالية ضمن المستوى 

 

 )غير مدقق(  2022مارس  31في  

 
يناير   1الرصيد في 

2021 
المستحوذ عليه من اندماج  

 األعمال

 
 

 استبعاد  إضافات 
ربح/ )خسارة( من خالل  

 الربح والخسارة 
ربح/ )خسارة( من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

تحويالت من/ )إلى(  
المستويين األول  

 والثاني 

 الرصيد في 
 مارس  31

2022 

         القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 15,055 - - - - 12,819 - 2,236 استثمارات حقوق الملكية 

 - - - - - - - - عائد ثابت   
 565,350 - - ( 9,887) - 3,756 - 571,481 استثمارات الصناديق 

         

         خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة من  

 21,919  ( 1,447)     23,366 استثمارات الصناديق 
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———— 

 597,083 - 16,575 - (9,887 ) (1,447 ) - 602,324 
  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ════  ═════  ═════ 

 

 
 )مدقق(  2021ديسمبر  31

 
يناير   1الرصيد في 

2021 
المستحوذ عليه من اندماج  

 األعمال 

 
 

 إضافات

 
 

 استبعاد 
ربح/ )خسارة( من خالل  

 الربح والخسارة 
ربح/ )خسارة( من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 
تحويالت من/ )إلى(  

 المستويين األول والثاني 

 الرصيد في 
 ديسمبر  31

2021 
         القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 2,236 -  ( 63)  - - 2,299 استثمارات حقوق الملكية 
 - -  ( 1,133)  - - 1,133 عائد ثابت   

 571,481 -  18,570  137,992 - 414,919 استثمارات الصناديق 
         

         القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 23,366 - ( 27,341) - - - - 50,707 استثمارات الصناديق 

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 469,058 - 137,992 - 17,374 (27,341 ) - 597,083 
  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ════  ═════  ═════ 

 

 الموحد للسنة: فيما يلي تفصيل األرباح والخسائر في الموجودات المالية ضمن المستوى الثالث المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر 
 

مارس  31   
2022 

ديسمبر  31  
2021 

   
 17,374 ( 9,887) )خسائر(/ أرباح محققة وغير محققة 

  ═════  ═════ 
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 التزامات ومطلوبات طارئة .22

 

2022مارس  31  2021ديسمبر  31   
 مدققة غير مدققة 
   

 10,375 10,293 مطلوبات طارئة

 
 ══════  ══════ 

 

 ( فيما يتعلق بتطوير المشاريع. 141,201: 2021ديسمبر  31) 138,057، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2022مارس  31في 

 
 العمليات المتوقفة .23

 
2022مارس  31   موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 23-1 2021ديسمبر  31   

 مدققة غير مدققة 
   

 5,930 -  موجودات محتفظ بها للبيع
 - 2,234,137 )أ(  موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ———— ——— 

 2,234,137 5,930 
  ══════  ════ 

   
 - 1,242,589 )أ( مطلوبات البنود المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع 23-2

  ══════  ════ 
 

 
   .2022يونيو  30خالل الفترة، قررت المجموعة بيع إحدى شركاتها التابعة. من المتوقع أن تتم عملية البيع خالل الفترة المنتهية في  - أ

 
 تم إعادة بيان األرقام المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر لتعكس تأثير العمليات المتوقفة.

 

 حدث الحق .24

 
المتوقع أن تستكمل المجموعة بيع شركتها التابعة المصنفة كمحتفظ بها للبيع. ستتم عملية البيع عبر صفقة مقايضة األسهم حيث ستحصل بعد نهاية الفترة، من  

مكسب أو   الصفقة أي المجموعة بموجبها على أسهم مدرجة للمشتري مقابل حصتها في الشركة التابعة بمعدل مبادلة أسهم متفق عليه. ليس من المتوقع أن ينتج عن 
 خسارة كبيرة للمجموعة.
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