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 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.
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 يوليو إلى 1
 2019سبتمبر  30 

 أشهر( 3)

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30 

 أشهر( 3)

 يناير إلى  1
 2019سبتمبر  30 

 أشهر( 9)

 يناير إلى 1
 2018سبتمبر  30 

 أشهر( 9)
 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة إيضاحات 

      العمليات الجارية

      
 19,332 53,840 4,975 42,667 18 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 29,890 21,602 10,234 16,318  إيرادات استشارية
 521 5,501 273 5,457 19 صافي إيرادات الفائدة

 - 1,940 - 1,940  إيرادات تجارية
 - 20,554 - 20,554  إيرادات الحصة المحّملة
 6,824 16,663 1,778 2,555 20 إيرادات تشغيلية أخرى

  ——— ——— ———— ——— 
 56,567 120,100 17,260 89,491  مجموع اإليرادات

  ——— ——— ———— ——— 
      

 (22,550) (38,661) (8,562) (23,792)  تكاليف الموظفين
 (4,802) (8,222) (1,728) (8,222)  الموظفين المحملةحصة 

 (19,046) (20,243) (8,255) (17,616) 21 مصاريف عمومية وإدارية
      مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية

    22 (7,337) - (7,737) (3,000) 
 (374) (38,757) 6,703 (24,275) 23 مصاريف تشغيلية أخرى

  ———— ———— ———— ———— 
 (49,772) (113,620) (11,842) (81,242)  مجموع المصاريف

  ———— ———— ———— ———— 
      

 6,795 6,480 5,418 8,249  ربح قبل إيرادات أخرى وتكلفة التمويل
      

 137,572 (107,852) 48,590 (104,728)  )خسائر(/ أرباح القيمة العادلة الستثمارات
 - 2,409 - 2,409  ربح استثمار في شركات زميلةحصة في 

 (48,103) (64,491) (17,629) (36,933)  تكاليف التمويل
 - 80,124 - 80,124  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات

 31,707 53,438 18,038 70,593 24 إيرادات/ )مصاريف( أخرى

  ———— ———— ———— ———— 

 127,971 (29,892) 54,417 19,714  المستمرةربح/ )خسارة( من العمليات 

 - 1,710 - 1,710 33 ربح من العمليات المتوقفة

  ——— ———— ———— ———— 
 127,971 (28,182) 54,417 21,424  ربح/ )خسارة( الفترة

      

ناقصا: )خسارة(/ ربح الفترة العائدة إلى الحصص 
 4,000 (325) 4,000 (325)  غير المسيطرة

  ———— ———— ———— ———— 

 123,971 (27,857) 50,417 21,749  ربح/ )خسارة( عائدة إلى المّلك

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

ربحية/ )خسارة( السهم العائدة إلى المالكين 
 من العمليات المستمرة )بالدرهم(

 
25 

 
0.01 

 
0.03 

 
(0.02) 

 
0.08 

  ════ ════ ═════ ════ 
      

 0.08 (0.02) 0.03 0.01 25 ربحية/ )خسارة( السهم العائدة إلى المالكين )بالدرهم(
  ════ ════ ═════ ════ 

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.
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 يوليو إلى 1
 2019سبتمبر  30

 أشهر( 3)

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 أشهر( 3)

 يناير إلى  1
 2019سبتمبر  30

 أشهر( 9)

 يناير إلى 1
 2018سبتمبر  30

 أشهر( 9)

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

     
 127,971 (28,182) 54,417 21,424 ربح/ )خسارة( الفترة

     

     )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
     

     بنود يُحتمل إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة

 - 7,825 - 7,825 فروق الصرف من تحويل العمليات األجنبية
  (26,871)  (26,871) حصة من الخسارة الشاملة األخرى لالستثمار في شركات زميلة

 - (524) - (524) صافي الخسارة من تحوطات التدفقات النقدية
     

     بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

     التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
 - (1,268) - (1,268) من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ——— ——— ———— ——— 
 - (20,838) - (20,838) الشاملة األخرى للفترة الخسارة

 ——— ——— ———— ——— 
 127,971 (49,020) 54,417 586 مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة للفترة

     
 4,000 2,990 4,000 2,990 مجموع الدخل الشامل العائد إلى الحصة غير المسيطرة 

 ——— ——— ———— ——— 
 (2,404) الشامل العائد إلى المّلكمجموع )الخسارة(/ الدخل 

════ 
50,417 
════ 

(52,010) 
═════ 

123,971 
═════ 

     

 

 

 

 
 
 

 
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.
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 يناير إلى 1 
 2019سبتمبر  30

 أشهر( 9)

 يناير إلى 1
 2018سبتمبر  30

 أشهر( 9)

 غير مدققة غير مدققة إيضاحات 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 127,971 (28,182)  )خسارة(/ ربح الفترة
    تعديالت )لبنود غير نقدية(:

 - (80,124)  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات
 10,778 2,015  األجنبيةخسائر من صرف العمالت 

 241 (12,333)  بالصافي -الحصة المحملة المعترف بها 
 48,103 64,491  تكلفة التمويل

 (521) (5,501)  صافي إيرادات الفائدة
خسارة/ )ربح( القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 107,852 (148,743) 

 - (2,409)  )خسائر( القيمة العادلة من استثمارات في شركات زميلةأرباح/ 
 (18,046) 646  خسارة/ )ربح( من إعادة تقييم مطلوبات مالية مشتقة

 771 1,157  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 - 7,737  بالصافي -مخصصات االنخفاض في القيمة 

 2,028 10,821  استهالك وإطفاء
  ———— ——— 

 22,582 66,170  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل

 - 12  النقص في المخزون
 32,034 56,603  نقص في الذمم المدينة واالرصدة المدينة األخرى

 (144,206) (3,478)  زيادة في القروض والسلفيات
 4,425 (584,007)  الدائنة األخرى)زيادة(/ نقص في الذمم الدائنة واالرصدة 

 - 233,787  زيادة في المطلوبات المالية 
 (73) (2,004)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ———— ——— 
 (85,238) (232,917)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

  ———— ——— 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (87,195) 35,092  صافي استبعاد/ )استحواذ على( االستثمارات
 521 5,501  صافي الفوائد المقبوضة

 (2,613) 1,632  صافي متحصالت/ )مدفوعات( الممتلكات والمعدات/ الموجودات غير الملموسة
 5,217 20,554  حصة محملة مقبوضة
 (6,197) (8,222)  حصة محملة مدفوعة 

  ——— ——— 
 (90,267) 54,557  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

  ——— ——— 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 373,172 (50,046)  صافي )سداد( / متحصالت من القروض
 (150,000) -  توزيعات أرباح مدفوعة

 (28,854) (56,320)  تكلفة تمويل مدفوعة
  ———— ———— 

 194,318 (106,366)  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

  ———— ———— 
 18,813 (284,726)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه

 17,587 21,586 5 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 - 1,011  تحويل العمالت األجنبية

 - 800,559  حكمه المستحوذ عليه في اندماج األعمال النقد وما في

 - (240,578) 1-33 نقد وما في حكمه من العمليات المتوقفة

 - (70,438)  نقد مقياد

  ———— ——— 
 36,400 227,414 5 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

  ═════ ════ 
    

 - (214,948) 4-33 التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة
 

 يعد إصدار أسهم شعاع لالستحواذ على مجموعة أبو ظبي المالية مقابال غير نقدي وبالتالي لم يرد أعاله.



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.
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 رأس

 المال

 
عّلوة 

 إصدار

 
احتياطي 

 قانوني

 
احتياطيات 

 أخرى

 
 أرباح

 محتجزة

حقوق الملكية  
ك  العائدة إلى مّلا

 الشركة األم

 
 حصص

 غير مسيطرة

 
           المجموع

          

                  
 469,411  -  469,411  328,661  (1,829)  30,000  52,579  60,000 2018يناير  1الرصيد في 

 (47,114)  -  (47,114)  (47,114)  -  -  -  - ألول مرة 15أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (4,293)  -  (4,293)  (6,122)  1,829  -  -  - ألول مرة 9أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 418,004  -  418,004  275,425  -  30,000  52,579  60,000 )معدل( )غير مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

 127,971  4,000  123,971  123,971  -  -  -  - ربح الفترة

 -  -  -  -  -  -  -  - الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة

   60,000  52,579  30,000  -  399,396  541,975  4,000  545,975 

                  

 -  -  -  -  -  -  -  - المحول إلى احتياطي نظامي

 (150,000)    (150,000)  (150,000)  -  -  -  -  دفعات توزيعات األرباح 

 395,975  4,000  391,975  249,396  -  30,000  52,579  60,000 )غير مدقق( 2018سبتمبر  30الرصيد في 

                  
 60,000 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

 

52,579 

 

30,000 

 

- 

 

178,661 

 

321,240 

 

4,000  325,240 

        

 (28,182)  (325)  (27,857)  (27,857)  -  -  -  -  خسارة الفترة

 (20,838)  3,315  (24,153)  -  (24,153)  -  -  - )الخسارة( الشاملة األخرى للفترةالدخل/ 

 (49,020)  2,990  (52,010)  (27,857)  (24,153)  -  -  - مجموع )الخسائر( / األرباح الشاملة للفترة

                

                مع المّلك بصفتهم مّلكاالمعامّلت 

 (1,000)  -  (1,000)  (1,000)  -  -  -  - ((5)1غير نقدية )إيضاح توزيعات 

 1,478,011  409,012  1,068,999  4,000  (1,410,721)  -  -  2,475,720 على شركات تابعةاستحواذ 

                

                 2019سبتمبر  30الرصيد في 

 1,753,231  416,002  1,337,229  153,804  (1,434,874)  30,000  52,579  2,535,720 مدقق()غير 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(
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 القانوني واألنشطةالوضع  .1

 

ا  1979أبريل  25المؤرخ  6هي شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم األميري رقم  شعاع كابيتال ش.م.ع )"الشركة"( ووفقً
، دبي، 31045شركات"(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب )بصيغته المعدلة( )"قانون ال 2015لعام  2للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اإلمارات العربية المتحدة.

 

المالي والترويج وإدارة أنشطة االكتتابات العامة األولية. تقوم الشركة مرخصة من هيئة األوراق المالية والسلع للقيام بأنشطة إدارة االستثمار واالستشارات المالية والتحليل 

ة وبشكل خاص على أسواق الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذ مجموعة متنوعة من أنشطة االستثمار والخدمات المالية مع التركيز بشكل عام على أسواق المنطقة العربي

 جي؛ وتشارك بفعالية في أسواق رأس المال العامة والخاصة في المنطقة.اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخلي

 

هم بسعر ، وافق مساهمو الشركة على عملية االندماج المقترحة مع مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م. وتم االندماج مع شعاع من خالل صفقة تبادل األس2019يوليو  11في 

شركة  سهم جديد لصالح 1,470,720,000اع أسهم مجموعة أبوظبي المالية. بموجب شروط الصفقة، أصدرت شعمن أسهم شعاع لكل سهم من  36,768تبادل بلغ 

 %58مر االستراتيجي يمتلك "أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م" )المستثمر االستراتيجي( مقابل كامل رأس المال المصدر لمجموعة أبوظبي المالية. وهذا يعني أن المستث

جموعة أبو ظبي مج. إن المستثمر االستراتيجي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي المالية، تم اجتزاؤه من مالكيه كجزء من إعادة هيكلة ممن الكيان المد

 المالية قبل الصفقة. ثم قام المالكون بمنح حصصهم في مجموعة أبوظبي المالية للمستثمر االستراتيجي.

 

تحديد  3. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اندماج األعمال - 3للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم دماج عند عكس االستحواذ وفقا يتم احتساب معاملة االن

م المستحوذ في أي اندماج لألعمال وتطبيق مبادئ محاسبة االستحواذ. تم تحديد مجموعة أبوظبي المالية على أنها "المستحوذ المح اسبي" في هذه الصفقة وبالتالي فإن األرقا

، المقارنة في البيانات المالية تخص مجموعة أبوظبي المالية. تم استخدام مبادئ عكس االستحواذ بحيث تظهر عملية االستحواذ على الشركة م ن قبل مجموعة أبوظبي المالية
لموجزة الموحدة المرحلية هي استكمال للبيانات المالية لمجموعة أبوظبي المالية )المستحوذ المحاسبي(. . وبالتالي فإن هذه المعلومات المالية ا2019أغسطس  1اعتبارا من 

 لموحدة المرحلية.تم عرض مجموعة كاملة من السياسات المحاسبية الهامة واألحكام المحاسبية الهامة للمجموعة وشرحها في هذه المعلومات المالية الموجزة ا

 

وتعمل بموجب ترخيص تجاري صادر في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن المكتب المسجل لمجموعة أبوظبي  2011يناير  9بي المالية في تأسست مجموعة أبوظ

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.112230المالية ص.ب. 

 

مجتمعة باسم "المجموعة"( في القيام بأنشطة االستثمار التجاري والعقاري وإنشاء وإدارة تتمثل األنشطة الرئيسية لمجموعة أبوظبي المالية وشركاتها التابعة )يشار إليها 

 المؤسسات والخدمات االستشارية.

 

 اإلعفاء من التوحيد-المنشآت االستثمارية 

 

ة استثناء لمبدأ توحيد جميع الشركا "البيانات المالية الموحدة" 10 المعيار الدولي للتقارير المالية رقمأدخل  ت التابعة. تحدد التعديالت منشأة استثمارية وتشترط على المنشأ

بدال من اندماج تلك  9تقارير المالية رقم األم والتي تعد كمنشأة استثمارية أن تقوم بقياس شركاتها التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي لل

ح  الشركات التابعة. وقبل االندماج مع الشركة، استوفت مجموعة أبوظبي المالية تعريف المنشأة االستثمارية وسجلت بعض الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الرب

التي تم قياسها سابقا وذلك . وبالتالي، يتم توحيد الشركات التابعة 2019أغسطس  1أو الخسارة. وبعد االندماج، لم تعد مجموعة أبوظبي المالية منشأة استثمارية اعتبارا من 
 (.32)إيضاح رقم  3بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام محاسبة االستحواذ بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 تغيير االسم 

، وافق المساهمون على تغيير اسم الشركة إلى "مجموعة أبوظبي المالية"، رهنا بالموافقات التنظيمية.2019سبتمبر  11في 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة  .1

 
ومدرج أدناه الشركات التابعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على المعلومات المالية لمجموعة أبوظبي المالية والمعلومات المالية لشركاتها التابعة. تشتمل 

 الجوهرية:

 

 النشاط الرئيسي مقر التأسيس اسم الشركة التابعة

حصة الملكية 

 الفعلية %

حصة الملكية 

 الفعلية %

 ديسمبر 31 سبتمبر 30   

   2019 2018 
     

 بي. في.أي. أي دي كاب ماناج إل تي دي  )بي في آي(

االستثمار في وتأسيس وإدارة 

 %100.0 %100.0 المشاريع التجارية

 %100.0 %100.0 إدارة االستثمار جزر الكايمان ايه دي سي ام إل تي دي

 %100.0 %100.0 إدارة االستثمار اإلمارات العربية المتحدة المحدودةاي دي سي ام التوس إلدارة االستثمارات 

 %100.0 %100.0 استشارات استثمارية  جزر الكايمان ايه دي سي ام إل تي دي

 %100.0 %100.0 منشأة ذات غرض خاص بي. في. آي. ايه دي سي ام أي أم بي كيري إل تي دي

 %100.0 %100.0 استثمار قابضةشركة  جزر الكايمان اي دي باور  ليمتد **

 %50.0 %100.0 إدارة االستثمار جزر الكايمان (2بي بي دي بارتنرز جي بي )

 %100.0 %100.0 شركة استثمار قابضة الجبل األسود إي إي إف آند بي هولدينغ إل تي دي**

 %100.0 %100.0 استثمار قابضةشركة  اإلمارات العربية المتحدة شركة الشخص الواحد ذ.م.م-هورايزن لالستثمار 

 %100.0 %100.0 إدارة المشاريع الجبل األسود انتجريتيد أي أي هولدينغ

 اإلمارات العربية المتحدة البديل المتكامل للتمويل المحدودة

ترتيب االئتمان وخدمات الحفظ 

وتقديم المشورة بشأن المنتجات 

 %100.0 %100.0 المالية

 - %100.0 تمويل المملكة العربية السعودية ش.م.خشركة الخليج للتمويل 

  %100.0 شركة استثمار قابضة اإلمارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال ش.م.ع

 - %100.0 صنع األسواق/ مزود السيولة اإلمارات العربية المتحدة شعاع كابيتال الدولية المحدودة*

 - %100.0 خدمات مالية العربية السعوديةالمملكة  شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.خ

 - %100.0 الوساطة جمهورية مصر العربية شعاع لألوراق المالية مصر ش.م.م

 - %100.0 الوساطة اإلمارات العربية المتحدة شعاع لألوراق المالية ذ.م.م*

 %96.5 %96.5 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان ايه دي سي ام سبف جي بي إل تي دي**

 - %96.0 خدمات مالية اإلمارات العربية المتحدة انتجريتد كابيتال ش.م.خ 

 - %94.3 استشارات األردن آسيا لالستشارات االقتصادية ذ.م.م

 - %87.2 خدمات مالية الكويت شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع

 %30.9 %85.0 شركة استثمار قابضة جيرزي  سباديل ليمتد **

 %30.5 %98.7 إدارة التطوير  المملكة المتحدة  أيكر ليمتد **نورث 

 %74.3 %74.3 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان اس ب إي قناص سي إل تي دي**

 %18.8 %74.0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان قناص لالستثمارات المحدودة**

 %21.7 %36.5 شركة استثمار قابضة المتحدةاإلمارات العربية  جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد**

 %33.0 %33.0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمن سكوادرون بروبرتيز **

 %33.0 %33.0 إدارة العقارات المملكة المتحدة استريا اسيت مانجمنت ليمتد**

 %100.0 - استشارة مالية اإلمارات العربية المتحدة (2أبوظبي إلدارة رأس المال ذ.م.م )

شاين لالستثمار في المشروعات التجارية المملوكة 

شركة الشخص -من قبل مجموعة أبوظبي المالية 

 اإلمارات العربية المتحدة (3الواحد ذ.م.م )"شاين"( )

االستثمار في الشركات 

 %80.0 - التجارية وتأسيسها وإدارتها

     
 (33للبيع )اإليضاح * هذه الشركات التابعة تم تصنيفها كمحتفظ بها 

 نظرا ألن مجموعة أبوظبي المالية كانت منشأة استثمارية وقامت بقياس استثماراتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2019أغسطس  1** لم يتم توحيدها حتى 
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 )تابع( الوضع القانوني واألنشطة .1

 
 

 بارتنرز جي بي من خالل شركة تابعة. في بي بي دي %50يتم االحتفاظ بحصة ملكية فعلية تبلغ  (1)
 

 

إلدارة رأس المال ذ.م.م خالل الفترة، تم اجتزاء أبوظبي إلدارة رأس المال ذ.م.م كجزء من إعادة هيكلة المجموعة قبل صفقة االندماج. تم نقل األسهم في أبوظبي  (2)

 (.1من مجموعة أبوظبي المالية إلى مساهميها قبل صفقة االندماج )اإليضاح 
 

المملوكة لمجموعة أبو ظبي المالية ذ.م.م لالستحواذ على أسهم في  ، قامت المجموعة بتأسيس شاين لالستثمار في المشروعات التجارية )"شاين"(2016ي عام ف (3)

 31كما في  %80من  ، قامت المجموعة بزيادة حصتها في شاين2019سبتمبر  30"شعاع كابيتال" ش.م.ع. )"شعاع"(. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 ، وبعد ذلك نقلت كامل المساهمة إلى المساهمين في مجموعة أبوظبي المالية بموجب ترتيب اجتزاء إلعادة تنظيم المجموعة.%100إلى  2018ديسمبر 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 
 والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2-1

 

ات  2019ينايـر  1أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في في هذه المعلوم
 طبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة.المالية المرحلية. ولم يكن لت

 

  الً كبيرًا ، ويعد المعيار تعدي17يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم - ، "اإليجارات"16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

، التمييز بين التأجير التمويلي 17في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم، بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ستأجرين، بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )المدرجة في الميزانية العمومية( واإليجار التشغيلي )غير المدرجة في الميزانية العمومية(. أما اآلن فيجب على الم

مجلس معايير ، االعتراف بمطلوبات اإليجار بما يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و"موجودات حق االستخدام" لجميع عقود اإليجار تقريباَ. كما أدرج 16رقم 

قود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة المحاسبة الدولية إعفاءً اختيارياً لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وع

 المستأجرين.
 

ات بشأن تعريف عقد اإليجار وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريباً. ومع ذلك ونظراً لقيام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتحديث التوجيه

ج المحاسبة الجديد التوجيهات حول التجميع والفصل بين العقود(، فسوف يتأثر المؤجرون أيضاً بالمعيار الجديد. وعلى أقل تقدير، فمن المتوقع أن يؤثر نموذ )وكذلك

 إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة ، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً 16للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين. وبموجب المعيار الدولي رقم 

 على استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض ما.
 

باستخدام النهج المعدل بأثر رجعي، وبالتالي لم يتم تعديل المعلومات المقارنة. اختارت المجموعة قياس  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يوجد أي االستخدام بقيمة مطلوبات اإليجار المعنية المعدلة حسب مبلغ أي مدفوعات معترف بها سابقا أو مدفوعات اإليجار المستحقة، وبالتالي ال موجودات حق 

صدة دائنة أخرى" تأثير على األرباح المحتجزة. عرضت المجموعة موجودات حق االستخدام ضمن "الممتلكات والمعدات" ومطلوبات اإليجار ضمن "ذمم دائنة وأر

 في بيان المركز المالي الموجز الموحد.
 

"عقود اإليجار"، اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار باستخدام معدالت االقتراض  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية:بموجب البنود الرئيسية للمعل %8-6اإلضافية والتي تتراوح من 
 

 2018ديسمبر  31 
 الزيادة )مدققة(

 

 2019يناير  1

      

 64,502  48,689  15,813 ممتلكات ومعدات

      
 303,343  49,949  253,394 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 

  يسمح التعديل بقياس المزيد من الموجودات بالتكلفة المطفأة بوتيرة أكبر مقارنة باإلصدار  -، "األدوات المالية" 9التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

التعديل أيًضا على أن التعديالت في المطلوبات المالية ، وبشكل خاص بعض الموجودات المالية المدفوعة مسبقا. يؤكد 9السابق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 سيؤدي إلى االعتراف الفوري بالربح أو الخسارة.
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 )تابع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .2

 
 )تابع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  2-1

 

  يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع  -الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل"  23التفسير رقم

ريبة الدخل يبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والمزايا الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة عندما يكون هناك عدم يقين حول معالجات ضللضر

 . ويراعي التفسير على وجه التحديد:12بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 فيما إذا تمت دراسة المعالجات الضريبية بشكل جماعي 

 افتراضات السلطات الضريبية 

 تحديد الربح الضريبي )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة 

 تأثير التغيرات في الوقائع والظروف 

 

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

 
تسري على الفترات السنوية التي  المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

 تبدأ في أو بعد

 
 

  أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية 2017مايو  18في  - "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،
"عقود التأمين".  17مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

د من الممارسات. سيؤدي والذي يسمح حالياً بالعدي 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17يحل المعيار الدولي رقم 
إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل  17المعيار الدولي رقم 

 ميزة المشاركة االختيارية.

ناً مع تطبيق ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزام 2022يناير  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
"األدوات  9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية".
 

نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير. ويعتمد  17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
القياس على العناصر األساسية للتدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل 
أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا 

ختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير م
ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر األساسية للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة بالمخاطر 

 والمرجحة باالحتماالت.

 2022يناير  1

 ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً للتعليقات التي تلقاها  - 3رير المالية رقم التعديّلت على المعيار الدولي للتقا
مجلس معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت 

 المؤهلة للتصنيف كاندماجات أعمال.

 

 
 2020يناير  1

  هذه التعديالت على المعيار المحاسبي  - 8 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات 8، "عرض البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1الدولي رقم 

( تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية 1الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى:  المحاسبية واألخطاء"، والتعديالت
( توضح تفسير تعريف األهمية النسبية، 2النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية، 

 حول المعلومات غير الهامة. 1رقم  ( تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي3

 2020يناير  1

 ون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يك
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 اإلعدادأساس  3-1
 

، "التقارير المالية المرحلية". ويتم تقديم المعلومات المالية الموجزة 34تم إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 مقر الشركة األم )مجموعة أبوظبي المالية( ويتم التعامل به مع غالبية أعمال المجموعة.الموحدة المرحلية باآلالف من درهم اإلمارات العربية المتحدة ألنها البلد الذي يقع فيه 
 

 ض األدوات المالية.لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لبع
 

من الضروري  المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة. وباإلضافة إلى ذلك، فليسال تشتمل هذه المعلومات 

 .2019ديسمبر  31هي في مؤشرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنت 2019سبتمبر  30أن تكون نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 أساس التوحيد 3-2
 

. تقوم المجموعة بإجراء الشركات التابعة هي منشآت مستثمر فيها تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها إذا استوفت معايير السيطرة

على عامل واحد أو أكثر من عوامل السيطرة. يتضمن هذا التقييم الظروف التي يمكن من خاللها إعادة تقييم للتحقق مما إذا كانت تتمتع بالسيطرة في حالة أن تطرأ تغيرات 

دَرج في هذه المعلومات المالية الموجزة إثبات حقوق الحماية المحتفظ بها التي ينتج عنها سيطرة المجموعة على المنشأة المستثمر فيها. إن البيانات المالية للشركات التابعة ت

 المرحلية اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء تلك السيطرة.الموحدة 
 

 تُجرى التعديالت على البيانات المالية لكل شركة تابعة، عند الضرورة، حتى تتسق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

دات والمصاريف والتدفقات النقدية على المستوى الداخلي للمجموعة المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرا

 المجموعة بشكل كامل عند التوحيد.
 

، 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت كما هو مطبق من قبل المجموعة في البيانات المالية السنوية الموحدة ل

والسياسات المحاسبية الجديدة التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا  1باستثناء السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها كجزء من اندماج األعمال كما هو مبين باإليضاح رقم 

 .2كما هو مبين باإليضاح رقم  2019يناير  1من 
 

 الممتلكات والمعدات 3-3
 

المنسوبة مباشرًة  والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقاتيتم بيان الممتلكات 

 إلى االستحواذ على األصل.
 

مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية ال تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو تحتسب كأصل منفصل، حسبما يكون 

ى حساب الربح أو الخسارة خالل مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى عل

 فيها. الفترة المالية التي يتم تكبدها
 

 يتم حساب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا لألساس التالي:

 

 السنوات 
  

 10-1 تحسينات على عقار مستأجر

 5-3 معدات مكتبية
 5 مركبات

 5-3 أثاث وتجهيزات

 40 مبان

 اإليجارمدة  موجودات حق االستخدام
 

 حتسبة على أساس مستقبلي.تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات الم
 

 والقيم الدفترية لألصل، ويتم احتسابها ضمن الربح أو الخسارة.يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي أصل على أساس الفرق بين عوائد المبيعات 
 

 عادلة.ال يتم استهالك األعمال الفنية والرسومات المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات. بعد القياس المبدئي، يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة ال

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 3-4

 

تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرض هذه الموجودات لخسائر من  تقوم المجموعة بنهاية كل فترة

ض في القيمة، إن وجدت. النخفااالنخفاض في القيمة. فإذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة ا

ل ومتى تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي له ا األصل. ومتى أمكن تحديد أساس معقو

، أو يتم تخصيصها خالفاً لذلك إلى أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن وثابت للتخصيص، فإنه يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد

 تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.
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 )تابع( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 3-4
 

البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف 

 إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالموجودات.
 

القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى  إذا تم تقدير المبلغ القابل

يم، وفي هذه الحالة تُعامل خسارة االنخفاض لالسترداد. ويتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة، ما لم يتم إدراج األصل المعني بقيمة إعادة التقي

 في القيمة كانخفاض ناتج عن إعادة التقييم.
 

لمعدلة القابلة لالسترداد، على أال تجاوز فيما لو تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق، فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة ا
ي السنوات السابقة. يتم عكس لدفترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( فالقيمة ا

لتقييم، وفي هذه الحالة يُعامل عكس خسارة االنخفاض خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة ضمن الربح أو الخسارة، إال إذا تم تحميل الموجودات ذات الصلة بقيمة إعادة ا

 كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.
 

 تكاليف القروض 3-5
 

 مباشرة إلى تطوير أصل مؤهل.يتم االعتراف بجميع تكاليف القروض في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها. يتم رسملة تكاليف القروض التي يمكن عزوها 
 

 المخزون 3-6
 

مة المخصصة لمرحلة التطوير. ويتم تحديد يتم تقييم األعمال قيد اإلنجاز بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تتضمن تكلفة األعمال قيد اإلنجاز النفقات العا

 عند اتمام البيع واستبعاد البند. صافي القيمة القابلة للتحقيق على أساس سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية متوقع تكبدها
 

 أسهم الخزينة 3-7
 

يتم تسجيل أي ربح أو خسارة إن أدوات حقوق الملكية الخاصة المستحوذ عليها )أسهم الخزينة( يتم خصمها من حقوق الملكية ويتم تسجيلها بمتوسط التكلفة المرجح. وال 

 إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة بالمجموعة.في بيان األرباح أو الخسائر الموحد نتيجة شراء أو بيع أو 
 

 االعتراف باإليرادات 3-8
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 

"اإليرادات من العقود مع  15تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها إلى عمالئها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

غ ، يتم قياس إيرادات الرسوم من قبل المجموعة بناء على 15العمالء". بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المقابل المحدد في أي عقد مع أحد العمالء وتستبعد المبال

 المحصلة نيابة عن أي طرف ثالث. وتعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على المنتج أو الخدمة إلى العميل. 
 

 يتم تسجيل إيرادات الرسوم على النحو التالي:

ذ أي خدمة ملموسة ضمن اإليرادات عند إنجاز المعاملة )مثل الرسوم الناتجة عن التفاوض، أو المشاركة في يتم االعتراف باإليرادات المحصلة من تنفي (1)

 التفاوض بشأن معاملة لصالح الغير، كترتيبات االستحواذ على حصص أو أوراق مالية أخرى(؛ 

الخدمات )مثل إدارة الموجودات والمحافظ االستثمارية وغيرها من يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات االعتيادية ضمن اإليرادات عند تقديم  (2)

 االستشارات اإلدارية ورسوم الخدمة(؛ و

 يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف العموالت األخرى عند تنفيذ أو استالم الخدمات ذات الصلة. (3)
 

 اإليرادات االستشارية
 

ستشارية. وتستحق ويتم االعتراف بها عند تقديم الخدمات، وفقا لالتفاق المبرم مع العميل. ويتم االعتراف باإليرادات تتضمن اإليرادات االستشارية مقدم األتعاب والرسوم اال

 المخصصات األخرى.فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة. يتم إدراج إيرادات الخدمات صافية من الحسم و
 

 إيرادات الفوائد
 

 تستحق إيرادات الفوائد على أساس نسبي استناداً إلى المبالغ األصلية القائمة ووفقاً لمعدل الفائدة الفعلي المعمول به.
 

 الحصة المحّملة
 

رسوم بمجرد استيفاء الصناديق لشروط أداء يحق للمجموعة الحصول على رسوم األداء )"الحصة المحّملة"( من الصناديق المؤهلة التي تديرها. يتم الحصول على هذه ال

، مع مراعاة الشروط المطلوبة لألداء وترتيب 15معينة. يتم احتساب الحصة المحّملة سنويا في تاريخ التقرير وفقا لإلرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المجموعة تعتبر مقيدة. تعترف المجموعة باإليرادات بمبلغ يكون محتمال بدرجة كبيرة بحيث أنه لن يتم في التوزيع. إن الحصة المحّملة المستلمة المعترف بها من قبل 

 الفترات المستقبلية إجراء عكس جوهري لمبلغ اإليرادات المتراكم المعترف به.
 

 إيرادات توزيعات األرباح
 

  المجموعة في قبض دفعات األرباح.تحتسب اإليرادات من توزيعات أرباح االستثمارات عندما يتقرر حق 
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 المخصصات 3-9
 

وارد تمثل منافع تُدرج المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر خروج م

 باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون 
 

دة إن القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بنهاية فترة التقرير مع األخذ بعين االعتبار ا لمخاطر والحاالت غير المؤك

قات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس أحد المخصصات باستخدام التدف
 )عندما يكون تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً(.

 

د  إذا كان من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من الغير، يتم تسجيل الذمم المدينة ضمن الموجودات إذا كان من المؤك

 تحصيل هذه الذمم وكان باإلمكان قياس قيمتها بشكٍل موثوق به.
 

 منافع الموظفين 3-10
 

ال تقل عن المكافآت ة والتي يتم رصد مخصص لكامل قيمة مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا لسياسة المجموع

 المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل، وذلك عن فترة خدمة الموظفين حتى نهاية فترة التقرير.
 

لدولة اإلمارات وفقاً للقانون االتحادي تُدفع اشتراكات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 

 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ويتم تحميل هذه االشتراكات إلى الربح أو الخسارة خالل فترة عمل الموظفين. 2000( لسنة 9العربية المتحدة رقم )
 

 العمّلت األجنبية 3-11
 

 ة المتحدة )الدرهم اإلماراتي( العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.لغرض هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، يعتبر درهم اإلمارات العربي
 

. وفي نهاية فترة التقرير، يتم يتم تسجيل المعامالت المقومة بعمالت غير الدرهم اإلماراتي )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء تلك المعامالت

مالت األجنبية بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة والمقومة بالعتحويل البنود النقدية المقومة 

تاريخية بالعملة األجنبية. ويتم االعتراف بفروق باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة ال

 الصرف في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.
 

تائج عملياتها بمتوسط أسعار عند توحيد البيانات المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة بأسعار الصرف السائدة كما في تاريخ التقرير ويتم ترجمة ن

 (.  للسنة. تؤخذ فروق الصرف الناشئة عن التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية إلى الدخل الشامل اآلخر )منسوبة إلى حصص غير مسيطرة حسب االقتضاء الصرف
 

ة المتعلقة بتلك العملية األجنبية عند استبعاد منشأة أجنبية، فإن المبلغ التراكمي المؤجل المعترف به في الدخل الشامل اآلخر والمتراكم في مكون منفصل من حقوق الملكي

 المحددة يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد كجزء من ربح أو خسارة البيع.
 

 األدوات المالية 3-12
 

التعاقدية لألداة. وتقاس الموجودات والمطلوبات يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام 

بخالف الموجودات والمطلوبات المالية المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )

ها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف المبدئي. أما تكاليف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم إضافت

ح العتراف بها مباشرة في المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم ا حساب الرب

 أو الخسارة.
 

 الموجودات المالية
 

ات العادية هي المبيعات أو المشتريات يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتريات أو المبيعات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيع

، التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدده  القانون أو العرف السائد في السوق. ويتم الحقا قياس كافة الموجودات المسجلة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة

 بناء على تصنيف الموجودات المالية.
 

 أما أدوات الدين التي تلبي الشروط التالية، فيتم قياسها بالتكلفة المطفأة:
 

  المالية ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ وعندما يتم االحتفاظ بالموجودات 

 الفوائد المستحقة على عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية و

 القائمة منها.المبالغ 
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ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقً
 

 طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و عندما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق الهدف منه عن 

 الفوائد المستحقة على عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية و

 المبالغ القائمة منها.
 

 الماليةتصنيف الموجودات 
 

 افتراضيا، يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 رغم ما سبق، قد تلجأ المجموعة إلى خيار/ تصنيف نهائي كالتالي عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية:
 

 ة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر في حالة الوفاء بمعايير محددة؛ وقد تختار المجموعة نهائياً أن تعرض التغيرات الالحق 

 خر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة قد تصنف المجموعة نهائياً استثمارات الديون التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية. من
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعلى يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير القياس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك 

 وجه الخصوص:
 

ق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة تصنَّف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تقم المجموعة بتصنيف االستثمار في حقو

 ج أعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي.أو غير المقابل الطارئ الناشئ من اندما
 

ن تصنَّف أدوات الدين التي ال تلبي معايير التصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك بالقيمة ال عادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أ
ف  تلبي معايير التصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تصنَّف بالقيمة العادلة من خالل الربح أوأدوات الدين التي  الخسارة عند االعترا

الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح  المبدئي إذا كان التصنيف يستبعد أو يقلل بصورة جوهرية من عدم تطابق القياس أو االعتراف الذي يمكن أن ينشأ من قياس

 أو الخسائر على أسس مختلفة.
 

أي أرباح أو خسائر للقيمة العادلة في تقاس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع االعتراف ب

والربح أو الخسارة إلى ا  لحد الذي ال تكون فيه جزءا من عالقة تحوط محددة. يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في الربح أو الخسارة أي توزيعات أرباح أ

 فوائد مكتسبة على األصل المالي ويتم إدراجه ضمن بند "أرباح وخسائر أخرى".

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 

ل  ارة لخسائر االئتمان المتوقعة على االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخلتعترف المجموعة بمخصص خس الشام

ن المتوقعة في تاريخ كل تقرير لبيان اآلخر، وذمم اإليجار المدينة والذمم المدينة التجارية وموجودات العقد وكذلك عقود الضمان المالي. ويتم تحديث مبالغ خسائر االئتما

 التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي باألداة المالية ذات الصلة.
 

مانية المتوقعة تقدير الخسائر االئت تعترف الشركة دائما بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود وذمم اإليجار المدينة. ويتم

مدينين والظروف االقتصادية العامة على هذه الموجودات المالية باستخدام جدول المخصصات استناداً إلى خبرة المجموعة االئتمانية السابقة، معدلة وفقا للعوامل الخاصة بال

 وتقييم لكل من االتجاه الحالي والمتوقع للشروط في تاريخ التقرير، عند االقتضاء.
 

ف بة لجميع األدوات المالية األخرى، تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخابالنس طر االئتمان منذ االعترا

جموعة مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يساوي المبدئي. ومع ذلك، إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، تقيس الم

 شهرا. 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

لعمر المتوقع لألداة المالية. وفي تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى ا

شهراً بعد  12شهراً الجزء من الخسائر على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر ألداة مالية خالل  12ابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة المق

 تاريخ التقرير.
 

عثر )أي حجم الخسارة إذا حدث التعثر( والتعرض الناتج عن التعثر. يستند تقييم يعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة أحد عوامل احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن الت
لتعرض الناتج عن التعثر، فبالنسبة احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر على بيانات تاريخية معدلة وفقا لمعلومات تنبؤية كما هو موضح أعاله. أما فيما يتعلق با

اريخ ذلك في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير، وبالنسبة لعقود الضمان المالي فإن التعرض يشمل المبلغ المسحوب في تللموجودات المالية يتمثل 

تياجات التمويل المستقبلية للمدينين، حالتقرير، إضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل بتاريخ التعثر المحدد بناءً على التوجهات التاريخية وفهم المجموعة ال

 وغيرها من المعلومات التنبؤية ذات الصلة.
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 تعريف التعثر
 

يوما. بالنسبة لجميع الموجودات  90شريحة عمرية فئتها أكثر من تأخذ المجموعة في االعتبار أن التعثر في حالة الذمم المدينة التجارية يحدث عندما ينتقل رصيد العميل إلى 

لذمم المدينة التي تفي بأي من المالية األخرى، تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث تعثر ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة التاريخية إلى أن ا

 ام.المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل ع
 

 اته لدائنيه، بما في ذلك تشير المعلومات المعدة داخلياً أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع مجمل التزام

 المجموعة.
 

يوماً ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة  90ألكثر من  بصرف النظر عن التحليل السابق، تعتبر المجموعة أن التعثر قد حدث عندما يتأخر سداد األصل المالي

 ومثبتة تبرهن على معقولية أحد عوامل التعثر.
 

 سياسة الشطب
 

المثال  للتعافي، على سبيلتقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تتوفر معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي 

إجراءات االسترداد لدى  عندما يكون المدين قد ُوضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التقاضي بموجب

 رة.المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية عند االقتضاء. ويتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح أو الخسا
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
 

بنقل الموجودات المالية وجميع ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من الموجودات، أو تقوم 

لٍ كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية ولم تحتفظ بها بشكٍل كامل واستمرت مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة بالموجودات إلى أي منشاة أخرى بشك

دفعها. أما إذا احتفظت المجموعة في السيطرة على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في الموجودات وكذلك االلتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر ل

 مخاطر ومزايا الملكية للموجودات المالية المنقولة، فتستمر المجموعة في االعتراف بالموجودات المالية.بكافة 
 

 التصنيف كديون أو كحقوق ملكية
 

 يتم تصنيف الديون وأدوات حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو أسهم حقوق ملكية وفقاً ألحكام الترتيبات التعاقدية.

 المطلوبات المالية
 

، تصنَّف القروض والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى والمطلوبات المالية األخرى باعتبارها "مطلوبات مالية"، وتقاس مبدئياً بالقي مة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة
 لعائد الفعلي في الربح أو الخسارة.والحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع االعتراف بمصروف الفائدة على أساس ا

 

عدل الفائدة الفعلي فهو الُمعدل الذي إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. أما مُ 

 العمر المتوقع لاللتزام المالي أو، حيثما يكون مالئماً، على مدى فترة أقصر. يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى
 

 ذمم دائنة لحاملي الوحدات

 

موعة بتصنيف الوحدات يمكن استبدال وحدات جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد، وهي شركة تابعة للمجموعة، بناء على خيار حاملي الوحدات، وبالتالي قامت المج

 بها أطراف ثالثة كالتزام مالي. التي تحتفظ
 

 مطلوبات عقود الضمانات المالية
 

ي دفعات عند استحقاقها وفقاً عقد الضمان المالي هو عقد يلزم الُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق المدين في سداد أ

 لشروط أداة الدين.
 

قياسها الحقاً  مان المالي مبدئياً بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال تنشأ عن تحويل أصل مالي، يتمتقاس مطلوبات عقود الض

 بالقيمة األعلى لكل من:
 

  أعاله(؛ أو )انظر الموجودات المالية 9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .المبلغ المعترف به مبدئيا ناقصاً، حسب الحال، اإلطفاء المتراكم المعترف به وفقاً لسياسات االعتراف باإليرادات المبينة أعاله 
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 أرباح وخسائر الصرف األجنبي
 

فة المقومة بعمالت أجنبية ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ، يتم تحديد مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية بناء بالنسبة للمطلوبات المالية  على التكل

وبات المالية التي ليست جزءا من المطفأة لألدوات. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بند "مصاريف تشغيلية أخرى" في الربح أو الخسارة للمطل

صرف العمالت األجنبية في  عالقة تحوطية محددة. بالنسبة ألولئك الذين تم تصنيفهم كأداة تحوطية للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية، يتم االعتراف بأرباح وخسائر
 الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في مكون منفصل من حقوق الملكية.

 

 االعتراف بالمطلوبات الماليةإلغاء 
 

 ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال عند استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها.
 

 أدوات حقوق الملكية
 

. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة بقيمة أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها

 العائدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار المباشرة.
 

ط 3-13  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوا
 

العادلة في نهاية كل فترة تقرير. كما يتم االعتراف بالربح أو الخسارة تُدرج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة 

راف في الربح أو الخسارة على طبيعة الناتجة في الربح أو الخسارة مباشرة ما لم تكن األداة المالية المشتقة مصنفة وفعالة كأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعت

ود أدوات مشتقة )عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة( للتحوط من تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار صرف عالقة التحوط. تبرم المجموعة عق

لسائدة. تدرج المشتقات ار السوق االعمالت األجنبية. القيمة العادلة للمشتقات تعادل الربح أو الخسارة غير المحققة من المشتقات المتداولة بين سوق وأخرى باستخدام أسع

البة )الخسائر غير المحققة( ضمن ذات القيم السوقية الموجبة )األرباح غير المحققة( ضمن الذمم المدينة واألرصدة المدينة، بينما تدرج المشتقات ذات القيم السوقية الس

 المطلوبات المالية األخرى في بيان المركز المالي.
 

 نيف التحوطات على النحو التالي:وألغراض محاسبة التحوط، يتم تص
 

 رف بها )فيما عدا مخاطر تحوطات القيمة العادلة عند التحوط لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو لاللتزامات غير المعت

 العملة األجنبية(
 

 ات النقدية التي تكون منسوبة إما لخطر معين يرتبط بأصل أو التزام معترف به أو بمعاملة متوقعة تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط لمخاطر التقلب في التدفق
 تزداد احتماالت تنفيذها أو لمخاطر العملة األجنبية المتعلقة بالتزامات غير معترف بها لدى المنشأة

 

د على أنه تحوط فعال يتم االعتراف به  فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية التي تستوفي شروط محاسبة التحوط، فإن جزء الربح أو الخسارة ألداة التحوط الذي يحدَّ

إيرادات/ مصاريف أخرى.  مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية، في حين يتم االعتراف بأي جزء غير فعال مباشرة في بيان الدخل ضمن

ة الناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية الفعالة المعترف بها مبدئيا في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الشامل في الفترة التي تؤثر فيها يتم تحويل األرباح والخسائر  المعامل

لمخاطر أسعار الفائدة على  المتحوطة على بيان الدخل. تستخدم الشركة عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة صرف العمالت األجنبية اآلجلة للتحوط من تعرضها

 القروض ومخاطر العمالت األجنبية من القروض المحملة بالفائدة والتزامات العمالت األجنبية. 
 

 ان الدخل للسنة.يلها مباشرة في بيبالنسبة للتحوطات التي ال تتأهل لمحاسبة التحوط، فإن أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط يتم تسج
 

 النقد وما في حكمه 3-14
 

 يوما أو أقل. 90يتكون النقد وما في حكمه النقد ألغراض بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد من النقد والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل 
 

 االستثمارات في شركات زميلة 3-15
 

ا  لطريقة حقوق الملكية المحاسبية. وتعتبر الشركة الزميلة منشأة يكون للمجموعة فيها تأثير جوهري، وهي يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وفقً

ة للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. والتأثير الجوهري هو حق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلي

ن المركز المالي الموحد د سيطرة أو سيطرة مشتركة، على تلك السياسات. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا في بيادون وجو

زميلة. وعندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر بالتكلفة ويُعدل بعد ذلك بحيث يتم االعتراف بحصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الشركة ال

وعة في الشركة الشركة الزميلة حصة المجموعة في الشركة الزميلة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل والتي في جوهرها، تشكل جزءا من صافي استثمار المجم

تراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى القدر الذي تعرضت فيه المجموعة اللتزامات قانونية الزميلة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم االع

 أو استداللية أو قامت بسداد المدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.
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 )تابع(االستثمارات في شركات زميلة  3-15
 

المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد بالشركة الزميلة في تاريخ إن أي زيادة في تكلفة االستحواذ على حصة 

والمطلوبات  لعادلة للموجوداتاالستحواذ يتم االعتراف بها كشهرة، والتي يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. وأي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة ا

 وااللتزامات المحتملة عن تكلفة االستحواذ، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.
 

باستثمار المجموعة في لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما يتعلق  9يتم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كأصل منفرد من خالل  36الدولي رقم الشركة الزميلة. عند اللزوم، يتم تحري االنخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل )بما في ذلك الشهرة( وفقا للمعيار المحاسبي 

 تكاليف البيع، أيهما أعلى( مع القيمة الدفترية. تشكل أي خسارة انخفاض في القيمة معترف بها مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً 

د  36جزءاً من القيمة الدفترية لالستثمار. ويتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  إلى الحد الذي تزيد فيه القيمة القابلة لالستردا

 ستثمار الحقاً.لال
 

تبر القيمة العادلة هي قيمتها العادلة عند استبعاد شركة زميلة نتيجة للتأثير الجوهري على تلك الشركة الزميلة، يقاس أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ وتع

الفرق بين القيمة الدفترية السابقة للشركة الزميلة المنسوبة إلى الحصة المتبقية وقيمتها  . إن9عند االعتراف المبدئي كأصل مالي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ل العادلة يتم إدراجه عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد الشركة الزميلة. إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتسجيل جميع المبالغ الم عترف بها سابقاً في الدخل الشام

. ولذلك، إذا أعيد علق بتلك الشركة الزميلة بنفس األساس المطلوب كما لو كانت تلك الشركة الزميلة قد استبعدت مباشرة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلةاآلخر فيما يت

ة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات تصنيف الربح أو الخسارة المعترف به سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى حساب الربح أو الخسار

 لجوهري على هذه الشركة الزميلة.الصلة، تعيد المجموعة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )كتعديل إلعادة التصنيف( عندما تفقد التأثير ا
 

 عقود اإليجار 3-16
 

 المجموعة كمؤّجر
 

إيجار تمويلي متى كانت شروط عقد اإليجار تنص على تحويل جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية بشكٍل كامل إلى المستأجر، بينما تصنّف عقود اإليجار كعقود 

 تصنّف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.
 

ع إيرادات عقود تدَرج المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة على  أساس قيمة صافي استثمار المجموعة في عقود اإليجار. وتوزَّ

 التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار. 
 

ابت على مدى فترة عقد اإليجار. تُضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة أثناء عملية التفاوض واالتفاق تُحتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الث

 على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤّجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 المجموعة كمستأجر
 

. المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن إيجاراً؛ أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفتتُقيم  رة من الزمن مقابل تعويض ما

ل وعقود اإليجار التي تتضمن موجودات منخفضة وتقوم المجموعة بتطبيق منهج واحد لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األج
 األساسية. القيمة. وتعترف المجموعة بمطلوبات اإليجار لتقوم بتسديد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات

 

ون فيه األصل األساسي متاحاً لالستخدام(. تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء اإليجار )أي التاريخ الذي يك

جار بمطلوبات اإليجار المقاسة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، وتعدل ألي إعادة قياس لمطلوبات اإليجار. وتعترف المجموعة في تاريخ بدء اإلي

 يجار المراد تسديدها على مدة اإليجار.بالقيمة الحالية لدفعات اإل
 

 الشهرة 3-17
 

الملكية المملوكة سابقا الخاصة يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل المحّول والقيمة المحتسبة عن الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة لحصة حقوق 

صافي المبالغ في تاريخ االستحواذ للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة. إذا كان  بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( عن

ر مسيطرة في الشركة صافي المبالغ بتاريخ االستحواذ للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحملة يتجاوز مجموع المقابل المحول ومبلغ أي حصص غي

ح لقيمة العادلة للحصة المملوكة سابقا الخاصة بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت(، فإن المبلغ الفائض يتم االعتراالمستحوذ عليها وا ف به في الرب

 أو الخسارة فورا باعتباره ربح شراء صفقة أو شهرة سالبة.
 

هي محددة في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.  يتم تحميل الشهرة الناشئة من االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما

عة التي يتوقع أن تستفيد وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، فإنه يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد )أو مجموعات وحدات توليد النقد( لدى المجمو

 اج.من عملية االندم
 

ؤشر على احتمال انخفاض قيمة يتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري االنخفاض في قيمتها سنوياً، أو على نحو أكثر تكراراً، عندما يكون هناك م

رة انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة الوحدة. إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخصيص خسا

في قيمة الشهرة مباشرة في  على الوحدة ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بناءً على القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة. يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض

غ  الربح أو الخسارة. وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة. عند استبعاد وحدة توليد النقد ذات الصلة، فإنه يتم إدراج المبل

 المرتبط بالشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة من االستبعاد.
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 عمليات اندماج أعمالالموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في 3-18
 

في تاريخ االستحواذ )التي تمثل إن الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها من اندماج األعمال والمسجلة بشكل منفصل عن الشهرة يتم إدراجها مبدئياً بالقيمة العادلة 

 تكلفتها(.
 

عمليات اندماج أعمال تُدرج في التقارير بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض بعد االعتراف المبدئي، فإن الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في 

 القيمة المتراكمة، وفق القاعدة نفسها السارية على الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل.
 

ا يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو كغير م حددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى عمره

 اإلنتاجي باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي:
 

 سنوات 5   عقود العمالء            

 سنوات 10   العالمة التجارية       
 

ددة )مثال: رخص تجارية( ال يتم حساب إطفاء لها، ولكن يتم فحصها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها سواء إن الموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية مح

 عتماد مستقبالً على العمر اإلنتاجيعلى أساس فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. تُجرى مراجعة سنوية لتقييم األعمار اإلنتاجية غير المحددة من أجل تحديد مدى اال

 غير المحدد. فإذا لم يكن باإلمكان االعتماد عليه، يتم تعديل العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

 

 الحصص غير المسيطرة 3-19
 

قياسها مبدئيا إما بالقيمة العادلة الحصص غير المسيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول أصحابها حصة متناسبة من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية، يمكن 

 ا.أو على أساس الحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليه
 

 الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة 3-20
 

ا ترتفع اولة كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدال من االستخدام المستمر لها، وعندمتصنف الموجودات غير المتد

و احتماالت بيعها. تسجل هذه الموجودات بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع. أما خسائر انخفاض القيمة المصنفة م بدئيا كمحتفظ بها للبيع واألرباح أ

 الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس فيتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر.
 

و الخسائر وبيان التدفقات األرباح أيتم عرض النتائج المالية للموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والتي تلبي تعريف العملية المتوقفة كبند واحد في بيان 

 النقدية.
 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .4
 

، أحكاماً وتقديرات وافتراضات ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند 4وضعت إدارة المجموعة، عند تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 

 وما يرتبط بها من افتراضات إلى التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات صلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.التقديرات 
 

لها تعديل التقديرات جعة التي يتم خالتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساٍس مستمر. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في فترة المرا

لية والمستقبلية. إن األحكام والتقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة، أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحا

 القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية هي: الهامة التي اتخذتها اإلدارة ولها مخاطر كبيرة في التسبب بتعديل جوهري على
 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1
 

 تقييم نموذج األعمال
 

العمل. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة واختبار نموذج 

ا لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصل ة بما في ذلك كيفية تقييم أداء يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معً

جودات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم تعويض مديري الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء المو

ن ا إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف مبالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وم
تم من خالله االحتفاظ بالموجودات األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل. تعتبر المراقبة جزًءا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي ي

ا وإذا لم يكن مناسبا، ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي تغيي ا لتصنيف تلك الموجودات. لم تكن هذه التغييرات مطلوبة خالل المالية المتبقية مناسبً ًرا مستقبليً

 الفترات المعروضة.
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 )تابع(األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  .4

 

 )تابع(األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  4-1
 

 الحصة المحّملة
 

شروط أداء الحصول على رسوم األداء )"الحصة المحّملة"( من الصناديق المؤهلة التي تديرها. يتم الحصول على هذه الرسوم بمجرد استيفاء الصناديق ليحق للمجموعة 

م معينة. وتعترف المجموعة بالحصة المحملة وذلك بمبلغ يكون محتمال بدرجة كبيرة بحيث أنه لن يتم في الفترات المستقبلية إجراء عكس  جوهري لمبلغ اإليرادات المتراك

 المعترف به.

 

 جهة االستحواذ المحاسبية

نونية هي جهات االستحواذ واحدة من أهم الخطوات في اندماج األعمال هو تحديد جهة االستحواذ في المعاملة. من وجهة نظر محاسبية، قد ال تكون جهة االستحواذ القا

نفيذها بشكل أساسي عن طريق تبادل حصص حقوق الملكية، تكون جهة االستحواذ عادة هي المنشأة التي تصدر حصص حقوق المحاسبية. في اندماج األعمال التي يتم ت

 ذ عليها.الملكية. ومع ذلك، في بعض حاالت اندماج األعمال، التي تسمى عادة "حاالت االستحواذ العكسي"، تكون المنشأة المصدرة هي الجهة المستحو

 

ا للمعيار الد حقوق التصويت النسبية في المنشأة المدمجة بعد اندماج األعمال -، فإن عدة عوامل تعمل على تحديد جهة االستحواذ المحاسبية 3ولي للتقارير المالية رقم وفقً

تصويت وتكوين هيئة حاكمة للمنشأة ووجود حصة تصويت أقلية كبيرة في المنشأة المدمجة إذا لم يكن لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من المالك مصلحة جوهرية في ال

ل المدمجة وتكوين اإلدارة العليا للمنشاة المدمجة وشروط تبادل حصص حقوق الملكية والحجم النسبي )يقاس، على سبيل المثال، بالموجودات أ و اإليرادات أو الربح( لك

 منشأة مدمجة.

 

، العوامل النوعية والكمية وقررت أن جهة 3المحاسبية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  في عملية الدمج مع شعاع، أجرت المجموعة تقييما لجهة االستحواذ

 االستحواذ ألغراض محاسبية هي الجهة التي لها حصة مالية مسيطرة بعد إجراء الدمج، أي مجموعة أبوظبي المالية.

 

 تقييم السيطرة-التوحيد 

 -على شركة مستثمر فيها يخضع للحكم الشخصي ويتضمن تقييماً نقدياً لغرض وتصميم الشركة المستثمر فيها وطبيعة الحقوق إن تحديد ما إذا كان للمجموعة سيطرة 

ات بين ها في السيطرة والعالقجوهرية أو وقائية بطبيعتها، وتقييم حقوق التصويت الحالية والمحتملة، سواء كانت جهة االستثمار هي الموكل أو الوكيل عند ممارسة سلطت

ن صانع القرار واألطراف األخرى المستثمرين وكيفية تأثيرهم على السيطرة ووجود نفوذ على الموجودات المحددة فقط. تقوم المجموعة بإجراء تقييم نقدي للعالقة العامة بي

ة باستمرار ما إذا كانت هناك أي تغييرات في تشكيل المجموعة المشتركة مع الشركة المستثمر فيها لتحديد ما إذا كان صانع القرار يعمل بمثابة وكيل. تراقب المجموع

 وبالتالي تعيد تقييم السيطرة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن أياً من العناصر قد تغيرت بما في ذلك تقييم تقلبات العائدات.
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4-2

 

 حساب مخصص الخسارة
 

مختلف الموجهات االقتصادية الخسائر االئتمانية المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعية معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى افتراضات للحركة المستقبلية لعند قياس 

عثر. وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية وكيف تؤثر هذه الموجهات على بعضها البعض. تعد الخسارة الناتجة عن التعثر بمثابة تقدير للخسائر الناتجة عن الت

 المستحقة وتلك التي تتوقع المجموعة استالمها.

 

 قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

ستند بشكل عام إلى معامالت السوق األخيرة على أساس تجاري بحت، في غياب سوق إن تقييم الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ي

لتقييم والتقنيات المعترف بها عموما نشط. وفي حالة عدم توفر بيانات السوق، قد تقوم المجموعة بتقييم استثماراتها باستخدام طرقها الخاصة، والتي تعتمد عادة على أساليب ا

ات ل طريقة التدفقات النقدية المخصومة وصافي قيمة الموجودات، وفي هذه الحالة تمارس المجموعة أحكاما وتقديرات بشأن كمية ونوعية التدفقكمعيار في مجال العمل، مث

 النقدية والقيم العادلة، على التوالي، لالستثمار األساسي.  
 

خصائص األصل المالي التي سيأخذها المشاركون في السوق في الحسبان في معاملة تخص  عند إجراء قياس القيمة العادلة، تختار المجموعة المدخالت التي تتوافق مع
دراج عالوة أو خصم ذلك األصل. في بعض الحاالت، تؤدي هذه الخصائص إلى تطبيق التعديل، مثل عالوة السيطرة أو خصم الحصة غير المسيطرة. وتقوم المجموعة بإ

 لحساب لذلك االستثمار.فقط عندما يكون ذلك متوافقا مع وحدة ا
 

 االنخفاض في قيمة الشهرة
 

دام القيمة قيد االستخدام لوحدات تحدد المجموعة، مرة واحدة سنويا، ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت النخفاض في قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير المبلغ القابل لالسترداد باستخ

د توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها. إن تقدير  القيمة قيد االستخدام يتطلب من المجموعة وضع تقديرات حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدات توليد النق

  وكذلك اختيار معدل خصم مناسب بغرض احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.
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 نقد وودائع لدى البنوك .5

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة مدققةغير  

 

 42 123 نقد في الصندوق

 21,544 297,729 أرصدة لدى البنوك

 ——— ——— 

 297,852 21,586 

 - (70,438) ناقصاً: ودائع مقيدة

 ——— ——— 

 227,414 21,586 

 ════ ════ 
 

   ( سنويًا.%0.5: 2018ديسمبر  31) %2إلى  %0.5من  2019سبتمبر  30تراوح سعر الفائدة على الودائع المحتفظ بها خالل الفترة المنتهية في 
 

: ال شيء( لدى البنوك، والتي يتم االحتفاظ بها كضمان مقابل التسهيالت المصرفية 2018ديسمبر  31) 70,438يشتمل النقد والودائع لدى البنوك على ودائع بقيمة 

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي، يتم تسجيل النقد وما في حكمه صافيا  للمجموعة بما في ذلك ضمان مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 من هذه الودائع.

  

   

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .6
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 77,431 42,627  صافية من مخصص الخسارة-ذمم مدينة تجارية 

 2,895 8,227  مقدمة وودائعدفعات 

 - 3,355  فوائد مدينة

 - 5,670  ذمم مدينة مقابل تداوالت غير مستقرة

 2,834 12,963  مبالغ مدفوعة مقدماً 

 - 7,985  اتفاقيات إعادة شراء عكسي

 4,228 -  حصة محّملة

 - 7,751  موجودات محتفظ بها بغرض البيع

 - 24,339  إيرادات مستحقة

 - 45,183  مدينة من صناديق مدارةذمم 

 410 26,729  أخرى

  ——— ——— 

  184,829 87,798 

  ════ ════ 

 

 قروض وسلفيات وإيجار تمويلي .7
 
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 319,157 267,923 بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة-قروض وسلفيات 

 - 73,991 خصم مخصص االنخفاض في القيمة بعد-هامش اإلقراض 

 - 192,252 بعد خصم مخصص دفعات اإليجار غير القابلة للتحصيل -إيجارات تمويلية 

 ——— ——— 

 534,166 319,157 

 ════ ═════ 
 

 (.1تاريخ سريان اندماج األعمال )اإليضاح رقم درهم، ويتم تسجيلها في  5,000تشتمل القروض والسلفيات على خسائر ائتمانية متوقعة لمدة يوم واحد بقيمة 

 

 المخزون .8
 

ذ 2018ديسمبر  31درهم ) 23,551يشتمل المخزون على المشاريع/ العقارات المكتملة التي طورتها شركة تابعة للمجموعة تبلغ قيمتها  : ال شيء(. وقد تم االستحوا

 عليها كجزء من اندماج األعمال.

 

 العادلة من خّلل الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة  .9
 

 درهم(. 649,884: 2018ديسمبر  31درهم ) 2,249,672تتضمن استثمارات صندوق حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمة 
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 استثمار في شركات زميلة .10
 

 تمتلك المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة:
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 
   

 - 304,267 اإلمارات العربية المتحدة 

 - 121,268 دول مجلس التعاون الخليجي 

 ———— ———— 

 425,535 - 

 ═════ ══════ 
 

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 - 412,672  استحواذات

 - 37,325  من القيمة العادلة بالربح أو الخسارةإعادة تصنيف 

 - (24,462)  الحصة من نتائج شركات زميلة

  ———— ———— 

  425,535 - 

  ══════ ══════ 
 

ية 1(. وبسبب تعليق حالة المنشأة االستثمارية )اإليضاح 1تم االستحواذ على استثمارات في شركات زميلة كجزء من اندماج األعمال )اإليضاح  (، أُعيد تصنيف ملك

 يلة. مجموعة أبوظبي المالية في أي دي كورب ال تي دي من القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلى استثمار في شركة زم
 

 ممتلكات ومعدات .11
 

 (.1درهم كجزء من اندماج األعمال )اإليضاح رقم  51,421تم االستحواذ على ممتلكات ومعدات تبلغ قيمتها 
 

 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة .12
 

 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30 

 المجموع رخص تجارية  عّلقات العمّلء عّلمات تجارية الشهرة 

      التكلفة

 6 6 - - - الرصيد في بداية الفترة

مستحوذ عليه من االستحواذ على 
 شركات تابعة

1,120,866 1,575 9,733 24,820 1,156,994 

 6,603 - - - 6,603 أثر تحويل العمالت األجنبية

 611 611 - - - إضافات خالل الفترة

 1,164,214 25,437 9,733 1,575 1,127,469 الرصيد في نهاية الفترة

      

      اإلطفاء المتراكم

 (6) (6) - - - الرصيد في بداية السنة

 (346) - - - (346) أثر تحويل العمالت األجنبية

 (1,287) (673) (600) (14) - المحّمل للفترة

 (1,639) (679) (600) (14) (346) الرصيد في نهاية الفترة

      

      صافي القيمة الدفترية

 القيمة الدفترية كما فيصافي 
 2019سبتمبر  30  

1,127,123 1,561 9,133 24,758 1,162,575 

 31صافي القيمة الدفترية كما في 

 )مدققة( 2018ديسمبر   
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

واالستحواذ على الشركات التابعة كجزء من اندماج ( 1ويشمل ذلك الشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة التي نشأت عند توقف المنشأة االستثمارية )اإليضاح رقم 

والخبرة  ( بشكل رئيسي من عمليات التعاون المتوقعة وإدارة أعمال تتسم بالكفاءة ومعايير عالية للسياسات وااللتزام باإلطار التنظيمي والنزاهة32األعمال )اإليضاح رقم 

ذ  واإلمكانات األخرى للقوى العاملة واإلدارة. ووفقا لذلك، تمثل الشهرة المعترف بها فائض القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن الحصة المتناسبة المستحو

  عليها في صافي الموجودات القابلة للتحديد.
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 قروض  .13

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 556,574 1,625,011 مستحق السداد خالل اثني عشر شهرا

 459,010 612,582 مستحق السداد بعد اثني عشر شهرا

 ———— ———— 

 2,237,593 1,015,584 

 ══════ ══════ 

                                                                                                                                                                                              فيما يلي القروض في نهاية فترة التقرير:                                                                                       

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 468,273 1,794,661 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 184,878 116,725 مؤسسات ماليةمبالغ مستحقة إلى 

 362,433 326,207 سندات دائنة

 ———— ———— 
 2,237,593 1,015,584 

 ══════ ══════ 

 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى .14

 

 تشتمل الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى على التالي:

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 - 232,282 دائنة للعمالءذمم 

 16,765 67,460 الفائدة/ الربح الدائن

 17,131 60,358 مستحقات

 - 52,426 مطلوبات اإليجار

 - 46,082 اتفاقيات إعادة الشراء

 16,815 38,694 ذمم دائنة مقابل االستحواذ

 - 33,488 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 - 21,113 الربح أو الخسارةمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل 
 11,692 17,164 الحصة المحملة المحققة المستحقة الدفع للموظفين

 2,539 16,713 مكافآت نهاية الخدمة

 3,000 16,330 مخصصات

 12,256 15,538 خصومات الحصة المحملة المستحقة الدفع

 1,263 4,774 إيرادات مؤجلة

 26,065 - ذمم دائنة لطلبات رأسمالية

 119,154 3,860 التزامات مالية مشتقة

 26,714 24,931 ذمم دائنة أخرى

 ———— ———— 

 651,213 253,394 

 ═════ ══════ 

 

 مطلوبات مالية أخرى .15

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 - 177,442 مستحق السداد خالل اثني عشر شهرا

 - 36,829 شهرامستحق السداد بعد اثني عشر 

 ———— ———— 

 214,271 - 

 ═════ ═════ 
 

 تشمل شهادات االستثمار ألجل وشهادات استثمار وكالة.
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 رأس المال .16
 

في مجموعة درهم من قبل شعاع إلى المساهمين الحاليين  1مليون سهم عادي بقيمة  1.471تم تنفيذ صفقة االندماج بين شعاع ومجموعة أبوظبي المالية عن طريق إصدار 
مليون سهم( رأس مال الكيان القانوني/ الشركة المستحوذة بعد  1.065أبوظبي المالية. تمثل األسهم المصدرة حديثا والمضافة إلى رأس مال شركة شعاع الحالي )أي 

   اعتبارا من تاريخ الدمج: االندماج، أي المنشأة المدمجة. يمثل الجدول أدناه تأثير معاملة االندماج على رأس مال المجموعة للمجموعة
 

 %  الوحدات )باآلالف(    

 ____________ ___ 

وظبي المالية    40 أسهم قائمة لمجموعة أب

  36.768 سعر التبادل

 %58   1,470,720 عدد األسهم المصدرة من قبل شعاع إلى مجموعة أبوظبي المالية

 %42    1,065,000 األسهم القائمة لشعاع   

 ———— —— 

 %100        2,535,720 مجموع األسهم لشعاع بعد االندماج  

 ══════ ═══ 

 

 2,535,680 أثر اندماج األعمال على رأس المال  

 

ديسمبر  31درهم واحد للسهم الواحد ) 1سهم( بواقع  40,000 - 2018ديسمبر  31سهما ) 2,535,720يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 درهم للسهم الواحد(. يستحق كل سهم صوتا واحدا وله الحق في الحصول على توزيعات األرباح. 1,500 - 2018

 

 احتياطيات أخرى .17

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 مدققة غير مدققة 

 

 - (1,410,721)  احتياطي االندماج

 - 4,859 احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 - (27,395) التدفقات النقديةاحتياطي تحوط 

 - (1,617) احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

 ———— ——— 

 (1,434,874) - 

 ══════ ════ 
 

)مجموعة أبوظبي تحوذ القانوني يمثل احتياطي الدمج القيمة الزائدة للمقابل المدفوع من قبل المستحوذ القانوني )شعاع( عن القيمة االسمية لرأس المال قبل الدمج للمس

 المالية(.

 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .18
 

 يوليو إلى 1  
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 يناير إلى 1

 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1

 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة  

      

 19,332 67,939 4,975 43,514  إيرادات الرسوم والعموالت

 - (14,099) - (847)   ناقصا: مصاريف الرسوم والعموالت

  ——— ——— ——— ——— 

  42,667 4,975 53,840 19,332 
 

 ════ ════ ════ ════ 

 صافي إيرادات الفائدة .19
 

 يوليو إلى 1  
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 30يناير إلى  1
 2019سبتمبر 

 30يناير إلى  1
 2018سبتمبر 

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة  

      

 521 9,597 273 9,553  إيرادات الفوائد

 - (4,096) - (4,096)    ناقصا: مصروف الفائدة

  ——— ——— ——— ——— 

  5,457 273 5,501 521 

  ════ ════ ════ ════ 

 تقوم بها شركة تابعة للمجموعة.تتعلق هذه بأعمال اإلقراض التي 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(
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 إيرادات تشغيلية أخرى .20

 يوليو إلى 1 
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 يناير إلى 1
 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1
 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

     
 6,824 11,932 1,778 2,555 إيرادات أخرى

 - 4,731 - - تمثيل مجلس اإلدارةأتعاب 

 ——— ——— ——— ——— 

 2,555 1,778 16,663 6,824 

 ════ ═══ ════ ════ 
 

 وشعاع.تشمل اإليرادات األخرى اإليرادات المتعلقة باألنشطة التشغيلية لبعض الشركات التابعة غير األنشطة الرئيسية لمجموعة أبوظبي المالية 
 

 مصاريف عمومية وإدارية .21

 يوليو إلى 1 
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30 

 يناير إلى 1

 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1

 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

     

 (5,914) (4,748) (3,074) (3,744) أتعاب مهنية

 (769) (300) (769) (206)   مصاريف رحالت عمل

 (2,268) (6,060) (2,268) (4,912) والتكنولوجيا واالتصاالتاإلدارة 

 (6,218) (3,343) (2,444) (1,759) إيجار مكتب ومصاريف أخرى ذات عالقة

 (1,314) (2,229) (1,314) (1,934) تكاليف التسويق والعالمة التجارية للشركة

 (2,563) (3,563) 1,614 (5,061) أخرى
 ——— ——— ——— ——— 

 (17,616) (8,255) (20,243) (19,046) 

 ════ ════ ════ ════ 
 

 

 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية .22
 

 

 

 يوليو إلى 1
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 يناير إلى 1

 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1

 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

     

 - (5,770) - (5,770) قروض وسلفيات وإيجار تمويلي

 (3,000) (1,967) - (1,567) مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والموجودات األخرى

 ——— ——— ——— ——— 

 (7,337) - (7,737) (3,000) 

 ════ ═══ ════ ════ 
 

 

 مصاريف تشغيلية أخرى .23
 يوليو إلى 1 

 2019سبتمبر  30
 يوليو إلى 1

 2018سبتمبر  30
 يناير إلى 1
 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1
 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

     

 (2,028) (10,821) (715) (4,600) استهالك وإطفاء

 - (2,650) - (1,050) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 1,737 (2,015) 7,418 (2,069) األجنبيةصافي )خسارة(/ ربح صرف العمالت 

 (83) (23,271) - (16,556) أخرى

 ——— ——— ——— ——— 

 (24,275) 6,703 (38,757) (374) 

 ════ ═══ ════ ════ 
 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(
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 إيرادات/ )مصاريف( أخرى .24

 يوليو إلى 1 
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 يناير إلى 1
 2019سبتمبر  30

 إلىيناير  1
 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

 13,010 6,024 - 5,940 إيرادات توزيعات األرباح     

 18,046 69,251 17,819 69,656 ربح من مطلوبات مالية مشتقة

 651 (21,837) 219 (5,003) أخرى

 ——— ——— ——— ——— 

 70,593 18,038 53,438 31,707 

 ════ ════ ════ ════ 
 

 ربحية/ )خسارة( السهم الواحد .25

 ألسهم العادية القائمة.تم حساب الربحية/ )الخسارة( األساسية للسهم الواحد من خالل قسمة صافي الربح/)الخسارة( العائد إلى المالك على متوسط العدد المرجح ل

 

 يوليو إلى 1 
 2019سبتمبر  30

 يوليو إلى 1
 2018سبتمبر  30

 إلى يناير 1

 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1

 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

 )معاد بيانها(  )معاد بيانها(  

     

 123,971 (27,857) 50,417 21,749 ربح/ )خسارة( عائدة إلى المالك

 ———— ———— ———— ———— 

 1,470,720 1,707,387 1,470,720 2,180,720 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ———— ———— ———— ———— 
 0.08 (0.02) 0.03 0.01 ربحية/ )خسارة( السهم العائدة إلى المالك

 ═══ ═══ ════ ═══ 
 

ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بعد عكس االستحواذ، للفترة المقارنة. تم حساب ، تمت إعادة بيان ربحية السهم األساسية في البيانات المالية الموحدة، 3وفقً

كل من تلك الفترات على المتوسط ربحية السهم األساسية للسهم الواحد عن الفترة المقارنة عن طريق قسمة ربح مجموعة أبوظبي المالية العائد إلى المساهمين العاديين في 

 لية التي كانت قائمة، وضربها في نسبة التبادل المقررة بموجب اتفاقية اندماج األعمال.المرجح التاريخي لعدد األسهم العادية في مجموعة أبوظبي الما
 

 تعادل ربحية السهم األساسية. 2018سبتمبر  30و 2019سبتمبر  30إن ربحية السهم المخفضة كما في 
 

 معامّلت وأرصدة األطراف ذات العّلقة .26
 

التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة. تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والمنشآت 
 ذ هؤالء األطراف.وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يسيطر عليها بشكل مشترك أو التي تخضع لنفو

 لمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة إلى/ من األطراف ذات العالقة على النحو التالي:كانت طبيعة ا
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2019 2018 

 مدققة غير مدققة 

   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 31 2,854 مساهمون

 2,276 2,022 شركات زميلة

 - 18,051 أطراف أخرى ذات عالقة

 ———— ——— 

 22,927 2,307 

 ══════ ════ 

   قروض وسلفيات وإيجار تمويلي

 - 71,958 شركات زميلة

 ══════ ════ 

   

   قروض

 63,429 66,774 مساهمون

 ══════ ════ 

   

   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 29,465 29,981 شركات زميلة

 - 41,537 أطراف أخرى ذات عالقة

 - 67,261 مساهمون

 ——— ——— 

 138,779 29,465 

 ════ ════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(
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 معامّلت وأرصدة األطراف ذات العّلقة )تابع(

 

 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية هي كالتالي:

 
 يوليو إلى 1 

 2019سبتمبر  30
 يوليو إلى 1

 2018سبتمبر  30
 يناير إلى 1
 2019سبتمبر  30

 يناير إلى 1
 2018سبتمبر  30

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

     

 1,500 2,617 500 1,017 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ════ ════ ════ ════ 

     مكافآت كبار موظفي اإلدارة:

 14,005 14,335 5,490 3,387 رواتب وعالوات ومنافع أخرى

 408 319 99 124 منافع التقاعد

 ——— ——— ——— ——— 

 3,511 5,589 14,654 14,413 

 ════ ════ ════ ════ 

     

     إيرادات متحققة من أطراف ذات عّلقة

 18,409 19,643 6,136 6,449 شركات زميلة

 ════ ════ ════ ════ 

     

 2,977 3,375 992 1,138 تكلفة التمويل على القروض من مساهمين رئيسيين

 ════ ════ ════ ════ 

     

     

 
     

 القيمة العادلة لألدوات المالية .26

 
 لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم:تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة؛ المستوى األول: -

ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظ المستوى الثاني: -

 و

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

 ياس القيمة العادلة:يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات ق

 
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

     

     الموجودات المالية

     استثمارات أخرى

 2,631,228 387,963 41,037 2,202,228 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 142,501 48,036 - 94,465      محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     

 ———— ———— ———— ———— 

 2,296,693 41,037 435,999 2,773,729 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     

     

     المطلوبات المالية

 21,113 - - 21,113 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 3,860 - 3,860 - أدوات مالية مشتقة  

 ———— ———— ———— ———— 

 21,113 3,860 - 24,973 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .27

 

 2018ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

     

     

     الموجودات المالية

 1,149,864 1,148,916 - 948 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 ———— ———— ———— ———— 

     

     المطلوبات المالية

 119,154 - 119,154 - التزامات مالية مشتقة  

 ———— ———— ———— ———— 

     

     

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة

ن مبين أدناه طرق تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم، ويشمل ذلك االفتراضات الم قدرة من قبل المجموعة التي يمكن أ

           أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات.يستخدمها 

 

 بالقيمة العادلة من خّلل الربح أو الخسارة:

يم التي تتضمن بيانات قابلة للمالحظة يتم تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام أسعار السوق في األسواق النشطة أو أساليب التقي

ات قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة واألموال المستثمرة في الموجودات األساسية والتي يتم تقوغير  ييمها بالتالي بناء على المعطي

ت القابلة للمالحظة وغير القابلة للمالحظة. تشمل المدخالت القابلة للمالحظة أسعار السوق )من األسواق النش طة( وأسعار صرف العمالت األجنبية وحركات مؤشرا

  ق.البورصة. تتضمن المدخالت غير القابلة للمالحظة افتراضات تتعلق باألداء المالي المستقبلي المتوقع ومعدالت الخصم وخصومات سيولة السو

  

 بالقيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر:

و يتم تقييم االستثمارات المدرجة بالقي مة العادلة من خالل الدخل الشامل/ موجودات مالية متاحة للبيع باستخدام األسعار المعروضة في األسواق النشطة وأساليب التقييم أ
متداولة تتضمن بيانات قابلة أو نماذج نماذج التسعير وتتكون من حقوق الملكية المتداولة وغير المتداولة واألموال غير المتداولة. يتم تقييم هذه الموجودات باستخدام أسعار 

ا  للمالحظة وغير قابلة للمالحظة. تتضمن المدخالت غير القابلة للمالحظة للنماذج االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطره

 ة المستثمر فيها.واالفتراضات االقتصادية بشأن قطاع األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشرك

 

راضات االقتصادية بشأن قطاع تتضمن المدخالت غير القابلة للمالحظة للنماذج االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطرها واالفت

  األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها.

 

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

تسلسل مستويات 

قياس القيمة 

 العادلة

أساليب التقييم والمدخّلت 

 الرئيسية

المدخّلت الهامة غير القابلة 

 للمّلحظة

عّلقة المدخّلت غير القابلة للمّلحظة 

 بالقيمة العادلة

 30/ 9/ 2019 31/ 12/ 2018     

      القيمة العادلة من خّلل الربح والخسارة

 معدل الخصم ومعدل النمو التدفقات النقدية المخصومة 3 648,936 6,407 استثمارات حقوق الملكية

كلما ارتفع معدل الخصم، 

 انخفضت القيمة العادلة

 3 - - عائد ثابت  

صافي قيمة االصل 

 صافي قيمة االصل المعدلة المعدلة

كلما ارتفع صافي قيمة األصل، 

 ارتفعت القيمة العادلة

 القيمة الدفترية المعدلة 3 499,980 381,556 استثمارات الصناديق

القيمة الدفترية المعدلة وفقا 

 لمخاطر السوق

كلما ارتفعت مخاطر السوق، 

 انخفضت القيمة العادلة

      القيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر

 القيمة الدفترية المعدلة 3 - 48,036 استثمارات الصناديق

القيمة الدفترية المعدلة وفقا 

 لمخاطر السوق

كلما ارتفعت مخاطر السوق، 

 انخفضت القيمة العادلة

 صافي قيمة الموجودات صافي قيمة الموجودات 3 - - استثمارات األسهم

كلما ارتفع صافي قيمة األصل، 

 ارتفعت القيمة العادلة

 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2019سبتمبر  30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .27

 
 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالثالحركة في 

 لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثالث خالل الفترة.
 

 يوضح الجدول التالي تسوية األرصدة االفتتاحية والختامية للموجودات المالية ضمن المستوى الثالث والمسجلة بالقيمة العادلة:
 

  

 2019سبتمبر  30يناير إلى  1
 أشهر( غير مدققة 9)

 
 الرصيد في

 2019يناير  1
االستحواذ من 
 اندماج األعمال

 
 استبعاد إضافات

ربح/ )خسارة( من 
خّلل الربح 
 والخسارة

ربح/ )خسارة( 
من خّلل الدخل 
 الشامل اآلخر 

تحويّلت من/ 
)إلى( 

المستويين األول 
 والثاني

 الرصيد في
 سبتمبر 30

2019 
         

         استثمارات أخرى

محتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو 

 387,963 - - (46,216) (502,826) 483,706 (695,617) 1,148,916 الخسارة

محتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 

 48,036 - (33) - - - 48,069 - اآلخر

 1,148,916 (647,548) 483,706 (502,826) (46,216) (33) - 435,999 

 
 

  

 2018سبتمبر  30يناير إلى  1
 أشهر( غير مدققة 9)

 
 الرصيد في

 2018يناير  1
االستحواذ من 
 اندماج األعمال

 

 استبعاد إضافات

ربح/ )خسارة( من 
خّلل الربح 
 والخسارة

ربح/ )خسارة( 
من خّلل الدخل 
 الشامل اآلخر 

تحويّلت من/ 
 )إلى(

المستويين 
 األول والثاني

 الرصيد في
 سبتمبر 30

2018 
         

         استثمارات أخرى

محتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو 

 884,339 256,430 - 109,010 (37,590) 34,321 - 522,168 الخسارة

 522,168 - 34,321 (37,590) 109,010 - 256,430 884,339 
 

 
 المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي للفترة: 3تفصيل األرباح والخسائر في الموجودات المالية ضمن المستوى فيما يلي 

 

 30يناير إلى  1 
 2019سبتمبر 

 أشهر( 9)
 غير مدققة

 30يناير إلى  1 
 2018سبتمبر 

 أشهر( 9)
 غير مدققة

    

 109,010  (46,216) )خسائر(/ أرباح غير محققة
 

 

 ةالتأثير على القيمة العادلة للموجودات المالية ضمن المستوى الثالث التي تم قياسها بالقيمة العادلة للتغيرات في االفتراضات الرئيسي
 

 بشكل معقول حسب فئة األداة:يوضح الجدول التالي التأثير على القيمة العادلة لألدوات ضمن المستوى الثالث باستخدام افتراضات بديلة محتملة 
 

 

   2019سبتمبر  30
  غير مدققة

 2018سبتمبر  30
 غير مدققة

 
 القيمة

 الدفترية 
تأثير االفتراضات البديلة 
  المحتملة بشكل معقول

 القيمة
 الدفترية 

تأثير االفتراضات البديلة 
 المحتملة بشكل معقول

        استثمارات أخرى
 44,217  884,339  22,301  387,963 العادلة من خالل الربح أو الخسارةمحتفظ بها بالقيمة 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 -  -  575  48,036 اآلخر

 435,999  22,876  884,339  44,217 
 

 بتعديل مدخالت النماذج الرئيسية غير القابلة للمالحظة على النحو التالي:من أجل تحديد افتراضات بديلة محتملة بشكل معقول، قامت المجموعة 

 25لألداة بنسبة  بالنسبة ألوراق الدين، قامت المجموعة بتعديل احتمالية التعثر وافتراضات الخسارة نتيجة التعثر عن طريق زيادة وتخفيض القيمة العادلة% . 

 قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل خصم السيولة المستخدمة في نموذج التقييم ضمن مجموعة من البدائل بالنسبة الستثمارات الصناديق وحقوق الملكية ،
 المحتملة بشكل معقول. وقد تباينت درجة التعديل وفقا لخصائص كل استثمار على حدة.

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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 معلومات القطاعات .28
 

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

 
 اق االئتمانية.وهي تعمل على إدارة الصناديق العقارية والمشاريع ومحافظ االستثمار والصناديق في حقوق الملكية اإلقليمية واإليرادات الثابتة واألسو حلول إدارة الموجودات واالستثمارات

 
ى  وهي تقدم استشارات تمويلالخدمات البنكية االستثمارية  الشركات وخدمات المعامالت واإليداع الخاص والطرح العام لحقوق الملكية وسندات الدين والمنتجات المهيكلة. كما أنها تعمل عل

 تكوين سيولة السوق للمنتجات ذات اإليرادات الثابتة خارج أسواق التداول.

 
 ألساسية والتطورات المستقبلية للشركات والخزينة والخدمات المشتركة المتعلقة بالمجموعة.وهي تقوم بإدارة االستثمارات الرئيسية والموجودات غير ا خدمات الشركات

 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30يناير إلى  1  

إدارة الموجودات     
 االستثماروحلول 

الخدمات البنكية 
 االستثمارية

 المجموع الشركات

    
 53,840 5,805 798 47,237  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 21,602 495 15,710 5,397 إيرادات استشارية
 5,501 5,270 254 (23)  صافي إيرادات/ )مصاريف( الفوائد

 1,940 - 1,940 -  إيرادات تجارية

 20,554 - - 20,554  إيرادات الحصة المحّملة

 16,663 4,112 - 12,551  إيرادات تشغيلية أخرى

  ——— ——— ——— ———— 

 120,100 15,682 18,702 85,716  مجموع اإليرادات
  ——— ——— ——— ———— 

      
 (38,661) (14,521) (1,658) (22,482)  تكاليف موظفين

 (8,222) - - (8,222)  حصة الموظفين المحملة

 (20,243) (9,015) (1,112) (10,116)  مصاريف عمومية وإدارية

 (7,737) (6,624) (15) (1,098)  أدوات ماليةمخصص خسائر االنخفاض في قيمة 

 (38,757) (8,841) (265) (29,651)  مصاريف تشغيلية أخرى

  ——— ——— ——— ———— 

 (113,620) (39,001) (3,050) (71,569)  مجموع المصاريف

 ——— ——— ——— ———— 

     

 6,480 (23,319) 15,652 14,147 ربح/)خسارة( قبل إيرادات أخرى وتكلفة التمويل

 خسائر القيمة العادلة من االستثمارات
    

(24,871) (267) (82,714) (107,852) 

 2,409 2,409 - - حصة في ربح استثمار في شركات زميلة
 (64,491) (52,207) - (12,284)    تكلفة التمويل

 80,124 80,124 - -  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات

 53,438 (18,440) - 71,878 )مصاريف( أخرىإيرادات/ 

 ——— ——— ———— ———— 

 (29,892) (94,147) 15,385 48,870 ربح / )خسارة( السنة من العمليات الجارية

        
 1,710 1,710    ربح الفترة من العمليات المتوقفة

        
 325 2,602 - (2,277) )خسارة(/ ربح الفترة العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

 ——— ——— ———— ———— 

 (27,857) (89,835) 15,385 46,593 ربح/ )خسارة( الفترة العائدة إلى المّلك

 
════ ════ ════ ════ 

 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30كما في    

إدارة الموجودات     
 االستثماروحلول 

الخدمات البنكية 
 االستثمارية

 المجموع الشركات

    

    
    

 5,800,738 4,430,574 340,045 1,030,119    الموجودات
    ═════ ════ ═════ ═════ 

        
 4,047,507 3,454,877 98,574 494,056    المطلوبات

    ════ ════ ═════ ═════ 
 

واحد فقط، وهو "إدارة الموجودات". عالوة على ذلك ، فإن نتائج العمليات المتوقفة والموجودات/ المطلوبات لم يتم توفير االرقام المقارنة ألن المجموعة كان لديها في السابق قطاع تشغيل 
 (.33المتعلقة ببنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع مدرجة في قطاع التشغيل "الشركات" )اإليضاح 
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 آجال االستحقاق .29
 

، والتي تم تحديدها على أساس االستحقاق التعاقدي المتبقي. وفي حال عدم وجود تاريخ استحقاق تعاقدي 2019سبتمبر  30والمطلوبات كما في فيما يلي آجال استحقاق الموجودات 
 للموجودات، قامت اإلدارة بعمل تقدير لتاريخ االستحقاق بناء على سيولة األصل ونيتها في ذلك.

 شهرا   12 - 3 أشهر 3أقل من  
1 - 5 

 سنوات
 

 المجموع الكلي سنوات 5أكثر من 

      

 297,852 5,368 41,898 1,267 249,319 نقد وودائع لدى البنوك

 184,829 - 8,514 111,548 64,767 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 534,166 - 237,580 191,149 105,437 قروض وسلفيات وإيجار تمويلي

 23,551 - - - 23,551 مخزون

 2,631,228 103,445 788,074 595,794 1,143,915 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات 

 142,501 2,874 92,381 47,220 26 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 425,535 - 333,003 92,532 - استثمارات في شركات زميلة

 85,874 85,874 - - - ممتلكات ومعدات

 1,162,575 1,162,575 - - - شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

 312,627 - - - 312,627 بنود الموجودات المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع

 5,800,738 1,360,136 1,501,450 1,039,510 1,899,642 مجموع الموجودات

      

 2,237,593 - 612,582 632,141 992,870 قروض

 651,213 2,002 98,513 170,263 380,435 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 214,271 - 36,829 - 177,442 مطلوبات مالية أخرى

 704,667 - 704,667 - - ذمم دائنة لحاملي الوحدات

 239,763 - - - 239,763 مطلوبات مدرجة ضمن بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1,753,231 1,753,231 - - - الملكيةحقوق 

 5,800,738 1,755,233 1,452,591 802,404 1,790,510 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 - (395,097) 48,859 237,106 109,132 صافي فجوة السيولة

  - 395,097 346,238 109,132 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30-فجوة السيولة المتراكمة 

      

  - 229,500 102,678 23,070  2018ديسمبر  31-فجوة السيولة المتراكمة 

 
 

 

      التزامات ومطلوبات طارئة .30
 

       

 2019سبتمبر  30
  غير مدققة

 2018ديسمبر  31
 مدققة

      مطلوبات طارئة 

 -  8,960    كفاالت حسن تنفيذ 

 -  16,627      أخرى 

       ———  ——— ——— 

       25,587  -  

       
════  ════  

 

 أموال العمّلء الخاضعة لإلدارة .31
 

 7.3، تمت إدارة موجودات العمالء البالغة 2019سبتمبر  30الشركة التابعة للمجموعة مرخصة كشركة خدمات مالية خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. كما في 

موجودات مليار دهم( بصفة ائتمانية، دون مخاطر على المجموعة أو الرجوع عليها. وهذه األموال خارج بنود الميزانية العمومية وال تشكل جزءا من  5.2: 2018ديسمبر  31مليار درهم )
  المجموعة.
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 اندماج األعمال .32

 
 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المستحوذ عليها من قبل المجموعة خالل الفترة:

 

 *مجموعة كيو آي ال  *مجموعة سكوادرون   *مجموعة سباديل   مجموعة شعاع كابيتال الشركات التابعة المستحوذ عليها

 

*جولديلوكس انفستمنت  

 كومباني ليمتد

      

 2019يوليو  31 2019يوليو  31 2019يوليو  31 2019يوليو  31 2019يوليو  31 التاريخ الفعلي لّلستحواذ
      

 استثمارات قابضة استثمارات قابضة  إدارة العقارات إدارة التطوير المالية الخدمات النشاط الرئيسي
      

 %36.52 %74 %33 %85 %100 حصة الملكية الفعلية )%(

      

 440,084 123,067 112,141 528,399 1,065,000 مبلغ الشراء

      

 784,788 38,698 227,681 44,366 102,267 ذمم دائنة لحاملي الوحدات/حصص غير مسيطرة

 _________ ________ _______ _______ ________ 

 1,167,267 572,765 339,822 161,765 1,224,872 

 _________ ________ _______ _______ ________ 

      

 (1,213,925) (155,702) (10,450) (342,138) (623,410) القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها )**(

 ________ _______ ________ _______ _________ 

      

 543,857 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى عند االستحواذ )غير مدققة(

═════ 

230,627 

════ 

329,372 

═════ 

6,063 

════ 

10,947 

════ 

      
 المالية.)*( تم توحيد الشركات التابعة أعاله بسبب تعليق حالة المنشأة االستثمارية لمجموعة أبوظبي 

انات المتاحة في الوقت الراهن كما في تاريخ االستحواذ. إن المحاسبة المبدئية الندماج االعمال غير كاملة تم توحيد الشركات التابعة أعاله باستخدام القيم المؤقتة المخصصة من اإلدارة لموجودات ومطلوباتها المحددة ذات الصلة بناءً على البي

 التقرير.كما في نهاية فترة 
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 العمليات المتوقفة .33

 

اع كابيتال الدولية قررت المجموعة أنها ستنهي أعمالها غير األساسية المرتبطة بأنشطة السمسرة وصنع األسواق، والتي تشمل شعاع لألوراق المالية ذ.م.م وشع
ومطلوبات المنشأتين على أنها محتفظ بها للبيع. نظرا ألن أعمال السمسرة شكلت أيضا بندا المحدودة. وبدأت جديا في البحث عن مشتر. تم تصنيف موجودات 

منشأتين كعمليات متوقفة في رئيسيا منفصال لألعمال، فقد تم تصنيف المنشأتين كعمليات متوقفة. ونتيجة لذلك، تم اإلفصاح عن النتائج المالية والتدفقات النقدية لل

 ر وبيان التدفقات النقدية على التوالي.بيان األرباح أو الخسائ

 

 فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات والنتائج المالية والتدفقات النقدية للعمليات المتوقفة:

 

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2019 موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  33-1

 مدققة غير مدققة 
 

 - 240,578 نقد وودائع لدى البنوك

 - 13,834 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 - 49,099 قروض وسلفيات وإيجار تمويلي

 - 7,676 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 1,440 ممتلكات ومعدات

 ———— ——— 

 312,627 - 

 ═════ ════ 

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2019 ببنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع المطلوبات المرتبطة 33-2

 مدققة غير مدققة 
 

 - 13,822 قروض

 - 225,941 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 ———— ——— 

 239,763 - 

 ══════ ════ 

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2019 الربح/ )الخسارة( من العمليات المتوقفة  33-3

 مدققة غير مدققة 
 

 - 4,231 مجموع اإليرادات التشغيلية

 - (2,521) مجموع المصاريف التشغيلية

 ——— ——— 

 - 1,710 ربح/ )خسارة( الفترة من العمليات المتوقفة

 ════ ════ 

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30
 2018 2019 التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة  33-4

 مدققة غير مدققة 
 

 - (211,205) من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية 

 - 1,217 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 - (4,960) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ———— ——— 

 - (214,948) صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات المتوقفة

 ══════ ════ 

 
 األحداث الّلحقة .34

 

 باستبعاد شعاع لألوراق المالية ذ.م.م وشركة زميلة بعد فترة التقرير.قامت المجموعة 




