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 شعاع كابيتال ش.م.ع
 

 

 2021يونيو  30المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 
 الصفحات  المحتويات

 
 

 1 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 
 

 2 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 3 بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 4 المركز المالي الموجز الموحد المرحلي بيان 
 
 

 5 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 6 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 20 - 7 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
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  30أشهر إلى  3
  2021يونيو 

 غير مدققة

أشهر إلى  3  
2020يونيو  30   
غير مدققة   

  30أشهر إلى  6
2021يونيو   

غير مدققة   

أشهر إلى  6  
2020يونيو  30   
غير مدققة   

  

 
  

 
  

     إيضاحات العمليات الجارية:

      
4,199   إيرادات الفوائد  3,212 7,954 8,775 

(1,656)  مصاريف الفوائد  (694)  (2,768)  (1,479)  
  --------------- --------------- --------------- --------------- 

 7,296 5,186 2,518 2,543  صافي إيرادات الفوائد
  --------------- --------------- --------------- --------------- 

68,425   إيرادات الرسوم والعموالت   54,221  169,410  108,604 
(8,365)  مصاريف الرسوم والعموالت   (533)  (12,466)  (5,711)  

  --------------- --------------- ------------- --------------- 
 102,893 156,944 53,688 60,060  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  --------------- --------------- --------------- --------------- 
 29,126 2,387 13,910 1,334  إيرادات االستشارات 

(887) 1,297  إيرادات/ )خسارة( التداول  2,617 (522)  
 78,802 75,218 76,229 74,893 6 إيرادات تشغيلية أخرى 

  --------------- --------------- --------------- --------------- 
 217,595 242,352 145,458 140,127  مجموع اإليرادات التشغيلية

      
(31,755)  تكاليف الموظفين  (30,345)  (62,627)  (61,280)  

(1,146)  حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء   - (2,533)  - 
(24,655)  عمومية وإداريةمصاريف   (16,037)  (43,986)  (34,251)  

(11,369)  استهالك وإطفاء  (14,171)  (22,830)  (28,618)  

  )مخصص(/عكس خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 
(10,189)  2,987 

 
(2,107)  11,798 

(3,989)  مصاريف تشغيلية أخرى   (2,960)  (6,696)  (1,090)  

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

(83,103)  مجموع المصاريف التشغيلية  (60,526)  (140,779)  (113.441)  

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

        

 104,154 101,573 84,932 57,024  صافي اإليرادات التشغيلية

      

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

 
121,649 

 
149,676 

 
183,473 (400,579)  

 506 1,243 253 622  ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

زميلة محتسبة حصة من ربح/)خسارة( استثمارات في شركات 
 14 باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 
13,096 47,528 

 
- (1,002)  

(38,128) 7 تكلفة التمويل  (46,133)  (76,498)  (91,641)  
(113,126) 8 )تكلفة( / ائتمان التمويل المرتبط بحاملي الوحدات   (114,036)  (140,354)  241,653 

 166,408 23,167 149,314 12,873 9 إيرادات ومصاريف أخرى 

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

 19,499 92,604 271,534 54,010  الربح من العمليات الجارية

      

(14,611)  خسارة من العمليات المتوقفة  - (24,405)  - 

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

 19,499 68,199 271,534 39,399  ربح الفترة

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

      العائد إلى: 
54,063  266,815 29,093  ُماّلك الشركة األم   4,920 

14,136  4,719 10,306  الحصص غير المسيطرة   14,579 

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

  39,399 271,534 68,199 19,499 

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

 10 ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات الجارية )بالدرهم(

 
0.02 0.11 

 
0.03 0.002 

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

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  20إلى  7المدرجة على الصفحات من   اإليضاحات المرفقة 
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 )غير مدقق( 2021يونيو  30بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد المرحلي للستة أشهر المنتهية في 
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أشهر إلى  3  
يونيو  30

2021  
 غير مدققة

أشهر إلى  3  
يونيو 30  
 2020  

 غير مدققة

أشهر إلى  6  
يونيو  30 

2021 
  غير مدققة

أشهر إلى  6  
يونيو  30 

2020 
  غير مدققة

      
     إيضاحات 

 19,499 68,199 271,534 39,399  ربح الفترة

      

      )الخسارة( الشاملة األخرىالدخل / 

      

      بنود يُحتمل إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة

 فروق الصرف من تحويل العمليات األجنبية

 
19 

 
(255)  

 
4,078 

 
5,969 (48,411)  

      صافي الربح / )الخسارة( من تحوطات التدفقات النقدية
الشاملة األخرى لالستثمار  الحصة من الدخل/ )الخسارة(  -

 19 في شركات زميلة 

 
53,367 

 
(551)  

 
53,367 (88,412)  

(1,113) 19 أخرى  -  (372)  (3,855)  (1,854)  

      

      بنود لن يُعاد تصنيفها في األرباح أو الخسائر

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  
 19 الدخل الشامل اآلخر من خالل 

 
2,576 1,478 

 
(2,157)  (33,996)  

  -------------- --------------- --------------- --------------- 
(172,673) 53,324 4,633 54,575  الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة  

  -------------- --------------- --------------- --------------- 
(153,174) 121,523 276,167 93,974  مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة للفترة  

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

      العائد إلى: 
(147,542) 105,831 268,952 84,324  ُماّلك الشركة األم   

(5,632) 15,692 7,215 9,650  المسيطرة الحصص غير   
  -------------- --------------- --------------- --------------- 
  93,974 276,167 121,523 (153,174)  
  -------------- --------------- --------------- --------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 )غير مدقق( 2021يونيو  30بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي للستة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة  
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 رأس المال 
 

 عالوة اإلصدار 
 

احتياطي  
 نظامي )*( 

 
احتياطيات  

 أخرى 

 
 أرباح محتجزة 

حقوق الملكية   
ك   العائدة إلى مالا

 الشركة األم 

 
الحصص غير  

 المسيطرة 

 
         المجموع 

        

                

( 1,387,369)  34,681  52,579  2,535,720 )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في    229,471  1,465,082  404,262  1,869,344 

 
  14,579  4,920  4,920  -  -  -  - ربح الفترة 

 
19,499 

( 152,462)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة    -  (152,462 )   (20,211 )   (172,673 )  

( 152,462)  -  -  - شاملة للفترة مجموع الخسارة ال   4,920  (147,542 )   (5,632 )   (153,174 )  

                

                المعامالت مع المالك بصفتهم مالكا: 
( 2,412)  -  -  -  - ع حاملي الوحدات معامالت م   (2,412 )   -  (2,412 )  

( 16,508)  -  -  -  -  -  - الحصص غير المسيطرة من استبعاد الشركة التابعة    (16,508 )  

( 15,313)             يعات األرباح دفعات توز   (15,313 )  

( 1,539,831)  34,681  52,579  2,535,720 )غير مدقق(  2020يونيو  30الرصيد في    231,979  1,315,128  366,809  1,681,937 

                

(1,439,146)  47,207  52,579  2,535,720 )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في    293,727  1,490,087  536,090  2,026,177 

  14,136  54,063  54,063  -  -  -  - ربح الفترة 
 

68,199 

 53,324  1,556  51,768    51,768  -  -  - امل اآلخر للفترة الدخل الش

 121,523  15,692  105,831  54,063  51,768  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

                

               - المعامالت مع المالك بصفتهم مالكا 

 8,829  -  8,829  8,829  -  -  -  - استبعاد أسهم خزينة 

(76,071)  -  -  -  - دفعات توزيعات األرباح )أ(    (76,071)   (55,405)   (131,476)  

                

(1,387,378)  47,207  52,579  2,535,720 )غير مدقق(  2021يونيو  30الرصيد في    280,548  1,528,676  496,377  2,025,053 

 
 

يد رص  من ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز لشركة شعاع وقف هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ  %10المتعلق بالشركات التجارية والنظام األساسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع، يتعين تحويل ما نسبته    2015( لسنة  2وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )   *
 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون والنظام األساسي لشركة شعاع.  % 50االحتياطي 

 
: ال شيء(. تم دفع هذا المبلغ خالل الستة أشهر  2020)  2020ديسمبر  31درهم للسنة المنتهية في  76,071د مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح مستحقة قدرها فلس للسهم الواح  3، وافق المساهمون على توزيعات أرباح بمبلغ 2021أبريل  22)أ( في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  

 . 2021يونيو  30المنتهية في  
 
 
 
 
 
 
 

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



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 الدراهم اإلماراتية( آالف   - )العملة 
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 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  20إلى  7المدرجة على الصفحات من   اإليضاحات المرفقة 

 

أشهر إلى  6   
2021يونيو  30   

 غير مدققة

أشهر إلى  6  
2020يونيو  30  

غير مدققة   
   إيضاحات 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

   
    

19,499  68,199  ربح الفترة   
    تعديالت:

(241,653) 140,354    ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات   
(7,100) -  ربح شراء بالمقايضة  

(6,635)  )أرباح( / خسائر الصرف األجنبي  (1,626)  
 - 2,533  بالصافي -الحصة المدرجة من رسوم األداء المعترف بها 

 91,641 76,498  تكلفة التمويل
(5,185)  صافي إيرادات الفوائد   (7,296)  

(183,473)  الخسارة )ربح( / خسارة القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    400,579 
(112,706) -  إيرادات أخرى   

(10,158) -  إيرادات تأجيل القروض  
 1,002 -  حصة من خسارة استثمارات في شركات زميلة

 - 3,764  توزيع غير نقدي
(1,243)  ربح من إعادة تقييم مطلوبات مالية مشتقة   (506)  

 2,705 3,448  للموظفينمخصص مكافآت نهاية الخدمة  
(11,798) 2,107  بالصافي -مخصصات االنخفاض في القيمة   

 2,200 -  االنخفاض في قيمة الشهرة 
 28,618 22,830  االستهالك واإلطفاء 

  ————— ————— 
 153,401 123,197  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 

 23,311 -  المخزوننقص في     
(33,589)  الزيادة في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى   (37,777)  

 19,976 56,771  النقص في القروض والسلفيات 
(69,692)  نقص في الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى   (13,334)  

 36,427 1,370  زيادة في المطلوبات المالية األخرى 
(35,406)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية للعمليات المتوقفة   - 

  ————— ————— 
 182,004 42,651  صافي النقد الناتج من العمليات 

(2,317)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين      (1,045)  
 - 1,818   توزيعات أرباح مقبوضة

  ————— ————— 
 180,959   42,152  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

(12,264)  صافي المدفوعات لشراء استثمارات   )106,203( 
 7,296 5,185  صافي الفوائد المقبوضة

(5,605)  استحواذ على ممتلكات ومعدات   2,612 
 - 229,837  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للعمليات المتوقفة 

  ————— ————— 
 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

 
 217,153 

 
)96,295( 

————— 

 
 
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 139,649 113,961  متحصالت من القروض

(403,889)  سداد قروض  (118,141)  
 - 8,829  متحصالت من بيع أسهم خزينة

(131,476)  توزيعات أرباح مدفوعة  (15,313)  
(1,931) -  إيجارات مدفوعة  

(13,606) -  استرداد حاملي الوحدات   
(16,508) -  دفعة للحصص غير المسيطرة من استبعاد شركة تابعة  

(82,559)  تكاليف تمويل مدفوعة  (74,925)  
 - 140,050  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للعمليات المتوقفة

  --------------- --------------- 
(355,084)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  (100,775)  

(95,779)  صافي النقص في النقد وما في حكمه       (16,111)  
 327,179 377,266 11 حكمه في بداية الفترة النقد وما في 

(4,607) -  أثر تحويل العمالت األجنبية  
 4,538 -  النقد وما في حكمه في بداية الفترة من العمليات المتوقفة

 - 13,814  نقد مقيّد

 310,999 295,301 11 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة --------------- ---------------  

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



 كابيتال ش.م.عشعاع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 
أبريل   25المؤرخ  6 شعاع كابيتال ش.م.ع )"الشركة" أو "شعاع"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم األميري رقم

المتعلق بالشركات التجارية وتعديالته )"قانون الشركات التجارية"(. إن العنوان   1984لسنة  8لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ووفقًا للقانون االتحادي  1979
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اإلمارات العربية المتحدة.31045المسجل للشركة هو ص. ب. 

 
 أساس اإلعداد .2

 
 34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2021يونيو  30لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية واإليضاحات المرفقة عن الفترة المنتهية في 

ال تشتمل ، 34ية المتحدة. وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم "التقارير المالية المرحلية" وتتوافق مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العرب
أ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية  المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن تُقر 

كما أنها   2021يونيو    30. إضافة إلى ذلك، لم يتم تدقيق نتائج الستة أشهر المنتهية في  2020ديسمبر    31جموعة كما في وللسنة المنتهية في  السنوية الموحدة المدققة للم
 .2021ديسمبر  31ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية الكاملة المنتهية في 

 
( لسنة 2المعّدل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2020( لسنة 26مارات العربية المتحدة رقم )تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإل 

 وطبقتالشركة األحكام الجديدة  راجعت. 2021يناير  2، وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ 2020سبتمبر  27والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  2015
 . خالل الفترةالمتطلبات 

 
 2020اندماج األعمال في 

. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  2020ديسمبر    31، استحوذت شعاع على أعمال مجموعة ستانفورد مارين من خالل تاالسا إنفستمنتس إل بي اعتباًرا من  2020في  
مال  بت المجموعة االستحواذ بناًء على القيم العادلة للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة. بالنظر إلى أن اندماج األع"اندماج األعمال"، احتس 3رقم 

، 2021يونيو    30ية في  . خالل الستة أشهر المنته2020ديسمبر    31، لم تكن هناك مساهمة في اإليرادات واألرباح للسنة المنتهية في  2020ديسمبر    31كان سارياً في  
 .7,410وخسارة بقيمة  77,780ساهمت مجموعة ستانفورد مارين بإجمالي إيرادات بقيمة 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبياة .3

 
، 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية 

 :2021يناير  1باستثناء السياسات المحاسبية التالية السارية اعتبارا من 

 
 19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد -"عقود اإليجار"  16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل (، تم منح 19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد
لمستأجرين  الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية ل  16، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2020مايو    28دفعات اإليجار. في  

هو تعديل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم   19-لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد
 .2021يونيو  30يرات جوهرية للستة أشهر المنتهية في يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. أجرت اإلدارة تقييًما لتأثير امتياز اإليجار ولم تالحظ أي تغي

 
، والمعيار الدولي للتقارير 39، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -المرحلة الثانية  -إصالح معدل الفائدة المعياري 

   16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4رقم ، والمعيار الدولي للتقارير المالية 7المالية رقم 
والمعيار الدولي للتقارير المالية    7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9، تتطلب تعديالت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية  2021يناير    1اعتباًرا من  

ياري من المجموعة تقديم إفصاحات تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح سعر الفائدة المعروض فيما يتعلق بإصالح معدل الفائدة المع   16رقم  
 المعروضة بين البنوك إلىبين البنوك )إيبور( الذي تتعرض له المجموعة وكيفية إدارة المجموعة لتلك المخاطر باإلضافة إلى تقدم المجموعة في التحول من األسعار 

ة من اإلصالحات في البيانات المعدالت المعيارية البديلة، وكيف تدير المجموعة هذا التحول. سيتم اإلفصاح عن المعلومات الكمية كما هو مطلوب بموجب المرحلة الثاني
ر إلى معدالت إيبور معدالت إيبور كمعيار. كما تراقب  . تستخدم غالبية عقود المجموعة التي تشي2021ديسمبر    31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

والتأثيرات على أنشطة المجموعة، فضاًل عن مراقبة الجداول الزمنية المختلفة   2021المجموعة حالة جميع عقودها التي تشير إلى معدالت إيبور التي تمتد إلى ما بعد 
جي لهذه المعدالت. وتستمر المجموعة بمراقبة االتصاالت من كل من هيئات تحديد األسعار واألطراف المقابلة  التي تمتلكها هيئات تحديد األسعار الفردية لإللغاء التدري

 .2021ديسمبر  31أن ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير مادي على البيانات المالية للسنة المنتهية في  حاليًا كجزء من ضمان انتقال منتظم. ال تتوقع المجموعة
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .4
 

ة تتفق مع تلك الموضحة في  إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع عدد من التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة بطريقعند  
 .21على المجموعة في اإليضاح رقم 19-وفيد. تم بيان اآلثار العامة لجائحة ك2020ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 معلومات القطاعات  .5
 

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

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

 

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

 

 ساسية وتطورات الشركات والخزينة والخدمات المشتركة المتعلقة بالمجموعة.وهو يدير االستثمارات الرئيسية والموجودات غير األ الشركات  خدمات قطاع 
 

)غير مدققة(  2021يونيو  30يناير إلى  1    

 إدارة الموجودات  
الخدمات البنكية 

 االستثمارية
 المجموع خدمات الشركات 

  
 156,944 45,234 2,347 109,363  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

( 3,300) 5,687 -  إيرادات االستشارات   2,387 
 5,186 5,186 - -  صافي إيرادات الفوائد 

( 1,239) 3,856 -  إيرادات التداول   2,617 
 75,218 75,141 - 77  إيرادات تشغيلية أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 
 242,352 121,022 11,890 109,440  مجموع اإليرادات

  ——— ——— ——— ——— 

      
( 29,916)  تكاليف الموظفين   (4,555 )  (28,156 )  (62,627 )  

( 2,533)  حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء   - - (2,533 )  
( 12,286)  مصاريف عمومية وإدارية   (2,261 )  (29,439 )  (43,986 )  
( 3,347)  مصاريف تشغيلية أخرى   (152 )  (73,19 )  (66,69 )  

( 15,763)  االستهالك واإلطفاء  (3,468 )  (3,599 )  (22,830 )  
( 2,107) - -  مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية  (2,107 )  

  ——— ——— ——— ——— 
( 63,845)  مجموع المصاريف  (10,436 )  (66,498 )  (140,779 )  

  ——— ——— ——— ——— 
      

 الربح قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل
  

45,595 1,454 54,524 101,573 

( 458) -  )خسائر( / أرباح القيمة العادلة الستثمارات   183,931 183,473 

 1,243 1,243 - -  ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

( 3,475)  تكاليف التمويل   (1,595 )  (71,428 )  (76,498 )  

( 140,354) - -  )تكلفة( / ائتمان التمويل المرتبط بحاملي الوحدات   (140,354 )  

 23,167 17,571 373 5,223  إيرادات أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 

( 226) 47,343  ربح / )خسارة( الفترة من العمليات الجارية   45,487 92,604 

      

( 24,405) - -  خسارة الفترة من العمليات المتوقفة   (24,405 )  
      

( 4,046)  الحصص غير المسيطرةناقصاً: ربح الفترة العائد إلى    - (10,090 )  (14,136 )  
  ——— ——— ——— ——— 

( 226) 43,297  ربح / )خسارة( الفترة العائدة إلى المالك  10,992 54,063 
  ═════ ═════ ═════ ═════ 

 152,552 45,234 2,347 104,971  إيرادات من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت( 

 4,392 - - 4,392  داخل المجموعة )الرسوم والعموالت( إيرادات من 
  ——— ——— ——— ——— 
  109,363 2,347 45,234 156,944 
  ═════ ═════ ═════ ═════ 
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)غير مدققة(  2020يونيو  30يناير إلى  1  )تابع( معلومات القطاعات  .5  

 إدارة الموجودات  
الخدمات البنكية 

 االستثمارية 
 المجموع  خدمات الشركات 

 
     

 102,893 46,682 679 55,532 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 
 29,126 384 15,765 12,977 إيرادات االستشارات 

 7,296 7,296 - - صافي إيرادات/ )مصاريف( الفوائد 
(208) 144 إيرادات التداول   (458)  (522)  

 78,802 60,789 - 18,013 إيرادات تشغيلية أخرى 

  ———  ——— ——— ——— 
 217,595 114,693 16,236 86,666 مجموع اإليرادات 

     
(30,144) تكاليف الموظفين   (7,015)  (24,121)  (61,280)  

(13,264) مصاريف عمومية وإدارية   (3,578)  (17,409)  (34,251)  
(15,951) استهالك وإطفاء  (4,791)  (7,876)  (28,618)  

 11,798 9,984 544 1,270 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية
(1,475) 109 276 مصاريف تشغيلية أخرى   (1,090)  

 ——— ——— ——— ——— 
(57,813)  مجموع المصاريف   (14,731)  (40,897)  (113,441)  

 ——— ——— ——— ——— 
 104,154 73,796 1,505 28,853 )الخسارة( قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل الربح /  

(749) 420 خسائر القيمة العادلة من االستثمارات   (400,250)  (400,579)  
 506 506 - - ربح / )خسارة( من التزام مالي مشتق

(1,002) - - حصة في ربح استثمار في شركات زميلة   (1,002)  
(2,784) التمويل تكلفة    (2,092)  (86,765)  (91,641)  

 241,653 241,653 - - ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات 
 166,408 148,394 1,071 16,943 إيرادات أخرى 

 ——— ——— ——— ——— 
(265) 43,432 ربح / )خسارة( الفترة من العمليات الجارية   (23,668)  19,499 

     
 14,579 12,965 - 1,614 الفترة العائد إلى الحصص غير المسيطرةناقصاً: ربح 

 ——— ——— ——— ——— 
(265) 41,818 ربح / )خسارة( الفترة العائدة إلى المالك   (36,633)  4,920 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

     

 96,326 46,682 679 48,965 إيرادات من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت( 

 6,567 - - 6,567 إيرادات من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت( 

 ——— ——— ——— ——— 

 55,532 679 46,682 102,893 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
 

 

 

 

)غير مدققة(  2021يونيو  30في    

 
 إدارة الموجودات

الخدمات البنكية 
 االستثمارية

 المجموع خدمات الشركات 
 
     

 6,033,038 4,510,406 379,407 1,143,225 الموجودات

 ═══════ ═════ ═════ ═════ 

     
 4,007,985 3,758,596 94,976 154,413 المطلوبات

 ═══════ ═════ ═════ ═════ 
 

)مدققة(  2020ديسمبر  31في    

 
 إدارة الموجودات 

الخدمات البنكية 
 االستثمارية 

 المجموع  خدمات الشركات 
 

 
    

 6,048,312 4,528,471 361,791 1,158,050 الموجودات 
 ═════ ════ ═════ ═════ 
     

 4,022,135 3,677,547 126,009 218,579 المطلوبات 

 ═════ 
 

═════ ═════ ═════ 

 مستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع في القطاع التشغيلي "خدمات الشركات". تُدرج نتائج العمليات المتوقفة والموجودات / المطلوبات المتعلقة ببنود 
 



 كابيتال ش.م.عشعاع 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
 

10 

 إيرادات تشغيلية أخرى .6
 

 (.59,676: 2020يونيو  30) 73,609تتضمن اإليرادات التشغيلية األخرى إيرادات توزيعات األرباح البالغة 
 

 تكلفة التمويل .7
 

 ( على سندات الدفع. 12,396: 2020يونيو  30) 20,775التمويل فائدة قدرها تتضمن تكاليف 
 

 )تكلفة( / ائتمان التمويل المرتبط بحاملي الوحدات .8
 

ل( / االئتمان  )تكلفة التموييتم االعتراف بالربح / )الخسارة( العائدة إلى حاملي الوحدات اآلخرين في أحد صناديق المجموعة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كـ
 (.241,653: 2020يونيو  30) 140,354التمويلي المرتبط بمالكي الوحدات المدرجة بالقيمة العادلة والبالغة 

 

 إيرادات/ )مصاريف( أخرى .9
 

 

يونيو  30أشهر إلى  3
2021  

 غير مدققة

أشهر إلى  3  
2020يونيو  30   
غير مدققة   

  30أشهر إلى  6
2021يونيو   

غير مدققة   

أشهر إلى  6  
2020يونيو  30   
غير مدققة   

     
 112,706 - 112,706 - معاملة استرداد لمرة واحدة

 15,509 - 15,509 - عكس الحسم المستحق 
 10,158 - 10,158 - إيرادات تأجيل القروض

(11,864) 5,067 رسوم تعديل عقود اإليجار التمويلي   3,406 (11,864)  
 16,724 - 16,724 - موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة ربح من بيع 

 7,100 - - - ربح شراء بالمقايضة
 16,075 19,761 6,081 7,806 أخرى 

 ———— ———— ———— ———— 
 12,873 149,314 23,167 166,408 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 ربحية/ )خسارة( السهم الواحد  .10
 

 األساسية للسهم الواحد من خالل قسمة صافي األرباح العائدة إلى المالك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. تم حساب الربحية 
 

 

  30أشهر إلى  3 
  2021يونيو 

 غير مدققة

أشهر إلى  3  
2020يونيو  30   
غير مدققة   

  30أشهر إلى  6
2021يونيو   

غير مدققة   

أشهر إلى  6  
2020يونيو  30   
غير مدققة   

     
 4,920 75,312 266,815 44,419 الربح العائد إلى المالك من العمليات الجارية

 ——— ——— ——— ——— 
     

 4,920 54,063 266,815 29,093 الربح العائد إلى المالك 
 ——— ——— ——— ——— 
     
     

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

 0.002 0.03 0.11 0.02 ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات الجارية )بالدرهم( 

 ════ ══════ ════ ———— 
 0.002 0.02 0.11 0.01 ربحية السهم العائدة إلى المالك )بالدرهم(

 ════ ══════ ════ ══════ 
 

 تعادل ربحية السهم األساسية.  2020يونيو  30و 2021يونيو  30إن ربحية السهم المخفضة كما في 
 

 نقد وودائع لدى البنوك .11
2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   
غير مدققة     مدققة  
   

 47 97 نقد في الصندوق
 416,928 321,099 أرصدة لدى البنوك

 ——— ——— 
 416,975 321,196 نقد وودائع لدى البنوك

( 25,895) ناقصاً: ودائع مقيدة  (39,709)  
 ——— ——— 

 377,266 295,301 نقد وما في حكمه 

 ══════ ═════ 
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 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .12
2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   

غير مدققة     مدققة  
   

 46,336 69,006 صافية من مخصص الخسارة -مدينة تجارية ذمم 
 4,995 4,923 دفعات مقدمة وودائع 
 12,014 9,171 مبالغ مدفوعة مقدًما 

 2,256 2,256 الحصة المدرجة من رسوم األداء 
 42,242 91,711 إيرادات مستحقة 

 61,220 60,569 ذمم مدينة من صناديق مدارة
 26,479 - تداوالت غير مسّواةذمم مدينة مقابل 

 18,750 13,685 أخرى 

 ———— ——— 

 251,321 214,292 
 ══════ ═════ 

   صافية من مخصص الخسارة  -ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 
 127,481 144,961 ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 

(15,386) مخصص الخسارة  (19,925)  
 ———— ——— 
 129,575 107,556 
  ═════  ═════ 

 

 ( مستحق من أطراف ذات عالقة. 15,860: 2020ديسمبر  31) 8,068تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ 

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

 209,640 224,683 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا 
 4,652 26,638 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا 

 ———— ——— 
 251,321 214,292 

 ═════ ═════ 

   
 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية .13

 
 المقدمة من المجموعة.( لخسائر االئتمان المتوقعة على القروض 2020يونيو  30للفترة  4,653)عكوسات  9,400خالل الفترة، تم رصد مخصص قدره 

 
 استثمارات في شركات زميلة .14

 

2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   
غير مدققة     مدققة  
   

 693,650 434,312 الرصيد االفتتاحي 
 33,595 - إضافات

( 12,992) معاد تصنيفها من شركة زميلة إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   - 
 116,368 5,986 أرباح شركات زميلة حصة من  

(47,569) - حصة من خسائر شاملة أخرى لشركات زميلة   
( 5,986) االنخفاض في القيمة   (36,186)  

( 13,888) توزيعات األرباح وتوزيعات أخرى   (116,951)  
(208,595) - محتفظ به بغرض البيع  

 ————  ———— 
 434,312 407,432 الرصيد الختامي

 ══════ ══════ 
   

 

 

 )تابع(استثمارات في شركات زميلة  .14

 
 يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للشركات الزميلة: 

 
2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   
غير مدققة     مدققة  

   

 41,542 27,118 اإلمارات العربية المتحدة 
 12,992 - دول مجلس التعاون الخليجي 

 379,778 380,314 أخرى 

 ——— ——— 
 407,432 434,312 

 ═════ ════ 
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 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة .15

 

  

 المجموع  الرخص التجارية  عالقات العمالء  عالمات تجارية  الشهرة  

      التكلفة

 1,280,191 18,807 215,249 15,573 1,030,562 الرصيد في بداية الفترة 

 5,941 - - - 5,941 أثر تحويل العمالت األجنبية

1,286,132  18,807 215,249 15,573 1,036,503 الرصيد في نهاية الفترة   

      
      اإلطفاء المتراكم

 38,394 7 37,226 1,161 - الرصيد في بداية الفترة 

 11,985 - 11,533 452 - المحّمل للفترة

 50,379 7   48,759 1,613 - نهاية الفترة الرصيد في  

      
      صافي القيمة الدفترية

 2021يونيو  30صافي القيمة الدفترية كما في 
 )غير مدققة( 

1,036,503 13,960 166,490 18,800 1,235,753 

      

 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
 )مدققة(

1,030,562 14,412 178,023 18,800 1,241,797 

 
، لم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في التقديرات واالفتراضات المستخدمة لتقييم انخفاض القيمة الذي تم إجراؤه في 2021يونيو  30خالل فترة الستة أشهر 

التقديرات واالفتراضات المستخدمة لتقييم انخفاض القيمة الذي تم إجراؤه في نهاية لم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في  :2020) 2020نهاية السنة المالية 
 (.2019السنة المالية 

 
 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى .16

2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 
   

 11,554 11,998 ذمم دائنة للعمالء 
 37,658 28,923 ودائع العمالء 

 79,203 58,963 مستحقات 
 40,014 49,074 مطلوبات اإليجار 

 63,825 43,288 اتفاقيات إعادة الشراء 
 122,985 186,598 ذمم دائنة مقابل االستحواذ

 33,470 34,027 توزيعات األرباح مستحقة الدفع غير المطالب بها 
 1,859 8,951 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9,415 2,800 الحصة المدرجة من رسوم األداء المحققة المستحقة الدفع للموظفين
 19,147 20,278 مكافآت نهاية الخدمة 

 3,539 7,778 مخصصات
 4,519 6,878 مطلوبات مالية مشتقة 

 7,722 5,617 إيرادات مؤجلة
 76,250 71,251 ذمم دائنة أخرى 

 ———— ———— 

 536,424 511,160 

 ═════ ═════ 
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 )تابع(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .16
 فيما يلي آجال استحقاق الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى في نهاية فترة التقرير: 

 
2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 

   
 382,325 462,214 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا 

 128,835 74,210 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا 
 ——— ———— 
 536,424 511,160 
 ——— ———— 

 
 قروض .17

 
2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   

 مدققة غير مدققة مضمونة 
   

 1,519,267 1,252,765 مبالغ مستحقة إلى البنوك
 61,572 60,611 )أ( مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى 

 77,079 38,888 أخرى 
 ——— ———— 
 1,352,264 1,657,918 

   غير مضمونة
 86,559 78,229 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 30,247 - مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى 
 499,317 536,938 سندات الدفع )أ( 

 121,660 132,282 أخرى )أ/ب( 
 ——— ———— 
 747,449 737,783 
 ——— ———— 
 2,099,713 2,395,701 
 ══════ ══════ 

 
 %7.3:  2020ديسمبر    31سنوياً )  %9.5إلى    %7.5( المستحقة ألطراف ذات عالقة بمعدل فائدة  157,430:  2020ديسمبر    31)  89,882تتضمن القروض البالغة    -أ  

 سنوياً(. %9.5إلى 
 

( متعلق بالتمويل الذي حصلت عليه شركة تابعة من الجهة التنظيمية الخاصة بها لتمويل ودعم نشاط 57,565: 2020ديسمبر  31) 96,380يشمل ذلك مبلغ  -ب 
 إقراض المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم للشركة التابعة. 

 
 فيما يلي آجال استحقاق القروض في نهاية فترة التقرير: 

 
   مضمونة

 895,471 858,195 شهرا مستحقة السداد خالل اثني عشر 
 762,447 494,069 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا 

 ——— ———— 
 1,352,264 1,657,918 
 ——— ———— 

   غير مضمونة
 98,722 33,314 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا 

 639,061 714,135 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا 
  ———  ———— 
 747,449 737,783 
 ——— ———— 

 2,099,713 2,395,701 

 ══════ ═════ 

 
 : ال شيء(. 2020يونيو  30) 34,948، تلقت المجموعة تموياًل إضافًيا من بيع سندات بمبلغ 2021يونيو  30خالل الستة أشهر المنتهية في 
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 رأس المال .18

 
 القيمة عدد الحصص  

   
 2,535,720 2,535,720 )غير مدققة( 2021يونيو  30

 ══════ ══════ 
   

 2,535,720 2,535,720 )مدققة( 2020ديسمبر  31

 ═══════ ═══════ 
 

للسهم الواحد  درهم  1سهم( بواقع  2,535,720,000: 2020ديسمبر  31سهم ) 2,535,720,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 درهم للسهم الواحد(. يستحق كل سهم صوتا واحدا وله الحق في الحصول على توزيعات األرباح. 1: 2020ديسمبر  31)

 
من أسهم  12,777,687(. باعت الشركة 28,107,748: 2020ديسمبر  31) 15,330,061، كان لدى الشركة أسهم خزينة قائمة بمبلغ 2021يونيو  30كما في 
 .14,154. وكانت تكلفة هذه األسهم 2021يونيو  30: ال شيء( خالل الستة أشهر المنتهية في 2020) 8,829بإجمالي متحصالت  الخزينة

 
 احتياطيات أخرى .19

  
احتياطي   
)أ(االندماج    

 احتياطي 
إعادة تقييم 
 االستثمارات

احتياطي تحوط 
التدفقات النقدية 

 )ب(

 
 احتياطي

التحويل   

 
 

 المجموع
      

(1,410,720) 2021يناير  1كما في   (20,781)  (50,031)  42,386 (1,439,146)  
إعادة قياس استثمارات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

- 

 
(2,157)  

 
- 

 
- 

 
(2,157)  

 49,512 - 49,512 - - تحوط التدفقات النقدية

 5,969 5,969 - - - التابعة األجنبيةتحويل عمليات الشركات  
(3,510) - 1,954 - الحصص غير المسيطرة   (1,556)  

 ———— ———— ———— ——— ———— 
(1,410,720) )غير مدققة( 2021يونيو  30في   (20,984)  (519)  845,44  (1,387,378)  

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

(1,410,720) )مدققة( 2020ديسمبر  31في   (20,781)  (50,031)  42,386 (1,439,146)  
 ══════ ══════ ══════ ════ ══════ 

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

 )مجموعة أبوظبي المالية(. 

 
 .2021يشمل حصة احتياطي تحوط التدفقات النقدية لشركة زميلة والتي تم استبعادها في الربع الثاني من سنة    ب

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .20

 

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

 جوهرياً.

 
ت العالقة على أساس تجاري، ويتم اعتماد أي استثناء بشكل محدد من قبل مجلس اإلدارة. في جميع األحوال، يتوجب تقوم المجموعة بإجراء معامالتها مع األطراف ذا

ة تضارب مصالح فعلي أو متوقع إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقًا لما تقّره كافة القوانين واللوائح ذات الصلة. عندما يكون لدى أحد أعضاء مجلس اإلدار
نه رئيس مجلس  فيما يخص مسألة يجب أن يتم النظر فيها من قبل المجلس، ال يستطيع العضو المعني التصويت على أي قرارات ذات صلة ومن الممكن أن يطلب م

 اإلدارة عدم المشاركة في نقاشات مجلس اإلدارة ذات الصلة.   

 
 المستحقة من األطراف ذات العالقة، حيث كان هناك تغيير جوهري، كما يلي: كانت طبيعة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ 

 

2021يونيو  30 قروض 2020ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 

 88,954 89,882 شركات زميلة 
 68,476 - مساهمون

 ——— ——— 
 89,882 157,430 
 ═════ ═════ 
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 تابع(وأرصدة األطراف ذات العالقة )معامالت  .20

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

 

 

أبريل إلى 1  
2021يونيو  30   
أشهر( غير مدققة 3)   

أبريل إلى  1  
2020يونيو  30   
أشهر( غير مدققة  3)   

يناير إلى 1  
2021يونيو  30   
أشهر( غير مدققة 6)   

يناير إلى 1  
2020يونيو  30   
أشهر( غير مدققة  6)   

     
 1,374 2,807 889 1,463 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ════ ════ ════ ════ 

     تعويضات اإلدارة العليا:
 

 رواتب وعالوات ومنافع أخرى 

 
2,878 

 
3,705 

 
6,281 

 
6,393 

 236 197 167 69 منافع ما بعد الخدمة 
 ——— ——— ——— ——— 
 2,947 3,872 6,478 6,629 
 ════ ════ ════ ════ 

     إيرادات محققة من أطراف ذات عالقة 
 9,987 10,506 4,994 5,283 أطراف أخرى ذات عالقة

 ════ ════ ════ ════ 
     

     التمويل على القروضتكاليف 
195,.1 2,865 598 1,321 شركات زميلة   

 2,616 909 1,271 - مساهمون
 ——— ——— ——— ——— 

 1,321 1,869 3,774 3,811 

 ════ ════ ════ ════ 
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 إدارة المخاطر المالية .21
 

 مقدمة
 

المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة  إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر 
 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
سقوف المخاطر وضوابط أخرى. تتعرض المجموعة تستمر إدارة المخاطر المتأصلة في أنشطة المجموعة من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقاً ل

 هم( ومخاطر التشغيل.لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األس 

 
 مخاطر السيولة ومخاطر اإلدارة

 
دوالر أمريكي للبرميل تقريبًا  50على الرغم من وجود أدلة على تحسن ظروف السوق، مثل ارتفاع أسعار النفط من  19-ال يزال االقتصاد األوسع يتأثر بأزمة كوفيد

. وتواصل المجموعة 2021من سنة % خالل النصف األول 14ارتفع بنسبة  S & P500. وبالمثل، 2021دوالر أمريكي للبرميل في يونيو  70إلى  2020في ديسمبر 

 اتخاذ تدابير مختلفة إلدارة التمويل ومخاطر السيولة بما في ذلك مراقبة التدفقات النقدية والتنبؤات عن كثب عبر سيناريوهات مختلفة.

 
ساسي من قروض المجموعة والذمم الدائنة واألرصدة بالنسبة للمجموعة، تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرتها على تلبية متطلبات التمويل الخاصة بها وتنشأ بشكل أ

خذ السيولة في االعتبار  الدائنة األخرى والمطلوبات المالية األخرى. وبغرض الحد من هذه المخاطر، قامت المجموعة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أ
 ومراقبتها بشكل يومي. 

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

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

اتها عند استحقاقها، دون تكبد خسائر غير مقبولة ودون التأثير ماديًا على العائد على رأس المال. تحدد يهدف نهج المجموعة إلى امتالك سيولة كافية دائًماً للوفاء بالتزام
والتي يتم الموافقة عليها بعد  لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات الحد األدنى من معدالت السيولة ومتطلبات األرصدة النقدية

دات سائلة قصيرة األجل  من قبل المجلس. تقوم المجموعة بتبويب التدفقات النقدية المتوقعة وآجال السيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية. وتحتفظ بمحفظة موجوذلك 
 لتغطية المتطلبات، وتتألف إلى حد كبير من ودائع سائلة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية.

مقابل الحدود الموضوعة  يتم مراقبة مقاييس مراقبة السيولة المختلفة من قبل كل من لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 
الموجودات السائلة ونسبة تغطية السيولة وصافي داخليًا والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. تتمثل مقاييس السيولة الرئيسية التي تستخدمها المجموعة في رصيد 

لموجودات والمطلوبات  متطلبات التمويل. كما يتضمن اإلشراف على مخاطر السيولة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة ا
 مراقبة التزام المجموعة بتعهدات الديون.
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 ()تابع إدارة المخاطر المالية .21
 

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

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

لشك المعقول، قامت المجموعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكاً بأنه من المتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثير على بيئة االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق ا
 حة. بتعديل عوامل االقتصاد الكلي في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المعلومات المتا

 

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .22
 
 

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

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

 
في تسلسل القيمة العادلة حيث   3قد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أحكاماً معتبرة في وضع تقديرات للقيمة العادلة، خاصة بالنسبة لألدوات المالية المصنفة في المستوى  

. في حين أن تقنيات تقييم المجموعة لألدوات المالية  تتضمن هذه التقديرات معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة والتي تتطلب من اإلدارة استخدام افتراضاتها الخاصة
، فإن تطوير معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة تتضمن عدم يقين إضافي في 2021يونيو  30ال زالت دون تغيير خالل الستة أشهر المنتهية في  3من المستوى 

المستمرة والمتطورة. تعد تقديرات قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية   19-ئحة كوفيدالتقدير بسبب االضطراب االقتصادي واالجتماعي العالمي الناجم عن جا
أكثر صعوبة في التحديد بطبيعتها بسبب المدة  3ومعدالت الخصم ومعدالت النمو والمعطيات األخرى المدرجة في قياسات القيمة العادلة لألدوات المالية من المستوى 

 .19-جائحة كوفيدغير المتوقعة وتأثيرات 
 

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

مستوى الثالث في الفترات المستقبلية إذا كانت النتائج الفعلية تختلف بشكل جوهري  الخصم، حسب االقتضاء. قد تنشأ تقلبات إضافية في القيمة العادلة لألدوات المالية من ال

 عن تقديرات المجموعة.

 تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم: 
 واق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األس -
 ٍل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سواء بشك -
 لى القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات قابلة للمالحظة في السوق. المستوى الثالث: أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري ع -

 

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

)غير مدققة(  2021يونيو  30   
 المجموع المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 1,935,835 1,920 70 1,933,845 استثمارات حقوق الملكية 
 82,330 1,133 9,270 71,927 استثمارات ذات عائد ثابت 
 583,689 495,670 88,019     - استثمارات الصناديق 

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 78,164     -     - 78,164 استثمارات حقوق الملكية 
 51,257 51,257     -     - استثمارات الصناديق 

 ——— ——— ——— ——— 

 2,083,936 97,359 549,980 2,731,275 
 ════ ════ ════ ════ 

     المطلوبات المالية 
 15,829     - 6,878 8,951 العادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة 

 719,126     - 719,126     - مبالغ مستحقة لحملة الوحدات  
 ——— ——— ——— ——— 
 8,951 726,004 - 734,955 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 
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)مدققة(  2020ديسمبر  31    

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
     

     الموجودات المالية

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 1,725,076 2,299 154 1,722,623 استثمارات حقوق الملكية -
 62,853 1,133 8,627 53,093 استثمارات ذات عائد ثابت-
919,.414 97,079 - استثمارات الصناديق -  511,998 

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 78,365 - - 78,365 استثمارات حقوق الملكية -
 50,707 50,707 - - استثمارات الصناديق -

 ——— ——— ——— ——— 

 1,854,081 105,860  469,058   2,428,999  

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

 6,378 - 4,519 1,859 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 578,757 - 578,757 - مبالغ مستحقة لحملة الوحدات 

 ——— ——— ——— ——— 

 1,859 583,276 - 585,135 

 ════ ════ ════ ════ 
 

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

 يستخدمها أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات. 
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:بالقيمة 
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 

وغير المتداولة والصناديق التي تستثمر في الموجودات األساسية والتي يتم تقييمها بالتالي بناء على   وغير قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األوراق المالية المتداولة
عمالت األجنبية وحركات  المعطيات القابلة للمالحظة وغير القابلة للمالحظة. تشمل المعطيات القابلة للمالحظة أسعار السوق )من األسواق النشطة( وأسعار صرف ال

 . تتضمن المعطيات غير القابلة للمالحظة افتراضات تتعلق باألداء المالي المستقبلي المتوقع ومعدالت الخصم وخصومات سيولة السوق. مؤشرات البورصة

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

باستخدام األسعار المعروضة في األسواق النشطة وأساليب التقييم أو نماذج التسعير يتم تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
ة للمالحظة وغير قابلة للمالحظة.  وتتكون من األسهم المتداولة والصناديق غير المتداولة. يتم تقييم هذه الموجودات باستخدام أسعار أو نماذج متداولة تتضمن بيانات قابل

قطاع ابلة للمالحظة للنماذج االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطرها واالفتراضات االقتصادية بشأن تتضمن المعطيات غير الق
 األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها. 
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 ابع()ت القيمة العادلة لألدوات المالية .22

 
 التقييم حسب فئة األداة.  يوضح الجدول التالي التأثير على القيمة العادلة لألدوات ضمن المستوى الثالث الذي يعكس التغير في االفتراضات األساسية المستخدمة في

 

 القيمة العادلة كما في  الموجودات المالية 

التسلسل  
الهرمي للقيمة  

 العادلة 
أساليب التقييم  

 والمعطيات الرئيسية 
المعطيات الهامة غير  

 الجديرة بالمالحظة 

تأثير التغيرات في  
 االفتراضات األساسية 

 2021 

تأثير التغيرات في  
 االفتراضات األساسية 

 2020 

 
 

 تحليل الحساسية 
 

عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة بالقيمة  
 العادلة 

     
يونيو   30

2021 
ديسمبر   31

2020        

         القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 3 2,299 1,920 استثمارات حقوق الملكية
صافي قيمة  
 2الموجودات

صافي قيمة  
96 -+/ الموجودات   /+- 115  

تغير في صافي قيمة  ±5% 
 كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة العادلة  الموجودات، يؤثر على القيمة العادلة 

          

 3  1,133 1,133 عائد ثابت   
التدفقات النقدية  

11 -+/ معدل الخصم  1المخصومة  /+- 11  
تغير في معدل الخصم، يؤثر   ±1% 

 كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة العادلة  على القيمة العادلة 

          

 استثمارات الصناديق 
       

495,670 414,919 3 

التدفقات النقدية  
 1المخصومة

وصافي قيمة   
    2الموجودات

صافي قيمة  
الموجودات المعدلة  

24,783 -+/ بمخاطر السوق   /+- 20,836  

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

 الخصم، يؤثر على القيمة العادلة 

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

 العادلة 

          
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   

         اآلخر 

51,257  استثمارات الصناديق   50,707 3 
صافي قيمة  
 2الموجودات

صافي قيمة   
2,563 -+/ الموجودات   /+- 2,535  

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

كلما ارتفعت مخاطر السوق، انخفضت القيمة  
 العادلة 

 
 مدخالت التقييم الجوهرية غير الجديرة بالمالحظة في أدوات المستوى الثالث 

 
 مو. وقد تباينت درجة التعديل وفقا لخصائص كل استثمار على حدة. الستثماراتنا. يتضمن نموذج التدفقات النقدية افتراضات تتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية الواردة/ الصادرة ومعدل الخصم ومعدل النتُستخدم نماذج التدفقات النقدية المخصومة في تقدير القيمة العادلة 1

 
 ليها من استثمارنا.ييمات المستلمة من مدير االستثمار أو مدير الصندوق. يعتمد تقييم بعض أسهم حقوق الملكية الخاصة على المنافع االقتصادية التي نحصل عتمثل صافي قيمة الموجودات القيمة المقدرة للورقة المالية بناًء على التق2

 

 الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث 
 مستويات.خالل الفترة، لم يكن هناك تحويالت بين ال

 
  ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية بتاريخ التقرير.  
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 التزامات ومطلوبات طارئة .23

 

2021يونيو  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة غير مدققة 
   

 44,967 12,857 مطلوبات طارئة

 
════ ════ 

 

 ( فيما يتعلق بتطوير المشاريع. 137,883: 2020ديسمبر  31) 55,729، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2021يونيو  30في 
 

 العمليات المتوقفة .24

 
2021يونيو  30 موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع        24-1 2020ديسمبر  31   

 مدققة غير مدققة 
   

 214,911 26,960 ( أموجودات محتفظ بها للبيع )
 708,032 727,092 موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 

 ——— ——— 
 754,052 922,943 
 ════ ════ 

   
 386,534 502,611 مطلوبات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع       24-2

 ════ ════ 
 

من حصتها في تاالسا إنفستمنتس إل بي دون فقدان السيطرة وتم تسجيل التأثير الناتج في حقوق الملكية. تبلغ   %42.6، استبعدت المجموعة نسبة 2020ديسمبر  31في 
 %.57.4حصة المجموعة اآلن 

 
( واستثماراً في شركات زميلة بقيمة  2,229:  2020ر  ديسمب  31)  2,229تتضمن هذه الموجودات قيمة قطعة األرض المستلمة كتوزيع عيني من شركة زميلة بقيمة    -أ  

 (. وتنوي المجموعة بيع الموجودات على المدى القريب. 4,088: 2020ديسمبر  31) 5,817( وممتلكات بمبلغ 208,594: 2020ديسمبر  31) 18,914
 

 األحداث الالحقة .25

 
أن يكون لها تأثير على المبالغ المدرجة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في  لم تظهر أي أحداث الحقة جوهرية لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن  

 .2021يونيو  30ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


