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          محمد البورنو وجاك فاخوري ودوجالس أومهوني ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين         

      1   

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إلى السادة أعضاء 

 مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

 

 مقدمة
 

  31شعاع كابيتال ش.م.ع )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( كما في لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لشركة 

الدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، البيانات ، والبيانات الموجزة الموحدة ذات الصلة لألرباح أو الخسائر 2021مارس 

النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التفسيرية ذات الصلة. إن  الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات

 - 34أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا ه

 

 نطاق المراجعة
 

، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل 2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 

طوي عملية مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على توجيه االستفسارات، في المقام األول، من الموظفين المسؤولين للمنشأة". تن

نطاقاً  عن األمور المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس

ول على تأكيٍد حدوداً مقارنة بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي، فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحصم

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

 

 االستنتاج
 

، من كافة النواحي استناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها

 ، "التقارير المالية المرحلية".34الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 

 برايس ووترهاوس كوبرز

 2021مايو  9

 

 

 

 رامي سرحان

 1152سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد
 )غير مدققة( 2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
 

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

3 

  

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   إيضاحات 

    العمليات الجارية

 5,563  3,755  إيرادات الفوائد 

 (785) (1,112)  الفوائد مصاريف 

  ——— ——— 

 4,778 2,643  صافي إيرادات الفوائد

  ——— ——— 

    

 54,383 100,985  إيرادات الرسوم والعموالت 

 (5,178) (4,101)  مصاريف الرسوم والعموالت 

  ——— ——— 

 49,205 96,884  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ——— ——— 

    

 15,217 1,053  إيرادات االستشارات 

 365 1,320  إيرادات التداول

 - -  إيرادات الحصة المدرجة من رسوم األداء 

 2,572 325 16 إيرادات تشغيلية أخرى 

  ———— ——— 

 72,137 102,225  مجموع اإليرادات التشغيلية

  ————  ——— 

    

 (30,935) (30,872)  تكاليف الموظفين

 - (1,387)  الموظفين المدرجة من رسوم األداء حصة 

 (18,214) (19,331) 17 مصاريف عمومية وإدارية

 (14,447) (11,461)  االستهالك واإلطفاء 

 8,810 8,082 18 عكس خسائر االنخفاض في قيمة األدوات المالية

 1,871 (2,707) 19 مصاريف تشغيلية أخرى 

  ————  ———— 

 (52,915) (57,676)  المصاريف التشغيليةمجموع 

  ————  ———— 

    

 19,222 44,549  صافي اإليرادات التشغيلية

    

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

 61,824  خالل الربح أو الخسارة 

 

(550,255) 

 253 621  مشتقة ربح من مطلوبات مالية 

 (48,530) (13,096)  حصة من خسارة استثمارات في شركات زميلة محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 (45,508) (38,370) 20 تكاليف التمويل 

 355,689 (27,228) 21 )تكلفة( / ائتمان التمويل المرتبط بحاملي الوحدات 

 17,094 10,294 22 إيرادات أخرى 

  ————  ———— 

 (252,035) 38,594  الربح / )الخسارة( من العمليات الجارية

    

 - (9,794)  الخسارة من العمليات المتوقفة 

  ————  ———— 

 (252,035) 28,800  ربح / )خسارة( الفترة

   ══════  ══════ 

    العائد إلى: 

 (261,895) 24,970   ُماّلك الشركة األم

 9,860 3,830  المسيطرة الحصص غير 

   ————  ———— 

  28,800 (252,035) 

   ══════  ══════ 

 (0.10) 0.01 23 ربحية / )خسارة( السهم العائدة إلى المّلك من العمليات الجارية )بالدرهم(

  ═════ ════ 

    

 (0.10) 0.01 23 ربحية / )خسارة( السهم العائدة إلى المّلك )بالدرهم(

  ═════ ════ 



 ش.م.عشعاع كابيتال 

 بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد 
 )غير مدققة( 2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
 

  المرحلية.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة 
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 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  30

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   إيضاحات 

    

    

 (252,035) 28,800  ربح / )خسارة( الفترة

    

    )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر 

    

    يُحتمل إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارةبنود 

 فروق الصرف من تحويل العمليات األجنبية

 

15 6,224 (52,489) 

    صافي الربح / )الخسارة( من تحوطات التدفقات النقدية

الحصة من الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى لالستثمار في شركات   -

 -  زميلة 

 

(87,860) 

 (1,482) (2,742) 15 أخرى  -

    

    بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة 

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 (35,474) (4,733) 15 الشامل اآلخر 

  ———— ——— 

 (177,305) (1,251)  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

  ———— ——— 

 (429,340) 27,549  / )الخسائر( الشاملة للفترة اإليراداتمجموع 

  ————— ———— 

    

    العائد إلى: 

 (416,492) 21,507  ُماّلك الشركة األم 

 (12,848) 6,042  الحصص غير المسيطرة 

  ————— ————— 

  27,549 (429,340) 

  ═══════ ═══════ 
 

 

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
  )غير مدققة( 2021مارس  30إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 

 

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

 عّلوة إصدار 
 

احتياطي  

 نظامي )*( 

 
احتياطيات  

 أخرى 

 
 أرباح محتجزة 

حقوق الملكية   

ك   العائدة إلى مّلا

 الشركة األم 

 
الحصص غير  

 المسيطرة 

 
         المجموع 

        

                

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

 

 ح الفترة )خسارة( / رب

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

(261,895 )  

 

(261,895 )  

 

9,859  

 

(252,036 ) 

 ( 177,305)          (   22,707)   ( 154,598)   -  (   154,598)   -   -   -   الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 ( 429,341)  ( 12,848)  ( 416,493)  ( 261,895)  ( 154,598)  -  -  - مجموع الخسارة الشاملة للفترة 

                

                 مع المالك بصفتهم مالكا   المعامالت

 ( 1,542)  -  ( 1,542)  ( 1,542)  -  -  -  - ع حاملي الوحدات معامالت م

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

                

 1,421,953  374,906  1,047,047  ( 33,966)  ( 1,541,967)  34,681  52,579  2,535,720 )غير مدقق(  2020مارس   30الرصيد في 

                

  2,026,175    536,089    1,490,086    293,726   ( 1,439,146)   47,207    52,579    2,535,720  )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 

  3,830  24,970  24,970  -  -  -  - ربح الفترة 

 

28,800 

 (1,251)  2,213  (3,464)  -  (3,464)  -  -  - الشامل اآلخر للفترة  اإليرادات/    )الخسارة(

 27,549  6,043  21,506  24,970  (3,464)  -  -  - الشامل للفترة  اإليراداتمجموع )الخسارة( / 

                

                 المعامّلت مع المّلك بصفتهم مّلكا

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

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

                

 2,007,148  486,727  1,520,421  327,525  (1,442,610)  47,207  52,579  2,535,720 )غير مدقق(   2021مارس  31الرصيد في 

 

من رأس    %50تياطي  هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ رصيد االحمن ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز لشركة شعاع وقف    %10المتعلق بالشركات التجارية والنظام األساسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع، يتعين تحويل    2015( لسنة  2وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) *

 المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون والنظام األساسي لشركة شعاع. 

 
 

 

 

 

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 

 

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

  2021مارس  31

 أشهر(  3)

 غير مدققة 

 يناير إلى  1

  2020مارس  31

 أشهر(  3)

 غير مدققة 

   إيضاحات 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 ( 252,035) 28,800  ربح / )خسارة( الفترة 

    تعديالت: 

 ( 355,689) 27,228 21   ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات 

 ( 7,100) -  بالمقايضة أرباح شراء 

 ( 3,177) 853 19 )أرباح( / خسائر الصرف األجنبي 

 - -  بالصافي - الحصة المدرجة من رسوم األداء المعترف بها 

 45,508 38,370  تكاليف التمويل 

 ( 4,778) (2,643)  صافي إيرادات الفوائد 

 550,255 (61,824)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة )ربح( / خسارة القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة 

 48,530 13,096 9 حصة من خسارة استثمارات في شركات زميلة 

 - 3,764   9      توزيع غير نقدي 

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

 1,794 1,513  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ( 8,810) (8,082) 18  بالصافي - االنخفاض في القيمة مخصصات 

 14,447 11,461  االستهالك واإلطفاء

   —————  ————— 

 28,692 53,302  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 

 23,471 -  نقص في المخزون 

 ( 14,990) (85,265)  الزيادة في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى 

 ( 59,412) 13,237  نقص / )زيادة( في القروض والسلفيات 

 76,187 182,315  نقص في الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى 

 36,127 (2,337)  )نقص( / زيادة في المطلوبات المالية 

 - 18,663  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للعمليات المتوقفة 

   —————  ————— 

 89,379 179,791  صافي النقد الناتج من العمليات 

 ( 696) (47)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 - 1,818 9  إيرادات من توزيعات األرباح 

   —————  ————— 

 88,683 181,686  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

   —————  ————— 

    النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات  

 ( 41,654) (65,933)  صافي المدفوعات لشراء استثمارات 

 4,778 2,643  صافي الفوائد المقبوضة 

 4,457 (5,605)  استحواذ على ممتلكات ومعدات 

 - (2,325)  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للعمليات المتوقفة 

   —————  ————— 

 ( 32,419) 71,220))  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارياة 

   ——————  ————— 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 48,811 42,223  متحصالت من القروض 

 ( 99,829) (121,706)  سداد قروض 

 - 8,828  عوائد من بيع أسهم خزينة 

 - (55,405)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 719) -  إيجارات مدفوعة 

 ( 9,547) -  استرداد حاملي الوحدات 

 ( 16,508) -  دفعة للحصص غير المسيطرة من استبعاد شركة تابعة 

 ( 39,779) (27,581)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 - 60,007  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للعمليات المتوقفة 

   —————  ————— 

 ( 117,571) (93,634)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

   —————  ————— 

    

 ( 60,611) 16,832  صافي النقص في النقد وما في حكمه 

 327,179 416,975  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ( 9,376) (457)  أثر تحويل العمالت األجنبية 

 4,538 (79,784)  بداية الفترة من العمليات المتوقفة النقد وما في حكمه في 

 - (61,717) 5 نقد مقيّد

   —————  ————— 

 261,730 291,849 5 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

   ═══════  ═══════ 

    

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

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

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

المتعلق بالشركات التجارية وتعديالته )"قانون الشركات التجارية"(. إن   1984لسنة  8ووفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  1979أبريل 

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

 

دارة الطرح واإلصدار.  إ الشركة مرخصة من هيئة األوراق المالية والسلع للقيام بأنشطة إدارة االستثمار واالستشارات المالية والتحليل المالي والترويج وأنشطة

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

 ل العامة والخاصة في المنطقة. أسواق اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشارك بفعالية في أسواق رأس الما

 

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

. إن الشركة بصدد مراجعة األحكام  2021يناير  2الت حيز التنفيذ بتاريخ ، وقد دخلت التعدي2020سبتمبر  27والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  2015لسنة 

 الجديدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. 

 

 2020اندماج األعمال في 

 

. ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير  2020ديسمبر  31تاالسا إنفستمنتس إل بي اعتباًرا من ، استحوذت شعاع على أعمال مجموعة ستانفورد مارين من خالل 2020في 

 ة. "اندماجات األعمال"، احتسبت المجموعة االستحواذ استناداً إلى القيمة العادلة للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتمل 3المالية رقم 

 

)تشمل ودائع لدى البنوك وذمم مدينة ومخزون وممتلكات ومنشآت    699,479استحوذت شعاع على موجودات ملموسة بقيم عادلة تبلغ  بالنسبة لمقابل الشراء المدفوع،  

ات  )تشمل قروضاً وذمماً دائنة(، وأدى ذلك إلى ربح شراء بالمقايضة. تستند الموجودات المستحوذ عليها والمطلوب  315,375ومعدات(، ومطلوبات بقيمة عادلة تبلغ  

  المحملة على تقييمات مؤقتة. ولم يتم بعد تقييم الموجودات غير الملموسة المحددة.

 

 لم يتم االعتراف بأي مطلوبات طارئة بناًء على عملية تخصيص سعر الشراء المؤقتة.

 

خالل فترة الثالثة أشهر   .2020ديسمبر    31واألرباح للسنة المنتهية في  ، فال توجد مساهمة في اإليرادات  2020ديسمبر    31نظًرا ألن اندماج األعمال كان ساريًا في  

 .9,090وخسارة  41,719بإجمالي إيرادات  SMG، ساهمت  2021مارس  31المنتهية في 
 
 

 2019في  االستحواذ العكسي
 

االندماج بين شركة شعاع ومجموعة أبوظبي المالية، مجموعة  ، استحوذت شركة شعاع على أعمال مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م. ونتج عن 2019أغسطس  1في 

من أسهم   %58سهم جديد من أسهم شعاع تمثل نسبة  1,470,720,000شعاع الموحدة. أصدرت شركة شعاع )"المستحوذ القانوني"(، بموجب شروط المعاملة، 

مال مجموعة أبوظبي المالية )"المستحوذ عليه القانوني"(. وقبل االندماج، امتلك  المجموعة المدمجة إلى مساهمي مجموعة أبوظبي المالية مقابل تحويل كامل رأس

من المجموعة المدمجة. أدى ذلك إلى   %78من شركة شعاع وبالتالي، يمتلك مساهمو مجموعة أبوظبي المالية نسبة  %48مساهمو مجموعة أبوظبي المالية نسبة 

  المالية على المجموعة الموحدة الجديدة )"يُشار إليهم مجتمعين باسم "شعاع" أو "المجموعة"(.سيطرة المساهمين السابقين في مجموعة أبوظبي 
 

اندماجات األعمال، يجب تحديد إحدى المنشآت المدمجة على أنها المستحوذ المحاسبي وفي بعض الحاالت،    - 3بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لمدمجة،  المحاسبي هو نفس المستحوذ القانوني. بعد المعاملة، كما هو مذكور أعاله، امتلك مساهمو مجموعة أبوظبي المالية غالبية أسهم المنشأة اقد ال يكون المستحوذ  

بينما تم تحديد شركة شعاع  وبالتالي السيطرة على المنشأة المدمجة. تم تحديد مجموعة أبوظبي المالية )"المستحوذ عليه القانوني"( على أنها المستحوذ المحاسبي 

  )"المستحوذ القانوني"( على أنها المستحوذ عليه المحاسبي مما أدى إلى استحواذ عكسي.
 

اذ هي تلك الخاصة ألغراض االستحواذ العكسي، كانت المعلومات المقارنة المقدمة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية والمعلومات قبل االستحو

، فإن عدد 3م وذ المحاسبي، مجموعة أبوظبي المالية وليس شركة شعاع، المستحوذ القانوني. عالوة على ذلك، بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقبالمستح

ق الملكية هو رأس مال  األسهم المفصح عنها هي تلك الخاصة بشركة شعاع وليس مجموعة أبوظبي المالية، ومع ذلك، فإن رأس المال في بيان التغيرات في حقو

  مليار درهم وتعديل معلومات ربحية السهم المقارنة. 1.4مجموعة أبوظبي المالية ونتج عن ذلك تعديل ضمن حقوق الملكية بقيمة 

  

 .2020ديسمبر  31تم عرض تفاصيل المعاملة أعاله وآثارها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 اإلعفاء من التوحيد -االستثمارية  المنشآت
 

"البيانات المالية الموحدة" استثناًء على مبدأ توحيد جميع الشركات التابعة. تحدد التعديالت تعريف المنشأة االستثمارية  10أدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بقياس شركاتها التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية وتشترط على المنشأة األم التي تعد كمنشأة استثمارية أن تقوم 

ض الشركات التابعة  بدال من توحيد تلك الشركات التابعة. وقبل االندماج مع الشركة، استوفت مجموعة أبوظبي المالية تعريف المنشأة االستثمارية واحتسبت بع  9رقم  

. وبالتالي، يتم توحيد 2019أغسطس  1العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبعد االندماج، لم تعد مجموعة أبوظبي المالية منشأة استثمارية اعتبارا من  بالقيمة

 . 3ار الدولي للتقارير المالية رقم الشركات التابعة التي تم قياسها سابقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستخدام محاسبة االستحواذ بموجب المعي
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 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة  .1

 
 

 هيكل المجموعة
 

 فيما يلي حصة المجموعة في الشركات التابعة والشركات الزميلة الجوهرية وكذلك أنشطتها الرئيسية: 
 

  

 الرئيسي النشاط مقر التأسيس اسم المنشأة 

حصة الملكية الفعلية 

% 

حصة الملكية الفعلية 

% 

 ديسمبر 31 مارس 31   

   2021 2020 
 الشركات التابعة الجوهرية

 

 

  

 أي دي كاب ماناج إل تي دي )بي في آي( 

 
 جزر العذراء البريطانية

االستثمار في المشاريع التجارية  

 وتأسيسها وإدارتها
100.0% 100.0% 

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

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

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

 %100.0 %100.0 منشأة ذات غرض خاص  جزر العذراء البريطانية ايه دي سي ام أي أم بي كيري إل تي دي

 %100.0 %100.0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان باور ليمتد **اي دي 

 %100.0 %100.0 إدارة االستثمار  جزر الكايمان (1بي بي دي بارتنرز جي بي )

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

 %100.0 %100.0 إدارة المشاريع  الجبل األسود  هولدينغانتجريتيد أي أي 

 اإلمارات العربية المتحدة  البديل المتكامل للتمويل المحدودة *

ترتيب االئتمان وخدمات الحفظ  

وتقديم المشورة بشأن المنتجات  

 المالية

100.0% 100.0% 

 %100.0 %100.0 التمويل المملكة العربية السعودية شركة الخليج للتمويل ش.م.خ

 %100.0 %100.0 التمويل اإلمارات العربية المتحدة  شركة الخليج للتمويل ش.م.خ

 %100.0 %100.0 خدمات مالية واستثمارات قابضة اإلمارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال ش.م.ع 

 %100.0 %100.0 األسواق/ مزود السيولةصنع  اإلمارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة*

 %100.0 %100.0 الخدمات المالية المملكة العربية السعودية شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.خ

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

 %96.0 %96.0 الخدمات المالية  المتحدةاإلمارات العربية   انتجريتد كابيتال ش.م.خ

 %94.3 %94.3 االستشارات  األردن  آسيا لالستشارات االقتصادية ذ.م.م

 %87.2 %87.2 الخدمات المالية الكويت   شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع

شركة نور كابيتال ماركتس لالستثمارات ش.م.ك.  

  )مقفلة(
 %44.5 %44.5 والتجارةالوساطة  الكويت 

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

 %83.9 %83.9 إدارة التطوير  المملكة المتحدة  نورث أيكر ليمتد **

 %34.4 %34.4 شركة استثمار قابضة اإلمارات العربية المتحدة  ( 2جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد** )

 %33.0 %33.0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان ( 2بروبرتيز ** )سكوادرون 

 %33.0 %33.0 إدارة العقارات  المملكة المتحدة  ( 2استريا اسيت مانجمنت ليمتد ** )

 %100.0 %100.0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان 2النسر تي 

 %57.4 %57.4 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان تاالسا إنفستمنتس إل بي 
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 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة  .1
 

 هيكل المجموعة )تابع(
 

 

 النشاط الرئيسي مقر التأسيس اسم المنشأة 

حصة الملكية 

 الفعلية %

حصة الملكية  

 الفعلية % 

 ديسمبر 31 مارس 31   

   2021 2020 

     الشركات الزميلة الجوهرية

 هندسة المدينة ذ.م.م
اإلمارات العربية  

 المتحدة 
 %40.0 %40.0 المقاوالت 

 %35.5 %35.5 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان قناص لالستثمارات المحدودة

 %27.0 %27.0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان  ال بي 1صندوق شعاع للضيافة 

 (3) 1صندوق شعاع السعودية للضيافة 
المملكة العربية 

 السعودية
 %26.3 %26.3 شركة استثمار قابضة

 شركة المرفأ للطاقة القابضة ش.م.ع 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 
 %25.0 %25.0 شركة استثمار قابضة

 أي دي كورب ليمتد *
اإلمارات العربية  

 المتحدة 
 %19.8 %19.8 مؤسسة مالية إسالمية 

 %3.9 - تجزئة إسالمي بنك  البحرين (4المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )

 

 إن هذه الشركات التابعة والزميلة قيد التصفية. *

نظرا ألن مجموعة أبوظبي المالية كانت منشأة استثمارية وقامت بقياس استثماراتها بالقيمة العادلة من خالل   2019أغسطس  1لم يتم توحيدها حتى  **

خدمات متعلقة بأنشطة المجموعة االستثمارية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الربح أو الخسارة بخالف الشركات التابعة التي تقدم 

10.  

 مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع  ***

 

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

 

، خلصت مجموعة أبوظبي المالية إلى أنه على الرغم من  10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بناًء على مفهوم "السيطرة" كما هو منصوص عليه في   (2)

تصويت مقابل  في المنشآت المذكورة أعاله، إال أنها تملك السيطرة "بحكم األمر الواقع" بناًء على حجم حقوق ال %50أن لديها حقوق تصويت تقل عن 

م في  حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتمثيلها في مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها. باإلضافة إلى ذلك، قررت المجموعة أنها تتحك

لغ تلك العوائد بصفتها مدير  الصندوق وبالتالي توحده، حيث إنها تتعرض لعائداته المتغيرة ولديها سلطات اتخاذ القرار الرئيسية الالزمة للتأثير على مب

  االستثمار. وعليه، تم توحيد المنشآت المذكورة أعاله في هذه البيانات المالية. 

 

إل بي هو صندوق استثمار أسهم خاصة مغلق مسجل كشراكة محدودة معفاة في جزر كايمان. ونتيجةً لحيازات   1صندوق شعاع السعودية للضيافة  (3)

وهو صندوق استثمار مغلق منظم من    1% من صندوق شعاع السعودية للضيافة  26.3متلك المجموعة بشكل غير مباشر  االستثمار عبر هذا الصندوق، ت

 قبل هيئة السوق المالية في السعودية. وتعمل شعاع بصفتها وكيالً عن الصندوق وليس الطرف األصيل. 

 

% في هذه المنشآت بناًء على قدرتها 20تعاملت المجموعة مع المنشآت المذكورة أعاله كشركات زميلة على الرغم من أن لديها حقوق تصويت تقل عن  (4)

ية، تم إعادة على التأثير الجوهري على القرارات المالية والتشغيلية لهذه المنشآت من خالل تمثيلها في مجلس إدارة هذه المنشآت. خالل الفترة الحال

للمجموعة   تصنيف االستثمار في المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب كموجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، حيث لم يعد 

 تأثير جوهري على هذه المنشأة.    
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  أساس اإلعداد .2
 

، "التقارير المالية المرحلية"، وامتثاالً ألحكام القوانين 34المرحلية للمجموعة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة  

  النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

بلد الذي يقع فيه مقر الشركة األم وتتم فيه غالبية أعمال ألن اإلمارات هو ال (إ.)د يتم عرض المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بآالف الدراهم اإلماراتية 

 المجموعة.
 

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

  الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع ال تشتمل هذه المعلومات المالية 

فترة الثالثة أشهر   . وباإلضافة إلى ذلك، فليس بالضرورة أن تكون نتائج2020ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 .2021ديسمبر  31مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  2021مارس  31المنتهية في 
 

موحدة المدققة كما في وللسنة  ال إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية  

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 
 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبياة .3
 

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

 .2021يناير  1السياسات المحاسبية التالية السارية اعتبارا من باستثناء 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية1.3. 
  

في هذه  2021ينايـر  1سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت 

مبالغ المعروضة للفترات الحالية  المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على ال 

 والسابقة. 
 

نتيجة  -( 2020يونيو  1)تاريخ السريان  19 -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد -"عقود اإليجار"  - 16معيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديل على ال

التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل (، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك 19-لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية   16، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2020مايو  28دفعات اإليجار. في 

عقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة  هو تعديل ل 19-للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد

رة )الفترات( التي يحدث  االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفت

 ض الدفعات. فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفي
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر2.3. 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات  3

السنوية التي تبدأ في أو 

 بعد

تهدف التعديالت    -  8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    2وبيان الممارسة رقم    1المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعديّلت الطفيفة على  

إلى تحسين إفصاحات السياسات المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية.

 

 1 يناير 2023

 

 

 ، "عرض البيانات المالية" حول تصنيف المطلوبات 1التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

"عرض البيانات المالية" أن المطلوبات تُصنف إما   1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

متداولة، اعتماداً على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث  كمطلوبات متداولة أو غير  

م الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيضاً ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رق 

 " التزام. عند اإلشارة إلى "تسوية 1

 

 1 يناير 2022
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( .3

 

 )تابع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكرا  2.3. 

 

، 37، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16المحاسبي الدولي رقم ، والمعيار  3التعديّلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

، والمعيار 9، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 41المحاسبي الدولي رقم 
 

  3"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   تحدّث التعديالت على

  حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.
 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة   16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبداًل 

 من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 
 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي    37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 
 

"تبني المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار   1مالية رقم تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير ال 

، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة 41"األدوات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  9الدولي للتقارير المالية رقم 

 "عقود اإليجار".  16للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1 يناير 2022

 

ً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكون مالتقوم  ئماً، عندما تصبح سارية المجموعة حاليا

عندما تكون قابلة للتطبيق، وال يتوقع أن يكون لتطبيق    تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للمجموعة المفعول.

 هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله تأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة في فترة التطبيق األولي. 

 

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .4
 

ة تتفق مع تلك الموضحة  إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع عدد من التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة بطريقعند  

، 25على المجموعة في اإليضاح رقم 19-وفيد. تم بيان اآلثار العامة لجائحة ك2020ديسمبر  31في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 مبينة أدناه: 2021كما أن التأثيرات على تطوير المجموعة للتقديرات المحاسبية الهامة خالل فترة الثالثة أشهر األولى من عام 
 

 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 

وضع تقديرات للقيمة العادلة، خاصة بالنسبة لألدوات المالية المصنفة في المستوى الثالث في  نهج السوق أو الدخل. قد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أحكاماً معتبرة في 

خاصة. في حين أن تقنيات تسلسل القيمة العادلة، حيث تتضمن هذه التقديرات معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة والتي تتطلب من اإلدارة استخدام افتراضاتها ال

، فإن تطوير معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة  2021المالية من المستوى الثالث لم تتغير خالل فترة الثالثة أشهر األولى من عام  تقييم المجموعة لألدوات

ة وتوقيت  المستمر والمتطور. تعد تقديرات قيم 19-تضمن عدم يقين إضافي في التقدير بسبب االضطراب االقتصادي واالجتماعي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد

المستوى الثالث أكثر صعوبة التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم ومعدالت النمو والمعطيات األخرى المدرجة في قياسات القيمة العادلة لألدوات المالية من 

 .19-في التحديد بطبيعتها بسبب المدة غير المتوقعة وتأثيرات جائحة كوفيد
 

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

القيمة   للحصول على تفاصيل األدوات المالية للمجموعة من المستوى الثالث. قد تنشأ تقلبات إضافية في 26ومعدل الخصم، حسب االقتضاء. راجع اإليضاح رقم 

 العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث في الفترات المستقبلية إذا كانت النتائج الفعلية تختلف بشكل جوهري عن تقديرات الشركة.

 تحديد المبالغ القابلة لالسترداد للشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة واالستثمارات في الشركات الزميلة 
 

ى االنخفاض في القيمة،  تقييم الشهرة والموجودات غير الملموسة سنوياً على األقل لتحديد االنخفاض في القيمة، أو بشكل أكثر تكراراً إذا كانت هناك مؤشرات عل يتم

ودات لقيمها القابلة لالسترداد. تستخدم المجموعة عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي يتم تخصيص هذه الموج

تم تخصيص الشهرة أو الموجودات   عادةً التدفقات النقدية المخصومة لتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والتي

مجموعة بتحديث تقييمات االنخفاض في القيمة الخاصة بها على شهرتها وموجوداتها غير الملموسة  ، قامت ال2020غير الملموسة لها. في نهاية السنة المالية 

ية المخصومة واالفتراضات  واستثماراتها في الشركات الزميلة بناًء على ظروف السوق الحالية، والتي تضمنت زيادة عدم اليقين من التقدير في تحديد التدفقات النقد

، 2021. خالل الربع األول من عام  19-الخصم ومتطلبات رأس المال العامل ومدخالت أخرى، بسبب المدة واآلثار غير المتوقعة لوباء كوفيداألساسية حول معدالت  

 .   2020لية نة المالم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في التقديرات واالفتراضات المستخدمة في تقييم االنخفاض في القيمة الذي تم إجراؤه في نهاية الس
 

ساسي من خالل تعديل التدفقات تم إدراج عدم اليقين في تلك االفتراضات في التدفقات النقدية المخصومة للمجموعة المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد بشكل أ 

من الشهرة والموجودات غير الملموسة واالستثمارات في الشركات  النقدية ومعدالت الخصم، حسب االقتضاء. وقد تنشأ تقلبات إضافية في المبالغ القابلة لالسترداد 

 الزميلة في الفترات المستقبلية إذا كانت النتائج الفعلية تختلف جوهرياً عن تقديرات المجموعة.
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 نقد وودائع لدى البنوك  .5

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 
   

 47 67 الصندوقنقد في 

 416,928 353,499 أرصدة لدى البنوك

 ——— ——— 

 416,975 353,566 نقد وودائع لدى البنوك

 (39,709) (61,717) ناقصاً: ودائع مقيدة

 ——— ——— 

 377,266 291,849 النقد وما في حكمه 

 ════ ════ 

 

 ( سنويًا.%6.25إلى  %1.4: 2020ديسمبر  31) %6.25إلى  %0.75من  2021مارس  31المنتهية في يتراوح سعر الفائدة على الودائع المحتفظ بها خالل الفترة  
 

( لدى البنوك، والتي يتم االحتفاظ بها كضمان مقابل التسهيالت البنكية 39,709: 2020ديسمبر  31) 61,717يشتمل النقد والودائع لدى البنوك على ودائع بقيمة 

 دفقات النقدية الموحد، يتم تسجيل النقد وما في حكمه صافياً من هذه الودائع. للمجموعة. ألغراض بيان الت

 

 

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .6

 

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 
   

 46,336 51,827 (1-6صافية من مخصص الخسارة )إيضاح  -ذمم مدينة تجارية 

 4,995 5,067 سلفيات وودائع

 12,014 10,531 مبالغ مدفوعة مقدًما 

 - - اتفاقيات إعادة شراء عكسي 

 2,256 2,256 الحصة المدرجة من رسوم األداء 

 42,242 84,780 إيرادات مستحقة 

 61,220 62,705 ذمم مدينة من صناديق مدارة 

 26,479 - ذمم مدينة مقابل تداوالت غير مسّواة 

 18,750 27,667 أخرى 

 ——— ——— 

 244,833 214,292 

 ════ ════ 
   صافية من مخصص الخسارة  -ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 

 127,481 131,375 ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة
 (19,925) (16,843) مخصص الخسارة

 ——— ——— 

 114,532 107,556 
 ════ ════ 

 

 (.24( مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 15,860: 2020ديسمبر  31) 15,829تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ  6-1

 

 

 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية .7

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 
   

 88,783 89,634 بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة  -قروض وسلفيات 

 183,303  184,082 االنخفاض في القيمة بعد خصم مخصص  -إيجارات تمويلية 

 74,146 61,134  بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة -اإلقراض بالهامش 

 ——— ——— 

 334,850 346,232 

 ════ ════ 

 

(. يتم تكوين 784,140: 2020ديسمبر  31) 747,607، تم تقييم الضمانات األساسية للقروض والسلفيات واإليجارات التمويلية بقيمة 2021مارس  31كما في 

 مخصصات للجزء غير المغطى من القروض والسلفيات واإليجارات التمويلية. 
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  موجودات مالية بالقيمة العادلة .8
 

  ديسمبر 31 مارس  31 

 2021 2020 

 مدققة  غير مدققة 

   

 2,299,927 2,439,264 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أ( 

 129,072 125,592 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )ب( 

 ——— ——— 
 2,564,856 2,428,999 

 ════ ════ 
 

 بالقيمة العادلة من خّلل الربح أو الخسارة  (أ
 

  ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 
 مدققة  غير مدققة 
   

 1,725,076 1,833,672 استثمارات حقوق الملكية 

 62,853 93,166  أوراق مالية بعائد ثابت

 511,998  512,426  استثمارات الصناديق

 ——— ——— 
 2,439,264 2,299,927 

 ════ ════ 
 

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  (( على 550,255: )2020مارس  31) 61,824خالل الفترة، سجلت المجموعة أرباح / )خسائر( القيمة العادلة البالغة 

 خالل الربح أو الخسارة. 
 

 بالقيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخرب(     
 

  ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 
 مدققة  غير مدققة 

   

 78,365 74,346 استثمارات حقوق الملكية 

 50,707 51,246 استثمارات الصناديق

 ——— ——— 
 125,592 129,072 

 ════ ════ 
 

لشامل اآلخر عند االعتراف  ال يتم االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكية غير المشتقة أعاله للتداول وتم تصنيفها من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا 

 ((.35,474: )2020مارس  31( )4,733المعترف بها خالل الفترة والبالغة )المبدئي. تتضمن هذه االستثمارات التغيرات في خسائر القيمة العادلة 
 

 استثمارات في شركات زميلة .9
 

 تمتلك المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة: 
 

  ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 
 مدققة  غير مدققة 

   
 41,542 35,960 اإلمارات العربية المتحدة 

 12,992 - التعاون الخليجي دول مجلس 

 379,778 366,682  أخرى 

 ——— ——— 
 402,642 434,312 

 ════ ════ 
 

  ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 
 مدققة  غير مدققة 
   

 693,650 434,312 الرصيد االفتتاحي 

 33,595 - إضافات

 - ( 12,992) العادلة من خالل الربح أو الخسارة معاد تصنيفها من شركة زميلة إلى استثمارات بالقيمة 

 116,368 ( 13,096) حصة من )خسائر( / أرباح شركات زميلة 

 (47,569) - حصة من خسائر شاملة أخرى لشركات زميلة 

 (36,186) - االنخفاض في القيمة 

 (116,951) ( 5,582) توزيعات األرباح وتوزيعات أخرى 

 (208,595) - محتفظ به بغرض البيع

 ——— ——— 

 434,312 402,642 الرصيد الختامي

 ════ ════ 
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 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة  .10
 

 )غير مدققة( 2021مارس  31 

 الشهرة  

العّلمة  
 / التجارية

 االسم التجاري

 عّلقات العمّلء 
الرخص 
 التجارية

 المجموع

      التكلفة

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

 6,681 - - - 6,681 أثر تحويل العمالت األجنبية

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 1,286,872 18,807 215,249 15,573 1,037,243 الرصيد في نهاية الفترة 

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      

      اإلطفاء المتراكم

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

 6,064 - 5,861 203 - المحّمل للفترة

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 44,458 7 43,087 1,364 - الرصيد في نهاية الفترة 

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      صافي القيمة الدفترية

  2021مارس  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 )غير مدققة(
1,037,243 14,209 172,162 18,800 1,242,414 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31 

 الشهرة  

العالمة  
التجارية /  

 عالقات العمالء  االسم التجاري 

الرخص 
 المجموع  التجارية 

      التكلفة 

 1,271,754 23,277 215,500 16,760 1,016,217 الرصيد في بداية السنة 

 (9,533) (4,470) - (1,187) (3,876) االنخفاض في القيمة 

 18,221 - - - 18,221 أثر تحويل العمالت األجنبية

 (251) - (251) - - استبعادات 

 ———— ———— ———— ——— ———— 

 1,280,191 18,807 215,249 15,573 1,030,562 الرصيد في نهاية السنة 

 ———— ———— ———— ——— ———— 

      

      اإلطفاء المتراكم

 13,174 7 12,910 257 - الرصيد في بداية السنة 

 25,236 - 24,332 904 - المحّمل للسنة 

 (16) - (16) - - استبعادات 

 ———— ———— ———— ——— ———— 

 38,394 7 37,226 1,161 - الرصيد في نهاية السنة 

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      صافي القيمة الدفترية

 1,241,797 18,800 178,023 14,412 1,030,562 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

والتراخيص التجارية سنويًا على األقل. قيمت اإلدارة القيمة القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد من تقوم المجموعة بإجراء اختبارات انخفاض القيمة على الشهرة 

اإلدارة العليا للمجموعة والتي خالل القيمة المستخدمة. تم تحديد حسابات القيمة المستخدمة من خالل توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل 

ناسبة لوحدات توليد فترة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات. يمثل معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية تكلفة رأس المال المعدلة بعالوة الخطر الم  تغطي

عقولية القيمة المستخدمة ويتم تسجيل التعديل الناتج، النقد. تم تقييم االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد لضمان مدى م 

، لم تحدد المجموعة  2021  إن وجد، في بيان الدخل الموحد. كما قامت المجموعة بتحليل الحساسية بتغيير المعطيات الرئيسية بهامش معقول. خالل الربع األول من عام

 .2020تقييم االنخفاض في القيمة الذي تم إجراؤه في نهاية السنة المالية أي تغييرات جوهرية في التقديرات واالفتراضات المستخدمة في 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
 

15 

  

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى .11

 

  تشتمل الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى على التالي: 

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 
   

 11,554   13,693 ذمم دائنة للعمالء 

 37,658 33,031 ودائع العمالء 

 79,203 66,499 مستحقات 

 40,014  48,225 مطلوبات اإليجار 

 63,825 57,250 اتفاقيات إعادة الشراء 

 122,985 103,660 ذمم دائنة مقابل االستحواذ 

 33,470 33,470 توزيعات األرباح مستحقة الدفع غير المطالب بها 

 - 20,938 تسوية التداوالت مستحق الدفع مقابل 

 1,859 12,627 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 9,415 10,284 الحصة المدرجة من رسوم األداء المحققة المستحقة الدفع للموظفين

 19,147 20,613 مكافآت نهاية الخدمة 

 3,539 4,061  مخصصات

 4,519 6,378 مطلوبات مالية مشتقة 

 7,722 7,066 إيرادات مؤجلة 

 76,250 105,135 ذمم دائنة أخرى

 ——— ——— 

 542,930 511,160 

 ════ ════ 

 

 

 مطلوبات مالية أخرى .12
 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 
   

 92,395 60,904 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا 

 57,588 86,742 شهرا مستحقة السداد بعد اثني عشر 

 ——— ——— 

 147,646 149,983 

 ════ ════ 
 

  يشمل هذا البند شهادات االستثمار ألجل واستثمارات الوكالة، وكذلك التزامات الدين األخرى.
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 قروض .13

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 

 مدققة غير مدققة مضمونة
   

 1,519,267 1,522,927 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 61,572 62,271 (1-13مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية أخرى )إيضاح 

 77,079 38,961 أخرى 

 ———— ———— 

 1,624,159 1,657,918 

   غير مضمونة

 86,559 86,559 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 30,247 -  مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى

 499,317 527,361 (1-13)إيضاح سندات دائنة 

 121,660 85,320 (2-13و إيضاح  1-13)إيضاح أخرى 

 ———— ———— 

 699,240 737,783 

 ———— ———— 

 2,323,399 2,395,701 

 ═════ ═════ 

   

 

ديسمبر  31سنوياً ) %9.5إلى  %7.5فائدة ( المستحقة ألطراف ذات عالقة بمعدل 157,430: 2020ديسمبر  31) 89,552تتضمن القروض البالغة  13-1

  سنوياً(. %9.5إلى  7.3%: 2020

 

( متعلق بالتمويل الذي حصلت عليه شركة تابعة من الجهة التنظيمية الخاصة بها لتمويل ودعم 57,565: 2020ديسمبر  31) 47,815يشمل ذلك مبلغ  13-2

 . نشاط إقراض المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم للشركة التابعة

 

 فيما يلي آجال استحقاق القروض في نهاية فترة التقرير: 

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 
   

   مضمونة

 895,471  872,538 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا 

 762,447 751,621 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا 

 ———— ———— 

 1,624,159 1,657,918 

   غير مضمونة

 98,722 37,505 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا 

 639,061 661,735 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا 
 ———— ———— 

 699,240 737,783 

 ———— ———— 

 2,323,399 2,395,701 

 ══════ ═════ 
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 رأس المال .14

 

 القيمة عدد الحصص  

   

 2,535,720 2,535,720 )غير مدققة( 2021مارس  31كما في 

 ══════ ══════ 

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

 ══════ ══════ 

 

شعاع إلى  درهم من قبل  1مليون سهم عادي بقيمة  1,471تم تنفيذ صفقة االندماج بين شعاع ومجموعة أبوظبي المالية في األول من أغسطس عن طريق إصدار 

مليون سهم( رأس مال الكيان    1,065المساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي المالية. تمثل األسهم المصدرة حديثا والمضافة إلى رأس مال شركة شعاع الحالي )أي  

ليون درهم. يمثل الجدول أدناه تأثير صفقة االندماج  م 2,536القانوني/ الشركة المستحوذة بعد االندماج، أي المنشأة المدمجة. تبلغ قيمة رأس مال المنشأة المدمجة 

  على عدد أسهم المجموعة اعتبارا من تاريخ االندماج:

 

 % الوحدات )باآلالف(  

   

  40 أسهم قائمة لمجموعة أبوظبي المالية 

  36.768 معدل التبادل

   

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

 %42 1,065,000 أسهم قائمة لشعاع 

 ———— ——— 

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

 ═════ ═════ 
   

  2,535,680 أثر اندماج األعمال على رأس المال
 

درهم للسهم الواحد    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)

 

 31قائم. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في ( سهم خزينة 748,107,28: 2020ديسمبر  31) 061,330,15، كان لدى الشركة  2021مارس  31كما في 

.154,14تكلفة هذه األسهم . بلغ متوسط 829,8سهم خزينة بإجمالي عائدات  687,777,12قامت الشركة ببيع  ،2021مارس   

 

  احتياطيات أخرى .15

 

  

احتياطي االندماج 
(15-1) 

احتياطي إعادة 
تقييم 

 االستثمارات

احتياطي تحوط 
التدفقات النقدية 

(15-2) 

 

احتياطي 
 التحويل

 

 

 المجموع

      

 (1,439,146) 42,386 (50,031) (20,781) (1,410,720) 2021يناير  1كما في 

 إعادة قياس استثمارات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

- 

 

(4,733) 

 

- 

 

- 

 

(4,733) 

 (2,742) - (2,742) - - التدفقات النقديةتحوط 

 6,224 6,224 - - - تحويل عمليات الشركات التابعة األجنبية

 (2,213) (2,304) - 91 -  الحصص غير المسيطرة 

 ———— ———— ———— ——— ———— 

 (1,442,610) 46,306 (52,773) (25,423) (1,410,720) )غير مدققة( 2021مارس  31كما في 

 ══════ ══════ ══════ ════ ══════ 

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

 ══════ ══════ ══════ ════ ══════ 

 

)شعاع( على القيمة االسمية لرأس المال قبل االندماج للمستحوذ عليه يمثل احتياطي االندماج الزيادة في قيمة المقابل المدفوع من قبل المستحوذ القانوني  15-1

 القانوني )مجموعة أبوظبي المالية(. 

 

 يشمل حصة احتياطي تحوط التدفقات النقدية للشركة الزميلة.    15-2
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 إيرادات تشغيلية أخرى .16

 

 

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

   

 2,274 115 إيرادات أخرى 

 298 210 أتعاب تمثيل مجلس اإلدارة 

 ——— ——— 

 325 2,572 

 ════ ════ 
 

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

 

 

 مصاريف عمومية وإدارية .17

 

 

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

   

 (5,067) (6,556) أتعاب مهنية

 (5,369) (6,100) اإلدارة والتكنولوجيا واالتصاالت

 (1,648) (1,768) تكاليف المكتب 

 (1,689) (1,840) تكاليف التسويق والهوية التجارية للشركة 

 (340) (28) مصاريف رحالت عمل 

 (4,101) (3,039) أخرى 

 ——— ——— 

 (19,331) (18,214) 

 ════ ════ 
 

 

 عكس خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية .18

 

 

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

   

 1,665 5,136 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية

 7,145 2,946 عكس الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والموجودات األخرى 

 ——— ——— 

 8,082 8,810 

 ════ ════ 

 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
 

19 

 مصاريف تشغيلية أخرى .19

 

 

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

 (634) (1,344) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 3,177 (853) صافي )خسارة( / ربح صرف العمالت األجنبية

 (672) (510) أخرى 

 ——— ——— 

 (2,707) 1,871 

 ════ ════ 

 

 باألنشطة التشغيلية لبعض الشركات التابعة التي تختلف عن األنشطة الرئيسية لمجموعة أبوظبي المالية وشعاع. يشمل بند "أخرى" المصاريف المتعلقة 

 

 

 تكلفة التمويل .20

 

 ( على سندات الدفع. 6,902: 2020مارس  31) 10,331تتضمن تكاليف التمويل فائدة قدرها 

 

 

 ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات .21

 

ط خسائر( الصندوق العائدة إلى حاملي الوحدات اآلخرين في بيان األرباح أو الخسائر الموحد تحت بند )تكاليف تمويل(/ ائتمان تمويلي مرتبيتم االعتراف بأرباح/)

 31) 605,999، بلغت الذمم الدائنة لحاملي الوحدات 2021مارس  31(. كما في 355,689: 2020مارس  31) 27,228بحاملي الوحدات بالقيمة العادلة بمبلغ 

 (.578,757: 2020ديسمبر 

 

 

 إيرادات/ )مصاريف( أخرى .22

 
 يناير إلى 1 

 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

 - (1,661) رسوم تعديل عقود اإليجار التمويلي 

 7,100 - أرباح شراء بالمقايضة

 9,994 11,955 أخرى 
 ——— ——— 
 10,294 17,094 
 ════ ════ 
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 ربحية/ )خسارة( السهم الواحد .23

 

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

 

 

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 مدققةغير 

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

 (261,895) 30,893 األرباح / )الخسائر( العائدة إلى المالك من العمليات الجارية 

 ——— ——— 

   

 (261,895) 24,970 األرباح / )الخسائر( العائدة إلى المالك

 ——— ——— 

   

 2,535,720 2,535,720 العادية )ألف وحدة(المتوسط المرجح لعدد األسهم  

 ——— ——— 

   

 (0.10) 0.01 ربحية / )خسارة( السهم العائدة إلى المالك من العمليات الجارية

 ════ ════ 

   

 (0.10) 0.01 ربحية / )خسارة( السهم العائدة إلى المالك 

 ════ ════ 

 

 تعادل ربحية السهم األساسية. 2020مارس  31و 2021مارس  31إن ربحية السهم المخفضة كما في 

 

 

 المعامّلت واألرصدة مع األطراف ذات العّلقة .24

 

ن وأعضاء مجلس  تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة. تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيي

يراً  اإلدارة بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والمنشآت الخاضعة للسيطرة الكاملة أو المشتركة لهؤالء األطراف أو التي يمارسون عليها تأثاإلدارة وكبار موظفي 

 جوهرياً.

 

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

ة تضارب مصالح فعلي أو  إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقًا لما تقّره كافة القوانين واللوائح ذات الصلة. عندما يكون لدى أحد أعضاء مجلس اإلدار

ني التصويت على أي قرارات ذات صلة ومن الممكن أن يطلب منه رئيس  متوقع فيما يخص مسألة يجب أن يتم النظر فيها من قبل المجلس، ال يستطيع العضو المع

 مجلس اإلدارة عدم المشاركة في نقاشات مجلس اإلدارة ذات الصلة.   

 

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

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 
 مدققة غير مدققة 

   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 15,860 15,829 شركات زميلة 

 ——— ——— 

 15,829 15,860 

 ════ ════ 

   قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية

 92,173 92,611 شركات زميلة 

 879 - كبار موظفي اإلدارة

 3,712 - مساهمون

 ——— ——— 

  92,611 96,764 
 ════ ════ 

 

   قروض

 88,954 89,552 شركات زميلة 

 68,476 - مساهمون

 ——— ——— 

 89,552 157,430 

 ════ ════ 
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 معامّلت وأرصدة األطراف ذات العّلقة )تابع( .24

 

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

 

 

 يناير إلى 1
 2021مارس  31
 أشهر( 3)

 غير مدققة

 يناير إلى 1
 2020مارس  31

 أشهر(  3)
 غير مدققة

   

   

 485 1,344 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ════ ════ 

   تعويضات اإلدارة العليا: 

 2,688 3,403 رواتب وعالوات ومنافع أخرى 

 69 128 تعويضات نهاية الخدمة

 ——— ——— 

 3,531 2,757 

 ════ ════ 

   

   سداد قروض 

 - 68,000 مساهمون

 ════ ════ 

   

   إيرادات محققة من أطراف ذات عّلقة

 4,993 5,223 أطراف أخرى ذات عالقة

 ════ ════ 

   

   تكاليف التمويل على القروض 

 597 1,544 شركات زميلة 

 1,344 909 مساهمون

 ——— ——— 

 2,453 1,941 

 ════ ════ 
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 إدارة المخاطر المالية .25

 

 مقدمة

 

. تتعرض المجموعة تتم إدارة المخاطر المتأصلة في أنشطة المجموعة من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقاً لسقوف المخاطر وضوابط أخرى

ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر  لمخاطر االئتمان 

 التشغيل. 

 

 19-جائحة كوفيد

 

غير الممكن التنبؤ بدقة بالتأثير الكامل   ، كان هناك حالة من عدم اليقين واالضطراب في االقتصاد العالمي واألسواق المالية. في حين أنه من19-بسبب جائحة كوفيد

ءات  على نتائج العمليات والوضع المالي والسيولة والتدفقات النقدية بسبب العديد من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك مدة وشدة الجائحة وإجرا 19-لفيروس كوفيد

 ل أعمالنا وعملياتنا.االحتواء، أثر امتثالنا لهذه اإلجراءات على عملياتنا اليومية ويمكن أن يعط

 

 هيكل إدارة المخاطر

 

ع رغبة المساهمين  يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية المطلقة عن تحديد ومراقبة المخاطر المتعلقة بأنشطة المجموعة ويدرك أهمية إدارة المخاطر بما يتماشى م

  بالمخاطرة.

 

مخاطر االئتمان والسيولة ومخاطر السوق إلى لجان الحوكمة بالمجموعة ولكل شركة تابعة. ومع  تم تفويض صالحية وضع قواعد على مستوى المجموعة إلدارة 

  ذلك، يتم مراقبة المخاطر على نطاق المؤسسة من قبل لجان إدارة المجموعة والتي تضمن االلتزام بقواعد المجموعة.

 

 مخاطر االئتمان

 

سبب التعثر في السداد، من خالل تطبيق الموافقات على االئتمان وإجراءات المراقبة. يتم وضع قواعد للحد من يتم التحكم في مخاطر االئتمان، أو مخاطر الخسارة ب

اقبة وإدارة االلتزام  التعرض لمخاطر االئتمان من قبل مجلس اإلدارة ويتم تفويض الصالحيات إلى لجان الحوكمة لوضع قواعد حسب األعمال واالستراتيجية. تتم مر

 عامة وشروط الترخيص والتركيز والضمانات بشكل مستقل بواسطة إدارة المخاطر. بالحدود ال

 

سات واإلرشادات الداخلية  تشرف إدارة المخاطر على حالة الذمم المدينة والتعرضات واألحكام ويتم اعتماد خطوات التخفيف ألي أرصدة تعتبر مشكوك فيها وفقًا للسيا

 والتنظيمية.

 

 إدارة مخاطر االئتمان

في ظروف السوق  إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض يختلف باختالف التغيرات 

ية حدوث التعثر ونسب الخسارة  والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمال 

  عثر.المرتبطة بها. وتقيس المجموعة مخاطر االئتمان باستخدام احتمالية التعثر، ومستوى التعرض الناتج عن التعثر، والخسارة الناجمة عن الت

 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19-تأثير فيروس كوفيد

 

تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. وعليه، قامت المجموعة بمراجعة    9مالية رقم  يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير ال 

في ضوء  9على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  19-التأثير المحتمل لتفشي فيروس كوفيد

غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة، مما يجعل من الصعب إدراج التأثيرات في تقديرات الخسائر االئتمانية    19-المعلومات المتاحة. وعموماً، فإن وضع كوفيد

ة االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق الشك المعقول، قامت  المتوقعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكاً بأنه من المتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثير على بيئ

 المجموعة بتعديل عوامل االقتصاد الكلي في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المعلومات المتاحة. 

 

 .19-ب فيروس كوفيدقامت المجموعة بإعادة تقييم التعرضات كما في نهاية الفترة ولم تالحظ أي تدهور كبير في مخاطر االئتمان بسب

 

 تصنيفات مخاطر االئتمان
 

متاحة ومقارنة  تنص سياسة المجموعة على االحتفاظ بتصنيفات دقيقة ومنتظمة للمخاطر على مستوى محفظة االئتمان مما يسهل التركيز على إدارة المخاطر ال 

والمنتجات. إن نظام التصنيف مدعوم بتحليالت مالية متنوعة مصحوبة بمعلومات معالجة من  التعرضات االئتمانية في كل قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية 

فة وهي مشتقة وفقاً  السوق من أجل توفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. وقد ُصممت جميع تصنيفات الخطر الداخلية لكي تناسب الفئات المختل

ا تخضع تصنيفات الخطر المعنية للتقييم والتحديث بانتظام. يتم معايرة درجات التقييم االئتماني بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل  لسياسة التصنيف لدى المجموعة. كم

 مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى. 
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 يتم استخدام البيانات التالية عادةً لرصد حاالت تعرض المجموعة:

على سبيل المثال، البيانات المالية المدققة وحسابات   -المعلومات التي يتم الحصول عليها عند منح التسهيالت وأثناء المراجعة الدورية لملفات العمالء  ●

  اإلدارة والموازنات والتوقعات. 

 طلبات ومنح اإلمهال.  ●

 دية.التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصا ●

 استخدام الحد الممنوح. ●

 يشمل التعثر وكذلك مجموعة من المتغيرات حول معدالت السداد.  -سجل السداد  ●

 

ي للتعرضات وكيفية التنبؤ تقوم المجموعة بتحليل جميع البيانات التي يتم جمعها باستخدام نماذج إحصائية وتقدير احتمال التعثر في السداد على مدار العمر المتبق

النفطية وغيرها. تقوم  بمرور الوقت. وتشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه العملية البيانات االقتصادية الكلية مثل أسعار النفط ومؤشرات السلع غير  بتغيرها  

مثيلي من سيناريوهات التوقعات المحتملة  المجموعة بإنشاء سيناريو "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى نطاق ت

 األخرى. 

 

 تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية

 

 المعايير التالية:ر من تحدد المجموعة األداة المالية على أنها متعثرة بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية، عندما تستوفي واحدًا أو أكث

 

 يوماً. 90تأخر المقترض في سداد دفعاته التعاقدية ألكثر من  ●

ويل األجل  يفي المقترض بمعايير عدم احتمال السداد، مما يدل على أن المقترض يواجه صعوبات مالية كبيرة. يُستدل على ذلك في حاالت مثل اإلمهال ط ●

 المقترض وغيرها.وإعسار المقترض وإجراءات إشهار إفالس  

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

ياسها من خالل مقارنتها تعتبر المجموعة أن األداة المالية قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عندما يكون هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يتم ق

عة في االعتبار عند تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، العوامل النوعية المختلفة مثل التغييرات  بمخاطر التعثر في السداد المقدرة عند النشوء. تأخذ المجمو

 فقات النقدية ومشاكل السيولة. السلبية الكبيرة في األعمال، وتمديد الفترة الممنوحة، واإلمهال الفعلي أو المتوقع أو إعادة الهيكلة، والبوادر المبكرة لمشاكل التد

 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

 

االراضي والمباني والسفن  يعتمد مبلغ ونوع الضمان على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تشتمل الضمانات بشكل أساسي على النقد واألوراق المالية السائلة و

 والمعدات والرهون على المركبات وحصص الملكية الخاصة. 

 

ول عليها أثناء جموعة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقية الرئيسية وتراقب أيضاً القيمة السوقية للضمانات التي يتم الحص تراقب إدارة الم

  مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة.

 

 تحليل الجودة االئتمانية وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

 

ودات من الدرجة العالية يتم المجموعة الجودة االئتمانية للموجودات المالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. تمثل األرصدة النقدية والبنكية للشركة موجتدير 

مالية، ما إذا كانت معرضة لخسارة ائتمانية لمدة  وضعها لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عال. تحدد المجموعة، استنادًا إلى الجودة االئتمانية للموجودات ال

فيات وعقود اإليجار  شهًرا أو لخسارة ائتمانية متوقعة على مدى العمر، وفي الحالة األخيرة، ما إذا كانت متعرضة لالنخفاض في قيمة االئتمان )القروض والسل 12

 متوقعة على مدى العمر( للذمم المدينة التجارية.التمويلي(. تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات )الخسارة االئتمانية ال

 

( يستند إجمالي القيمة الدفترية ال يختلف نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية باستثناء )أ

ترداد عند االعتراف المبدئي لألصل، بدالً من التدفقات النقدية التعاقدية و)ب( تعتبر الخسائر االئتمانية ومعدل الخصم على التدفقات النقدية التي كانت قابلة لالس

لموجودات المالية التي انخفضت  المتوقعة دائًما خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر. الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية هي ا

. يتم قياس الخسائر  متها االئتمانية عند االعتراف المبدئي مثل القروض التي تتعرض لالنخفاض في القيمة والتي تم االستحواذ عليها عند دمج األعمال السابق قي

بالتالي، تقوم المجموعة باالعتراف فقط بالتغيرات  االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية دائماً على أساس العمر. و

رصدة النقدية والبنكية ويتم التراكمية في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تعرض الجداول أدناه الجودة االئتمانية للموجودات المالية للمجموعة بخالف األ

  إدراج الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على ذلك.
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 )غير مدققة(  2021مارس   31 

 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

موجودات منشأة  

ومشتراة تعرضت  

النخفاض في القيمة  

 االئتمانية 

 المجموع 

      قروض وسلفيات 
 84,634 - - - 84,634 عاملة

 5,000 5,000 - - - غير عاملة
  ———  ———  ———  ———  ——— 

 89,634 5,000 - - 84,634 إجمالي القروض والسلفيات 
 - - - - -  مخصص االنخفاض في القيمة

  ———  ———  ———  ———  ——— 
 89,634 5,000 - - 84,634  القيمة الدفترية 

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 

 المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى 

موجودات منشأة  
ومشتراة تعرضت  
النخفاض في القيمة 

 االئتمانية

 المجموع

      قروض وسلفيات 
 88,783 - - - 88,783 عاملة

 - - - - - غير عاملة
  ———  ———  ———  ———  ——— 

 88,783 - - - 88,783 إجمالي القروض والسلفيات 

 - - - - -  مخصص االنخفاض في القيمة
  ———  ———  ———  ———  ——— 

 88,783 - - - 88,783  القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 )غير مدققة(  2021مارس   31 إيجارات تمويلية 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة تعرضت  

النخفاض في القيمة  

 االئتمانية 

 المجموع 

      

 177,692 - - 6,468 171,224 عاملة

 18,065 18,065 - - - غير عاملة

  ———  ———  ———  ———  ——— 

 195,757 18,065 - 6,468 171,224 إيجارات تمويلية 

 (11,675) (9,740) - (595) (1,340)  مخصص االنخفاض في القيمة

  ———  ———  ———  ———  ——— 

 184,082 8,325 - 5,873 169,884  القيمة الدفترية 

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 إيجارات تمويلية

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

موجودات منشأة  
ومشتراة تعرضت  

النخفاض في القيمة 
 المجموع االئتمانية

      
 178,391 - - 10,652 167,739 عاملة

 16,845 16,845 - - - غير عاملة
  ———  ———  ———  ———  ——— 

 195,236 16,845 - 10,652 167,739 إيجارات تمويلية
 (11,932) (9,859) - (24) (2,049)  مخصص االنخفاض في القيمة

  ———  ———  ———  ———  ——— 
 183,304 6,986 - 10,628 165,690  القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 )غير مدققة(  2021مارس   31 اإلقراض بالهامش 

 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

موجودات منشأة  

ومشتراة تعرضت  

النخفاض في القيمة  

 المجموع  االئتمانية 

      
 61,884 - - - 61,884 عاملة

 - - - - - غير عاملة

  ———  ———  ———  ———  ——— 

 61,884   - - - 61,884 اإلقراض بالهامش 

 ( 750) ()750 - - -  مخصص االنخفاض في القيمة

  ———  ———  ———  ———  ——— 

 61,134 ( 750) - - 61,884  القيمة الدفترية 

 ════ ════ ════ ════ ════ 
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 2020ديسمبر  31 اإلقراض بالهامش 

 المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة تعرضت  

النخفاض في 

 القيمة االئتمانية

 المجموع 

      

 74,847 - - - 74,847 عاملة

 (73) (73) - - - غير عاملة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 74,774 (73) - - 74,847 اإلقراض بالهامش 

 (628) (628) - - -  مخصص االنخفاض في القيمة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 74,146 (701) - - 74,847  القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
ت إلى عدد أيام التأخر  يتم تحديد مخصص الخسائر االئتمانية للذمم المدينة التجارية وفقاً لمصفوفة المخصصات الواردة في الجدول أدناه. تستند مصفوفة المخصصا

  .2-4سداد األصل، معدلة بالمعلومات المستقبلية كما هو موضح في اإليضاح رقم عن 
 

 0 - 30  

 يوما  

31 - 180 

 يوما  

>180  

 يوما  

 المجموع

مارس  31

2021 

 المجموع 

ديسمبر  31

2020 

      الذمم المدينة التجارية والصناديق المدارة

 127,481 131,375 70,008 38,103 23,264 إجمالي القيمة الدفترية

 (19,925) ()16,843 (16,843) - - الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 23,264 38,103 53,165 114,532 107,556 

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 

 حركة مخصصات القروض والسلفيات 

 

 )غير مدققة( 2021مارس  31 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 

 المرحلة األولى

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة لمدة  

 شهرا   12

المرحلة الثانية 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على  

 مدى العمر

المرحلة 

الثالثة 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على  

 مدى العمر

موجودات 

منشأة  

ومشتراة 

تعرضت 

النخفاض 

في القيمة 

 االئتمانية

 

 المجموع

 

 المجموع

        قروض وسلفيات 

 (4,323) -  - - - -  يناير 1الرصيد في 

 - - - - - -  المحّمل للسنة  -مخصص انخفاض القيمة 

 عكس المخصص

 

- 

- 

 

- 

  - - 4,323 

 - - - - - - التغيرات في مخصص انخفاض القيمة 

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة األولى  -

 - - - - - - المرحلة الثانيةتحويل إلى  -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثالثة  -

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 - - - - - - ديسمبر 31الرصيد الختامي في 

 ════ ════ ════ ════ ════ ════ 
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 حركة مخصص اإليجارات التمويلية

 

  

 2021مارس  31

 )غير مدققة(

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 

 المرحلة األولى

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة لمدة  

 شهرا   12

المرحلة الثانية 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على  

 مدى العمر

المرحلة 

الثالثة 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة 

على مدى  

 العمر

موجودات 

منشأة  

ومشتراة 

تعرضت 

النخفاض 

في القيمة 

 االئتمانية

 

 المجموع

 

 المجموع

       إيجارات تمويلية

 (765) (11,933) (9,860) - (24) (2,049)  يناير 1الرصيد في 

 (11,168) (571) - - (571) -  المحّمل للسنة  -مخصص انخفاض القيمة 

 - - - - - -  الحذف

 - 829 120 - - 709 عكس المخصص

 - - - - - - التغيرات في مخصص انخفاض القيمة 

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة األولى  -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثانية -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثالثة  -

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— 
 (11,933) (11,675) 9,740)) - (595) (1,340) ديسمبر 31الرصيد الختامي في 

 ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

 

 حركة مخصص اإلقراض بالهامش

 

  

 2021مارس  31

 )غير مدققة(

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 

 المرحلة األولى

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة لمدة  

 شهرا   12

المرحلة الثانية 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على  

 مدى العمر

المرحلة 

الثالثة 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة 

على مدى  

 العمر

موجودات 

منشأة  

ومشتراة 

تعرضت 

النخفاض 

في القيمة 

 االئتمانية

 

 المجموع

 

 المجموع

        اإلقراض بالهامش

 (202) (628) (628) - - - يناير 1الرصيد في 

 (426) (122) (122) - - -  المحّمل للسنة  -مخصص انخفاض القيمة 

 - - - - - -  الحذف

       عكس المخصص

 - - - - - - التغيرات في مخصص انخفاض القيمة 

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة األولى  -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثانية -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثالثة  -

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 (628) (750)  (750)  - - - ديسمبر 31الختامي في الرصيد 

 ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

 

ضت قيمتها االئتمانية والتي تم بلغ إجمالي مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة غير المخصومة عند االعتراف المبدئي للموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخف

 : ال شيء(.2020ديسمبر  31قيمته ال شيء )ما  2021عكسها خالل 
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  مخاطر السيولة

ألرصدة الدائنة األخرى  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها وتنشأ بشكل رئيسي على قروض المجموعة والذمم الدائنة وا

 والمطلوبات المالية األخرى.   

 

  إدارة مخاطر السيولة

 

  مويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبتها بشكل يومي.وبغرض الحد من هذه المخاطر، قامت المجموعة بتنويع مصادر الت

 

بشكل سلبي على االقتصاد األوسع وأدى إلى نقص السيولة في أسواق التمويل. اتخذت المجموعة بالفعل   19-أثر الضغط العالمي في األسواق الناجم عن أزمة كوفيد

  التمويل والسيولة بما في ذلك مراقبة التدفقات النقدية والتوقعات عن كثب.تدابير مختلفة إلدارة مخاطر  

 

ا في حكمه الحالي يوفر تعمل المجموعة على تعزيز احتياطي السيولة لديها من خالل إدارة رأس المال العامل ومبادرات رفع التمويل. تعتقد المجموعة أن النقد وم

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

 

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

ت الحد األدنى من معدالت السيولة ومتطلبات األرصدة النقدية والتي يتم الموافقة  تحدد لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبا

فظ بمحفظة موجودات سائلة  عليها بعد ذلك من قبل المجلس. تقوم المجموعة بتبويب التدفقات النقدية المتوقعة وآجال السيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية. وتحت

  تتألف إلى حد كبير من ودائع سائلة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية.قصيرة األجل لتغطية المتطلبات، و

 

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

ل مقاييس السيولة الرئيسية التي تستخدمها المجموعة في رصيد الموجودات السائلة ونسبة تغطية السيولة وصافي متطلبات داخليًا والتي وافق عليها مجلس اإلدارة. تتمث 

والمطلوبات مراقبة   التمويل. كما يتضمن اإلشراف على مخاطر السيولة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات 

، كان هناك خرق فني في تعهدات الديون المتعلقة بالشركة التابعة الموحدة حديثًا والتي تم تصنيفها على 2021مارس  31زام المجموعة بتعهدات الديون. كما في الت

مليون  19.3اسية. يبلغ أصل الدين المتأثر أنها محتفظ بها للبيع. استحوذت الشركة مؤخًرا على الشركة التابعة بهدف استراتيجي يتمثل في إعادة هيكلة األعمال األس

التعهدات مع وجود درهم، والتعهدات التي تم خرقها هي نسب قياس الرفع المالي على مستوى الشركة التابعة. وال تزال نسبة القروض إلى القيمة ضمن متطلبات 

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

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

 ها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي ل -

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

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

 
 )غير مدققة(  2021مارس  31 

 المجموع المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول 
     

     الموجودات المالية

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 1,833,672 1,914 154 1,831,604 الملكية استثمارات حقوق 

 93,166 1,133 21,232 70,801 استثمارات ذات عائد ثابت

 512,426 417,766 94,660 - استثمارات الصناديق

     

     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 74,346 - - 74,346 استثمارات حقوق الملكية 

 51,246 51,246 - - الصناديقاستثمارات  

 ——— ——— ——— ——— 

 1,976,751 116,046 472,059 2,564,856 

 ════ ════ ════ ════ 

     المطلوبات المالية 

 19,005 - 6,378 12,627 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 605,999 - 605,999 - مبالغ مستحقة لحملة الوحدات 

 ——— ——— ——— ——— 
 12,627 612,377 - 625,004 

 ════ ════ ════ ════ 

 
 )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-

 511,998  414,919 97,079 - استثمارات الصناديق-

     

     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  مبين أدناه طرق تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم، ويشمل ذلك االفتراضات الم

 السوق عند تقييم األدوات. أن يستخدمها أي مشارك في 

 

 بالقيمة العادلة من خّلل الربح أو الخسارة: 

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

ثمر في الموجودات األساسية والتي يتم تقييمها بالتالي للمالحظة وغير قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة والصناديق التي تست

ار صرف العمالت األجنبية  بناء على المعطيات القابلة للمالحظة وغير القابلة للمالحظة. تشمل المعطيات القابلة للمالحظة أسعار السوق )من األسواق النشطة( وأسع

حظة افتراضات تتعلق باألداء المالي المستقبلي المتوقع ومعدالت الخصم وخصومات سيولة السوق. وحركات مؤشرات البورصة. تتضمن المعطيات غير القابلة للمال
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 بالقيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر:

 

ة تتضمن لة. يتم تقييم هذه الموجودات باستخدام أسعار أو نماذج متداولباستخدام األسعار المعروضة في األسواق النشطة وأساليب التقييم أو نماذج التسعير وتتكون من األسهم المتداولة والصناديق غير المتداويتم تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

ا.  قطاع األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيهابلة للمالحظة للنماذج االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطرها واالفتراضات االقتصادية بشأن بيانات قابلة للمالحظة وغير قابلة للمالحظة. تتضمن المعطيات غير الق

 لثالث الذي يعكس التغير في االفتراضات األساسية المستخدمة في التقييم حسب فئة األداة. يوضح الجدول التالي التأثير على القيمة العادلة ألدوات المستوى ا

 

 القيمة العادلة كما في  الموجودات المالية 

التسلسل  
الهرمي للقيمة  

 العادلة 
أساليب التقييم  

 والمعطيات الرئيسية 
المعطيات الهامة غير  
 الجديرة بالمّلحظة 

تأثير التغيرات في  
  االفتراضات األساسية

 
2021 

تأثير التغيرات في  
  االفتراضات األساسية

 
2020 

 
 

 تحليل الحساسية 
 

عّلقة المعطيات غير الجديرة بالمّلحظة بالقيمة  
 العادلة 

 

مارس    31

2021 

ديسمبر   31

2020        

         القيمة العادلة من خّلل الربح أو الخسارة 

 3 2,299  1,914 الملكية استثمارات حقوق 

صافي قيمة 

 2الموجودات

صافي قيمة 

 115 -+/ 96 -+/ الموجودات 

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 -+/ 11 -+/ معدل الخصم  1المخصومة

تغير في معدل الخصم، يؤثر   ±1% 

 كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة العادلة.  على القيمة العادلة 

          

 3 414,919 417,766 استثمارات الصناديق 

التدفقات النقدية  

 1المخصومة

وصافي قيمة   
    2الموجودات

صافي قيمة 

الموجودات المعدلة  
 20,836 -+/ 20,888 -+/ بمخاطر السوق 

تغير في صافي قيمة   ±5% 

تغير في معدل   %1الموجودات و
 الخصم، يؤثر على القيمة العادلة 

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

          

         الشامل اآلخر القيمة العادلة من خّلل الدخل 

 3 50,707 51,246  استثمارات الصناديق

صافي قيمة 

  2الموجودات

صافي قيمة 

 2,535 -+/ 2,562 -+/ الموجودات 

تغير في صافي قيمة   ±5% 

 كلما ارتفعت مخاطر السوق، انخفضت القيمة العادلة  الموجودات، يؤثر على القيمة العادلة   

 

 الجوهرية غير الجديرة بالمّلحظة في أدوات المستوى الثالث مدخّلت التقييم 

 
 اينت درجة التعديل وفقا لخصائص كل استثمار على حدة. تدفقات النقدية المستقبلية الواردة/ الصادرة ومعدل الخصم ومعدل النمو. وقد تبتُستخدم نماذج التدفقات النقدية المخصومة في تقدير القيمة العادلة الستثماراتنا. يتضمن نموذج التدفقات النقدية افتراضات تتعلق بال1

 
 تثمارنا.تقييم بعض أسهم حقوق الملكية الخاصة على المنافع االقتصادية التي نحصل عليها من استمثل صافي قيمة الموجودات القيمة المقدرة للورقة المالية بناًء على التقييمات المستلمة من مدير االستثمار أو مدير الصندوق. يعتمد 2
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 )تابع(ألدوات المالية القيمة العادلة ل  .26

 

 الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث 

 

  خالل الفترة، لم يكن هناك تحويالت بين المستويات.

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

 )غير مدققة(  2021مارس   31 

 

يناير   1الرصيد في 
2021 

المستحوذ عليه من  
 اندماج األعمال 

المستحوذ عليه من  
فقدان حالة المنشأة  

 االستثمارية 

 

 

 استبعاد  إضافات 

ربح/ )خسارة( من  
خّلل الربح  
 والخسارة 

ربح/ )خسارة( من  
الدخل الشامل  خّلل 

 اآلخر 

تحويّلت من/ )إلى(  
المستويين األول  

 والثاني 

  الرصيد في 
  مارس   31

 2020 

          القيمة العادلة من خّلل الربح أو الخسارة 

 1,914 - - ( 385) - - - - 2,299 استثمارات حقوق الملكية 

 1,133 - - - - - - - 1,133 عائد ثابت  

 417,766 - - 2,847  - - - - 414,919 الصناديق استثمارات 
          

          القيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر 

 51,246 - 539 - - - - - 50,707 استثمارات الصناديق 
  ———  ———  ———  ———  ———  ———  ———  ———  ——— 

  469,058 - - - - 2,462 539 - 472,059 

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

 
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 

يناير   1الرصيد في 
2020 

المستحوذ عليه من  
 اندماج األعمال

المستحوذ عليه من  
فقدان حالة المنشأة  

 االستثمارية

 

 

 إضافات 

 

 

 استبعاد

ربح/ )خسارة( من  
خالل الربح  

 والخسارة 

ربح/ )خسارة( من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر

تحويالت من/ )إلى(  
المستويين األول  

 والثاني

  الرصيد في

  ديسمبر 31

 2020 

          القيمة العادلة من خّلل الربح أو الخسارة 

 2,299 - - (18,670) - - - - 20,969 استثمارات حقوق الملكية 

 1,133 - - 4 - - - - 1,129 عائد ثابت  

 414,919 - - (84,342) - 185,104 - - 314,157  استثمارات الصناديق 

          

          القيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر 

 50,707 - (949) - - - - - 51,656 استثمارات الصناديق 

  ———  ———  ———  ———  ———  ———  ———  ———  ——— 

  387,911 - - 185,104 -  (103,008) (949) - 469,058 

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

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

  مارس  31 

2021 

  ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 (103,008) 2,462 محققة أرباح/ )خسائر( محققة وغير 

 ═════ ═════ 
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 معلومات القطاعات  .27
 

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

ئتمانية. وهو يعمل على إدارة الصناديق والمشاريع العقارية، ومحافظ االستثمار والصناديق في األسهم اإلقليمية والعائدات الثابتة واألسواق اال  إدارة الموجوداتقطاع  

  كما يقدم حلوالً استثمارية للعمالء مع التركيز على استراتيجيات استثمار بديلة.
 

وهو يقدم استشارات تمويل الشركات وخدمات المعامالت واإليداع الخاص والطرح العام لألسهم وسندات الدين والمنتجات   الخدمات البنكية االستثماريةقطاع 

 المهيكلة. كما أنه يعمل على تكوين سيولة السوق للمنتجات ذات العائد الثابت في السوق الموازية. 
 

دات غير األساسية والتطورات المستقبلية المؤسسية والخزينة والخدمات المشتركة األخرى المتعلقة  وهو يدير االستثمارات الرئيسية والموجو خدمات الشركاتقطاع 

 بالمجموعة.
 

 )غير مدققة(  2021مارس    31يناير إلى  1  

 إدارة الموجودات   
الخدمات البنكية  
 االستثمارية 

 المجموع  خدمات الشركات 
  

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

 1,053 - 1,053 -  إيرادات االستشارات 

 2,643 2,643 - -  صافي إيرادات الفوائد 

 1,320 - 1,320 -  إيرادات التداول 

 325 279 - 46  إيرادات تشغيلية أخرى 

   ———  ———  ———  ——— 
 102,225 25,002 2,900 74,323  مجموع اإليرادات 

   ———  ———  ———  ——— 
      

 ( 30,872) ( 12,315) ( 2,074) ( 16,483)  تكاليف الموظفين 

 ( 1,387) - - ( 1,387)  حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء 

 ( 19,331) ( 10,244) ( 881) (8,206)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 11,461) ( 1,856) ( 1,530) ( 8,075)  االستهالك واإلطفاء 

 8,082 8,082 - -  االنخفاض في قيمة أدوات مالية مخصص خسائر 

 ( 2,707) ( 878) ( 32) ( 1,797)  مصاريف تشغيلية أخرى 

   ———  ———  ———  ——— 

 (57,676) (17,211) (4,517) (35,948)   مجموع المصاريف

   ———  ———  ———  ——— 

      

 44,549 7,791 ( 1,617) 38,375  الربح / )الخسارة( قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل 

 61,824 62,446 ( 422) ( 200)  )خسائر( / أرباح القيمة العادلة الستثمارات

 621 621 - -  ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

 ( 13,096) ( 13,096) - -  حصة في ربح استثمار في شركات زميلة

 ( 38,370) ( 35,664) ( 868) ( 1,838)  تكاليف التمويل

 ( 27,228) ( 27,228) - -  )تكلفة( / ائتمان التمويل المرتبط بحاملي الوحدات 

 10,294 10,127 166 1  إيرادات أخرى 

   ———  ———  ———  ——— 

 38,594 4,997 (2,741) 36,338  ربح / )خسارة( الفترة من العمليات الجارية 

      

 ( 9,794) ( 9,794) - -  ربح / )خسارة( الفترة من العمليات المتوقفة 

      

 ( 3,830) ( 2,341) - ( 1,489)  ربح الفترة العائد إلى الحصص غير المسيطرة 

   ———  ———  ———  ——— 

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

  ═════ ═════ ═════ ═════ 

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

 2,115 - - 2,115  إيرادات ناشئة من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت(

   ———  ———  ———  ——— 

  74,277 527 22,080 96,884 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 

  

 )غير مدققة(  2021مارس   31كما في  

  
 إدارة الموجودات 

الخدمات البنكية  
 االستثمارية 

 المجموع  خدمات الشركات 
  
  

    

 6,173,623 4,552,305 399,920 1,221,398  الموجودات 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 
      

 4,166,475 3,766,183 141,732 258,560  المطلوبات 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 معلومات القطاعات )تابع( .27

 

 )غير مدققة(  2020مارس  31يناير إلى  1  

 إدارة الموجودات   
الخدمات البنكية 

 االستثمارية
 المجموع خدمات الشركات 

  
 49,205 23,753 163 25,289  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 15,217 384 2,197 12,636  إيرادات االستشارات 

 4,778 4,732 - 46  صافي إيرادات/ )مصاريف( الفوائد 

 365 (459) 680 144  إيرادات التداول 

      إيرادات الحصة المدرجة من رسوم األداء 

 2,572 2,601 - (29)  إيرادات تشغيلية أخرى 
  ——— ——— ——— ——— 

 72,137 31,011 3,040 38,086  مجموع اإليرادات 
  ——— ——— ——— ——— 
      

 (30,935) (12,034) (3,253) (15,648)  تكاليف الموظفين 

      حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء 

 (18,214) (9,352) (1,940) (6,922)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (14,447) (3,827) (2,402) (8,218)  االستهالك واإلطفاء 

 8,810 6,886 559 1,365  مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية 

 1,871 (968) 658 2,181  مصاريف تشغيلية أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 

 (52,915) (19,295) (6,378) (27,242)   مجموع المصاريف

  ——— ——— ——— ——— 

      

 19,222 11,716 (3,338) 10,844  الربح / )الخسارة( قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل

 (550,255) (550,125) (550) 420  االستثماراتخسائر القيمة العادلة من 

 253 253 - -  ربح / )خسارة( من التزام مالي مشتق 

 (48,530) (48,530) - -  حصة في ربح استثمار في شركات زميلة

 (45,508) (42,731) (1,075) (1,702)  تكاليف التمويل

 355,689 355,689 - -  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات 

 17,094 15,786 603 705  إيرادات/ )مصاريف( أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 

 (252,035) (257,942) (4,360) 10,267  ربح / )خسارة( الفترة من العمليات الجارية

      

 (9,860) (9,093) - (767)  ربح الفترة العائد إلى الحصص غير المسيطرة 

  ——— ——— ——— ——— 

 (261,895) (267,035) (4,360) 9,500  )خسارة( الفترة العائدة إلى المالكربح / 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 
      

 47,230 23,753 163 23,314  إيرادات ناشئة من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت(
 1,975 - - 1,975  إيرادات ناشئة من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت(

  ——— ——— ——— ——— 

  25,289 163 23,753 49,205 
  ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31كما في  

  
 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 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 (.31ات الشركات" )إيضاح تُدرج نتائج العمليات المتوقفة والموجودات / المطلوبات المتعلقة ببنود مستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع في القطاع التشغيلي "خدم

 

 تتوافق السياسات المحاسبية لكل من القطاعات التشغيلية مع تلك الخاصة بالمجموعة.
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 آجال االستحقاق .28

 

استحقاق ل عدم وجود تاريخ  فيما يلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في تاريخ التقرير، والتي تم تحديدها على أساس االستحقاق التعاقدي المتبقي. وفي حا

 تعاقدي )*( للموجودات، قامت اإلدارة بعمل تقدير لتاريخ االستحقاق بناء على سيولة األصل ونيتها في ذلك.

 

 )غير مدققة(  2021مارس  31

 3أقل من 
 شهرا   12 - 3 أشهر

1 - 5 

 سنوات

  5أكثر من 
 المجموع الكلي سنوات

      

 353,566 - 7,642 61,137 284,787 نقد وودائع لدى البنوك 

 244,833 - 19,159 184,685 40,989 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 334,850 -  94,689  136,493  103,668 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية 

 2,439,264 - 413,434 724,334 1,301,496 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة* 

 125,592 - 51,246 74,346 - مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر* موجودات 

 402,642 - 366,682 35,960 - استثمارات في شركات زميلة* 

 982,124  - - 982,124 - موجودات البنود المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع* 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

 4,882,871 - 952,852 2,199,079 1,730,940 الموجوداتمجموع 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

      

  542,930  -  112,448 217,811   212,671  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  147,646      -   86,742      -   60,904  مطلوبات مالية أخرى

  2,323,399  205,030   1,208,326  580,181   329,862  قروض 

  605,999   605,999      -      -      -  ذمم دائنة لحاملي الوحدات* 

 546,501  - - 527,201 19,300 مطلوبات مدرجة ضمن بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع* 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

 4,166,475 811,029   1,407,516 1,325,193 622,737 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  ————  ————  ————  ————  ———— 

      

 - ( 811,029)  (454,664)  873,886 1,108,203 صافي فجوة السيولة 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

      

 - 716,396  1,527,425 1,982,089 1,108,203 2021مارس  31 -فجوة السيولة المتراكمة 

  ————  ————  ————  ————  ———— 
 

 

 شهرًا  12 - 3 أشهر  3أقل من  )مدققة(  2020ديسمبر  31

1 - 5  
 سنوات 

  5أكثر من 
 المجموع الكلي  سنوات 

      

 416,975  - 7,252 1,267 408,456  نقد وودائع لدى البنوك 

 214,292  - 4,652  173,493  36,147 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 346,232  - 155,902 42,973  147,357 وسلفيات وإيجارات تمويلية قروض  

 2,299,927 - 415,978  685,189 1,198,760 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة* 

 129,072 - 557 128,515 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر* 

 434,312 - 379,779 54,533 - استثمارات في شركات زميلة* 

 922,943  - - 922,943  - موجودات البنود المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع* 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

 4,763,753 - 964,120 2,008,913 1,790,720 مجموع الموجودات 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

      

  511,160 2,755 126,080  169,924 212,401 دائنة وأرصدة دائنة أخرى ذمم 

 149,983 57,545 - - 92,438 مطلوبات مالية أخرى

 2,395,701 245,092 1,156,415 565,662 428,532 قروض 

 578,757 578,757 - - - ذمم دائنة لحاملي الوحدات* 

 386,534  - - 386,534  - كمحتفظ بها للبيع* مطلوبات مدرجة ضمن بنود مستبعدة مصنفة 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

 022,135,  884,149 1,282,495 1,122,120 733,371 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

      

 - (884,149) (318,375)  886,793 1,057,349  صافي فجوة السيولة 

  ————  ————  ————  ————  ———— 

      

 - 741,618 1,625,767 1,944,142 1,057,349 2020ديسمبر  31 -فجوة السيولة المتراكمة  

  ————  ————  ————  ————  ———— 

 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021مارس  31إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 التزامات ومطلوبات طارئة .29
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 مدققة غير مدققة 

   

 44,967 14,007 مطلوبات محتملة 

 
════ ════ 

 

 ( فيما يتعلق بتطوير المشروع.137,883: 2020) 139,348، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2021مارس  31كما في 
 

 أموال العمّلء الخاضعة لإلدارة  .30

 

، تمت إدارة  2021مارس    31المركزي. كما في  إحدى الشركات التابعة للمجموعة مرخصة كشركة خدمات مالية خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة  

مليار( على سبيل األمانة، دون مخاطر على المجموعة أو الرجوع عليها. وهذه األموال خارج بنود   7.3:  2020ديسمبر    31مليار )  7.3موجودات العمالء البالغة  

  الميزانية العمومية وال تشكل جزءا من موجودات المجموعة.

 

 العمليات المتوقفة  .31

 

  ديسمبر 31 مارس 31 
 2020 2021  موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 31-1

 مدققة غير مدققة 
   

 214,911 211,918 (1-31موجودات محتفظ بها للبيع )إيضاح 

 708,032 770,206  موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ——— ——— 

 982,124 922,943 

 ════ ════ 

 386,534 546,501 مطلوبات البنود المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع 31-2
 ════ ════ 

 

من حصتها في تاالسا إنفستمنتس إل بي دون فقدان السيطرة وتم تسجيل التأثير الناتج في حقوق   %42.6، استبعدت المجموعة نسبة 2020ديسمبر  31كما في 

  الملكية.

 

شركات التابعة  ذلك، قررت المجموعة أيًضا التخارج من بعض الشركات التابعة. ونتيجة لذلك، تم اإلفصاح عن النتائج المالية والتدفقات النقدية لهذه العالوة على 

 كعمليات متوقفة في بيان األرباح أو الخسائر وبيان التدفقات النقدية على التوالي. 

 

( واستثماراً في شركات  2,229: 2020ديسمبر  31) 2,229رض المستلمة كتوزيع عيني من شركة زميلة بقيمة تتضمن هذه الموجودات قيمة قطعة األ 31-1

(. وتنوي المجموعة بيع الموجودات على المدى  4,088: 2020ديسمبر  31) 5,706( وأرضاً بمبلغ 208,594: 2020ديسمبر  31) 203,983زميلة بقيمة 

 القريب. 

 

 

 األحداث الّلحقة .32

 

  0.03من قبل الجمعية العمومية للشركة بمعدل    2021ديسمبر    31، تمت الموافقة على توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في  2021أبريل    22في  

 درهم للسهم.

 

تصنيفها على أنها محتفظ ، خرجت المجموعة بنجاح من استثمارها في شركة المرفأ للطاقة القابضة ش.م.ع، وهي شركة زميلة تم  2021في مايو 

وإعادة تصنيف احتياطي  2021مليون في الربع الثاني من عام  41. ستؤدي هذه المعاملة إلى مكاسب قدرها 2021مارس  31في  بها للبيع كما

 مليون درهم في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 53تحوط التدفق النقدي السلبي البالغ 

 

لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في المعلومات المالية الموجزة لم تظهر أي أحداث الحقة أخرى  

 الموحدة المرحلية.

 
 

 

 

 




