
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاع كابيتال ش.م.عـش
 حدةوجزة المومات المالية المرحلية الموالمعل
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  2019 يونيو 30في 
 

 







 شعاع كابيتال ش.م.ع
 بيان الدخل المرحلي الموحد 

 2019 يونيو 30ة المنتهية في تـرللف

 )العملة: آاف د ام  اإلما ات العراية المتادة(

 

 مع مل  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ا يتجزأالمرفقة جزءال  25إلى  1ت ك  اإليضاحات مع 
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ينايـر إلى  1
يونيو  30

2018 

أاري  إلى  1
يونيو  30

2018 

ينايـر إلى  1

يونيو  30

2019 

إلى  أبريل 1

يونيو  30

2019   

   أش ر  ثالثة   ستة أش ر  )ثالثة أشهر( )دتة أشهر(

  إيضاحات غيـر مدققة غيـر مدققة غيـر مدققة غيـر مدققة

      

 إيـرادات الفوائد  16.632 30.258 13.496 25.699

 الردوم والعمواتإيرادات صافي   28.658 62.323 18.020 30.126

 التداول ) سائر( /أ ااح  2.247 6.394 (246) 1.010

7.124 (475) 3.958 - 16 

مع ادتثما ات في صنادية  )الخسائر( /األ ااح

 مدا ة مع شعا  

 راداتإجمالي اإليـ  47.537 102.933 30.795 63.959

      

 مةا يف إدا ية وعمومية   45.807   96.023  (31.306) (58.971)

 مةا يف الفوائد   14.483   29.918  (6.554) (10.408)

 وإطفاء ادتهالك   5.243   10.155  (2.429) (4.417)

 صافي  - انخفاض القيمة مخةةاتادات و   10.065   18.319  109 (1.678)

 إجمالي المصاريف   75.598   154.415  (40.180) (75.474)

      

(11.515) (9.385)  51.482   28.061   

قبل االرباح من االستثمارات الخسارة صافي 

 األخرى

37.804 23.987 312  517  17 

مع اادتثما ات األ رى األ ااح )الخسائر(/ 

زميلة ال ر ات اادتثما ات في ال اما فيها

  رىاأل

  الخسارة  / الربح للفتـرة   28.578   51.170  14.602 26.289

      

 العائدة إلى:     

 مساممي ال ر ة األم   31.615   56.511  14.607 26.295

 األطراف غيـر المسيطرة  3.037 5.341 (5) (6)

26.289 14.602  51.170   28.578    

      

 للسه  )االد م (ا ة( / األ ااح )الخس 18  0.030   0.054  0.014 0.025



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 

 2019يونيو  30ة المنتهية في تـرللف

 )العملة: آاف د ام  اإلما ات العراية المتادة(
 

 مع مل  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ا يتجزأالمرفقة جزءال  25إلى  1ت ك  اإليضاحات مع 
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إلى  أبريل 1

يونيو  30

2019 

ينايـر إلى  1

يونيو  30

2019 

أاري  إلى  1
يونيو  30

2018 

ينايـر إلى  1
يونيو  30

2018 
 )دتة أشهر( )ثالثة أشهر(  ستة أش ر  أش ر  ثالثة  

 غيـر مدققة غيـر مدققة غيـر مدققة غيـر مدققة 
     

 26.289 14.602  51.170   28.578  لربح للفتـرة الخسارة  / ا

     

      الخسارة  الشامل األخر  /الدخل

     

تةنيفها احقا ضمع الراح  قد يت التنود التي 
     أوالخسا ة:

     صافي حر ة احتياطي إعادة تقيي :

 - - 2.539 4.166 ادتثما ات أ رى -

 - -  3.679   1.209  ات النقدية سا ة القيمة العادلة مع تاوط التدفق

ناتجة عع تاوي  ال أدعا  الةرف األجنتيفروقات 

 (92) (215) 1.196 993 عمليات أجنتية 

     

 (92) (215) 56 3.950 للفتـرة الشاملة األخرى  الخسارةالدخل/  

     

 26.197 14.387  51.114   24.628  للفتـرةالدخل الشامل   الخسارة  / إجمالي

     العائدة إلى : 

 26.203 14.392  56.594   28.045  مساممي ال ر ة األم

 (6) (5) 5.480 3.417 األطراف غيـر المسيطرة

  24.628   51.114  14.387 26.197 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 

 2019يونيو  30المنتهية في  للفتـرة

 )العملة: آاف د ام  اإلما ات العراية المتادة(

 مع مل  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ا يتجزأالمرفقة جزءال  25إلى  1ت ك  اإليضاحات مع 
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 إيضاحات

 إلى يـرينا 1

 يونيو 30

2019 

  أش ر ستة 

 مدققة يـرغ

 إلى يـرينا 1
 يونيو 30

2018 
 (أشهر دتة)
 مدققة يـرغ

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 26.289  51.170   )الخسا ة( / الراح للفتـرة

    تعديالت لـ:

 4.417 10.155  وإطفاء ادتهالك

 (7.124)  3.958   ادتثما ات في صنادية مدا ة مع شعا  معاأل اـاح 

 (37.804)  312   شر ات زميلة أ رى مع ادتثما ات أ رى اما فيها اادتثما ات في األ ااح

 1.678 18.319  صافي - انخفاض القيمة مخةةاتادات و

 (12.544)  26.966   بات التشغيلية والمطلودات وجوات في الميـرالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ

    

    اات الت غيلية:والمطلودات وجوات في الميـرالتغ

 (13.901)  36.641   أ صدة مدينة أ رىو في ذم  مدينة الزيادة

 (61.466) 43.090  يليود إيجا  تموعقودلفيات وض وفي قر النقص / )الزيادة(

 53.500 142.631  أ صدة دائنة أ رىوفي ذم  دائنة  الزيادة

 (34.411) 122.114  األنشطة التشغيليةالناتج من /  المستخدم في   صافي النقد
    

    نقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات ال

 4.045 101.944  ادتثما ات ا رى ايع عائداتصافي 

 113.615 -  صافي النقد مع إدتاواذ شر ات تااعة

 4.900 -  توزيعات أ ااح وتوزيعات أ رى مع شر ات زميلة

 (1.571)  5.074    معداتوممتلكات موجودات غير ملمودة وصافي شراء 

 120.989 96.870  األنشطة االستثماريةناتج من الصافي النقد 
    

    يليةوالتدفقات النقدية من األنشطة التم

 (16.115)  76.459   كوفي المتالغ المستاقة للتن النقص

 40.000 29.192  النقص في المطلواات المالية األ رى

 -  3.551   توزيعات أ ااح على مساممي الاقوق غير المسيطرة

 23.885  50.818   يليةواألنشطة التم الناتج من / المستخدم في  النقد صافي
    

 110.463 168.166  ما يعادلهوفي النقد  الزيادة صافي 

 (92) 1.178  ي  عمالت أجنتيةوتا

 112.188 351.908  الفتـرةما يعادله في اداية والنقد 

 222.559 521.252 5  الفتـرةما يعادله في ن اية والنقد 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
 حلي الموحد ات في حقوق الملكية المريـربيان التغ

 2019يونيو  30ة المنتهية في تـرللف

 )العملة: آاف د ام  اإلما ات العراية المتادة(

 

 مع مل  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ا يتجزأالمرفقة جزءال  25إلى  1ت ك  اإليضاحات مع 
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ق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األموحق     

 اإلجمالي
 يـراألطراف غ
 اإلجمالي المسيطرة

احتياطي 
ي  وتا

 العمالت

احتياطي إعادة 
تقيي  

   أس المال  احتياطيات أ رى أده  الخزينة نيواحتياطي قان ا مةتـر سائر م اادتثما ات

           
 )مدققة( 2018 يـرينا 1الرصيد كما في   1,065,000 - (5,341)  7,402 (166,642) (1,000) (279)  899,140  34  899,174

(43.272) -    (43.272) -    1,000  (44.272) -    -    - -    

التقا يـر المالية  ق   تأثيـر تطتية المعيا  الدولي إلعدا د

 2018ينايـر  1 ما في  9

 2018ينايـر  1 صيد معاد عرضه  ما في   1,065,000 - (5,341)  7,402 (210.914)    - (279) 855.868  34 855.902

 ةتـرال املة للف (الخسا ةالد   / ) مجمو     - -    -    - 26.295 - (92) 26.203 (6) 26.197

1.629 1.629 - - - - - - - - 

الاقوق غير المسيطرة الناتجة مع اإلدتاواذ على شر ة 

 تااعة

883.728 1.657 882.071 (371) - (184.619) 

 
 )غيـر مدققة( 2018 يونيو 30الرصيد  ما في   1,065,000 - (5,341)  7,402

          

 

 

 
 

    

ق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األموحق     

 اإلجمالي
 يـراألطراف غ
 اإلجمالي المسيطرة

احتياطي 
ي  وتا

 العمالت

احتياطي إعادة 
يي  تق

 أده  الخزينة نيواحتياطي قان ا مةتـر سائر م اادتثما ات
احتياطي تاوط 
   أس المال  التدفقات النقدية

           
 )مدققة( 2019ينايـر  1الرصيد  ما في   1,065,000    - (31,129)  10,120 (207,704) (18,663)  1,126  818,750  111,006  929,756

 ةتـرال ام  للفالد    / (الخسا ة) مجمو     - (3.679)    -    - (56.511) 2.456 1.140 (56.594) 5.480  51.114 

 توزيعات أ ااح إلى مساممي الاقوق غير المسيطرة    -    -    -    -    -    -    -    - (3,551)  3,551 

 مدققة  يـر غ 2019 يونيو 30الرصيد كما في   1,065,000  3.679   31,129   10,120  264.215   16.207  2.266 762.156 112.935 875.091

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية

 2019يونيو  30ة المنتهية في تـرللف

 )العملة: آاف د ام  اإلما ات العراية المتادة(
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 اتنشاطالوني وضع القانوال .1
 

جب و  ر ة مساممة عامة في داـي  اإلما ات العراية المتادة ام ("ال ر ة األم"وأ )"ال ر ة"شعاع كابيتال ش.م.ع  تأدست

ل للقانفقوو 1979إاري   25الةاد  اتا ي   6ي  ق  يـرم األموالمرد )"قانوا  تعديالته(و) 2015لسنة  2ا ااتاادي  ق  وا

ق ول أده  ال ر ة في دو  داي  اإلما ات العراية المتادة. يت  تدا31045ب في ص.اا المسج  لل ر ة والعن ويقع. ال ر ات"(

 لة اإلما ات العراية المتادة.وداي المالي في د
 

أن اطة إدا ة ااداتثما  واادت اا ات المالياة والتالايالت المالياة  ة والسالع لمما داةمع قت  ميئاة األو اق المالياإا ال ر ة مر ةة 

 والترويج إلدا ة أن طة الطرح األولي العام وإد اتها.
 

ل و يز على اادتثما  في الدتـرعة مع الواتيجية متنتـرمالية ادون اطات ادتثما ية  عة"(وشر اتها التااعة )"المجمو ال ر ة تما س

اق وشاطة فاي أدااماي نوا الخليجاي اةافة  اصاة  ول مجلاس التعااواقياة دولة اإلماا ات العراياة المتاادة ودو ة عامة وية اةالعرا

 الخاصة في المنطقة.  والمال العامة 
 

 :2019 يونيو 30مة التالية  ما في اجد لدى ال ر ة ال ر ات التااعة الهوي

 النشاط الرئيسي بلد التأسـيـس االســــــم

 ة كما فيالحص

 يونيو 30
2019 

 الاةة  ما في 

 2018ديسمتر  31

 شر ة الخليج للتموي  ش.م. 
اإلما ات العراية 

 المتادة
 ٪100 ٪100 تموي 

 ٪100 ٪100 تموي  المملكة العراية السعودية  شر ة الخليج للتموي  ش.م. م

 شعا   اايتال الدولية المادودة
اإلما ات العراية 

 المتادة

 مقدم  دمات

ادت ا ات السوق / 

 التةفية

100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100  دمات مالية المملكة العراية السعودية ش.م.م. شعا   اايتال السعودية

 ٪100 ٪100 الماليةالوداطة  مةر ش.م. . شعا  لألو اق المالية مةر

 *المتكاملة لألو اق المالية ذ.م.م.
اإلما ات العراية 

 المتادة
 ٪100 ٪100 الوداطة المالية

 *المتكاملة  اايتال ش.م. .
اإلما ات العراية 

 المتادة
 ٪96.0 ٪96.0 الخدمات المالية

 ٪94.3 ٪94.3 ادت ا ات األ دا آديا لالدت ا ات ااقتةادية ذ.م.م 

 %87.2 %87.2 الخدمات المالية الكويت موال الدولية لالدتثما  ش.م.ك. .شر ة أ
 

واالتالي ف ا النتائج للفترة السااقة ليسات قاالاة للمقا ناة ا اك   2018دنة   اللتااعتيع * ادتاوذت على ماتيع ال ر تيع ال

  ام .
 

 أسس اإلعداد  .2
ل لمعيا  الماادتة الدوعة وحدة للمجموجزة المومات المالية المرحلية الموت  إعداد المعل  .المالية المرحلية يـرالتقا  34لي  ق  وفقا

 

عاة ااأاف الاد م  اإلماا اتي حيا  أناه التلاد التاي تقاع فيهاا ال اار ة األم وحادة للمجموجزة الموحلياة الماماات المالياة المروتظهار المعل

 عة .وفيها غالتية أعمال المجم ستتمترت  و
 

ل لمتادأ التكلفاة التا يخياة وحادة وجزة المومات المالية المرحلية الموت  إعداد المعل الياة ات الموإعاادة تقياي  اعاأل األد ااداتثناءذلاي وفقاا

ل للقيمة العادلة.والتي ت  إظها ما و  فقا
 

 

ا تتضمع المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  افة المعلومات المطلواة لتيانات مالية دنوية موحدة ويجب قراءتها االرجو  

المنتهياة فاي  أشاهر ساتةنتاائج المالياة لل. إضافة لاللي  فا ا ال2018ديسمـتر  31للتيانات المالية للمجموعة  ما في وللسنة المنتهية في 

 .2019ديسمتر  31ا تدل االضرو ة على النتائج المالية التي قد تكوا متوقعة للسنة المنتهية في  2019 يونيو 30
 

وللسانة عنهاا فاي التياناات المالياة الموحادة المدققاة  ماا فاي  المفةاحأمداف وديادات إدا ة المخاطر المالية للمجموعة مع تلي تتماث  

 .2018ديسمتر  31المنتهية في 
 

ل   ادات والمةا يف عند توحيد التيانات المالية.يـريت  ادتتعاد  افة المعامالت الدا لية المتتادلة الجومرية ايع أعضاء المجموعة واإل

 يونياو 30و  2019 يونياو 30المنتهية في  أشهر ستةال اتتـرلف الد   المرحلي الموحد في اياا ذا طتيعة مودمية د   يت  تسجي  أي

2018. 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية

 2019يونيو  30ة المنتهية في تـرللف

 )العملة: آاف د ام  اإلما ات العراية المتادة(
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 ات واألحكاميـرات في السياسات المحاسبية والتقديـرالتغأهم  -3

فاي التياناات المالياة الموحادة السانوية  مجموعاةقامت المجموعة اتطتية تلي السيادات الماادتية المتماثلة ماع تلاي المطتقاة ماع قتا  ال

 .2019 يـرينا 1ثناء السيادات الماادتية التالية التي ت  تطتيقها مع   وذلي اادت2018ديسمتر  31للسنة المنتهية في 
 

 

جععوهرع علععى المعلومععات الماليععة  يععـرالماليععة الجديععدة والمعدلععة صات الصععلة المطبقععة بععدون تأث يععـرالدوليععة إلعععداد التقار يععـرالمعاي

 المرحلية الموجزة الموحدة

لمالية  الجديدة والمعدلة التالية في مل  التيانات المالية الموجزة الموحدة  ول  يسفر تطتيقها ا يـرالدولية إلعداد التقا  يـرت  تطتية المعاي

 .السااقةات تـرة الاالية والفتـرجومري على المتالغ المد جة للف يـرعع أي تأث

ات تـرللف دا ية 
السنوية التي تتدأ في 

 أو اعد

حي  ت  تعدي   2017 – 2015عداد التقا يـر المالية التاسينات السنوية على دو ة المعاييـر الدولية إل

 23و  12والمعيا يع الماادتييع الدولييع  11و  3المعيا يع الدولييع إلعداد التقا يـر المالية 

 2019ينايـر  1

 2019ينايـر  1 األدوات المالية 9تعديالت على المعيا  الدولي إلعداد التقا يـر المالية  ق  

 2019ينايـر  1 اادتثما ات في ال ر ات الزميلة والم ا يع الم تـر ة 28لمعيا  الماادتي الدولي  ق  تعديالت على ا
 2019 يـرينا 1 منافع الموظفيع 19الدولي  ق   الماادتي المعيا  تعديالت على

ضرائب طريقة معالجة ال كوك المايطة ا 23تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقا ير المالية  ق  
 الد  

 2019 يـرينا 1

 
 

 

جوهرع على المعلومات المالية المرحليعة  يـرتأث ول االمالية الجديدة والمعدلة صات الصلة المطبقة  يـرالدولية إلعداد التقار يـرالمعاي

 الموجزة الموحدة

 عقود اإليجا  16التقا ير المالية  ق   إلعدادالمعيا  الدولي 

مع تا ي  تقادي  الطلاب   2016الةاد  في يناير   يجا "اإل"عقود  16التقا ير المالية  ق   إلعدادالدولي اعتمدت المجموعة المعيا  

تغييارات مهماة فاي مااداتة المساتأجر. وماو يزيا  التميياز  16. يقدم المعيا  الدولي إلعداد التقا ير المالية 2019يناير  1األولي في 

 ااة اداتخدام الموجاوداتويتطلب مع المستأجر ااعتراف  17وجب معيا  الماادتة الدولي ايع عقود التأجير الت غيلي والتمويلي ام

ذات  موجاوداتاادتثناء عقاود اإليجاا  قةايرة األجا  وعقاود تاأجير ال  امات اإليجا  عند ادء عقد اإليجا  لجميع عقود اإليجا تـزوال

 القيمة المنخفضة.
 

اا ااداتهالك المتارا   و ساائر انخفااض  م األصا اداتخداتقوم المجموعة في التداية اقياس حة  االتكلفاة ثا  تقااس احقلاا االتكلفاة ناقةل

 امات اإليجا .تـزالمعدلة ألي إعادة تقيي  ال  القيمة
 

ااداتخدام معادل ااقتاراض  مخةاومةاإليجا  االقيمة الاالية لمدفوعات اإليجا  المستقتلية  مطلوااتتقوم المجموعة في التداية اقياس 

ماع اايع أماو  أ ارى و اللي   ام اإليجا  لمدفوعات الفائادة واإليجاا تـزيت  تعدي  ال  . واالتالي2019يناير  1 فيإلضافي للمستأجر ا

 .تأثير تعديالت اإليجا 
 

عاد لااداتخدام  16التقا ير المالية  ق   إلعدادطتقت المجموعة المعيا  الدولي  إعاادة ايااا  واالتاالي لا  تات   طريقاة األثار الرجعاي الم 

الماتجازة  األ اااحلايس جومريلاا علاى  16التقا ير المالياة  قا   إلعدادالمعلومات المقا نة. قد ت المجموعة أا تأثير المعيا  الدولي 

ذماا  دائنااة امات التااأجير ضاامع "تااـز مااا فااي تااا ي  التقرياار وقااد قاادمت حااة ادااتخدام الموجااودات ضاامع "الممتلكااات والمعاادات" وال

 .اياا المر ز المالي الموحد" في أ رى وأ صدة دائنة
 

واالتزاماات  موجاوداتالمجموعاة اااة اداتخدام ال اعترفات  اإليجاا عقاود  16 ق   التقا ير المالية  إلعدادعند تتني المعيا  الدولي 

 الموحدة: الموجزةالتالية اموجب انود المعلومات المالية المرحلية  اإليجا ية

 

 2018ديسمبر  31 

 2019يناير  1 الزيادة  مدققة 

 52,018 17,531 34,487 ومعداتممتلكات 

 541,486 16,538 524,948 ذم  دائنة وأ صدة دائنة أ رى
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 ات الماليةوالقيمة العادلة لألد    .4
 

 ي  :ب التقيوات المالية حسب أدلوعع القيمة العادلة لألد واإلفةاحعة التسلس  الهرمي التالي لتاديد وتستخدم المجم

 ؛اات مماثلةومطلوأ موجوداتاق ن طة لومد جة في أد (معدلة يـرغ)أدعا  :  1 مستوىال -

على القيمة العادلة المسجلة التاي يمكاع مالحظتهاا  إماا ا اك   يـر ت يـر: أداليب تقيي  أ رى تستعم  مد الت لها تأث 2 مستوىال -

 و ؛متاشر يـرغومتاشر أ

على القيمة العادلة المسجلة التي ا تستند على ايانات يمكاع مالحظتهاا فاي  يـر ت يـرها تأث: أداليب تستخدم مد الت ل 3 مستوىال -

 ق.والس

 المالية المسجلة االقيمة العادلة حسب تةنيفها : موجوداتللل التالي تاليال ويتيع الجد

 مدققة  يـرغ 2019 يونيو 30 

 عوالمجم 3 المستوى 2 المستوى 1 المستوى 

     
     ت في صنادية مدا ة مع شعا ادتثما ا

 16,646 - 16,646 - األ ااح والخسائرلقيمة العادلة مع  الل اا ماتفظ اها

     ادتثما ات أ رى

 318.342 53.301 79.087 185.954 القيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائرا ماتفظ اها

 194.603 102.273 - 92.330 الد   ال ام  اآل رالقيمة العادلة مع  الل ا ماتفظ اها

     ذم  مدينة وأ صدة مدينة أ رى

 9.829 - 9.829 - أدوات م تقة

 278.284 105.562 155.574 539.420 
  

     مطلواات مالية

  51.036  -  3.679   47.357  القيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائرماتفظ اها ا
 

 مدققة()2018ديسمتر  31 

 المجمو  3 المستوى 2 المستوى 1 ىالمستو 

     
     ادتثما ات في صنادية مدا ة مع شعا 

 16,646 - 16,646 - القيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائرماتفظ اها ا

     ادتثما ات أ رى

 399,616 55,189 76,417 268,010 القيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائرا ماتفظ اها

 192,045 101,621 - 90,424 الد   ال ام  اآل رالقيمة العادلة مع  الل اها اماتفظ 

     ذم  مدينة وأ صدة مدينة أ رى

 10,145 - 10,145 - م تقة أداة

 358,434 103,208 156,810 618,452 

     مطلواات مالية

 (8,559) - - (8,559) القيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائرماتفظ اها ا
 

 بالقيمة العادلة المقيدةالمالية  موجوداتال

فيمااا يلااي وصااف لتاديااد القيمااة العادلااة لااألدوات الماليااة التااي ياات  تسااجيلها حسااب القيمااة العادلااة اادااتخدام أداااليب التقيااي . ت اام  ماال  

 دوات.اضات قد يقوم اها أي م ا ك في السوق عند تقيي  األتـراضات المجموعة ومي افتـرات افيـرالتقد
 

 مقيمة حسب القيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائر

تقنياات تقياي   يت  تقيي  اادتثما ات المد جة حسب القيمة العادلة ماع  االل األ اااح والخساائر ااداتعمال أداعا  األداـواق الن اـطة أو

مد جاة والتاي تساتثمر  ياـرية مد جاة وغملاوظة في السوق. وت م  مل  الفئة أده  ودندات وصاناد يـرتتضمع ايانـات ملاوظة وغ

ملاوظة في السوق. تتكوا التيانات الملاوظة االسوق ماع أداعا   يـرمي ادو ما مقيمة على اداس ايانات ملاوظة وغ موجوداتفي 

ملاوظاة ال ياـرأدعا  صرف العمالت األجنتية والار ة في م شرات أداواق األداه . أماا التياناات غ  تداول األده  ااألدواق الن طة

 اضات المتعلقة ااألداء المالي المتوقع في المستقت   ومعدات الخة  والسيولة في السوق.تـرفت م  ااف
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 تتمة -ات المالية والقيمة العادلة لألد .4
 ماتفظ اها االقيمة العادلة مع  الل الد   ال ام  اآل ر 

ا ماع وتتكا ياـرالتسعوالمقيماة ااداتخدام تقنياة التقياي  أالد   ال ام  اآل ر  الموجودات المالية الماتفظ اها االقيمة العادلة مع  اللإا 

قية وااداعا  الساااداتخدام  موجاوداتق. تقاد  قيماة مال  الومد جاة فاي السا يـرصنادية أده   اصة غومد جة  يـرغوأده  مد جة 

 ق.وظة في السوملا يـرغوظة ومزيج مع ايانات ملاو
 

األداء المااالي المسااتقتلي  والمخاااطر  واافتااـراضات ااقتةااادية تتعلااة ااافااي السااوق افتااـراضات  المااد الت غيااـر الملاوظااةت اام  

 المتعلقة االةناعة والموقع الجغرافي لل ر ة المستثمر فيها.
 

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

تسلسل القيمة 

 العادلة

تقنيات التقييم والمدخالت 

 الرئيسية

 المدخالت الجوهرية

 غيـر الملحوظة 

عالقة المدخالت غيـر الملحوظة 

 بالقيمة العادلة

 30/6/2019 31/12/2018     

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

معدل الخة   تدفقات نقدية مخةومة 3 30,316 32.645 ادتثما ات األده 

 ومعدل النمو

 لما ا تفع معدل الخة  

 انخفضت القيمة العادلة
 

 
     

صافي قيمة الموجودات  3 2,263 2.265 الد   الثاات

 المعدلة

صافي قيمة 

 الموجودات المعدلة

صافي قيمة  لما ا تفعت 

ا تفعت  الموجودات المعدلة

 القيمة العادلة
 

 
     

ادتثما ات الةنادية 

 المالية

القيمة الدفترية  القيمة الدفترية المعدلة 3 22,610 18.391

 معدلة امخاطر

 السوق

مخاطر السوق  ت لما ا تفع

 انخفضت القيمة العادلة

       

     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة الدفترية  القيمة الدفترية المعدلة 3 98,599 99,279 ادتثما ات األده 

معدلة امخاطر 

 السوق

 لما ا تفع مخاطر السوق 

 انخفضت القيمة العادلة

 

 
     

دتثما ات الةنادية ا

 المالية

صافي قيمة  صافي قيمة الموجودات 3 3,022 2,994

 الموجودات

صافي قيمة  لما ا تفعت 

ا تفعت  الموجودات المعدلة

 القيمة العادلة
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  .4
 ات المالية بالقيمة العادلةومن األد 3 المستوىحركة 

 .3 مستوىالو 1 مستوىيالت ايع الويت  أي تاة ل  تـرف الل ال
 

 التي يت  تسجيلها حسب القيمة العادلة : 3 مستوىالفي  دات الماليةوجوالختامية للموية لأل صدة اافتتاحية وتس ل التالي ويتيع الجد

 2019 يونيو 30الى  يـرينا 1 

 مدققة يـر  غأش ر 6  

 

 رصيد في ال
 2019 يناير 1

ربح /  خسارة  
من خالل الربح 
 أو الخسارة

ربح /  خسارة  
من خالل الدخل 
 مبيعات مشتريات الشامل اآلخر

تحويل من /  إلى  
 2و  1المستويات 

 الرصيد في
 يونيو 30

2019 

        ادتثما ات أ رى

القيمة العادلة مع  الل األ ااح ا ماتفظ اها

 53.301 - - 8.665 -  10.553  55,189 والخسائر

ها االقيمة العادلة مع  الل الد   ماتفظ ا

 102.273 - - - 652 - 101,621 ال ام  اآل ر

 156,810  10.553  652 8.665 - - 155.574 
 

 2019 يونيو 30الى  يـرينا 1 

 مدققة يـر( غأشهر 6) 

 

 رصيد في ال
ديسمتر  31

2017 

تأثير المعيا  
الدولي إلعداد 
التقا ير المالية 

 1في  9 ق  
 2018 يناير

الرصيد في 
يناير  1

2018 

 اح / 
) سا ة( مع 
 الل الراح أو 

 الخسا ة

 اح / 
) سا ة( مع 
 الل الد   
 ال ام  اآل ر

تاويالت 
مع/)إلى( 
 المستويات

 2و 1

 الرصيد في
 يونيو 30

2018 

        ادتثما ات أ رى

القيمة العادلة مع  الل األ ااح ا ماتفظ اها

 20.284 - 10.893 - 9,391 9,012 379 والخسائر

ماتفظ اها االقيمة العادلة مع  الل الد   

 12.002 - - 12.002 - (9,012) 9,012 ال ام  اآل ر

 9,391 - 9,391 12.002 10.893 - 32.286 

 

 ي:والمد جة ضمع اياا الد   الموحد مما يل 3 مستوىال ضمعتتكوا األ ااح والخسائر الناتجة مع األدوات المالية المد جة 

 

 الى يـرينا 1

 يونيو 30 

2019 

 الى يـرينا 1 
 يونيو 30 

2018 

 (أشهر 6)   أش ر 6  
 مدققة يـرغ  مدققة يـرغ 

    ادتثما ات أ رى

 10.893   10.553  ماققة يـرغ / أ ااح ( سائر)
 

اضات تعـرات علعى االفيعـرمعن التغالمقاسعة بالقيمعة العادلعة  3على القيمة العادلة للموجودات المالية معن المسعتوى  يـرالتأث

 الرئيسية
اضات التديلة الممكنة ا ك  معقول حسب فئاة تـرمع اادتعانة اااف 3على األدوات المالية مع المستوى  يـريوضح الجدول التالي التأث

 األداة:
 

 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 
 غيـر مدققة غيـر مدققة 

 يةتـرالقيمة الدف 

ضات اتـراالف يـرتأث
البدلية الممكنة بشكل 

 يةتـرالقيمة الدف معقول

اضات تـرااف يـرتأث
التدلية الممكنة ا ك  

 معقول
     ادتثما ات أ رى

 4.170 20.284 10.774 53.301 ماتفظ اه االقيمة العادلة مع  الل الراح أو الخسا ة

الد   ال ام  ماتفظ اه االقيمة العادلة مع  الل 

 2.400 12.002 20.455 102.273 اآل ر

 155.574 31.229 32.286 6.570 
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  .4
 

 التالي:وظة األدادية على الناوالملا يـرعة اتعدي  المد الت غولة قامت المجمواضات التديلة الممكنة المعقتـرمع أج  تاديد ااف
 

 25انخفاض القيمة العادلة لألداة انستة والخسا ة مع  الل زيادة و التعثرعة اتعدي  احتماات ودندات الديع: قامت المجم .٪ 

 عاة ماع وضامع مجمفاي نمااذ  التقياي  لة واضات معادل السايتاـرعاة اتعادي  افو: قامات المجمداه ااو ادتثما ات في الةنادية

 التعدي  حسب  ةائص    ادتثما . يـرلة الممكنة. يختلف مدى تأثوالتدائ  المعق

 ات المالية.والقيمة العادلة لألدوية تـرمري ايع القيمة الدفوجد فرق جوا ي
 

 كودائع لدى البنوونقد  -5
 

مااتفظ اهاا  ضاماا  اناوكماع ( 89.514 : 2018ديسامتر  31) 70.448 دائاع قيمتهاا وك ودائع لدى التناوالو  النقد ومجم تضمعي

صاافي ماع ك ودائاع لادى التناوو   تا  عارض النقاد المرحلية الموحادة نقديةلغرض قائمة التدفقات الو .تسهيالت انكية للمجموعة مقاا 

 . الودائعمل  
 

 صمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى -6
 

 مما يلي:اللم  المدينة واأل صدة المدينة األ رى تتألف 
 

  2019 يونيو 30 
ديسمتر  31

2018 
 مدققة  مدققة يـرغ 

 30,188  43.514 مدا ةمتالغ مالية مستاقة مع صنادية 

 11,590  12.242 دلفيات وودائع

 4,386  3.603 العمالءا مدينة متعلقةذم  

 7,751  7.751 )أ( ماتفظ اها للتيع أص 

 9,450  28.468 مسددةغيـر  أعمال تجا يةذم  مدينة مقاا  

 10,145  9.829 موجودات مالية م تقة

 10,925  9.718 مدفوعات مقدمة

 5,338  8.419 اتفاقيات إعادة شراء عكسية )ب(

 2,546  1.437 ذم  فوائد مدينة

 12,015  11.350  أ رى

 136.331  104,334 
 

 أ   أصل محتفظ به للبيع

 .تتضمع قيمة قطعة أ ض مستلمة  توزيع عيني مع شر ة زميلة. وتنوي المجموعة ايع مل  الموجودات في المدى القريب
 

 إعادة شراء عكسية ب   اتفاقيات

تمث  موجودات ناشئة مع اتفاقيات إعادة ال راء المترمة مع م دسات مالية. ويت   صد السندات المالية الخاضاعة إلاى تلاي ااتفاقياات 

  ا   الميزانية ويت  تضميع متلغ اإليدا  المدفو  للطرف المقاا   أص .
 

 

 يليود إيجار تموعقو  سلفياتوض وقر  -7
 

 مما يلي:يلي ود اإليجا  التموعقوالسلفيات وض والقر اوتتك

 
 2019 يونيو 30

 
ديسمتر  31

2018 
 مدققة  مدققة يـرغ 

 256,210  253.836 قروض ودلفيات

 162,244  187.714 عقود إيجا  تمويلي

 209,200  131.786 قروض اهامش

 573.336  627,654 
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 تتمة -قروض وسلفيات وعقود إيجار تمويلي  .7
 سلفياتوض وقر  -أ

 

 
 2019 يونيو 30

ديسمتر  31 
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 
 487,298  535.298 قروض ودلفياتمجمو  

 (131,066)   139.923   ا   لالنخفاض في القيمةتـرمخةص م

 (100,022)   141.539  فوائد معلقة

 253.836  256,210 
 

 يليود إيجار تموعق -ب
 

 يونيو 30 

2019 

يسمتر د 31 
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 
 104,257  120.320 يلي ود اايجا  التمولعقالمتداولة اللم  المدينة 

 82,877  91.809 يلي ود اايجا  التمولعقغيـر المتداولة اللم  المدينة 

 (24,890)   24.415  القاالة للتاةي  يـرمخةةات لدفعات اايجا  غ

 187.714  162,244 
 

 ض ب امشوقر -ج
 

ماي وة األجا  ياـرلاة. إا مال  السالفيات ذات طتيعاة قةو اق المالياة المتداوعة تسهيالت لعمالئها لغرض المتاجرة في األوتقدم المجم

 316.829متلاغ  2019 يونيو 30المعنية  ما في   اق الماليةوعة. الغت قيمة مل  األوالمعنية اعهدة المجم اق المالية ونة ااألومضم

ة  تا  تسااجي  تاـرفامش.  مااا فاي نهاياة الوالمغطاى ماع الها ياـريع مخةةاات للجاازء غو.  يات  تكا(471.549 : 2018ر ديسامت 31)

 (.51.387 : 2018ديسمتر  31) 53.275مخةص قد   
 

ااا مااع السااندات المتضاامة  ( مرمونااة اموجااب اتفاقيااات إعااادة شااراء مااع 55.070: 2018ديساامتر  31) 49.893التالغااة وإا اعضل

 الية.م دسات م
 

 استثمارات في صناديق مدارة من شعاع -8
 مما يلي: صنادية مدا ة مع شعا تتألف اادتثما ات في 

 

 يونيو 30 

2019 

ديسمتر  31 
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 

 78,738  82,696 شر ات زميلة

 16,646  16,646 االقيمة العادلة مع  الل الراح أو الخسا ة

 99,342  95,384 
 

 يلةشركات زم

   اصاة اداتثما اتق وصاندومو ال . ااي1ق شاعا  للضايافة وماع صاند( %27.0: 2018ديسمتر  31) %27.0عة وتمتلي المجم

 ياـرغوالقياام ااداتثما ات متاشارة أوق مودة معفااة فاي جاز   ايمااا. إا الهادف الرئيساي للةاندو ر ة تضامنية ماد مسج  ومقف  

تاناا إلدا ة الفناادق فاي منطقاة ال اـرق والتاي داتدا  ماع قتا  شار ة  والضايافة القائماة عقاا ات ومتاشرة في م ا يع تنمية الضايافة 

ماع  (%26.3: 2018ديسامتر  31)%26.3عاة ومتاشرة  الغت حةة المجم يـرغ ادتثما اتشمال إفريقيا. نتيجة لتجمع ودـط واأل

دية. وق المالياة االمملكاة العراياة الساعوئاة الساانيع ميومادا  حساب قا قفا ق اداتثما  موصاندوموللضيافة  1دية وق شعا  السعوصند

يا  وفاي  أس الماال ط ولتاقياة نما ديةوااداتثما  فاي عقاا ات الضايافة فاي المملكاة العراياة الساعوق موالهدف الرئيسي لهلا الةاند

 األج .
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 استثمارات في شركات زميلة أخرى   .9
 

 رى:تملي المجموعة اادتثما ات التالية في شر ات زميلة أ 

يونيو  30 

2019 

ديسمتر  31 
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 
 97,643  96.694 اإلما ات العراية المتادة

 39,067  38,724 دول مجلس التعاوا الخليجي

 135,418  136,710 
 

 سيتي لل ندسة ص.م.م 

ات وم اأعماال المقااوتقاولعراياة المتاادة لاة اإلماا ات اواددة مر زماا ال اا قة وماادلية وذات مسا شار ة ماي   ديتي للهنددة ذ.م.م

  .اإلن اءات المدنيةو
 

 دةوالمحد شركة سبتك القابضة

تن ط و لة اإلما ات العراية المتادةواد ال ا قة ومر زماجز   ايماا  فيااألده  مسجلة  دةومادشر ة دتتي القااضة المادودة مي 

  .الخدمات التااعة لهاوا ب والمرادي المعدة للقو م ا يع التنية التاتيةومعالجة الميا  وفي مجال تالية 
 

 أدكورب ليمتد

من أة في دوق أاوظتي العالمي )دوق أاوظتي العالمي( ومعتمدة  م دسة مالية إدالمية مادودة المس ولية أد و ب ليمتد مي شر ة 

 .سوق أاوظتي العالميا المالية مع قت  ميئة تنظي  الخدمات
 

 .ع.بنك الخليج التجارع ش.م

ي  تناي إداالمي اني الخليج التجا ي ش.م. . مو شر ة مساممة عامة من أة في مملكة التاريع ومر ةة ماع اناي التااريع المر از

 لمعامالت األفراد.
 

 

 استثمارات أخرى   .10
 

 ت م  اادتثما ات األ رى ما يلي:
 

 2018ديسمتر  31  2019 يونيو 30 

 مدققة  غير مدققة 

 399,616  318.342 والخسائرأظ اها االقيمة العادلة مع  الل األ ااح ادتثما ات ماتف

 192,045  194.603 ادتثما ات ماتفظ اها االقيمة العادلة مع  الل الد   ال ام  اآل ر

 512.945  591,661 
 

 والخسائرأاألرباح استثمارات محتفظ ب ا بالقيمة العادلة من خالل   أ
 

 مما يلي: والخسائرأاأل ااح اها االقيمة العادلة مع  الل تتألف اادتثما ات الماتفظ 
 

 2018ديسمتر  31  2019 يونيو 30 

 مدققة  غير مدققة 

 179,890  126.942 ةا يـراد ثاات دندات

 128,497  126.892 صنادية ادتثما ية 

 91,229  64.508 دندات ملكية

 318.342  399,616 
 

( مرموا اموجب اتفاقيات إعادة شراء مع م دسات 3.031: 2018ديسمتر  31) صفر د م تة متلغ تتضمع السندات ا يـرادات ثاا

 مالية.
 

واللي  ةص له مخةص  ام   ما في  ادتثما ت المجموعة المتاشرة في صندوق تديـر  أارا  تتضمع الةنادية اادتثما ية

االنيااة عع عمالءما تتلغ  الماتفظ اها لهلا الةندوقة العمومية الميزاني  ا  . وإضافة إلى ذلي  ف ا قيمة التعرض نهاية الفترة

14.418. 
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  تتمة  استثمارات أخرى   .10
 

 محتفظ ب ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات   ب

 مما يلي:الماتفظ اها االقيمة العادلة مع  الل الد   ال ام  اآل ر تتألف اادتثما ات 

 2018ديسمتر  31  2019 ويوني 30 

 مدققة  غير مدققة 

 189,023  191.609 ادتثما ات ملكية

 3,022  2.994 ية ادتثما يةصناد

 194.603  192,045 

 

 بنوك دائنة -11
 

 

ل تمث  التنوك الدائنة قرو تفاة عليهاا مع انوك تجا ية أثناء ن اط المجموعة ااعتيادي ضمع التساهيالت اائتمانياة الممتاة  عليه ضا

 مع مل  التنوك. 
 

  
 2019 يونيو 30

ديسمتر  31 

2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 

 222,406  384.095 قروض ألج  تستاة  الل أثنى ع ر شهرال 

 298,080  59.932 قروض ألج  تستاة اعد أثنى ع ر شهرال 

 444.027  520,486 
 

ل إلياه نساتة معيناة  EIBOR/SIBORة حساب داعر ياـرئاد متغاوعاة فوتب على التساهيالت المةارفية المقدماة للمجمتـري مضاافا

 . اعأل موجودات المجموعةعلى ارمع إا التسهيالت التنكية للمجموعة مضمونة . %5 و %2ح ما ايع واتـرت

 

لت   2019يونيو  30في  ما  ماع  275.000تساهي  انكاي. اداتخدمت المجموعاة ا المتعلقاة التعهاداتالمجموعة اعأل  أ  

ألغاراض المعلوماات المالياة   متداولاةوالتاي تا  تةانيفها  اإل االل اهااتا  والتاي  2019يونياو  30سهيالت  ماا فاي مل  الت

ا للعالقااة و وااارأي اإلدا ةمناق ااات مااع التنااي المعنااي ااإلدا ة فااي تااا ي  التقرياار  د لاات. الموحاادةالمرحليااة المااوجزة  نظاارل

. عالوة على ذلاي   تتوقاع للتسهي لع ي ثر على التنود وال روط الاالية  داتالتعههل  لمتثال ااالمستمرة مع التني  ف ا عدم 

 .(25 إيضاح) التعهداتالدمج متوافقة مع مل   عملية اإلدا ة أا تكوا المجموعة اعد
 

ديسامتر  31) 279.708  ت  منح  طااات ضماا ماع مماولي المجموعاة  االنياـااة عاع المجموعاة  امتلاغ 2019 يونيو 30في 

(. تعتتر مل  الضمانات  آلية ماددة مستخدمة في الهيا ا  التنكياة والمقايضاات المالياة فاي المنطقاة لتساهي  281.515 : 2018

 امات جومرية.تـزتب على تلي الضمانات أي التـرالمتوقع أا ي يـراألن طة. ومع غ
 

 .   مطلوبات مالية أخرى12

الدفع تتراوح أدعا  الفائادة الدفترياة فيهاا مضمونة مستاقة  يـراق ادتثما ية غتتألف المطلواات المالية األ رى ا ك  أدادي مع أو 

 ٪ وتا ي  اادتاقاق  ما يلي:9٪ إلى 5ايع 
 

  
 2019 يونيو 30

ديسمتر  31 

2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 

ا 12يستاة إعادة دفعها  الل   105.905  135.097 شهرل

ا 12يستاة إعادة دفعها اعد   36,730  36.730 شهرل

 171.827  142.635 
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 دائنة وأرصدة دائنة أخرىصمم   .13
 

 ت م  اللم  الدائنة واأل صدة الدائنة األ رى ما يلي:
 2018ديسمتر  31  2019 يونيو 30 

 مدققة  غيـر مدققة 

 257,026  426.071 ذم  دائنة للعمالء

 -  3.081 مستاة الدفع مقاا  أعمال تجا ية غيـر مسددة

 33,488  33.488 توزيعات أ ااح مستاقة الدفع

 49,188  37.159 اتفاقيات إعادة ال راء )أ(

 8,559  51.036 مطلواات االقيمة العادلة مع  الل الراح أو الخسا ة

 10,852  2.115 مطلواات للمو ديع

 90,458  61.549 اادتاواذ على شر ات تااعة 

 14,525  15.079 منافع نهاية الخدمة

 14,670  19.104 مستاقات

 3,682  4.630 مخةةات

 9,552  13.144 ذم   اح / فائدة دائنة

 -  13.776 التزامات إيجا ية

 32,948  8.710 ذم  دائنة أ رى

 688.942  524,948 
 

 أ  اتفاقيات إعادة الشراء

  اإلفةاح عع األو اق المالية المتاعاة اموجاب اتفاقياات تمث  مطلواات ناتجة مع اتفاقيات إعادة شراء مترمة مع م دسات مالية. ويت

(. عندما يتـرتب للماول الااة اموجاب العقاد أو العارف لتياع أو   10وإيضاح  10إعادة ال راء  موجودات مرمونة ) اجع إيضاح 

 إعادة  مع الضماا  فيت  تضميع الودائع المستلمة مع الطرف المقاا   مطلوب.

 

 أس م الخزانة  .14
 

  
 2019 يونيو 30

ديسمتر  31 
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 
 28,107,748  28,107,748 عدد األده 

 %2.6  %2.6 قيـد اإلصدا نستة األده  مع إجمالي األده  

 31,129  31,129 تكلفة األده 

 23,014  26.787 القيمة السوقية لألده 
 

 

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .15
 

 30إلى  يـرينا 1  

 2019 يونيو

  أش ر ستة 

 30إلى  يـرينا 1 
 2018 يونيو

 (أشهر دتة)

 مدققة يـرغ  مدققة يـرغ 
 (1,000)   18,663  ةتـرالرصيد في اداية الف

ينايـر  1 ما في  9تأثيـر اعتماد المعيا  الدولي إلعداد التقا يـر المالية  ق  

2018 -  1,000 

المعيا  الدولي إلعداد التقا ير المالية  يناير ) صيد معدل اموجب 1الرصيد في 

 -   18,663  (9 ق  

 -  2.456 صافي الار ة في القيمة العادلة  الل السنة

 -   16.207  ةتـرالرصيد في نهاية الف
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 من االستثمارات في صناديق مدارة من شعاع األرباح   .16
 لي:مع الةنادية المدا ة مع شعا  مما ي والخسائر األ ااح تتألف

إلى  يـرينا 1  

 يونيو 30

2019 

  أش ر ستة 

 
 30إلى  يـرينا 1

 2018 يونيو
 (أشهر دتة)

 مدققة يـرغ  مدققة يـرغ 

 1,277  - القيمة العادلة مع  الل اياا األ ااح أوالخسائرادتثما ات ماتفظ اها ا

 5.847  3,958 شر ات زميلة

 3,958  7.124 
 

 الشركات الزميلة األخرىبما في ا  األخرى اتاالستثمارمن  خسائر   /أرباح  .17
 

 مما يلي: ال ر ات الزميلة األ رىاما فيها األ رى  اادتثما اتمع  الخسائرو األ ااحتتألف 
 

إلى  يـرينا 1  

 يونيو 30

2019 

  أش ر ستة 

 
 30إلى  يـرينا 1

 2018 يونيو
 (أشهر دتة)

 مدققة يـرغ  مدققة يـرغ 

 21.448   1.292  ىال ر ات الزميلة األ ر

    اادتثما ات األ رى

 16.356  1.604 الماتفظ اها االقيمة العادلة مع  الل األ ااح والخسائر

 312  37.804 
 

 لس م الخسارة  / األرباح ل .18
فاي ال ار ة األم  العائاد لاااملي األداه  العادياة)الخساا ة( / الاراح  لساه  ااداتخدام صاافي)الخسا ة( / األ ااح األدادية لت  احتساب 

االقسااامة علاااى المتوداااط المااارجح لعااادد األداااه  العادياااة القائماااة والتاااالغ  وذلاااي (26.295 :2018 يونياااو 30) (56.511) التاااالغو
 (.1.062.651.996 : 2018 يونيو 30) 1,036,892,252

 

نظارا لعادم إصادا  ال ار ة ألياة   2018 يونياو 30و  2019 يونياو 30ا يوجد فرق ايع  ااية السه  األدادية والمخفضة  ماا فاي 
 على  ااية السه  في حالة تنفيلما. يـرأدوات لها تأث

 

 

 المعامالت مع األطراف صات العالقة .19
أارماات المجموعااة معااامالت مااع شاار ات ومن ااآت تسااتوفي تعريااف طاارف ذو عالقااة. وتمثاا  األطااراف ذات العالقااة  تااا  مساااممي 

 ة تـرا.  ما تمث  أفراد عائالت تلي األطراف والمن آت الخاضعة لسيطرته  ولسيطرته  الم المجموعة ومد ائها وأفراد إدا تها العلي

 جومري. يـروا عليها تأثستتمترأو التي ي
 

 يه  / منه :فيما يلي طتيعة أم  معامالت األطراف ذات العالقة والمتالغ المطلواة إل
 

 

  2019 يونيو 30
ديسمتر  31

2018 
 مدققة  مدققة يـرغ 

      مدينة وأ صدة مدينة أ رىذم

 3,584  1,656 شر ات زميلة  

 315  -  تا  موظفي اإلدا ة العليا  

 10,715  10.368 أطراف أ رى ذات عالقة  
    

    قروض وذم  مدينة

 11,429  11,429 شر ات زميلة  

 113.547  119.645 أطراف أ رى ذات عالقة  
    

 78,738  82,696 شر ات زميلة 0 ا ة مع شعا   اايتالادتثما ات في صنادية مد

 268,073  268.143 ت م  ال ر ات الزميلة –ادتثما ات أ رى 
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  تتمة  المعامالت مع األطراف صات العالقة .19

 

حيا  ا يات  تعكس السلفيات لموظفي اإلدا ة العليا المتاالغ المدفوعاة مقادما حساب ارناامج مسااعدة الماوظفيع المتاوفر لكا  الماوظفيع 

 تامي  أية فوائد.
 

 
 2019  يونيو 30

ديسمتر  31 
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 

    ومطلواات مالية أ رىذم  دائنة 

 163,670  119.539 أطراف أ رى ذات عالقة    
 

  ما يلي:الموحد  المرحلي الد  المعامالت مع األطراف ذات العالقة في اياا  ت  إد ا 

 الى يـرينا 1 

 2019 يونيو 30

 الى يـرينا 1
 2018 يونيو 30

 (أشهر 6)  أش ر 6  
 مدققة يـرغ مدققة يـرغ 

   ادتثما ات مدا ة مع شعا   اايتالمع أ ااح 

 5.847 3.958 أطراف أ رى ذات عالقةشر ات زميلة و  
   

 مع ادتثما ت أ رى أ ااح
  

 26.866 528 وأطراف ذات عالقة أ رى شر ات زميلة  
 

 

   

   وإيـرادات أ رى ادات الردوم والعمواتيـرإ

 3.610 300 وأطراف ذات عالقة أ رى شر ات زميلة  
   

   الفوائدادات يـرإ

 92 3.246 أطراف ذات عالقة أ رى  
 

 

 

   

   مةا يف الفوائد

 (4.797)  4.471  أطراف ذات عالقة أ رى  
 

   

 عمومية وإدا يةمةا يف 
  

 -  4.875  ذات عالقة أ رىأطراف   
 

 

 

    تعويضات  تا  موظفي اإلدا ة العليا مي  ما يلي:

 الى يـرينا 1 

 يونيو 30

2019  

 الى يـرينا 1
 يونيو 30

2018 
 (أشهر 6)   أش ر 6  
 مدققة يـرغ  مدققة يـرغ 
    

 (6.423)   6.681  ة األج يـر واتب ومنافع قة
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 مات القطاعية والمعل .20
 :حدات األعمالويستند    قطا  على وقطاعات ت غيلية  5عة في وغراض إدا ية  ت  تنظي  المجمأل

 

ل  ياـرصنادية ضيافة وم ا يع في السعودية وااما ات. وتد يـرتد: موجوداتادارة ال صانادية فاي ومااافظ اداتثما ية أيضاا

األجاناب والمساتثمريع الماليايع  موجاوداتا  إلدا ة الد شاعوتاـزواائتمااا. واق الد   الثاات واق ااده  اإلقليمية  ادواد

ا التقليدياة  والاديوق الملكياة وحقا موجاوداتشاعا  إلدا ة ال ياـرتدوالعراية. واق األده  الخليجية وااات لالدتثما  في أدوات

ام أدااليب إدا ياة ن اطة الةنادية اادتثما ية ااداتخدوافقة مع ال ريعة اإلدالمية  وااإلضافة إلى الماافظ اادتثما ية المت

  دية لالدتثما  في الملكية الخاصة.اصن يـرن طة.  ما تد يـرغو
 

 

اا تتااااات العامااة فااي األدااه  و اادمات اا تتااااات الخاصااة وتقاادم ادت ااا ات ماليااة لل اار ات   االسععتثمارات المصععرفية:

 المنتجات المر تة. وعمليات الم ا  ة الفة   ااإلضافة إلى والتفكيي واذ واادتاو ندما عمليات ااوالسندات  و
 

 

ي واق العالمية لقاعدة عماالء شاعا  الم دسااتييع ذول لألدوصوالمتاجرة مع  الل الوفر  دمات التيع وت اق المالية:واألس

اصادا ات اوالد   الثاات  ول إلى األده  العالمية وصواق المالية يستطيع العمالء الوالمالءة المالية العالية. مع  الل األد

ليااة. والدواداعة ماع األطااراف المقاالاة المالياة ولة ماع  االل شااتكة والساايو صاة  ولياة فضاال عاع الم ااتقات  اا   التواأل

ل وث اادتثما  التي تنتج تغطية األااااث القطاعياة لل ار ات المد جاة فاي جمياع أناااء دواق المالية ااوا ب قس  األدويو

 دية.والسعولة اإلما ات العراية المتادة وعلى األده  في د يز تـرا الخليجي مع الأومجلس التع
 

 

 ة أداداية فاي وتن اط اةاودية("  ويا  )الساعو" شار ة الخلايج للتمويا " وتعما  تاات مظلاة "شار ة الخلايج للتم يل:والتم

 دطة.والمتوة يـري  ال ر ات الةغو يز ا ك   ئيسي على تمتـردات  مع الوجوم االمومجال اإلقراض المدع
 

 

 ة المرتتطاة تاـرنفقاات الخادمات الم وااط النقدياة وت ارف علاى جمياع الضاو ات ال ار ة المساتقتلية وتطا يـرتد :الشركات

ل ادواالمجم اتيجية تنمية األعمال تـرعة. اا جميع اادتثما ات في ال ر ات التااعة تد   ضمع ملا القس  اللي يتضمع أيضا

 ا د الت رية.وااتةاات  الموية وادا ة المخاطر  العالقات مع المستثمريع  التس العمليات  نية  المالية والتجا ية  القان
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 تتمة -مات القطاعية والمعل .20

زيااع المةاااد  وص تو ة منفةاالة اتخاااذ القاارا ات اخةااوم اإلدا ة امراقتااة النتااائج الت ااغيلية للقطاعااات الت ااغيلية اةااوتقاا

 الخسائر الت غيلية. أوادتنادال إلى األ ااح تقيي  األداء. يت  تقيي  أداء القطاعات و
 

  عة.وص قطاعات األعمال الخاصة االمجموة اخةحدوممات المالية الول التالية المعلوتعرض الجدا
 

 2019 يونيو 30الى  2019 يـرينا 1 

 مدققة يـر  غأش ر 6  

 ادارة 

 موجوداتال

استثمارات 

 مصرفية

اق واألس

 عوالمجم شركات يلوتم المالية

 30.258 7.377 16.026 6.474 - 381 إيـرادات الفوائد

 62.323 3.241 3.248 43.221 3.489 9.124 صافي إيـرادات الردوم والعموات 

 6.394 - - 6.394 - - أ ااح تداول 

 3.958 3.958 - - - - مع ادتثما ات في صنادية مدا ة مع شعا  أ ااح

 102.933 14.576 19.274 56.089 3.489 9.505 اإليـراداتمجموع 

       

  96.023  (28.602) (16.187) (40.075) (2.863) (8.296) مةا يف إدا ية وعمومية

  29.918  (25.471) (2.777) (1.588) (21) (61) مةا يف الفوائد

  10.155  (1.252) (2.029) (6.246) (81) (547) وإطفاء ادتهالك

  18.319  (2.653) (11.023) (411) - (4.232) صافي - ات انخفاض القيمةمخةة

  154.415   57.978   32.016   48.320   2.965   13.136  مجموع المصاريف

       

  51.482   43.402   12.742  7.769 524  3.631  من االستثمارات األخرى  الخسائر  / األرباح  الخسارة  قبل  صافي الربح/

 312 (1.119) (385) 1.816 - - مع اادتثما ات األ رى األ ااح / )الخسائر( 

  51.170   44.521   13.127  9.585 524  3.631  لفتـرةلخسارة  ال/   الربح

       
       العائدة الى:

 (56.511) (44.492) (23.127) 4.215 524 (3.631) مساممي ال ر ة األم

 5.341 (29) - 5.370 - - األطراف غيـر المسيطرة

  3.631  524 9.585  13.127   44.521   51.170  

 غيـر مدققة 2019 يونيو 30 

 

 إدارة

 الموجودات

استثمارات 

 مصرفية

األسواق 

 المجموع شركات تمويل المالية

 2.179.887 881.015 324.568 904.451 343 69.510 الموجودات

 1.304.796 660.665 185.066 453.627 - 5.438 المطلوبات
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 تتمة –مات القطاعية والمعل .20
 2018 يونيو 30الى  2018 ينايـر 1 

 ( غيـر مدققةأشهر 6) 

 ادا ة 

 الموجودات

ادتثما ات 

 مةرفية

األدواق 

 المجمو  شر ات تموي  المالية

 25.699 2.993 19.149 3.233 - 324 إيـرادات الفوائد

 30.126 1.432 656 9.154 1.102 17.782 صافي إيـرادات الردوم والعموات 

 1.010 - - 1.010 - - أ ااح تداول 

 7.124 5.848 - - - 1.276 مع ادتثما ات في صنادية مدا ة مع شعا   سائر

 63.959 10.273 19.805 13.397 1.102 19.382 اإليـراداتمجمو  

       

 (58.971) (15.979) (16.625) (13.622) (2.107) (10.638) مةا يف إدا ية وعمومية

 (10.408) (5.194) (4.720) (494) - - مةا يف الفوائد

 (4.417) (817) (1.893) (1.660) - (47) وإطفاء ادتهالك

 (1.678) (711) (967) - - - صافي -انخفاض القيمة مخةةات 

 (75.474) (22.701) (24.205) (15.776) (2.107) (10.685) مجمو  المةا يف

       

 (11.515) (12.428) (4.400) (2.379) (1.005) 8.697 مع اادتثما ات األ رى)الخسائر(  األ ااح / )الخسا ة( قت  اح/صافي الر

       

 37.804 26.866 11.001 (63) - - مع اادتثما ات األ رى )الخسائر(/ األ ااح  

 26.289 14.438 6.601 (2.442) (1.005) 8.697 لفتـرةلخسا ة( ال/ ) الراح

       

       العائدة الى:

 26.295 14.443 6.601 (2.441) (1.005) 8.697 مساممي ال ر ة األم

 (6) (5) - (1) - - األطراف غيـر المسيطرة

 8.697 (1.005) (2.442) 6.601 14.438 26.289 

  

 مدققة 2018ديسمتر  31 

 

 إدا ة

 الموجودات

ادتثما ات 

 مةرفية

األدواق 

 المجمو  شر ات موي ت المالية

  2,117,825  826,045  508,026  695,918  885  86,951 الموجودات

  1,188,069  762,258  174,335  242,630    -  8,846 المطلواات

 
 ناتج مع عمالء  ا جييع فقط. اد المد   أعال  مويـرإا اإل

 ادات المجموعة.إا السيادات الماادتية لكافة القطاعات الت غيلية تتفة مع دي
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 التقسيم الجغرافي .21
 

 عة حسب المناطة الجغرافية التالية :وضع المالي للمجموتعزيزات ائتمانية أ رى  يمكع تالي  الوقت  األ ل في ااعتتا  أي ضماا أ
 

 

االمارات العربية 

 المتحدة

ل مجلس ود

 ن الخليجيوالتعا

 األخرى

سط والشرق األ

 شمال إفريقياو

 األخرى

ا كيـرأم

 باوروأ الشمالية

 آسيا

 عوالمجم أخرى

 591.700 3.877 21.430 1.174 7.870 95.778 461.571 نقد وودائع لدى التنوك

 136.331 45 189 - 14.213 39.199 82.685 ذم  وأ صدة مدينة أ رى

 573.336 19.002 - - 33.146 195.714 325.474 قروض ودلفيات وعقود ايجا  تمويلي

 99.342 - - - - 99.342 - صنادية مدا ة مع شعا  ادتثما ات في

 135.418 - - - - 38.724 96.694 ادتثما ات في شر ات زميلة أ رى

 512.945 10.981 31.320 30.309 6.552 41.006 392.777 ادتثما ات أ رى

 46.789 - 1.297 - 2.146 10.842 32.504 الممتلكات والمعدات

 84.026 - 6.659 - 1.165 27.323 48.879 دةال هرة وموجودات غيـر ملمو

 2.179.887 33.905 60.895 31.483 65.092 547.928 1.440.584 مدققة  يـر غ 2019 يونيو 30 -إجمالي الموجودات

        

 2,117,825  24,307  29,297  30,963  70,219  637,836  1,325,203  )مدققة( 2018ديسمتر  31 -إجمالي الموجودات
 

 سجل االستحقاق .22
 

ة المتتقياة لغاياة تاا ي  ااداتاقاق تاـرالماادد علاى أدااس الف 2019 يونياو 30ااات  ماا فاي والمطلودات وجاول التاالي اداتاقاق المويلخص الجد

نياة ولة األصا  ودايتاا ي  ااداتاقاق انااء علاى  ياـردات التي ليس لديها تا ي  ادتاقاق تعاقدي )*(  قامات اإلدا ة اتقدوجولماالنستة لالتعاقدي. 

 اإلدا ة.
 

 
 أقل من

 أش ر3
3-12 

 أش ر
ع جزئي ومجم

 أقل من سنة
1-5 
 اتوسن

 5أكثر من 
 ع الكليوالمجم اتوسن

  591,700     -   70,448   521,252     -   521,252  نقد وودائع لدى التنوك

  136,331     -   6,354   129,977   57,322   72,655  ذم  وأ صدة مدينة أ رى

  573,336     -   205,495   367,841   258,522   109,319  قروض ودلفيات وعقود ايجا  تمويلي

  99,342     -   99,342     -     -     -  ادتثما ات في صنادية مدا ة مع شعا *

  135,418     -   96,694   38,724   38,724     -  ادتثما ات في شر ات زميلة أ رى*

  512,945     -   211,854   301,091   205,004   96,087  دتثما ات أ رى*ا

  46,789     -   46,789     -     -     -  * الممتلكات والمعدات

  84,026     -   84,026     -     -     -  ال هرة وموجودات غيـر ملمودة*

 مجموع الموجودات
 799,313  

 

559,572  
1,358,885   821,002  -    2.179.887 

       

  444,027     -   59,932   384,095   349,856   34,239  انوك دائنة

  171,827     -   36,730   135,097   85,906   49,191  مطلواات مالية أ رى

  688,942     -   71,005   617,937   99,377   518,560  وأ صدة دائنة أ رى ذم  دائنة

  875,091   875,091     -     -     -     -  وق الملكيةحق

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 601,990  

 

535,139  
1,137,129   167,667   875,091   2,179,887  

    -  (875,091)   653,335   221,756   24,433   197,323  صافي الفجوة في السيولة 

يونيو  30 –كمة اتـرالمالفجوة في السيولة 

 مدققة  يـر غ 2019
 197,323  

 

221,756  
 221,756   875,091   -     -    

 

ديسمتر  31 –ا مة تـرالمالفجوة في السيولة 

 )مدققة( 2018
464,678 514,497 514,497 929,756  - - 
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 بات المحتملةوالمطلوامات تـزاالل .23
 

 ة قائمة تتمث  اما يلي: اات ماتملومطلوامات تـزال عةوالمجم اا لدى 

 يونيو 30 
2019  

ديسمتر  31
2018 

 مدققة  مدققة يـرغ 

    المطلواات الماتملة

 9,533  8.987 ضمانات حسع التنفيل

 16,627  16,627 أ رى

 25,614  26,160 
 

 يت  تاديدما  التزام.إا ضمانات حسع التنفيل الةاد ة مع المستتعد أا 
 

جعة المطلواات الماتملة والقضاايا القانونياة المتداولاة وقامات اتكاويع مخةاص  اافي ألياة  ساائر قاد تن اأ فاي قامت المجموعة امرا

المستقت . وتتضمع المطلواات الماتملة األ رى الز اة / الضرائب المتكتدة مع قتا  المجموعاة لجهاة دالطات الضارائب فاي المملكاة 

ت المجموعة ادتئنافلا مقاا  مل  المطالتة  وااسب اإلدا ة ومست ا ي الضرائب . قدم2013 – 2008العراية السعودية للسنوات مع 

تعتقاد إدا ة المجموعااة أا المخةةاات المقياادة مقااا  أي تعرضااات فا ا ماةالة تلااي المطالتاة داات ول لةاالح المجموعااة  وماع ثاا  

 .ضريتية مي مخةةات  افية
 

 2018ديسمتر  31  2019 يونيو 30 

    االتـزامات

 67,199  - ادية ادتثما  مدا ة مع شعا صن

 147,008  99.171 أ رى

 99.171  214,207 

 

 مدارة نيابة عن عمالء موجودات  .24
ا وادو الة واةفة المليا (  4.9 : 2018ديسمتر  31) 2019 يونيو 30مليا   ما في  4.3التالغة والعمالء  موجوداتوال وتدا  أم

 عة.ودات المجموجوا ت ك  جزءال مع مود  ا   الميزانية و تن موجوداتال عة. تعتتر مل ولية على المجمومس 
 

 معلومات أخرى .25
ل  ماع مجموعاة  علاى اانادما  المقتارح 2019يولياو  11. المنعقادة فاي  ل ار ة شاعا   اايتاال ش.م. العمومياةوافقت الجمعية   نهاية الفترةل احقا

إصادا   ماع  االل اإلنادما   أ ملت ال ر ة عملياة 2019أغسطس  1في المطلواة  القانونيةت الموافقا الاةول علىواعد  .أاوظتي المالية ذ.م.م

 .مجموعة أاوظتي المالية ذ.م.مده  لمساممي لك  واحد  تتلغ د م ده  جديد اقيمة  1.470.720.000


