
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عاع كابيتال ش.م.عـش

  ةحدو البيانات املالية امل
 مدقق الحسابات يـر تقر و 

 2018ديسمبر  31املنتهية في للسنة 
 

 























 شعاع كابيتال ش.م.ع

 حد و امل بيان الدخل
 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية امل 34إلى  1من املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 حدة.و املرفقة جزءا
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 31بر إلى و أكت 1
 2018ديسمبر 

 31إلى  يـر ينا 1
 2018ديسمبر 

 31بر إلى و أكت 1
 2017ديسمبر 

 31إلى  يـر ينا 1
 2017ديسمبر 

 شهر( 12) أشهر( 3) شهر( 12) أشهر( 3)   
 مدقق مدقق يـر غ مدقق مدقق يـر غ إيضاحات  
       

  74,425  18,661  54,418  15,726   ادات الفوائديـر إ

  55,514  21,160  93,450  42,940 23  الرسوم والعموالتادات يـر إصافي 

  6,295  1,315  3,580  1,262   ول اأرباح التد

من استثمارات في صناديق  أرباح / )خسائر(

 (1,620)  1,685 13,732 209 24  مدارة من شعاع 

  134,614  42,821 165,180 60,137   اداتيـر مجموع اإل 

       

 (90,465) (28,723) (130,041) (41,883) 25  مصاريف إدارية وعمومية

 (18,809) (3,639) (30,753) (14,148)   مصاريف الفوائد

 (7,644) (1,850) (11,016) (3,767)    استهالك وإطفاء

  27,320  23,814 (5,605) 2,325 26  صافي - مخصص النخفاض القيمة

 (89,598) (10,398) (177,415) (57,473)   صاريفمجموع امل

قبل  الربح / )الخسارة(صافي 

  45,016 32,423 (12,235) 2,664   )الخسائر(/األرباح من االستثمارات األخرى 

       

األرباح من االستثمارات األخرى  / )الخسائر(

  29,000 (18,233) 9,292 (48,242) 27  بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى 

الشهرة السالبة من االستحواذ على شركة 

 - - 31,446 17,563 33  تابعة

  74,016  14,190 28,503 (28,015)    ة / للسنةتـر )الخسارة( / الربح للف

       

       العائدة إلى:

  74,016  14,190 27,181 (29,249)   مساهمي الشركة األم

 - - 1,322 1,234   رةاملسيط يـر األطراف غ

   (28,015) 28,503 14,190  74,016  

       

  0.069  0.013 0.026 (0.028) 28  (بالدرهمللسهم ) األرباح / )الخسائر(



 تال ش.م.عشعاع كابي

 حد و املالشامل  بيان الدخل
 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 31بر إلى و أكت 1
 2018ديسمبر 

 31إلى  يـر ينا 1
 2018ديسمبر 

 31بر إلى و أكت 1
 2017ديسمبر 

 31إلى  يـر ينا 1
 2017ديسمبر 

 شهر( 12) أشهر( 3) شهر( 12) أشهر( 3)  
 مدقق مدقق يـر غ مدقق مدقق يـر غ  
      

  74,016  14,190 28,503 (28,015)  ة / للسنةتـر )الخسارة( / الربح للف
      

      اآلخرالدخل الشامل )الخسارة(/ 
      

صنفالبنود التي        الربح أو الخسارة: إلىالحقا  قد تُ

      :كة احتياطي إعادة تقييمصافي حر 

 - - (19,022) (18,989)  االستثمارات األخرى  -   

 (532)  367    استثمارات في صناديق مدارة من شعاع -   
      

 (99) (76) 3,417 3,457  فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية 

 (631)  291 (15,605) (15,532)  للسنةة / تـر للف)الخسارة( / الدخل الشامل األخر 
      

  73,385  14,481 12,898 (43,547)  ة / للسنةتـر مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للف
      

      العائدة إلى : 

  73,385  14,481 9,923 (46,433)  مساهمي الشركة األم

 - - 2,975 2,886  املسيطرة يـر األطراف غ

  (43,547) 12,898 14,481  73,385  

 
 
 



 يتال ش.م.عشعاع كاب
  حدو امل التدفقات النقديةبيان 

 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية امل 34إلى  1من املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
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 إلى يـر ينا 1
 2018ديسمبر  31

 إلى يـر ينا 1
 2017ديسمبر  31

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  74,016 28,503  الربح للسنة

    تعديالت لـ :

  7,644  11,016  وإطفاء استهالك

  1,620 (13,732)  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع من )األرباح( / الخسائر 

 (29,000) (9,292)  من استثمارات أخرى بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى  األرباح

 (27,320)  5,605  صافي -مخصصات النخفاض القيمة 

 - (31,446)  الشهرة السالبة من االستحواذ على شركة تابعة

  26,960 (9,346)  دات واملطلوبات التشغيلية ات في املوجو يـر التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ
    

    ات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:يـر التغ

 (27,424) (12,465)  في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى الزيادة 

  179,100 (132,786)  وعقود إيجار تمويلي سلففي قروض و )الزيادة( / النقص 

 ( 38,404)  97,419  نة وأرصدة دائنة أخرى في ذمم دائالزيادة / )النقص( 

  18,781 -  صناديق مدارة من شعاعداد من تـر االس صافي

 159,013 (57,178)  األنشطة التشغيلية)املستخدم في( / الناتج من  صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (214,201) (212,629)  استثمارات اخرى شراء صافي 

 (37,832)  -  صافي االستثمار في شركات زميلة

 -  105,305  صافي النقد من االستحواذ على شركات تابعة

  2,075  4,900  أخرى  شركات زميلة وتوزيعات منأرباح توزيعات 

 (6,257) (5,026)   ممتلكات ومعداتملموسة و  يـر موجودات غصافي شراء 

 (256,215) (107,450)  طة االستثماريةاألنش صافي النقد املستخدم في

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (171,551) 369,963  الزيادة / )النقص( في املبالغ املستحقة للبنوك

 64,730 77,905  الزيادة في مطلوبات مالية أخرى 

 - (21,253)  توزيعات أرباح

 - (25,788)  شراء أسهم خزينة

 (106,821) 400,827  األنشطة التمويلية الناتج من / )املستخدم في( النقدصافي 
    

 (204,023) 236,199  في النقد وما يعادلهالزيادة / )النقص( صافي 

 (113) 3,521  تحويل عمالت أجنبية

 316,324 112,188  النقد وما يعادله في بداية السنة

 112,188 351,908  (7ضاح النقد وما يعادله في نهاية السنة )إي
    

    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

 73,759 53,311  الفائدة املقبوضة

 (21,002) (23,267)  الفائدة املدفوعة

 800 5,842  األرباح املقبوضة

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 ات في حقوق امللكية املوحد يـر بيان التغ
 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 ()العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة
 

  34إلى  1تشكل اإليضاحات من 
ً
 من هذه البيانات املالية املوحدة. ال يتجزأاملرفقة جزءا
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  حقوق ملكية مساهمي الشركة األم  

 املجموع
األطراف 

 يـر غ
 املسيطرة

 جموعامل
احتياطي 
تحويل 
 العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 االستثمارات

خسائر 
 اكمةتـر م

احتياطي 
 قانوني

أسهم برنامج 
الحوافز طويلة 

األجل 
 للموظفين

أسهم 
 خزينة

 رأس املال

 

 2017 يـر ينا 1الرصيد كما في   1,065,000    - (5,341)    - (233,256) (468) (180)  825,755  34  825,789

 الشاملة للسنة (الخسارة) الدخل / مجموع    -    -    -    -  74,016 (532) (99)  73,385    -  73,385

 إلى االحتياطي القانوني محول     -    -    -  7,402 (7,402)    -    -    -    -    -

 2017ديسمبر  31الرصيد كما في   1,065,000    - (5,341)  7,402 (166,642) (1,000) (279)  899,140  34  899,174

 

  

  حقوق ملكية مساهمي الشركة األم

 املجموع
األطراف 

 يـر غ
 املسيطرة

 املجموع
احتياطي 
تحويل 
 العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 االستثمارات

خسائر 
 اكمةتـر م

احتياطي 
 قانوني

أسهم برنامج 
الحوافز طويلة 

األجل 
 للموظفين

أسهم 
 خزينة

 رأس املال

 

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

  9املالية رقم  يـر التقار  ددولي إلعداتطبيق املعيار ال يـر تأث          

 (2)إيضاح  2018 يـر ينا 1كما في     -    -    -    - (44,272)  1,000    - (43.272)    - (43,272) (2)إيضاح  20 يـر ينا 1كما في 

 2018 يـر ينا 1رصيد معاد عرضه كما في   1,065,000    - (5,341)  7,402 (210,914)    - (279)  855,868  34  855,902

 ةتـر الشاملة للف (ةالخسار الدخل / ) مجموع    -    -    -    -  27,181 (18,663)  1,405  9,923  2,975  12,898

 (18توزيعات أرباح معلنة )إيضاح     -    -    -    - (21,253)    -    - (21,253)    - (21,253)

 (19تحويل إلى أسهم الخزانة )إيضاح     - (5,341)  5,341    -    -    -    -    -    -    -

 (19)إيضاح  شراء أسهم خزينة    - (25,788)    -    -    -    -    - (25,788)    - (25,788)

 (33مسيطرة ناتجة من االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح  يـر حصص غ    -    -    -    -    -    -    -    -  107,997  107,997

 (20تحويل إلى االحتياطي القانوني )إيضاح     -    -    - 2.718 (2.718)    -    -    -    -    -

 2018 ديسمبر  31الرصيد كما في   1,065,000 (31,129)    - 10.120 (207,704) (18,663)  1,126  818,750  111,006  929,756

           



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو ل البيانات املالية املو إيضاحات ح
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 اتنشاطالو ني و ضع القانو ال .1
 

موجـــــب كشـــــركة مســـــاهمة عامـــــة فـــــي دبــــــي، اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة ب )"الشـــــركة" أو"الشـــــركة األم"(شـــــعاع كابيتـــــال ش.م.ع  تأسســـــت

 للقـانون االتحـادي رقـم  1979إبريـل  25الصـادر بتـاريخ  6ي رقم يـر املرسوم األم
ً
. )"قـانون الشـركات"( )وتعديالتـه( 2015لسـنة  2ووفقـا

، دبـي، اإلمـارات العربيـة املتحـدة. يـتم تـداول أسـهم الشـركة فـي سـوق دبـي املـالي فـي دولـة 31045إن العنوان املسجل للشـركة هـوص. ب 

 عربية املتحدة.اإلمارات ال
 

أنشــــطة إدارة االســــتثمار واالستشــــارات املاليــــة والتحلــــيالت املاليــــة  مــــن قبــــل هيئــــة األوراق املاليــــة والســــلع ملمارســــةإن الشــــركة مرخصــــة 

 والترويج إلدارة أنشطة الطرح األولي العام وإدراتها.
 

ل و كيز علـــى االســـتثمار فـــي الـــدتــــر عـــة مـــع الو اتيجية متنتــــر سماليـــة او نشـــاطات اســـتثمارية  عـــة"(و شـــركاتها التابعـــة )"املجمو  تمـــارس الشـــركة

اق املـال و شـطة فـي أسـاهـي نو الخليجـي بصـفة خاصـة،  تعـاون الل مجلـس و بقيـة دو لة اإلمارات العربية املتحـدة و دو رة عامة و العربية بص

  الخاصة في املنطقة.و العامة 
 

 :2018مبر ديس 31مة التالية كما في االشركات التابعة الهتمتلك الشركة 

 النشاط الرئيس ي بلد التأسـيـس االســــــم
 الحصة كما في

 2018 ديسمبر  31
 31الحصة كما في 

 2017ديسمبر  31
 ٪100 ٪100 تمويل اإلمارات العربية املتحدة شركة الخليج للتمويل ش.م.ع
 ٪100 ٪100 تمويل اململكة العربية السعودية  شركة الخليج للتمويل ش.م. م

 اإلمارات العربية املتحدة بيتال الدولية املحدودةشعاع كا
مقدم خدمات 

استشارات السوق / 
 التصفية

100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100 خدمات مالية اململكة العربية السعودية ش.م.م. شعاع كابيتال السعودية
 ٪100 ٪100 املاليةالوساطة  مصر ش.م.ع. شعاع لألوراق املالية مصر 

 - ٪100 الوساطة املالية اإلمارات العربية املتحدة (33-الية ذ.م.م. )إيضاح املتكاملة لألوراق امل
 - ٪96.0 الخدمات املالية اإلمارات العربية املتحدة (33-املتكاملة كابيتال ش.م.ع. )إيضاح 

 - %87.2 الخدمات املالية الكويت (33 –شركة أموال الدولة لالستثمار ش.م.ك.ع. )إيضاح 
 ٪94.3 ٪94.3 استشارات األردن ت االقتصادية ذ.م.م آسيا لالستشارا

 ٪100 - الوساطة املالية اإلمارات العربية املتحدة * شعاع لألوراق املالية ذ.م.م
 

ن هــذه الشــركة التابعــة، *  قــررت املجموعــة كجــزء مــن الخطــة املعنيــة بالتعامــل مــع األداء املســتقبلي للمجموعــة البــدء فــي اإلفصــاح عــ

 عـن أنـه أعمـال هــذه الشـركة التابعـةوفًقـ تـمحيـث 
ً

مـن قبــل  يجـري إدارتهـا ا لـذلك تحويـل املوجـودات واملطلوبــات إلـى الشـركة األم فضـال

 شركة املتكاملة لألوراق املالية ذ.م.م.، املستحوذ عليها مؤخًرا.
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 املالية الجديدة واملعدلة  يـر الدولية إلعداد التقار  يـر تطبيق املعاي  -2

 املوحدة على البيانات املالية جوهري  يـر دون أن يكون لها تأث املطبقةاملالية الجديدة واملعدلة ذات الصلة  يـر الدولية إلعداد التقار  ـر ياملعاي 2-1

عن أي  املالية  الجديدة واملعدلة التالية في هذه البيانات املالية املوحدة، ولم يسفر تطبيقها يـر الدولية إلعداد التقار  يـر تم تطبيق املعاي

 ات املستقبلية.تـر ة الحالية والفتـر جوهري على املبالغ املدرجة للف يـر تأث

للفتـرات السنوية  سارية 
 التي تبدأ في أو بعد

حيث تم تعديل املعيار  2016 – 2014املالية  يـر الدولية إلعداد التقار  يـر التحسينات السنوية على دورة املعاي
 28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  1ة رقم املالي يـر الدولي إلعداد التقار 

 2018 يـر ينا 1

 2018 يـر ينا 1 ادات من العقود مع العمالءيـر اال  15املالية رقم  يـر املعيار الدولي للتقار 
 2018 يـر ينا 1 املعامالت بالعمالت األجنبية ومقابل الدفعات املقدمة 22املالية رقم  يـر الدولية للتقار  يـر لجنة املعاي يـر تفس

 2018 يـر ينا 1 الدفع على أساس السهم 2املالية رقم  يـر املعيار الدولي للتقار تعديالت على 
 2018 يـر ينا 1 االستثمارات العقارية 40الدولي رقم  املحاسبي املعيار  تعديالت على

  
 السارية بعد يـر وغاإلصدار قيد ذات الصلة الجديدة واملعدلة  املالية يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي   2-2

 بها بعد: يسري العمللم التي و  املصدرةالتالية  الجديدة واملعدلة اتيـر والتعديالت والتفس املالية يـر الدولية للتقار  يـر املجموعة أي من املعاي تطبقلم 
 

 ات السنوية التي تبدأ في أو بعدتـر للف سارية 
 2019 يـر ينا 1 عقود اإليجار 16املالية رقم  يـر املعيار الدولي للتقار 

 2019 يـر ينا 1 الشكوك املتعلقة بمعامالت ضرائب الدخل 23املالية رقم  يـر الدولية للتقار  يـر لجنة املعاي يـر تفس
 2019 يـر ينا 1 األدوات املالية 9املالية رقم  يـر تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقار 

 2019 يـر ينا 1 كةتـر االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املش 28ولي رقم تعديالت على املعيار املحاسبي الد
حيث تم  2017 – 2015املالية  يـر الدولية إلعداد التقار  يـر التحسينات السنوية على دورة املعاي

 23و  12واملعيارين املحاسبيين الدوليين  11و  3املالية  يـر تعديل املعيارين الدوليين إلعداد التقار 
 2019 يـر ينا 1

 2021 يـر ينا 1 عقود التأمين 17املالية رقم  يـر املعيار الدولي إلعداد التقار 
 

قد يؤثر على  يـر وأن تطبيق هذه املعايالعتمادها سنة أول الجديدة في البيانات املالية املوحدة للمجموعة في  يـر تتوقع املجموعة تطبيق هذه املعاي
يتم االنتهاء من ال يعد أمًرا عملًيا وذلك حتى ذلك التطبيق  يـر معقول حول تأث يـر تقد يـر توفإن قة بالبيانات املالية للمجموعة. املبالغ املدرجة املتعل

 مراجعة تفصيلية.إجراء 
 

 مات املالية املوحدةجوهري على املعلو  يـر املالية الجديدة واملعدلة ذات الصلة املطبقة ولها تأث يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي  2-3
 

 األدوات املالية 9املالية رقم  يـر املعيار الدولي إلعداد التقار 

، 2014فـي يوليـو  املحاسـبة يــر الصـادر عـن املجلـس الـدولي ملعاي األدوات املاليـة 9املالية رقـم  يـر قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقار 

ات يـــر تغ إحـداث 9املاليـة رقــم  يـــر . وقـد نــتج عـن تطبيــق املعيـار الــدولي إلعـداد التقار 2018 يـــر ينا 1ا املعيــار فـي حيـث كـان تــاريخ التطبيـق املبــدئي لهـذ

 .املوحدة البيانات املاليةف بها سابًقا في تـر السياسات املحاسبية وتعديالت على املبالغ املععلى 
 

، عـدم إعـادة إدراج أرقـام املقارنـة، بحيـث 9املالية رقم  يـر عيار الدولي إلعداد التقار وقد اختارت املجموعة، بحسب ما تجيزه األحكام االنتقالية للم

ية للموجـــودات واملطلوبـــات املاليـــة فـــي تـــاريخ التحـــوالت فـــي األربـــاح املســـتبقاة االفتتاحيـــة واالحتياطـــات تــــر يـــتم إثبـــات أي تعـــديالت علـــى القيمـــة الدف

ســـوى  7املاليــة رقـــم  يــــر تم تطبيـــق التعــديالت الالحقـــة بشــأن إفصـــاحات املعيـــار الــدولي إلعـــداد التقار وطبًقـــا لـــذلك، فلــم يـــة الحاليــة. تــــر األخــرى للف

 ة الحالية.تـر للف
 

 ها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.يـر فيما يلي تفاصيل حول تلك املتطلبات وتأث
 

 ( تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية1)
 املوجودات املالية

أو  يــتم تصــنيف أي مــن املوجــودات املاليــة عنــد االعتـــراف املبــدئي كمقــاس: بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل اآلخــر 

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:وُيقاس أي من أدوات الدين بالتكلفة املطفأة إن استوفى كال الشرطين التاليين ولم ُيحدد 
 

 ا به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
ً
 أن يكون األصل محتفظ

 ائم.أن ينتج عن البنود التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية هي فقط دفعات األصل والفائدة على قيمة األصل الق 
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 تتمة -األدوات املالية  9ملالية رقم ا يـر املعيار الدولي إلعداد التقار 
 

 تتمة - ( تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية1)
 تتمة - املوجودات املالية

 

ادلـة يتم قياس أي أي من أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إن استوفى كـال الشـرطين التـاليين ولـم ُيحـدد بالقيمـة الع

 لربح أو الخسارة:من خالل ا
 

  ا به ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريـق تحصـيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة وبيـع املوجـودات
ً
أن يكون األصل محتفظ

 املالية؛ و

 لقائم.أن ينتج عن البنود التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية هي فقط دفعات األصل والفائدة على قيمة األصل ا 
 

ات الالحقــة فــي القيمــة يـــر محــتفظ بــه للتــداول أن تختــار بشــكل نهــائي عــرض التغ يـــر اف املبــدئي بــأي اســتثمار ملكيــة غتـــر يجــوز للمجموعــة عنــد االع

 العادلة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدى.
 

 كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.ويتم تصنيف جميع املوجودات املالية األخرى 

اف املبدئي، أن تختار اختياًرا نهائًيا تحديد أن يتم تصنيف أي من املوجودات املالية التي تسـتوفي تـر وإضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة، عند االع

اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة إن كــان بالتكلفــة أو بالقيمــة العادلــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل  متطلبــات القيــاس

ا لذلك.
ً
 ذلك يزيل أو يحد إلى حد بعيد من التضارب املحاسبي الذي قد ينشأ خالف

 

 املطلوبات املالية
صنف

ُ
 :ة السابقة كُمقاسة الحًقا بالتكلفة املطفأة، وذلك باستثناءتـر ة الحالية والفتـر املطلوبات املالية في الف ت

  املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: حيث يسري التصنيف على املشتقات واملطلوبات املالية األخرى املحددة

اف املبدئي. ويتم عرض األرباح والخسائر على املطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تـر كذلك عند االع

ات في مخاطر اإلئتمان لتلك يـر في القيمة العادلة للمطلوبات املالية والذي ُيعزى إلى التغ يـر جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغبشكل 

جزئًيا في ات في األوضاع السوقية التي تؤدي إلى مخاطر السوق( و يـر املطلوبات، والتي يتم تحديدها على أنها املبلغ الذي ال يعزى إلى التغ

، عدم زيادةفي القيمة العادلة للمطلوب(، وذلك ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه إيجاد، أو  يـر لربح أو الخسارة )املبلغ املتبقي من التغا

 سارة.ات في املخاطر االئتمانية للمطلوبات في الربح أو الخيـر أو الخسائر املتعلقة بالتغ األرباحالتطابق املحاسبي. وفي هذه الحالة يتم عرض 

 اف أو عند تطبيق منهج املشاركة املستمرة. وفي حال لم تـر املطلوبات املالية الناتجة من تحويل موجودات مالية لم تكن مؤهلة إللغاء االع

 إللغاء االع املوجوداتيكن تحويل 
ً

 اف باملطلوب املالي بقيمة املقابل املستلم لقاء التحويل؛ وتـر اف، يتم االعتـر املالية مؤهال

 ود الضمان املالي وتعهدات القروض.عق 
 

 في الجدول التالي، فلم تكن هناك أية تغ وبخالف
ً

ية أو تصنيفات املوجودات تـر ات على القيم الدفيـر فقرات املعلومات املالية املبينة تفصيال
 .2018 يـر ينا 1كما في  9املالية رقم  يـر واملطلوبات املالية عند تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقار 

 

 

التصنيف األصلي 
وفق املعيار املحاسبي 

 39الدولي رقم 

التصنيف الجديد 
وفق املعيار املحاسبي 

 9الدولي رقم 

القيمة الدفتـرية 
 األصلية

 إعادة القياس
القيمة الدفتـرية 

 الجديدة

      املوجودات املالية

      االستثمارات في صناديق ُمدارة من شعاع

بالقيمة العادلة من  متاحة للبيع مالية استثمارية إعادة تصنيف أوراق 

 خالل الربح أو الخسارة

15,160 - 15,160 

      

      استثمارات أخرى 

بالقيمة العادلة من  متاحة للبيع إعادة تصنيف أوراق مالية استثمارية 

 خالل الربح أو الخسارة

9,043 - 9,043 

 88,921 (1,506) 90,427 - - إعادة قياس شركات زميلة أخرى 
      

      قروض وسلف وعقود إيجار تمويلية

 يـر إعادة قياس انخفاض القيمة بموجب املعيار الدولي إلعداد التقار 

 9املالية رقم 

 408,397 (40,766) 449,163 بالتكلفة املطفأة بالتكلفة املطفأة

      

      أخرى  مدينةذمم مدينة وأرصدة 

 يـر القيمة بموجب املعيار الدولي إلعداد التقار إعادة قياس انخفاض 

 9املالية رقم 

 69,094 (1,000) 70,094 بالتكلفة املطفأة بالتكلفة املطفأة
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 تتمة -األدوات املالية  9املالية رقم  يـر املعيار الدولي إلعداد التقار 
 

 تتمة -( تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية 1)
 تتمة -املطلوبات املالية 

 على الخسائر املتراكمة: 2018 يـر ينا 1كما في  9املالية رقم  يـر ج من اعتماد املعيار الدولي إلعداد التقار النات يـر فيما يلي التأث
 

 الخسائر املتراكمة 

 (166,642) (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي وفًقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم 

  املتوقعةعند االعتراف بالخسائر االئتمانية  يـر التأث

 (40,766) وعقود اإليجار التمويليةالقروض والسلف   

 (1,000) مدينة أخرى الذمم املدينة وأرصدة   

 (1,506) استثمارات أخرى   

 (43,272) 

 (1,000) 9املالية رقم  يـر القيمة املحولة من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات عند اعتماد املعيار الدولي إلعداد التقار  يـر تأث

 (210,914) وهو تاريخ االعتماد األولي 2018 يـر ينا 1في  9املالية رقم  يـر صيد االفتتاحي وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقار الر 

 

 التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفائدة
 مقابــل. يــتم تعريــف "الفائــدة" علــى أنهــا املبــدئياف تـــر لــة لألصــل املــالي عنــد االعألغــراض هــذا التقيــيم، يــتم تعريــف "األصــل" علــى أنــه القيمــة العاد

ة زمنية معينة ولخيارات وتكاليف اإلقـراض األساسـية األخـرى تـر للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية املرتبطة باملبلغ األصلي القائم خالل ف

 هامش الربح. )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك
 

. ويشــمل لــألداةاملجموعــة الشــروط التعاقديــة  اعيتـــر تقيــيم مــا إذا كانــت التــدفقات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مــدفوعات أصــل وفائــدة،  وعنــد

  قدمدة تعاقدية  لهذلك تقييم إذا كان األصل املالي 
ُ
 لشرط.توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا ا يـر غت

 

 :تأخذ املجموعة باالعتبارعند إجراء التقييم، 
 

 مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛ يـر أحداث طارئة من شأنها أن تغ 
 رفع القدرة املالية مميزات. 
  ؛والتمديدشروط الدفع املسبق 

  ال  تيبات تعاقدية ملوجوداتـر ت)على سبيل املثال  موجودات معينةالشروط التي تحد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من
 (؛ ويمكن الرجوع فيها

 على سبيل املثال، إعادة ضبط دورية لسعر الفائدة. -القيمة الزمنية للنقود  مقابلالتي تعدل  الخصائص 
 

 

 إعادة التصنيف
نمـوذج أعمالهــا إلدارة املوجــودات  يـــر جموعـة بتغال يـتم تصــنيف املوجـودات املاليــة الحًقـا إلــى االعتـــراف األولـي لهــا، باسـتثناء فــي الفتــرة بعــد قيــام امل

 املالية.
 

 

 إلغـاء االعتـراف
امل إن أي ربح / خسارة متــراكمة معتــرف بهـا فـي الـدخل الشـامل اآلخـر بشـأن اسـتثمارات امللكليـة املحـددة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـ

 استثمارات امللكية املذكورة.اآلخر ال يقيد في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتـراف ب
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 األدوات املالية )تتمة( 9املالية رقم  يـر لي إلعداد التقار املعيار الدو 
 

 

 ( انخفاض القيمة2)

املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  يـر ف املجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية غتـر تع

 الخسارة:

 يها عقود اإليجار التمويلية؛ف واملوجودات املالية األخرى، بما فلالقروض والس 

  استثمارات ديون؛ املصنفةاملوجودات املالية 

  الضمانات املالية.عقود 
 

 لم يتم قيد أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات امللكية.
 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة
منــذ  االئتمــانات فــي جــودة يـــر فــي القيمــة بنــاًء علــى التغ احــل" لالنخفــاضمــن ثالثــة مر نمــوذج " 9املاليــة رقــم  يـــر يوضــح املعيــار الــدولي إلعــداد التقار 

 أدناه: املفصلاملبدئي على النحو  افتـر االع

 شهًرا. 12مخصص بناًء على خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  املجموعة بتكوين ومتق، رةم ول أل روضبالق افتـر االع عند :1 حلةرلما

مخصــــص لخســــائر  بتكــــوينتقــــوم املجموعــــة ، االعتـــــراف األولــــية فــــي مخــــاطر االئتمــــان منــــذ يـــــر زيــــادة كبينــــتج عــــن أي قــــرض عنــــدما  :2املرحلة 

 .عمر الزمني للخسارة االئتمانية املتوقعةاالئتمان املتوقعة على مدار ال

عتبر منخفضة القيمة االئتمانية. تسجل املجموعة  :3املرحلة 
ُ
 .تمانية املتوقعةمخصص للعمر الزمني للخسارة االئالقروض التي ت

 

 ات التالية:يـر هي هيكل املصطلحات للمتغ الخسارة االئتمانية املتوقعةاملدخالت الرئيسية في قياس 

 احتمالية التعثر؛ 

 الخسارة عند التعثر؛ 

 التعرض في حال التعثر 
 

. مســـتقبليةخـــرى. يـــتم تعـــديلها لـــتعكس معلومـــات عموًمـــا مـــن النمـــاذج اإلحصـــائية املطـــورة داخلًيـــا والبيانـــات التاريخيـــة األ  املقـــاييسوتســتمد هـــذه 

 / املدخالت اإلحصائية: املقاييستفاصيل هذه وفيما يلي 
 

 الحتمال التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين. يـر هو تقدية التعثر إن احتمال  - احتمالية التعثر

 يـر تقدعن السداد  التعرض في حال التعثـر يمثل  - التعرض في حال التعثر
ً
 افتــر األخـذ باالعاض ي فـي املسـتقبل، مـع تــر للتعـرض فـي تـاريخ افا

 .يـرتقر ات املتوقعة في التعرض بعد تاريخ اليـر التغي

فـي وقـت معـين. ويسـتند إلـى  يــر للخسارة الناشئة في الحالة التي يحـدث فيهـا التقص يـر اضية هي تقدتـر الخسارة االف  -الخسارة عند التعرض

ديـــة التعاقديـــة املســـتحقة وتلـــك التـــي يتوقعهـــا املقـــرض، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن تحقيـــق أي الفـــرق بـــين التـــدفقات النق

 .الخسارة عند التعثرعنها عادة كنسبة مئوية من  يـر ضمانات. يتم التعب
 

 مرجح لخسائر االئتمان. تقاس على النحو التالي: يـر هي تقد وتعد الخسارة االئتمانية املتوقعة

  أي الفرق بين  العجز النقدي: كالقيمة الحالية لجميع أوجه يـرفي تاريخ التقر  ضة في قميتها االئتمانيةاملنخف يـر غاملوجودات املالية(

 للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة  للمجموعةالتدفقات النقدية املستحقة 
ً
 ( .تحصيلهاوفقا

  ية والقيمة احاللية للتدفقات تـر كالفرق بين إجمالي القيمة الدف :يـراملوجودات املالية املنخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقر

 النقدية املستقبلية املقدرة؛ و

 دادها.تـر عقود الضمان املالي: الدفعات املتوقعة لتعويض صاحب العقد بعد خصم أي مبالغ تتوقع املجموعة اس 

خصــائص مخــاطر  تتشـاركعلـى أســاس جمــاعي ملحـافظ القــروض التــي علـى أســاس فــردي، أو  الخسـارة االئتمانيــة املتوقعــةتقـوم املجموعــة بقيــاس 

معـدل الفائـدة الفعلـي األصـلي اقتصادية مماثلة. ويستند قيـاس بـدل الخسـارة إلـى القيمـة الحاليـة للتـدفقات النقديـة املتوقعـة لألصـل باسـتخدام 

 ، بصرف النظر عما إذا كان ُيقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي.لألصل
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 تتمة -املالية الجديدة واملعدلة  يـر الدولية إلعداد التقار  يـر بيق املعايتط. 2

 جوهري على املعلومات املالية املوحدة )تتمة( يـر املالية الجديدة واملعدلة ذات الصلة املطبقة ولها تأث يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي  2-3

 ألدوات املالية )تتمة(ا 9املالية رقم  يـر املعيار الدولي إلعداد التقار 

 مانيةتاملوجودات املالية منخضة القيمة االئ
مـــا إذا كـــان أي مـــن املوجـــودات املاليـــة املدرجـــة بالتكلفـــة املطفـــأة وموجـــودات الـــديون املاليـــة املدرجـــة  يــــر بتقد يــــر تقـــوم املجموعـــة فـــي تـــاريخ كـــل تقر 

ر أي من املوجـودات املاليـة "منخفضـة القيمـة االئتمانيـة" عنـد ـيعتبئتمانية. و بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة اال 

علــى التــدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املــالي. تتضــمن األدلــة علــى االنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة  ســلبي يـــر ر لــه تأثـوقــوع حــدث أو أكثــ

 البيانات امللحوظة التالية:
 

 ة ؛يـر جهة املصدرة صعوبة مالية كبض أو التـر مواجهة املق 
 خرق للعقد كحاالت التعثر في السداد أو تخطي تاريخ االستحقاق؛ 
 دها املجموعة؛تـر ذلك لن تس يـر إعادة جدولة قرض أو سلفة من قبل املجموعة على أساس أنه بغ 
 ض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ أوتـر احتمالية إعالن املق 
 املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو اختفاء سوق نشط لألوراق 

 

 املعاد هيكلتهااملوجودات املالية 

املالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات املالية  املوجوداتإذا تم إعادة التفاوض على شروط األصل املالي أو تعديلها أو استبدال أحد 

 على النحو التالي: الخسائر االئتمانية املتوقعةلي وقياس ض، يتم عندها تقييم ما إذا كان يجب استبعاد األصل املاتـر للمق
 

  لماليا ألصلا عن لناتجةا لمتوقعةا لنقديةا تلتدفقاا نفإ، القائم باألصل افالعترا ءلغاإ لىإ لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإ ديتؤ لمإذا 
 .األصل القائم من يلنقدا لعجزا في احتسابها يتم للمعدا

  القيمة العادلة املتوقعة للموجودات الجديدة  اعتبار ، عندها يتم اف باألصل القائمتـر االعتوقعة إلى إلغاء إعادة الهيكلة امل أسفرتإذا
من  العجز النقدي احتساباستبعاده. يتم تضمين هذا املبلغ في  القائم في وقتاملالي  األصلعلى أنها التدفق النقدي النهائي من 

باستخدام معدل الفائدة الفعلي  يـر ز النقدي من التاريخ املتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقر . ُيخصم العجاملالية املوجودة اتاملوجود
 األصلي لألصل املالي القائم.

 

 

 الشطب
( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي 

ً
 أو كليا

ً
تستنفذ بشكل عام عندما  ويتم هذا األمر . دادتـر لالسيتم شطب القروض وأوراق الدين )إما جزئيا

املالية املشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل تبقى املوجودات من العمالء. ومع ذلك، قد داد تـر سبل االنتصاف القانونية لالسجموعة امل

 داد املبالغ املستحقة.تـر الس املجموعةاالمتثال إلجراءات 

 

 

 ( عقود الضمان املالي3)
ة سداد دفعات محددة لتعويض صاحب العقد مقابل أي خسارة تكبدها بسبب العقد الذي يقتض ي من املجموعبُيعرف عقد الضمان املالي 

امات الضمان املالي بالتكلفة املطفأة تـز إخفاق أي من املدينين في سداد الدفعات املالية عند استحقاقها وفًقا لشروط أداة الدين. ويتم إدراج ال
 عندما يحتمل دفع املبالغ املالية التعاقدية.

ها العادلة على مدار عمر الضمان أو التعهد. ويتم قياسها الحًقا تالضمان املالي املصدرة مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء قيم ويتم قياس عقود
 قيمة خسارة املخصص، أيهما أعلى. و أالقيمة املطفأة  بهذه

 

 مرحلة انتقالية( 4)

 :ما يليباستثناء  9املالية رقم  يـر ة من سريان املعيار الدولي إلعداد التقار ات على السياسات املحاسبية الناتجيـر التغب العملتم بأثر رجعي 
 

 ية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناتجة من العمل باملعيار تـر ق بين القيم الدفات مقارنة. تم قيد الفر تـر لم يتم إعادة عرض ف
. وطبًقا لذلك، ال تعكس املعلومات 2018 يـر ينا 1تبقاة واالحتياطيات كما في في األرباح املس 9املالية رقم  يـر الدولي إلعداد التقار 

ة تـر باملعلومات املعروضة للف وهي غير قابلة للمقارنة 9املالية رقم  يـر متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقار  2017املعروضة لسنة 
 .9املالية رقم  يـر بموجب املعيار الدولي إلعداد التقار 

 

  ات التالية على أساس الحقائق والظروف الراهنة في تاريخ التطبيق األولي.يـر اء التقدتم إجر 

o .تحديد نموذج األعمال الذي يحتفظ ضمنه باألصل املالي 

o .تحديد أو إلغاء التحديد السابق ملوجودات مالية ومطلوبات مالية محددة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
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 املحاسبيةلسياسات أهم ا. 3
 

 امتـز بيان االل

 للمعايو حدة و تم إعداد البيانات املالية امل
ً
لـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة رقـم و ن االتحـادي لدو متطلبـات أحكـام القـانو  املالية يـر لية للتقار و الد يـر فقا

 (.تعديالتهو ) 2015 لسنة 2
 

 أسس إعداد البيانات املالية

 ملبــدأ و عــة و حــدة للمجمو املتــم إعــداد البيانــات املاليــة 
ً
التــي تــم إظهارهــا بالقيمــة العادلــة. و ات املاليــة و التاريخيــة فيمــا عــدا بعــض األد التكلفــةفقــا

 علــــى القيمــــة العادلـــــة للمقابــــل املــــدفو تعتمــــد التكلفــــة التاريخيــــة عم
ً
الســــعر املحصـــــل مــــن بيــــع أحـــــد  و القيمــــة العادلـــــة هــــ دات.و جــــو ع لقـــــاء املو مـــــا

ق فـي تــاريخ القيــاس، بغـض النظــر عمــا إذا كـان ذلــك الســعر و ام فــي معاملـة منظمــة بــين املشـاركين فــي الســتـــز ع لنقـل االلو دفالســعر املــ أو  داتو جـو امل

  .ى خر أقدر باستخدام تقنية تقييم م أو مالحظ مباشرة 
 

 .فيما يلي السياسات املحاسبية الهامة
 

 حيد البيانات املاليةو أسس ت
 

ـدرج و ، عـة"(و شـركاتها التابعـة )"املجمو بيانـات املاليــة للشـركة األم ة الحـدو البيانـات املاليـة املتتضـمن 
ُ
نتــائج أعمـال هـذه الشـركات التابعـة فـي بيــان ت

 من تاريخ التأسيس و الدخل امل
ً
التـاريخ  و ، فهـاذو الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االسـتححيد و تالتملك حتى تاريخ االستبعاد. يتم  أو حد اعتبارا

هريــة و املعــامالت الجو يــتم حــذف جميــع األرصــدة  .الســيطرةقــف تلــك و حتــى تــاريخ تحيــدها و تيســتمر و الســيطرة عــة علــى و ملجمالــذي تحصــل فيــه ا

 .حيدو التشركاتها التابعة عند و األرباح بين الشركة و 
 

ة لقــــاء مشــــاركتها فــــي يـــــر غائــــد املتو ق فــــي العو حقــــ أو لــــديها تعــــرض  أو علــــى الجهــــة املســــتثمر فيهـــا، ســــلطة عــــة و ن للمجمو تتحقـــق الســــيطرة عنــــدما تكــــ

 على قيمة عائدات املستثمر. يـر للتأثسلطتها لديها القدرة على استخدام و االستثمار، 
 

أكثـر مـن  أو ف فـي بنـد و الظـر و الحقـائق  يــر عة بإعادة تقييم سيطرتها من عدمه على الجهة املستثمر فيهـا اذا كـان هنـاك مـا يؤشـر الـى تغو م املجمو تق

 .رة أعالهو د املذكو البن
 

قــد تــم عرضــها منفصــلة فــي بيــان و عــة و دات التــي ال تمتلكهــا املجمو جــو صــافي املو الخســائر  أو مــن األربــاح  جــزءاملســيطرة  يـــر ق األطــراف غو تمثــل حقــ

 ق املساهمين في الشركة األم. و رة منفصلة عن حقو حد بصو ق امللكية في بيان املركز املالي املو ضمن حقو حد و الدخل امل
 

 اجرة احتساب تاريخ املت

شـــراء  أو عـــة ببيـــع و ام املجمتــــز اف بهـــا بتـــاريخ املتـــاجرة أي تـــاريخ التــــر دات املاليـــة "بالطريقـــة العاديـــة" يـــتم االعو جـــو مبيعـــات املو يات تــــر إن جميـــع مش

ة تــــر دات خــالل فو جــو صــيل املو دات املاليــة التـــي تتطلــب تو جــو املبيعــات للم أو يات تـــر املبيعــات بــالطرق العاديــة تمثـــل املش أو يات تـــر األصــل. إن املش

 ق.و العرف املتبع في الس أو زمنية محددة حسب النظام 
 

 

 

 طريقة الفائدة الفعلية

ات التـي تخصـها. نسـبة تــر زيـع أربـاح الفائـدة علـى الفو تو طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يـتم فيهـا احتسـاب التكلفـة املطفـأة لـألداة املدينـة 

 ال
ً
قعـة لــألداة املدينـة )بمـا فــي ذلـك جميــع و نسـبة التــي يـتم فيهـا خصــم النقـد املقـدر اســتالمه فـي املسـتقبل عبــر املـدة املتالفائـدة الفعليـة هــي تحديـدا

 من نسبة الفائدة الفعلية،  أو عة و م املدفو الرس
ً
شكل جزءا

ُ
(  أو مات( و خصـ أو أخـرى وات وعال تكاليف املعاملة و املستلمة التي ت

ً
)أينمـا كـان مناسـبا

ات و لـألد الفائـدة الفعليـةاملصـاريف بنـاء علـى نسـبة  أو اف بالـدخل تــر يـتم االعو اف املبـدئي. تــر ية عند االعتـر إلى صافي القيمة الدف ة أقصر،تـر عبر ف

 ات املالية املصنفة كمحتفظ بها للتجارة.و املدينة خالف تلك األد
 

 

 دات املالية و جو امل

 .3-2( في اإليضاح 9)بسبب تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم  2018ينايـر  1تم بيان السياسة املعمول بها اعتباًرا من 
 

 اف املبدئي حسب الفئات التالية: تـر داتها املالية عند االعو جو عة مو تصنف املجم

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة -

 ئرالخساو أراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو استثمارات في  -

 سلفو ض و قر  -

 متاحة للبيعاستثمارات  -

 اف املبدئي.تـر قت االعو يتم تحديده و دات املالية و جو غرض املو يعتمد التصنيف على طبيعة و 
 

 الخسائرو راق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو استثمارات في و االستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة 
 

 لتحقيـق أربــاح  أو ذة و راق املاليـة تلــك االسـتثمارات املسـتحو االســتثمارات فـي األ و هـا للمتـاجرة تمثـل االسـتثمارات املحــتفظ ب
ً
التــي يـتم شـراؤها أساســا

أن و رة يمكــن االعتمــاد عليهــا و . إن القيمــة العادلــة لالســتثمارات تحــت هــذا التصــنيف يمكــن قياســها بصــيـــرمــن تقلبــات األســعار علــى املــدى القص

 ة التي ظهرت خاللها.تـر حد في الفو ات في القيمة العادلة يتم ادراجها في بيان الدخل امليـر جة من التغالخسائر الناتو األرباح 
 

 ع باستثناء كافة تكاليف الشراء املرتبطة باالستثمار.و القيمة العادلة للمقابل املدف نهاو كاف املبدئي بالتكلفة تـر هذه االستثمارات عند االع تدرج
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 تتمة - سبيةأهم السياسات املحا. 3
 تتمة -دات املالية و جو امل

 تتمة - الخسائر و راق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو استثمارات في و االستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة 
التـي تحتســب بنــاًء و يمــة العادلــة راق املاليـة بالقو اف املبــدئي، يـتم قيــاس هــذه االسـتثمارات بالقيمــة العادلــة. يـتم تقيــيم اســتثمارات األ تـــر بعـد االعو 

قية لهـــذه االســـتثمارات، يـــتم احتســـاب القيمـــة و فر قيمـــة ســـو اق املاليـــة املعتمـــدة. فـــي حالـــة عـــدم تـــو علـــى آخـــر ســـعر طلـــب لألســـهم املدرجـــة فـــي األســـ

باســـتخدام طريقـــة التـــدفقات  أو  هري لـــألداة التـــي يـــتم تقييمهـــاو املشـــابهة بشـــكل جـــ أو ات املاليـــة املماثلـــة و ق لـــألدو العادلـــة باملقارنـــة مـــع ســـعر الســـ

 طريقة تقييم أخرى معتمدة.  أي أو الخيارات  يـر نماذج تسع أو مة و النقدية املخص
 

درج
ُ
ة تــر حـد للفو راق ماليـة ضـمن بيـان الـدخل املأو في القيمة العادلة لالستثمارات املصنفة كاسـتثمارات فـي  يـر الخسائر الناتجة من التغو األرباح  ت

 حد.و ادات األخرى املحققة من هذه االستثمارات في بيان الدخل امليـر اإل و ائد و الفو زيعات األرباح و . يتم إدراج تيـرغالتي طرأ فيها الت
 

  سلفو ض و قر 
. يـــتم احتســـاب ســـلفو ض و ق تســـمى قـــر و فـــي الســـ متداولـــةليســـت و محـــددة  أو ل دفعـــات ثابتـــة و التـــي لـــديها جـــدو املشـــتقة  يــــر ات املاليـــة غو إن األد

 أي مخصـص مطلـب سلفالو ض و القر 
ً
 إلـى مراجعـة كافـة و التكلفة املطفـأة باسـتخدام طريقـة الفائـدة الفعليـة ناقصـا

ً
ب النخفـاض القيمـة اسـتنادا

 اإل 
ً
ض و عـــة سياســـة تقضـــ ي برصـــد مخصصـــات محـــددة مقابـــل القـــر و املكتســـبة. تعتمـــد املجم يــــر ادات غيــــر املبـــالغ القائمـــة فـــي نهايـــة الســـنة متضـــمنا

فقــط فــي حالـة اســتنفاذ اإلدارة لكافــة  سـلفالو ض و ك فــي تحصــيلها. يـتم شــطب القــر و ي تعتبرهــا اإلدارة أرصــدة مشـكاملقدمــة للعمــالء التـ سـلفالو 

 داد هذه املبالغ.تـر السبل املمكنة الس
 

 الخســـائر حينمـــا يكــــو إن مخصـــص االنخفـــاض فـــي قيمــــة القـــر 
ً
نــــات و د خســــائر محتملـــة ضـــمن مكو جـــو ن هنـــاك دليـــل مــــادي علـــى و ض يغطـــي أيضــــا

التــي تعكــس و ض بنــاًء علــى النمــاذج الســابقة للخســائر و نــات محفظــة القــر و خســائر مك يـــر املــالي. تــم تقد يـــر ض فــي تــاريخ إعــداد التقر و محفظــة القــر 

 ن.و ضتـر املناخ االقتصادي الذي يعمل فيه املق
 

 املتاحة للبيعات االستثمار 
ض و قـــر  أو راق املاليـــة و مصـــنفة كاســـتثمارات األ  يــــر غ أو لفئـــة دات املاليـــة املتاحـــة للبيـــع هـــي ليســـت مشـــتقات، إمـــا مصـــنفة ضـــمن هـــذه او جـــو إن امل

اف املبـــدئي، يـــتم إدراج االســـتثمارات املتاحـــة للبيـــع بالقيمـــة العادلـــة. يـــتم تــــر اســـتثمارات محـــتفظ بهـــا حتـــى تـــاريخ االســـتحقاق. بعـــد االع أو  ســـلفو 

 لســعر اإلقفــال و اق املاليــة و فــي األســ تداولــةع إلــى األســعار املو جاق املاليــة النشــطة بــالر و فــي األســ تداولــةتحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات امل
ً
فقــا

 التكاليف االخرى الالزمة لتحقق قيمة األصل.و لة و املالي املعدل العتبارات نقص السي يـر بتاريخ إعداد التقر 
 

اق املاليــة، و مدرجــة فــي أي مــن األســ يـــر غإذا كانــت  أو دة و رة محــدو بصــلها او تــديــتم  أو ق نشــط، و مدرجــة فــي ســ يـــر ن هــذه االســتثمارات غو عنــدما تكــ

 أو هري و شــــبيهة لهــــا بشــــكل جــــ أو ق ألداة ماليــــة مماثلــــة و ع إلــــى القيمــــة الســــائدة فــــي الســــو يــــتم احتســــاب القيمــــة العادلــــة لهــــذه االســــتثمارات بــــالرج

امــل مماثلـة مســتخدمة فــي عمليــات دمــج و املضــاعفات املتعــددة التــي تأخـذ بعــين االعتبــار عو قعــة و امــل الــربح، التــدفقات النقديـة املتو باسـتخدام ع

للشــراء. يـتم إدراج االسـتثمارات التــي ال يمكـن تقيـيم قيمتهــا  مفاوضـاتقــع لهـذه االسـتثمارات إذا كــان هنـاك و بمبلـغ البيـع املت أو شـراء تمـت حــديثا و 

 ق بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في قيمتها.و ثو العادلة بشكل م
 

بنــد احتيــاطي  ضــمنات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات املتاحــة للبيــع فــي بيــان الــدخل الشــامل األخــر يـــر عــن التغالخســائر الناتجــة  أو األربــاح  تقيــد

يـل صـافي و تح يـتمدات املالية، و جو ل انخفاض في قيمة أحد املو عند حص أو م الشركة بشطب االستثمار و إعادة تقييم االستثمارات. أما عندما تق

 حد لتلك السنة.و التي سبق إدراجها في مخصص إعادة تقييم االستثمار إلى بيان الدخل املو  اكمةتـر الخسائر امل أو األرباح 
 

 مـن خـالل بيـان الـدخل املو عكال تسجل 
ً
كزيـادة فـي احتيـاطي إعـادة تقيـيم االسـتثمارات  بـلحـد و سات خسائر االنخفاض في القيمة املدرجـة سـابقا

 قيد التحقق.
 

 املشتقات

 يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بنهاية كل فو د املشتقات و قات بالقيمة العادلة بتاريخ أبرام عقلي للمشتو يتم التسجيل األ 
ً
ة مالية. تـر الحقا

ط، حيث يتم و مفعلة كأداة تحو الخسائر إال اذا كانت املشتقات مخصصة  أو الخسارة الناتجة يتم تسجيلها مباشرة ضمن األرباح  أو الربح 

 ط.و الخسائر باالعتماد على طبيعة عالقة التح أو االرباح  قت التسجيل بحسابو تحديد 
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 تتمة -أهم السياسات املحاسبية  . 3
 تتمة -دات املالية و جو امل

 دات املاليةو جو اف باملتـر إلغاء االع
عنـدما  أو مـن األصـل املـالي،  اف بأصل مالي فقـط عنـد انتهـاء الحـق املتعاقـد عليـه املتعلـق باسـتالم التـدفقات النقديـةتـر عة بإلغاء االعو م املجمو تق

يـل كافـة و عـة بتحو هريـة إلـى منشـأة أخـرى. إذا لـم تقـم املجمو رة جو ملكيـة األصـل بصـمنـافع و جميـع مخـاطر و يـل األصـل املـالي و عة بتحو م املجمو تق

بة األربــاح املحتجــزة علــى عــة بنســو ف املجمتـــر لــة ملكيتــه، تعو األصــل املحبــالتحكم باســتمرت و هريــة و رة جو يلهــا بصــو تح أو امللكيــة منــافع و مخــاطر 

ملكيـة األصـل املـالي منـافع و هريـة بكافـة مخـاطر و رة جو عـة بصـو ذا احتفظـت املجمإال التـي قـد تـدفعها. و عـن األمـاملتعلقـة بـات و املطلو األصل املـالي 

لة.ن بالرهن عن صافي و اض املضمتـر اف كذلك باالقتـر االعو اف باألصل املالي تـر عة تستمر باالعو ل فإن املجمو املح  املبالغ املحص 
 

الـذمم و  ةضـو املقب ةلغ املقابلـابـع املو مجمـو ية لألصـل تـر فرق بين القيمة الدفال يقيددات املالية بالتكلفة املطفأة كليا، و جو اف باملتـر عند إلغاء االع

 حد.و كية في بيان الدخل املق امللو اكم في حقتـر املو ف بها سابقا في الدخل الشامل األخر تـر الخسائر املع أو مبلغ األرباح و املدينة 
 

 بات املاليةو املطل
 .3-2( في اإليضاح 9املالية رقم  يـر )بسبب تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقار  2018 يـر ينا 1من  املعمول بها اعتباًراالسياسات  بيانتم 

 

  بات مالية اخرى.و كمطل اف املبدئيتـر االعباتها املالية عند و عة مطلو تصنف املجم
 

 بات مالية أخرى و مطل

بالتكلفـــة املطفـــأة باســـتخدام  االحًقـــالتـــي يـــتم قياســـها و  وذمـــم دائنـــة وأرصــدة دائنـــة أخـــرى ســـطة األجـــل و بـــات املاليـــة األخـــرى ذمـــم متو تتضــمن املطل

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

 د الضمان املاليو عق
 .3-2( في اإليضاح 9املالية رقم  يـر دولي إلعداد التقار )بسبب تطبيق املعيار ال 2018 يـر ينا 1تم بيان السياسات السارية من تاريخ 

 

يض املالـــك عـــن الخســـارة التـــي تكبـــدها بســـبب إخفـــاق مـــدين محـــدد فـــي القيـــام و العقـــد الـــذي يتطلـــب مـــن املصـــدر تعـــ و إن عقـــد الضـــمان املـــالي هـــ
 جب أحكام أداة الدين.و قت استحقاقها بمو بدفعات 

 

 أو بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح  اإذا لـــم يـــتم تقيمهـــو عـــة بشـــكل مبـــدئي بالقيمـــة العادلـــة، و جمعـــن امل ةالضـــمان املـــالي الصـــادر  دو عقـــتقـــاس 
 لـ : بالقيمة األعلى االخسائر، يتم قياسه

 دات الطارئة.و جو املو بات الطارئة و املخصصات، املطل 37لي رقم و ملعيار املحاسبي الدا حدده، كما التعاقديام تـز مبلغ االل 

 اف بالدخل.تـر ف به طبقا لسياسات االعتـر اكمي املعتـر رة، االستهالك الو بها بشكل مبدئي ناقص، عند الضر  فتـر القيمة املع 
 

 

 بات املالية و اف باملطلتـر إلغاء االع
عفــىبــات املاليــة، فقــط عنـدما و اف باملطلتـــر عــة االعو املجم تلغـي

ُ
اف بــالفرق بــين تـــر العانتهـاء صــالحيتها. يــتم ا أو إلغاؤهــا  أو اماتها تـــز عــة مــن الو املجم ت

 حد.و اجب الدفع في بيان الدخل املو  أو ع و املقابل املدفو اف بها تـر بات املالية التي تم إلغاء االعو ية للمطلتـر القيمة الدف
 

 االستثمارات في شركات زميلة
عـة مـن و لـة هـي املنشـأة التـي تـؤثر فيهـا املجمق امللكية املحاسبية. الشركة الزميو يتم إدراج االستثمارات في الشركات الزميلة على أساس طريقة حق

فـي القـدرة علـى املسـاهمة فـي القـرارات املتعلقـة بالسياسـات املاليــة  يـــر الكب يــر يتمثـل التأثو كة. تــر الحصـص فـي املشـاريع املش أو الشـركات التابعـة  يــر غ

ل و فقــــا ًلطريقــــة حقــــو ذه السياســــات. ها علــــى هــــيــــر بالشــــراكة مــــع غ أو حــــدها و ن مســــيطرة و ان تكــــ يـــــر التشـــغيلية الســــتثمار مــــن غو  ق امللكيــــة، تســــج 

 لتسـجيل حصـة املجمو حـد بالتكلفـة و االستثمارات في الشركات الزميلة في بيان املركـز املـالي امل
ً
الخسـائر  أو عـة مـن صـافي األربـاح و يـتم تعـديلها الحقـا

تتضــمن و عــة فــي هــذه الشــركة الزميلــة )و يد علــى حصــة املجمتـــز التــي و الــدخل الشــامل االخــر للشــركة الزميلــة. تســجل  الخســائر فــي الشــركة الزميلــة و 

ل، جو ائد طو الف
 
 من صافي استثمارات املجمو يلة األجل التي تشك

ً
، جزءا

ً
اف بالخسائر اإلضـافية فقـط إلـى تـر يتم االعو عة في الشركة الزميلة( و هريا

 و ن فيه الشركة ملزمة قانو الحد  الذي تك
ً
 يم دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.إذا قامت بتقد أو تعاقديا  أو نيا

 

بــات املحتملـــة و املطلو بـــات و املطلو دات و جــو عــة فـــي صــافي القيمــة العادلـــة للمو اذ علــى حصـــة املجمو اف كشـــهرة بفــائض تكـــاليف االســتحتـــر يــتم االع

ل الشــــهرة ضــــو ف بهــــا كمــــا فــــي تــــاريخ االســــتحتـــــر املعو املتعلقــــة بالشــــركة الزميلــــة و القابلــــة للتحديــــد  ية لالســــتثمار، يــــتم تـــــر من القيمــــة الدفاذ. تســــج 

 بفــائض حصــة املجمتـــر االع
ً
بــات املحتملــة القابلــة للتحديــد علــى تكــاليف و املطلو بــات و املطلو دات و جــو عــة فــي صــافي القيمــة العادلــة للمو اف مباشــرة

 حد.و اذ ضمن بيان الدخل املو االستح
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مــن انخفــاض القيمــة فيمــا يتعلــق  اف بــأي خســارةتـــر ري االعو لتحديــد مــا إذا كــان مــن الضــر  39لي رقــم و يــتم تطبيــق متطلبــات املعيــار املحاســبي الــد

فقـا و ي القيمـة لالنخفـاض فـية لالستثمار )بما في ذلـك الشـهرة( تـر رة، يتم اختبار كامل القيمة الدفو عند الضر و عة في شركة زميلة. و املجم باستثمار 

القيمـة العادلـة ناقصـا تكـاليف و داد )أعلى قيمة فـي االسـتخدام تـر احد من خالل مقارنة املبلغ القابل لالسو  كأصل 36لي رقم و ملعيار املحاسبة الد

املسـلم بـه أن أي عكـس مـن و ية لالسـتثمار. تــر ف بهـا جـزءا مـن القيمـة الدفتــر تشـكل أي خسـارة انخفـاض القيمـة املعو ية، تـر البيع( مع قيمته الدف

 داد لالستثمار.تـر لالس ةالقابل إلى الحد الذي ازدادت به القيمة 36لي رقم و فقا ملعيار املحاسبة الدو يجب أن تعالج خسارة انخفاض 
 

املقيمـة بالقيمـة قية املتبهري في تلك الشركة الزميلة، تصنف االستثمارات و الج يـر عة للتأثو عند استبعاد أية شركة زميلة ينتج عنه فقدان املجم

يــتم تضــمين الفــرق بــين و . 39لي رقــمو فقــا ملعيــار املحاســبة الــدو اف املبــدئي كأصــل مــالي تـــر تعتبــر بالقيمــة العادلــة عنــد االعو العادلــة فــي ذلــك التــاريخ 

الناتجــــة عـــن اســـتبعاد الشــــركة الخســـارة  أو قيمتــــه العادلـــة فـــي تحديــــد الـــربح و زعـــة علــــى الفائـــدة املحتجـــزة و ية للشــــركة الزميلـــة املتــــر القيمـــة الدف

اف بهـا فـي الـدخل الشـامل األخـرى فـي مـا يتعلـق بتلـك الشـركة تــر عة باحتساب جميع املبالغ التي سـبق االعو م املجمو تق ،الزميلة. باإلضافة إلى ذلك

طبقا لـذلك، و بات ذات الصلة. و طلاملو دات و جو با إذا قامت الشركة الزميلة مباشرة باستبعاد املو ن مطلو الزميلة على األساس نفسه الذي قد يك

خسـارة  أو ف بها سابقا في الدخل الشامل األخـر عـن طريـق تلـك الشـركة الزميلـة كـربح تـر الخسارة املع أو إذا كان من املحتمل إعادة تصنيف الربح 

الخســـارة )كتعـــديل  أو يـــة للـــربح ق امللكو الخســـارة مـــن حقـــ أو عـــة تصـــنيف الـــربح و بـــات ذات الصـــلة، تعيـــد املجمو املطل أو دات و جـــو عنـــد اســـتبعاد امل

 هري على تلك الشركة الزميلة.و ها الجيـر عة تأثو إعادة تصنيف( عندما تفقد املجم
 

 يـرد التأجو عق

  يـر خدمات التأجالعام خالل عة و املجم قدمت
ُ
ط عقـد االيجـار نقـل و يلية عندما تحقق شر و د إيجار تمو د اإليجار كعقو صنف عقبصفتها املؤجر. ت

 د إيجار تشغيلية.و د اإليجار األخرى كعقو يتم تصنيف جميع عق ، بينمانافع امللكية إلى املستأجرمو كافة مخاطر 
 

د اإليجـار. و عـة فـي عقـو يلي ضـمن الـذمم املدينـة بقيمـة صـافي اسـتثمار املجمو التمـ د االيجـار و جـب عقـو املبالغ املستحقة من املستأجرين بم قيديتم 

عـة املسـتحق فيمـا و ري ثابـت علـى صـافي اسـتثمار املجمو ات املحاسـبية بحيـث تعكـس معـدل عائـد دتــر الفيلي إلى و التم يـر يتم تخصيص دخل التأج

 د اإليجار.و عقبيتعلق 
 

ة عقـــد اإليجـــار ذات الصـــلة. تضـــاف التكـــاليف تــــر د اإليجـــار التشـــغيلية علـــى أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى فو يـــتم إثبـــات دخـــل اإليجـــار مـــن عقـــ

ف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت تـــر معو ية لألصــل املــؤجر تـــر تيب عقــد إيجــار تشــغيلي علــى القيمــة الدفتـــر و ض و افــي التفــ ليــة املتكبــدةو املباشــرة األ 

 ة اإليجار.تـر على مدى ف
 

 املعداتو املمتلكات 

اجع القيمــــة تـــــر اف بتـــــر يــــتم االعو اكمة لالنخفــــاض. تـــــر أي خســــائر مو اكم تـــــر املعــــدات بســــعر التكلفــــة بعــــد طــــرح االســــتهالك املو يــــتم إدراج املمتلكــــات 

ذلـــك باســـتخدام طريقـــة القســـط الثابـــت. تـــتم و قعـــة، و ة الخدمـــة املتتــــر دات )باســـتثناء األراضـــ ي( نـــاقص مـــدى فو جـــو تقيـــيم امل أو لشـــطب التكلفـــة 

املحتســـب علـــى أســـاس  ر يــــات فـــي التقديــــر مـــع أثـــر أي تغ يــــر ة كـــل تقر تــــر طريقـــة االســـتهالك فـــي نهايـــة فو  املتبقـــيالعمـــر و مراجعـــة العمـــر اإلنتـــاجي املقـــدر 

ات املقدرة الستعمالها كمـا تـر دات على أساس الفو جو اض ي للمتـر يتم تقييم االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر االفو مستقبلي. 

 يلي:
 

 

 سنوات 5 – 1     أثاث وتحسينات على مباني مستأجرة

 سنوات 5 – 3     أجهزة مكتبية، أجهزة حاسب الي و برامج

 سنوات 4      ياراتس

 سنة 40      مباني
 

املتوقـــع تحقيـــق فوائـــد اقتصـــادية مـــن جـــراء  يــــر اف بـــأي مـــن عناصـــر املمتلكـــات واملعـــدات عنـــد االســـتبعاد أو عنـــدما يكـــون مـــن غتــــر يـــتم إلغـــاء االع

عـــدات بـــالفرق بـــين املتحصـــل مـــن البيــــع االســـتخدام املتواصـــل لألصـــل. تحـــدد األربـــاح أو الخســـائر الناتجـــة عـــن اســــتبعاد أو بيـــع أي مـــن األالت وامل

 ية لألصل ويتم تسجيلها في بيان الدخل املوحد.تـر والقيمة الدف
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جـد أي دليـل علـى و  إنو . ض فـي قيمتـهدات النخفاو جو يفيد بتعرض أي من املدليل  دو جو عن  تقييًما تبحث فيه يـر عة بتاريخ كل تقر و املجم تجري 

مبلـــغ األصــل القابـــل  يمثــلداد. تـــر املبلــغ القابـــل لالس يـــر عـــة بتقدو م املجمو ي لالنخفــاض فــي القيمـــة، تقــو عنــدما يتطلـــب إجــراء اختبــار ســـن أو ذلــك، 

 تكاليف البيع و حدة تو  أو داد القيمة العادلة لألصل تـر لالس
ُ
 أو ز املبلـغ املـدرج لألصـل أو أعلى. عنـدما يتجـقيمته املستخدمة أيهما و ليد النقد ناقصا

 فـي القيمـة تــر ليد النقـد املبلـغ القابـل لالسو حدة تو 
ً
اف بخسـائر تــر يـتم االعو داد. تــر يـتم تخفيضـه إلـى املبلـغ القابـل لالسو داد، يعتبـر األصـل منخفضـا

 حد.و انخفاض القيمة في بيان الدخل امل
 

أثنــاء تقيــيم القيمــة املســتخدمة باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضــريبة يمــة العادلــة الحاليــة لهــا يــتم خصــم التــدفقات النقديــة املســتقبلية للقو 

 تكـاليف البيـع، و د و ق الحالية للقيمة الزمنية للنقو الذي يعكس تقييمات السو 
ً
املخاطر املقتصرة على األصل. أثنـاء تحديـد القيمـة العادلـة ناقصـا

 أو م و للعمـــ تداولـــةتثبيـــت هـــذه االحتســـابات بمضـــاعفات، تقيـــيم أســـعار أســـهم الشـــركات التابعـــة املذج التقيـــيم املناســـب. يـــتم و يـــتم اســـتخدام نمـــ

 فرة األخرى.و مؤشرات القيمة العادلة املت
 

 بأن خسـائر االنخفـاض فـي القيمـة املثبتـة سـاب يـر دات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ التقر و جو بالنسبة للم
ً
 فيما إذا كان هناك مؤشرا

ً
قا

ليــد النقــد. يـــتم و حــدة تو  أو بتقيـــيم املبلــغ املمكــن تحصــيله لألصـــل  ذلــك املؤشــر  دو جــو عــة عنـــد و م املجمو تقــو انخفضــت.  أو دة و جـــو ربمــا لــم تعــد م

 فقط إذا كان هناك تغ
ً
اضات املستخدمة لتحديد مبلـغ األصـل املمكـن تحصـيله منـذ تـر في االف يـر عكس خسائر االنخفاض في القيمة املثبتة سابقا

يزيـد  أو ية لألصـل عـن املبلـغ املمكـن تحصـيله، تــر يد القيمـة الدفتــز دة لكـي ال و ة. إن عملية العكس محـديـر تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة األخ

تم ات ســابقة. يــو اف بخسـارة االنخفــاض فــي القيمــة لألصـل فــي ســنتـــر عـن املبلــغ املــدرج الــذي سـيتم تحديــده، بعــد طــرح االسـتهالك، إذا لــم يــتم االع

 حد.و اف بذلك العكس في بيان الدخل املتـر االع
 

 ات املستقبلية.تـر ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الف
 

 

 

 إثبات الدخل

ة من الخدمات التي تقدمها املجموعـ متنوعةادات الرسوم، والتي ال تشكل جزًءا من معدل العائد الفعلي لألداة املالية، من مجموعة يـر تكتسب إ

ادات من العقود املبرمة مع العمالء". ويقض ي املعيار الدولي إلعداد يـر "اإل  15املالية رقم  يـر املعيار الدولي إلعداد التقار وفق  وتحتسبإلى عمالءها، 

حـدد فـي العقـد مـع العمليـل ويسـتثني يـر أن تقيس املجموعة إ 15املالية رقم  يـر التقار 
ُ
املبـالغ املحصـلة بالنيابـة عـن ادات الرسوم بناًء على املقابل امل

 . وتقيد املجموعة اإليلرادات عند تحويلها السيطرة على أي منتج أو خدمة إلى العميل.يـرالغ
 

 ادات الرسوم على النحو التالي:يـر ويتم احتساب إ

  ثال، الرسوم الناتجة من املفاوضات ادات عند االنتهاء من تنفيذ العمل )على سبيل امليـر ادات املكتسبة من تنفيذ عمل جوهري كإيـر تقيد اإل

 مثل إجراء ترتيب لالستحواذ على حصص أو سندات أخرى(؛ يـر أو املشاركة في املفاوضات املتعلقة بمعاملة للغ
 

  قيــــــد اإل
ُ
ادات حــــــال تقــــــديم الخــــــدمات )علــــــى ســــــبيل املثــــــال، رســــــوم إدارة األصــــــول واملحــــــافظ يـــــــر ادات املكتســــــبة مــــــن تقــــــديم خــــــدمات كإيـــــــر ت

 ات اإلدارية األخرى ورسوم الخدمات(؛ وواالستشار 
 

 

  قيد اإل
ُ
 ادات واملصاريف الناتجة من الرسوم والعموالت األخرى عندما يتم إجراء أو استالم الخدمات ذات الصلة.يـر ت

 

 

 ، مو ائـد باإلضـافة إلـى الرسـو ادات الفيــر إيـتم قيـد 
ً
مـا لـم يكــن الفائـدة الفعليـة  باسـتخدام طريقـة،  مـن العائـد الفعلـي لألصـل املــاليالتــي تعتبـر جـزءا

 في تحصيلها. يتم تعليق االعو مشك
ً
 دات املالية منخفضة القيمة.و جو ائد عندما تصبح املو ادات الفيـر اف بإتـر كا

 

ية ن مـن املحتمـل أن املنـافع االقتصـادو مـن حـق املسـاهمين فـي اسـتالم الـدفعات )شـرط أن يكـالتأكـد أرباح االسـتثمارات عنـدما يـتم  اتاديـر إ تقيد

 (.يمكن االعتماد عليهجدت، يمكن قياسها بشكل و التكاليف، إن و ادات يـر اإل و عة و ف تتدفق إلى املجمو س
 

 

 

 

 

 

 املخصصات 

مــع تســوية االلتـــزام باملجموعــة  يحتمــل معــه مطالبــةيــتم االعتـــراف باملخصصــات عنــدما يكــون هنــاك التـــزام علــى املجموعــة نتيجــة لحــدث ســابق 

ات للمقابـــــل املطلـــــوب لتســـــديد يــــــر . إن القيمـــــة املعتــــــرف بهـــــا كمخصـــــص تعـــــد أفضـــــل التقدموثـــــوق االلتــــــزام بشـــــكل  قيمـــــة يــــــر تقدل وجـــــود إمكانيـــــة

املؤكــدة املحيطــة بااللتـــزامات. عنــد قيــاس  يـــر ات غيـــر االلتـــزامات الحاليــة كمــا فــي نهايــة الفتـــرة املحاســبية، مــع األخــذ بعــين االعتبــار املخــاطر والتقد

تـدفق النقـدي املقـدر لتسـديد االلتــزام الحـالي، فـإن قيمتـه الدفتــرية هـي القيمـة الحاليـة لتلـك التـدفقات النقديـة )عنـدما املخصص على أساس ال

، فإنـه يكون أثر القيمة الزمنية للمال جوهريا(. عنـد توقـع استــرداد بعـض أو جميـع املنـافع االقتصـادية املطلوبـة لتسـديد االلتــزام مـن طـرف ثالـث

 مــن أن التسـديدات ســوف يــتم تحصــيلها وأن تكــون املبـالغ املدينــة قابلــة للقيــاس بشــكل يـتم تســجيل امل
ً
بــالغ املدينــة كأصــل إذا مـا تــم التأكــد فعــال

 موثوق.
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 دفعات على أساس األسهمال

تعويضـــات حســـب قيمـــة األســـهم حيـــث يقـــدم املوظفـــون  بعـــض املـــوظفين )مـــن ضـــمنهم كبـــار املســـؤولين( فـــي املجموعـــة مكافـــآت علـــى شـــكليتلقـــى 

 الخدمات مقابل أدوات حقوق امللكية )"معامالت على أساس أسهم امللكية"(
 

 معامالت على أساس أسهم امللكية 
م تحديـــد القيمـــة ع إلـــى القيمـــة العادلـــة بتـــاريخ مـــنح املكافـــآت. يـــتو ظفين يـــتم قياســـها بـــالرجو إن تكلفـــة املعـــامالت علـــى أســـاس أســـهم امللكيـــة مـــع املـــ

 مناسب. يـر ذج تسعو العادلة باستخدام نم
 

 

تنتهـــي بتـــاريخ اســـتحقاق و ط األداء و ة التـــي أنجـــزت فيهـــا شـــر تــــر ق، علـــى مـــدى الفو باإلضـــافة للزيـــادة املقابلـــة فـــي الحقـــ ،يـــتم تثبيـــت تكلفـــة املعـــامالت

حتـــــى تـــــاريخ  يــــــر ت علـــــى أســـــاس أســـــهم امللكيـــــة بتـــــاريخ كـــــل تقر ف الكلـــــي املثبـــــت عـــــن معـــــامال و "(. إن املصـــــر االســـــتحقاقظفين )"تـــــاريخ و املكافـــــأة للمـــــ

. إن عنـد االســتحقاقق التـي سـيتم منحهـا و ات الحقـو عـة لعــدد أدو األمثـل للمجم يــر التقدو ة املـنح تــر ، يعكـس املجـال الـذي انتهـت فيــه فالسـتحقاقا

ف الكلـي املثبـت فـي و يمثـل الحركـة فـي املصـر  ظفينو منـافع املـو ب اتـو املسـجلة ضـمن ر و  ةتــر للف حـدو امل اداتيــر ل إلـى بيـان اإل و املح أو ف و املبلغ املصر 

 .بشكل نهائي ستحقاف بأي مصاريف للمكافآت التي لم تتـر ة. لم يتم االعتـر نهاية الفو بداية 
 

 ظفينو نهاية الخدمة للممنافع 

املنـافع سـتند املبـالغ املسـتحقة الـدفع عـن هـذه ظفين. تو نهايـة الخدمـة للمـمنـافع اجبـة الـدفع لقـاء و ين مخصصات للمبـالغ الو عة بتكو م املجمو تق

 إلتمام الحد األدنى من فو ظفين خضو ل مدة الخدمة للمو طو على الراتب النهائي 
ً
نـافع املقعـة لهـذه و ة الخدمـة. يؤخـذ مخصـص للتكـاليف املتتـر عا

 ة الخدمة.تـر على مدى ف
 

ق تقاعــد تــم تأسيســه مــن قبــل الهيئــة العامــة و عــة مســاهمات فــي صــندو ملــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، تقــدم املجو اطني دو ظفين مــو ص املــو بخصــ

ظفين. تقتصـر و اتـب املـو تحتسب كنسـبة مـن ر و  1999لسنة  7مارات العربية املتحدة رقم لة اإل و ن دو طبقا لقانالتأمينات االجتماعية و للمعاشات 

ل للمصاريف عند استحقاقهو عة على هذه املساهمات و امات املجمتـز ال  ا.التي تحم 
 

 املعامالت بالعمالت األجنبية

عـة باسـتخدام العملـة الرئيسـية فـي البيئـة االقتصـادية التـي تعمـل فيهـا الشـركة و في البيانات املالية من كل من شـركات املجم املدرجةد و البن تقاس

  .للشركة تخدمهاالتي تسالعملة  بالدرهم اإلماراتي حيث أنهحدة و "(. تعرض البيانات املالية املاملستخدمة)"العملة 
 

بيـان جب أسـعار الصـرف السـائدة فـي تـاريخ و إلى الدرهم بمبيان املركز املالي بات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ و املطلو دات و جو املجمة تـر يتم 

 حد.و في سعر الصرف ضمن بيان الدخل امل يـر الخسائر الناتجة عن التغي أو . يتم إظهار األرباح املركز املالي
 

يـــل نتـــائج و يـــتم تحو املـــالي.  يــــر باســـتخدام أســـعار الصـــرف الســـائدة بتـــاريخ التقر حيـــد و التبـــات الشـــركات التابعـــة عنـــد و مطلو دات و جـــو يـــل مو تم تحيـــ

املحاســبة علــى و البيانــات املاليــة  حيــدو قــات العمــالت االجنبيــة الناتجــة عــن تو تــدرج فر  ســط أســعار الصــرف لتلــك الســنة.و عملياتهــا باســتخدام مت

(. يـر زعة إلى األطراف غو ق امللكية مباشرة ضمن الدخل الشامل )مو أساس حق
ً
 املسيطرة إن كان مناسبا

 

املتعلـق بتلـك و ق امللكيـة و فـي حقـ بنـد منفصـلاكم فـي تــر املو ف به في الدخل الشامل األخر تـر املؤجل املع جموععند بيع منشأة أجنبية فإن املبلغ امل

 الخسائر عند البيـع. أو حد كجزء من األرباح و اف به في بيان الدخل املـر تالعمليات األجنبية املحددة يتم االع
 

 

 ما يعادله و النقد 

 أو م و يـ 90ة األجـل التـي تسـتحق خـالل يــر اإليـداعات قصو حـد فـي اإليـداعات النقديـة و ما يعادله ألغراض بيـان التـدفقات النقديـة املو يتمثل النقد 

 أقل.
 

 

 

 

 أسهم الخزينة

ت األســهم املســتحوذة )أســهم الخزينــة( مــن حقــوق امللكيــة وتحتســب علــى أســاس املتوســط املــرجح للتكلفــة. لــم يــتم االعتـــراف يــتم خصــم اســتثمارا

 بأية خسائر أو أرباح في بيان الدخل عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية التابعة للمجموعة.
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 عمالاندماج األ 

املحاســبة عــن عمليــات االســتحواذ علــى الشــركات باســتخدام طريقــة الشــراء. يــتم قيــاس املقابــل املحــول فــي انــدماج األعمــال بالقيمــة العادلــة،  تــتم

جموعة إلى والتي يتم احتسابها كمجموع القيمة العادلة في تاريخ االكتتاب للموجودات املحولة من قبل املجموعة واملطلوبات املتكبدة من قبل امل

 قيــدتصــدرها املجموعــة فــي مقابــل الســيطرة علــى الشــركة املســتحوذ عليهــا. يــتم التــي  املــالكين الســابقين للشــركة املســتحوذ عليهــا وحصــص امللكيــة

 التكاليف املتعلقة بااالستحواذ عموًما في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
 

املفتــــرضة بقيمتهــــا العادلـــة، باســــتثناء أن املوجــــودات أو  وااللتزامــــاتدة التــــي تــــم اكتســـابها فـــي تــــاريخ االســـتحواذ، يــــتم االعتــــراف بــــاملوجودات املحـــد

يـار املحاسـبي املطلوبات الضريبية املؤجلة واملوجودات أو املطلوبات املتعلقة بتـرتيبات استحقاقات املـوظفين يـتم االعتــراف بهـا وقياسـها وفًقـا للمع

 .التـرتيبعلى  19ملحاسبة الدولي ضريبة الدخل ومعيار ا 12الدولي رقم 
 

 الشهرة
املســـيطرة فـــي الشـــركة املســـتحوذ عليهـــا والقيمـــة العادلـــة  يــــر تقـــاس الشـــهرة علـــى أنهـــا الفـــائض فـــي قيمـــة املقابـــل املحـــول ومبلـــغ أي مـــن الحصـــص غ

الغ املوجــودات املسـتحوذة واملطلوبــات لحصـة امللكيـة املحتجــزة سـابًقا للشـركة املســتحوذة فـي الشـركة املســتحوذ عليهـا )إن وجـدت( علــى صـافي مبـ

ابلـة املتكبدة القابلة للتحديد وذلـك فـي تـاريخ االسـتحواذ. وفـي حـال تخطـت بعـد ذلـك صـافي مبـالغ املوجـودات املسـتحوذة واملطلوبـات املتكبـدة الق

ســتحوذ عليهـــا والقيمــة العادلــة لحصـــة املســيطرة فـــي الشــركة امل يـــر للتحديــد فــي تــاريخ االســـتحواذ مبلــغ املقابــل املحـــول ومبلــغ أي مــن الحصـــص غ

ربح امللكيــة املحتجــزة ســابًقا للشــركة املســـتحوذة فــي الشــركة املســتحوذ عليهــا )إن وجـــدت(، فيــتم قيــد الزيــادة علــى الفـــور فــي الــربح أو الخســارة كـــ

 أو شهرة سالبة. شراء صفقة
 

 خســـائر  االســـتحواذ علـــى العمـــلا هـــي محـــددة فـــي تـــاريخ بالتكلفـــة كمـــ أي مـــن الشـــركات االســـتحواذ علـــىيـــتم تســـجيل الشـــهرة الناتجـــة عـــن 
ً
ناقصـــا

 انخفاض القيمة املتـراكمة، إن وجدت.
 

كــل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد التابعــة للمجموعــة )أو مجموعــات مــن وحــدات  إلــىالشــهرة  تخصــيصألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة، يــتم 

 .عمليات الدمجمزيد من توليد النقد( التي من املتوقع أن تستفيد من 
 

مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة. إذا كان  عند وجود بتكرار يتم اختبار وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها لتحديد قيمتها سنوًيا، أو 

 
ً
لخفـض القيمـة الدفتريـة  املبلغ القابل لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من قيمته الدفترية، يتم تخصيص خسارة االنخفاض في القيمة أوال

أي خسارة انخفـاض فـي  قيدفي الوحدة. يتم  حصة كل أصلاألخرى للوحدة التناسبية على أساس  املوجوداتألي شهرة مرتبطة بالوحدة ثم إلى 

 الحقة.ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة املعترف بها للشهرة في الفترات ال، بينما القيمة للشهرة مباشرة في الربح أو الخسارة
 

 توليد النقد ذات الصلة، يتم إدراج املبلغ الخاص بالشهرة في تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد.أي من وحدات عند استبعاد 
 

 املسيطرة يـر الحصص غ
مــن صــافي موجــودات املنشــأة فــي حالــة التصــفية يمكــن  تناســبيةحصــة  والتــي تمثــل ملكيــة وتخــول لحائزيهــااملســيطرة واململوكــة  يـــر إن الحصــص غ

املســـيطرة مـــن املبــــالغ املعتــــرف بهـــا املوجــــودات الصـــافية املحـــددة للشــــركة  يــــر قياســـها مبـــدئًيا بالقيمـــة العادلــــة أو بالحصـــة النســـبية للحصــــص غ

املســيطرة بالقيمــة  يـــر األخــرى مــن الحصــص غاملســتحوذ عليهــا. يــتم اختيــار أســاس القيــاس علــى أســاس كــل معاملــة علــى حــدة. يــتم قيــاس األنــواع 

 املالية الدولية. يـر العادلة أو، عند االنطباق، على األساس املحدد في معيار آخر إلعداد التقار 
 

 

 املقابل املحتمل
بـل طـار ، يـتم عندما يشتمل املقابـل الـذي تـم تحويلـه مـن قبـل املجموعـة فـي مجموعـة أعمـال علـى موجـودات أو مطلوبـات ناتجـة عـن تــرتيب مقا

ات يــر ويـتم تعـديل التغانـدماج األعمـال.  عمليـة بالقيمة العادلة بتـاريخ الشـراء ويـتم تضـمينه كجـزء مـن املقابـل املحـول فـي املحتملقياس املقابل 

وتمثـل . لـة علـى الشـهرة.وفق املقابل املحول بحيث تصبح تعديالت تتعلق بفترة القياس بأثر رجعي إضافة إلى التعديالت املقاب لةدلعاا لقیمةاعلى 

ناتجـــة عـــن معلومـــات إضـــافية تـــم الحصـــول عليهـــا خـــالل "فتــــرة القيـــاس" )والتـــي ال يمكـــن أن تتجـــاوز ســـنة التعـــديالت التعـــديالت فتــــرة القيـــاس ال

 .االستحواذتاريخ  الراهنة أثناء( حول الحقائق والظروف االستحواذواحدة من تاريخ 
 

املؤهلـــة لتعـــديالت فتــــرة القيـــاس تعتمـــد علـــى كيفيـــة تصـــنيف املقابـــل  يــــر القيمـــة العادلـــة للمقابـــل املحتمـــل غ ات فـــييــــر املحاســـبة الالحقـــة للتغ إن

ن ضم لتالیةا اھیتوتس نع لمحاسبةا میتو لالحقةا ر یرلتقاا دادعإ یخوارت في ملکیة وق کحق لمصنفةا لمحتملةا لمبالغا سقیا دةعاإ میت الاملحتمــل. 

 للمعيــــــــار املحاســــــــبي الــــــــدولي فقاًو الحقة دادعإ یخوارت في تباولطمأو  ودجوکم تصنیفه میت ذيلا للمحتما لمبلغا سقیا دةعاإ میت. لملکیةا وق حق

 في لمقابلةا ر لخسائأو ا حبارباأل رافالعتا مع، ممالئھـــــــــــــــو  ما بحس، ئةراطلا ول ألصوا ئةراطلا تباولطلموا تلمخصصاا 37 رقـــــــــــــــمأو  39 مقر

 .الخسارةأو  بحرلا
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 تتمة -ت املحاسبية أهم السياسا . 3
 تحقيق اندماج األعمال على مراحل

 فـي الشـركة املسـتحوذ عليهـا يـتم إعـادة قياسـها إلـى  األعمالعندما يتم تحقيق اندماج 
ً
على مراحل، فإن حصة حقـوق امللكيـة املحـتفظ بهـا سـابقا

، فــي الــربح أو الخســارة. يــتم إعــادة تصــنيف املبــالغ الناشــئة أو الخســائر الناتجــة، إن وجــدت األربــاحالقيمــة العادلــة بتــاريخ االســتحواذ ويــتم إثبــات 

فـي حـال كانـت أو الخسائر  األرباحإلى  اآلخر في الدخل الشامل  تم قيدها سابًقاعن الفوائد في الشركة املستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ والتي 

 هذه الفائدة. استبعادتم كان قد إذا مناسبة املعاملة  هذه
 

عــن املبــالغ  يـــر بإعــداد تقر ، تقــوم املجموعــة تــتم فيهــا عمليــة االنــدماجوالتــي  يـــر فتــرة التقر بنهايــة تكــن محاســبة انــدماج األعمــال تامــة  وفــي حــال لــم

أو  ملوجوداتاملؤقتــة للبنــود التــي ال تكتمــل فيهــا املحاســبة. يــتم تعــديل هــذه املبــالغ املؤقتــة خــالل فتـــرة القيــاس )انظــر أعــاله(، أو يــتم االعتـــراف بــا

والتـي،  االسـتحواذاملطلوبات اإلضافية، لتعكس املعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة فـي تـاريخ 

 في حال قد تم االنتباه إليها. على املبالغ املعتـرف بها عند ذلك تاريخ قد تؤثر 
 

 اج أعمالملموسة مستحوذ عليها ضمن عملية اندم يـر موجودات غ
قـــاس املوجـــودات غ

ُ
امللموســـة املتســـحوذ عليهـــا ضـــمن عمليـــة انـــدماج أعمـــال واملقاســـة بشـــكل منفصـــل مـــن الشـــهرة بالقيمـــة العادلـــة فـــي تـــاريخ  يــــر ت

 االستحواذ )وهي تعتبر تكلفتها(.
 

دماج أعمـال بالتكلفـة مخصـوًما منهـا اإلطفـاء امللموسـة املسـتحوذ عليهـا ضـمن عمليـة انـ يــر بـاملوجودات غ يـر وبعد االعتراف املبدئي، يتم إعداد تقر 

 امللموسة التي تم االستحواذ عليها بشكل منفصل. يـر وذلك وفق نفس أساس املوجودات غ املتراكم وخسائر انخفاض القيمة املتراكمة
 

 وفًقا للفترات التالية: امللموسة يـر ويتم إعداد مخصص لإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار األعمار االنتاجية للموجودات غ
 

 سنوات 5          عالقات العمالء

 سنوات 10          العالمة التجارية
 

املحـددة )الـرخص التجاريـة( ولكـن يـتم اختبارهـا النخفـاض القيمـة سـنوًيا إمـا  يــر امللموسـة ذات األعمـار االنتاجيـة غ يــر املوجـودات غ إطفـاء ال يـتم

املحـــدد يمكنــــه  يــــر املحـــدد ســـنوًيا لتحديـــد مـــا إذا كـــان العمـــر غ يــــر تقيـــيم العمــــر غعلـــى تم مراجعـــة النقـــد. وتـــ و علـــى مســـتوى وحـــدة توليـــدأ فردًيـــا

محــدد العمــر إلــى محــدد العمــر علــى أســاس  يـــر فــي العمــر االنتــاجي مــن غ يـــر املواصــلة بشــكل قابــل للتــدعيم. أمــا إن ثبــت العكــس، فيــتم إجــراء التغ

 مستقبلي.

 

 املؤكدة يـر غات يـر املصادر األساسية للتقدو ة الهامة اضات املحاسبيتـر االف. 4
ات واالفتــــــراضات التـــــي تـــــؤثر علـــــى تطبيـــــق السياســـــات املحاســـــبية يــــــر املاليـــــة املوحـــــدة مـــــن اإلدارة إصـــــدار األحكـــــام والتقد البيانـــــاتيتطلـــــب إعـــــداد 

 ات.يـر النتائج الفعلية عن هذه التقد ادات واملصروفات. قد تختلفيـر واملطلوبات واإل  واملبالغ املدرجة للموجوداتللمجموعة 
 

 .ات بأثر مستقبلييـر ـمر مع إثبات التعديالت على التقدات واالفتـراضات األساسية على أساس مستيـر يتم مراجعة التقد
 

 ات واألحكام مُفصلة أدناه.يـر إن البنود الرئيسية التي يتطلب بموجبها استخدام التقد
 

 

 (2018 يـر ينا 1ية من تاريخ األدوات املالية )السار   (1)

 .ات بأثر مستقبلييـر ـمر مع إثبات التعديالت على التقدات واالفتـراضات األساسية على أساس مستيـر يتم مراجعة التقد
 

املالية املوحـدة  ياناتالبعلى املبالغ املدرجة في  الجوهرية اتيـر ات في األحكام الصادرة في تطبيق السياسات املحاسبية والتي لها التأثيـر التغ تـرتبط

 : األدوات املالية التي تؤثر على:9املالية رقم  يـر نتيجة اعتماد املعيار الدولي إلعداد التقار  الحاصلةات يـر بالتغي 2018 ديسمبر  31املنتهية في  للسنة

  كانت الشروط التعاقدية تصنيف املوجودات املالية: تقييم نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ باملوجودات وتقييم ما إذا

 للموجودات املالية هي فقط دفع أصل وفائدة ملبلغ أصل املبلغ املستحق.
 

  بحسا في لمستخدمةا تلتقنياوا تضااالفتروا تلمدخالا لىإ ئيسير بشكل ألثرا اذه يرجع: الخسارة االئتمانية املتوقعةحساب 

 .9املالية رقم  يـر إلعداد التقار لية ولدا املعيار  في ظل منهجية الخسارة االئتمانية املتوقعة
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 تتمة 0 املؤكدة يـر ات غيـر االفتـراضات املحاسبية الهامة واملصادر األساسية للتقد  . 4
 ( )تتمة(2018 يـر ينا 1األدوات املالية )السارية من تاريخ   (1)

 تقييم نموذج األعمال
الحتفاظ بموجودات على مستوى املحفظة إذ يعكس ذلـك الطريقـة املثلـى إلدارة الهدف من نموذج العمل الذي يتم فيه اتقوم املجموعة بتقييم 

 األعمال وتقديم املعلومات إلى اإلدارة. وتتضمن املعلومات التي يتم النظر فيها:

  السياســـــات واألهــــــداف املعلنــــــة بالنســـــبة للمحفظــــــة ووضــــــع تلــــــك السياســـــات للتطبيــــــق الفعلــــــي. علــــــى وجـــــه الخصــــــوص، مــــــا إذا كانــــــت

ادات الفوائـــد التعاقديـــة واملحافظـــة علـــى جانـــب محـــدد لســـعر الفائـــدة وكـــذلك مطابقـــة مـــدة يــــر يجية اإلدارة تــــركز علـــى تحقيـــق إإستــــرات

 املوجودات املالية مع املطلوبات املالية لها أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات؛
 

 كيفية تقييم أداء املحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛ 
 

 خاطر التي تؤثر على آداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها في نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه املخاطر؛امل 
 

 علــى ســبيل املثــال، مــا إذا كــان التعــويض يســتند إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات املــدارة أو  -ي النشــاط التجــاري يـــر كيفيــة تعــويض مد

 ة املحصلة؛ والتدفقات النقدية التعاقدي
 

 وتوقعاتها بشـأن نشـاط املبيعـات فـي املسـتقبل. ومـع ذلـك، فـإن  ة وحجم وتوقيت املبيعات في فتـرات سابقة، وأسباب هذه املبيعاتيـر وت

املعلومـات حـول نشـاط املبيعــات ال يـتم اعتبارهـا بمنـأى عــن ذلـك، ولكـن كجـزء مــن تقيـيم شـامل لكيفيـة تحقيــق الهـدف املعلـن للبنــك 

 ملوجودات املالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.إلدارة ا
 

قـيم أداؤهـا علـى يتم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تقييم املوجودات املالية املحتفظ بها للتداول أو املوجودات املالية املدارة والتـي يُ 

محــتفظ بهــا ســواًء لتحصــيل التــدفقات  يـــر ة التعاقديــة، وكــذلك غمحــتفظ بهــا لتحصــيل التــدفقات النقديــ يـــر أســاس القيمــة العادلــة حيــث أنهــا غ

 النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات املالية.
 

 9املالية رقم  يـر إلعداد التقار لية ولدا املعيار منهجية  - الخسارة االئتمانية املتوقعةاملدخالت واالفتـراضات والتقنيات املستخدمة لحساب 

ر أهمية والتي تتطلـب مسـتوى عـاٍل مـن الحكـم، كمـا ـاألكث يـر والتي لها التأث 9املالية رقم  يـر إلعداد التقار  وليلدا املعيار في تتمثل املفاهيم األساسية 

 تم أخذها في االعتبار عند تحديد تقييم األثر، كما يلي:
 

 في مخاطر االئتمان الجوهريةتقييم الزيادة 

علــى املوجــودات املاليــة قــد زادت  االئتمــاناالئتمــان علــى أســاس نســبي. لتقيــيم مــا إذا كانــت مخــاطر فــي مخــاطر  الجوهريــةيــتم إجــراء تقيــيم للزيــادة 

 التعثــــر إلـــى مخــاطر  يـــر املـــالي فــي تـــاريخ التقر  لألصــلالتــي تحـــدث علــى مـــدى العمــر املتوقـــع  التعثــــر منــذ نشـــأتها، تقــارن املجموعـــة مخــاطر  يــــر بشــكل كب

 ات املخاطر الرئيسية التي تستخدم في عمليات إدارة املخاطر الحالية للمجموعة.، باستخدام مؤشر البدايةاملقابلة عند 
 

بنــاًء علــى ثالثــة عوامــل. إذا كــان أي مــن العوامــل  للتعرضــاتأشــهر  ثالثــةفــي مخــاطر االئتمــان علــى األقــل كــل  الجوهريــةللزيــادات  يــتم إجــراء تقيــيم

 :2إلى املرحلة  1األداة من املرحلة  انتقالان، فسيتم في مخاطر االئتم جوهريةإلى حدوث زيادة  يـر التالية يش
 

 االعتـــراف ب املتعلقــة متــأخرات الــدفع مقارنــة )مســتوى مــن التعثــر(لزيــادة ملحوظــة فــي مخــاطر االئتمــان علــى أســاس الحركــة فــي  إنشــاء حــدود

 .املبدئي
 

 أدت ســب الضــرورة، لــتعكس بشــكل أفضــل املواقــف التــي إجــراء مزيــد مــن املراجعــات النوعيــة لتقيــيم نتــائج التقســيم وإجــراء التعــديالت، ح

 .لزيادة املخاطر بشكل جوهري 

 يوًمــا قــد  30علــى افتـــراض قابــل للــدحض بــأن األدوات التــي تخطــت فتـــرة اســتحقاقها بـــ  9املــالي رقــم  يـــر إلعــداد التقار لية ولدا املعيــار  لیشتم

 .شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
 

. ســيكون تحديــد يــرر علـى مــا إذا كانــت املوجـودات املاليــة منخفضـة القيمــة االئتمانيــة كمـا فــي تــاريخ التق 3واملرحلــة  2املرحلــة تسـتند الحركــات بـين 

 للتقيــيم الفــردي للموجــودات املاليــة 9املاليــة  يـــر انخفــاض قيمــة االئتمــان بموجــب املعيــار الــدولي إلعــداد التقار 
ً
دليل املوضــوعي بخصــوص الــ ممــاثال

 .39الدولي رقم  املعيار املحاسبيلقيمة بموجب النخفاض ا
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 ( )تتمة(2018 يـر ينا 1األدوات املالية )السارية من تاريخ   (1)

 9املاليــة رقــم  يـــر إلعــداد التقار لية ولدا املعيــار منهجيــة  - ة املتوقعــةالخســارة االئتمانيــاملــدخالت واالفتـــراضات والتقنيــات املســتخدمة لحســاب 

 )تتمة(
 

 املعلومات املستقبلة والسيناريوهات املتعددةو  عوامل االقتصاد الكلي

 بالوقـائعمات املتعلقـة املعلو  االعتبار في  االئتمانة في مخاطر يـر يجب أن يأخذ قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات الكب

وتطبيــــق  يـــــر . ســــوف يتطلــــب تقدواألوضــــاع االقتصــــاديةاملســــتقبلية  لألحــــداثالســــابقة والظــــروف الحاليــــة وكــــذلك التنبــــؤات املعقولــــة واملدعومــــة 

 حكًما هاًما. مستقبلية اتخاذمعلومات 
 

مخصـص الخسـارة االئتمانيـة  يــر حـال التعثــر واملسـتخدمة لتقد تم تصميم املدخالت املتعلقة باحتمالية التعثـر والخسارة عند التعثـر والتعـرض فـي

ــــا وثيًقــــا بخســــائر  املرتبطــــةات االقتصــــادية الكليــــة( يـــــر ات فــــي املتغيـــــر ات االقتصــــاد الكلــــي )أو التغيـــــر علــــى أســــاس متغ 2واملرحلــــة  1للمرحلــــة 
ً
ارتباط

ات يــر تغبشـأن مي حساب خسـارة االئتمـان املتوقعـة لـدينا توقعـات املحفظة ذات الصلة. سيكون لكل سيناريو اقتصادي كلي يستخدم فباالئتمان 

 االقتصاد الكلي ذات الصلة.
 

ثالثـــة  يأخـــذ بعـــين االعتبـــار  للمخـــاطر املرجحـــة املخصـــومة يــــر تقد هـــو بمثابـــة 2و  1للخســـائر االئتمانيـــة املتوقعـــة فـــي املـــرحلتين  تقـــدير املجموعـــةإن 

 الحالة األساسية وحاالت الصعود والهبوط. وهيسيناريوهات مستقبلية لالقتصاد الكلي، 
 

 

عــــن املصــــرف املركــــزي لدولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة. اســــتخدمت  الصــــادرةالســــيناريو األساســــ ي علــــى التوقعــــات االقتصــــادية الكليــــة  وســــيعتمد

والهبـوط بالنسـبة لسـيناريو الحالـة  دالصـعو سيتم ضبط سـيناريوهات كما . املجموعة تبؤات أسعار النفط لعامين فيما يتعلق بتحليل الحساسية

بمـــا فـــي ذلـــك تحـــدي الســـيناريوهات ، ویرلسیناا وســـيتم تصـــميمبنـــاًء علـــى ظـــروف اقتصـــادية كليـــة بديلـــة ممكنـــة بشـــكل معقـــول.  املتبعـــة ةاألساســـي

 األمر. استلزماإلضافية للهبوط على أساس سنوي على األقل وعلى نحو مكرر إن 
 

 

واالتجاهــات والحــاالت بنــاًء علــى االحتمــال النســبي اســتناًدا إلــى حــدو ها فــي الســابق اتنا يـــر ريوهات حســب أفضــل تقدســيتم تـــرجيح احتماليــة الســينا

علـــى جميـــع املحـــافظ االســـتثمارية مراجعتهـــا تطبيـــق جميـــع الســـيناريوهات التـــي يـــتم ، و االحتماليـــة علـــى أســـاس ربـــع ســـنوي تــــرجيح الحاليـــة. ســـيتم 

 االحتماالت. وفق نفس الخاضعة لخسائر ائتمانية متوقعة
 

 تعريف التعثر في السداد

بـين املراحـل سـيكون متسـًقا مـع تعريـف  لتحديـد التحركـات يــر والتقداملتوقعـة  الخسائر االئتمانيـةاملستخدم في قياس  التعثر في السدادإن تعريف 

التعثــر ال يحـدد  9املاليـة رقـم  يــر التقار  إلعـدادعيـار الـدولي املوبـالرغم مـن أن الداخليـة.  االئتمـانإدارة مخـاطر  أغـراضاملسـتخدم  التعثر فـي السـداد

 يوًما فإنه قد وقع تعثر في السداد.  90ه في حال زيادة التعرض ألكثر من أنبافتـراض قابل للدحض في السداد إال أنه يتضمن 
 

 العمر املتوقع

للفتـــــرة التعاقديــــة التــــي تتعــــرض فيهــــا املجموعــــة ملخــــاطر  األقصــــ ى، يجــــب علــــى املجموعــــة مراعــــاة الحــــد الخســــائر االئتمانيــــة املتوقعــــةعنــــد قيــــاس 

جميــع الشــروط التعاقديــة عنــد تحديــد العمــر املتوقــع، بمــا فــي ذلــك خيــارات الــدفع املســبق وخيــارات اإلضــافة  األخــذ بعــين االعتبــار . يجــب االئتمــان

العمــر املتوقــع بنــاًء علــى الفتـــرة التــي  يـــر يــتم تقدو اســتحقاق ثابــت،  والتحويــل. بالنســبة لــبعض التســهيالت االئتمانيــة املتجــددة التــي لــيس لهــا تــاريخ

 اإلدارة. اإلجراءات التي تتخذها ال يمكن تخفيف خسائر االئتمان من خالل وعندماتتعرض فيها املجموعة ملخاطر االئتمان 
 

 (2018 يـر ينا 1ل خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلف وعقود اإليجار التمويلية )السارية قب   (2)

مــــالي لتقيــــيم مــــا إذا كــــان مــــن  يـــــر بتــــاريخ كــــل تقر  وعقــــود االيجــــار التمــــويلي ســــلفتقــــوم اإلدارة بمراجعــــة خســــائر االنخفــــاض فــــي قيمــــة القــــروض وال

يم قيمة من اإلدارة مطلوبا في تقي يـر الضروري تسجيل مخصص لالنخفاض في القيمة في بيان الدخل املوحد. وعلى وجه الخصوص، يكون التقد

ات علـى االفتـــراضات بشـأن عـدد العوامـل وقــد يــر ووقـت التـدفقات النقديـة املسـتقبلية عنــد تحديـد حجـم املخصـص املطلــوب. وتعتمـد تلـك التقد

 ات مستقبلية على املخصص.يـر تختلف النتائج الواقعية، األمر الذي تغ
 

 مخصـــص شـــامل لالنخفـــاض فـــي القيمـــة مقابـــل وإضـــافة إلـــى مخصصـــات محـــددة مقابـــل األرصـــدة الفرديـــة الهامـــة، فـــإن امل
ً
جموعـــة أخـــذت أيضـــا

محـددة بشـكل  يــر عند عدم القدرة على السداد أكبر مما كانت عليه عندما تم منحها أوال، على الرغم من أنها غ يـر التعرض والذي تحمل خطر كب

 عند منحها في البداية. خاص على أنها منخفضة القيمة
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 تتمة 0 املؤكدة يـر ات غيـر ة الهامة واملصادر األساسية للتقداالفتـراضات املحاسبي  . 4
 (2018 يـر ينا 1انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع )السارية قبل    (3)

تحدد املجموعة انخفاض قيمة سندات امللكية املتاحة للبيـع عنـدما يكـون هنـاك انخفـاض جـوهري أو مطـول فـي القيمـة العادلـة أقـل مـن تكلفتهـا. 

 يـــر يقتضــ ي تحديــد االنخفــاض الجــوهري أو املطــول اتخــاذ أحكــام حيــث تقــوم املجموعــة فــي ســياق اتخــاذ تلــك األحكــام بتقيــيم عوامــل ســوقية وغو 

 سوقية مختلفة.
 

 القيمة العادلة لألدوات املالية(   4)
املدرجـــة فــي األســواق املاليــة النشــطة  يـــر املــالي املوحــد وغيــتم تحديــد القــيم العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املســجلة فــي بيــان املركــز 

باستخدام تقنيات مختلفة للتقييم والتي تتضمن استخدام نماذج حسابية. ويتم استنباط مـدخالت هـذه النمـاذج مـن بيانـات السـوق امللحوظـة، 

القـيم العادلـة. وتتضـمن هـذه االفتــراضات اعتبـارات  ـر يـإن أمكن، ولكـن عنـد عـدم تـوافر بيانـات السـوق امللحوظـة، يجـب القيـام بافتــراضات لتقد

ب ملشتقات غيـر السيولة ومدخالت النموذج مثل تقد
 
ل  مؤرخة. يـر ات االرتباط والتق 

 

 االستمرارية   (5)
كنهــا مــن االســتمرار فـــي لــديها مــن املــوارد التــي تم قامــت اإلدارة بتقيــيم قــدرة املجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، وتكونــت لـــديها قناعــة بــأن

مـــن قـــدرة املجموعـــة ملواصـــلة  قـــد تحـــدوة علـــى ذلـــك، فـــإن اإلدارة ليســـت علـــى علـــم بـــأي شـــكوك حقيقيـــة تنفيـــذ أعمالهـــا للمســـتقبل املنظـــور. وعـــال 

 العمل كمنشأة مستمرة. ولذلك، فإن البيانات املالية املوحدة ال يزال يتم إعدادها على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 خفاض قيمة الشهرةنا   (6)
القيمـــة القابلـــة  يــــر تقـــوم املجموعـــة علـــى أســـاس ســـنوي بتحديـــد مـــا إذا كانـــت الشـــهرة قـــد تعرضـــت النخفـــاض فـــي القيمـــة، حيـــث يتطلـــب ذلـــك تقد

 القيمـــة املســــتخدمة مــــن يـــــر لالســـترداد باســــتخدام القيمـــة املســــتخدمة للوحـــدات املولــــدة للنقــــد والتـــي يــــتم خصـــمها مقابــــل الشــــهرة. ويقتضـــ ي تقد

 اختيـار معـدل خصـم مناسـب ا يـر املجموعة تقد
ً
احتسـاب القيمـة  بهـدفلتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مـن الوحـدات املولـدة للنقـد وأيضـا

 الحالية لتلك التدفقات النقدية.
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 ات املاليةو القيمة العادلة لألد  .5
 

 ب التقييم :و ات املالية حسب أسلو لعادلة لألدالكشف عن القيمة او عة التسلسل الهرمي التالي لتحديد و تستخدم املجم

 بات مماثلة ؛و مطل أو  داتو جو اق نشطة ملو مدرجة في أس (معدلة يـر غ)أسعار :  1 ى و املست -

، إمــا بشــكل ملحوظــةعلــى القيمــة العادلــة املســجلة التــي  جــوهري  يـــر تأث: أســاليب تقيــيم أخــرى تســتعمل مــدخالت لهــا  2 ى و املســت -

 مباشر ؛  يـر غ أو مباشر 

فــي  ملحوظــةعلــى القيمــة العادلــة املســجلة التــي ال تســتند علــى بيانــات  جــوهري  يـــر تأث: أســاليب تســتخدم مــدخالت لهــا  3 ى و املســت -

 ق.و الس

 املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفها : داتو جو مللل التالي تحليال و يبين الجد
 2018ديسمبر  31 

 عو املجم 3 ى و مست 2 ى و مست 1 ى و مست 
     

     موجودات مالية

     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 16,646    - 16,646    - والخسائرأاألرباح القيمة العادلة من خالل ب محتفظ بها
     

     استثمارات أخرى 

 399,616 55,189 76,417 268,010 والخسائرأمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 192,045 101,621    - 90,424 الدخل الشامل األخرا بالقيمة العادلة من خالل محتفظ به
 

    

     ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 10,145    - 10,145    - أدوات مشتقة

 358,434 103,208 0156,81  618,452 
 

  مطلوبات مالية
(,5588) والخسائرأمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح   -    -    (8,558)  

 

 2017ديسمبر  31 
 املجموع 3 مستوى  2 مستوى  1 مستوى  

     

     موجودات مالية

     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 - - - - والخسائرأاألرباح القيمة العادلة من خالل ب محتفظ بها

  15,160     -   15,160     -  متاحة للبيع

     رى استثمارات أخ

  343,983   379   85,170   258,434  والخسائرأمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 9,043 9,012 31    - متاحة للبيع

     أخرى مدينة ذمم مدينة وأرصدة 

  3,745  -  3,745  -  أدوات مشتقة

  258,434  104,106   9,391  371,931  
 

  مطلوبات مالية
 (891) - - (891) والخسائرأبها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  محتفظ
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 تتمة -ات املالية و القيمة العادلة لألد .5
 املالية املسجلة بالقيمة العادلة داتو جو امل

يــيم. تشــمل ات املاليـة التــي يــتم تسـجيلها حســب القيمـة العادلــة باســتخدام أسـاليب التقو صـف لتحديــد القيمــة العادلـة لــألدو فيمـا يلــي 

 ات.و ق عند تقييم األدو م بها أي مشارك في السو قد يق اضاتتـر افهي و عة و املجم اضاتتـر افات يـر هذه التقد
 

 الخسائرو أالقيمة العادلة من خالل األرباح ب محتفظ بها

تقنيـات تقيـيم  أو اق النشــطة و أسـعار األســ باسـتعمالالخسـائر و أمن خالل األربـاح  حتفظ بها بالقيمة العادلةامل االستثماراتيتم تقييم 

التــــي و مدرجـــة  يـــــر غو صــــناديق مدرجـــة و ســـندات و علـــى أســــهم تشـــمل هــــذه الفئـــة و ق. و ظــــة فـــي الســــو ملح يــــر غو ظــــة و تتضـــمن بيانــــات ملح

ق مـن و ظـة بالسـو ن البيانـات امللحو ق. تتكـو ظـة فـي السـو ملح يــر غو ظـة و مـة علـى اسـاس بيانـات ملحرها مقي  و هـي بـد داتو جـو متستثمر في 

 يـــــر اق األســــهم. أمــــا البيانــــات غو الحركــــة فــــي مؤشــــرات أســــو أســــعار صــــرف العمــــالت األجنبيــــة  ،اق النشــــطةو ل األســــهم باألســــو اتــــد أســــعار 

 ق.و لة في السو السيو معدالت الخصم و قع في املستقبل، و اضات املتعلقة باألداء املالي املتتـر ظة فتشمل االفو امللح
 

 شامل اآلخرالدخل الالقيمة العادلة من خالل ب محتفظ بها

صـــناديق و مدرجـــة  يــــر غو ن مـــن أســـهم مدرجـــة و تتكـــ يــــر التسع أو للبيـــع املقيمـــة باســـتخدام تقنيـــة التقيـــيم  املتاحـــةإن االســـتثمارات املاليـــة 

 يـــــر غو ظــــة و مــــزيج مــــن بيانــــات ملحو قية و االســــعار الســــباســــتخدام  داتو جــــو املق. تقــــدر قيمــــة هــــذه و مدرجــــة فــــي الســــ يـــــر أســــهم خاصــــة غ

 .ق و ظة في السو ملح

اضات االقتصـــــادية تــــــر االفو املخـــــاطر، و ص األداء املـــــالي املســـــتقبلي، و اضات بخصـــــتــــــر ق تشـــــمل افو ظـــــة فـــــي الســـــو امللح يــــــر إن املـــــدخالت غ

 قع الجغرافي للشركة املستثمر فيها.و املو املتعلقة بالصناعة 
 

 القيمة العادلة كما في املوجودات املالية

تسلسل القيمة 

 العادلة

الت تقنيات التقييم واملدخ

 الرئيسية

املدخالت الجوهرية 

 امللحوظة  يـر غ

امللحوظة  يـر عالقة املدخالت غ

 بالقيمة العادلة

 31/12/2018 31/12/2017     

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الخصم ومعدل  لمعد تدفقات نقدية مخصومة 3 - 30,316 استثمارات األسهم

 النمو

م انخفضت كلما ارتفع معدل الخص

 القيمة العادلة
       

صافي قيمة املوجودات  صافي قيمة املوجودات املعدلة 3 379 2,263 الدخل الثابت

 املعدلة

صافي قيمة املوجودات كلما ارتفعت 

 القيمة العادلة ارتفعت املعدلة
       

ة الدفترية معدلة القيم القيمة الدفترية املعدلة 3 9,012 22,610 استثمارات الصناديق املالية

 بمخاطر السوق 

مخاطر السوق  تكلما ارتفع

 انخفضت القيمة العادلة

       

     الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل 

القيمة الدفترية معدلة  القيمة الدفترية املعدلة 3 - 98,599 استثمارات الصناديق املالية

 بمخاطر السوق 

ضت كلما ارتفع مخاطر السوق انخف

 القيمة العادلة
       

صافي قيمة املوجودات كلما ارتفعت  صافي قيمة املوجودات صافي قيمة املوجودات 3 - 3,022 استثمارات األسهم

 ارتفعت القيمة العادلة املعدلة
 

 من األدوات املالية بالقيمة العادلة 3 املستوى  التحركات في

 .السنةخالل  3 واملستوى  1لم يتم أي تحويالت بين املستوى 
 

 حسب القيمة العادلة : قيدهاالتي يتم  3في املستوى  يبين الجدول التالي  تسوية لألرصدة االفتتاحية والختامية للموجودات املالية
 2018ديسمبر  31 

 رصيد في ال 
 ديسمبر  31

2017 

تأثيـر املعيار الدولي إلعداد 
 1في  9التقاريـر املالية رقم 

 2018ينايـر 

د في الرصي
ينايـر  1

2018 

مكتسبة من 
االستحواذ على شركة 

 تابعة / مشتريات

مدرجة  ربح/)خسارة(
الربح أو  من خالل

 الخسارة

مدرجة  ربح/)خسارة(
الدخل  من خالل

 الشامل اآلخر

 الرصيد في
 ديسمبر  31

2018 
        استثمارات أخرى 

القيمة العادلة من ب محتفظ بها

 55,189    - 7,717 38,081 9,391 9,012 379 خالل األرباح والخسائر

متاحة للبيع / بالقيمة العادلة 

 101,621 (9,084)    - 110,705 -  (9,012) 9,012 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 9,391 - 9,391 148,786 7,717 (9,084) 156,810 
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 تتمة -ات املالية و القيمة العادلة لألد .5
 تتمة - بالقيمة العادلةدات املالية املسجلة و جو امل

 تتمة - من األدوات املالية بالقيمة العادلة 3 املستوى  التحركات في
 

 2017ديسمبر  31 

 
 رصيد في ال

 2017 يناير  1

الربح / )الخسارة( 
من خالل الربح أو 

 الخسارة

الربح / )الخسارة( من 
خالل الدخل الشامل 

 مبيعات مشتـريات اآلخر

تحويالت من/)إلى( 
 وياتاملست

 2و 1 

 الرصيد في
ديسمبر  31

2017 
        استثمارات أخرى 

القيمة العادلة ب محتفظ بها
 379 - - - - - 379 من خالل األرباح والخسائر

 9,012 - - - - (31) 9,043 متاحة للبيع 

 9,422 (31) - - - - 9,391 

 

 مما يلي:حد و الدخل املاملدرجة ضمن بيان و  3 ى و املستحت املدرجة تات املالية و الناتجة من األد األرباح والخسائر ن و تتك
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

    استثمارات أخرى 

 (31)  7.717 محققة يـر غ (خسائرأرباح / )  
 

 

 3 ى و املستاملالية من  داتو جو مالرئيسية على القيمة العادلة لل اضاتتـر االفات يـر تغ يـر تأث

املمكنــة حســب صــنف املعقولــة اضات البديلــة تـــر باســتخدام االف 3 ى و املســتات مـن و دى تــأثر القيمــة العادلــة لــألدل التــالي مــو يبـين الجــد

 األداة:
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
القيمة  

 يةتـر الدف
 اضاتتـر االف يـر تأث

 لةو البديلة املعق
القيمة  

 يةتـر الدف
 اضاتتـر االف يـر تأث

 لةو البديلة املعق
      ات أخرى استثمار 

 95 379  11,151 55,189 والخسائرأمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 1,802 9,012  20,324 101,621 متاحة للبيعالدخل الشامل اآلخر / بالقيمة العادلة من خالل 

 156,810 31,475  9,391 1,897 
 

 التالي: و ظة األساسية على النحو امللح يـر عة بتعديل املدخالت غو قامت املجملة و اضات البديلة املمكنة املعقتـر من أجل تحديد االف

انخفـــاض القيمـــة العادلـــة و الخســـارة مـــن خـــالل زيـــادة و  عـــن الســـداد عـــة بتعـــديل احتمـــاالت التخلـــفو ســـندات الـــدين: قامـــت املجم -

 ٪. 25لألداة بنسبة 

لـــة و عـــة مـــن البـــدائل املعقو لة ضـــمن مجمو ت معـــدل الســـياضاتــــر عـــة بتعـــديل افو : قامـــت املجمســـهماال و  اســـتثمارات فـــي الصـــناديق -

 التعديل حسب خصائص كل استثمار. يـر املمكنة. يختلف مدى تأث

 ات املالية.و القيمة العادلة لألدو ية تـر هري بين القيمة الدفو جد فرق جو ال ي
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 املقدمة

د املخـــاطر و مراقبــة مســـتمرة، خاضــعة لحـــدو قيـــاس و  ارة مــن خـــالل عمليـــة تعريــفعــة مـــدو إن املخــاطر املتأصـــلة املتعلقــة بأنشـــطة املجم

ق )التـــي تشـــمل مخـــاطر أســـعار الفائـــدة، و مخـــاطر الســـو لة و مخـــاطر الســـيو عـــة ملخـــاطر االئتمـــان و أســـاليب مراقبـــة أخـــرى. تتعـــرض املجمو 

 املخاطر التشغيلية.و مخاطر أسعار األسهم(، و مخاطر العمالت األجنبية 
 

 ملخاطرهيكل ادارة ا

عـة. يـدرك مجلـس اإلدارة أهميـة إدارة و مراقبة املخاطر املتعلقة بأنشـطة املجمو بشكل تام عن تحديد  املسؤوليةمجلس اإلدارة  يتحمل

 ازي مع درجة املخاطر لدى املساهم.و املخاطر بالت
 

لكـل شـركة و كمـة و يضـها للجنـة الحو تف ق تـمو السـو لة و السـيو عـة إلدارة مخـاطر االئتمـان و اسـعة لـدى املجمو انين و إن السلطة إلنشاء قـ

 اسعة.و عة الو انين املجمو لضمان التقيد بقاالدارية لجنة اليتم اإلشراف عليها من طرف عة و املجماسعة لدى و لكن املخاطر الو تابعة 
 

 مخاطر االئتمان

مراقبـة اإلجـراءات. يـتم و الئتمانيـة افقـات او ث خسائر بسبب التخلف عن الدفع تتم مراقبتها بتطبيق املو مخاطر حد أو مخاطر االئتمان 

ضـــع األنظمــــة و ل كمــــةو الحلجنـــة لية إلــــى و كــــل املســـؤ و تو اســـطة مجلـــس اإلدارة و ضـــع األنظمـــة للحــــد مـــن التعــــرض للمخـــاطر االئتمانيــــة بو 

رة و بصـــــ إدارتهـــــاو متطلبـــــات الضـــــمان يـــــتم مراقبتهـــــا و كز تــــــر الو  ةالصـــــالحيو د الشـــــاملة و الحـــــدب التقيـــــداتيجية. تــــــر االسو الخاصـــــة باألعمـــــال 

 مستقلة من قبل إدارة املخاطر.
 

ات التخفـــيض أليـــة أرصـــدة و خطـــو املخصصـــات و افقـــة علـــى التعرضـــات و املو ضـــع الـــذمم املدينـــة و ريـــة لو بمراجعـــة داملخـــاطر ادارة م و تقـــ

 .التنظيميةو جيهات الداخلية و التو ضمن السياسات  ك في تحصيلهاو مشك
 

 تصنيفات مخاطر االئتمان
، حيـث يعمــل ذلـك علــى نعلـى مقــاييس تقيـيم للمخــاطر بصـورة دقيقـة ومحدثــة عبـر محفظــة االئتمـا حفـاظلإن مـن سياسـة املجموعــة ا

علــــى املخـــاطر املطبقـــة ومقارنــــة تعـــرض االئتمـــان فــــي كـــل قطاعـــات األعمــــال الجغرافيـــة واإلقليميـــة وقطــــاع التســـهيل علـــى اإلدارة للتــــركيز 

 يـــــر وعــــة ممزوجــــة بمعلومــــات متعلقــــة بالســــوق تــــم معالجتهــــا مــــن أجــــل توفاملنتجــــات. إن نظــــام التصــــنيف مــــدعوم بتحلــــيالت ماليــــة متن

املعلومـــات الرئيســـية لقيـــاس مخـــاطر الطـــرف املقابـــل. إن جميـــع التصـــنيفات الداخليـــة تـــم وضـــعها لتـــتالءم مـــع األصـــناف املختلفـــة وهـــي 

 لسياســة التصــنيف لــدى املجموعــة. يــتم مراجعــة تصــنيفات املخــاطر املعنيــة وتحــدي
ً
ة يـــر معا، وكــذلك ثها بصــورة منتظمــةمقتبســة وفقــا

 .من املخاطر العاليةبحيث تزداد مخاطر التخلف عن السداد بشكل مضاعف عند كل درجة  ،الدرجات االئتمانية
 

 لرصد حاالت تعرض املجموعة:
ً
 يتم استخدام البيانات التالية عادة

  علـى سـبيل املثـال. البيانـات املاليـة  -وريـة مللفـات العمـالء واملراجعـة الد تمديـد التسـهيلاملعلومات التـي تـم الحصـول عليهـا فـي وقـت

 .والتنبؤاتوحسابات اإلدارة وامليزانيات  املدققة

 لتقدم ومنح مدد لإلمهال في السدادا 

 ات الحالية واملتوقعة في ظروف األعمال واملالية واالقتصاديةيـر التغ 

 استخدام الحد املمنوح 

  ات حول نسب الدفع.يـر خرة وكذلك مجموعة من املتغيشمل هذا الحالة املتأ -سجل الدفع 
 

العمــر االفتراضـ ي املتبقـي ملخـاطر التعــرض  يــر تقـوم املجموعـة بتحليـل جميـع البيانــات التـي يـتم جمعهـا باســتخدام نمـاذج إحصـائية وتقد

قتصـــاد الكلـــي مثـــل أســـعار الـــنفط وكيفيـــة التنبـــؤ بمـــرور الوقـــت. تشـــمل العوامـــل التـــي تـــم أخـــذها فـــي االعتبـــار فـــي هـــذه العمليـــة بيانـــات اال

ات يــــــر " لالتجــــاه املســــتقبلي للمتغاألساســــية. تقـــــوم املجموعــــة بتكــــوين ســــيناريو "الحالــــة ومــــا إلــــى ذلــــكالنفطيــــة،  يـــــر ومؤشــــرات الســــلع غ

 سيناريوهات التوقعات املحتملة.لاالقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي آخر 
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 املوجودات املالية املتعثرة ومنخفضة القيمة االئتمانيةتعريف 

تعرف املجموعة أي من األدوات املالية بأنها متعثرة، وهو ما يتماش ى تماًما مع تعريف األداة منخفضة القيمة االئتمانية، عنـد اسـتيفاء 

 التالية: يـر األداة لواحد أو أكثر من املعاي

 يوًما. 90ة ألكثر من تخطي املقترض لدفعاته التعاقدي 

 السداد والتي توضح أن املقترض يواجـه صـعوبة ماليـة جوهريـة، وهـي مـا تتمثـل فـي حـاالت  يـر عدم احتمالية استيفاء املقترض ملعاي

 اإلمهال لفترة طويلة وكذلك إعسار املقتراض أو إفالسه أو ما إلى ذلك.
 

 في مخاطر االئتمانالزيادة الجوهرية 
 میت نالئتماا طـــــــر مخا في جوهريـــــــة دةیازد وجـــــــود عن نالئتماا طـــــــر مخا في رةکبی دةیاز طـــــــرأ عليهـــــــا لتيا لمالیةا داةألا في عةولمجما تعتــــــــبر 

، االئتمــانفــي مخــاطر  الجوهريــة. تنظــر املجموعــة أيًضــا فــي تقييمهــا للزيــادة فــي أول األمــر املقــدر  التعثــر  طــر مخا نةرمقا قیطــر نع قياســها

الفعلـــي أو املتوقـــع،  واإلمهـــار التجاريـــة، وتمديـــد املـــدة املمنوحـــة،  األعمـــالالهامـــة فـــي  الضـــارةات يــــر لتغوالعوامـــل النوعيـــة املختلفـــة مثـــل ا

 للتدفقات النقدية ومشاكل السيولة. والوجود املبكر وإعادة الهيكلة، 

 

 يـرات املدخالت واالفتراضات وتقنيات التقديـر تفس - الخسائر االئتمانية املتوقعةقياس 
)بمعنــــى أن  وتعــــديلها الحتماليــــة االســــتمراريةمًعــــا الخســــارة عنــــد التعثــــر و التعــــرض فــــي حــــال التعثــــر و  احتماليــــة التعثــــر كــــل مــــن  يــــتم جمــــع

الخسـائر  ، حيـث يعمـل ذلـك علـى احتسـابالتعرض لم يكن مدفوًعا سلًفا أو تخلف عن السداد في السنة السابقة( على أساس سنوي 

معـــدل الخصـــم إن ويـــتم جمعـــه.  يــــر تـــاريخ التقر  إلـــىقبلية، ثـــم يـــتم خصـــمه مـــرة أخـــرى بشـــكل فعـــال لكـــل ســـنة مســـت االئتمانيـــة املتوقعـــة

 .قيمة تقاربههو معدل الفائدة الفعلي األصلي أو  الخسائر االئتمانية املتوقعةاملستخدم في حساب 
 

الفتـــرة  املحفظـــةعـــن ســـداد  التعثـــر كيفيـــة تطـــور اعي يــــر الـــذي  علـــى أســـاس ملـــف االســـتحقاق العمـــر الزمنـــي الحتماليـــة التعثـــر يـــتم تحديـــد 

 للقروض. يعتمد ملف االستحقاق على البيانات التاريخية املرصودة. املتبقية
 

 ، والذي يختلف حسب نوع املنتج.املتوقع السدادبناًء على ملف  التعرض في حال التعثر يتم تحديد 

  تسـديد التعاقـدي املسـتحق علـى املقتـرض علـى علـى ال ذلـكيعتمـد ف، ةيــر علـى دفعـات كب وسداد القروضبالنسبة إلطفاء املنتجات

 وعلى أساس العمر. يتم تعديل هذا أيًضا ألي دفعات زائدة يتم  12مدى 
ً
 بواسطة املقترض. سدادهاشهرا

 لللتعام لیوتح لعام ضافةإو  الحـالي املسـحوب دصیرلا دامباستخ تتحقق احتمالية التعثر أن  قعویت،  للمنتجات املتجددة بالنسبة 

 .رلتعثا تقو ول بحل لمتبقيا دللح قعولمتا ببالسح یسمح مما الئتمانيا
 

علــى معلومـات مثــل التعـرض والضــمانات وخصـائص قطــاع  ذلـك يعتمـد، حيــث أةعلـى مســتوى املنشـ الخســائر عنـد التعثــر يـتم احتسـاب 

احتماليـــــة التعثـــــر ي تحديـــــد ذات الصـــــلة فـــــاملســـــتقبلية األعمـــــال وتوقعـــــات االقتصـــــاد الكلـــــي. يـــــتم أيًضـــــا تضـــــمين املعلومـــــات االقتصـــــادية 

 شهًرا أو على مدار العمر الزمني. 12والخسارة عند التعرض والخسائر عند التعثر على مدار 
 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى 

لنقد يعتمد مبلغ ونوع الضمانات املطلوبة على تقييم مخاطر االئتمان للطرف املقابل. إن أنواع الضمانات تشمل بشكل رئيس ي ا

 رهونات على سيارات وحقوق امللكية الخاصة.واملباني والسيارات و واألوراق املالية السائلة 
 

تـراقب االدارة القيمة السائدة في السوق وتطلب ضمانات اضافية وفقا لالتفاقيات األساسية، كما تـراقب القيمة السائدة في السوق 

 املناسب من كفاية مخصص خسائر االنخفاض الدائم في القيمة.للضمانات التي حصلت عليها أثناء مراجعتها للحد 
 
.
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 الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان
تعزيــزات ائتمانيــة و قبــل األخــذ فــي الحســبان أيــة ضــمانات حــد و املإن الحــد األقصــ ى للتعــرض ملخــاطر االئتمــان لعناصــر بيــان املركــز املــالي 

 ج أدناه: أخرى، مدر 
 

الحد األقصـ ى  مجموع 
 للتعرض

الحــــــد األقصــــــ ى  مجمــــــوع
 للتعرض

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
   

  148,063 441,422 نقد وودائع لدى البنوك

 54,235  75,513 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

  449,163 627,654 وعقود إيجار تمويلي سلفقروض و 
   

   استثمارات أخرى 

  101,060 179,890 والخسائرأظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح محتف

 1,324,479 752,521 
   

  1,939 26,160 مطلوبات محتملة

  67,199 214,207 التـزامات
   

 240,367 69,138 

 821,659 1,564,846 مجموع التعرض ملخاطر االئتمان

 

 مقابل مخاطر االئتمان

 عة أطراف مقابلة لها نفس مخاطر االئتمان.و مجم أو احد و هري ملخاطر االئتمان لطرف مقابل و أي تعرض جعة و لدى املجم جدو ال ي
 

 عة حسب املناطق الجغرافية التالية :و ضع املالي للمجمو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الو ضمان أي قبل األخذ في االعتبار 
 

 
االمارات العربية 

 املتحدة

دول مجلس 
 اون الخليجيالتع

 األخرى 

الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

 األخرى 
كا يـر أم

 أوروبا الشمالية
 آسيا
 املجموع أخرى 

  441,422   3,881   10,156   519   17,665   100,806  308,395 نقد وودائع لدى البنوك
  104,334   26   122   -   5,579   25,304  73,303 ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

  627,654   18,365   119   128   37,835   221,895  349,312 وعقود ايجار تمويلي سلفو قروض 
  95,384   -   -   -   -   95,384  - استثمارات في صناديق مدارة من شعاع
  136,710   -   -   -   -   39,067   97,643  استثمارات في شركات زميلة أخرى 

  591,661   2,035   18,759   30,316   7,631   110,896   422,024  استثمارات أخرى 
  34,487   -   -   -   1,509   8,078   24,900  املمتلكات واملعدات

  86,173   -   141   -   -   36,406   49,626  ملموسة يـر الشهرة وموجودات غ

 2,117,825 24,307 29,297 30,963 70,219 637,836 1,325,203 2018ديسمبر  31 -إجمالي املوجودات

        

 1,224,611 810 4,645 513 46,204 417,060 755,379 2017ديسمبر  31 -إجمالي املوجودات
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 تحليل جودة االئتمان

يمثل النقد واألرصدة البنكية للشركة موجودات . دات املالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخليةو جو عية االئتمان للمو ن عةو املجم يـر تد

دات املالية و جو عية االعتماد حسب صنف املو ل أدناه نو يظهر الجدعالية الجودة مودعة لدى مؤسسات مالية ذات التصنيف االئتماني املتميز. 

 إلى نظام التصنيف االئتماني لدى املجم
ً
 عة.و استنادا

 

 2018ديسمبر  31 
ديسمبر  31

2017 

 

 1ملرحلة ا
الخسائر االئتمانية 

 شهًرا 12املتوقعة ملدة 

 2املرحلة 
الخسائر االئتمانية 
املتوقعة على مدار 

 العمر الزمني

 3املرحلة 
الخسائر االئتمانية 
املتوقعة على مدار 

 املجموع املجموع العمر الزمني

      القروض والسلف وعقود اإليجار التمويلية
 370,622 521,513    - 133,810 387,703 عاملة

 218,735 287,568 287,568    -    - عاملة يـر غ

 589,357 809,081 287,568 133,810 387,703 إجمالي القروض والسلف وعقود اإليجار التمويلية
 (140,194) (181,427) (178,695) (1,837) (895) *مخصص النخفاض القيمة

 449,163 627,654 108,873 131,973 386,808 القيمة الدفترية
      

      أخرى  مدينةذمم مدينة وأرصدة 
 54,235 76,128    - 30,048 46,080 عاملة

 790 2,403 2,403    -    - عاملة يـر غ

 55,025 78,531 2,403 30,048 46,080 مدينة أخرى إجمالي الذمم املدينة وأرصدة 
 (790) (3,018) (1,481) (617) (920) مخصص النخفاض القيمة

 54,235 75,513 922 29,431 45,160 القيمة الدفترية
      

 * ُيدرج مخصص النخفاض القيمة صافي من الفائدة املعلقة.
 

 1املرحلة  
الخسائر االئتمانية 

 شهًرا 12املتوقعة ملدة 

 2املرحلة 
الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 على مدار العمر الزمني

 3املرحلة 
تمانية املتوقعة الخسائر االئ

 املجموع على مدار العمر الزمني

     القروض والسلف وعقود اإليجار التمويلية
 (140,194) (136,067) (635) (3,492) (39)بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم  يـر ينا 1الرصيد في 

الخسائر االئتمانية املتوقعة املقيدة بموجب املعيار الدولي إلعداد 
 (40,766) (12,982) (22,965) (4,819) 9املالية رقم  يـر التقار 

)افتتاحي ُمعدل بموجب املعيار الدولي إلعداد  يـر ينا 1الرصيد في 
 (180,960) (149,049) (23,600) (8,311) 9املالية رقم  يـر التقار 

 (1,420) (2,203) 795 (12) مخصص النخفاض القيمة
 953 953 - - )الشطب( / االسترداد

     ات في مخصص النخفاض القميةيـر تغال
 - 489 - (489) 1تحويل إلى املرحلة  -
 - 587 (587) - 2تحويل إلى املرحلة  -
 - (29,472) 21,555 7,917 3تحويل إلى املرحلة  -

 (181,427) (178,695) (1,837) (895) الرصيد الختامي
     

     أخرى  مدينةذمم مدينة وأرصدة 
 (790) (790) - - (39)بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم  يـر ينا 1الرصيد في 

الخسائر االئتمانية املتوقعة املقيدة بموجب املعيار الدولي إلعداد 
 (1,000) (1,000) - - 9املالية رقم  يـر التقار 

)افتتاحي ُمعدل بموجب املعيار الدولي إلعداد  يـر ينا 1الرصيد في 
 (1,790) (1,790)   9م املالية رق يـر التقار 

 (1,228) (1,228) - - مخصص النخفاض القيمة
     ات في مخصص النخفاض القيمةيـر التغ

 - 920 - (920) 1تحويل إلى املرحلة  -
 - 617 (617) - 2تحويل إلى املرحلة  -

 (3,018) (1,481) (617) (920) الرصيد الختامي
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 لةو ر السيمخاط

اماتها املالية عند استحقاقها. للحد من هذه املخاطر تـز فاء بالو عة على الو لة هي املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجمو مخاطر السي

 مي.و لة بشكل يو مراقبة السيو لة في االعتبار و دات مع أخذ السيو جو إدارة املو عة، و يل متنو تيب مصادر تمتـر عة بو قامت املجم
 

ث و ن حدو دو لـة و مقب يـر اجه خسـائر غو ن أن تو اماتها عند اسـتحقاقها، دتـز فاء بالو لة كافية للو ن لديها سيو عة الى أن يكو متهدف املج

متطلبات الرصيد النقدي. تضمن و لة و بات حد أدنى لنسب السيو املطلو  داتو جو املضعت لجنة و ائد رأس املال. و هري على عو ج يـر تأث

ة األجل يـر دات السائلة قصو جو باتها املالية. كما تحتفظ بمحفظة للمو مطلو داتها و جو لة ملو السيو قع و عة التدفق النقدي املتو املجم

 ة األجل مع مؤسسات مالية.يـر من ايداعات قص يـر لتغطية املتطلبات التي تتألف الى حد كب
 

صافي متطلبات و رأس املال النقدي الفائض  السائلة، داتو جو املن من و عة هي مخز و لية التي تستعملها املجمو إن القياسات الثالثة األ 

ق. يتم تحديد رأس املال النقدي و راق املالية في السو شبه النقدية، بما فيها األ و السائلة املبالغ النقدية  داتو جو امليل. تشمل و التم

عة. و بة من قبل املجمو سحم يـر أية تسهيالت غو شهر  12بات الداخلية التي تستحق بعد أكثر من و املطلو عة و رأس مال املجم مجموعك

السندات و األسهم و تشـمل االستثمار في الشـركات الشـقيقة و يلة األجل و يل طو يل متطلبات التمو يستخدم رأس املال النقدي لتم

 امات النقد.تـز يل الو السائلة الالزمة لتم داتو جو امل و يل هو . إن صافي متطلبات التماملعداتو  اآلالتو 
 

تاريخ االستحقاق التعاقدي. لة املتبقية تـر املحددة على أساس الف يـر بتاريخ التقر بات كما و املطلو دات و جو ل استحقاق املو جديلخص 

 نية االدارة.و لة األصل و تاريخ االستحقاق بناء على سي يـر ، قامت اإلدارة بتقد(*)تعاقدي استحقاقدات التي ليس لديها تاريخ و جو لمل
 

 :كانت كما يلي 2018ديسمبر  31في إن استحقاق املوجودات واملطلوبات كما 
 

 

 

 أقل من
 أشهر3

3-12 
 أشهر

املجموع 
قل أل الفرعي

 من سنة
1-5 
 اتو سن

 5أكثر من 
 عو املجم اتو سن

 441,422    -  56,996 384,426 32,518    351,908 نقد وودائع لدى البنوك

  104,334     -   13,711   90,623   33,976   56,647 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

  627,654     -   186,639   441,015   157,734   283,281  ةوعقود إيجار تمويلي سلفقروض و 

استثمارات في صناديق مدارة من 

 شعاع*

-     -     -     95,384   -     95,384  

  136,710     -   136,710     -     -     - استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  591,661     -   203,342   388,319   236,633   151,686 ثمارات أخرى*است

  34,487     -   34,487     -     -     - املمتلكات واملعدات*

  86,173     -   86,173     -     -     - الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى 

 2,117,825 - 813,442 1,304,383 460,861 843,522 مجموع املوجودات

       

  520,486     -   298,081   222,405   161,017   61,388 مستحق للبنوك

 142,635    -  36,730 105,905 85,905 20,000 مطلوبات مالية أخرى 

  524,948     -   63,372   461,576   164,120   297,456  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  929,756   929,756     -     -     -     - حقوق امللكية

 2,117,825 929,756 398,183 789,886 411,042 378,844 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 -  (929,756) 415,259 514,497 49,819 464,678 صافي السيولة املتوفرة

 - -  929,756 514,497 514,497 464,678 السيولة املتوفرة املتـراكمة
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 تتمة - مخاطر السيولة

 :كانت كما يلي 2017ديسمبر  31بات كما في و املطلو دات و جو إن استحقاق امل
 

 

 أقل من
 أشهر3

3-12 
 أشهر

املجموع 
قل أل الفرعي

 من سنة
1-5 

 سنوات
 5أكثر من 
 املجموع سنوات

  148,063     -   23,522   124,541   12,353   112,188  نقد وودائع لدى البنوك

  70,094     -   9,111   60,983   17,885   43,098  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

  449,163     -   157,412   291,751   158,475   133,276   وعقود إيجار تمويلي سلفقروض و 

استثمارات في صناديق مدارة من 

 شعاع*
 -     -     -     81,651   -     81,651  

  90,427     -   90,427     -     -     -  استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  353,026     -   69,704   283,322   120,633   162,689  استثمارات أخرى*

  32,187     -   32,187     -     -     -  املمتلكات واملعدات*

  1,224,611     -   464,014   760,597   309,346   451,251  مجموع املوجودات
       

  125,393     -   298   125,095   53,712   71,383  مستحق للبنوك

  200,044     -   62,957   137,087   38,557   98,530  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  899,174   899,174     -     -     -     -  حقوق امللكية

  1,224,611   899,174   63,255   262,182   92,269   169,913  موع املطلوبات وحقوق امللكيةمج

    -  (899,174)   400,759   498,415   217,077   281,338  صافي السيولة املتوفرة

    -     -   899,174   498,415   498,415   281,338  السيولة املتوفرة املتـراكمة

 
 املخصومة للمجموعة ضمن املطلوبات املالية املحملة بفوائد في: يـر املطلوبات املالية غ تتمثل

 

 2018ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
 3 - 12  

 أشهر
1- 5  

 املجموع سنوات
 (638,561) (390,758) (185,507)  (62,296) مستحق للبنوك

 (152,824) (41,351)  (90,847) (20,626) مطلوبات مالية أخرى 

 (115,152)    -  (61,095)  (54,057)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
 

 2017ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
 3 - 12  

 أشهر
1- 5  

 املجموع سنوات
 (312,138) (107,810) (151,823) (52,505) مستحق للبنوك

 (74,099) (43,865) (29,674) (560) مطلوبات مالية أخرى 

 (26,830) - (26,830) - وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو ل البيانات املالية املو إيضاحات ح
 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 39 

 تتمة -ادارة املخاطر املالية  .6

 تتمة - مخاطر السيولة

 عة حسب تاريخ استحقاقها:و امات املجمتـز الو بات املحتملة و تاريخ انقضاء املطل فيما يلي
 

 2018ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
3 - 12 

 أشهر
1- 5  
 عو املجم اتو سن

 26,160 2,500 20,992 2,668 لة مطلوبات محتم

 214,207 67,199 100 146,908 التـزامات

 240,367 69,699 21,092 149,576 املجموع
 

 2017ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
3 - 12  

 أشهر
1- 5 
 عو املجم اتو سن

 1,939 - - 1,939 مطلوبات محتملة 

 67,199 67,199 - - التـزامات

 69,138 67,199 - 1,939 املجموع
 

 امات.تـز االلو بات املحتملة و عة أن ال يتم سحب كل املطلو قع املجمو تت
 

 ق و مخاطر الس

ق مثل و ات في السيـر التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغ أو ق تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة و مخاطر الس

اقف التي تسبب التعرض و ق بسبب املو عة ملخاطر السو عار األسهم. تتعرض املجمأسو أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة 

 أسعار األسهم.و العملة  حركةو ملخاطر أسعار الفائدة، 
 

م لجنة و جيهات تقو فقا لهذه التو ق. و عة ملخاطر السو جيهات االستثمارية للحد من تعرض املجمو افق مجلس االدارة على التو 

 أو اعد االستثمار لكل عمل و افقة على قو املو املشاريع الرأسمالية و تخصيص املخاطر و أهداف األداء  ضعو بات بو املطلو دات و جو امل

اعد االستثمار و مي مقابل قو ادات بشكل ييـر اإل و ق و ى مخاطر السو عة بشكل مستقل مستو اقب إدارة مخاطر املجمتـر اتيجية. تـر اس

بات و املطلو دات و جو للجنة امل يـر يتم إعداد تقر و ري و ات زائدة بشكل فتعرض أو يات الشركة. يتم حل أي قضية و ى من مستو لكل مست

ع للتخفيف من تعرض و يط أي مشر و ري تحو بات ما إذا كان من الضر و املطلو دات و جو التخاذ االجراءات الالزمة. كما تقرر لجنة امل

 عة للمخاطر.و املجم
 

 مخاطر أسعار الفائدة
ات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيمة العادلة يـر التغ ـر يتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأث

ات األخرى يـر ات املمكنة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيـر لألدوات املالية. يبين الجدول التالي الحساسية نحو التغ

 الخاصة ببيان الدخل املوحد للمجموعة.
 

 العملة
 ادة فيزي

 النقاط األساسية

 حساسية صافي

 ادات الفوائديـر إ

 2018ديسمبر  31

 حساسية صافي

 ادات الفوائديـر إ

 2017ديسمبر  31

 32 (982) 25 درهم اإلمارات العربية املتحدة

 (34) (112) 25 ريا ل سعودي
 

 يـر فائدة على صافي إات املفتـرضة في معدالت اليـر التغ يـر تتمثل حساسية بيان الدخل املوحد في تأث
ً
ادات الفوائد لسنة واحدة، استنادا

. بلغت القيمة الدفتـرية 2018ديسمبر  31التجارية املحتفظ بها كما في  يـر للموجودات واملطلوبات املالية غ يـر على السعر املتغ

و   57.807 – 2017ديسمبر  31) 472.311و   186.665للموجودات و املطلوبات املتأثرة بتحركات أسعار الفائدة على التوالي 

125.625.) 

 الضمني على األرباح. يـر على حقوق ملكية املجموعة، باستثناء التأث يـر لم يكن هناك أي تأث
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 تتمة - مخاطر السوق 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية
 يل العمالت األجنبية.و ات في أسعار تحيـر ات املالية بسبب التغو مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األد

 

افق مع و التي يتم مراقبتها من قبل اإلدارة بالتو ع عملياتها جغرافيا، و عة إلى مخاطر أسعار العمالت األجنبية نتيجة لتنو تتعرض املجم

 االرشادات الداخلية.
 

. أن هذا التحليل يحدد 2018ديسمبر  31هرية في و عة ملخاطر جو رض املجمل التالي العمالت األجنبية التي أدت إلى تعو يبين الجد

يات و مقابل العمالت األخرى من املست %1ية قيمة درهم االمارات العربية بنسبة و ص تقو ق امللكية بخصو حقو على األرباح  يـر التأث

ث صافي و ل احتمال حدو القيمة السالبة في الجدضح و ات األخرى. تيـر ، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغ2018ديسمبر  31املطبقة في 

 ث صافي زيادة. و جبة احتمال حدو ضح القيمة املو ، بينما تامللكية ق و حق أو انخفاض في األرباح 
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

 العمالت

 يـر% التغ
 أسعار العمالت في

 األرباح على يـر التأث
 ألف درهم

 على يـر التأث
 ق امللكيةو حق
 ف درهمأل

 األرباح على يـر التأث
 ألف درهم

 على يـر التأث
 ق امللكيةو حق

 ألف درهم
 - (69) (2,191) - 1+ دينار كويتي

 (181) (1) (175) (12) 1+ جنيه مصري 
 - - - (91) 1+ جنيه استرليني

 - 2 (30) 3 1+ يورو
 

الدينار األردني و الدينار البحريني و الريال العماني و يال القطري الر و دي و ل السعاالريو  اإلماراتيكل من الدرهم  االعتبار لم يأخذ بعين 

 عة.و هريا على املجمو ال تمثل خطرا جو الر األمريكي و هذه العمالت بالد الرتباطا نظرً 
 

 مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار  يـر أن تأثات في أسعار السوق. يـر تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغ

 ات األخرى هو كما يلي:يـر األسهم على املجموعة مع االحتفاظ بثبات كافة املتغ
 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  

 

 اتيـر % التغ
 في سعر السهم

 على يـر التأث
 األرباح

 ألف درهم

 على يـر التأث
 حقوق امللكية

 ألف درهم

 على يـر التأث
 األرباح

 ألف درهم

 على ـر يالتأث
 حقوق امللكية

 ألف درهم
      األسهم املتداولة 

 - (3,250) - (483)  5-  البحرين
 - (685) - -  5-  الكويت
 - (4,742) (9,451) (4,029)  5-  اإلمارات

 - - - (49)  5-  مصر
      

 (758) (3,921) (300) (7,108)  5-  صناديق
 - (5,016) - (8,588)  5-  سندات

 

 اطر التشغيلمخ

إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. قام 

إلعداد سياسات املجموعة الشاملة إلدارة املخاطر ومراقبة البيئة لتلبية توقعات الى اللجنة اإلدارية مجلس اإلدارة بإعطاء التفويض 

 اإلدارة واملساهمين.مجلس 
 

 

إطار عمل رقابي لتعريف وقياس وإدارة ومراقبة املخاطر لدى املجموعة وضمان التقيد بالسياسات بإدارة مخاطر املجموعة  تستعين

 الشاملة للمجموعة.
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 تتمة -ادارة املخاطر املالية  .6

 مخاطر إدارة رأس املال

زيادة و لرأسمالها بهدف دعم أعمالها مثالي التأكد من أنها تحافظ على هيكل  و عة الرئيس ي من إدارة رأس املال هو إن هدف املجم

 ق املساهمين ألقص ى حد ممكن.و قيمة حق
 

ذلك للحفاظ على و من الحد األدنى من املتطلبات،  يـر ية أعلى بكثو عة باملحافظة على قاعدة رأسمال قو تكمن سياسة املجم

 املستقبلية. االعمال يـر و طتاستدامة ظة على املحافو ق و ثقة السو الدائنين و املستثمرين 
 

 نية مبين أدناه:و عة من حيث نسبة املديو إن هيكل رأس املال لدى املجم

    
 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 215,686  776,081 مجموع املديونية

 899,174  929,756 مجموع حقوق امللكية

 0.24  0.83 نسبة املديونية
 

 أطراف أخرى. و ك و بنال سطة االجل لدىو متو ة يـر في متطلبات قصنية و املديتتمثل 

 التي يتم إدارتها كرأس مال. االحتياطاتو ق امللكية في رأس املال و تتمثل حق
 

 

 

 

 نقد وودائع لدى البنوك.   7
 

محــتفظ بهــا  بنــوك( مــع 35.875 – 2017ديســمبر  31) 89.514يشــتمل مجمــوع النقــد والودائــع لــدى البنــوك علــى ودائــع ثابتــة قيمتهــا 

كضمان مقابـل كفالـة مقدمـة للمصـرف املركـزي. لغـرض بيـان التـدفقات النقديـة املوحـد تـم عـرض النقـد والودائـع لـدى االبنـوك صـافي 

 من هذه الودائع.
 

 

 أرصدة مدينة أخرى و ذمم مدينة  .8
 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 24,752  30,188 مبالغ مالية مستحقة من صناديق مشتـركة

 10,926  11,590 وودائع سلف

 7,115  4,386 العمالءب مدينة متعلقةذمم 

 6,658  7,751 للبيع )أ( أصل محتفظ به

 5,045  9,450 مسددة يـر ذمم مدينة مقابل صفقات غ

 3,745  10,145 موجودات مالية مشتقة

 5,456  10,925 مدفوعات مقدمة

 -  5,338 شراء عكسية )ب(اتفاقيات إعادة 

 1,439  2,546 ذمم فوائد مدينة

 4,958  12,015 أخرى 

 104,334  70,094 
 

 أ(  أصل محتفظ به للبيع

 .في املدى القريب هذه املوجوداتقيمة قطعة أرض مستلمة كتوزيع عيني من شركة زميلة. وتنوي املجموعة بيع تتضمن 
 

 ب(  اتفاقيات إعادة شراء عكسية

ن اتفاقيــــات إعــــادة الشــــراء املبرمــــة مــــع مؤسســــات ماليــــة. ويــــتم رصــــد الســــندات املاليــــة الخاضــــعة إلــــى تلــــك تمثــــل موجــــودات ناشــــئة مــــ

 االتفاقيات خارج امليزانية ويتم تضمين مبلغ اإليداع املدفوع للطرف املقابل كأصل.
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 يليو د إيجار تمو عقو  سلفو ض و قر  .9
 

 مما يلي:يلي و د اإليجار التمو عقو  سلفالو ض و القر  ن و تتك

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
  292,064  256,210 سلفقروض و 

  121,960  162,244 عقود إيجار تمويلي
  35,139  209,200 قروض بهامش

 627,654  449,163 
 

 سلفو ض و قر  (1)

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
 426,746  487,298 سلفقروض و مجموع 

 (94,258)  (131,066)  ةمخصص متـراكم لالنخفاض في القيم
 (40,424)  (100,022) فوائد معلقة

 256,210  292,064 
 

 عقود إيجار تمويلي -ب

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
  97,897  104,257 ول االجزء املتد –الذمم املدينة لعقود االيجار التمويلي 
  40,077  82,877 ول اتدامل يـر الجزء غ –الذمم املدينة لعقود االيجار التمويلي 

 (16,014)  (24,890) القابلة للتحصيل يـر مخصصات لدفعات االيجار غ
 162,244  121,960 

 

 املجموعة كمؤجر - يـر تـرتيبات التأج
 4الـــى  2أوح بـــين للعقـــود املبرمـــة يتــــر  التمـــويلي يــــر التأج مـــدةبعـــض مـــن معـــداتها لعمالئهـــا. متوســـط  يــــر لتأج تمويليـــة يــــر عقـــود تأجاملجموعـــة  أبرمـــت

 سنوات.
 

للحد األدنى  القيمة الحالية  لدفعات اإليجار الحد األدنى 
 دفعات اإليجارل

ديسمبر  31 
2018 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31 
2018 

ديسمبر  31
2017 

      
  97,897  104,257   113,540  120,003 ال تـزيد عن سنة واحدة

  40,077  82,877   45,291  99,277 واتأكثر من سنة وال تـزيد عن خمس سن

 219,280  158,831   187,134 137,974 
 - -  (20,857)  (32,146) املكتسب يـر ناقص: دخل التمويل غ

 137,974 187,134  137,974 187,134 دفعات اإليجارالقيمة الحالية للذمم املدينة للحد األدنى ل
 (16,014) (24,890)  (16,014) (24,890) للتحصيلالقابلة  يـر مخصصات لدفعات االيجار غ

 162,244 121,960  162,244 121,960 
 

 تقدر بمبلغ صفر. يـر فترة التقر التمويلي في نهاية  يـر املضمونة للموجودات تحت التأج يـر القيم املتبقية غ
 

 . يـرل فتـرة التأجبتاريخ ابرام العقد عن كام يـر يتم تحديد معدل الفائدة املتضمن في عقود التأج
 

 قروض بهامش -ج

ة األجـــــل وهـــــي يــــــر ذات طبيعـــــة قص ســـــلفتقـــــدم املجموعـــــة تســـــهيالت لعمالئهـــــا لغـــــرض املتـــــاجرة فـــــي األوراق املاليـــــة املتداولـــــة. إن هـــــذه ال
مبلـــغ  2018مبر ديســـ 31مضـــمونة بـــاألوراق املاليـــة املعنيـــة التـــي هـــي بعهـــدة املجموعـــة. بلغـــت قيمـــة هـــذه األوراق املاليـــة املعنيـــة كمـــا فـــي 

املغطى من الهوامش. كما في نهاية السنة، تـم تسـجيل  يـر (. يتم تكوين مخصصات للجزء غ185.935 – 2017ديسمبر  31) 471.549
 (.47.790 – 2017ديسمبر  31) 51.387مخصص قدره 

 

جـــب اتفاقيـــات إعـــادة شـــراء مـــع : صـــفر( مرهونـــة بمو 2017ديســـمبر  31) 55.070إن بعًضـــا مـــن الســـندات املتضـــمة فـــي القيمـــة البالغـــة 
 مؤسسات مالية.
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 استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .10
 مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
    

 66,491  78,738 *شركات زميلة
 -  16,646 والخسائرأبالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 15,160  - تاحة للبيعم استثمارات
 95,384  81,651 

 

 * تتمثل الحركة الوحيدة في الشركات الزميلة في الربح / )الخسارة( املقيدة خالل السنة.
 

 شركات زميلة

مقفـل  ،ال . بي وهو صندوق استثمارات خاصة1( من صندوق شعاع للضيافة  %27.0: 2017ديسمبر  31) %27.0تمتلك املجموعة 
مباشرة  يـر تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الهدف الرئيس ي للصندوق هو القيام باستثمارات مباشرة أو غومسجل كشركة 

فــي مشــاريع تنميــة الضــيافة وعقــارات الضــيافة القائمــة والتــي ســتدار مــن قبــل شــركة روتانــا إلدارة الفنــادق فــي منطقــة الشـــرق األوســـط 
( مــــن صــــندوق %26.3: 2017ديســــمبر  31)%26.3مباشــــرة، بلغــــت حصــــة املجموعــــة  يـــــر ات غوشــــمال إفريقيــــا. نتيجــــة لتجمــــع اســــتثمار 

للضيافة وهو صندوق اسـتثمار مقفـل مـدار حسـب قـوانين هيئـة السـوق املاليـة باململكـة العربيـة السـعودية. الهـدف  1شعاع السعودية 
 ة السعودية لتحقيق نمو في رأس املال طويل األجل.الرئيس ي لهذا الصندوق هو االستثمار في عقارات الضيافة في اململكة العربي

 

 

 

 للسنة كما يلي: والربحبات و املطلو دات الشركات الزميلة و جو عة من مو إن حصة املجم
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
    

 76,619  89,026 املوجودات

 (10,128)  (10,288) املطلوبات

 66,491  78,738 صافي املوجودات

 (1,900)  12,247 صافي - )الخسارة( /ح الرب
 

 

 

 استثمارات في شركات زميلة أخرى  .11
 

 عة االستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:و تملك املجم

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

 90.427  97,643  اإلمارات العربية املتحدة

 -  39,067  دول مجلس التعاون الخليجي

  136,710  90.427 
 

 سيتي للهندسة ذ.م.م 

 .التو ااملق وتمارس أنشطةلة اإلمارات العربية املتحدة و بددة مركزها الشارقة و محدلية و ذات مسؤ شركة  سيتي للهندسة ذ.م.م. هي
 

 

 دةو املحد شركة سبتك القابضة

تنشــط فــي مجــال و  لعربيــة املتحــدةلــة اإلمــارات او بد قائمــة بإمــارة الشــارقةو جــزر كايمــان  لية فــيو ســؤ امل دةو محــدشــركة مســجلة كشــركة 

 .الخدمات التابعة لهاو ارب و املراس ي املعدة للقو مشاريع البنية التحتية و معالجة املياه و تحلية 
 

 أدكورب ليمتد

أدكــورب ليمتــد هــي شــركة مســاهمة خاصــة منشــأة فــي ســوق أبــوظبي العــاملي )ســوق أبــوظبي العــاملي( ومعتمــدة كمؤسســة ماليــة إســالمية 

 تنظيم الخدمات بسوق أبوظبي العاملي.من قبل هيئة 
 

 

 

 املصرف الخليجي التجاري ش.م.ع.

املصــــرف الخلــــيج التجــــاري ش.م.ع. )مصــــرف الخلــــيج التجــــاري( هــــو شــــركة مســــاهمة عامــــة فــــي مملكــــة البحــــرين وُمــــرخص مــــن املصــــرف 

 املركزي ململكة البحرين لتقديم الخدمات املصرفية اإلسالمية لألفراد.
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 تتمة – شركات زميلة أخرى استثمارات في  -11

 يبين الجدول التالي الحركة في الشركات الزميلة خالل السنة.
 

 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
 44,766  90,427 الرصيد في بداية السنة

 -  (1,506) 2018 يـر ينا 1في  9املالية رقم  يـر املعيار الدولي إلعدد التقار  يـر تأث

    

 44,766  88,921 يـرينا 1 فياملعدل الرصيد 

 37,832  - االستحواذ

 -  38,718 إعادة التصنيف من القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5,596  1,944 الحصة من نتائج الشركات الزميلة

 10,966  12,027 عكس انخفاض القيمة

 (8,733)  (4,900)  وتوزيعات أخرى توزيعات أرباح 

 90,427  136,710 السنة الرصيد في نهاية
 

 ادات الشركات الزميلة للسنة هي كما يلي:يـر إن حصة املجموعة من موجودات ومطلوبات وإ
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 158,083  448,977 املوجودات

 (53,235)  (308,482) املطلوبات

 104,898  140,495 صافي املوجودات

 5,596  1,944 صافي - الربح / )الخسارة(

 

 استثمارات أخرى  .12
 

 تشمل االستثمارات األخرى ما يلي:
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 343,983  399,616 والخسائرأاستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 -  192,045 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 9,043  - (3-2)إيضاح  مارات متاحة للبيعاستث

 591,661  353,026 
 

 والخسائرأاألرباح استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  (أ
 

 مما يلي: والخسائر أاألرباح تتألف االستثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 101,060  179,890 ةبإيـراد ثابت سندات

 69,378  128,497 صناديق استثمارية 

 173,545  91,229 سندات ملكية

 399,616  343,983 
 

 : صفر( مرهون بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع مؤسسات مالية.2017ديسمبر  31) 3.031ادات ثابتة مبلغ يـر تتضمن السندات بإ
 

وإضافة إلى ذلك، فإن  ه أبراج.يـر يمثل استثمارت املجموعة املباشرة في صندوق تد 13.517وتتضمن الصناديق االستثمارية مبلغ 

 .14.418امليزانية العمومية للمجموعة لهذا الصندوق بالنيابة عن عمالءها تبلغ  التعرض فيقيمة 
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 تتمة - استثمارات أخرى  .12
 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات  (ب

 املتاحة للبيع مما يلي:املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / ألف االستثمارات تت

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
 31  189,023 استثمارات ملكية

 9,012  3,022 يق استثماريةصناد

 192,045  9,043 
 

 

 

 املمتلكات واملعدات. 13

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31     
 26,557  33,781 املمتلكات واملعدات

 5,630  706 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 34,487  32,187 
 

 

 

 

 2018ديسمبر  31 
أثاث وتحسينات  

على مباني 
 مستأجرة

أجهزة مكتبية 
وأجهزة حاسب 

 سيارات الي وبرامج
اراض ي 
 ومباني

مجموع 
 جزئي

 –تجهيزات 
 جموعامل ايجار تشغيلي

        التكلفة

  86,639   2,553   84,086   18,583   801   47,043   17,659  في بداية السنةالرصيد 

  9,950    -   9,950     -   358   2,960   6,632 إضافات

 عند االستحواذ على شركات تابعة مكتسبة
 

 2,543   13,156   88   -     15,787  -    15,787  

 (726)     -  (726)     -     -  (135)  (591)  اتاستبعاد

  111,650   2,553   109,097   18,583   1,247   63,024   26,243  الرصيد في نهاية السنة

        

        االستهالك املتـراكم

  60,082   2,553   57,529   3,796   628   35,775   17,330  في بداية السنةالرصيد 

  9,406     -   9,406   465   188   6,945   1,808  تهالك السنةاس

 عند االستحواذ على شركات تابعة مكتسبة
 

 814   8,244   49   -     9,107   -     9,107  

 (726)     -  (726)     -     -  (135)  (591)  استبعادات

 في نهاية السنةالرصيد 
 19,361   50,829   865   4,261   75,316   2,553   77,869  

        

        صافي القيمة الدفتـرية

  33,781     -   33,781   14,322   382   12,195   6,882  الرصيد في نهاية السنة
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو ل البيانات املالية املو إيضاحات ح
 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 46 

 تتمة - املمتلكات واملعدات. 13
 تتمة – املمتلكات واملعدات

 

 2017ديسمبر  31 
أثاث وتحسينات  

على مباني 
 ةمستأجر 

أجهزة مكتبية 
وأجهزة حاسب 

 سيارات الي وبرامج
اراض ي 
 ومباني

مجموع 
 جزئي

 –تجهيزات 
 املجموع ايجار تشغيلي

        التكلفة

  86,360   2,553   83,807   18,583   717   46,860   17,647  في بداية السنةالرصيد 

  627     -   627     -   84   499   44  إضافات

 (348)     -  (348)     -     -  (316)  (32)  استبعادات

  86,639   2,553   84,086   18,583   801   47,043   17,659  الرصيد في نهاية السنة

        

        االستهالك املتـراكم

  52,786   2,553   50,233   3,331   502   29,602   16,798  في بداية السنةالرصيد 

  7,644     -   7,644   465   126   6,489   564  لسنةاستهالك ا

 (348)     -  (348)     -     -  (316)  (32)  استبعادات

  60,082   2,553   57,529   3,796   628   35,775   17,330  في نهاية السنةالرصيد 

        

        صافي القيمة الدفتـرية

  26,557     -   26,557   14,787   173   11,268   329  الرصيد في نهاية السنة

 

 

 ملموسة أخرى  يـر . الشهرة وموجودات غ14
 2018ديسمبر  31 
 املجموع رخص تجارية عالقات العمالء عالمة تجارية الشهرة 

      التكلفة
 - - - - - الرصيد في بداية السنة

 87,783 24,011 21,876 1,734 40,162 شركات تابعةعند االستحواذ على  مكتسبة

 87,783 24,011 21,876 1,734 40,162 الرصيد في نهاية السنة

      
      اإلطفاء املتراكم

 - - - - - الرصيد في بداية السنة
 1,610 - 1,567 43 - محمل للسنة

 1,610 - 1,567 43 - الرصيد في نهاية السنة

      
      صافي القيمة الدفترية

 86,173 24,011 20,309 1,691 40,162 صيد في نهاية السنةالر 

 - - - - - 2017ديسمبر  31الرصيد في 
 

. وقـــــد تـــــم تحديـــــد القيمـــــة القابلـــــة 2018ديســـــمبر  31كمــــا فـــــي  قيمـــــة الشـــــهرةأجــــرت املجموعـــــة اختبارتهـــــا الســـــنوية املتعلقـــــة بانخفـــــاض 

ملســتخدمة باالســتعانة بتوقعــات التــدفقات النقديــة وفًقــا للميزانيــات املاليــة حســابات القيمــة ابنــاًء علــى  لوحــدة توليــد النقــدلالســترداد 

املعتمدة من اإلدارة العليا لفتـرة تغطـي خمـس سـنوات. ويعـد حسـاب القيمـة املسـتخدمة هـي األكثـر حساسـية إلجمـالي املنتجـات املحليـة 

ت النمو املتوقعة املستخدمة السـتنتاج التـدفقات لدولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ونسب الخصم وحصة السوق ومعدال 

كمــا يــتم اســتنتاج التــدفقات النقديــة  %12النقديــة بعــد فتــرة امليزانيــة. وتبلــغ نســبة الخصــم املطبقــة علــى توقعــات التــدفقات النقديــة 

حساســية مـــن خـــالل . وقــد قامـــت املجموعـــة كــذلك بـــإجراء تحليـــل لل%3اســـتخدام معـــدل نمــو يبلـــغ نســـبته بعــد فتـــرة الخمـــس ســنوات ب

 عوامل املدخالت بهامش معقول. وبناًء على ذلك التحليل، فال توجد مؤشرات على انخفاض قيمة الشهرة. يـر تغي
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 للبنوك املطلوب. 15

 تم الحصول عليها من بنوك تجارية أثنـاء نشـاط املجموعـة االعتيـادي ضـمن نطـاق التسـهيالت االئتمانيـة 
ً
تمثل املطلوب للبنوك قروضا

 فق عليها مع هذه البنوك. املت

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31       
     

 
ً
 125,095  222,406  قروض ألجل تستحق خالل أثنى عشر شهرا

 
ً
 298  298,080  قروض ألجل تستحق بعد أثنى عشر شهرا

  520,486  125,393 
 

 إليــــه نســـبة معينــــة  EIBOR/SIBORة حســــب ســـعر يــــر متغ يتــــرتب علـــى التســــهيالت املصـــرفية املقدمــــة للمجموعـــة فوائـــد بأســــعار 
ً
مضـــافا

  بعض موجودات املجموعة.على برهن إن التسهيالت البنكية للمجموعة مضمونة . %5و  %2وح ما بين اتتـر 
 

 – 2017ديســمبر  31) 281.515، تــم مـنح خطابــات ضــمان مــن ممـولي املجموعــة، بالنيـــابة عـن املجموعــة، بمبلــغ 2018ديســمبر  31فـي 

(. تعتبــر هــذه الضــمانات كآليــة محــددة مســتخدمة فــي الهياكــل البنكيــة واملقايضــات املاليــة فــي املنطقــة لتســهيل األنشــطة. ومــن 63.415

 املتوقع أن يتـرتب على تلك الضمانات أي التـزامات جوهرية. يـر غ
 
 

 .   مطلوبات مالية أخرى 16

 %9إلـــى  %5مضـــمونة تحمـــل فائـــدة تتـــراوح نســـبتها مـــا بـــين  يــــر ق اســـتثمارية غتتـــألف املطلوبـــات املاليـــة األخـــرى بشـــكل أساســـ ي مـــن أورا

 ومستحقة الدفع كما يلي
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  
 28,000  105,905 شهًرا 12يستحق إعادة دفعها خالل 

 36,730  36,730 شهًرا 12يستحق إعادة دفعها بعد 

 142,635  64,730 
 

 صدة دائنة أخرى دائنة وأر ذمم  .17
 

 تشمل الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى ما يلي:

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 30,392  257,026 ذمم دائنة للعمالء

 41,091  - مسددة يـر مستحق الدفع مقابل أعمال تجارية غ

 33,491  33,488 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 -  49,188 اتفاقيات إعادة الشراء )أ(

 929  8,559 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 539  10,852 مطلوبات للموردين

 -  90,458 (3االستحواذ على شركات تابعة )إيضاح 

 9,695  14,525 منافع نهاية الخدمة

 12,471  14,670 مستحقات

 559  3,682 مخصصات

 2,066  9,552 ذمم ربح / فائدة دائنة

 4,081  32,948 ذمم دائنة أخرى 

 524,948  135,314 
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 تتمة - دائنة وأرصدة دائنة أخرى ذمم  .17
 

 أ( اتفاقيات إعادة الشراء
تمثــل مطلوبــات ناتجــة مــن اتفاقيــات إعــادة شــراء مبرمــة مــع مؤسســات ماليــة. ويــتم اإلفصــاح عــن األوراق املاليــة املباعــة بموجــب اتفاقيــات 

ج(. عنـــدما يتــــرتب للمحـــول الحـــق بموجـــب العقـــد أو العـــرف لبيـــع أو إعـــادة رهـــن  9و  12ء كموجـــودات مرهونـــة )راجـــع إيضـــاحي إعـــادة الشـــرا
 الضمان، فيتم تضمين الودائع املستلمة من الطرف املقابل كمطلوب.

 

 رأس املال . 18

ر واملــدفوع بالكامــل مــن  ديســمبر  31بواقــع درهــم إمــاراتي واحــد لكــل ســـهم )ســهم  1,065,000,000يتــألف رأس املــال املصــرح بــه واملصــد 

 سهم(. كل سهم يحمل حق تصويت واحد وحق الحصول على توزيعات األرباح.  1,065,000,000 – 2017
 

درهــم للســهم، وقــد تــم  0.02بواقــع  2018علــى توزيعــات أربــاح مؤقتــة لســنة  2018ســبتمبر  13وافقــت الجمعيــة العموميــة للشــركة فــي 

 . 2018أكتوبر  2املصرح بها في  املرحليةاح دفع تلك األرب
 

 الخزينةأسهم  .19
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  
     

 2,348,004  28,107,748  عدد األسهم

 %0.2  %2.6  نسبة األسهم من مجموع األسهم املصدرة

 5,341  31,129  تكلفة األسهم

 2,841  23,048  القيمة السوقية لألسهم
 

، فقـــد تـــم 2017ديســـمبر  31نتهـــاء الفتــــرة جميـــع الخيـــارات املتبقيـــة الخاصـــة بخطـــة حـــوافز املـــوظفين طويلـــة األجـــل اعتبـــاًرا مـــن نظـــًرا ال 

 ل هذه األسهم إلى الشركة خالل الفترة.يتحو 
 

 .25.788سهًما بتكلفة إجمالية بلغت  25.759.744استحوذت الشركة خالل السنة على 
 

 االحتياطي القانوني .20

 لقـانون الشـركات التجاريـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة والنظـام األساسـ ي للشـركة، يجـب تحويـل وفقـ
ً
% مـن أربـاح السـنة إلـى  10ا

 ااالحتيــــاطي القــــانوني. يجــــوز للشــــركة أن تقــــرر التوقــــف عــــن التحويــــل عنــــدما يصــــبح مجمــــوع االحتيــــاطي مســــ
ً
% مــــن رأس املــــال  50ويا

 قابل للتوزيع إال في الحاالت التي يسمح بها قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة. يـر هذا االحتياطي غإن املدفوع. 
 

 

 

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. 21
ديسمبر  31  

2018 
ديسمبر  31 

2017 
 (468)  (1,000) الرصيد في بداية الفتـرة

 -  1,000 (3-2)إيضاح  2018 يـر ينا 1كما في  9املالية رقم  يـر اعتماد املعيار الدولي إلعداد التقار  يـر تأث

 (468)  - (9املالية رقم  يـر )افتتاحي ُمعدل بموجب املعيار الدولي إلعداد التقار  يـر ينا 1الرصيد في 

 (532)  (19,022) صافي الحركة في القيمة العادلة خالل السنة

 -  359 اراتاملسيطرة من احتياطيات إعادة تقييم االستثم يـر حصة األطراف غ

 (1,000)  (18,663) الرصيد في نهاية الفتـرة
 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو ل البيانات املالية املو إيضاحات ح
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 املسيطرة يـر األطراف غ .22

 نتائج أعمالها. و دات الشركات التابعة و جو صافي م مجموعق مساهمي األقلية إلى و نسبة حق املسيطرة يـر األطراف غتمثل 
 

 التو العمو م و ادات الرسيـر اصافي  .23

 الت مما يلي:و مالعو م و مصاريف الرسو ادات يـر ا تتألف

ديسمبر  31 
2018 

ديسمبر  31 
2017 

  57,006  95,093 ادات رسوم وعموالتيـر ا

 (1,492)  (1,643) مصاريف رسوم وعموالت

 93,450  55,514 
 
 

 من االستثمارات في صناديق مدارة من شعاع (خسائرالاألرباح / ) .24

 مما يلي: من الصناديق املدارة من شعاع (الخسائراألرباح / ) تتألف

ديسمبر  31 
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 280  1,485 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائراستثمارات 
 (1,900)  12,247 شركات زميلة

 13,732  (1,620) 
 

 

 مصاريف إدارية وعمومية .25

 تتكون املصاريف اإلدارية والعمومية مما يلي:

 ديسمبر  31 
2018  

 ديسمبر 31
 2017 

 (52,785)  (70,770) للموظفين ومنافعرواتب 
 (13,268)  (19,013) أتعاب مهنية

 (7,641)  (12,185) إدارية، تقنية واتصاالت

 (7,095)  (10,676) إيجار مكاتب ومصروفات ذات عالقة
 (1,348)  (4,408) تكاليف تسويق وعالمة تجارية

 (8,328)  (12,989) مصاريف أخرى 

 (130,041)  (90,465) 
 

 

 

 ية( خالل السنة.يـر لم يتم دفع أية مساهمات اجتماعية )بما في ذلك التبرعات واألعمال الخ

 ) 365، بلــغ عــدد مــوظفي املجموعــة 2018ديســمبر  31كمــا فــي 
ً
( بواقــع  182 – 2017ديســمبر  31موظفــا

ً
 فــي  57موظفــا

ً
الشــركة موظفــا

  59 – 2017ديسمبر  31) األم
ً
 لدى الشركات التابعة ) 308( و موظفا

ً
(. 123 – 2017ديسمبر  31موظفا

ً
 موظفا

 
 

 صافي  - . مخصص النخفاض القيمة26

 تم قيد املخصصات املتكبدة والعكوسات بشأن ما يلي:
 

 

 
 ديسمبر  31

2018  
 ديسمبر 31
 2017 

 19,237  (3,598) صافي –وعقود ايجار تمويلي  سلفقروض و 
 4,038  (1,390) صافي -وموجودات أخرى مشكوك في تحصيلها مخصصات ذمم مدينة 

 4,045  (617) مخصصات أخرى 

 (5,605)  27,320 
 
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو ل البيانات املالية املو إيضاحات ح
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 50 

 

 بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى  األخرى  االستثماراتمن أرباح  / )خسائر(. 27

 األخرى مما يلي: االستثماراتمن  )الخسائر( / األرباحتتألف 

 ديسمبر  31 
2018  

 ديسمبر 31
 2017 

 16,562  13,971 شركات زميلة أخرى 
    االستثمارات األخرى 

 12,469  (4,679) املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -
 (31)  - املتاحة للبيعبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر /  -

 9,292  29.000 
 

 

 لسهمل . الربح28

 31) 27.181 البالغـــةو العائـــد لحـــاملي األســـهم العاديـــة فـــي الشـــركة األم الـــربح  باســـتخدام صـــافي ةالســـهم األساســـي خســـارةاب تـــم احتســـ

 2017ديسـمبر  31) 1,065,000,000البـالغ و سط املـرجح لعـدد األسـهم العاديـة القائمـة و ( بالقسمة على املت74.016 - 2017ديسمبر 

نظـــرا لعـــدم إصــــدار  2017 و  2018 ديســــمبر  31كمـــا فـــي  ةملخفضــــاو  ةربحيــــة الســـهم األساســـي جـــد فـــرق بـــينو ال ي (.1,065,000,000 –

 على ربحية السهم في حالة تنفيذها. يـر ات لها تأثو الشركة ألية أد
 

 

 األطراف ذات العالقة. معامالت 29

مســاهمين األطــراف ذات العالقــة تمثــل  األعمــال العاديــة. إن يـــر عــة فــي عــدد مــن املعــامالت مــع أطــراف ذات عالقــة أثنــاء سو دخلـت املجم

 أو ن بهــا و الشــركات التـي يتحكمـو شـركاتهم و افــراد عـائالتهم املقـربين و  عـةو ظفي اإلدارة العليـا للمجمو مــو أعضـاء مجلـس اإلدارة و رئيسـيين 

حيـــد و تحييـــدها عنــد تاملعــدة كـــأطراف ذات عالقــة مـــع الشــركة يــتم و شـــركاتها التابعــة و األرصــدة بـــين الشــركة  .عليهــا جـــوهري  يـــر تأثلهــم 

 .يضاحال يتم اظهارها في هذا اال و انات املالية يالب
 

 بات لدى أطراف ذات عالقة هي كما يلي:و املطلو دات و جو املكميات و طبيعة إن 
 

 ديسمبر  31 
2018  

 ديسمبر 31
 2017 

    أرصدة مدينة أخرى و ذمم مدينة 

 19,714  3,584 شركات زميلة  

 108  315 لعلياكبار موظفي اإلدارة ا  

 4,219  10,715 أطراف أخرى ذات عالقة  
 

 
 

 

    قروض وذمم مدينة

 20,245  11,429 شركات زميلة  

 1,326  113.547 أطراف أخرى ذات عالقة  
 

 
 

 

 66,491  78,738 شركة زميلة – استثمارات في صناديق مدارة من شعاع كابيتال

 219,180  268,073 استثمارات أخرى تتضمن شركات زميلة
 

 

ظفين حيـــث ال يــــتم و فر لكــــل املـــو ظفين املتـــو عـــة مقــــدما حســـب برنـــامج مســــاعدة املـــو ظفي اإلدارة العليــــا املبـــالغ املدفو ملـــ ســـلفتعكـــس ال
 ائد.و تحميل أية ف

 

 ديسمبر  31 
2018  

 ديسمبر 31
 2017 

    
    أرصدة ائتمانية أخرى و ذمم دائنة 

 65.181  163.670 أطراف أخرى ذات عالقة    
 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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 األطراف ذات العالقة معامالت. 29

 كما يلي:حد و املالدخل املعامالت مع األطراف ذات العالقة في بيان  إدراجتم 

 ديسمبر  31 
2018  

 ديسمبر 31
 2017 

    
    استثمارات مدارة من شعاع كابيتالمن  أرباح / )خسائر(

 (1,620)  12,247 أطراف أخرى ذات عالقةشركات زميلة و   
    

 (14,529)  7,231 أرباح / )خسائر( من من استثمارت أخرى 

    وأطراف ذات عالقة أخرى  شركات زميلة  
    

    ادات الرسوم والعموالتيـر إ

 9,229  6,363 وأطراف ذات عالقة أخرى  شركات زميلة  
    

    ادات الفوائديـر إ

 2,844  1,023 ى وأطراف ذات عالقة أخر  شركات زميلة  
    

    مصاريف الفوائد

 (2,654)  (9,299) أطراف ذات عالقة أخرى   
    

    مخصصات

 18,481  - أطراف ذات عالقة أخرى   
 

 

 كبار موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي:أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين األخرين ممن يمثلون تعويضات 

 ديسمبر  31 
2018  

 ديسمبر 31
 2017 

 (12,484)  (9,358) ة األجليـر رواتب ومنافع قص

 (678)  - مكافأت إنهاء الخدمات

 (9,358)  (13,162) 
 

 

 املعلومات القطاعية .30

 :قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات األعمال 5ألغراض إدارية، تم تنظيم املجموعة في 
 

  يــــر فـــي الســـعودية واالمـــارات. وتد صـــناديق ضـــيافة ومشـــاريع يــــر تد: صـــول ادارة األ 
ً
محـــافظ اســـتثمارية وصـــناديق فـــي اســـواق االســـهم أيضـــا

. وتــزود شـعاع إلدارة األ  14اإلقليمية، اسـواق الـدخل الثابـت واالئتمـان. تغطـي 
ً
 إقليميـا

ً
 ماليـا

ً
املسـتثمرين املحليـين واألجانـب  صـول سـوقا

حقــوق امللكيــة والــديون التقليديــة، باإلضــافة إلــى  صــول شــعاع إلدارة األ  يـــر وتد ببوابــات لالســتثمار فــي أســواق األســهم الخليجيــة والعربيــة.

نشـــطة. كمـــا  يـــر املحــافظ االســـتثمارية املتوافقــة مـــع الشــريعة اإلســـالمية، والصــناديق االســـتثمارية باســتخدام أســـاليب إداريــة نشـــطة وغ

  ديق لالستثمار في امللكية الخاصة.اصن يـر تد
 

 

تقـــدم استشـــارات ماليـــة للشــركات، وخـــدمات االكتتابـــات الخاصـــة واالكتتابــات العامـــة فـــي األســـهم والســـندات،  االســتثمارات املصـــرفية:

 وعمليات الدمج واالستحواذ والتفكيك والفصل، باإلضافة إلى عمليات املشاركة واملنتجات املركبة. 
 

 

ذوي املالءة  من املؤسسات املجموعةعاملية لقاعدة عمالء توفر خدمات البيع واملتاجرة من خالل الوصول لألسواق ال األسواق املالية:

املالية العالية. من خالل األسواق املالية يستطيع العمالء الوصول إلى األسهم العامليـة والـدخل الثابـت، واالصـدارات األوليـة فضـال عـن 

والدوليــة. ويواكــب قســـم األســواق املاليـــة  املشــتقات خــارج البورصـــة، والســيولة مــن خـــالل شــبكة واســعة مـــن األطــراف املقابلــة املحليـــة

بحـوث االســتثمار التــي تنــتج تغطيـة األبحــاث القطاعيــة للشــركات املدرجــة فـي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعـاون الخليجــي مــع التـــركيز علــى 

 األسهم في دولة اإلمارات العربية املتحدة والسعودية.
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 تتمة - املعلومات القطاعية .30

رة أساســــية فــــي مجــــال و تنشــــط بصــــو "، دية(و يــــل )الســــعو شــــركة الخلــــيج للتم "ويــــل" و حــــت مظلــــة "شــــركة الخلــــيج للتمتعمــــل ت :يــــلو التم

 .سطةو املتو ة يـر يل الشركات الصغو كيز بشكل رئيس ي على تمتـر ، مع الداتو جو املم بو اإلقراض املدع
 

 

كة املرتبطــــة تـــــر نفقــــات الخــــدمات املشو النقديــــة ابط و تشــــرف علــــى جميــــع الضــــو رات الشــــركة املســــتقبلية و تطــــ يـــــر تد االدارة الرئيســــية:

 اسو باملجم
ً
اتيجية تنميــــة األعمــــال تـــــر عــــة. ان جميــــع االســــتثمارات فــــي الشــــركات التابعــــة تــــدخل ضــــمن هــــذا القســــم الــــذي يتضــــمن أيضــــا

 ارد البشرية.و االتصاالت، املو يق و نية، املالية، العمليات، ادارة املخاطر، العالقات مع املستثمرين، التسو التجارية، القان
 

تقيــــيم و زيــــع املصــــادر و ص تو رة منفصــــلة التخــــاذ القــــرارات بخصــــو م اإلدارة بمراقبــــة النتــــائج التشــــغيلية للقطاعــــات التشــــغيلية بصــــو تقــــ

 إلى األرباح 
ً
 الخسائر التشغيلية. أو األداء. يتم تقييم أداء القطاعات استنادا

 

  عة.و ص قطاعات األعمال الخاصة باملجمو ة بخصحدو مات املالية املو ل التالية املعلو اتعرض الجد
 

 2018ديسمبر  31 

 ادارة 

 داتو جو امل

استثمارات 

 عو املجم الشركات اإلقراض اق املاليةو األس مصرفية

  54,418   7,586   35,896   10,160     -   776  ادات الفوائديـر إ

  93,450   4,192   2,365   33,950   8,102   44,841  صافي إيـرادات الرسوم والعموالت 

  3,580     -     -   3,580     -     -   إيـرادات التداول 

  13,732   12,247     -     -     -   1,485  صافي - من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع الخسارة

  165,180   24,025   38,261   47,690   8,102   47,102  مجموع اإليـرادات

       
       

 (130,041)  (31,554)  (31,429)  (39,896)  (3,632)  (23,530)  مصاريف إدارية وعمومية

 (30,753)  (20,906)  (8,225)  (1,622)     -     -  مصاريف الفوائد

 (11,016)  (1,578)  (3,747)  (5,515)     -  (176)  استهالك

 (5,605)  (1,532)  (3,183)  (161)     -  (729)  صافي -مخصصات 

 (177,415) (55,570)  (46,584)  (47,194)  (3,632)  (24,435)  مجموع املصاريف

       

 (12,235)  (31,545)  (8,323)   496   4.470   22,667  من االستثمارات األخرى ( الخسائراألرباح / ))الخسارة( قبل  صافي الربح/

       
  9,292   1,672   6,346   1,274     -     -  ات األخرى من االستثمار  األرباح

  31,446     -     -   31,446     -     -  الشهرة السالبة عند االستحواذ على شركة تابعة

       
  28,503  (29,873)  (1,977)   33,216   4.470   22,667  الربح / )الخسارة( للسنة

       
       العائدة الى:

  27,181  (29,739)  (1,977)   31,760   970   22,667  مساهمي الشركة األم

  1,322  (134)     -   1,456   4.470     -  األطراف غيـر املسيطرة

  22,667   4.470   33,216   (1,977)  (29,873)  28,503  

 2018ديسمبر  31 

 

 ادارة

 املوجودات

استثمارات 

 املجموع الشركات اإلقراض اليةاألسواق امل مصرفية

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

  1,188,069   762,258  174,335  242,630     -   8,846  املطلوبات
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 تتمة -مات القطاعية و املعل .30
 

 2017ديسمبر  31 

 ادارة 
 املوجودات

استثمارات 
 مصرفية

األسواق 
 املجموع الشركات اإلقراض اليةامل

  74,425  5,641  65,284  2,060    -  1,440 ادات الفوائديـر إ

  55,514  924  4,183  8,015  7,058  35,334 ادات الرسوم والعموالت يـر صافي إ

  6,295    -    -  6,295    -    -  ادات التداول يـر إ

 (1,620) (1,620)    -    -    -    - صافي - ن شعاعمن استثمارات في صناديق مدارة م الخسارة

  134,614  4,945  69,467  16,370  7,058  36,774 اداتيـر مجموع اإل 
       
       

 (90,465) (22,052) (26,031) (17,699) (4,954) (19,729) مصاريف إدارية وعمومية
 (18,809) (2,722) (16,087)    -    -    - مصاريف الفوائد

 (7,644) (1,128) (4,033) (2,394)     - (89)  استهالك

  27,320  25,756  1,391  375 (202)     - صافي -مخصصات 

 (89,598) (146) (44,760) (19,718) (5,156) (19,818) مجموع املصاريف

       

  45,016  4,799  24,707 (3,348)   1,902  16,956 من االستثمارات األخرى  الخسائر )الخسارة( قبل  صافي الربح/

       
  29,000  31,549 (2,565)   16    -    - الخسائر من االستثمارات األخرى 

       
  74,016  36,348  22,142 (3,332)   1,902  16,956 الربح / )الخسارة( للسنة

       
       العائدة الى:

  74,016  36,348  22,142 (3,332)  1,902  16,956 مساهمي الشركة األم

    -    -    -    -    -    - املسيطرة يـر األطراف غ

 16,956  1,902  (3,332) 22,142  36,348  74,016  

 2017ديسمبر  31 

 
 ادارة

 املوجودات
استثمارات 

 مصرفية
األسواق 

 املجموع الشركات اإلقراض املالية

  1,224,611  480,377  532,718  144,810  1,143  65,563 املوجودات

  325,437  136,965  177,441  3,156    -  7,875 املطلوبات
 

 اد املدرج أعاله ناتج من عمالء خارجيين فقط.يـر إن اإل 
 

 عة.و السياسات املحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية مع سياسات املجمتتفق 
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 لةبات املحتمو املطلو امات تـز االل. 31

 بات محتملة قائمة تتمثل بما يلي: و مطلو امات تـز ال عةو املجمكان لدى 

 2017  ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

    املطلوبات املحتملة

 -  9,553 ضمانات حسن التنفيذ

 1.939  16,627 أخرى 

 26,160  1.939 
 

 .يتم تحديدها كالتزامأن من املستبعد ضمانات حسن التنفيذ الصادرة  إن
 

قامـــت املجموعـــة بمراجعـــة املطلوبـــات املحتملـــة والقضـــايا القانونيـــة املتداولـــة وقامـــت بتكـــوين مخصـــص كـــافي أليـــة خســـائر قـــد تنشـــأ فـــي 

املتكبـــدة مـــن قبـــل املجموعــــة لجهـــة ســـلطات الضـــرائب فـــي اململكــــة املســـتقبل. وتتضـــمن املطلوبـــات املحتملـــة األخـــرى الزكــــاة / الضـــرائب 

ا مقابـــــل هـــــذه املطالبـــــة، وبحســـــب اإلدارة ومستشــــــاري 2013 – 2008ت مـــــن للســـــنوا الســـــعوديةالعربيـــــة 
ً
. قـــــدمت املجموعـــــة اســـــتهناف

 أي مطلوب يتعلق بما ذكر أنفا.املجموعة الضرائب فإن محصلة تلك املطالبة ستؤول لصالح املجموعة، ومن ثم فلم تقيد 
 

 2017  ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

    اماتتـز االل

 67.199  67,199 ر مدارة من شعاعصناديق استثما

 -  147,008 أخرى 

 214,207  67.199 
 

 

 مدارة نيابة عن عمالء داتو جو م. 32

 ألنظمــــة املصــــرف املركـــــزي لدو عــــة مرخصــــة للعمــــل كشـــــركة خــــدمات ماليــــة و إن املجم
ً
 الو لــــة اإلمــــارات العربيـــــة املتحــــدة. تــــدار أمـــــو فقـــــا

مخـاطر  ن و بـدو كالـة و الب( درهـم مليـار  3.8 – 2017ديسـمبر  31) 2018ديسمبر  31كما في  درهم مليار  4.9البالغة و  العمالء داتو جو مو 

 عة.و دات املجمو جو من م جزًءاال تشكل و د خارج امليزانية و بنك داتو جو املعة. تعتبر هذه و لية على املجمو مسؤ  أو 
 

 اندماج األعمال .33
 اندماج األعمال

 بيتال ش.م.ع.املتكاملة لألوراق املالية ذ.م.م. واملتكاملة كا

 أ(    فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة املستحوذ عليها من قبل املجموعة خالل الفتـرة:
 

 النشاط الرئيس ي 

تاريخ االستحواذ 

 الفعلي

نسبة حصة ملكية 

 التصويت املستحوذة 

 املتكاملة لألوراق املالية ذ.م.م.

الوساطة في األوراق 

 %100 2018مايو  1 املالية

 %96 2018مايو  1 الخدمات املالية لة كابيتال ش.م.ع.املتكام
 

 تم االستحواذ على هذه الشركات من أجل مواصلة التوسع في أنشطة سوق رأس املال التي تمارسها املجموعة.
 

 ب(    املقابل املحول 

 2018مايو  1 

 57,706 النقد

 90.458 مقابل نقدي مؤجل

 1,629 مسيطرة مستحوذ عليها يـر حصة غ

 149.793 املجمـوع
 

 ج(    تم استبعاد التكاليف املرتبطة باالستحواذ من املقابل املحول وتم قيدها كمصروف في الربح أو الخسارة في السنة الحالية.
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 تتمة -اندماج األعمال  .33
 د(   القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحويل واملطلوبات املفترضة في تاريخ االستحواذ:

 

 2018يو ما 1 

 171,321 املوجودات

 12,534 النقد والودائع لدى البنوك

 90,069 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 37,578 قروض وذمم مدينة وعقود إيجار تمويلية

 2,379 استثمارات أخرى 

 10,460 ممتلكات ومعدات

  ملموسة )ز( يـر موجودات غ
  

  املطلوبات

 (25,130) مطلوبات للبنوك

 (189,580) دائنة وأرصدة دائنة أخرى  ذمم

 109,631 
 

 هـ(   تم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات من قبل اإلدارة.
 

 م.و(   تم تخصيص الشهرة الناتجة من االستحواذ إلى املتكاملة لألوراق املالية ذ.م.

 2018مايو  1 

 149.793 مجموع املقابل

 (109,631) ي املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليهايطرح: القيمة العادلة لصاف

 40,162 (14)إيضاح  الشهرة الناتجة من االستحواذ
 

والتـي  10.460ملموسـة لعالقـات العمـالء بقيمـة  يــر ز(   تستبعد الشـهرة الناتجـة مـن االسـتحواذ علـى املتكاملـة لـألوراق املاليـة ذ.م.م. موجـودات غ

 امللموسـة القابلـة للتحديـد. يــر ملموسة نظًرا الستيفائها معيار االعتـراف للموجـودات غ يـر نفصل من الشهرة كموجودات غتم االعتراف بها بشكل م

 .14جى الرجوع الى اإليضاح يـر 
 

 ح(   صافي التدفقات النقدية من االستحواذ على شركات تابعة:

 2018مايو  1 

 (57,706) املقابل املدفوع نقًدا حتى تاريخه

 171,321 قد واألرصدة البنكية املستحوذ عليهاالن

 113,615 
 

 االستحواذ على نتائج املجموعة يـر ط(   تأث

 16.165ادات قيمتهـا يــر إ 2018ديسـمبر  31للسـنة املنتهيـة فـي ادات املجموعـة يــر فـي ربـح املجموعـة. وتتضـمن إ 497تم تضمين الربح البـالغ قيمتـه 

 .2018 ديسمبر  31الستحواذ( وحتى )تاريخ ا 2018مايو  1للفترة من 
 

ولكــــان الـــربح للفتــــرة مــــن  5.905ادات املجموعـــة مرتفعــــة بقيمـــة يـــــر ، لكانـــت إ2018 يـــــر ينا 1لــــو كانـــت عمليــــة الـــدمج قــــد تمـــت اعتبــــاًرا مـــن وفيمـــا 

 .112العمليات املستمرة قد ارتفع بقيمة 
 

 شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع.

 التابعة املستحوذ عليها من قبل املجموعة خالل الفترة: فيما يلي تفاصيل الشركة (أ

 

النشاط 

 التاريخ الفعلي لالستحواذ الرئيس ي

نسبة حصة التصويت 

 املستحوذ عليها

 %87.2 2018سبتمبر  30 الخدمات املالية شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 أنشطة السوق املالية للمجموعة.تم االستحواذ على هذه الشركة من أجل مواصلة التوسع في 
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 تتمة –اندماج األعمال  .33
 تتمة -شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع.

 املقابل املحول  (ب
 

 2018سبتمبر  30 

 100,833 النقد

 23,192 القيمة العادلة للحصص املحتفظ بها سابًقا

 22.785 املسيطرة املستحوذ عليها يـر الحصة غ

 146.810 املجموع
 

 

 .من املقابل املحول وتم االعتراف بها كمصروفات في الربح أو الخسارة في السنة الحالية باالستحواذتم استبعاد التكاليف املتعلقة  (ج
 

 

 القيمة العادلة للموجودات املستحوذ عليها القابلة للتحديد واملطلوبات املتكبدة في تاريخ االستحواذ: (د
 

 2018سبتمبر  30 

  املوجودات

 92,523 والودائع لدى البنوكالنقد 

 11,629 األخرى  مدينةالذمم املدينة وأرصدة 

 127,786 استثمارات أخرى 

 4,301 املمتلكات واملعدات

 37,161 امللموسة يـر املوجودات غ

  

  املطلوبات

 (11,561) األخرى  دائنةالذمم الدائنة وأرصدة 
  

 (83.583) مسيطرة يـر حصة غ

 178.256 
 

 ديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات من قبل اإلدارة.تم تح (ه

 فيما يلي الشهرة السالبة الناتجة من االستحواذ: (و

 2018سبتمبر  30 

 146.810 مجموع املقابل

 (178,256) يطرح: القيمة العادلة لصافي املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليها

 (31,446) 
 

ـــــدرت قيمتهــــا بمبلـــــغ  ر يــــــز(  تتضــــمن املوجــــودات غ
ُ
ورخـــــص تجاريــــة قيمتهـــــا  11.416وعالقــــات العمـــــالء قيمتهــــا  1.734امللموســــة عالمـــــة تجاريــــة ق

 امللموسة القابلة للتحديد. يـر ملموسة نظًرا الستيفاءها معيار االعتراف املتعلق باملوجودات غ يـر والتي تم قيدها كموجودات غ 24.011
 

ى القـيم املؤقتـة املحـددة للموجـودات واملطلوبـات القابلـة للتحديـد فـي تـاريخ االسـتحواذ. إن اإلدارة لـديها فتـرة تم توحيـد شـركة أمـوال بنـاًء علـ(  ح

تيحت معلومات إضافية.
ُ
 سنة من تاريخ االستحواذ من أجل تحديث التقييم وذلك إذا ما أ

 

 (   صافي التدفقات النقدية من االستحواذ على شركات تابعة:ط

 2018سبتمبر  30 

 (100,833) املقابل املدفوع نقًدا 

 92,523 النقد واألرصدة البنكية املستحوذ عليها

 (8,310) 
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 تتمة –. اندماج األعمال 33
 تتمة -شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع.

 االستحواذ على نتائج املجموعة يـر (   تأثي
 

للفتـرة  10.331ربـح قيمتـه  2018ديسـمبر  31وتتضـمن أربـاح املجموعـة للسـنة املنتهيـة فـي  فـي أربـاح املجموعـة. 552تم تضمين الربح البالغ قيمتـه 

 .2018ديسمبر  31)تاريخ االستحواذ( وحتى  2018أكتوبر  1من 

يـات املسـتمرة ولكـان الـربح للفتـرة مـن العمل 45.203ادات املجموعة بقيمة يـر ، الرتفعت إ2018 يـر ينا 1لو كانت عملية الدمج قد تمت اعتباًرا من 

 .5.543قد ارتفع بقيمة 

 

 . االستثمار في شركة تابعة34
وهــــي الشــــركة التابعــــة الوحيــــدة التــــي تتضــــمن  فيمــــا يلــــي ملخًصــــا للمعلومــــات املاليــــة بشــــأن شــــركة أمــــوال الدولــــة لالســــتثمار ش.م.ك.ع. )"أمــــوال"(

الداخليـة بــين شـركات املجموعـة وأي تعــديل لتخصـيص أســعار  فاتمســيطرة جوهريـة. وتمثـل املعلومــات املاليـة األرصـدة قبــل الحـذو  يــر حصـص غ

 الشراء. 
 

 2017  ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

    بيان املركز املالي

 -  308,115 إجمالي املوجودات

 -  10,180 إجمالي املطلوبات

 -  83,925 املسيطرة يـر إجمالي الحصص غ

 -  214,010 صافي حقوق امللكية

    

    )منذ االستحواذ( دخل بيان ال

 -  11,951 اداتيـر إجمالي اإل 

 -  2,444 إجمالي الربح

 -  1,772 املسيطرة يـر الحصص غ

 

 
 




