
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 شعاع كابيتال ش.م.ع             
 

 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2021سبتمبر  30إلى  2021يناير  1للفترة من 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كابيتال ش.م.ع شعاع 
 

 

 الموحدة المرحلية المعلومات المالية الموجزة 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 
 الصفحات  ويات المحت

 
 

 1 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 
 

 2 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 3 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 4 المركز المالي الموجز الموحد المرحلي بيان 
 
 

 5 الموحد المرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 
 

 6 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 21 - 7 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 





كابيتال ش.م.ع شعاع 

ق()غير مدق 2021سبتمبر  30بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في 
آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 

2

أشهر إلى  3  
2021 سبتمبر 30  

 غير مدققة

أشهر إلى  3  
2020 سبتمبر 30  

 غير مدققة

أشهر إلى  9  
2021سبتمبر  30  

 غير مدققة

أشهر إلى  9  
2020سبتمبر  30  

 غير مدققة

 إيضاحاتالعمليات الجارية 

 14,452 10,331 5,677 2,377إيرادات الفوائد 
( 1,880)مصاريف الفوائد   (2,635 )  (6484, )  (4,114 )  

 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 
 10,338 5,683 3,042 497صافي إيرادات الفوائد 

 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 
 173,289 225,635 64,685 56,225 إيرادات الرسوم والعموالت 

( 2,064)سوم والعموالت ف الرمصاري  (4,656 )  (14,530 )  (10,367 )  
 ---------------  ---------------  -------------  --------------- 

 162,922 211,105 60,029 54,161صافي إيرادات الرسوم والعموالت 
 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

 31,686 7,150 2,560 4,763 ارات االستش إيرادات
 2,401 4,292 2,923 1,675 التداول إيرادات 

( 2,188) 65,480إيرادات / )خسائر( تشغيلية أخرى   80,698 76,614 
 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

28308,9 66,366 66,576مجموع اإليرادات التشغيلية   283,961 

( 31,968)تكاليف الموظفين   (30,872 )  (94,595 )  (92,153 )  
( 1,034)حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء   - (3,567 )  - 

( 15,984)مصاريف عمومية وإدارية   (16,758 )  (59,970 )  (51,009 )  
( 11,766) استهالك وإطفاء   (13,846 )  (34,596 )  (42,464 )  

اض في قيمة  خسائر االنخفعكس/ )مخصص( 
( 790) 9,268 الموجودات المالية   7,161 11,008 

( 4,609) 733مصاريف تشغيلية أخرى   (5,963 )  (5,698 )  
 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

( 66,875) (50,751)مجموع المصاريف التشغيلية   (191,530) (180,316 )  
--- ------------   ---------------  ---------------  --------------- 

( 509) 15,825صافي االيرادات / )الخسائر( التشغيلية   117,398 103,645 

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

9231,39 91,498الربح أو الخسارة   274,971 (169,181 )  
( 4,429) 664 ربح/ )خسارة( من مطلوبات مالية مشتقة   1,907  (3,923)

حصة من ربح استثمارات في شركات زميلة  
 21,199 4,717 22,202 134,717محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية

( 36,140)7 تكلفة التمويل   (41,594 )  (112,638 )  (133,235 )  

( 42,503)مويل المرتبط بحاملي الوحداتائتمان الت)تكلفة( /   (139,538 )  (182,857 )  102,115 
 166,658 31,057 248 87,890إيرادات ومصاريف أخرى 

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

 87,278 134,555 67,779 41,951الربح من العمليات الجارية 

( 3,616)الخسارة من العمليات المتوقفة   - (28,021 )  - 
 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

 87,278 106,534 67,779 38,335ربح الفترة 
 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

العائد إلى: 

 63,593 88,732 58,673 34,669شركة األم ُماّلك ال

 23,685 17,802 9,106 3,666حصص غير مسيطرة 

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

48,335 67,779 106,534 87,278 

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

السهم العائدة إلى المالك من العمليات  ية ربح
 0.025 0.044 0.023 90.015الجارية )بالدرهم( 

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

 0.025 0.035 0.023 90.014المالك )بالدرهم( ربحية السهم العائدة إلى  
 ---------------  --- ------------  ---------------  --------------- 

اإلیضاحات المرفقة  المدرجة على الصفحات من  7 إلى ۲۱ تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 



شعاع كابيتال ش.م.ع 

)غير مدقق( 2021سبتمبر  30المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في  بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 

3

أشهر إلى  3  
2021 سبتمبر 30  

 غير مدققة

أشهر إلى  3  
2020سبتمبر  30  

 غير مدققة

أشهر إلى  9  
2021سبتمبر  30  

 غير مدققة

أشهر إلى  9  
2020سبتمبر  30  

 غير مدققة

إيضاحات 
 87,278 106,534 67,779 38,335ربح الفترة

 )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

بنود يُحتمل إعادة تصنيفها في 
 الربح أو الخسارة 

فروق الصرف من تحويل 
(18,688)18العمليات األجنبية  26,354 (12,719)  (22,057 )  

صافي الربح / )الخسارة( من  
تحوطات التدفقات النقدية 

الحصة من الدخل/   -
)الخسارة( الشاملة األخرى  

لالستثمار في شركات  
( 72,026) 53,367 16,386 -18زميلة   

(1,997) 5,321 181,858أخرى  -  3,467 

فها في الربح أو  بنود لن يُعاد تصني
 خسارةال

التغيرات في القيمة العادلة  
الستثمارات حقوق الملكية  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
(4,893)18 الشامل اآلخر   9,107 (7,050)  (24,889 )  

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

آلخر )الخسارة( / الدخل الشامل ا
(21,723)للفترة  57,168 31,601 (115,505 )  

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

مجموع الدخل / )الخسارة(  
( 28,227) 138,135 124,947 16,612الشاملة للفترة  

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

 العائد إلى: 

( 42,911) 126,588 104,631 20,757 ُماّلك الشركة األم   
(4,145)حصص غير مسيطرة  20,316 11,547 14,684 

--------------- --------------- --------------- --------------- 
16,612 124,947 138,135 (28,227 )  

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

اإلیضاحات المرفقة  المدرجة على الصفحات من  7 إلى ۲۱ تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 
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اإلیضاحات المرفقة  المدرجة على الصفحات من  7 إلى ۲۱ تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة



شعاع كابيتال ش.م.ع 

مدقق()غير  2021سبتمبر  30بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في 
اإلماراتية( آالف الدراهم  - )العملة 

5

عالوة إصدار  ل رأس الما
احتياطي  
نظامي )*( 

احتياطيات  
أخرى 

أرباح محتجزة 
حقوق الملكية  

              ا   العائدة إلى مال ك  
الشركة األم 

حصص غير  
مسيطرة 

المجموع   

( 1,387,369) 34,681 52,579 2,535,720 )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في   29,4712  1,465,082 404,262 1,869,344 

 
 87,278 23,685 63,593 63,593- -- - ربح الفترة 

( 106,504) -- -الخسارة الشاملة األخرى للفترة   -(106,504 )  (9,001 )  (115,505 )  

( 106,504) -- - شاملة للفترة مجموع الخسارة ال  63,593 (42,911 )  14,684 (28,227 )  

مع المالك بصفتهم مالكا:   المعامالت
 1,145 - 1,145 1,145- -- - معامالت مع حاملي الوحدات 

( 16,508)- -- -- -حصص غير مسيطرة من استبعاد شركة تابعة   (16,508 )  

( 15,905) دفعات توزيعات األرباح   (15,905 )  

( 1,493,873) 34,681 52,579 2,535,720 )غير مدقق(  2020سبتمبر   30الرصيد في   294,209 1,423,316 386,533 1,809,849 

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

 106,534 17,802 88,732 88,732- -- - فترة ال  ربح

(6,255) 37,856 - 37,856 -- - امل اآلخر للفترة الدخل الش  31,601 

 138,135 11,547 126,588 88,732 37,856 -- -مجموع الدخل الشامل للفترة 

المعامالت مع المالك بصفتهم مالكا 

 14,518 - 14,518 14,518 -- -- ( 17استبعاد أسهم الخزينة )إيضاح 

(76,071)- -- - دفعات توزيعات األرباح )أ(   (76,071)  (65,851)  (141,922)  

(1,401,290) 47,207 52,579 2,535,720)غير مدقق(  2021سبتمبر  30الرصيد في   320,906 1,555,122 481,786 2,036,908 

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

: ال شيء(. تم دفع هذا المبلغ خالل الستة أشهر  2020)  2020ديسمبر  31درهم للسنة المنتهية في  76,071فلس للسهم الواحد مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح مستحقة قدرها   3وافق المساهمون على توزيعات أرباح بمبلغ  ، 2021أبريل  22ية السنوي المنعقد في  الجمعية العموم)أ( في اجتماع 
. 2021يونيو  30ة في  المنتهي

اإلیضاحات المرفقة  المدرجة على الصفحات من  7 إلى ۲۱ تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 



شعاع كابيتال ش.م.ع 

بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 

6

اإلیضاحات  المرفقة  المدرجة  على  الصفحات  من۷   إلى  ۱۲ تعت بر جزء اً ال یتجزأ  من ھذه المعل ومات  المالیة المو جزة الم وحدة  المرحلی

أشهر إلى  9  
2021سبتمبر  30   

 غير مدققة

أشهر إلى  9  
2020سبتمبر  30  
غير مدققة   

 إيضاحات 
لية من األنشطة التشغيالتدفقات النقدية 

 87,278 106,534ربح الفترة 
تعديالت:

( 102,115) 182,857الوحدات ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي    
( 7,100) -أرباح شراء بالمقايضة  

 1,773 2,991خسارة من صرف عمالت أجنبية
5673,بالصافي  -الحصة المدرجة من رسوم األداء المعترف بها   - 

 133,235 112,638تكلفة التمويل
(5,683) صافي إيرادات الفوائد   (10,338 )  

( 274,971)القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)ربح( / خسارة   169,181 
-  معاملة استرداد لمرة واحدة

-
(112,882 )  

( ,15810) - إيرادات تأجيل القروض  
(11,202) حصة في ربح استثمارات في شركات زميلة   (21,199 )

 30,836 12,578 توزيع غير نقدي من شركة زميلة
(1,907) ربح من إعادة تقييم مطلوبات مالية مشتقة   3,923 
 2,703 4,245 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
( 11,008)(1751,) بالصافي  -مخصصات خسائر االنخفاض في قيمة   

 2,200 - انخفاض قيمة الشهرة 
 42,464 34,596 استهالك وإطفاء

————— ————— 
 198,793 165,068التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 

 23,546 - نقص في المخزون
(12,267) زيادة في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى   (87,401 )  

 48,010 56,739 نقص في القروض والسلفيات 
(75,320) واألرصدة الدائنة األخرى نقص في الذمم الدائنة   (137,323 )  

 39,133 8,598 زيادة في المطلوبات المالية األخرى 

(,91213)التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية لبنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  - 

————— ————— 
 84,758 128,906صافي النقد الناتج من العمليات 

(3,648)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  (1,599 )  
 - 1,818 توزيعات أرباح مقبوضة

——————————
 83,159 127,076صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

——————————
 ية من األنشطة االستثمارية ت النقدالتدفقا

 - )111,983(  استثمارات دفعات لشراء  
 17,796 145,271 متحصالت من استبعاد استثمارات 

 10,338 5,683 صافي الفوائد المقبوضة 
 )510(  )5,605( استحواذ على ممتلكات ومعدات 

 - 189,670فة كمحتفظ بها للبيع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لبنود مستبعدة مصن

————— ————— 
 27,624 223,036 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 129,702 498,144 متحصالت من القروض

 )125,139(  )804,446(  سداد قروض
 - 14,518 متحصالت من بيع أسهم خزينة

 )15,905(  )141,920(  ت أرباح مدفوعة يعاتوز
 )3,921(  )6,848( رسوم إيجار مدفوعة

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

 )95,916(  )100,727(  تكلفة تمويل مدفوعة
 - 137,482توقفةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للعمليات الم

--------------- --------------- 
 )141,293(  )403,797( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 )30,510(  )25,361( صافي النقص في النقد وما في حكمه 
 360,193 10377,266 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 )5,049(  - أثر تحويل العمالت األجنبية
 691 -النقد وما في حكمه المستحوذ عليه في اندماجات األعمال 

 4,538 28,324مصنفة كمحتفظ بها للبيع لبنود مستبعدة  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 )16,950(  )5,899( نقد مقيّد
------------------------------

 312,913 10346,006النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
--------------- --------------- 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 2021سبتمبر  30ي لفترة التسعة أشهر المنتهية ف

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

أبريل   25المؤرخ  6سوم األميري رقم عامة تأسست في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بموجب المرشعاع كابيتال ش.م.ع )"الشركة" أو "شعاع"( هي شركة مساهمة 
للقانون االت  1979 المتحدة رقم  ووفق ا  لدولة اإلمارات العربية  العنوان   1984لسنة    8حادي  الشركات التجارية"(. إن  التجارية وتعديالته )"قانون  المتعلق بالشركات 

 .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اإلمارات العربية المتحدة31045ص. ب.  المسجل للشركة هو
 

 أساس اإلعداد  .2
 

 34عيار المحاسبي الدولي رقم  وفق ا للم  2021سبتمبر    30لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية واإليضاحات المرفقة عن الفترة المنتهية في  
ال تشتمل  ،  34فق ا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  حدة. و"التقارير المالية المرحلية" وتتوافق مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المت

نات المالية                                                      ُ                           للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن ت قرأ جنبا  إلى جنب مع البياالمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة  
كما أنها ليست    2021سبتمبر    30. إضافة إلى ذلك، لم يتم تدقيق نتائج التسعة أشهر المنتهية في  2020ديسمبر    31لمنتهية في  الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة ا

 . 2021ديسمبر  31                                                            شرا  على النتائج المتوقعة للسنة المالية الكاملة المنتهية في بالضرورة مؤ
 

الذي يقوم بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    2020( لسنة  26دة رقم )تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتح
. قامت الشركة بمراجعة األحكام  2021يناير    2، وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2020سبتمبر    27الشركات التجارية بتاريخ  والمتعلق ب  2015( لسنة  2)

 بيق المتطلبات خالل الفترة. دة وتطالجدي

 
 2020اندماج األعمال والتصنيف الالحق كمحتفظ بها للبيع في 

 
ا من    تانفورد مارين من خالل تاالسا إنفستمنتس، استحوذت شعاع على أعمال مجموعة س2020في   . وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية 2020ديسمبر    31إل بي اعتبار 
بل الشراء  . بالنسبة لمقا"اندماجات األعمال"، احتسبت المجموعة االستحواذ استنادا  إلى القيم العادلة للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة  3رقم  

)تشمل ودائع لدى البنوك وذمم مدينة ومخزون وممتلكات ومنشآت ومعدات( ومطلوبات    699,479جودات ملموسة بقيم عادلة تبلغ  المدفوع، استحوذت شعاع على مو
ييمات  ستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة على تق)تشمل قروضا  وذمما  دائنة(، وأدى ذلك إلى أرباح شراء بالمقايضة. تستند الموجودات الم  315,375بقيمة عادلة تبلغ  

 مؤقتة. ولم يتم بعد تقييم الموجودات غير الملموسة المحددة. 
 

. خالل التسعة  2020ديسمبر    31، لم تكن هناك مساهمة في اإليرادات واألرباح للسنة المنتهية في  2020ديسمبر    31بالنظر إلى أن اندماج األعمال كان ساريا  في  
 .9,583وخسارة بقيمة  118,085ستانفورد مارين بمجموع إيرادات بقيمة ، ساهمت مجموعة 2021سبتمبر  30نتهية في أشهر الم

 

 التغيرات في السياسات المحاسبياة .3
 

،  2020ديسمبر    31المنتهية في    قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة
 : 2021يناير  1باستثناء السياسات المحاسبية التالية السارية اعتبارا من 

 

للتقارير المالية رقم   السريان    -  19-امتيازات اإليجار المرتبطة بكوفيد  -، "عقود اإليجار"  16تعديل على المعيار الدولي  أبريل   1تمديد الوسيلة العملية )تاريخ 
2021) 

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكاال  متنوعة، بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل  19-ديجة لوباء فيروس كورونا )كوفي تن
لية اختيارية للمستأجرين  الذي يوفر وسيلة عم  16لية رقم  ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  على المعيار الدولي للتقارير الما2020مايو    28دفعات اإليجار. في  

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  إضافيا  لتمديد  2021مارس    31هو تعديل لعقد اإليجار. في    19-لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد
ر حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت  . يمكن للمستأجرين اختيا2022و  يوني  30إلى    2021يونيو    30تاريخ الوسيلة العملية من  

أو الحالة التي تؤدي إلى  على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث  
 .2021سبتمبر  30أثير امتياز اإليجار ولم تالحظ أي تغييرات جوهرية للتسعة أشهر المنتهية في فعات. أجرت اإلدارة تقييما  لتتخفيض الد

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

   16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7للتقارير المالية رقم 
ا من   للتقارير    والمعيار الدولي  7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9، تتطلب تعديالت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2021يناير    1اعتبار 
سعر  فيما يتعلق بإصالحات معدل الفائدة المعياري من المجموعة تقديم إفصاحات تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح    16المالية رقم  

إلى تقدم المجموعة في التحول من األسعار المعروضة لمخاطر باإلضافة الفائدة المعروض بين البنوك )إيبور( الذي تتعرض له المجموعة وكيفية إدارة المجموعة لتلك ا
المرحلة الثانية من اإلصالحات    بين البنوك إلى المعدالت المعيارية البديلة، وكيف تدير المجموعة هذا التحول. سيتم اإلفصاح عن المعلومات الكمية كما هو مطلوب بموجب

. تستخدم غالبية عقود المجموعة التي تشير إلى معدالت إيبور معدالت إيبور كمعيار.  2021ديسمبر    31منتهية في  لمجموعة للسنة ال في البيانات المالية السنوية الموحدة ل
جداول الزمنية  والتأثيرات على أنشطة المجموعة، فضال  عن مراقبة ال  2021كما تراقب المجموعة حالة جميع عقودها التي تشير إلى معدالت إيبور التي تمتد إلى ما بعد  

ئات تحديد األسعار واألطراف  مختلفة التي تمتلكها هيئات تحديد األسعار الفردية لإللغاء التدريجي لهذه المعدالت. وتستمر المجموعة بمراقبة االتصاالت من كل من هيال
 . 2021ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في تأثير مادي على  المقابلة كجزء من ضمان انتقال منتظم. ال تتوقع المجموعة حاليا  أن ينتج عن هذه التعديالت أي



 شعاع كابيتال ش.م.ع 
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 المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام  .4
 

ة بطريقة تتفق مع تلك الموضحة عند إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع عدد من التقديرات واألحكام المحاسبية الهام
 . 20على المجموعة في اإليضاح رقم 19-. تم بيان اآلثار العامة لجائحة كوفيد2020ديسمبر  31سنة المنتهية في في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة لل

 

 معلومات القطاعات  .5
 

 ها تستند إلى وحدات العمل: غيلية، وكلقطاعات تش ثالثألغراض اإلدارة الداخلية، تم تنظيم المجموعة في 
 

ئتمانية. وهو يعمل على إدارة الصناديق والمشاريع العقارية، ومحافظ االستثمار والصناديق في األسهم اإلقليمية والعائدات الثابتة واألسواق اال  إدارة الموجوداتقطاع  
 ثمار بديلة.                                                                كما يقدم حلوال  استثمارية للعمالء مع التركيز على استراتيجيات است

 

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

 

 اسية وتطورات الشركات والخزينة والخدمات المشتركة المتعلقة بالمجموعة.وهو يدير االستثمارات الرئيسية والموجودات غير األس الشركاتخدمات قطاع 

 )غير مدققة(   2021سبتمبر  30يناير إلى  1  

 إدارة الموجودات   
الخدمات البنكية 

 االستثمارية
 المجموع  خدمات الشركات 

  
 211,105 56,757 3,938 150,410  الت الرسوم والعمو صافي إيرادات  

( 3,300) 6,777 3,673  إيرادات / )خسائر( االستشارات   7,150 
 5,683 5,683 - -  صافي إيرادات الفوائد 

( 1,238) 5,530 -  إيرادات/ )خسائر( التداول   4,292 
 80,698 80,621 - 77  إيرادات تشغيلية أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 
 308,928 138,523 16,245 154,160  ع اإليرادات مومج

  ——— ——— ——— ——— 
      

( 43,089)  تكاليف الموظفين   (7,282 )  (44,224 )  (94,595 )  
( 3,567)  حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء   - - (3,567 )  

( 14,558)  مصاريف عمومية وإدارية   (4,482 )  (40,930 )  (59,970 )  
( 23,844)  ءاستهالك وإطفا  (4,901 )  (5,851 )  (34,596 )  

 7,161 7,161 - -  تحرير مخصص خسائر االنخفاض في قيمة األدوات المالية 
( 4,327)  مصاريف تشغيلية أخرى   (240 )  (1,396 )  (5,963 )  

  ——— ——— ——— ——— 

( 89,385)   مجموع المصاريف  (16,905 )  (85,240) (191,530) 

  ——— ——— ——— ——— 

( 660) 64,775  اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل )الخسارة( قبل  / بح الر  53,283 117,398 
   

 

   
      

( 567) -  )خسائر( / أرباح القيمة العادلة من االستثمارات  275,538 274,971 

 1,907 1,907 - -  ربح من مطلوبات مالية مشتقة 

باستخدام طريقة  حصة من ربح استثمارات في شركات زميلة محتسبة 
  حقوق الملكية 

 
- 

 
- 

 
4,717 

 
4,717 

( 4,773)  تكلفة التمويل   (1,667 )  (106,198 )  (112,638 )  

( 182,857) - -  تكلفة تمويل مرتبطة بحاملي الوحدات   (182,857 )  

 31,057 24,963 650 5,444  إيرادات أخرى 

  ——— ——— ——— ——— 

( 2,244) 65,446  ارية ربح / )خسارة( الفترة من العمليات الج  71,353 134,555 

      
( 1,708)  خسارة الفترة من العمليات المتوقفة   - (26,313 )  (28,021 )  

      

( 4,170)  ناقصا : خسارة الفترة العائدة إلى الحصص غير المسيطرة   - (13,632 )  (17,802 )  
  ——— ——— ——— ——— 

( 2,244) 59,568  ربح / )خسارة( الفترة العائدة إلى المالك  31,408 98,732 
   ═════  ═════  ═════  ═════ 

 205,641 56,757 3,938 144,946  إيرادات من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت( 

 5,464 - - 5,464  إيرادات من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت( 
  ——— ——— ——— ——— 

  150,410 3.938 56,757 211,105 
   ═════ ════ ═   ═════  ═════ 
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 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30يناير إلى  1 )تابع( معلومات القطاعات  .5

 إدارة الموجودات  
الخدمات البنكية 
 االستثمارية 

 المجموع  خدمات الشركات 
 

     

 162,922 78,180 1,508 82,234 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 
09513, إيرادات االستشارات   18,207 384 31,686 

 10,338 10,338 - - إيرادات الفوائد صافي 
( 458) 2,539 320 إيرادات/ )خسائر( التداول   2,401 
 19,188 1,382 - 17,806 إيرادات تشغيلية أخرى 

 ——— ——— ——— ——— 
 225,535 89,826 22,254 113,455 مجموع اإليرادات 

     
( 44,516) تكاليف الموظفين   (54910, )  (37,088 )  (92,153 )  

( 20,687) مصاريف عمومية وإدارية   (5,609 )  (24,713 )  (51,009 )  
( 24,145) استهالك وإطفاء  (6,602 )  (11,717 )  (42,464 )  

 11,008 9,545 321 1,142 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية
( 2,436) مصاريف تشغيلية أخرى   (941 )  (2,321 )  (5,698 )  

 ——— ——— ——— ——— 

( 90,642)  مجموع المصاريف   (23,380 )  (66,924 )  (180,316 )  

 ——— ——— ——— ——— 

( 1,126) 23,813 الربح / )الخسارة( قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل   23,532 46,219 
( 652) 420 خسائر القيمة العادلة من االستثمارات   (168,949 )  (169,181 )  

( 3,923) - - مشتقمالي  ربح / )خسارة( من التزام   (3,923 )  
حصة من ربح استثمارات في شركات زميلة محتسبة باستخدام طريقة  

 21,199 21,199 - - حقوق الملكية 
( 3,960) تكلفة التمويل   (2,189 )  (127,086 )  (133,235 )  

 102,115 102,115 - - ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات 
05,7332 1,481 16,870 إيرادات أخرى   224,084 

 ——— ——— ——— ——— 

( 2,486) 37,143 ربح / )خسارة( الفترة من العمليات الجارية   52,621 87,278 

     
 23,685 23,571 - 114 ناقصا : ربح الفترة العائد إلى الحصص غير المسيطرة

 ——— ——— ——— ——— 

( 2,486) 37,029 ربح / )خسارة( الفترة العائدة إلى المالك   ,05029  62,593 
  ═════  ═════  ═════  ═════ 
     

 162,922 78,180 1,508 82,234 إيرادات من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت( 
 8,339  - 8,339 إيرادات من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت( 

 ——— ——— ——— ——— 
 91,573 1,508 78,180 171,261 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

 

 

 

 )غير مدققة(   2021سبتمبر  30في  

 
 إدارة الموجودات 

الخدمات البنكية 
 االستثمارية

 المجموع  خدمات الشركات 
 

 
    

 6,132,006 4,630,031 356,519 1,145,456 الموجودات 

  ═══════  ═════  ═════  ═════ 

     
 4,095,098 3,815,443 99,225 180,430 المطلوبات

  ═══════  ═════  ═════  ═════ 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31في  

 
 إدارة الموجودات 

الخدمات البنكية 
 االستثمارية 

 المجموع  خدمات الشركات 
 
     

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

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

 ات الشركات".  ُ                                                                                                                            ت درج نتائج العمليات المتوقفة والموجودات / المطلوبات المتعلقة ببنود مستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع في القطاع التشغيلي "خدم
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 إيرادات تشغيلية أخرى  .6

 
 (. 57,426: 2020بتمبر س  30) 73,609تتضمن اإليرادات التشغيلية األخرى إيرادات توزيعات األرباح البالغة 

 
 تكلفة التمويل  .7

 

 ( على السندات مستحقة الدفع. 18,787: 2020سبتمبر  30) 31,335تتضمن تكلفة التمويل فائدة قدرها 

 

 إيرادات / )مصاريف( أخرى  .8

 

 

30أشهر إلى  3  
2021سبتمبر   

 غير مدققة

30أشهر إلى  3  
2020سبتمبر   

غير مدققة   

30أشهر إلى  9  
2021سبتمبر   

دققةغير م   

30أشهر إلى  9  
2020سبتمبر   

 غير مدققة
     

 112,882 - - - معاملة استرداد لمرة واحدة
 15,509 - - - عكس الحسم المستحق 

 1,091 - - - إيرادات تأجيل القروض
 9,067 7,578 1,855 4,172 إيرادات منح حكومية 

(1,282) رسوم تعديل عقود اإليجار التمويلي   (1,562 )  (,1463)  (13,426 )  
 16,724 - - - ربح من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 7,100 - - - أرباح شراء بالمقايضة
( 45) 5,000 أخرى   26,625 17,711 

 ———— ———— ———— ———— 

 7,890 248 31,057 166,658 
  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 

 ربحية السهــم  .9
 

 ساسية للسهم الواحد من خالل قسمة صافي الربح العائد إلى المالك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. تم حساب الربحية األ
 

 

30أشهر إلى  3  
2021سبتمبر   

 غير مدققة

30أشهر إلى  3  
2020سبتمبر   

 غير مدققة

30أشهر إلى  9  
2021سبتمبر   

 غير مدققة

30أشهر إلى  9  
2020سبتمبر   

 غير مدققة
     

 63,593 112,672 58,673 37,360 الربح العائد إلى المالك من العمليات الجارية

 ——— ——— ——— ——— 

     
 63,593 88,732 58,673 34,669 الربح العائد إلى المالك 

 ——— ——— ——— ——— 

     
     

35,7202,5 2,535,720 2,535,720 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(  2,535,720 

 ——— ——— ——— ——— 

     
ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات الجارية  

 )بالدرهم(
 

0.015 

 
0.023 

 
0.044 

 
0.025 

  ════  ══════  ════ ———— 

 0.025 0.035 0.023 0.014 ربحية السهم العائدة إلى المالك )بالدرهم(
  ════  ══════  ════  ══════ 

 

 تعادل ربحية السهم األساسية.  2020سبتمبر  30و  2021سبتمبر  30ية السهم المخفضة كما في إن ربح

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 البنوكنقد وودائع لدى  .10
2021سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 

   

 47 121 نقد في الصندوق
 416,928 391,493 أرصدة لدى البنوك

 ——— ——— 

4391,61 نقد وودائع لدى البنوك  416,975 
(45,608) ناقصا : ودائع مقيدة  (39,709 )  

 ——— ——— 

 377,266 346,006 نقد وما في حكمه 

  ══════ ═════ 

   

 
 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .11

2021سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   
غير مدققة     مدققة  

   
 46,336 85,112 صافية من مخصص الخسارة -ذمم مدينة تجارية 

 61,220 62,400 مدينة من صناديق مدارةذمم 
 26,479 - ذمم مدينة مقابل تداوالت غير مسّواة

 4,995 4,991 وودائعسلفيات 
ا   12,014 8,856 مبالغ مدفوعة مقدم 

 2,256 2,256 الحصة المدرجة من رسوم األداء 
 42,242 66,000 إيرادات مستحقة 

 18,750 9,732 أخرى 

 ———— ——— 

 239,347 4,29221  
 ══════ ═════ 

   صافية من مخصص الخسارة  -ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 
 127,481 158,303 مدينة تجارية وصناديق مدارة ذمم 

(10,791) مخصص الخسارة  (19,925 )  
 ———— ——— 
 147,512 107,556 
  ═════  ═════ 

 

 ( مستحق من أطراف ذات عالقة. 15,860: 2020مبر ديس 31) 3,578تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ 

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

 209,640 235,647 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا  
 4,652 3,700 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا  

 ———— ——— 
 239,347 214,292 

 ═════  ═════ 

   
 

 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية  .12

 
( مقابل 5,399: عكس قدره 2020سبتمبر  30)لفترة التسعة أشهر المنتهية في   4,451، تم رصد عكس قدره  2021سبتمبر  30المنتهية في خالل فترة التسعة أشهر 

 خسائر االئتمان المتوقعة على القروض المقدمة من المجموعة. 

 
 

التمويلية بقيمة  ، تم تقييم الضمانا2021سبتمبر    30كما في   (. يتم تكوين  784,140:  2020ديسمبر    31)  535,503ت األساسية للقروض والسلفيات واإليجارات 
 مخصصات للجزء المنخفض القيمة من القروض والسلفيات واإليجارات التمويلية، بالصافي من الضمانات.

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 استثمارات في شركات زميلة  .13
 

2021سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 

   
 693,650 434,312 الرصيد االفتتاحي 

 33,595 - إضافات
 116,368 11,202 حصة من أرباح شركات زميلة 

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

( 14,387) ى توزيعات األرباح وتوزيعات أخر  (116,951)  
( 12,992) معاد تصنيفها إلى محتفظ بها للبيع  (208,595)  

 ———— ———— 

 434,312 412,149 الرصيد الختامي 

  ══════  ══════ 

 
 يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للشركات الزميلة: 

2021سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة  غير مدققة 

   

 41,542 28,589 ية المتحدة اإلمارات العرب
 12,992 - دول مجلس التعاون الخليجي 

 379,778 383,560 أخرى 

 ——— ——— 
 412,149 434,312 

  ═════  ════ 
   

 

 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة .14

 

  

 المجموع  الرخص التجارية  عالقات العمالء  عالمات تجارية  الشهرة  

      التكلفة
 1,280,191 18,807 215,249 15,573 1,030,562 فترة الرصيد في بداية ال

(9,662) أثر تحويل العمالت األجنبية  - - - (9,662)  

 1,270,529 18,807 215,249 15,573 1,020,900 الرصيد في نهاية الفترة 

      
      اإلطفاء المتراكم 

 38,394 7 37,226 1,161     - الرصيد في بداية الفترة 
 17,978     - 17,301 677 - ترةللفالمحّمل  

 56,372 7 54,527 1,838     - الرصيد في نهاية الفترة 

      
      صافي القيمة الدفترية 

)غير  2021سبتمبر  30صافي القيمة الدفترية في 
 مدققة(

1,020,900 13,735 160,722 18,800 1,214,157 

      

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

 
النقد(  ، لم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في التقديرات أو االفتراضات )باستثناء التدفقات النقدية لوحدات توليد  2021سبتمبر   30خالل فترة التسعة أشهر لغاية  

 2020ديسمبر  31والتي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في   2020ديسمبر  31إجراؤه في  أو الحساسيات المستخدمة لتقييم انخفاض القيمة الذي تم
 فاض القيمة الذي تم إجراؤه(.لم تحدد المجموعة أي تغييرات جوهرية في التقديرات واالفتراضات المستخدمة لتقييم انخ :2020ديسمبر  31)

 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .15
2021سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   

 مدققة  غير مدققة 
   

 11,554 10,383 ذمم دائنة للعمالء 
 37,658 28,289 ودائع العمالء 

 79,203 55,237 مستحقات 
 40,014 48,711 مطلوبات إيجار 

 63,825 42,097 اتفاقيات إعادة الشراء 
 122,985 241,988 ذمم دائنة مقابل االستحواذ

 33,470 34,027 األرباح مستحقة الدفع غير المطالب بها  توزيعات
 1,859 3,580 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9,415 2,067 الحصة المدرجة من رسوم األداء المحققة المستحقة الدفع للموظفين
 19,147 19,744 مكافآت نهاية الخدمة 

8,794  مخصصات  3,539 
 4,519 4,356 ية مشتقة مطلوبات مال

 7,722 8,251 إيرادات مؤجلة
 76,250 79,220 ذمم دائنة أخرى 

 ———— ———— 

 586,744 511,160 

 ═════ ═════ 
 

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

   
2,32538 476,559 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا    
 128,835 110,185 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا  

 ——— ———— 

 586,744 511,160 

 ——— ———— 

 
 قروض .16

 
2021سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   

 مدققة غير مدققة مضمونة
   

 1,519,267 1,220,890 مبالغ مستحقة إلى البنوك 
1,5726 60,042 مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى )أ(   

 77,079 39,334 أخرى 
 ———— ———— 

 1,320,266 1,657,918 
   غير مضمونة 

 86,559 88,100 مبالغ مستحقة إلى البنوك 
-  مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى   30,247 

 499,317 553,549 سندات الدفع )أ( 
 121,660 139,395 أخرى )أ/ب( 

 ———— ———— 

 781,044 737,783 
 ———— ———— 

 2,101,310 2,395,701 
  ═══════  ══════ 

 
  % 7.3:  2020ديسمبر    31سنويا  )  %9.5إلى    %7.5( المستحقة ألطراف ذات عالقة بمعدل فائدة  157,430:  2020ديسمبر    31)  44,939تتضمن القروض البالغة    -أ  

 سنويا (.  %9.5إلى 
 

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

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 )تابع( قروض .16
 

 فيما يلي آجال استحقاق القروض في نهاية فترة التقرير: 
 

   مضمونة
7845,74 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا    895,471 
 762,447 474,519 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا  

 ———— ———— 

 1,320,266 1,657,918 

 ———— ———— 

   غير مضمونة 
 98,722 13,884 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا  
 639,061 767,160 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا  

 ———— ———— 

 781,044 737,783 

 ———— ———— 

 2,101,310 2,395,701 

  ═══════  ═════ 
 

 : ال شيء(.2020سبتمبر  30)  47,598المجموعة تمويال  إضافيا  من بيع إصدار سندات بمبلغ ، تلقت 2021سبتمبر  30خالل التسعة أشهر المنتهية في 

 
 رأس المال .17

 القيمة  عدد الحصص  

   
202,535,7 2,535,720 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30  

  ══════  ══════ 
   

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

  ═══════  ═══════ 
 

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

 
من أسهم   20,926,873(. باعت الشركة  28,107,748:  2020ديسمبر    31)   7,180,875، كان لدى الشركة أسهم خزينة قائمة بمبلغ  2021سبتمبر    30كما في   

 . 23,177. وكانت تكلفة هذه األسهم 2021سبتمبر  30سعة أشهر المنتهية في : ال شيء( خالل الت2020) 14,518الخزينة بإجمالي متحصالت 

 
 احتياطيات أخرى  .18

 احتياطي  
)أ(  االندماج  

احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات 

احتياطي تحوط  
 التدفقات النقدية )ب( 

 
 المجموع احتياطي التحويل 

      
( 1,410,720) 2021يناير  1في   (20,781)  (50,031)  642,38  (1,439,146 )  

إعادة قياس استثمارات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة  
 الدخل الشامل اآلخر من خالل 

 
- 

 
(7,050)  

 
- 

 
- 

 
(7,050)  

 51,370 - 51,370 - - تحوط التدفقات النقدية
(12,719) - - - تحويل عمليات الشركات التابعة األجنبية  (12,719)  

-  حصص غير مسيطرة  41,95  - 4,301 6,255 
 ———— ———— ———— ———— ———— 

( 1,410,720) )غير مدققة(  2021سبتمبر  30في   (25,877)  1,339 33,968 (1,401,290 )  
  ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
      

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

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

 )مجموعة أبوظبي المالية(. 

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

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .19
 

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

 جوهريا .

 
الموحدة   المالية  المعامالت التي تم اإلفصاح عنها في البيانات  العالقة خالل الفترة مع تلك  المعامالت مع األطراف ذات  ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لتتوافق جميع 

 ، ويستمر إجراؤها على أساس تجاري، ويتم اعتماد أي استثناء بشكل محدد من قبل مجلس اإلدارة. 2020

 
 خالل الفترة، شهدت المجموعة انخفاض ا جوهري ا في قروضها من األطراف ذات العالقة كما هو موضح أدناه:

 

 

2021سبتمبر  30 قروض 2020ديسمبر  31   
ير مدققةغ   مدققة  

 88,954 44,939 شركات زميلة 
 68,476 - مساهمون

 ——— ——— 

 44,939 157,430 
  ═════  ═════ 

 
 األداء المالي للمجموعة خالل الفترة. بخالف ما ورد أعاله، ال توجد أو لم تحدث معامالت مع أطراف ذات عالقة جديدة تؤثر بشكل جوهري على المركز أو 

 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
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 طر الماليةإدارة المخا .20
 

 مقدمة
 

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

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

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

 
 ة مخاطر السيولة ومخاطر اإلدار

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

. وتواصل  2021الثالث من سنة  بع  خالل الر  % 17زيادة بنسبة    S & P500. وبالمثل، حققت  2021دوالر أمريكي للبرميل في سبتمبر    75إلى    2020في ديسمبر  

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

 
أساسي من   بها وتنشأ بشكل  الخاصة  التمويل  متطلبات  تلبية  قدرتها على  السيولة في عدم  األخرى  قروتتمثل مخاطر  الدائنة  الدائنة واألرصدة  المجموعة والذمم  ض 

عتبار ومراقبتها بشكل  والمطلوبات المالية األخرى. وبغرض الحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في اال
 يومي.

 
لديها من خالل إدارة رأس المال العامل ومبادرات رفع التمويل. تعتقد المجموعة أن النقد وما في حكمه الحالي  لة  إضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتعزيز احتياطي السيو

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

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

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

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

ودات والمطلوبات  بات التمويل. كما يتضمن اإلشراف على مخاطر السيولة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجتطلم
 مراقبة التزام المجموعة بتعهدات الديون.

 
 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  19-تأثير فيروس كوفيد

تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء  على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. وعليه، قامت المجموعة بمراجعة    9عيار الدولي للتقارير المالية رقم  الم يتطلب إطار  
في ضوء المعلومات    9للتقارير المالية رقم    وليعلى معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الد 19-التأثير المحتمل لتفشي فيروس كوفيد
غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة، مما يجعل من الصعب إدراج التأثيرات في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة    19- المتاحة. وعموما ، فإن وضع كوفيد

ي الفيروس تأثير على بيئة االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق الشك المعقول، قامت المجموعة تفشبشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكا  بأنه من المتوقع أن يكون ل
 بتعديل عوامل االقتصاد الكلي في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المعلومات المتاحة. 

 

 .19-ير في مخاطر االئتمان بسبب فيروس كوفيدقامت المجموعة بإعادة تقييم التعرضات كما في نهاية الفترة ولم تالحظ أي تدهور كب
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 خالل الدخل الشامل اآلخر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من 
 

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

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

. في حين أن تقنيات تقييم المجموعة لألدوات المالية  تتضمن هذه التقديرات معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة والتي تتطلب من اإلدارة استخدام افتراضاتها الخاصة
وير معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة تضمن عدم يقين إضافي في  ، فإن تط2021سبتمبر    30ال زالت دون تغيير خالل التسعة أشهر المنتهية في    3من المستوى  

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

 . 19-جائحة كوفيد غير المتوقعة وتأثيرات
 

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

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

 عن تقديرات المجموعة.

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

 

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

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

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

4332,044, 2,711     - 2,041,722 استثمارات حقوق الملكية   
 64,271 1,133 5,785 57,353 استثمارات ذات عائد ثابت

 642,670 553,439 89,231     - استثمارات الصناديق
     

     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 13,734     - - 13,734 استثمارات حقوق الملكية 

 50,006 50,006 - - استثمارات الصناديق
 ———— ———— ———— ———— 

 2,112,809 95,016 607,289 2,814,614 
  ══════  ══════  ══════  ══════ 

     المطلوبات المالية 
 3,580 -  3,580 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 48,711 48,711 - - مطلوبات إيجار 
 4,356 - 4,356 - مطلوبات مالية مشتقة 

9761,62 - ذمم دائنة لحاملي الوحدات   - 761,629 
 ———— ———— ———— ———— 
 3,580 765,985 48,711 818,276 
  ══════  ══════  ══════  ══════ 
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 )مدققة(  2020ديسمبر  31  

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول  
     

     الموجودات المالية

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

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 78,365 - - 78,365 ق الملكية استثمارات حقو-
 50,707 50,707 - - الصناديقاستثمارات -

 ——— ——— ——— ——— 

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

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

 6,378 - 4,519 1,859 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
     مطلوبات إيجار 

     مالية مشتقة  مطلوبات
 578,757 - 578,757 - الوحدات ذمم دائنة لحاملي 

 ——— ——— ——— ——— 

 1,859 583,276 - 585,135 

  ════  ════  ════  ════ 
 

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

 يستخدمها أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات. 
 

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

تم تقييمها بالتالي بناء على البيانات  وغير قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة واألموال المستثمرة في الموجودات األساسية والتي ي
ت القابلة للمالحظة أسعار السوق )من األسواق النشطة( وأسعار صرف العمالت األجنبية وحركات مؤشرات  قابلة للمالحظة. تشمل المدخالالقابلة للمالحظة وغير ال

 سيولة السوق. ت وخصومات  البورصة. تتضمن المدخالت غير القابلة للمالحظة افتراضات تتعلق باألداء المالي المستقبلي المتوقع ومعدالت الخصم وصافي قيم الموجودا
 باستخدام صافي قيمة الموجودات. 2مارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمدرجة تحت فئة المستوى تم تقييم االستث

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

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

دية بشأن قطاع  ت غير القابلة للمالحظة للنماذج االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطرها واالفتراضات االقتصاتتضمن المعطيا
 األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها. 
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 سب فئة األداة. ل التالي التأثير على القيمة العادلة لألدوات ضمن المستوى الثالث الذي يعكس التغير في االفتراضات األساسية المستخدمة في التقييم حيوضح الجدو

 

 القيمة العادلة كما في  الموجودات المالية 

التسلسل  
للقيمة  الهرمي  

 العادلة 
أساليب التقييم  

 والمعطيات الرئيسية 
هامة غير  المعطيات ال

 الجديرة بالمالحظة 

تأثير التغيرات في  
 االفتراضات األساسية 

 2021 

تأثير التغيرات في  
 االفتراضات األساسية 

 2020 

 
 

 تحليل الحساسية 
 

عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة بالقيمة  
 العادلة 

     
سبتمبر   30

2021 
ديسمبر   31

2020        

         ح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل الرب

 3 2,299 2,711 استثمارات حقوق الملكية
صافي قيمة  
 2الموجودات

صافي قيمة  
 115 -+/ 135 -+/ الموجودات 

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

          

 3  1,133 1,133 عائد ثابت   
التدفقات النقدية  

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

 كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة العادلة  على القيمة العادلة 

          

 3 414,919 553,439 استثمارات الصناديق 

التدفقات النقدية  
 1المخصومة

وصافي قيمة   
    2الموجودات

مة  صافي قي
الموجودات المعدلة  

 20,836 -+/ 27,671 -+/ بمخاطر السوق 

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

 الخصم، يؤثر على القيمة العادلة 

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

 العادلة 

          
من خالل الدخل الشامل   القيمة العادلة 

         اآلخر 

50,006  استثمارات الصناديق   50,707 3 
صافي قيمة  
 2الموجودات

صافي قيمة   
 2,535 -+/ 2,500 -+/ الموجودات 

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

كلما ارتفعت مخاطر السوق، انخفضت القيمة  
 العادلة 

 
 يم الجوهرية غير الجديرة بالمالحظة في أدوات المستوى الثالث مدخالت التقي

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

 
 عليها المجموعة من االستثمار. ي تحصل على التقييمات المستلمة من مدير االستثمار أو مدير الصندوق. يعتمد تقييم بعض أسهم حقوق الملكية الخاصة على المنافع االقتصادية التتمثل صافي قيمة الموجودات القيمة المقدرة للورقة المالية بناء  2

 

 الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث 
 

 يكن هناك تحويالت بين المستويات.خالل الفترة، لم 

 
 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى اختالفا  جوهريا  عن قيمها الدفترية بتاريخ التقرير. 
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 يمة العادلة لألدوات المالية )تابع(الق .21
 

 المستوى الثالث الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن 
 

 خالل الفترة، لم يكن هناك تحويالت بين المستويات.
 بالقيمة العادلة:  يوضح الجدول التالي تسوية األرصدة االفتتاحية والختامية للموجودات المالية ضمن المستوى الثالث والمسجلة

 

 )غير مدققة(   2021سبتمبر  30 

 
يناير   1الرصيد في 

2021 
المستحوذ عليه من  

 اندماج األعمال

المستحوذ عليه من  
فقدان حالة المنشأة  

 االستثمارية 

 
 

 استبعاد  إضافات 
ربح/ )خسارة( من  
 خالل الربح والخسارة 

ربح/ )خسارة( من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

)إلى(   تحويالت من/
المستويين األول  

 والثاني 

 الرصيد في 
سبتمبر  30  

2021 

          الربح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل  
(380) - 792 - - 2,299 استثمارات حقوق الملكية   - - 2,711 

 1,133 - - - - - - - 1,133 عائد ثابت   
528  - 137,992 - - 414,919 استثمارات الصناديق   - - 439553,  

          

          القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(701) - - - - - 50,707 استثمارات الصناديق   - 50,006 

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

 469,058 - - 138,784 - 148 (701)  - 607,289 
  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ════  ═════  ═════ 

 
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 
يناير   1الرصيد في 
2020 

عليه من  المستحوذ 
 اندماج األعمال 

المستحوذ عليه من  
فقدان حالة المنشأة  

 االستثمارية

 
 

 إضافات

 
 

 استبعاد 
ربح/ )خسارة( من  
 خالل الربح والخسارة 

ربح/ )خسارة( من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر

تحويالت من/ )إلى(  
ألول  المستويين ا
 والثاني 

 الرصيد في 
ديسمبر  31  

2020 
          خالل الربح أو الخسارة القيمة العادلة من  

(18,670) - - - - 20,969 استثمارات حقوق الملكية   - - 2,299 
 1,133 - - 4 - - - - 1,129 عائد ثابت   

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

          القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(949) - - - - - 51,656 استثمارات الصناديق   - 50,707 

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

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

 

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

 سبتمبر  30 
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   

 ( 103,008) 148 أرباح/ )خسائر( محققة وغير محققة 

  ═════  ═════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع 

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

 آالف الدراهم اإلماراتية(  - )العملة 
 

 

21 

 التزامات ومطلوبات طارئة .22

 

0212سبتمبر  30  2020ديسمبر  31   
 مدققة غير مدققة 
   

 44,967 13,014 مطلوبات طارئة

 
 ════  ════ 

 

 ( فيما يتعلق بتطوير المشاريع. 137,883: 2020ديسمبر   31) 138,320، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2021سبتمبر  30في 
 

 العمليات المتوقفة .23

 
2021سبتمبر  30  ة كمحتفظ بها للبيع مستبعدة مصنفموجودات بنود  23-1 2020ديسمبر  31   

 مدققة غير مدققة 
   

 214,911 25,252 ( أموجودات محتفظ بها للبيع )
 708,032 707,840 موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 

 ———— ——— 
 733,092 922,943 
  ══════  ════ 

   
 386,534 488,741 لمصنفة كمحتفظ بها للبيع البنود المستبعدة امطلوبات  23-2

  ══════  ════ 
 

إل بي دون فقدان السيطرة وتم تسجيل التأثير الناتج في حقوق الملكية. تبلغ   % من حصتها في تاالسا إنفستمنتس42.6، استبعدت المجموعة نسبة 2020ديسمبر   31في 
 %. 57.4ما نسبته  2021سبتمبر  30حصة المجموعة كما في 

 
ميلة بقيمة  ( واستثمارا  في شركات ز2,229:  2020ديسمبر    31)  2,229تتضمن هذه الموجودات قيمة قطعة األرض المستلمة كتوزيع عيني من شركة زميلة بقيمة    -  أ

 مدى القريب. (. وتنوي المجموعة بيع الموجودات على ال4,088: 2020ديسمبر  31) 5,817( وممتلكات بمبلغ 208,594: 2020ديسمبر  31) 17,206
 

 األحداث الالحقة  .24

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

 .2021سبتمبر  30ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




