
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عاع كابيتال ش.م.عـش

 حدةو جزة املو مات املالية املرحلية املو املعل
 املنتهية  أشهر  تسعةة التـر املراجعة لف يـر تقر و 

  2018 سبتمبر  30في 
 
 







 شعاع كابيتال ش.م.ع
 بيا  الد   املرح ي املوحد 

 2018 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
  العملة: آاف درا   اإلمارات العربية املتحدة 

 

  25إ ى  1ت    اإل ضاحات مه 
مل
 مه  ا  املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ا  تجزأاملر قة جزءا
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 30إ ى   ـر  نا 1
 2017 سبتمبر 

 30إ ى   وليو  1
 2017 سبتمبر 

 30إ ى   ـر  نا 1
 2018 سبتمبر 

 30إ ى   وليو  1
   2018 سبتمبر 

    ثالثة أشهر  أشهر  تسعة   ثالثة أشهر  أشهر  تسعة 

  إ ضاحات مدققة يـر غ مدققة يـر غ مدققة يـر غ مدققة يـر غ
      

 ادات الفواند ـر إ   12,993  38,692 16,041 55,764

 صافي الرسوم والعموات   20,384  50,510 15,388 34,354

 التداول  أرباح   1,308  2,318 1,250 4,980

 3,305   3,115  13,523  6,399  16 

مه استثمارات ا رباح /  ال سانر  

 في صناد   مدارة مه شعاع 

 اداتر  ـإجما ي اإل    41,084  105,043 29,564 91,793

      

 م اريف إدارية وعمومية   29,187   88,158   21,190   61,742 

 م اريف الفواند   6,197   16,605   4,093   15,170 

 وإطفاء استهال    2,832   7,249   1,886   5,794 

 صافي  -مخ  ات    6,252   7,930  13,585 3,506

 إجما ي امل اريف   44,468   119,942   13,584   79,200 
      

12,593 15,980  14,899   3,384   

قمل   ال سارة  / الربح صافي 

 اارباح مه ااستثمارات ا  رق 

47,233 7,006 57,534  19,730  17 

بما مه ااستثمارات ا  رق ا رباح 

 ركات ااستثمارات في ال  يها

  رق ا  زميلة ال

- - 13,883 13,883 25 

سالملة مه ااستحواذ ع ى ال هرة ال

 شر ة تا عة

 الربح للفتـرة  30,229 56,518 22,986 59,826

      

 العاندة إ ى:     

 مسا م  ال ر ة ا م  30,134 56,429 22,986 59,826

 املسيطرة يـر ا طراف غ   95  89 - -

59,826 22,986 56,518 30,229   

      

 للسه   بالدر   ا رباح  18  0.028  0.053  0.022  0.056



 شعاع كابيتال ش.م.ع
 بيا  الد   ال ام  املرح ي املوحد 

 2018 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف

 بية املتحدة  العملة: آاف درا   اإلمارات العر 

 

  25إ ى  1ت    اإل ضاحات مه 
مل
 مه  ا  املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ا  تجزأاملر قة جزءا
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 30إ ى   وليو  1
 2018 سبتمبر 

 30إ ى   ـر  نا 1
 2018 سبتمبر 

 30إ ى   وليو  1
 2017 سبتمبر 

 30إ ى   ـر  نا 1
 2017 سبتمبر 

 أشهر  تسعة   ثالثة أشهر  أشهر  تسعة   ثالثة أشهر  
 مدققة يـر غ مدققة يـر غ مدققة يـر غ مدققة يـر غ 
     

 59,826  22,986 56,518 30,229 رةالربح للفتـ
     

      /  ال سارة  ال املة ا  رق  الد  
     

     الملنود الي  سيت  ت  يفها احقا ضمه الربح أوال سارة:

     صافي حر ة احتياطي إعادة تقيي :

  899   81  - - استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع -

 - -  33   33  استثمارات أ رق  -

  23  1  40   52  روقات صرف لاتجة عه تحوي  عمليات أجنبية 
     

  922   80   73   19 ةتـر للف ال سارة ال املة ا  رق  الد    / 
     

 58,904 22,906 56,445 30,248 ةتـر للفال ام  الد   إجما ي 

     العاندة إ ى : 

 58,904 22,906 56,357 30,154 مسا م  ال ر ة ا م

 - -  88  94 املسيطرة يـر ا طراف غ

 30,248 56,445 22,906 58,904 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  املرح ي املوحد التد قات النقد ةبيا  
 2018 سبتمبر  30املنتهية في  للفتـرة

   اإلمارات العربية املتحدة  العملة: آاف درا 

  25إ ى  1ت    اإل ضاحات مه 
مل
 مه  ا  املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. ا  تجزأاملر قة جزءا
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 إ ضاحات

 إ ى  ـر  نا 1
 2018 سبتمبر  30

  أشهر تسعة 
 مدققة يـر غ

 إ ى  ـر  نا 1
 2017 سبتمبر  30

  أشهر تسعة 
 مدققة يـر غ

    التد قات النقد ة مه ا ن طة الت غيلية

 59,826 56,518  الربح للفتـرة

    تعد الت لـ:

  5,794 7,249  وإطفاء استهال 

  3,305  13,523   استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع مه  ا رباح  / ال سانر 

  47,233   57,534   مه استثمارات أ رق بما  يها ااستثمارات في شركات زميلة أ رق ا ربـاح 

  3,506  7,930  صافي - الخفاض القيمة مخ  ات

 -  13,883   ال هرة السالملة مه ااستحواذ ع ى شر ة تا عة

 18,186  13,243   بات الت غيلية و املطلو دات و جو ات في امليـر التد قات النقد ة الت غيلية قمل  التغ
    

    بات الت غيلية:و املطلو دات و جو ات في امليـر التغ

  25,061   32,467   أرصدة مد نة أ رق و في ذم  مد نة  الزيادة

  121,140  50,677   ي يو د إ جار تمو عقو سلفيات و ض و في قر   الزيادة  / النقص

  49,853  19,348  أرصدة داننة أ رق و في ذم  داننة  النقص   / الزيادة

  1,219  -  صناد   مدارة مه شعاع واذ ع ىااستح صافي

 63,193  77,039   ا ن طة الت غيلية  املستخدم في  / الناتج مه صافي النقد
    

    التد قات النقد ة مه ا ن طة ااستثمارية

  94,876   42,854   استثمارات ا رق  شراء عانداتصافي 

 - 65,763 25 صافي النقد مه ااستحواذ ع ى شركات تا عة

  800  4,900  توزيعات أرباح مه شركات زميلة

  354   2,974    معداتو صافي شراء ممتل ات 

  94,430  24,835  ا ن طة ااستثماريةالناتج مه /  املستخدم في  افي النقد ص
    

    يليةو التد قات النقد ة مه ا ن طة التم

  148,665  159,353   و في اململالغ املستحقة للملن الزيادة /  النقص 

 - 40,000  الزيادة في املطلوبات املالية ا  رق 

  148,665  199,353  يليةو ا ن طة التم  املستخدم في الناتج مه /  صافي النقد
    

  179,902  147,149  ما يعادلهو في النقد   النقصالزيادة /  صافي 

  23   40   ي  عمالت أجنبيةو تح

 316,324 112,188  الفتـرةما يعادله في بدا ة و النقد 

 136,399 259,297 5  الفتـرةما يعادله في اها ة و النقد 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
 ات في حقوق امللكية املرح ي املوحد يـر بيا  التغ

 2018 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
  العملة: آاف درا   اإلمارات العربية املتحدة 

 

  25إ ى  1ت    اإل ضاحات مه 
مل
 رحلية املوجزة املوحدة.مه  ا  املعلومات املالية امل ا  تجزأاملر قة جزءا
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ق امللكية العاندة ملسا م  ال ر ة ا مو حق     

 اإلجما ي
 يـر ا طراف غ
 اإلجما ي املسيطرة

احتياطي 
ي  و تح

 العمالت

احتياطي إعادة 
تقيي  

 نيو احتياطي قال ا مةتـر  سانر م ااستثمارات

ا ز و أسه  برلامج ال 
يلة ا ج  و ط

  رأس املال  أسه  ال زينة ظفي و للم

           
  مدققة  2017 نا ـر  1الرصيد  ما في   1,065,000 -  5,341     -  233,256   468   180   825,755  34  825,789

 مجموع الد   /  ال سارة  ال املة اللفتـرة    - -    -    -  59.826  899   23   58.904    -  58.904

 مدققة  يـر غ  2017 سبتمبر  30الرصيد  ما في   1,065,000 -  5,341     -  173.430   1,367   203  884.659  34  884.693

    
    
ق امللكية العاندة ملسا م  ال ر ة ا مو حق     

 اإلجما ي
 يـر ا طراف غ
 اإلجما ي املسيطرة

احتياطي 
ي  و تح

 العمالت

احتياطي إعادة 
تقيي  

 نيو احتياطي قال ا مةتـر  سانر م ااستثمارات

 ا ز و أسه  برلامج ال 
يلة ا ج  و ط

  رأس املال  أسه  ال زينة ظفي و للم

           
  مدققة  2018  ـر  نا 1الرصيد  ما في   1,065,000 -  5,341   7,402  166,642   1,000   279   899,140  34  899,174

 41,766  -     41,766  -    1,000   42,766  -    -    -    -    
 ما في  9الدو ي إلعدا دالتقاريـر املالية رق  تيثيـر تطملي  املعيار 

  3 إ ضاح  2018 نا ـر  1

 2018 نا ـر  1رصيد معاد عرضه  ما في   1,065,000    -  5,341    7,402  209,408      -  279    857,374  34  857,408

 ةتـر ال املة للف  ال سارة  /الد    مجموع    -    -    -    -  56,429  32    40    56,357  88  56,445

  18توزيعات أرباح معلنة  إ ضاح     -    -    -    -  21,300      -    -  21,300      -  21,300  

  14تحوي  إ ى أسه  ال زالة  إ ضاح     -  5,341    5,341    -    -    -    -    -    -    -
99,180 

 
99,180  

 
 ح ص غيـر مسيطرة لاتجة مه ااستحواذ ع ى شر ة تا عة    -    -    -    -    -    -    -    -

991,733  
 

99,302  
 

892,431  
 

  319  
 

  32  
 

  174,279  
 

7,402  -   5,341  
 

 مدققة  يـر  غ 2018 سبتمبر  30الرصيد  ما في   1,065,000

           



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  إ ضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

 2018 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
  العملة: آاف درا   اإلمارات العربية املتحدة 
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 ات  اطالو ني و ضا القالو ال .1
ي رقـ  يــر م ا مو جـ  املرسـو   ـر ة مسـا مة عامـة فـي دبــي، اإلمـارات العربيـة املتحـدة بم  "ال ـر ة ا م"وأ  "ال ـر ة".م.ع شعاع كابيتـال ش تيسست

 للقـالوو  1979إبري   25ال ادر بتاري   6
مل
 . و ا  املسـج  لل ـر ة  ـو . إ  العنـ "قـالو  ال ـركات"  تعد التـه و   2015لسـنة  2  ااتحـادي رقـ  و  قا

 لة اإلمارات العربية املتحدة.و ق دبي املا ي في دو ل أسه  ال ر ة في سو اإلمارات العربية املتحدة.  ت  تدا، دبي، 31045ب 
 

املاليــة و أعمــال ااست ــارات امل ــر ية و لــة أعمــال ااســتثمارات املاليــة و لــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ملزاو إ  ال ــر ة مر  ــة مــه امل ــرف املر ــزي لد

امل ــرف املر ــزي عمــال بقــرار مجلــس إدارة النقد ــة و ســاطة املاليــة و أعمــال الو  94/8/164امل ــرف املر ــزي رقــ  رار مجلــس إدارة عمــال بقــااســتثمارية و 

 أن طة إدارة ااستثمار وااست ارات املالية والتحليالت املالية. ملمارسة، ومر  ة مه قمل   يئة ا وراق املالية والسلا 95/5/126رق  
 

رة و ل العربيــة ب ــو  يز ع ــى ااســتثمار فــي الــدتـــر عــة مــا الو اتيجية متنتـــر ماليــة اسو ن ــاطات اســتثمارية  عــة" و ا ها التا عــة  "املجمشــركو  ال ــر ة تمــارس

 ال اصة في املنطقة.  و اق املال العامة و شطة في أساهي لو   ال ليجي ب فة  اصة، و ل مجلس التعاو بقية دو لة اإلمارات العربية املتحدة و دو عامة 
 

 :2018 سبتمبر  30مة التالية  ما في الدق ال ر ة ال ركات التا عة الهجد و  

 الرنياش ال  اط  بلد التيسـيـس ااســــــ 
 ال  ة  ما في

 2018 سبتمبر  30
 31ال  ة  ما في 

 2017ديسمبر 
 ٪100 ٪100 تموي  اإلمارات العربية املتحدة شر ة ال ليج للتموي  ش.م.ع

  مشر ة ال ليج للتموي  ش.م. 
اململكة العربية 

 السعود ة
 ٪100 ٪100 تموي 

 اإلمارات العربية املتحدة شعاع كابيتال الدولية امل دودة
مقدم  دمات 

است ارات السوق / 
 الت فية

100٪ 100٪ 

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

 ش.م.م. ةشعاع كابيتال العربية السعود 
اململكة العربية 

 السعود ة
 ٪100 ٪100  دمات مالية

 ٪100 ٪100 املاليةالوساطة  م ر ش.م.ع. شعاع لألوراق املالية م ر 
 ٪94.3 ٪94.3 است ارات ا رد  آسيا لالست ارات ااقت اد ة ذ.م.م 

 - ٪100 ساطة املاليةالو  اإلمارات العربية املتحدة  25-املت املة لألوراق املالية ذ.م.م.  إ ضاح 
 - ٪96.0 ال دمات املالية اإلمارات العربية املتحدة  25-املت املة كابيتال ش.م.ع.  إ ضاح 

 - %87.2 ال دمات املالية ال ويت  25 –شر ة أموال الدولة لالستثمار ش.م. .ع.  إ ضاح 
 

ـا  ا  ال ر ة التا عة ي للمجموعة الملدء في اإل  اح عه *  قررت املجموعة  جزء مه ال طة املعنية بالتعام  ما ا داء املستقمل .، حيث سيت  و قمل

 عه أله ستدار أعمال 
مل

 ا  ال ر ة التا عة مه قمل  شر ة املت املة لألوراق املالية ذ.م.م.، لالا تحوي  املوجودات واملطلوبات إ ى ال ر ة ا م  ضال

ا  .املستحوذ عليها م  رمل
 

 أسس اإلعداد  .2
 ملعيار امل اسملة الدو عة و حدة للمجمو جزة املو مات املالية املرحلية املو لت  إعداد املع

مل
 .املالية املرحلية يـر التقار  34 ي رق  و  قا

 

 و عــة بــياف الــدر   اإلمــاراتي حيــث ألــه المللــد اليــ  تقــا  يهــا ال ــر ة ا م و حــدة للمجمو جزة املو مــات املاليــة املرحليــة املــو تظهــر املعل
 
 يهــا غالمليــة  ســبتمبر ت

 عة .و عمال املجمأ
 

 ململدأ الت لفة التاريخية و حدة و جزة املو مات املالية املرحلية املو ت  إعداد املعل
مل
اليـ  تـ  إظهار ـا و ات املاليـة و إعـادة تقيـي   عـأل ا د باسـتنناءذلا و  قا

 للقيمة العادلة.و 
مل
  قا

 

 

طلوبــة لمليالــات ماليــة ســنوية موحــدة ويجــ  قراء هــا بــالرجوع للمليالــات املاليــة املعلومــات املاليــة املرحليــة املــوجزة املوحــدة كا ــة املعلومــات املا تتضــمه 

ا تــــدل  2018 ســــبتمبر  30املنتهيــــة فــــي  أشــــهر  تســــعة. إضــــا ة لــــالا،  ــــ   النتــــانج املاليــــة لل2017ديسمـــــبر  31للمجموعــــة  مــــا فــــي وللســــنة املنتهيــــة فــــي 

 .2018ديسمبر  31ملنتهية في بالضرورة ع ى النتانج املالية الي  قد ت و  متوقعة للسنة ا
 

 31عنهــا فــي المليالــات املاليــة املوحــدة املدققــة  مــا فــي وللســنة املنتهيــة فـــي  املفصــ أ ــداف وسياســات إدارة امل ــاطر املاليــة للمجموعــة مــا تلــا تتماثــ  

 .9باستنناء تطملي  املعيار الدو ي إلعداد التقارير املالية رق   2017ديسمبر 
 

لـ   ــت  تســجي   ادات وامل ــاريف عنـد توحيــد المليالـات املاليــة. ــر ملعــامالت الدا ليـة املتملادلــة الجو ريـة بــي  أعضـاء املجموعــة واإل  ـت  اســتملعاد كا ـة ا

 .2017سبتمبر 30و 2018 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةال اتتـر لف الد   املرح ي املوحد في بيا  ذا طمليعة موسمية د   أي



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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 ات وا ح ام ـر لسياسات امل اسبية والتقدات في ايـر التغأ    -3

في المليالات املالية املوحدة السنوية للسنة املنتهية في  جموعةقامت املجموعة بتطملي  تلا السياسات امل اسبية املتماثلة ما تلا املطملقة مه قمل  امل

 .2018  ـر  نا 1، وذلا باستنناء السياسات امل اسبية التالية الي  ت  تطمليقها مه 2017ديسمبر  31
 

 

 ات في السياسات امل اسبيةيـر التغ 3-1

 جو ري ع ى املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة يـر املالية الجد دة واملعدلة ذات ال لة املطملقة بدو  تيث يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعا 

 يــر املعدلة التالية في  ا  المليالات املاليـة املـوجزة املوحـدة، ولـ  يسـفر تطمليقهـا عـه أي تيثاملالية  الجد دة و  يـر الدولية إلعداد التقار  يـر ت  تطملي  املعا 

 ات املستقمللية.تـر ة ال الية والفتـر جو ري ع ى اململالغ املدرجة للف

ات السنوية تـر للف سارية 
 الي  تملدأ في أو  عد

حيث ت  تعد   املعيار الدو ي  2016 – 2014املالية  ر يـالدولية إلعداد التقار  يـر التحسينات السنوية ع ى دورة املعا 
 28واملعيار امل اس   الدو ي رق   1املالية رق   يـر إلعداد التقار 

 2018  ـر  نا 1

 2018  ـر  نا 1 ادات مه العقود ما العمالء ـر اا  15املالية رق   يـر املعيار الدو ي للتقار 
 2018  ـر  نا 1 مقاب  الد عات املقدمةاملعامالت بالعمالت ا جنبية و  22ملالية رق  ا يـر الدولية للتقار  يـر لجنة املعا  يـر تفس

 2018  ـر  نا 1 الد ا ع ى أساس السه  2املالية رق   يـر املعيار الدو ي للتقار تعد الت ع ى 
 2018  ـر  نا 1 ااستثمارات العقارية 40الدو ي رق   امل اس   املعيار  تعد الت ع ى

 
 

 

 جو ري ع ى املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة يـر تيث ولهااملالية الجد دة واملعدلة ذات ال لة املطملقة  يـر الدولية إلعداد التقار  ـر ياملعا 
 

 ا دوات املالية 9املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار   أ 

، 2014فـــي  وليـــو  امل اســـملة يــــر ال ـــادر عـــه املجلــس الـــدو ي ملعا  ا دوات املاليـــة 9ليـــة رقـــ  املا يـــر قامــت املجموعـــة بتطمليـــ  املعيـــار الـــدو ي إلعـــداد التقار 

ع ـى ات يــر تغ إحـدا  9املاليـة رقـ   يــر . وقـد لـتج عـه تطمليـ  املعيـار الـدو ي إلعـداد التقار 2018  ــر  نا 1حيث كـا  تـاري  التطمليـ  اململـدئي لهـاا املعيـار فـي 

ا فـي املعلومـات املاليـة املرحليـة املـوجزة املوحـدة. ولـ  تقـ  املجموعـة بتطمليـ  تــر اململـالغ املع السياسـات امل اسـبية وتعـد الت ع ـى أ ـة أح ـام ف بهـا سـابقمل

ا في الف 9املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار مه  ا مملكرمل  ات السابقة.تـر تطمليقمل
 

، عـدم إعـادة إدرا  أرقـام املقارلـة، بحيـث  ـت  9املالية رق   يـر ر الدو ي إلعداد التقار وقد ا تارت املجموعة، بحس  ما تجيز  ا ح ام االتقالية للمعيا

ة تــر ية للموجودات واملطلوبات املالية في تاري  التحوات في ا رباح املستملقاة اا تتاحية وااحتياطات ا  رق للفتـر إثملات أي تعد الت ع ى القيمة الد 

ا لالا،  ل   ت  ال الية.   ة ال الية.تـر سوق للف 7املالية رق   يـر تطملي  التعد الت الالحقة   ي  إ  احات املعيار الدو ي إلعداد التقار وطملقمل
 

   ت  يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية1 
 املوجودات املالية

قيمة العادلة مه  ـالل الـد   ال ـام  ا  ـر أو بالقيمـة الت لفة املطفية أو بالاف اململدئي  مقاس: بتـر  ت  ت  يف أي مه املوجودات املالية عند ااع

 .العادلة مه  الل الربح أو ال سارة
 

حدد بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال  قاس أي مه املوجودات املالية بالت لفة املطفية إ  استوفى  ال ال رطي  التاليي  ول      سارة:وي 
 

 ا به ضمه لموذ  أعم
مل
   تد قات لقد ة تعاقد ة؛ ويال يهدف إ ى ااحتفاظ با ص  لتح أ    و  ا ص  محتفظ

 لألص  املا ي في تواري  محددة تد قات لقد ة هي  قط د عات ا ص  والفاندة ع ى قيمة ا ص  القان . أ    تج عه الملنود التعاقد ة 
 

حــدد بالقيمــة العادلــة مــه  ــالل  بالقيمــة العادلــة مــه  ــالل الــد   ال ــام  ا  ــر إ  اســتوفى أداة داننــةأي   ــت  قيــاس  ــال ال ــرطي  التــاليي  ولــ    

 الربح أو ال سارة:
 

 ــا بــه ضــمه لمـــوذ  أعمــال  تحقــ  الهــدف منــه عــه طريـــ  تح ــي  التــد قات النقد ــة التعاقد ــة وبيــا املوجـــودات أ    ــو  ا صــ  محتف
مل
ظ

 املالية؛ و

  تد قات لقد ة هي  قط د عات ا ص  والفاندة ع ى قيمة ا ص  القان .أ    تج عه الملنود التعاقد ة لألص  املا ي في تواري  محددة 
 

ات الالحقـــة فـــي القيمـــة يــــر محـــتفه بـــه للتـــداول أ  تختـــار   ـــ   اهـــائي عـــرض التغ يــــر اف اململـــدئي بـــيي اســـتثمار ملكيـــة غتــــر ويجـــوز للمجموعـــة عنـــد ااع

 ستثمار ع ى حدق.العادلة في الد   ال ام  ا  ر. ويت   اا اا تيار ع ى أساس ك  ا
 

 ويت  ت  يف جميا املوجودات املالية ا  رق  مقاسة بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة.

ــا تحد ــد أ   ــت  ت ــ يف أي مــه املوجــودات املاليــة اليــ  تســتوفي تـــر وإضــا ة إ ــى ذلــا،  جــوز للمجموعــة، عنــد ااع ا اهانيمل اف اململــدئي، أ  تختــار ا تيــارمل

سة بالت لفة أو بالقيمة العادلـة العادلـة مـه  ـالل الـد   ال ـام  ا  ـر أو بالقيمـة العادلـة مـه  ـالل الـربح أو ال سـارة إ  كـا  ذلـا املتطلملات  مقا

ا لالا.أو    زي 
مل
 حد إ ى حد  عيد مه التضارب امل اس   الاي قد    ي  ال 
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 تتمة –أ   السياسات امل اسبية  .3

 تتمة –اسبية ات في السياسات امل يـر التغ 3-1

 تتمة - ا دوات املالية 9املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار   أ 

 تتمة -   ت  يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية1 
 املطلوبات املالية

 نف
 
ا بالت لفة املطفية، وذلا باستتـر ة ال الية والفتـر املطلوبات املالية في الف ت قاسة احقمل  نناء:ة السابقة  م 

   الا املطلوبات املالية بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة: حيث يسري الت  يف ع ى امل تقات واملطلوبات املالية ا  رق امل ددة

    جزئي في اف اململدئي. ويت  عرض ا رباح وال سانر ع ى املطلوبات املالية امل ددة بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة  تـر عند ااع

عزق إ ى التغ يـر الد   ال ام  ا  ر  ممللغ التغ ات في مخاطر اإلنتما  لتلا املطلوبات، والي   ت  يـر في القيمة العادلة للمطلوبات املالية والاي ي 

ا ات في ا وضاع السوقية الي  ت دي إ ى مخاطر السوق  و يـر تحد د ا ع ى أاها اململلغ الاي ا يعزق إ ى التغ الربح أو ال سارة  اململلغ في جزنيمل

، عدم التطاب  امل اس  . وفي  ا  زيادةفي القيمة العادلة للمطلوب ، وذلا ما ل   كه مث   اا العرض مه شيله إ جاد، أو  يـر املتملقي مه التغ

 ال سارة. ات في امل اطر اانتمالية للمطلوبات في الربح أو يـر أو ال سانر املتعلقة بالتغ ا رباحال الة  ت  عرض 

 اف أو عند تطملي  منهج امل ار ة املستمرة. وفي حال ل   كه تـر املطلوبات املالية الناتجة مه تحوي  موجودات مالية ل  تكه م  لة إللغاء ااع

 إللغاء ااع املوجوداتتحوي  
مل

 واف باملطلوب املا ي بقيمة املقاب  املستل  لقاء التحوي ؛ تـر اف،  ت  ااعتـر املالية م  ال

 .عقود الضما  املا ي وتعهدات القروض 
 

 تقيي  لموذ  ا عمال
قي  املجموعة

 
الهدف مه لموذ  العم  الاي  ت   يه ااحتفاظ بموجودات ع ى مستوق امل فظة إذ يعكس ذلا الطريقة املث ى إلدارة ا عمال  ت

 وتقد   املعلومات إ ى اإلدارة. وتتضمه املعلومات الي   ت  النظر  يها:

 اتيجية تـر ياسات وا  داف املعلنة بال سملة للمحفظة ووضا تلا السياسات للتطملي  الفع ي. ع ى وجه ال  و ، ما إذا كالت إسالس
و الا مطابقة مدة املوجودات املالية ما املطلوبات  الربحالتعاقد ة وامل ا ظة ع ى جال  محدد لسعر  ادات ـر اإل  ز ع ى تحقي  تـر اإلدارة 

 تحقي  التد قات النقد ة مه  الل بيا املوجودات؛املمولة لها أو 
  بها؛ املجموعة يفية تقيي  أداء امل فظة وإبالغ إدارة 
 ؛امل اطر الي  ت ثر ع ى آداء لموذ  ا عمال  واملوجودات املالية امل تفه بها في لموذ  العم   و يفية إدارة  ا  امل اطر 
 املثال، ما إذا كا  التعويأل يستند إ ى القيمة العادلة للموجودات املدارة أو ع ى سبي -ي ال  اط التجاري  ـر  يفية تعويأل مد  

 و ؛التد قات النقد ة التعاقد ة امل  لة
 ات سابقة، وأسملاب  ا  اململيعات وتوقعا ها   ي  ن اط اململيعات في املستقمل . وما ذلا،     تـر ة وحج  وتوقيت اململيعات في  يـر وت

 للمجموعةيعات ا  ت  اعتملار ا بمنيق عه ذلا، ولكه  جزء مه تقيي  شام  لكيفية تحقي  الهدف املعله املعلومات حول ن اط اململ
 إلدارة املوجودات املالية و يفية تحقي  التد قات النقد ة.

 

قي  أداؤ ا ع ى  ت  بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة قياس املوجودات املالية امل تفه بها للتداول أو املوجودات املا لية املدارة والي    

محتفه بها سواءمل لتح ي  التد قات النقد ة  يـر محتفه بها لتح ي  التد قات النقد ة التعاقد ة، و الا غ يـر أساس القيمة العادلة حيث أاها غ

 التعاقد ة ولمليا املوجودات املالية.
 

 د وعات ا ص  والفاندةالتقيي  ما إذا كالت التد قات النقد ة التعاقد ة هي  قط م
للقيمـة  مقابـ .  ـت  تعريـف "الفانـدة" ع ـى أاهـا اململـدئياف تــر  غراض  اا التقيي ،  ت  تعريف "ا ص " ع ى أله القيمة العادلة لألص  املا ي عنـد ااع

ات وت ـــاليف اإلقـــراض ا ساســـية ا  ـــرق  مثـــ  ة زمنيـــة معينـــة ول يـــار تــــر الزمنيـــة للنقـــود وللمخـــاطر اانتماليـــة املرتملطـــة بـــاململلغ ا صـــ ي القـــان   ـــالل  

 مخاطر السيولة والت اليف اإلدارية ، و الا  امش الربح.
 

. لـألداةال ـروط التعاقد ـة  ااعــتملار  عـي  املجموعـة  تي ـا تقيـي  مـا إذا كالـت التـد قات النقد ـة التعاقد ـة هـي  قـط مـد وعات أصـ  و انـدة،  وعنـد

  قدمدة تعاقد ة  لهص  املا ي وي م  ذلا تقيي  إذا كا  ا  
 
 توقيت أو مقدار التد قات النقد ة التعاقد ة بحيث ا تستوفي  اا ال رط. يـر غت

 

 :تي ا املجموعة بااعتملارعند إجراء التقيي ، 
 

 مقدار وتوقيت التد قات النقد ة؛ يـر أحدا  طارنة مه شياها أ  تغ 
 ميزات ر ا القدرة املالية. 
   ؛لتمد دواشروط الد ا املسمل 

  ا  مكه  تيملات تعاقد ة ملوجوداتتـر  ع ى سبي  املثال  موجودات معينةال روط الي  تحد مه مطالملة املجموعة بالتد قات النقد ة مه
  ؛ والرجوع  يها

  ع ى سبي  املثال، إعادة ضملط دورية لسعر الفاندة. -القيمة الزمنية للنقود  مقاب امليزات الي  تعدل 
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 تتمة –امل اسبية  أ   السياسات .3
 تتمة –ات في السياسات امل اسبية يـر التغ 3-1

 تتمة - ا دوات املالية 9املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار  أ  
 تتمة -   ت  يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية1 

 

 إعادة الت  يف
ا إ ى ااع  لموذ  أعمالها إلدارة املوجودات املالية. يـر ة  عد قيام املجموعة بتغتـر  و ي لها، باستنناء في الفاف اتـر ا  ت  ت  يف املوجودات املالية احقمل

 

 افتـر إلغـاء ااع
امل ـددة بالقيمـة العادلـة مـه  ـالل الـد   ال ـام  ا  ـر استثمارات املل لية ف بها في الد   ال ام  ا  ر   ي  تـر ا مة معتـر إ  أي ربح /  سارة م

 اف باستثمارات امللكية املاكورة.تـر الربح أو ال سارة عند إلغاء ااع في  قيدا 
 

 الخفاض القيمة  2 
املقاسة بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو  يـر ف املجموعة بمخ ص لل سانر اانتمالية املتوقعة ع ى ا دوات املالية التالية غتـر تع

 ال سارة:
  ؛ رق، بما  يها عقود اإل جار التمويليةواملوجودات املالية ا  القروض والسف 
 املوجودات املالية الي  هي استثمارات د و ؛ 
 . الضمالات املالية و طابات الضما 

 

 ل   ت  قيد أي  سارة الخفاض في قيمة استثمارات امللكية.
 

 قياس مخ ص ال سارة اانتمالية املتوقعة
 افتـر ااعمنا  اانتما ات في جودة يـر في القيمة بناءمل ع ى التغ لاللخفاضمه ثالثة مراح " لموذ  " 9 املالية رق  يـر التقار  إلعداد وض  املعيار الدو ي 

 أدلا : املف  اململدئي ع ى النحو 

ا. 12 سارة انتمالية متوقعة ملدة مخ ص بناءمل ع ى  املجموعة بت ويه ومتق ،رةم ول   روضبالق افتـر ااع عند :1 حلةرلما  شهرمل

اانتمـا  املتوقعـة مخ ـص ل سـانر  بت ـويهتقـوم املجموعـة ة فـي مخـاطر اانتمـا  منـا الملدا ـة، يــر   ـتج عـه أي قـرض زيـادة  ملعنـدما  :2املرحلة 

 .عمر الزمن  لل سارة اانتمالية املتوقعةع ى مدار ال

عتبر منخفضة القيمة اانتمالية. تسج  املجموعة  :3املرحلة 
 
 .لل سارة اانتمالية املتوقعةمخ ص للعمر الزمن  القروض الي  ت

 

 ات التالية:يـر هي  ي   امل طل ات للمتغ ال سارة اانتمالية املتوقعةاملد الت الرنيسية في قياس 

 احتمالية التعثر؛ 
 ال سارة عند التعثر؛ 
 التعرض في حال التعثر 

 

ــا والمليالــات ا املقــا يسوتســتمد  ــا   ــا مــه النمــاذ  اإلح ــانية املطــورة دا ليمل و يمــا . مســتقملليةلتاريخيــة ا  ــرق.  ــت  تعــد لها لــتعكس معلومــات عموممل

 / املد الت اإلح انية: املقا يستفاصي   ا    ي 
 

 احتمال التخلف عه السداد  الل أ   زمن  معي .  ـر  و تقدية التعثر إ  احتمال  - احتمالية التعثر

 للتعـــرض فـــي تـــاري  ا  ــــر تقداد عـــه الســـد التعـــرض فـــي حـــال التعثــــر  مثـــ   - التعرض في حال التعثر
مل
 افتــــر ا  ـــا بااعمـــا  ،اضش  فـــي املســـتقمل تــــر ا

 .يـرتقر وقعة في التعرض  عد تاري  الات املتيـر التغي

فـــي وقـــت معـــي . ويســـتند إ ـــى  يــــر لل ســـارة الناشـــئة فـــي ال الـــة اليـــ   حـــد   يهـــا التق   ــــر اضية هـــي تقدتــــر ال ســارة اا   -التعرض دال سارة عن

بما في ذلـا مـه تحقيـ  أي ضـمالات.  ،لتد قات النقد ة التعاقد ة املستحقة وتلا الي   توقعها املقرضالفرق بي  ا

 .ال سارة عند التعثرعنها عادة   سملة مئوية مه  يـر  ت  التعمل
 

 مرج  ل سانر اانتما . تقاس ع ى النحو التا ي:  ـر هي تقد وتعد ال سارة اانتمالية املتوقعة

 أي الفرق بي   النقدي العجز : كالقيمة ال الية لجميا أوجه يـرفي تاري  التقر  املنخفضة في قميتها اانتمالية يـر غ املوجودات املالية 
 للعقد والتد قات النقد ة الي  تتوقا املجموعة  للمجموعةالتد قات النقد ة املستحقة 

مل
   .تح يلهاو قا

 قات النقد ة ية والقيمة احاللية للتد تـر : كالفرق بي  إجما ي القيمة الد يـري  التقر قيمة اانتمالية في تار املوجودات املالية املنخفضة ال
 املستقمللية املقدرة؛ و

 داد ا.تـر عقود الضما  املا ي: الد عات املتوقعة لتعويأل صاح  العقد  عد     أي مملالغ تتوقا املجموعة اس 
  ـــانص مخـــاطر  تت ـــار أو ع ـــى أســـاس جمـــااي مل ـــا ه القـــروض اليـــ   ،اس  ـــرديع ـــى أســـ ال ســـارة اانتماليـــة املتوقعـــةتقـــوم املجموعـــة بقيـــاس 

معـــدل الفانـــدة الفع ـــي ا صـــ ي اقت ـــاد ة مماثلـــة. ويســـتند قيـــاس بـــدل ال ســـارة إ ـــى القيمـــة ال اليـــة للتـــد قات النقد ـــة املتوقعـــة لألصـــ  باســـتخدام 

قاس ع ى أساس  ردي أو ع ى أساس ج ،لألص   مااي.ب رف النظر عما إذا كا    
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 تتمة –أ   السياسات امل اسبية  .3

 تتمة –ات في السياسات امل اسبية يـر التغ    3-1

 ماليةتاملوجودات املالية منخضة القيمة اان
درجـة بالقيمــة مــا إذا كـا  أي مــه املوجـودات املاليـة املدرجــة بالت لفـة املطفــية وموجـودات الـد و  املاليــة امل  ــر بتقد يــر تقـوم املجموعـة فــي تـاري  كــ  تقر 

ر أي مـه املوجـودات املاليـة "منخفضـة القيمـة اانتماليـة" عنـد وقـوع حـد  ـيعتملالعادلة مه  الل الد   ال ام  ا  ر منخفضة القيمة اانتمالية. و 

المليالـات املل وظـة يمـة اانتماليـة ع ى التد قات النقد ة املستقمللية املقـدرة لألصـ  املـا ي. تتضـمه ا دلـة ع ـى االخفـاض فـي الق سل   يـر ر له تيثـأو أ ث

 التالية:
 

 ة ؛يـر ض أو الجهة امل درة صعوبة مالية  ملتـر مواجهة املق 
 رق للعقد  حاات التعثر في السداد أو تخطي تاري  ااستحقاق؛  
 د ا املجموعة؛تـر ذلا له تس يـر إعادة جدولة قرض أو سلفة مه قمل  املجموعة ع ى أساس أله  غ 
   ض لإل الس أو إعادة  ي لة مالية؛ أوتـر املقاحتمالية إعال 
 ا تفاء سوق ن ط لألوراق املالية  سب  ال عوبات املالية ؛ أو 

 

 املعاد  ي لتهااملوجودات املالية 

الية املالية ال الية بيص  جد د  سب  ال عوبات امل املوجوداتإذا ت  إعادة التفاوض ع ى شروط ا ص  املا ي أو تعد لها أو استملدال أحد 

 ع ى النحو التا ي: ال سانر اانتمالية املتوقعةض،  ت  عند ا تقيي  ما إذا كا   ج  استملعاد ا ص  املا ي وقياس تـر للمق
 

  لماليا  ص ا عه لناتجةا لمتوقعةا لنقد ةا تلتد قاا    ، القان  با ص  افاعترا ءلغاإ لىإ لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإ ديت  ل إذا 
 .ا ص  القان  مه يلنقدا لعجزا  ي بهااحتسا  ت  للمعدا

  القيمة العادلة املتوقعة للموجودات الجد دة ع ى  اعتملار ، عند ا  ت  اف با ص  القان تـر ااعإعادة الهي لة املتوقعة إ ى إلغاء  أسفرتإذا
 اتمه املوجود العجز النقدي احتسابفي استملعاد .  ت  تضمي   اا اململلغ  القان  في وقتاملا ي  ا ص أاها التد   النقدي النهائي مه 

خ  . املالية املوجودة باستخدام معدل الفاندة الفع ي ا ص ي لألص  املا ي  يـر العجز النقدي مه التاري  املتوقا لالستملعاد إ ى تاري  التقر    
 .القان 

 

 

 ال ط 
  عندما ا   و   نا  ا

مل
 أو كليا

مل
تستنفا      عام عندما  ويت   اا ا مر . دادتـر لالسحتمال واقعي  ت  شط  القروض وأوراق الد ه  إما جزنيا

املالية امل طوبة  اضعة  ن طة اإللفاذ مه أج  تملقى املوجودات قد  ،مه العمالء. وما ذلاداد تـر سمل  االت اف القالولية لالساملجموعة 

 داد اململالغ املستحقة.تـر اس املجموعةاامتثال إلجراءات 

 

 

 ضما  املا يعقود ال  3 
عرف عقد الضما  املا ي العقد الاي  قتضش  مه  سداد د عات محددة لتعويأل صاح  العقد مقاب  أي  سارة تكملد ا  سب  إ فاق  املجموعةي 

ا ل روط أداة الد ه. طفية عندما ويت  إدرا  التزامات الضما  املا ي بالت لفة امل أي مه املد ني  في سداد الد عات املالية عند استحقاقها و قمل
  حتم  د ا اململالغ املالية التعاقد ة.

ا  ا ويت  قياس عقود الضما  املا ي امل درة مملدنيمل بالقيمة العادلة ويت  إطفاء قيمها العادلة ع ى مدار عمر الضما  أو التعهد. ويت  قياسها احقمل
 بها  القيمة املطفية وقيمة  سارة امل  ص، أيهما أع ى.

 

 التحول للتطملي   4 

 موض  أدلا :باستنناء ما  و  9املالية رق   يـر ات ع ى السياسات امل اسبية الناتجة مه سريا  املعيار الدو ي إلعداد التقار يـر ت  بيثر رجعي تطملي  التغ
 

   العم  باملعيار  ية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناتجة مهتـر ت  قيد الفروق بي  القي  الد ات مقارلة. تـر ل   ت  إعادة عرض
ا لالا، ا تعكس املعلومات املعروضة 2018  ـر  نا 1في ا رباح املستملقاة وااحتياطيات  ما في  9املالية رق   يـر الدو ي إلعداد التقار  . وطملقمل

ة بموج  املعيار تـر للف مقارلة باملعلومات املعروضة يـر ومه ث   ه  غ 9املالية رق   يـر متطلملات املعيار الدو ي إلعداد التقار  2017لسنة 
 .9املالية رق   يـر الدو ي إلعداد التقار 

 

 ات التالية ع ى أساس ال قان  والظروف الرا نة في تاري  التطملي  ا و ي. ـر ت  إجراء التقد 

o .تحد د لموذ  ا عمال الاي  حتفه ضمنه با ص  املا ي 

o لية محددة  مقاسة بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة.تحد د أو إلغاء التحد د الساب  ملوجودات مالية ومطلوبات ما 
 

  اإل  احات - 7املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار   ب 

 :ليةا دوات املا 7رق  املالية  يـر إلعداد التقار الدو ي  املعيار  ، بتطملي 9املالية رق   يـر قامت املجموعة، بجال  املعيار الدو ي إلعداد التقار 
  ـر  نا 1، وذلا للسنة الي  تملدأ في 39رق   واملعيار امل اس   الدو ي 9املالية  يـر بي  املعيار الدو ي للتقار  الفرق عكس يل ت  تحد ثه والاي ،اإل  احات

 مث ية املتوقعة عه حساب ال سارة اانتمال الكمية والكيفية، املعلومات ات اإل  احات االتقاليةيـر التغي 3-3.  تضمه اإل ضاح 2018
 .2-3مملينة في اإل ضاح  اضات واملد الت املستخدمةتـر اا 
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 تتمة –أ   السياسات امل اسبية  .3

 ات في السياسات امل اسبية وا ح اميـر التغ   3-2

اليـــ  تـــ ثر ع ـــى تطمليـــ  السياســــات  اضاتتــــر ات واا  ــــر املاليـــة املرحليـــة املوحـــدة املـــوجزة مـــه اإلدارة إصــــدار ا ح ـــام والتقد املعلومـــات تطلـــ  إعـــداد 

 ات. ـر ادات وامل رو ات. قد تختلف النتانج الفعلية عه  ا  التقد ـر واملطلوبات واإل  واململالغ املدرجة للموجوداتامل اسبية للمجموعة 
 

اليـة املوحـدة السـنوية للسـنة املنتهيـة فـي فـي المليالـات امل جموعـةاملتماثلة ما تلا املطملقـة مـه قملـ  امل ات ـر ا ح ام والتقدقامت املجموعة بتطملي  تلا 

 .2018  ـر  نا 1التالية الي  ت  تطمليقها مه ات  ـر ا ح ام والتقد، وذلا باستنناء 2017ديسمبر  31
 

 .مستقمل يات بيثر  ـر ر ما إثملات التعد الت ع ى التقدـماضات ا ساسية ع ى أساس مستتـر  ات واا  ـر  ت  مراجعة التقد
 

املاليـة املرحليـة  املعلومـاتع ـى اململـالغ املدرجـة فـي  الجو ريـة اتيــر ات فـي ا ح ـام ال ـادرة فـي تطمليـ  السياسـات امل اسـبية واليـ  لهـا التيثيـر التغ تملطتـر 

: ا دوات 9اليــة رقــ  امل يـــر ات اليــ  تــ  إد الهــا لتيجــة اعتمــاد املعيــار الــدو ي إلعــداد التقار يـــر بالتغي 2018 ســبتمبر  30ة املنتهيــة فــي تـــر املــوجزة املوحــدة للف

 املالية الي  ت ثر ع ى:

 موجوداتت  يف املوجودات املالية: تقيي  لموذ  العم  الاي  ت   يه ااحتفاظ باملوجودات وتقيي  ما إذا كالت ال روط التعاقد ة لل 

 املالية هي  قط د ا أص  و اندة ململلغ أص  اململلغ املستح .
 

  ال سارة جو ري ع ى  يـر الي  لها تيث ات ـر في التقد وأوجه عدم التيقه اضاتتـر اا ات في يـر تتعل  التغ :ال سارة اانتمالية املتوقعةحساب

املالية رق   يـر التقار  إلعدادات الي  ت  إد الها لتيجة اعتماد املعيار الدو ي يـر بالتغي 2018 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف اانتمالية املتوقعة

في ظ   ال سارة اانتمالية املتوقعة بحسا  ي لمستخدمةا تلتقنياوا تضااا تروا تلمد الا لىإ نيسير  ك ب  ثرا ااه  رجا. و9

 .9املالية رق   يـر إلعداد التقار  ليةولدا املعيار  منهجية
 

 9املالية رق   يـر اد التقار إلعدلية ولدا املعيار منهجية  - ال سارة اانتمالية املتوقعةاضات والتقنيات املستخدمة ل ساب تـر املد الت واا 

 مـا تـ   ،ر أ ميـة واليـ  تتطلـ  مسـتوق عـالا مـه ال كـ ـا  ثـ يــر واليـ  لهـا التيث 9املالية رقـ   يـر إلعداد التقار  ليولدا املعيار تتمث  املفا ي  ا ساسية في 

  ما   ي: ،أ ا ا في ااعتملار عند تحد د تقيي  ا ثر
 

 اانتما في مخاطر  الجو ريةتقيي  الزيادة 

ع ـى املوجـودات املاليـة قـد زادت   ـ    اانتمـا في مخاطر اانتما  ع ى أسـاس نسـ  . لتقيـي  مـا إذا كالـت مخـاطر  الجو رية ت  إجراء تقيي  للزيادة 

املقابلــة عنــد  التعثـــر ى مخــاطر إ ــ يـــر املــا ي فــي تــاري  التقر  لألصــ اليــ  تحــد  ع ــى مــدق العمــر املتوقــا  التعثـــر تقــار  املجموعــة مخــاطر  ،منــا ن ــي ها يـــر  مل

 باستخدام م شرات امل اطر الرنيسية الي  تستخدم في عمليات إدارة امل اطر ال الية للمجموعة. ،الملدا ة
 

  بنــاءمل ع ــى ثالثــة عوامــ . إذا كــا  أي مــه العوامــ للتعرضــات أشــهر  تســعةفــي مخــاطر اانتمــا  ع ــى ا قــ  كــ   الجو ريــةســيت  إجــراء تقييمنــا للزيــادات 

 :2إ ى املرحلة  1ا داة مه املرحلة  التقال سيت   ،في مخاطر اانتما  جو ريةإ ى حدو  زيادة  يـر التالية ي 
 

  اف تـــر ااعب املتعلقــة  مســتوق مــه التعثـر  متــي رات الــد ا مقارلـةلزيــادة مل وظــة فـي مخــاطر اانتمــا  ع ـى أســاس ال ر ــة فـي  ب ن ــاء حـدودقمنـا

 .اململدئي
 

  أدت لـتعكس   ـ   أ ضـ  املواقـف اليـ   ،حسـ  الضـرورة ،يد مه املراجعات النوعية لتقيي  لتـانج التقسـي  وإجـراء التعـد التسيت  إجراء مز

 .لزيادة امل اطر      جو ري 

 ـا قـد شـهدت   30ة اسـتحقاقها بــ تــر اض قاب  للدحأل بي  ا دوات اليـ  تخطـت  تـر ع ى ا  9رق   املا ي يـر إلعداد التقار  ليةولدا املعيار  لیشتم وممل

 .زيادة جو رية في مخاطر اانتما 
 

. ســـي و  تحد ـــد يــــرر اانتماليـــة  مـــا فـــي تـــاري  التقع ـــى مـــا إذا كالـــت املوجـــودات املاليـــة منخفضـــة القيمـــة  3واملرحلـــة  2تســـتند ال ركـــات بـــي  املرحلـــة 

  9املاليــــة  يــــر الخفـــاض قيمـــة اانتمـــا  بموجـــ  املعيـــار الـــدو ي إلعـــداد التقار 
مل
دلي  املوضــــواي بخ ـــو  الـــ قيـــي  الفـــردي للموجـــودات املاليـــةللتممـــاثال

 .39الدو ي رق   املعيار امل اس  الخفاض القيمة بموج  
 

 املعلومات املستقمللة والسيناريو ات املتعددةو  عوام  ااقت اد الك ي

 بالوقــائااملعلومــات املتعلقــة  ااعتملــار فــي  اانتمــا مخــاطر  ة فــييـــر  جــ  أ   ي ــا قيــاس ال ســانر االئتماليــة املتوقعــة ل ــ  مرحلــة وتقيــي  الزيــادات الكمل

وتطمليـ  معلومـات   ــر . سـوف  تطلـ  تقدوا وضـاع ااقت ـاد ةاملسـتقمللية  لألحـدا السابقة والظـروف ال اليـة و ـالا الت ملـ ات املعقولـة واملدعومـة 

ا. مستقمللية اتخاذ ا  اممل  حكممل
 

مخ ـــص ال ســـارة اانتماليـــة   ــــر ثــــر وال ســـارة عنـــد التعثـــر والتعــرض فـــي حـــال التعثــــر واملســتخدمة لتقدتــ  ت ـــمي  املـــد الت املتعلقـــة باحتماليــة التع

ــا بخســانر اانتمــا   املرتملطــةات ااقت ــاد ة ال ليــة  يـــر ات فــي املتغيـــر ات ااقت ــاد الك ــي  أو التغيـــر ع ــى أســاس متغ 2واملرحلــة  1للمرحلــة  ــا وثيقمل
مل
ارتملاط

ات ااقت ــاد يـــر تغ  ــي  مانتمــا  املتوقعــة لــد نا توقعــات   ل ــ  ســيناريو اقت ــادي   ــي يســتخدم فــي حســاب  ســارة اامل فظــة ذات ال ــلة. ســي و ب

 الك ي ذات ال لة.
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 تتمة –أ   السياسات امل اسبية  .3

 تتمة -ات في السياسات امل اسبية وا ح ام يـر التغ   3-2

 تتمة - اريو ات املتعددةاملعلومات املستقمللة والسينو  عوام  ااقت اد الك ي

ا دنــــى لســــيناريو ات  دمــــرج  حســــ  امل ــــاطر مخ ــــوم يعتبــــر  ــــو ال ــــ  ـــــر ســــت و  تقد 2و  1لل ســــانر اانتماليــــة املتوقعــــة فــــي املــــرحلتي   تقييمنــــاإ  

 ااقت اد الك ي املستقمللية الثالثة.
 

والهملــوط بال ســملة لســيناريو  ال ــعودســيت  ضــملط ســيناريو ات  مــا . ةال ــادر الســيناريو ا ساســش  لــد نا ع ــى التوقعــات ااقت ــاد ة ال ليــة  وســيعتمد

فـــــي ذلـــــا تحـــــدي  ابمـــــ ،ویرلسیلاا وســـــيت  ت ـــــمي ال ـــــا  بنـــــا بنـــــاءمل ع ـــــى ظـــــروف اقت ـــــاد ة كليـــــة بد لـــــة ممكنـــــة   ـــــ   معقـــــول.  ةال الـــــة ا ساســـــي

 ر.ع ى أساس سنوي ع ى ا ق  وع ى لحو مكرر إ  تطل  ا مللهملوط السيناريو ات اإلضا ية 
 

 

ا إ ـــى اتنا  ـــــر جيح احتماليـــة الســــيناريو ات حســــ  أ ضـــ  تقدتـــــر ســـيت   وااتجا ــــات وال ــــاات حــــدوفها فــــي الســـاب  بنـــاءمل ع ــــى ااحتمــــال ال ســـ   اســــتنادمل

ة ال اضـعة ع ـى جميـا امل ـا ه ااسـتثماريمراجعتهـا تطمليـ  جميـا السـيناريو ات اليـ   ـت  ، و ااحتمالية ع ى أساس ربا سـنوي جيح تـر ال الية. سيت  

 ااحتماات. و   لفسل سانر انتمالية متوقعة 
 

 تعريف التعثر في السداد

ا مـــا تعريـــف  لتحد ـــد التحركــات  ـــر والتقداملتوقعـــة  ال ســـانر اانتماليــةاملســتخدم فـــي قيــاس  التعثـــر فــي الســـدادإ  تعريــف  بـــي  املراحــ  ســـي و  متســقمل

التعثـــر فــي ا  حــدد  9املاليــة رقــ   يـــر التقار  إلعــداداملعيــار الــدو ي وبــالرغ  مــه أ  الدا ليــة.  تمــا اانإدارة مخــاطر  أغــراضاملســتخدم  التعثــر فــي الســداد

ا   له قد وقا تعثر في السداد.  90ه في حال زيادة التعرض   ثر مه يلباض قاب  للدحأل تـر ا السداد إا أله  تضمه    وممل
 

 العمر املتوقا

. اانتمــا ة التعاقد ــة اليــ  تتعــرض  يهــا املجموعــة مل ــاطر تـــر للف ا قصــشى جــ  ع ــى املجموعــة مراعــاة ال ــد  ،ةال ســانر اانتماليــة املتوقعــعنــد قيــاس 

بمـــا فـــي ذلـــا  يـــارات الـــد ا املســـمل  و يـــارات اإلضـــا ة والتحويـــ .  ،جميـــا ال ـــروط التعاقد ـــة عنـــد تحد ـــد العمـــر املتوقـــا ا  ـــا  عـــي  ااعتملـــار  جـــ  

ة اليـــ  تتعـــرض  يهـــا تــــر العمـــر املتوقـــا بنـــاءمل ع ـــى الف  ــــر يـــت  تقدو  ،اليـــة املتجـــددة اليـــ  لـــيس لهـــا تـــاري  اســـتحقاق ثابـــتبال ســـملة لـــملعأل التســـهيالت اانتم

 اإلدارة. اإلجراءات الي  تتخا ا ا  مكه تخفيف  سانر اانتما  مه  الل وعندمااملجموعة مل اطر اانتما  

 

 9املالية رق   يـر في تاري  التطملي  ا و ي للمعيار الدو ي إلعداد التقار  ت  يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية   3-3

ية للموجــودات واملطلوبــات عنــد التطمليــ  ا و ــي تـــر ات فــي القــي  الد يـــر املاليــة ا ملف ــلة فــي الجــدول التــا ي، لــ   كــه  نــا  أ ــة تغ املعلومــاتباســتنناء 

 .2018  ـر  نا 1في   ما 9املالية رق    ـر للمعيار الدو ي إلعداد التقا
 

 

الت  يف ا ص ي 
و   املعيار امل اس   

 39الدو ي رق  

ت  يف جد د و   
املعيار الدو ي إلعداد 

 9املالية رق   يـر التقار 
ية تـر القيمة الد 

 ا صلية
إعادة 

 إعادة القياس الت  يف
ية تـر القيمة الد 

 الجد دة
       املوجودات املالية

       دارة مه شعاعاستثمارات في صناد   م  
إعادة ت  يف استثمارات ملكية مه 

متاحة للمليا إ ى بالقيمة العادلة مه  الل 
 الربح أو ال سارة

القيمة العادلة مه  متاحة للمليا
  الل الربح أو ال سارة

15,160 - - 15,160 

       

       استثمارات أ رق 
إعادة ت  يف استثمارات ملكية مه 

بالقيمة العادلة مه  الل  متاحة للمليا إ ى
 الربح أو ال سارة

القيمة العادلة مه  متاحة للمليا
  الل الربح أو ال سارة

9,043 - - 9,043 

       

       قروض وسلف وعقود إ جار تمويلية
إعادة قياس الخفاض القيمة بموج  

 9املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار 
 408,397  40,766  - 449,163 املطفية الت لفة الت لفة املطفية

       
       ذم  مد نة وأرصدة مد نة أ رق 

إعادة قياس الخفاض القيمة بموج  
 9املالية رق   يـر املعيار الدو ي إلعداد التقار 

 69.094  1,000  - 70.094 الت لفة املطفية الت لفة املطفية
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 ات املاليةو القيمة العادلة لألد -4
 

 ب التقيي  :و ات املالية حس  أسلو عه القيمة العادلة لألد واإل  احعة التسلس  الهرمي التا ي لتحد د و م املجمتستخد

 ؛بات مماثلةو مطلو أ وجوداتاق ن طة ملو مدرجة في أس  معدلة يـر غ أسعار :  1 ستوق امل -

 يــر غو ادلـة املسـجلة اليـ   مكـه مالحظتهـا، إمـا   ـ   مملاشـر أع ـى القيمـة الع يــر  مل يــر : أسـالي  تقيـي  أ ـرق تسـتعم  مـد الت لهـا تيث 2 ستوق امل -

 و ؛مملاشر

 ق.و ع ى القيمة العادلة املسجلة الي  ا تستند ع ى بيالات  مكه مالحظتها في الس يـر  مل يـر : أسالي  تستخدم مد الت لها تيث 3 ستوق امل -

 ة حس  ت  يفها :املالية املسجلة بالقيمة العادل موجوداتللل التا ي تحليال و  ملي  الجد

 مدققة  يـر غ 2018 سبتمبر  30 
 عو املجم 3 املستوق  2 املستوق  1 املستوق  
     

     استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع

  16,436     -   16,436  - ا رباح وال سانرلقيمة العادلة مه  الل اب محتفه بها

     استثمارات أ رق 

  391,286   54,003   101,846   235,437   الل ا رباح وال سانر القيمة العادلة مهب محتفه بها

  110,676   110,676     -     -  الد   ال ام  ا  رالقيمة العادلة مه  الل ب محتفه بها

     ذم  مد نة وأرصدة مد نة أ رق 

  5,137     -   5,137     -  أدوات م تقة

  235,437   123,419   164,679   523,535  

  
     مطلوبات مالية

  11,228      -     -   11,228   القيمة العادلة مه  الل ا رباح وال سانر
 

 مدققة  2017ديسمبر  31 
 املجموع 3 املستوق  2 املستوق  1 املستوق  
     

     استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع

 15,160    -  15,160    -  متاحة للمليا

     ثمارات أ رق است

 343,983 379 85,170 258,434 القيمة العادلة مه  الل ا رباح وال سانرب محتفه بها

 9,043 9,012 31    -  متاحة للمليا

     ذم  مد نة وأرصدة مد نة أ رق 

 3,745 - 3,745 - أدوات م تقة

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

     مطلوبات مالية

  891      -     -   891   القيمة العادلة مه  الل ا رباح وال سانربمحتفه بها 
 

 بالقيمة العادلة املقيدةاملالية  وجوداتامل

ات  ــر د يما   ي وصف لتحد د القيمة العادلة لألدوات املالية الي   ت  تسـجيلها حسـ  القيمـة العادلـة باسـتخدام أسـالي  التقيـي . ت ـم   ـا  التق

 اضات قد  قوم بها أي م ار  في السوق عند تقيي  ا دوات.تـر اضات املجموعة وهي ا تـر ا 
 

 مقيمة حس  القيمة العادلة مه  الل ا رباح وال سانر

تقنيـــات تقيـــي  تتضـــمه   ـــت  تقيـــي  ااســـتثمارات املدرجـــة حســـ  القيمـــة العادلـــة مـــه  ـــالل ا ربـــاح وال ســـانر باســـتعمال أســـعار ا ســــواق ال  ــــطة أو 

هـي بـدور ا  موجـوداتمدرجـة واليـ  تسـتثمر فـي  يــر مل وظـة فـي السـوق. وت ـم   ـا  الفئـة أسـه  وسـندات وصـناد   مدرجـة وغ يـر بيالـات مل وظة وغ

أســعار  ،مل وظـة فـي السـوق. تت ـو  المليالـات املل وظـة بالسـوق مـه أسـعار تـداول ا سـه  با سـواق ال  ـطة يــر مقيمـة ع ـى اسـاس بيالـات مل وظـة وغ

اضات املتعلقــــة بـــا داء املـــا ي املتوقـــا فــــي تــــر املل وظـــة  ت ـــم  اا  يــــر ف العمـــالت ا جنبيـــة وال ر ـــة فــــي م شـــرات أســـواق ا ســـه . أمـــا المليالــــات غصـــر 

 املستقمل ، ومعدات ال    والسيولة في السوق.
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 تتمة -ات املالية و القيمة العادلة لألد .4
 تتمة - لةاملالية املسجلة بالقيمة العاد وجوداتامل

 ة للملياتاحممحتفه بها بالقيمة العادلة مه  الل الد   ال ام  ا  ر / 

  و تت ـ يــر التسعو املقيمة باستخدام تقنية التقيـي  أ املوجودات املالية امل تفه بها بالقيمة العادلة مه  الل الد   ال ام  ا  ر / املتاحة للملياإ  

مــزيج مــه و قية و ااســعار الســباســتخدام  وجــوداتق. تقــدر قيمــة  ــا  املو مدرجــة فــي الســ يـــر  اصــة غصــناد   أســه  و مدرجــة  يـــر غو مــه أســه  مدرجــة 

امل ـــاطر، و   ا داء املـــا ي املســـتقمل ي، و اضات بخ ـــتــــر ق ت ـــم  ا و ظـــة فـــي الســـو املل  يــــر ق. إ  املـــد الت غو ظـــة فـــي الســـو مل  يــــر غو ظـــة و بيالـــات مل 

 قا الجغرافي لل ر ة املستثمر  يها.و ملاو اضات ااقت اد ة املتعلقة بال ناعة تـر اا و 
 

 ات املالية بالقيمة العادلةو مه ا د 3 املستوق حر ة 

 .3 ستوق املو  1 ستوق يالت بي  املو ة ل   ت  أي تحتـر ف الل ال
 

 يمة العادلة :الي   ت  تسجيلها حس  الق 3 ستوق املفي  دات املاليةو جو ال تامية للمو ية لألرصدة اا تتاحية و تس ل التا ي و  ملي  الجد

 2018 سبتمبر  30ا ى   ـر  نا 1 

 مدققة يـر   غأشهر 9  

 

 رصيد في ال
 ديسمبر  31

2017 

تيثيـر املعيار الدو ي 
إلعداد التقاريـر املالية 

 نا ـر  1في  9رق  
2018 

 1الرصيد في 
 2018 نا ـر 

مكتسملة مه 
ااستحواذ ع ى 

 شر ة تا عة

مدرجة  ربح/  سارة 
الد    مه  الل

  ام  ا  رال

 ربح/  سارة 
 مه  اللمدرجة 

 الربح أو ال سارة

 الرصيد في
 سبتمبر  30

2018 
        استثمارات أ رق 

القيمة العادلة مه ب محتفه بها

 54.003 - 10,893 33.719 9,391 9,012 379  الل ا رباح وال سانر

متاحة للمليا / بالقيمة العادلة 

 110.676  33  - 110.709 -  9,012  9,012 مه  الل الد   ال ام  ا  ر

 9,391 - 9,391 144.428 10,893  33  164.679 
 

 2017 سبتمبر  30ا ى   ـر  نا 1 

 مدققة يـر   غأشهر 9  

 

 رصيد في ال
 2017  ـر  نا 1

مدرجة  ربح/  سارة 
الربح أو  مه  الل

 ال سارة

 ربح/  سارة 
 مه  اللمدرجة 

الد   ال ام  
 مليعاتم ياتتـر م  ا  ر

تحويالت 
مه/ إ ى  
 املستويات

 2و 1

 الرصيد في
 سبتمبر  30

2017 
        استثمارات أ رق 

القيمة العادلة مه ب محتفه بها

  379     -     -     -     -  - 379   الل ا رباح وال سانر

  9,013     -     -     -     -   30   9,043  متاحة للمليا

 9.422  30   -     -     -     -     9,392  
 

 واملدرجة ضمه بيا  الد   املوحد مما   ي: 3 ستوق امل ضمهتت و  ا رباح وال سانر الناتجة مه ا دوات املالية املدرجة 

 

 ا ى  ـر  نا 1
 2018 سبتمبر  30 

 ا ى  ـر  نا 1 
 2017 سبتمبر  30 

  أشهر 9    أشهر 9  
 مدققة يـر غ  مدققة يـر غ 

    ق استثمارات أ ر 

  30   10.893 محققة يـر غ   سانرأرباح /  

 اضات الرنيسيةتـر ات ع ى اا يـر املقاسة بالقيمة العادلة مه التغ 3ع ى القيمة العادلة للموجودات املالية مه املستوق  يـر التيث

لملد لـــة املمكنــة   ـــ   معقــول حســـ   ئـــة اضات اتــــر مـــه ااســتعالة باا  3ع ــى ا دوات املاليـــة مـــه املســتوق  يــــر  وضــ  الجـــدول التــا ي التيث

 ا داة:
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات املالية  .4

 2018سبتمبر  30 
 غيـر مدققة

 2017 سبتمبر  30
 مدققة يـر غ

 
القيمة 

 يةتـر الد 
اضات الملدلية تـر اا  يـر تيث

 املمكنة      معقول 
القيمة 

 يةتـر الد 
اضات الملدلية تـر اا  يـر تيث

      معقول  املمكنة
     استثمارات أ رق 

 95 379 10,914 54,003 محتفه به بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة

 1,802 9,013 22,135 110,676 القيمة العادلة مه  الل الد   ال ام  ا  ر / متاح للمليا

 164,679 33,049 9,392 1,897 
 

 التا ي:و ظة ا ساسية ع ى النحو املل  يـر عة بتعد   املد الت غو لة قامت املجمو نة املعقاضات الملد لة املمكتـر مه أج  تحد د اا 
 

 25الخفاض القيمة العادلة لألداة ب سملة و ال سارة مه  الل زيادة و  عه السداد عة بتعد   احتماات التخلفو سندات الد ه: قامت املجم .٪ 

   لـة و عـة مـه الملـدان  املعقو ضـمه مجمفـي لمـاذ  التقيـي  لة و اضات معدل السيتـر د   ا عة بتعو : قامت املجمسه اا و  استثمارات في ال ناد

 التعد   حس    انص ك  استثمار. يـر املمكنة.  ختلف مدق تيث

 ات املالية.و القيمة العادلة لألدو ية تـر  ري بي  القيمة الد و جد  رق جو ا  
 

  و دائا لدق الملنوو لقد  -5
 

تســهيالت  محــتفه بهــا  ضــما  مقابــ  بنــو مــا   35.875 : 2017ديســمبر  31  64.412 دائــا قيمتهــا و   و لــدق الملنــ دائــاو الو ع النقــد و مجمــ تضــمه 

،  تــ  املرحليـة املوحـدة لغــرض قانمـة التـد قات النقد ــةو  .لدولـة اإلمــارات العربيـة املتحـدة  فالـة مقدمـة للم ــرف املر ـزي  بنكيـة للمجموعـة بمـا  يهــا

 . الودائا ا  صافي مه   و دائا لدق الملنوو عرض النقد 
 

 ذم  مد نة وأرصدة مد نة أ رق  -6
 

 مما   ي:الام  املد نة وا رصدة املد نة ا  رق تتيلف 
 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 24,752   43,246 مدارةمملالغ مالية مستحقة مه صناد   
 10,926  15,744 سلفيات وودائا

 7,115  49,589 العمالءب علقةمد نة متذم  
 6,658   7,948 موجودات محتفه بها للمليا

 5,045  13,415 مسددةغيـر  أعمال تجاريةذم  مد نة مقاب  
 3,745   5,137 موجودات مالية م تقة

 5,456   8,659 مد وعات مقدمة
 -   5,253 اتفاقيات إعادة شراء عكسية

 1,439   4,125 ذم   واند مد نة
 4,958  11,657   رق أ
 164,773  70,094 

 

 أ  اتفاقيات إعادة شراء عكسية

تمثــ  املوجـــودات الناتجـــة مـــه اتفاقيـــات ال ـــراء املبرمـــة مـــا م سســات ماليـــة. إ  ا وراق املاليـــة امل ـــتراة ال اضـــعة لتلـــا ااتفاقيـــات تظـــ  

  يص .  ار  امليزالية العمومية ويت  تضمي  الوديعة املد وعة للطرف املقاب 
 

 ي يو د إ جار تمو عقو   سلفياتو ض و قر   -7
 

 مما   ي:ي ي و د اإل جار التمو عقو السلفيات و ض و القر    و تت 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 292,064   249,133  قروض وسلفيات
 121,960   106,266  عقود إ جار تموي ي

 35,139   186,844  قروض بهامش
 542,243  449,163 
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 تتمة -قروض وسلفيات وعقود إ جار تموي ي  .7
 سلفياتو ض و قر   -أ

 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 426,746  468,302 قروض وسلفياتمجموع 
  94,258    136,348  *ا   لاللخفاض في القيمةتـر مخ ص م طرح: 
  40,424    82,821  * واند معلقة طرح: 

 249,133  292,064 
 

ا مه 35.605*  تضمه    .2019 نا ر  1   تيثير مه تطملي  املعيار الدو ي إلعداد التقارير املالية اعتملارمل
 

 ي يو د إ جار تمو عق -ب
 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 97,897  71,862 ي ي و د اا جار التمو لعقاملتداولة الام  املد نة 
 40,077  57,966 ي ي و د اا جار التمو لعقغيـر املتداولة الام  املد نة 

  16,014    23,562  *القابلة للتح ي  يـر مخ  ات لد عات اا جار غ طرح: 
 106,266  121,960 

 

ادر     5.161*  تضمه    .2019 نا ر  1مه   تيثير مه تطملي  املعيار الدو ي إلعداد التقارير املالية اعتملارمل
 

 ض بهامشو قر  - 

راق و لة بــا  و هـي مضــمو ة ا جــ  يــر لـة. إ   ــا  السـلفيات ذات طمليعــة ق و راق املاليــة املتداو عــة تسـهيالت لعمال هــا لغـرض املتــاجرة فـي ا  و تقـدم املجم

.   185.935 : 2017ديســمبر  31  469.439ممللــغ  2018 ســبتمبر  30املعنيــة  مــا فــي  راق املاليــةو عــة. بلغــت قيمــة  ــا  ا  و املعنيــة  عهــدة املجماملاليــة 

  .47.790 : 2017ديسمبر  31  50.417ة، ت  تسجي  مخ ص قدر  تـر فامش.  ما في اها ة الو املغطى مه اله يـر يه مخ  ات للجزء غو  ت  ت 
 

 اتفاقيات إعادة ال راء ما م سسات مالية.: صفر  مر ولة بموج  2017ديسمبر  31  10.309إ   عأل ا وراق املالية امل ددة والملالغ قيمتها 
 

 استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع -8
 مما   ي: صناد   مدارة مه شعاعتتيلف ااستثمارات في 

 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 66,491  78,738 شركات زميلة
 -  16,436 بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة

 15,160  - متاحة للمليا
 95,174  81,651 

 

 شركات زميلة

 ر ة  مسج  و مقف   ، اصة استثماراتق و صندو  و  ال . بي1ق شعاع للضيا ة و مه صند  %27.0: 2017ديسمبر  31  %27.0عة و تمتلا املجم
مملاشـــرة فـــي م ـــاريا تنميـــة الضـــيا ة  يــــر غو ملاشـــرة أالقيـــام باســـتثمارات مو ق  و دة معفـــاة فـــي جـــزر كا مـــا . إ  الهـــدف الرنياـــش  لل ـــندو تضـــامنية محـــد

 اســتثماراتشــمال إ ريقيــا. لتيجــة لتجمــا و ســـط و تالــا إلدارة الفنــادق فــي منطقــة ال ـــرق ا  و اليــ  ســتدار مــه قملــ  شــر ة ر و عقــارات الضــيا ة القانمــة و 
مـدار  قفـ ق اسـتثمار مو صـندو  و للضـيا ة  1ة د و ق شـعاع السـعو مه صند  %26.3: 2017ديسمبر  31 %26.3عة و مملاشرة، بلغت ح ة املجم يـر غ

ااســتثمار فــي عقــارات الضــيا ة فــي اململكــة العربيــة و ق  و د ة. الهــدف الرنياــش  لهــاا ال ــندو ق املاليــة باململكــة العربيــة الســعو الي   يئــة الســو حســ  قــ
 ي  ا ج .و في رأس املال طولتحقي  لم د ةو السع

 

 استثمارات في شركات زميلة أ رق  -9
 

 جموعة ااستثمارات التالية في شركات زميلة أ رق:تملا امل

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 90.427  107,246 اإلمارات العربية املتحدة
 -  38,969 دول مجلس التعاو  ال ليجي

 146,215  90.427 
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  تتمة  استثمارات في شركات زميلة أ رق  -9
 

 سيي  للهندسة ذ.م.م 
اإلن ــــاءات و ات و م بيعمــــال املقــــاو تقــــو لــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة و بددة مر ز ــــا ال ــــارقة و محــــدلية و ذات مســــ  شــــر ة هــــي ، ســــيي  للهندســــة ذ.م.م

  .املدلية
 

 دةو امل د شر ة سبتا القابضة
ت  ــط فــي مجــال و  ارات العربيــة املتحــدةلــة اإلمــو بد ال ــارقة ومر ز ــاجــزر كا مــا   فــيبا ســه  مســجلة  دةو محــدشــر ة ســبتا القابضــة امل ــدودة هــي 

  .ال دمات التا عة لهاو ارب و املراسش  املعدة للقو م اريا المل ية التحتية و معالجة امليا  و تحلية 
 

 أدكورب ليمتد

مـه قملـ   يئـة م  ية في سوق أبوظ   العاملي  سوق أبـوظ   العـاملي  ومعتمـدة  م سسـة ماليـة إسـالمية محدودة املس ولية أدكورب ليمتد هي شر ة 
 .سوق أبوظ   العاملي  املالية تنظي  ال دمات

 

 بنا ال ليج التجاري ش.م.ع.
 ي  ملنا إسالمي ملعامالت ا  راد.بنا ال ليج التجاري ش.م.ع.  و شر ة مسا مة عامة م  ية في مملكة الملحريه ومر  ة مه بنا الملحريه املر ز 

 

 استثمارات أ رق  -10
 ي:ت م  ااستثمارات ا  رق ما   

 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 343,983  391,286 القيمة العادلة مه  الل ا رباح وال سانرب محتفه بهااستثمارات 

 -  110,676 الد   ال ام  ا  رالقيمة العادلة مه  الل ب محتفه بهااستثمارات 

 9,043  -  3-3 إ ضاح  استثمارات متاحة للمليا

 501,962  353,026 
 

 ال سانرو ا رباح استثمارات مدرجة حس  القيمة العادلة مه  الل   أ
 

 وال سانر مما   ي:أتتيلف ااستثمارات امل تفه بها بالقيمة العادلة مه  الل ا رباح 
 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30  

 مدققة  مدققة يـر غ 
 173,545  109,846 استثمارات أسه  متداولة

 101,060  128,560 اد ثابت ـر استثمارات ب 

 69,378  152,880 صناد   استثمارية 

 391,286  343,983 
 

 اتفاقيات إعادة شراء. بموج لدق م سسات مالية : صفر  مر ولة 2017ديسمبر  31  10.866اد ثابت ممللغ  ـر تتضمه ااستثمارات ب 
 

تـد ر  أبـرا ، إضـا ة إ ـى ذلـا  ـ   تعرضـات املجموعـة   اسـتثمارات املجموعـة اململاشـرة فـي صـندوق تمثـ 18.021تتضمه ال ناد   ااسـتثمارية ممللـغ 

 .14,418 ار  امليزالية في  اا ال ندوق محتفه بها ليابة عه عمال ها وتمللغ 
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 بنو  داننة -11
 

 

 تمثــ  الملنـــو  الداننــة قرو 
مل
تيـــادي ضـــمه التســهيالت اانتماليـــة املتفـــ  عليهــا مـــا  ـــا  مـــه بنـــو  تجاريــة أثنـــاء ن ـــاط املجموعــة ااعمتح ـــ  عليــه ضـــا

 الملنو . 
 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30  
 مدققة  مدققة يـر غ 

 
مل
 125,095  64,084 قروض  ج  تستح   الل أثنى ع ر شهرا

 
مل
 298  245,792 قروض  ج  تستح   عد أثنى ع ر شهرا

 309,876  125,393 
 

 إليــه نسـملة معينـة ت EIBOR/SIBORة حســ  سـعر يــر انـد متغو عــة  و ت امل ـر ية املقدمـة للمجمت  ع ـى التســهيال تــر  
مل
 و  %2ح مـا بــي  و اتـــر مضـا ا

5% . 
 

 .  عأل موجودات املجموعةع ى بر ه إ  التسهيالت الملنكية للمجموعة مضمولة 
 

 . 63.415 : 2017ديســمبر  31  280.430وعـة، بممللــغ ، تـ  مــنح  طابـات ضــما  مــه ممـو ي املجموعــة، بالنيــابة عــه املجم2018 ســبتمبر  30فـي 
ت  تــر املتوقـا أ    يــر تعتبر  ا  الضمالات  آلية محددة مستخدمة في الهياك  الملنكيـة واملقا ضـات املاليـة فـي املنطقـة لتسـهي  ا ن ـطة. ومـه غ

 ع ى تلا الضمالات أي التزامات جو رية.
 

 .   مطلوبات مالية أ رق 12

 %8إ ـى  %5املاليـة ا  ـرق   ـ   رنياـش  مـه سـندات اسـتثمارية غيـر مضـمولة مسـتحقة الـد ا محملـة ب سـملة  انـدة تتــراوح م بـي   تتـيلف املمطلوبـات

 وتستح   ما   ي:

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30  
 مدققة  مدققة يـر غ 

ا 12يستح  إعادة د عها  الل   28,000  68.000 شهرمل
اش 12يستح  إعادة د عها  عد   36,730  36,730 هرمل

 104,730  64,730 
 

 داننة وأرصدة داننة أ رق ذم     .13
 

 تتيلف الام  الداننة وا رصدة الداننة ا  رق مما   ي:

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

 41,091  4,747 قانمةمستح  الد ا مقاب  أعمال تجارية 
 30,392  244,533 ذم  داننة للعمالء

 33,491  54,788 توزيعات أرباح مستحقة الد ا

 -  17,116 اتفاقيات إعادة شراء  أ 
 929  11,329 مطلوبات بالقيمة العادلة مه  الل الربح أو ال سارة

 539  4,596 مطلوبات للمورد ه
 -  94,923  25ااستحواذ ع ى شركات تا عة  إ ضاح 

 9,695  15,824 منا ا اها ة ال دمة
 12,471  10,982 م اريف مستحقة

 559  1,318 مخ  ات 
 6,147  12,267 ذم  داننة أ رق 

 472,423  135.314 
 

   اتفاقيات إعادة ال راءأ

دة تمث  مطلوبات لاتجة مـه اتفاقيـات إعـادة شـراء مبرمـة مـا م سسـات ماليـة. ويـت  اإل  ـاح عـه ا وراق املاليـة اململاعـة بموجـ  اتفاقيـات إعـا
ت  للمحول ال   بموج  العقد أو العرف لمليا أو إعادة ر ه الضما ، تـر  . عندما    7وإ ضاح  10ال راء  موجودات مر ولة  راجا إ ضاح 

  يت  تضمي  الودائا املستلمة مه الطرف املقاب   مطلوب.
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 أسه  ال زالة  .14
 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30  

 مدققة  مدققة يـر غ 
 2,348,004  2,348,004 سه عدد ا  

 %0.2  %0.2 قيـد اإلصدارنسملة ا سه  مه إجما ي ا سه  

 5,341  5,341 ت لفة ا سه 

 2,841  2,348 القيمة السوقية لألسه 
 

ا التهاء الف ا مـه تـر لظرمل تحـول  ـا  ا سـه   قـد تـ   ،2017ديسـمبر  31ة جميا ال يارات املتملقية ال اصة بخطـة حـوا ز املـوظفي  طويلـة ا جـ  اعتملـارمل

 الفترة.  اللإ ى ال ر ة 
 

 احتياطي إعادة تقيي  ااستثمارات .15
 

 30إ ى   ـر  نا 1  
 2018 سبتمبر 

  أشهر تسعة 

 30إ ى   ـر  نا 1 
 2017 سبتمبر 

  أشهر تسعة 

 مدققة يـر غ  مدققة يـر غ 
    استثمارات متاحة للمليا

  468    1,000  ةتـر الرصيد في بدا ة الف

 -  1,000 2018  ـر  نا 1 ما في  9املالية رق   يـر اعتماد املعيار الدو ي إلعداد التقار  يـر تيث

  899    32  صافي ال ر ة في القيمة العادلة  الل السنة

  1,367    32  ةتـر الرصيد في اها ة الف
 

 

 مه ااستثمارات في صناد   مدارة مه شعاع  ا رباح /  ال سانر   .16

 مه ال ناد   املدارة مه شعاع مما   ي: وال سانر  رباحا   تتيلف
 30إ ى   ـر  نا 1  

 2018 سبتمبر 
  أشهر تسعة 

 30إ ى   ـر  نا 1 
 2017 سبتمبر 

  أشهر تسعة 

 مدققة يـر غ  مدققة يـر غ 

 280  1.276 القيمة العادلة مه  الل بيا  ا رباح أوال سانراستثمارات محتفه بها ب

  3.585   12.247 شركات زميلة

 13.523   3.305  
 

 ال ركات الزميلة ا  رق بما  يها  ا  رق  ااستثماراتمه أرباح  .17
 

 مما   ي: ال ركات الزميلة ا  رق بما  يها ا  رق  ااستثماراتمه  ال سانر و  ا رباحتتيلف 
 

 30إ ى   ـر  نا 1  
 2018 سبتمبر 

  أشهر تسعة 

 30إ ى   ـر  نا 1 
 2017 سبتمبر 

  أشهر تسعة 

 مدققة يـر غ  مدققة يـر غ 

 16,587  17,420 ال ركات الزميلة ا  رق 

    ااستثمارات ا  رق 

 30,676  40,114 امل تفه بها بالقيمة العادلة مه  الل ا رباح وال سانر

  30   - بالقيمة العادلة مه  الل الد   ال ام  ا  ر / املتاحة للمليا

 57,534  47,233 
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 لسه باح لا ر  .18
 

 30  56.429 الملــــــالغو العانـــــد ل ـــــام ي ا ســـــه  العاد ـــــة فـــــي ال ـــــر ة ا م الـــــربح  باســـــتخدام صـــــافي ةا ساســـــيلســـــه  لا ساســـــية ا ربـــــاح تـــــ  احتســـــاب 

 : 2017ســـــــــــبتمبر 30  1,062,651,996الملــــــــــالغ و ســــــــــط املــــــــــرج  لعـــــــــــدد ا ســــــــــه  العاد ــــــــــة القانمــــــــــة و بالقســــــــــمة ع ــــــــــى املت   59.826 : 2017ســــــــــبتمبر

1,065,000,000.  
 

ع ــى ربحيــة  يـــر ات لهــا تيثو لظــرا لعــدم إصــدار ال ــر ة   ــة أد 2017و 2018 ســبتمبر  30 مــا فــي  ةامل فضــو  ةجــد  ــرق بــي  ربحيــة الســه  ا ساســيو ا  

 السه  في حالة تنفيا ا.
 

تلـا ا ربـاح  د ـا در ـ  للسـه ، وقـد تـ  0.02بواقـا  2018ع ى توزيعات أرباح م قتـة لسـنة  2018سبتمبر  13وا قت الجمعية العمومية لل ر ة في 

  عد اها ة الفترة.
 

 املعامالت ما ا طراف ذات العالقة .19
راد أبرمت املجموعة معامالت ما شركات وم  آت تستوفي تعريف طرف ذو عالقة. وتمث  ا طراف ذات العالقة  ملار مسا م  املجموعة ومدرا ها وأ ـ

 جو ري. يـر و  عليها تيثسبتمبر ة أو الي  يتـر تلا ا طراف وامل  آت ال اضعة لسيطر ه  ولسيطر ه  امل  إدار ها العليا.  ما تمث  أ راد عانالت
 

 يه  / منه : يما   ي طمليعة أ   معامالت ا طراف ذات العالقة واململالغ املطلوبة إل
 

 2017ديسمبر  31  2018  سبتمبر  30 
 مدققة  مدققة يـر غ 

     رق ذم  مد نة وأرصدة مد نة أ

 19,714  12,698 شركات زميلة  

 108  42  ملار موظفي اإلدارة العليا  

 4,219  6,550 أطراف أ رق ذات عالقة  
    

    قروض وذم  مد نة

 20,245  11,429 شركات زميلة  

 1,326  17,902 أطراف أ رق ذات عالقة  
    

 66,491  78,738 استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع كابيتال

 219,180  305,282 استثمارات أ رق 
 

  ة  واند.تعكس السلفيات ملوظفي اإلدارة العليا اململالغ املد وعة مقدما حس  برلامج مساعدة املوظفي  املتو ر ل   املوظفي  حيث ا  ت  تحمي  أ
 

 2017ديسمبر  31  2018  سبتمبر  30 

 مدققة  مدققة يـر غ 

    مالية أ رق ومطلوبات ذم  داننة 

 65.181  175,421 أطراف أ رق ذات عالقة    
 

  ما   ي:املوحد  املرح ي الد  ت  إدرا  املعامالت ما ا طراف ذات العالقة في بيا  

 ا ى  ـر  نا 1 
  2018 سبتمبر  30

 ا ى  ـر  نا 1
 2017 سبتمبر  30

  أشهر 9    أشهر 9  
 مدققة يـر غ  مدققة يـر غ 

    استثمارات مدارة مه شعاع كابيتالمه ر    سان / أرباح

  3.305   12,247 أطراف أ رق ذات عالقةشركات زميلة و   
    

    مه استثمارت أ رق  أرباح

 15,587  38,023 وأطراف ذات عالقة أ رق  شركات زميلة  
    

    وإ ـرادات أ رق  ادات الرسوم والعموات ـر إ

 2,402  4,736 قة أ رق وأطراف ذات عال شركات زميلة  
    

    م اريف الفواند

  1,675    7,295  أطراف ذات عالقة أ رق   
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 تتمة - املعامالت ما ا طراف ذات العالقة -19
 

 

    تعويضات  ملار موظفي اإلدارة العليا هي  ما   ي:

 ا ى  ـر  نا 1 
 سبتمبر 30

2018  

 ا ى  ـر  نا 1
 سبتمبر 30

2017 
  أشهر 9    شهرأ 9  
 مدققة يـر غ  مدققة يـر غ 
    

  11,134    7,891  ة ا ج يـر روات  ومنا ا ق 
 

 

 

 

 مات القطاعية و املعل -20
 :حدات ا عمالو يستند ك  قطاع ع ى و قطاعات ت غيلية  5عة في و  غراض إدارية، ت  تنظي  املجم

 

   ــــر ســـعود ة واامـــارات. وتدصـــناد   ضـــيا ة وم ـــاريا فـــي ال  ــــر تد: وجـــوداتادارة امل
مل
اق ااســـه  و صـــناد   فـــي اســـو محـــا ه اســـتثمارية أ ضـــا

. و ســ 14اانتمــا . تغطــي و اق الــد   الثابــت و اإلقليميــة، اســ
مل
 إقليميــا

مل
 ماليــا

مل
ا جالــ  و املســتثمريه امل ليــي   وجــوداتد شــعاع إلدارة املو تــز و قا

  التقليد ــة، باإلضــا ة إ ــى و الــد و ق امللكيــة و حقــ وجــوداتشــعاع إلدارة امل  ـــر تدو العربيــة. و اق ا ســه  ال ليجيــة و ابــات لالســتثمار فــي أســو بمل

  ـــر ن ــطة.  مــا تد يـــر غو ال ــناد   ااســتثمارية باســتخدام أســالي  إداريــة ن ــطة و ا قــة مــا ال ــريعة اإلســالمية، و امل ــا ه ااســتثمارية املت

  د   لالستثمار في امللكية ال اصة.اصن
 

 

الســـــندات، و اا تتابـــــات العامـــــة فـــــي ا ســـــه  و  ـــــدمات اا تتابـــــات ال اصــــة و تقــــدم است ـــــارات ماليـــــة لل ـــــركات،  ااســـــتثمارات امل ـــــر ية:

 املنتجات املر ملة. و الف  ، باإلضا ة إ ى عمليات امل ار ة و التفكيا و اذ و ااستحو  لدما عمليات اا و 
 

 

ي املـــالءة و امل سســـاتيي  ذ املجموعـــةالعامليـــة لقاعـــدة عمـــالء اق و ل لألســـو صـــو املتـــاجرة مـــه  ـــالل الو  ر  ـــدمات المليـــا و تـــ اق املاليـــة:و ا ســـ

ليــة  ضــال عـــه و ااصــدارات ا  و الــد   الثابـــت، و ل إ ــى ا ســه  العامليــة و صـــو اق املاليــة يســتطيا العمــالء الو املاليــة العاليــة. مــه  ــالل ا ســـ

  و اق املاليـة بحـو ا ـ  قسـ  ا سـو يو ليـة. و الدو يـة اسـعة مـه ا طـراف املقابلـة امل لو لة مه  الل شـملكة و السيو رصة، و امل تقات  ار  المل

 يز ع ــى ا ســه  فــي تـــر   ال ليجــي مــا اليو ل مجلــس التعــو ااســتثمار اليــ  ت ــتج تغطيــة ا بحــا  القطاعيــة لل ــركات املدرجــة فــي جميــا ألحــاء د

 د ة.و السعو لة اإلمارات العربية املتحدة و د
 

 

رة أساسـية فـي مجـال اإلقـراض و ت  ـط ب ـو د ة "، و يـ   السـعو " شـر ة ال لـيج للتمو يـ "و تعم  تحت مظلة "شـر ة ال لـيج للتم ي :و التم

 سطة.و املتو ة يـر ي  ال ركات ال غو  يز      رنياش  ع ى تمتـر دات، ما الو جو م باملو املدع
 

 

عــة. ا  و ملطــة باملجم ة املرتتـــر لفقــات ال ــدمات امل و ابط النقد ــة و ت ــرف ع ــى جميــا الضــو رات ال ــر ة املســتقمللية و تطــ  ـــر تد :ال ــركات

 اس
مل
ليـــة، و اتيجية تنميـــة ا عمـــال التجاريـــة، القالتــــر جميـــا ااســـتثمارات فـــي ال ـــركات التا عـــة تـــد   ضـــمه  ـــاا القســـ  الـــاي  تضـــمه أ ضـــا

 ارد الب رية.و اات اات، املو ي  و املالية، ادارة امل اطر، العالقات ما املستثمريه، التس
 

تقيــي  ا داء. و زيــا امل ــادر و   تو رة منف ــلة اتخــاذ القــرارات بخ ــو غيلية للقطاعــات الت ــغيلية ب ــم اإلدارة بمراقملــة النتــانج الت ــو تقــ

 إ ى ا رباح 
مل
 ال سانر الت غيلية. أو  ت  تقيي  أداء القطاعات استنادا
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 تتمة -مات القطاعية و املعل .20
  عة.و ال ال اصة باملجم  قطاعات ا عمو ة بخ حدو مات املالية املو ل التالية املعلو تعرض الجدا

 

 2018 سبتمبر  30ا ى  2018  ـر  نا 1 

 مدققة يـر   غأشهر 9  

 ادارة 
 وجوداتامل

استثمارات 
 م ر ية

اق و ا س
 عو املجم شركات ي و تم املالية

  38,692  4,517  27,022  6,605    -  548 ادات الفواند ـر إ

  50,510  2,107  1,274  15,052  1,653  30,424 ادات الرسوم والعموات  ـر صافي إ

  2,318    -    -  2,318    -    - أرباح تداول 

  13,523  12,247    -    -    -  1,276 ت في صناد   مدارة مه شعاعمه استثمارا أرباح

  105,043  18,871  28,296  23,975  1,653  32,248 اإل ـراداتمجموع 
       

  88,158   23,939   24,171   22,142   2,909    14,997   م اريف إدارية وعمومية
  16,605   9,345   6468   792     -    - م اريف الفواند

  7,249   1,207   2,812   3,152     -  78   استهالكات 

  7,930   805   7,125     -    -    - صافي -مخ  ات 

  119,942   35,296   40,576   26,086   2,909   15,075  مجموع امل اريف

       
مه ااستثمارات   ال سانر  / ا رباح  ال سارة  قمل   صافي الربح/

 ا  رق 
17,173   1,256   2,111   12,280   16,425   14,899  

       
  57,534  40,723  16,831  20     -    - مه ااستثمارات ا  رق  ال سانر / ا رباح  

  13,883    -    -  13,883    -    -  هرة السالملة مه ااستحواذ ع ى شر ة تا عةال

       
  56,518  24,298  4,551  11,752  1,256   17,173 ةتـر لفل سارة  ال/   الربح

       
       العاندة ا ى:

  56,429  24,208  4,551  11,753  1,256   17,173 مسا م  ال ر ة ا م

  89  90    -  1      -    - املسيطرة يـر  طراف غا

 17,173   1,256  11,752  4,551  24,298  56,518  
  

 غيـر مدققة 2018 سبتمبر  30 

 
 إدارة

 وجوداتامل
استثمارات 

 م ر ية
ا سواق 

 املجموع شركات تموي  املالية

  1,879,262  587,099  505,656  702,283  1,077  83,147 املوجودات

  887,029  510,821  179,275  190,539    -  6,394 املطلوبات
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 تتمة –مات القطاعية و املعل .20

 2017سبتمبر  30ا ى  2017 نا ـر  1 

   غيـر مدققةأشهر 9  

 ادارة 
 ا صول 

استثمارات 
 املجموع ادارة رنيسية تموي  أسواق مالية م ر ية

  55,764  2,514  50,969  1,409    -  872 ادات الفواند ـر إ

  34,354  351  3,794  5,588  3,717  20,904 ادات الرسوم والعموات  ـر صافي إ

  4,980    -    -  4,980    -    - أرباح تداول 

  3,305   3,305      -    -    -    - مه استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع   سانر 

  91,793  440   54,763  11,977  3,717  21,776 مجموع اإل ـرادات
       
       

  61,742   13,387   18,405   13,013   4,167   12,770   م اريف إدارية وعمومية
  15,170   1,676   13,494     -    -    - م اريف الفواند

  5,794   907   3,059   1,755     -  73  استهالكات 

  3,506  2,384  949  375  202     - صافي -مخ  ات 

  79,200   13,586   34,009   14,393   4,369   12,843  مجموع امل اريف

       
مه    / ا رباحال سانر  ال سارة  قمل   صافي الربح/

  12,593  14,026   20,754  2,416   652   8,933 ااستثمارات ا  رق 

  47,233  53,566  6,333     -    -    - ا  رق  مه ااستثمارات   سانر  / أرباح

  59,826  39,540  14,421  2,416   652   8,933 فتـرةلل سارة  ال  / ربح ال

       
       العاندة ا ى:

  59,826  39,540  14,421  2,416   652   8,933 مسا م  ال ر ة ا م

    -    -    -    -    -    - املسيطرة يـر ا طراف غ

 8,933   652   2,416  14,421  39,540  59,826  

 مدققة 2017ديسمبر  31 

 
 إدارة

 املوجودات
استثمارات 

 املجموع شركات تموي  ا سواق املالية م ر ية

  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

 
 لاتج مه عمالء  ارجيي   قط. اد املدر  أعال   و  ـر إ  اإل 

 السياسات امل اسبية ل ا ة القطاعات الت غيلية ما سياسات املجموعة.تتف  
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 التقسي  الجغرافي .21
 

 املناط  الجغرا ية التالية : عة حس و ضا املا ي للمجمو تعزيزات انتمالية أ رق،  مكه تحلي  الو قمل  ا  ا في ااعتملار أي ضما  أ
 

 
اامارات العربية 

 املتحدة

ل مجلس و د

   ال ليجيو التعا
 ا  رق 

سط و ال رق ا  
 شمال إ ريقياو 

 ا  رق 
كا يـر أم

 باو ر و أ ال مالية
 آسيا
 عو املجم أ رق 

  323,709   2,869   5,390   517   19,471   58,068   237,394  لقد وودائا لدق الملنو 
  164,773  10   90   -   5,529   92,177   67,467  دة مد نة أ رق ذم  وأرص

  542,243   91   -   -   19,877   166,928   355,347  قروض وسلفيات وعقود ا جار تموي ي
  95,174   -   -   -   -   95,174   -  استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع
  146,215   -   -   -   -   38,969   107,246  استثمارات في شركات زميلة أ رق 

  501,962   1,182   27,809   24,718   7,999   47,545   392,709  استثمارات أ رق 
  34,349   -   -   -   1,616   6,990   25,743  املمتل ات واملعدات

  70,337   -   7,694   -   1,035   7,191   54,417  ال هرة وموجودات غيـر ملموسة

 1,878,762 4,152 40,983 25,235 55,527 513,042 1,239,823 مدققة  يـر  غ 2018سبتمبر  30 -إجما ي املوجودات

        

 1,224,611 810 4,645 513 46,204 417,060 755,379  مدققة  2017ديسمبر  31 -إجما ي املوجودات
 

 سج  ااستحقاق .22
بال ســملة ة املتملقيــة لغا ــة تــاري  ااســتحقاق التعاقــدي. تـــر امل ــدد ع ــى أســاس الف 2018 ســبتمبر  30بــات  مــا فــي و املطلو دات و جــو ل التــا ي اســتحقاق املو  ل ــص الجــد

 لية اإلدارة.و لة ا ص  و تاري  ااستحقاق بناء ع ى سي  ـر دات الي  ليس لديها تاري  استحقاق تعاقدي  * ، قامت اإلدارة بتقدو جو لمل
 

 
 أق  مه

 أشهر3
3-12 
 شهرأ

ع جزئي و مجم
 أق  مه سنة

1-5 
 اتو سن

 5أ ثر مه 
 ع الك يو املجم اتو سن

  323,709     -   56,913   266,796   7,499   259,297  لقد وودائا لدق الملنو 

  164,773     -   8,861   156,412   72,554   83,358  ذم  وأرصدة مد نة أ رق 

  542,243     -   125,276   416,967   265,239   151,728  قروض وسلفيات وعقود ا جار تموي ي

  95,174     -   95,174     -     -     -  استثمارات في صناد   مدارة مه شعاع*

  146,215     -   146,215     -     -     -  استثمارات في شركات زميلة أ رق*

  501,962     -   222,932   279,030   82,580   196,450  استثمارات أ رق*

  34,349     -   34,349     -     -     -  * املمتل ات واملعدات

  70,337     -   70,337     -     -     -  ال هرة وموجودات غيـر ملموسة*

  1,878,762     -   760,057   1,118,705  427,872   690,833  مجموع املوجودات

       

  309,876     -   245,791   64,085   36,078   28,007  بنو  داننة

  472,423     -   49,062   423,361   132,872   290,489  مطلوبات مالية أ رق 

  104,730     -   36,730   68,000     -   68,000  وأرصدة داننة أ رق  ذم  داننة

  991,733   991,733     -     -     -     -  حقوق امللكية

  1,878,762   991,733   331,583   555,446   168,950   386,496  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

    -   991,733    428,474   563,259   258,922   304,337  صافي الفجوة في السيولة 

 يـر  غ 2018 سبتمبر  30 –ا مة تـر املالفجوة في السيولة 
 مدققة 

 304,337   563,259   563,259   991,733   -     -    

 

    -     -  899,174 498,415 498,415  281,338   مدققة  2017ديسمبر  31 –ا مة تـر املالفجوة في السيولة 
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 بات امل تملةو املطلو االتزامات  .23
 

 بات محتملة قانمة تتمث  بما   ي: و مطلو التزامات  عةو املجمكا  لدق 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر  30 

 مدققة  مدققة يـر غ 

    املطلوبات امل تملة

 1,939  7.553 ضمالات حسه التنفيا

 -  16.627 أ رق 

 24.180  1,939 
 

نظر إ ى   .امل تم  تحويلها إ ى التزام يـر غ إ ى أله مهضمالات حسه التنفيا   
 

مـه املجموعـة مـه قملـ  السـلطات الضـريبية فـي اململكـة العربيـة السـعود ة للسـنوات مـه تتيلف املطلوبات امل تملة ا  رق مه زكاة / ضران  مطلوبـة 

ق إدارة املجموعــــة واست ــــاري الضــــران  أ  لتيجــــة تلــــا املطالملــــة تـــــر حيــــث . وقــــد تقــــدمت ال ــــر ة باســــتملناف مقابــــ  تلــــا املطالملــــات 2013 – 2008

 طلوبات ذات صلة بما سمل  ذ ر .ست ول في صال  املجموعة. وع ى ذلا، ل  تق  املجموعة بقيد أي م
 

 سبتمبر 30 
2018  

 ديسمبر 31
2017 

 مدققة  مدققة يـر غ 
     لتزاماتاا

,19967  67.199 صناد   استثمار مدارة مه شعاع  

 

 مدارة ليابة عه عمالء موجودات  .24
  لظمــة امل ــرف املر ــزي لدو عــة مر  ــة للعمــ    ــر ة  ــدمات ماليــة و إ  املجم

مل
العمــالء  موجــوداتو ال و رات العربيــة املتحــدة. تــدار أمــلــة اإلمــاو  قــا

 وجــوداتعــة. تعتبــر  ــا  املو لية ع ــى املجمو   مســ  و بــدو كالــة و ب ــفة المليــار   3.8 : 2017ديســمبر  31  2018 ســبتمبر  30 مــا فــي  مليــار  4.7الملالغــة و 

 مه مو د  ار  امليزالية و  ملن
مل
 عة.و دات املجمو جو ا ت    جزءا

 

 الدما  ا عمال .25
 ياسة امل اسبيةالس

 الدما  ا عمال
واليـ   ،ا عمـال بالقيمـة العادلـة الـدما امل اسـملة عـه عمليـات ااسـتحواذ ع ـى ال ـركات باسـتخدام طريقـة ال ـراء.  ـت  قيـاس املقابـ  امل ـول فـي  تت 

وبـات املتكملـدة مـه قملـ  املجموعـة إ ـى املـالكي   ت  احتسابها  مجموع القيمة العادلة في تاري  اا تتاب للموجودات امل ولـة مـه قملـ  املجموعـة واملطل

الت ـــاليف  قيـــد.  ـــت  ســـتحوذ عليهـــات ـــدر ا املجموعـــة فـــي مقابـــ  الســـيطرة ع ـــى ال ـــر ة املاليـــ   امللكيـــةالســـابقي  لل ـــر ة املســـتحوذ عليهـــا وح ـــص 

ا في الربح أو ال سارة عند تكملد ا. ااستحواذاملتعلقة با  عموممل
 

باسـتنناء أ  املوجـودات أو املطلوبـات  ،ضة بقيمتهـا العادلـةتــر املف واالتزاماتامل ددة الي  ت  ا تسابها  املوجوداتب افتـر عاا  ت   ااستحواذ،في تاري  

ا للمعيـار امل اسـ   الـدو ي رقـ  افتـر ااعتيملات استحقاقات املوظفي   ت  تـر الضريبية امل جلة واملوجودات أو املطلوبات املتعلقة ب  12 بها وقياسها و قمل

 .تي تـر الع ى  19ضريملة الد   ومعيار امل اسملة الدو ي 
 

والقيمـة العادلـة ل  ـة حقـوق  سـتحوذ عليهـا،مسـيطرة فـي ال ـر ة امل يــر وممللـغ أي ح ـص غ ،ياهـا الزيـادة فـي ممللـغ املقابـ  امل ـول ب ت  قياس ال ـهرة 

 فــــي ال ــــر ة املســــتحوذ عليهــــا  إ  وجــــدت  ع ــــى صــــا
مل
في عمليــــة ااســــتحواذ. اململــــالغ امل ــــددة للموجــــودات القابلــــة للتحد ــــد امللكيــــة امل ــــتفه بهــــا ســــابقا

ضة تـر للموجودات القابلة للتحد د واملطلوبات املف ااستحواذإذا تجاوز صافي مملالغ تاري   ،بعد إعادة التقيي . و ضةتـر واملطلوبات املف املستحوذ عليها

 فــي ال ــر ة تـــر امل  ل ــال والقيمــة العادلــة  ســتحوذ عليهــا ة املمســيطرة فــي ال ــر  يـــر وممللــغ أي ح ــص غ ،ممللــغ املقابــ  امل ــول 
مل
ي امل ــتفه بهــا ســابقا

 .لاتج عه صفقة شراءبالزيادة ع ى الفور في الربح أو ال سارة  ربح  افتـر ااع ت   ، إ  وجدت  ستحوذ عليهاامل
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 تتمة -الدما  ا عمال  .25
 تتمة - السياسة امل اسبية

 تتمة - الدما  ا عمال
مه صافي موجودات امل  ية في حالة الت فية  مكـه قياسـها  تناسبيةح ة  والي  تمث  ملكية وتخول ل انزيهااملسيطرة واململو ة  يـر ال  ص غإ  

ا بالقيمــة العادلــة أو بال  ــة ال ســبية لل  ــص غ . يهــاســتحوذ علف بهــا املوجــودات ال ــا ية امل ــددة لل ــر ة املتـــر املســيطرة مــه اململــالغ املع يـــر مملــدنيمل

عنـــد  ،املســـيطرة بالقيمـــة العادلـــة أو يــــر  ـــت  ا تيـــار أســـاس القيـــاس ع ـــى أســـاس كـــ  معاملـــة ع ـــى حـــدة.  ـــت  قيـــاس األنـــواع األ ـــرق مـــه ال  ـــص غ

 املالية الدولية. يـر ع ى األساس امل دد في معيار آ ر إلعداد التقار  ،االنطملاق
 

 ـت  قيـاس  ،تي  مقاب  طارئ تـر مجموعة أعمال ع ى موجودات أو مطلوبات لاتجة عه  عندما ي تم  املقاب  الاي ت  تحويله مه قمل  املجموعة في

 لقیمةاويـت  تعـد   التغيـرات ع ـى ا عمـال.  الـدما  عمليـة بالقيمة العادلة بتاري  ال راء ويت  تضـمينه  جـزء مـه املقابـ  امل ـول فـي امل تم املقاب  

ة تـر تعد الت  وتمث  ال. تتعل  بفترة القياس بيثر رجعي إضا ة إ ى التعد الت املقابلة ع ى ال هرة.و   املقاب  امل ول بحيث ت ملح تعد الت  لةدلعاا

ة القيــــاس"  واليــــ  ا  مكــــه أ  تتجــــاوز ســــنة واحــــدة مــــه تــــاري  تـــــر ناتجــــة عــــه معلومــــات إضــــا ية تــــ  ال  ــــول عليهــــا  ــــالل " التعــــد الت الالقيــــاس 

 .ااستحواذتاري   ثناءالرا نة أ  حول ال قان  والظروف ااستحواذ
 

ة القيـاس تعتمـد ع ـى  يفيـة ت ـ يف املقابـ  امل تمـ . تــر امل  لة لتعـد الت   يـر ات في القيمة العادلة للمقاب  امل تم  غيـر امل اسملة الالحقة للتغ إ 

 وق حق  ضم لتالیةا اھیتوتس  ع اسبةلمحا میتو لالحقةا ر یرلتقاا دادعإ ی وارت  ي ملکیة وق کحق لمصلفةا لمحتملةا لمبالغا سقیا دةعاإ میت ا

أو  39 مقر للمعيــــــــار امل اســــــــ   الــــــــدو ي  قاملو احقة دادعإ ی وارت  ي تباولطمأو  ودجوکم تصلیفه میت ذيلا للمحتما لمبلغا سقیا دةعاإ میت. لملکیةا

 .رةل ساأو ا بحرلا  ي لمقابلةا ر ل ساناأو  حباربا  رافاعتا ما ،ممالنھو  ما بحس ،نةراطلا ول  صوا نةراطلا تباولطلموا تلم صصاا 37 رق 
 

 فــي ال ــر ة امل ،ع ــى مراحــ  ا عمــال الــدما عنــدما  ــت  تحقيــ  
مل
 ــت  إعــادة قياســها إ ــى  ســتحوذ عليهــا ــ   ح ــة حقــوق امللكيــة امل ــتفه بهــا ســابقا

أو ال ســارة.  ــت  إعــادة ت ــ يف اململــالغ الناشــئة عــه فــي الــربح  ،إ  وجــدت ،أو ال ســانر الناتجــة ا ربــاحويــت  إثملــات  ااســتحواذالقيمــة العادلــة بتــاري  

اواليــ   ااسـتحواذقملــ  تــاري   ســتحوذ عليهــاالفوانـد فــي ال ــر ة امل  فــي حــال كالــت  ــا أو ال ســانر  ا ربــاحإ ــى  ا  ـر فــي الــد   ال ــام   تــ  قيــد ا ســابقمل

  ا  الفاندة. استملعادت  كا  قد إذا مناسملة املعاملة 
 

عـه اململـالغ امل قتـة  ب عـداد تقريـر تقـوم املجموعـة  ،تـت   يهـا عمليـة االـدما واليـ    تـرة التقريـر بنها ـة الدما  ا عمـال تامـة  وفي حال ل  تكه محاسملة

 اف بـــاملوجودات أو املطلوبـــاتتــــر أو  ــت  ااع ،ة القيـــاس  الظـــر أعـــال  تـــر للملنــود اليـــ  ا تكتمـــ   يهــا امل اســـملة.  ـــت  تعـــد    ــا  اململـــالغ امل قتـــة  ـــالل  

ع ـى  قـد تـ ثر  ،واليـ  ااسـتحواذلتعكس املعلومات الجد ـدة اليـ  تـ  ال  ـول عليهـا حـول ال قـان  والظـروف اليـ  كالـت موجـودة فـي تـاري   ،اإلضا ية

 في حال قد ت  االتملا  إليها. ف بها عند ذلا تاري تـر اململالغ املع
 

 ال هرة
  سـانر الخفـاض  ااسـتحواذ ع ـى العمـ بالت لفـة  مـا هـي محـددة فـي تـاري   اتأي مـه ال ـرك ااسـتحواذ ع ـى ت  تسجي  ال هرة الناتجة عه 

مل
لاق ـا

 إ  وجدت. ،ا مةتـر القيمة امل
 

ك  وحدة مـه وحـدات توليـد النقـد التا عـة للمجموعـة  أو مجموعـات مـه وحـدات توليـد  إ ىال هرة  تخ يص ت   ، غراض ا تملار الخفاض القيمة

 .مزيد مه عمليات الدمجيد مه النقد  الي  مه املتوقا أ  تستف
 

ا عنــدما   ــو   نــا  م شــر ع ــى الخفــاض قيمــة  متكــرر أو   ــ    ، ــت  ا تملــار وحــدة توليــد النقــد اليــ  تــ  توزيــا ال ــهرة عليهــا لتحد ــد قيمتهــا ســنويمل

 ل فــأل   ــت  تخ ــيص  ســارة ،الوحــدة. إذا كــا  اململلــغ القابــ  لالســترداد للوحــدة املنتجــة للنقــد أقــ  مــه قيمتــه الد تر ــة
مل
االخفــاض فــي القيمــة أوا

أي  سـارة  قيـدفي الوحـدة.  ـت   ح ة ك  أص ا  رق للوحدة التناسبية ع ى أساس  املوجوداتالقيمة الد تر ة  ي شهرة مرتملطة بالوحدة ث  إ ى 

 بها لل هرة في الفترات الالحقة. ا  ت  عكس  سارة الخفاض القيمة املعترف، بينما هرة مملاشرة في الربح أو ال سارةالخفاض في القيمة لل 
 

  ت  إدرا  اململلغ ال ا  بال هرة في تحد د الربح أو ال سارة عند ااستملعاد. ،توليد النقد ذات ال لةأي مه وحدات عند استملعاد 
 

 

 

 موجودات غير ملموسة مستحوذ عليها ضمه عملية الدما  أعمال
قاس املوجودات غير امللموسة املتس وذ عليها ضم

 
ه عملية الدما  أعمال واملقاسة      منف   مه ال هرة بالقيمة العادلة في تاري  ااسـتحواذ ت

  وهي تعتبر ت لفتها .
 

ا منهـــا اإل  طفـــاء وبعـــد ااعتـــراف اململـــدئي،  ـــت  إعـــداد تقريـــر بـــاملوجودات غيـــر امللموســـة املســـتحوذ عليهـــا ضـــمه عمليـــة الـــدما  أعمـــال بالت لفـــة مخ ـــوممل

 وذلا و   لفس أساس املوجودات غير امللموسة الي  ت  ااستحواذ عليها      منف  . لخفاض القيمة املترا مةاملترا   و سانر ا
 

ا للفترات التالية:  ويت  إعداد مخ ص لإلطفاء ع ى أساس القسط الثابت ع ى مدار ا عمار االتاجية للموجودات غير امللموسة و قمل
 

 سنوات 7          عالقات العمالء
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 تتمة -لدما  ا عمال ا .25
 الدما  ا عمال

 املت املة لألوراق املالية ذ.م.م. واملت املة كابيتال ش.م.ع.

 أ      يما   ي تفاصي  ال ركات التا عة املستحوذ عليها مه قمل  املجموعة  الل الفتـرة:
 

 ال  اط الرنياش  

تاري  ااستحواذ 

 الفع ي

ح ة ملكية نسملة 

 الت ويت املستحوذة 

 %100 2018ما و  1 الوساطة في ا وراق املالية ت املة لألوراق املالية ذ.م.م.امل

 %96 2018ما و  1 ال دمات املالية كابيتال ش.م.ع.املت املة 
 

 في أن طة سوق رأس املال الي  تمارسها املجموعة. التوسات  ااستحواذ ع ى  ا  ال ركات مه أج  مواصلة 
 

 ب     املقاب  امل ول 

 2018ا و م 1 

 57,706 النقد

ا مه تاري  ااستحواذ 12مقاب  لقدي م ج  مستح   الل   94,876 شهرمل

 1,629 ح ة غير مسيطرة مستحوذ عليها

 154,211 املجمـوع
 

 ية.      ت  استملعاد الت اليف املرتملطة بااستحواذ مه املقاب  امل ول وت  قيد ا  م روف في الربح أو ال سارة في السنة ال ال
 

 د    القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحوي  واملطلوبات املفترضة في تاري  ااستحواذ:
 

 2018ما و  1 

 171,321 املوجودات

 12,534 النقد والودائا لدق الملنو 

 90,069 ذم  مد نة وأرصدة مد نة أ رق 

 37,578 قروض وذم  مد نة وعقود إ جار تمويلية

 2,379 استثمارات أ رق 

 10,460 ممتل ات ومعدات

  موجودات غير ملموسة  ز 

  

  املطلوبات

  25,130  بنو  داننة

  189,580  ذم  داننة وأرصدة داننة أ رق 

 109,631 
 

  ـ    ت  تحد د القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات مه قمل  اإلدارة.
 

تـــ  تقيـــي  القيمـــة العادلـــة ل ـــافي موجـــودات شـــر ة املت املـــة  ت املـــة لـــألوراق املاليـــة ذ.م.م.و    تـــ  تخ ـــيص ال ـــهرة الناتجـــة مـــه ااســـتحواذ إ ـــى امل

 كابيتال ش.م.ع. في تاري  ااستحواذ لتساوي املقاب  املد وع.
 

 2018ما و  1 

 154,211 مجموع املقاب 

  109,631   طرح: القيمة العادلة ل افي املوجودات القابلة للتحد د املستحوذ عليها

 44,580 ال هرة الناتجة مه ااستحواذ
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 تتمة -الدما  ا عمال  .25
 تتمة –الدما  ا عمال 

واليــ  تــ   10.460تســتملعد ال ــهرة الناتجــة مــه ااســتحواذ ع ــى املت املــة لــألوراق املاليــة ذ.م.م. موجــودات غيــر ملموســة لعالقــات العمــالء بقيمــة ز    

ا استيفا ها معيار ااعتراف للموجودات غير امللموسة القابلة للتحد د.ااعتراف بها      منف   مه ال هرة  م  وجودات غير ملموسة لظرمل
 

 ح    صافي التد قات النقد ة مه ااستحواذ ع ى شركات تا عة:

 2018ما و  1 

ا حيى تاريخه   57,706  املقاب  املد وع لقدمل

 171,321 النقد وا رصدة الملنكية املستحوذ عليها

 113,615 
 

 ط    تيثير ااستحواذ ع ى لتانج املجموعة

إ ـرادات قيمتهـا  2018 سـبتمبر  30أشـهر املنتهيـة فـي  تسـعةفي ربح املجموعة. وتتضمه إ رادات املجموعة لفتـرة ال 4.331ت  تضمي  الربح الملالغ قيمته 

 .2018 سبتمبر  30 تاري  ااستحواذ  وحيى  2018ما و  1للفترة مه  9.815
 

ا مــه لـو كالــت و يمـا  ول ــا  الـربح للفتــرة مـه العمليــات  5.905، ل الـت إ ــرادات املجموعـة مرتفعــة بقيمـة 2018 نـا ر  1عمليـة الــدمج قـد تمــت اعتملـارمل

 .112املستمرة قد ارتفا بقيمة 
 

 شر ة أموال الدولية لالستثمار ش.م. .ع.

  الل الفترة: يما   ي تفاصي  ال ر ة التا عة املستحوذ عليها مه قمل  املجموعة   أ

 التاري  الفع ي لالستحواذ ال  اط الرنياش  

نسملة ح ة الت ويت 

 املستحوذ عليها

 %87.2 2018سبتمبر  30 ال دمات املالية شر ة أموال الدولية لالستثمار ش.م. .ع.
 

 ت  ااستحواذ ع ى  ا  ال ر ة مه أج  مواصلة التوسا في أن طة السوق املالية للمجموعة.
 

 مل ول املقاب  ا  ب
 

 2018سبتمبر  30 

 100,833 النقد

ا  23,192 القيمة العادلة لل  ص امل تفه بها سابقمل

 20.211 ال  ة غير املسيطرة املستحوذ عليها

 144,236 املجموع
 

 .سنة ال اليةمه املقاب  امل ول وت  ااعتراف بها  م رو ات في الربح أو ال سارة في ال بااستحواذت  استملعاد الت اليف املتعلقة    
 

 القيمة العادلة للموجودات املستحوذ عليها القابلة للتحد د واملطلوبات املتكملدة في تاري  ااستحواذ:  د
 

 2018سبتمبر  30 

  املوجودات

 52,981 النقد والودائا لدق الملنو 

 51,173 الام  املد نة وأرصدة الد و  ا  رق 

  القروض والسلف وعقود اإل جار التموي ي

 123,424 استثمارات أ رق 

 3,436 املمتل ات واملعدات

 15.920 وجودات غير امللموسةامل
  

  املطلوبات

  11,475  الام  الداننة وأرصدة اانتما  ا  رق 
  

  77.340  ح ة غير مسيطرة

 158.119 
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 تتمة -الدما  ا عمال  .25
 تتمة –الدما  ا عمال 

 

 جودات واملطلوبات مه قمل  اإلدارة.ت  تحد د القيمة العادلة للمو   ه

 :الناتجة مه ااستحواذالسالملة ال هرة   يما   ي  و

 2018سبتمبر  30 

 144,236 مجموع املقاب 

  158,119   طرح: القيمة العادلة ل افي املوجودات القابلة للتحد د املستحوذ عليها

  13,883  
 

ي تـاري  ااسـتحواذ. إ  املجموعـة ب ـدد ة امل   ة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحد د  ما فت  توحيد شر ة أموال بناءمل ع ى القي  امل قتز   

 .القيمة العادلة للموجودات غير امللموسة ا  رق تحد د 
 

 

 ح    صافي التد قات النقد ة مه ااستحواذ ع ى شركات تا عة:

 2018سبتمبر  30 

ا    100,833  املقاب  املد وع لقدمل

 52,981 وا رصدة الملنكية املستحوذ عليهاالنقد 

  47,852  
 

 ط    تيثير ااستحواذ ع ى لتانج املجموعة
 

ا مـه  ول ـا  الـربح للفتـرة مـه العمليـات املسـتمرة قـد  37.093بقيمـة  املجموعـةإ ـرادات  ارتفعـت، 2018 نـا ر  1لو كالت عمليـة الـدمج قـد تمـت اعتملـارمل

 .14.130ارتفا بقيمة 

 


