
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاع كابيتال ش.م.عـش
  ةحدو البيانات املالية امل

 تقرير مدقق الحساباتو 

 2017ديسمبر  31املنتهية في للسنة 
 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
 

   

 تقرير مجلس اإلدارة 
 

  ملخص النتائج املالية
  

ى  ى مكانة جديدة، أدى إ ي االرتقاء بـ "شعاع" إ ى حجم من األرباح منذ نجاح مجلس اإلدارة الجديد وإدارة الشركة  تحقيقها أع

ى تحقيق  ٧٤، حيث بلغت أرباحها السنوية ما مجموعه ٢٠٠٧العام  مليون درهم إماراتي. وظهر ذلك من خالل مثابرة الشركة ع

 األرباح خالل كل ربع من أرباع السنة وفق ما يرد هنا:

  )٢٠١٦مليون درهم من الخسائر للعام  ٢٧٫٥(  ٢٠١٧مليون درهم إماراتي من األرباح للربع األول من  ٢٤٫٨ •

  )٢٠١٦مليون درهم من الخسائر للعام  ٥٠٫٨(  ٢٠١٧مليون درهم إماراتي من األرباح للربع الثاني من  ١٢٫١ •

  )٢٠١٦مليون درهم من الخسائر للعام  ٣٥٫٣(  ٢٠١٧مليون درهم إماراتي من األرباح للربع الثالث من  ٢٣٫٠ •

  )٢٠١٦مليون درهم من الخسائر للعام  ١٨٫٩(  ٢٠١٧ألرباح للربع الرابع من مليون درهم إماراتي من ا ١٤٫٢ •

  

  شعاع كابيتال العربية السعودية ووحدة اإلمارات -وحدة ادارة األصول 

ي  ي أحد أبرز األحياء التجارية والسكنية  ا القوي حيث قامت بتسليم ثاني مشاريعها الواقعة  واصلت وحدة إدارة األصول أدا

ى وسط ال رو واحة" الرياض بالتعاون مع عالمة روتانا التجارية. واستمرت الوحدة بالعمل ع عاصمة السعودية، وهو فندق "سن

ا مشروع وادي الهدى متعدد االستخدامات، والكشف  راتيجية واعدة، من بي ي مواقع اس تنفيذ مجموعة من املشاريع األساسية 

ى شارع الشيخ زايد. حققت هذه خالل معرض سي سكيب عن برج "دبوي" امل  ع
ً
ا  مم

ً
شروع العقاري الذي سيشكل معلما

ا للعام  ٣٤الوحدة زيادة بنسبة  ي إيرادا مليون درهم إماراتي)،  ٢٧٫٤: ٢٠١٦مليون درهم إماراتي ( ٣٦٫٨لتبلغ  ٢٠١٧ي املئة 

ر  ٨٫٣: ٢٠١٦مليون درهم إماراتي ( ١٧ي املئة لتبلغ  ١٠٥وارتفعت األرباح بنسبة  مليون درهم إماراتي). وتقوم املجموعة بتحض

 ،
ً
ه مؤخرا ى مستوى السوق اإلماراتية، بواسطة فريق عمل متخصص تم تجه  ع

ً
خطط لتوسعة النشاط العقاري، خصوصا

.
ً
ا قريبا رها من املشاريع ال سيتم اإلعالن ع ى املشاريع الراقية كمثال مشروع "دبوي" وغ رك ع   وذلك بغرض ال

  

ي   وحدة اإلستثمار املصر

ا مهام املدير الرئيس املفوض  ي عدد من التفويضات املهمة خالل السنة املالية املنصرمة، بما ف تولت وحدة اإلستثمار املصر

ي الخاص بصندوق الـ "ري ت" ومتعهد التغطية إلصدار الحقوق العائد لدار التكافل، ومهام املدير الرئيس املشارك لإلصدار األو

ي  ١٠٥العائد لبنك اإلمارات دبي الوط والبالغ  ركي، وقدم خدمات املشورة لصالح مصرف الخليج التجاري  مليون دوالر أم

ل الوحدة سنة  ي. وتس ي سوق دبي املا بمجموعة واعدة من الصفقات  ٢٠١٨البحرين فيما خص اإلدراج الثانوي ألسهمه 

ا. استقرت أرباح الوحد فوَّض ال
ُ
ي  ١٫٩ة عند معدل امل ي السنة السابقة، مع تسجيلها انخفاض بسيط  مليون درهم إماراتي كما 

ى    مليون درهم إماراتي).  ٨٫٤: ٢٠١٦مليون درهم إماراتي ( ٧٫١اإليرادات املحققة لتصل إ

  

  وحدة أسواق رأس املال

ى مستوى أسواق رأس املال، أظهرت "شعاع" قوة ملحوظة لناحية توسيع دورها ر  ع ي مجال صناعة السوق وتوف وحضورها 

راخيص القانونية  ى ال ي سوق "ناسداك دبي". كما حصلت شعاع ع السيولة لألسهم املدرجة والعقود اآلجلة للشركات املصدرة 

ر خدمات مزود السيولة. ومن شأن عملية االستحواذ  ي لتوف من قبل كل من سوق أبوظ لألوراق املالية وسوق دبي املا

ائية للموافقات ا ى املراحل ال ى شرك "املتكاملة لألوراق املالية" و"املتكاملة كابيتال" ال ووصلت اليوم إ ي ع راتي إلس

ما اعادة طرح شركة شعاع لألوراق املالية وتوسيع  ي السوق املصرية، من شأ التنظيمية، كما واطالق خدمات الوساطة أعملها 

ا  ا وخدما ى  ٦٨وتمكنت الوحدة من تقليص خسائرها بنسبة  للعمالء.قاعدة منتجا مليون درهم إماراتي  ٣٫٣ي املئة لتصل إ

 بنسبة  ١٠٫٤: ٢٠١٦(
ً
ا نموا سنويا ى  ٩١مليون درهم إماراتي من الخسائر)، فيما سجلت إيرادا مليون  ١٦٫٤ي املئة لتصل إ

  مليون درهم إماراتي).  ٨٫٦: ٢٠١٦درهم إماراتي (

  

  

  

















 شعاع كابيتال ش.م.ع

 حد و امل بيان الدخل
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية امل 30إلى  1من املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 حدة.و املرفقة جزءا
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 31بر إلى و أكت 1
 2017ديسمبر 

 31يناير إلى  1
 2017ديسمبر 

 31بر إلى و أكت 1
 2016ديسمبر 

 31يناير إلى  1
 2016ديسمبر 

 شهر( 12) أشهر( 3) شهر( 12) أشهر( 3)   
 مدقق ر مدققغي مدقق غير مدقق إيضاحات  
       

 132,900 25,016  74,425  18,661   ائدو إيرادات الف

 48,780 10,926  55,514  21,160 21  التو العمو م و صافي الرس

 1,586 716  6,295  1,315   ل و االتد)خسائر(  /أرباح 

من استثمارات في  أرباح / )خسائر(

 (9,459) (1,563) (1,620)  1,685 22  صناديق مدارة من شعاع 

 173,807 35,095  134,614  42,821   اإليرادات مجموع

       

 (126,825) (31,370) (90,465) (28,723) 23  ميةو عمو مصاريف إدارية 

 (28,976) (6,607) (18,809) (3,639)   ائدو مصاريف الف

 (11,563) (4,184) (7,644) (1,850) 13  استهالكات 

  (143,068)  (9,080)  27,320  23,814 24  صافي -مخصصات 

 (310,432) (51,241) (89,598) (10,398)   املصاريف مجموع

قبل  (الخسارةالربح / )صافي 

)الخسائر(/األرباح من االستثمارات 

 (136,625) (16,146)  45,016 32,423   األخرى 

       

األرباح من االستثمارات  / )الخسائر(

ستثمارات في شركات األخرى بما فيها اال 

 4,167 (2,708)  29,000 (18,233) 25  زميلة أخرى 

       

 (132,458) (18,854)  74,016  14,190    للفترة / للسنة الربح / )الخسارة(

       

       العائدة إلى:

 (132,457) (18,853)  74,016  14,190   مساهمي الشركة األم

 (1) (1) - -   األطراف غير املسيطرة

   14,190  74,016  (18,854) (132,458) 

       

 (0.124) (0.018)  0.069  0.013 26  (بالدرهمللسهم ) األرباح / )الخسائر(



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 حد و املالشامل  بيان الدخل
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية امل 30إلى  1من املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 حدة.و املرفقة جزءا
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 31بر إلى و أكت 1
 2017ديسمبر 

 31يناير إلى  1
 2017ديسمبر 

 31بر إلى و أكت 1
 2016ديسمبر 

 31يناير إلى  1
 2016ديسمبر 

 شهر( 12) أشهر( 3) شهر( 12) أشهر( 3)  
 مدقق غير مدقق مدقق غير مدقق  
      

 (132,458) (18,854)  74,016  14,190  للفترة / للسنة الربح / )الخسارة(
      

      اآلخرالدخل الشامل )الخسارة(/ 
      

      الخسارة: أود التي سيتم تصنيفها الحقا ضمن الربح و البن

      :صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

 (2,781) - - -  االستثمارات األخرى  -   

 (468) (80) (532)  367  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع -   
      

 48 47 (99) (76)  يل عمليات أجنبية و قات صرف ناتجة عن تحو فر 

 (3,201) (33) (631)  291  للسنةللفترة / الشاملة األخرى  )الخسارة(الدخل / 
      

 (135,659) (18,887)  73,385  14,481  الشاملة للفترة / للسنة (الخسارةالدخل / ) عو مجم
      

      العائدة إلى : 

 (135,658) (18,886)  73,385  14,481  مساهمي الشركة األم

 (1) (1) - -  األطراف غير املسيطرة

  14,481  73,385  (18,887) (135,659) 

 
 
 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  حدو امل التدفقات النقديةبيان 

 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية امل 30إلى  1من املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 حدة.و املرفقة جزءا
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 يناير إلى 1  
 2017ديسمبر  31

 يناير إلى 1
 2016ديسمبر  31

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (132,458)  74,016  للسنةالربح / )الخسارة( 

    : تعديالت لـ

 11,563  7,644  استهالكات 

 9,459  1,620  من شعاع استثمارات في صناديق مدارة الخسارة من

 (4,167) (29,000)  شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى بما فيها  )األرباح( / الخسائر

 143,068 (27,320)  صافي -مخصصات 

 27,465  26,960  بات التشغيلية و املطلو دات و جو التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في امل

    

    بات التشغيلية:و املطلو دات و جو التغيرات في امل

 707 (27,424)  أرصدة مدينة أخرى و في ذمم مدينة النقص  /)الزيادة( 

 209,172  179,100  يليو د إيجار تمو عقو سلفيات و ض و في قر النقص 

 (6,797)  26,326  أرصدة دائنة أخرى و في ذمم دائنة )النقص( الزيادة / 

 89,334  18,781  صناديق مدارة من شعاعاالسترداد من  صافي

 319,881  223,743  األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (85,598) (214,201)  استثمارات اخرى شراء صافي 

 - (37,832)  ةصافي االستثمار في شركات زميل

 4,760  2,075  أخرى  شركات زميلة وتوزيعات منأرباح زيعات و ت

 (4,514) (6,257)   معداتو صافي شراء ممتلكات 

 (85,352) (256,215)  األنشطة االستثمارية صافي النقد املستخدم في

    

    يليةو ة التمالتدفقات النقدية من األنشط

 (156,430) (171,551)  ك الدائنةو في املبالغ املستحقة للبن النقص

 (40) -  زيع إلى أطراف غير مسيطرةو ت

 (156,470) (171,551)  يليةو األنشطة التم املستخدم في صافي النقد

    

 78,059 (204,023)  ما يعادلهو في النقد الزيادة )النقص( / افي ص

 70 (113)  يل عمالت أجنبيةو تح

 238,195 316,324  ما يعادله في بداية السنةو النقد 

 316,324 112,188  (7ما يعادله في نهاية السنة )إيضاح و النقد 

    

    زيعات األرباحو تو ائد و التدفقات النقدية التشغيلية من الف

 132,706 73,759  ضةو الفائدة املقب

 (29,267) (21,002)  عةو الفائدة املدف

 4,760 800  ضةو األرباح املقب

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 ن التغيرات في حقوق امللكية املوحد بيا
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

  30إلى  1تشكل اإليضاحات من 
ً
 من هذه البيانات املالية املوحدة. ال يتجزأاملرفقة جزءا
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  ق ملكية مساهمي الشركة األمو حق 

 جموعامل
ف غير األطرا

 ع و املجم املسيطرة

احتياطي 
يل و تح

 العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 االستثمارات

خسائر 
 نيو احتياطي قان متراكمة

أسهم برنامج 
يلة و افز طو الح

  رأس املال  ظفينو األجل للم

          
 2016يناير  1الرصيد كما في   1,065,000 (10,790)  200,861 (296,211)  2,781 (228)  961,413  75  961,488

 الخسارة الشاملة للسنة مجموع    -    -    - (132,457) (3,249)  48 (135,658) (1) (135,659)

 (17)إيضاح يلة األجل و افز طو صافي الحركة في أسهم برنامج الح    -  5,449    - (5,449)    -    -    -    -    -

 ألطراف غير مسيطرةزيعات و ت    -    -    -    -    -    -    - (40) (40)

 (18مقاصة خسائر متراكمة )إيضاح     -    - (200,861)  200,861    -    -    -    -    -

 2016ديسمبر  31الرصيد كما في   1,065,000 (5,341)    - (233,256) (468) (180)  825,755  34  825,789

 

 

  ق ملكية مساهمي الشركة األمو حق

 جموعامل
األطراف غير 
 ع و املجم املسيطرة

احتياطي 
 يلو تح

 العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 االستثمارات

خسائر 
 نيو احتياطي قان متراكمة

أسهم برنامج 
يلة و افز طو الح

  رأس املال  ظفينو األجل للم

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

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

 محول إلى االحتياطي القانوني - - 7.402 (7.402) - - - - -

 2017ديسمبر  31صيد كما في الر   1,065,000 (5,341) 7.402 (166,642) (1,000) (279)  899,140  34  899,174

          



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو يانات املالية املل البو إيضاحات ح
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
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 اتنشاطالو ني و ضع القانو ال .1
 

كشــركة مســاهمة عامــة فــي دبـــي، اإلمــارات العربيــة املتحــدة بموجــب املرســوم  )"الشــركة" أو"الشــركة األم"( شــعاع كابيتــال ش.م.ع تأسســت

 للقــانون االتحــادي رقــ 1979إبريــل  25الصــادر بتــاريخ  6األميـــري رقــم 
ً
. إن العنــوان )"قــانون الشــركات"( )وتعديالتــه( 2015لســنة  2م ووفقــا

، دبـي، اإلمـارات العربيـة املتحــدة. يـتم تـداول أسـهم الشـركة فـي ســوق دبـي املـالي فـي دولـة اإلمـارات العربيــة 31045املسـجل للشـركة هـوص. ب 

 املتحدة.

زاولـة أعمـال االسـتثمارات املاليـة وأعمـال االستشـارات املصـرفية إن الشركة مرخصة من املصرف املركزي لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مل

عمـال بقـرار مجلـس إدارة وأعمال الوساطة املاليـة والنقديـة  94/8/164املصرف املركزي رقم عمال بقرار مجلس إدارة واملالية واالستثمارية 

ملمارســـة أنشـــطة إدارة االســـتثمار واالستشـــارات املاليـــة ، ومرخصـــة مـــن قبـــل هيئـــة األوراق املاليـــة والســـلع 95/5/126املصـــرف املركـــزي رقـــم 

 والتحليالت املالية.
 

ل العربيـة و ار فـي الـدعـة مـع التركيـز علـى االسـتثمو ماليـة اسـتراتيجية متنو نشاطات استثمارية  عة"(و شركاتها التابعة )"املجمو  تمارس الشركة

اق املـــال العامـــة و شـــطة فـــي أســـاهـــي نو الخليجـــي بصـــفة خاصـــة،  تعـــاون الل مجلـــس و بقيـــة دو لـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة و دو رة عامـــة و بصـــ

  الخاصة في املنطقة.و 
 

 :2017ديسمبر  31مة التالية كما في اجد لدى الشركة الشركات التابعة الهو ي

 الرئيس يالنشاط  أسـيـسبلد الت االســــــم
 الحصة كما في 

 2017ديسمبر  31
 فيالحصة كما 

 2016ديسمبر  31

     
 ٪100 ٪100 يلو تم اإلمارات العربية املتحدة يل ش.م.عو شركة الخليج للتم

 ٪100 ٪100 يلو تم ديةو اململكة العربية السع يل ش.م.م و شركة الخليج للتم

 ٪100 ٪100 ساطة املاليةو ال اإلمارات العربية املتحدة دةو ملحدلية او شعاع كابيتال الد

 اإلمارات العربية املتحدة *دة و املحد صول األ شعاع إلدارة 
استثمارات شركات 

 صول األ إدارة  خاصة/
100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100 ساطة املاليةو ال اإلمارات العربية املتحدة * راق املالية ذ.م.مو شعاع لأل 

 ٪100 ٪100 خدمات مالية ديةو اململكة العربية السع دية ش.م.م و شعاع كابيتال العربية السع

 ٪100 ٪100 ساطة املاليةو ال مصر راق املالية مصرو شعاع لأل 

 ٪94.3 ٪94.3 استشارات األردن آسيا لالستشارات االقتصادية 
 

ت إدارة املجموعــة البــدء فــي إغــالق هــذه الشــركة التابعــة، أي شــركة شــعاع إلدارة * خــالل الفتـــرة وكجــزء مــن مواجهــة األداء املســتقبلي، قــرر 

، حيــــث سيســــفر عــــن ذلــــك تحويــــل جميــــع املوجــــودات واملطلوبــــات إلــــى الشــــركة األم وشــــركة شــــعاع لــــألوراق املاليــــة ذ.م.م األصــــول املحــــدودة

 وكذلك ستقوم الشركة األم بإدارة أعمال هذه الشركة التابعة في املستقبل.

 

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة   -2
 املوحدة على البيانات املالية جوهري دون أن يكون لها تأثير  املطبقةاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة ذات الصلة  2-1

لة التال لـة تطبيـق هـذه املعـايير الدوليـة الجديـدة وامل يسـفر عـنيـة فـي هـذه البيانـات املاليـة املوحـدة. لـم تم تطبيق املعايير الدولية الجديدة واملعد   أيعد 

 ولكنها قد تؤثر على حسابات املعامالت والترتيبات املستقبلية. ،تأثيرات جوهرية في املبالغ املسجلة عن السنة الحالية والسنوات السابقة
 

معمـــــــــول بهـــــــــا للفتــــــــــرات الســـــــــنوية  
 ي تبدأ في أو بعدالتـ

بحيــث تقــدم إفصــاحات تمكــن مســتخدمي البيانــات املاليــة  بيــان التــدفقات النقديــة 7تعــدي ت علــى املعيــار ا حاســيي الــدولي رقــم 
 من تقييم التغيـرات على املطلوبات الناتجة من األنشطة املالية.

 2017ينايـر  1

  

 2017ينايـر  1 بشأن االعتـراف بموجودات الضرائب اآلجلة للخسائر غيـر املحققة ب الدخلضرائ 12تعدي ت على املعيار ا حاسيي الدولي رقم 
  

تعـــــديالت علـــــى املعيـــــار الـــــدولي إلعـــــداد  – 2016 – 2014التحســـــينات الســـــنوية علـــــى دورة املعاييــــــر الدوليـــــة إلعـــــداد التقاريــــــر املاليـــــة 
 األخرى  اإلفصاح عن الحصص في املنشآت 12التقاريـر املالية رقم 

 2017ينايـر  1

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو يانات املالية املل البو إيضاحات ح
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 14 

 تتمة -املعدلة و لية إلعداد التقارير املالية الجديدة و تطبيق املعايير الد  -2
 وغير السارية بعدقيد اإلصدار ذات الصلة الجديدة واملعدلة  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية   2-2

 د:بها بع يسري العملالتالية التي تم إصدارها ولم  الجديدة واملعدلة والتعديالت والتفسيرات املجموعة أي من املعايير الدولية للتقارير املالية تطبقلم 
 

 ت السنوية التي تبدأ في أو بعدللفترا سارية 
حيث تم  2016 – 2014التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

 28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  1تعديل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
)املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  2018يناير  1
 (28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  1م رق

 2018يناير  1 *األدوات املالية 9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
 2018يناير  1 االيرادات من العقود مع العمالء 15املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

ت مقابل الدفعاعمالت األجنبية و املعامالت بال 22تفسير لجنة املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 
 املقدمة

 2018يناير  1

 2018يناير  1 الدفع على أساس السهم 2املعيار الدولي للتقارير املالية رقم تعديالت على 
 2018يناير  1 عقود التأمين 4املعيار الدولي للتقارير املالية رقم تعديالت على 
 2018يناير  1 االستثمارات العقارية 40الدولي رقم  املحاسبي املعيار تعديالت على
عند تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  األدوات املالية 7الدولي رقم  املحاسبي املعيار تعديالت على

 للمرة األولى 9
 2019يناير  1 عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
 2019يناير  1 الشكوك املتعلقة بمعامالت ضرائب الدخل 23للتقارير املالية رقم  تفسير لجنة املعايير الدولية

 2019يناير  1 األدوات املالية 9تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 2019يناير  1 االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة 28تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

حيث تم  2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
 23و  12 ينالدولي يناملحاسبي ينواملعيار  11و  3تعديل املعيارين الدوليين إلعداد التقارير املالية 

 2019يناير  1

 2017يناير  1 ئب الدخلضرا 12الدولي رقم  املحاسبي املعيار تعديالت على
 2017يناير  1 بيان التدفقات النقدية 7الدولي رقم  املحاسبي املعيار تعديالت على

 2021يناير  1 عقود التأمين 17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

لغ ملبااسنة التطبيق األولي لها وأن تطبيق هذه املعايير قد يؤثر على  تتوقع املجموعة تطبيق هذه املعايير الجديدة في البيانات املالية املوحدة للمجموعة في
ل تقدير معقول حو  املدرجة املتعلقة بالبيانات املالية للمجموعة. وحتى إجراء املجموعة ملراجعة تفصيلية على تطبيق هذه املعايير فال يمكن عملًيا توفير

لتي تبدأ للفترة املالية ا 9موعة تقديًرا يتعلق بتأثير تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم وعلى الرغم من ذلك، فقد أجرت املجتأثير تطبيقها. 
 .2018يناير  1اعتباًرا من 

 

 9* املعيار الدولي إلعداد التقاير املالية رقم 

عيار موالذي يحل محل  2014في يوليو  األدوات املالية 9املالية رقم أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
الدولي  يجمع املعيارو . 9السابقة من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  اإلصداراتوالقياس وجميع  االعترافاملالية:  األدوات 39املحاسبة الدولي 
 ریر الدولي للتقا اریاملع ويسري في القيمة ومحاسبة التحوط.  االنخفاضاملالية: القياس،  األدوات بشأنبة للمحاس الثالثةالجوانب  9للتقارير املالية رقم 

قديم ت، إال أنه ال يلزم التطبيق بأثر رجعي يتطلب. وباستثناء محاسبة التحوط، املسبق قیبالتطب السماحمع  2018 رینای 1أو بعد  اعتباًرا من 9رقم  ةیاملال
 املحدودة. االستثناءاتيتم تطبيق املتطلبات بشكل عام بأثر مستقبلي، مع بعض فبالنسبة ملحاسبة التحوط، أما رنة. معلومات املقا

 

بعدم الذي يسمح لها  املجموعة من اإلعفاءم. وسوف تستفيد  2018يناير  1ا من اعتبارً  املطلوبتاريخ السريان املعيار الجديد في تطبيق  املجموعة تعتزم
للموجودات  لدفتريةالفروق في القيمة ا وسيتم قيدالقيمة. التغير  بما في ذلكومات مقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتصنيف والقياس معل إدراج

 .2018 يناير 1ا في كماألرباح املستبقاة االفتتاحية واالحتياطيات في  9واملطلوبات املالية الناتجة عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

  اًم ییتق 2017خالل سنة املجموعة  أجرت
ً
 عخضیاملتاحة وقد  ةیاملعلومات الحال یإل ستندحيث یب، 9رقم  ةیاملال ریالدولي للتقار  اریاملع تأثير  حول مفصال

 .التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي ملالية األولىبياناتها اتقدم املجموعة  ىللمجموعة حت رھايتوف تمیمن املعلومات املعقولة والداعمة التي  راتيللتغ
 

 التصنيف والقياس
منهجية جديدة للتصنيف والقياس تتعلق باملوجودات املالية التي تعكس نموذج األعمال التي  9يتضمن املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

ثالثة فئات تصنيف للموجودات  9من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تدار املوجودات وفًقا له وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية. ويتض
لى الخسائر إ املالية: وهي فئة القياس بالتكلفة املطفأة، وفئة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )مع أو من غير إعادة تدوير األرباح أو

ر وأدوات امللكية على الترتيب( وفئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويستبعد هذا املعياالربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالدين 
 وهي فئة محتفظ بها للمتاجرة وفئة القروض والذمم املدينة وفئة املتاح للبيع. 39الفئات الحالية التي يتضمنها املعيار املحاسبي الدولي رقم 
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 تتمة –املعدلة التقارير املالية الجديدة و  تطبيق املعايير الدولية إلعداد .2
 

 تتمة - وغير السارية بعدقيد اإلصدار ذات الصلة الجديدة واملعدلة  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية   2-2

 تتمة - تصنيف والقياسال
 

 مالية مختلفة مع األخذ في االعتبار متطلبات املعيار الدولي أجرت املجموعة تقييًما على معايير التصنيف والقياس التي سيتم تطبيقها على موجودات
 التي تتعلق بنموذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية والدفعات املالية لألصل والفائدة فقط. 9إلعداد التقارير املالية رقم 

 

راء تطبيق متطلبات التصنيف والقياس وفًقا للمعيار الدولي إلعداد من و املوحد وال تتوقع املجموعة حدوث تأثير جوهري على بيان مركزها املالي 

م بعض املوجودات املالية املحتظ بها كمتاحة للبيع والتي لها أرباح وخسائر مقيدة في الدخل الشامل األخر حيث يت باستثناء 9التقارير املالية رقم 
 من ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

ً
ن إن االحتياطي املتاح للبيع املتعلق بسندات الدين هذه، والذي ُيعرض حالًيا ضم ارة.قياسها بدال

حالًيا  حتفظ بهاجميع املوجودات املالية املأن ومن املتوقع التغيرات املتراكمة في احتياطي القيمة العادلة، سيتم إعادة تصنيفه إلى األرباح املستبقاة. 

 قياسها بالقيمة العادلة. يتم االستمرار في بالقيمة العادلة
 

وفقا لنموذج األعمال لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن املتوقع أن  باملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية االحتفاظسوف يستمر و 
 لاملجموعة  أجرتالفائدة. الربح / تؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين و 

ً
لتدفقات النقدية التعاقدية لتلك خصائص اتحليال

يف هذه إعادة تصن فال يلزم. وبالتالي، 9التقارير املالية رقم  إلعداداملعيار الدولي  وفقأنها تستوفي معايير قياس التكلفة املطفأة  واستنتجتاألدوات، 
 .األدوات

 

ة أثير املتطلبات الجديدة فقط على املطلوبات املالية املحددة بالقيملن يترتب على املجموعة أي تأثير من محاسبتها للمطلوبات املالية حيث يقتصر ت
بي الدولي العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال يوجد لدى املجموعة مثل تلك املطلوبات. لقد تم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من املعيار املحاس

 بدون تغيير.األدوات املالية: االعتراف والقياس  39رقم 
 

 

 نخفاض قيمة املوجودات املاليةا

مستقبلي مع نموذج  39الدولي رقم  املعيار املحاسبي املتضمن فيمحل نموذج "الخسارة املتكبدة"  9يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

على الخسارة االئتمانية مل االقتصادية كيفية تأثير التغيرات في العواب يتعلق اتخاذ حكم جوهري ". وسيتطلب ذلك الخسارة االئتمانية املتوقعة"لـ
 .املتوسط املرجح املتوقعة، وهو ما سيتم تحديده على أساس

 

 و 
ً
، تسري متطلبات انخفاض القيمة على املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة وأدوات الدين 9للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  وفقا

املبدئي، يتم تكوين االعتراف عند و وبعض التزامات القروض وعقود الضمانات املالية. اآلخر الدخل الشامل  خاللاملصنفة بالقيمة العادلة من 
)الخسائر االئتمانية  املقبلة تقع خالل اإلثني عشر شهًراالسداد التي قد  في التعثراملتوقعة الناتجة عن أحداث  للخسائر االئتمانيةمخصص 

عن جميع للخسارة االئتمانية املتوقعة الناتجة مخصص  يتعين تكوين، االئتمانحالة حدوث زيادة كبيرة في مخاطر في شهًرا(. و 12املتوقعة خالل 
 )"األعمار الزمنية للخسارة االئتمانية املتوقعة"(. املالية لألداةاملحتملة على مدى العمر املتوقع  التعثر في السدادأحداث 

 البياناتا إلى مجموعة من استنادً  9التقارير املالية رقم  إلعدادا للمعيار الدولي لقيمة وفًق قامت املجموعة بتقييم مخصصات انخفاض ا
ومعايير جوهرية تتعلق بتدهور قيمة االئتمان تتضمن احتمالية التعثر اقتصادية  كبياناتواالفتراضات التي تتضمن معلومات مستقبلية متاحة 

سندات الديون والقروض ويتطلب ذلك من املجموعة تسجيل الخسائر االئتمانية املتوقعة على جميع والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر. 
لى إسيؤدي  9التقارير املالية رقم  إلعدادالدولي  شهًرا أو على أساس العمر الزمني. وطبًقا لذلك، فإن أثر تطبيق املعيار 12إما لفترة  والسلف لديها

عند تقدير أثر تطبيق  2017ديسمبر  31وقد أجرت املجموعة احتساب أرقام  .%3بحوالي انخفاض شامل في مجموع ملكية مساهمي املجموعة 
 .9التقارير املالية رقم  إلعدادالدولي  املعيار

 

خاطر بعد تقييم الزيادة الكبيرة في ملقيمة ل وفًقا انية املتوقعةالعمر الزمني للخسارة االئتملعقود الضمان املالي، تقوم املجموعة بتقدير  بالنسبةو 
بمبالغ أقل من تلك التي يتوقع الضامن  أي خسارة ائتمانية متكبدةعن  حامل عقد الضمان املاليللدفعات املتوقعة لتعويض  الحاليةاالئتمان 

 تحصيلها من حامل عقد الضمان املالي أو املدين أو أي طرف أخر. 
 

 

 

 

 اسبة التحوطمح

 .تغير جوهري على البيانات املالية للمجموعة 9ال يتوقع أن تشهد متطلبات التحوط وفق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

 اإلفصاحات

تغيــر طبيعــة ومـــدى  حيــث يتوقــع أن تــؤدي تلــك املتطلبــات والتغيــرات إلــى متطلبــات إفصــاح موســعة وتغييــرات فــي العـــرضويقــدم املعيــار الجديــد أيًضــا 

 لتحديـ
ً
د الفجـوات تعرضات املجموعة على أدواتها املالية خاصة في سنة التطبيق األولي للمعيـار. وتضـمنت التقـديرات التـي قامـت بهـا املجموعـة تحلـيال

 للحصول على البيانات املطلوبة. في البيانات مقارنة بالعملية الحالية وقامت املجموعة بتنفيذ النظام والتغيرات على الضوابط التي تراها ضرورية
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 بيان االلتزام

 للمعــايير الدو حــدة و ة املتــم إعــداد البيانــات املاليــ
ً
 2ة رقــم لــة اإلمــارات العربيــة املتحــدو ن االتحــادي لدو متطلبــات أحكــام القــانو  املاليــةليــة للتقــارير و فقــا

 (.تعديالتهو ) 2015 لسنة
 

 أسس إعداد البيانات املالية

 ملبــدأ و عــة و حــدة للمجمو تـم إعــداد البيانــات املاليــة امل
ً
تعتمــد  يمــة العادلــة.التــي تــم إظهارهــا بالقو ات املاليــة و التاريخيــة فيمـا عــدا بعــض األد التكلفــةفقــا

 على القيمة العادلة للمقابل املدفو التكلفة التاريخية عم
ً
 السـعر أو داتو جـو املالسعر املحصل مـن بيـع أحـد  والقيمة العادلة ه دات.و جو ع لقاء املو ما

قــدر م أوذلــك الســعر مالحــظ مباشــرة ق فــي تــاريخ القيــاس، بغــض النظــر عمــا إذا كــان و ع لنقــل االلتــزام فــي معاملــة منظمــة بــين املشــاركين فــي الســو املــدف

  .ى خر أباستخدام تقنية تقييم 
 

 .فيما يلي السياسات املحاسبية الهامة
 

 حيد البيانات املاليةو أسس ت
 

ـــدرجو ، عـــة"(و شـــركاتها التابعـــة )"املجمو ة البيانـــات املاليـــة للشـــركة األم حـــدو البيانـــات املاليـــة املتتضـــمن 
ُ
ان نتـــائج أعمـــال هـــذه الشـــركات التابعـــة فـــي بيـــ ت

 مــن تــاريخ التأســيس و الــدخل امل
ً
التــاريخ  و، فهــاذو الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تــاريخ االســتححيــد و تالتملــك حتــى تــاريخ االســتبعاد. يــتم  أوحــد اعتبــارا

األربـاح و هريـة و املعـامالت الجو تم حذف جميـع األرصـدة ي .السيطرةقف تلك و حتى تاريخ تحيدها و تيستمر و السيطرة عة على و الذي تحصل فيه املجم

 .حيدو التشركاتها التابعة عند و بين الشركة 
 

ائـد املتغيـرة لقـاء مشـاركتها فـي االسـتثمار، و ق فـي العو حقـ أولـديها تعـرض  أوعلـى الجهـة املسـتثمر فيهـا، سـلطة عة و ن للمجمو تتحقق السيطرة عندما تك

 للتأثير على قيمة عائدات املستثمر.ا سلطتهلديها القدرة على استخدام و 
 

أكثــر مــن  أوف فــي بنــد و الظــر و عــة بإعــادة تقيــيم ســيطرتها مــن عدمــه علــى الجهــة املســتثمر فيهــا اذا كــان هنــاك مــا يؤشــر الــى تغيــر الحقــائق و م املجمو تقــ

 رة أعاله.و د املذكو البن
 

قـد تـم عرضـها منفصـلة فـي بيـان الـدخل و عـة و دات التي ال تمتلكهـا املجمو جو صافي املو الخسائر  أومن األرباح  جزءق األطراف غير املسيطرة و تمثل حق

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

 احتساب تاريخ املتاجرة 

شـراء األصـل. إن  أوعـة ببيـع و دية" يـتم االعتـراف بهـا بتـاريخ املتـاجرة أي تـاريخ التـزام املجمدات املالية "بالطريقة العاو جو مبيعات املو إن جميع مشتريات 

دات خالل فترة زمنية محددة حسـب و جو صيل املو دات املالية التي تتطلب تو جو املبيعات للم أواملبيعات بالطرق العادية تمثل املشتريات  أواملشتريات 

 ق.و العرف املتبع في الس أوالنظام 
 

 

 

 

 طريقة الفائدة الفعلية

زيع أرباح الفائدة على الفترات التي تخصها. نسبة الفائدة و تو طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة املطفأة لألداة املدينة 

 النســـبة التـــي يـــتم فيهـــا خصـــم النقـــد املقـــدر اســـتالمه فـــي املســـتقبل عبـــر املـــدة امل
ً
م و قعـــة لـــألداة املدينـــة )بمـــا فـــي ذلـــك جميـــع الرســـو تالفعليـــة هـــي تحديـــدا

 مــن نســبة الفائــدة الفعليــة،  أوعــة و املدف
ً
شــكل جــزءا

ُ
( عبــر فتــرة  أومات( و خصــ أوأخــرى وات وعــال تكــاليف املعاملــة و املســتلمة التــي ت

ً
)أينمــا كــان مناســبا

ات املدينـة خــالف و لــألد الفائـدة الفعليـةاملصـاريف بنــاء علـى نســبة  أوبالـدخل  يـتم االعتــرافو أقصـر، إلـى صــافي القيمـة الدفتريــة عنـد االعتـراف املبــدئي. 

 ات املالية املصنفة كمحتفظ بها للتجارة.و تلك األد
 

 

 

 دات املالية و جو امل

 داتها املالية عند االعتراف املبدئي حسب الفئات التالية: و جو عة مو تصنف املجم

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة -

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

 سلفياتو ض و قر  -

 متاحة للبيعاستثمارات  -

 قت االعتراف املبدئي.و يتم تحديده و دات املالية و جو غرض املو يعتمد التصنيف على طبيعة و 
 

 الخسائرو راق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو استثمارات في و جرة االستثمارات ا حتفظ بها للمتا
 

 لتحقيــق أربــاح  أوذة و راق املاليــة تلــك االســتثمارات املســتحو االســتثمارات فــي األ و تمثـل االســتثمارات املحــتفظ بهــا للمتــاجرة 
ً
ن مــالتــي يــتم شــراؤها أساســا

أن األربـــاح و رة يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا و مـــة العادلـــة لالســـتثمارات تحـــت هـــذا التصـــنيف يمكـــن قياســـها بصـــتقلبـــات األســـعار علـــى املـــدى القصـــير. إن القي

 حد في الفترة التي ظهرت خاللها.و الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة يتم ادراجها في بيان الدخل املو 
 

 .ع باستثناء كافة تكاليف الشراء املرتبطة باالستثمارو لقيمة العادلة للمقابل املدفا نهاو كهذه االستثمارات عند االعتراف املبدئي بالتكلفة  تدرج
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 تتمة - أهم السياسات ا حاسبية. 3
 تتمة -دات املالية و جو امل

 تتمة - الخسائر و راق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو استثمارات في و االستثمارات ا حتفظ بها للمتاجرة 
سـب التـي تحتو راق املاليـة بالقيمـة العادلـة و ، يتم قياس هذه االسـتثمارات بالقيمـة العادلـة. يـتم تقيـيم اسـتثمارات األ راف املبدئيـاالعت بعدو 

قية لهــذه االســتثمارات، يــتم احتســاب و فر قيمــة ســو اق املاليــة املعتمــدة. فــي حالــة عــدم تــو بنــاًء علــى آخــر ســعر طلــب لألســهم املدرجــة فــي األســ

ة باســتخدام طريقــ أوهري لــألداة التــي يــتم تقييمهــا و املشــابهة بشــكل جــ أوات املاليــة املماثلــة و ق لــألدو العادلــة باملقارنــة مــع ســعر الســالقيمــة 

 طريقة تقييم أخرى معتمدة.  أي أونماذج تسعير الخيارات  أومة و التدفقات النقدية املخص
 

درج
ُ
حـد و راق ماليـة ضـمن بيـان الـدخل املأو لعادلـة لالسـتثمارات املصـنفة كاسـتثمارات فـي الخسائر الناتجـة مـن التغيـر فـي القيمـة او األرباح  ت

 حد.و حققة من هذه االستثمارات في بيان الدخل املاإليرادات األخرى املو ائد و الفو زيعات األرباح و للفترة التي طرأ فيها التغير. يتم إدراج ت
 

 سلفيات و ض و قر 
ســلفيات. يــتم و ض و ق تســمى قــر و فــي الســ متداولــةالتــي ليســت و محــددة  أول دفعــات ثابتــة و تــي لــديها جــدالو ات املاليــة غيــر املشــتقة و إن األد

 أي مخصص مطلـو ض و احتساب القر 
ً
 و السلفيات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا

ً
ب النخفـاض القيمـة اسـتنادا

 اإليـــرادات غيـــر املكتســـبة. تعتمـــد املجمإلـــى مراجعـــة كافـــة املبـــالغ القائمـــة فـــي نهايـــة الســـن
ً
عـــة سياســـة تقضـــ ي برصـــد مخصصـــات و ة متضـــمنا

الســلفيات و ض و ك فــي تحصــيلها. يــتم شــطب القــر و الســلفيات املقدمــة للعمــالء التــي تعتبرهــا اإلدارة أرصــدة مشــكو ض و محــددة مقابــل القــر 

 فقط في حالة استنفاذ اإلدارة لكافة السبل املمكنة السترداد هذه املبالغ.
 

 الخسـائر حينمـا يكـو إن مخصص االنخفاض في قيمة القـر 
ً
نـات و د خسـائر محتملـة ضـمن مكو جـو ن هنـاك دليـل مـادي علـى و ض يغطـي أيضـا

التـــي و ض بنـــاًء علـــى النمـــاذج الســـابقة للخســـائر و نـــات محفظـــة القـــر و ض فـــي تـــاريخ إعـــداد التقريـــر املـــالي. تـــم تقـــدير خســـائر مكو محفظــة القـــر 

 ن.و ي يعمل فيه املقترضتعكس املناخ االقتصادي الذ
 

 املتاحة للبيعات االستثمار 
ض و قـر  أوراق املاليـة و غير مصنفة كاستثمارات األ  أودات املالية املتاحة للبيع هي ليست مشتقات، إما مصنفة ضمن هذه الفئة و جو إن امل

 االســتثمارات املتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة.، يــتم إدراج االعتــراف املبــدئياســتثمارات محــتفظ بهــا حتــى تــاريخ االســتحقاق. بعــد  أوســلفيات و 

 و اق املاليــة و فــي األسـ تداولـةع إلـى األســعار املو اق املاليــة النشـطة بــالرجو فــي األسـ تداولـةيـتم تحديـد القيمــة العادلـة لالســتثمارات امل
ً
لســعر  فقـا

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

اق و إذا كانـــت غيـــر مدرجـــة فـــي أي مـــن األســـ أودة و رة محـــدو بصـــلها او تـــديـــتم  أوق نشـــط، و ن هـــذه االســـتثمارات غيـــر مدرجـــة فـــي ســـو عنـــدما تكـــ

شـــبيهة لهـــا بشـــكل  أوداة ماليـــة مماثلـــة ق أل و ع إلـــى القيمـــة الســـائدة فـــي الســـو املاليـــة، يـــتم احتســـاب القيمـــة العادلـــة لهـــذه االســـتثمارات بـــالرج

امـل مماثلـة مسـتخدمة و املضـاعفات املتعـددة التـي تأخـذ بعـين االعتبـار عو قعـة و امل الربح، التدفقات النقدية املتو باستخدام ع أوهري و ج

 الللشراء. يـتم إدراج االسـتثمارات التـي  مفاوضاتقع لهذه االستثمارات إذا كان هناك و بمبلغ البيع املت أوشراء تمت حديثا و في عمليات دمج 

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

ـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لالســـتثمارات املتاحـــة للبيـــع فـــي بيـــان الـــدخل الشـــامل األخـــر  أواألربـــاح  تقيـــد بنـــد  ضـــمنالخســـائر الناتجـــة عـــن التغي 

دات املاليـة، و جـو ل انخفـاض فـي قيمـة أحـد املو عنـد حصـ أوم الشـركة بشـطب االسـتثمار و يم االستثمارات. أما عنـدما تقـاحتياطي إعادة تقي

 حد لتلك السنة.و التي سبق إدراجها في مخصص إعادة تقييم االستثمار إلى بيان الدخل املو الخسائر املتراكمة  أويل صافي األرباح و تح يتم
 

 مــــن خــــالل بيــــان الــــدخل املســــات خســــائر االنخو عكال تســــجل 
ً
كزيــــادة فــــي احتيــــاطي إعــــادة تقيــــيم  بــــلحــــد و فــــاض فــــي القيمــــة املدرجــــة ســــابقا

 االستثمارات قيد التحقق.
 

 املشتقات

 يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بنهاية كل فترةو د املشتقات و لي للمشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ أبرام عقو يتم التسجيل األ 
ً
 الحقا

ط، و مفعلة كأداة تحو الخسائر إال اذا كانت املشتقات مخصصة  أوالخسارة الناتجة يتم تسجيلها مباشرة ضمن األرباح  أوالربح مالية. 

 ط.و الخسائر باالعتماد على طبيعة عالقة التح أوقت التسجيل بحساب االرباح و حيث يتم تحديد 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو يانات املالية املل البو إيضاحات ح
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 18 

 تتمة -أهم السياسات ا حاسبية  . 3
 تمةت - دات املاليةو جو امل

 دات املاليةو جو إلغاء االعتراف بامل
 أوعــة بإلغــاء االعتــراف بأصــل مــالي فقــط عنــد انتهــاء الحــق املتعاقــد عليــه املتعلــق باســتالم التــدفقات النقديــة مــن األصــل املــالي، و م املجمو تقــ

عــة و أة أخــرى. إذا لــم تقــم املجمهريــة إلــى منشــو رة جو ملكيــة األصــل بصــمنــافع و جميــع مخــاطر و يــل األصــل املــالي و عــة بتحو م املجمو عنــدما تقــ

عـــة بنســـبة و لـــة ملكيتـــه، تعتـــرف املجمو األصـــل املحبـــالتحكم باســـتمرت و هريـــة و رة جو يلهـــا بصـــو تح أوامللكيـــة منـــافع و يـــل كافـــة مخـــاطر و بتح

ريـة بكافـة مخـاطر هو رة جو عـة بصـو ذا احتفظـت املجمإال التـي قـد تـدفعها. و عـن األمـاملتعلقـة بـات و املطلو األرباح املحتجزة على األصل املـالي 

ن بــالرهن عــن صــافي و االعتــراف كــذلك بــاالقتراض املضــمو عــة تســتمر بــاالعتراف باألصــل املــالي و ل فــإن املجمو ملكيــة األصــل املــالي املحــمنــافع و 

لة.  املبالغ املحص 
 

 ةضــو املقب ةلغ املقابلــابــع املو مجمــو صــل فــرق بــين القيمــة الدفتريــة لأل ال يقيــددات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة كليــا، و جو عنــد إلغــاء االعتــراف بــامل

 حد.و ق امللكية في بيان الدخل املو املتراكم في حقو الخسائر املعترف بها سابقا في الدخل الشامل األخر  أومبلغ األرباح و الذمم املدينة و 
 

 بات املاليةو املطل
  بات مالية اخرى.و كمطل االعتراف املبدئيباتها املالية عند و عة مطلو تصنف املجم

 بات مالية أخرى و مطل
 بالتكلفة املطفأة باسـتخدام االحًق يتم قياسها التي و  وذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى سطة األجل و ذمم متبات املالية األخرى و تتضمن املطل

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

 د الضمان املاليو عق
يض املالـك عـن الخسـارة التـي تكبـدها بسـبب إخفـاق مـدين محـدد فـي القيـام و العقـد الـذي يتطلـب مـن املصـدر تعـ والي هـإن عقد الضـمان املـ

 جب أحكام أداة الدين.و قت استحقاقها بمو بدفعات 
 

 أوخـالل األربـاح  بالقيمـة العادلـة مـن اإذا لـم يـتم تقيمهـو عـة بشـكل مبـدئي بالقيمـة العادلـة، و عـن املجم ةالضمان املـالي الصـادر  دو عقتقاس 

 بالقيمة األعلى لـ: االخسائر، يتم قياسه

 دات و جـــو املو بـــات الطارئـــة و املخصصـــات، املطل 37لي رقـــم و محـــدد طبقـــا للمعيـــار املحاســـبي الـــد وجـــب العقـــد، كمـــا هـــو مبلـــغ االلتـــزام بم

 الطارئة.

  ه طبقا لسياسات االعتراف بالدخل.رة، االستهالك التراكمي املعترف بو القيمة املعترف بها بشكل مبدئي ناقص، عند الضر 
 

 بات املالية و إلغاء االعتراف باملطل
م انتهـــاء صــــالحيتها. يــــت أوإلغاؤهــــا  أوعـــة مــــن التزاماتهـــا و بـــات املاليــــة، فقـــط عنــــدما يـــتم إعفــــاء املجمو عــــة بإلغـــاء االعتــــراف باملطلو م املجمو تقـــ

 حد.و ملااجب الدفع في بيان الدخل و  أوع و املقابل املدفو م إلغاء االعتراف بها بات املالية التي تو االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطل

 االستثمارات في شركات زميلة
ق امللكيــــة املحاســــبية. الشــــركة الزميلــــة هــــي املنشــــأة التــــي تــــؤثر فيهــــا و يــــتم إدراج االســــتثمارات فــــي الشــــركات الزميلــــة علــــى أســــاس طريقــــة حقــــ

قـة يتمثـل التـأثير الكبيـر فـي القـدرة علـى املسـاهمة فـي القـرارات املتعلو الحصـص فـي املشـاريع املشـتركة.  وأعة مـن غيـر الشـركات التابعـة و املجم

فقـــا ًلطريقـــة و بالشـــراكة مـــع غيرهـــا علـــى هـــذه السياســـات.  أوحـــدها و ن مســـيطرة و التشـــغيلية الســـتثمار مـــن غيـــر ان تكـــو بالسياســـات املاليـــة 

ل االستثمارات في الشركاتو حق  لتسـجيل حصـة املجمو حـد بالتكلفـة و الزميلة في بيـان املركـز املـالي امل ق امللكية، تسج 
ً
ة عـو يـتم تعـديلها الحقـا

عـة و التـي تزيـد علـى حصـة املجمو الـدخل الشـامل االخـر للشـركة الزميلـة. تسـجل  الخسـائر فـي الشـركة الزميلـة و الخسـائر  أومن صافي األرباح 

ل، جيلــة األ و ائــد طو تتضــمن الفو فــي هــذه الشــركة الزميلــة )
 
 مــن صــافي اســتثمارات املجمو جــل التــي تشــك

ً
، جــزءا

ً
عــة فــي الشــركة الزميلــة( و هريــا

 و ن فيــه الشــركة ملزمــة قانو يــتم االعتــراف بالخســائر اإلضــافية فقــط إلــى الحــد  الــذي تكــو 
ً
 إذا قامــت بتقــديم دفعــات بالنيابــة أوتعاقــديا  أونيــا

 عن الشركة الزميلة.
 

بــــات و املطلو بــــات و املطلو دات و جــــو عــــة فــــي صــــافي القيمــــة العادلــــة للمو اذ علــــى حصــــة املجمو االســــتحيــــتم االعتــــراف كشــــهرة بفــــائض تكــــاليف 

ل الشـــــهرة ضـــــمن القيمـــــة الدفتريـــــة و املعتـــــرف بهـــــا كمـــــا فـــــي تـــــاريخ االســـــتحو املتعلقـــــة بالشـــــركة الزميلـــــة و املحتملـــــة القابلـــــة للتحديـــــد  اذ. تســـــج 

 بفــائض حصــة املجم
ً
بــات املحتملــة القابلــة و املطلو بــات و املطلو دات و جــو صــافي القيمــة العادلــة للم عــة فــيو لالســتثمار، يــتم االعتــراف مباشــرة

 حد.و اذ ضمن بيان الدخل املو للتحديد على تكاليف االستح
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 تتمة - االستثمارات في شركات زميلة
 

مــن انخفــاض القيمــة فيمـــا  ري االعتــراف بــأي خســارةو ن مــن الضــر لتحديــد مــا إذا كــا 39لي رقــم و يــتم تطبيــق متطلبــات املعيــار املحاســبي الــد

لالنخفـاض فـي رة، يتم اختبار كامل القيمة الدفترية لالستثمار )بما فـي ذلـك الشـهرة( و عند الضر و عة في شركة زميلة. و املجم يتعلق باستثمار

القيمـــة و لقابـــل لالســـترداد )أعلـــى قيمـــة فـــي االســـتخدام احـــد مـــن خـــالل مقارنـــة املبلـــغ او  كأصـــل 36لي رقـــم و فقـــا ملعيـــار املحاســـبة الـــدو القيمـــة 

تشــكل أي خســارة انخفــاض القيمــة املعتــرف بهــا جــزءا مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار. و العادلــة ناقصــا تكــاليف البيــع( مــع قيمتــه الدفتريــة، 

 ةالقابلـ إلى الحـد الـذي ازدادت بـه القيمـة 36لي رقم و فقا ملعيار املحاسبة الدو يجب أن تعالج من املسلم به أن أي عكس خسارة انخفاض و 

 لالسترداد لالستثمار.
 

املقيمــة املتبقيــة هري فــي تلـك الشــركة الزميلـة، تصــنف االسـتثمارات و عـة للتــأثير الجـو عنـد اســتبعاد أيـة شــركة زميلـة ينــتج عنـه فقــدان املجم

مين يـتم تضـو . 39لي رقـمو فقـا ملعيـار املحاسـبة الـدو دئي كأصل مـالي تعتبر بالقيمة العادلة عند االعتراف املبو بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ 

عاد الخسارة الناتجـة عـن اسـتب أوقيمته العادلة في تحديد الربح و زعة على الفائدة املحتجزة و الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة امل

 الغ التـي سـبق االعتـراف بهـا فـي الـدخل الشـامل األخـرى فـي مـا يتعلـقعـة باحتسـاب جميـع املبـو م املجمو الشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك ، تقـ

بــات ذات و املطلو دات و جـو بـا إذا قامــت الشـركة الزميلـة مباشــرة باسـتبعاد املو ن مطلو بتلـك الشـركة الزميلـة علــى األسـاس نفسـه الــذي قـد يكـ

بهـــا ســـابقا فـــي الـــدخل الشـــامل األخـــر عـــن طريـــق تلـــك  الخســـارة املعتـــرف أوطبقـــا لـــذلك، إذا كـــان مـــن املحتمـــل إعـــادة تصـــنيف الـــربح و الصـــلة. 

ق و الخسـارة مـن حقـ أوعـة تصـنيف الـربح و بـات ذات الصـلة، تعيـد املجمو املطل أودات و جـو خسارة عند استبعاد امل أوالشركة الزميلة كربح 

 لشركة الزميلة.هري على تلك او عة تأثيرها الجو الخسارة )كتعديل إعادة تصنيف( عندما تفقد املجم أوامللكية للربح 
 

 د التأجيرو عق

 العـــام خـــالل عـــة و املجم قـــدمت
ُ
ط عقـــد و يليـــة عنـــدما تحقـــق شـــر و د إيجـــار تمو د اإليجـــار كعقـــو صـــنف عقـــخـــدمات التـــأجير بصـــفتها املـــؤجر. ت

 د إيجار تشغيلية.و د اإليجار األخرى كعقو يتم تصنيف جميع عق ، بينمامنافع امللكية إلى املستأجرو االيجار نقل كافة مخاطر 
 

د و عــة فــي عقــو يلي ضــمن الــذمم املدينــة بقيمــة صــافي اســتثمار املجمو التمــ د االيجــارو جــب عقــو املبــالغ املســتحقة مــن املســتأجرين بم قيــديــتم 

عــة و ري ثابــت علـى صــافي اســتثمار املجمو يلي إلــى الفتـرات املحاســبية بحيــث تعكـس معــدل عائــد دو اإليجـار. يــتم تخصــيص دخـل التــأجير التمــ

 د اإليجار.و عقبلق املستحق فيما يتع
 

د اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذات الصـلة. تضـاف التكـاليف و يتم إثبات دخل اإليجار من عق

قســـط معتـــرف بهـــا علـــى أســـاس الو ترتيـــب عقـــد إيجـــار تشـــغيلي علـــى القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل املـــؤجر و ض و اليـــة املتكبـــدة فـــي التفـــو املباشـــرة األ 

 الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 الشهرة

التـي يمكـن تحديـدها )التـي تشـمل و دات املحققـة و جـو يتم املحاسبة على دمـج األعمـال باسـتخدام طريقـة الشـراء املحاسـبية. يتضـمن ذلـك امل

دة الهيكلـــة املســـتقبلية( لألعمـــال تســـتثني إعـــاو املحتملـــة  االلتزامـــاتبـــات )التـــي تشـــمل و املطلو ســـة غيـــر املثبتـــة( و دات غيـــر امللمو جـــو ســـابقا امل

 بالتكلفــــة باعتبارهــــا الفــــائض فــــي تكلفــــة الشــــراء علــــى صــــافي القيمــــة العادلــــة لحصــــة و املســــتح
ً
ذة بالقيمــــة العادلــــة. يــــتم إدراج الشــــهرة مبــــدئيا

فـة ، يـتم قيـاس الشـهرة بالتكلبعد االعتـراف املبـدئيو التي يمكن تحديدها. و االلتزامات املحتملة املشتراة و بات و املطلو دات و جو الشركة من امل

 أيــة خســائر متراكمــة نتيجــة انخفــاض القيمــة. يــتم اختبــار االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة ســن
ً
 و ناقصــا

ً
د أيــة و جــو بفتــرة أقــل مــن ذلــك عنــد  أويا

 تغيرات تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الشهرة.  أوأحداث 
 

 املعداتو املمتلكات 

يــتم االعتــراف بتراجــع القيمــة و أي خســائر متراكمــة لالنخفــاض. و التكلفــة بعــد طــرح االســتهالك املتــراكم املعــدات بســعر و يــتم إدراج املمتلكــات 

ذلـك باسـتخدام طريقـة القسـط الثابـت. تـتم و قعـة، و دات )باستثناء األراض ي( ناقص مدى فتـرة الخدمـة املتو جو تقييم امل أولشطب التكلفة 

طريقــة االســتهالك فــي نهايــة فتــرة كــل تقريــر مــع أثــر أي تغيــرات فــي التقــدير املحتســب علــى و  العمــر االفتراضــ يو مراجعــة العمــر اإلنتــادي املقــدر 

دات علــى أســاس الفتــرات املقــدرة و جــو يــتم تقيــيم االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر االفتراضــ ي للمو أســاس مســتقبلي. 

 الستعمالها كما يلي:
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  تتمة - املعداتو املمتلكات 
  

ى مباني مستأجرةو أثاث    اتو سن ٥ – ١          تحسينات ع

ي أجهزة مكتبية   اتو سن ٥ – ٣          برامج و ، أجهزة حاسب ا

  اتو سن ٤            سيارات

  سنة ٤٠            مباني
  

ــراف بــأي مــن عناصــر  ــر املتو عنــدما يكــ أو املعــدات عنــد االســتبعاد و املمتلكــات يــتم إلغــاء االع ائــد اقتصــادية مــن و قــع تحقيــق فو ن مــن غ

ن املتحصل و األالت بيع أي من  أو الخسائر الناتجة عن استبعاد  أو اصل لألصل. تحدد األرباح و جراء االستخدام املت املعدات بالفرق ب

رية لألصل و  من البيع ي بيان الدخلو القيمة الدف   .حدو امل يتم تسجيلها 
  

ر املاليةو جو انخفاض قيمة امل   دات غ

ــي قيمتــهو جــو يفيــد بتعــرض أي مــن املدليــل  دو جــو عــن  تقييًمــا تبحــث فيــهعــة بتــاريخ كــل تقريــر و املجم تجــري  جــد و  إنو . دات النخفــاض 

ى ذلك،  ي القيمة، تقـ ي و عندما يتطلب إجراء اختبار سن أو أي دليل ع رداد. و م املجمو لالنخفاض   يمثـلعـة بتقـدير املبلـغ القابـل لالسـ

رداد القيمة العادلة لألصل   تكاليف البيع و حدة تو  أو مبلغ األصل القابل لالس
ُ
ـى. عنـدما و ليد النقد ناقصا مـا أع قيمته املسـتخدمة أ

ــي القيمــة  ليــد النقــد املبلــغ القابــلو حــدة تو  أو ز املبلــغ املــدرج لألصــل أو يتجــ  
ً
ــر األصــل منخفضــا رداد، يعت ــى املبلــغو لالســ  يــتم تخفيضــه إ

رداد.  ي بيان الدخل املو القابل لالس راف بخسائر انخفاض القيمة    حد.و يتم االع
  

ل أثنـاء تقيـيم القيمـة املسـتخدمة باسـتخدام سـعر خصـم مـا قبـيتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية للقيمـة العادلـة الحاليـة لهـا و 

ــى األصــل. أثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة و د و ق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــو الــذي يعكــس تقييمــات الســو الضــريبة  املخــاطر املقتصــرة ع

 تكاليف البيع، يتم استخدام نم
ً
ذج التقييم املناسب. يتم تثبيـت هـذه االحتسـابات بمضـاعفات، تقيـيم أسـعار أسـهم الشـركات و ناقصا

  فرة األخرى.و مؤشرات القيمة العادلة املت أو م و لعمل تداولةالتابعة امل
  

ــي القيمــة و جــو بالنســبة للم  بــأن خســائر االنخفــاض 
ً
دات باســتثناء الشــهرة، يــتم إجــراء تقيــيم بتــاريخ التقريــر فيمــا إذا كــان هنــاك مؤشــرا

 ربمــا لــم تعــد م
ً
 أو املبلــغ املمكــن تحصــيله لألصــل بتقيــيم  ذلــك املؤشــر  دو جــو عــة عنــد و م املجمو تقــو انخفضــت.  أو دة و جــو املثبتــة ســابقا

راضـات املسـتخدمة لتحديـد و حدة تو  ـي االف ر   فقط إذا كان هناك تغ
ً
ي القيمة املثبتة سابقا ليد النقد. يتم عكس خسائر االنخفاض 

رة. إن عملية العكس محـد ي القيمة األخ ريـة دة لكـي ال تزيـد القيو مبلغ األصل املمكن تحصيله منذ تثبيت خسائر االنخفاض  مـة الدف

ـراف بخسـارة  أو لألصل عن املبلغ املمكن تحصيله،  الك، إذا لـم يـتم االع يزيد عـن املبلـغ املـدرج الـذي سـيتم تحديـده، بعـد طـرح االسـ

ي سن ي القيمة لألصل  ي بيان الدخل املو االنخفاض  راف بذلك العكس    حد.و ات سابقة. يتم االع
  

ي قيمة ا رات املستقبلية.ال يمكن عكس خسائر االنخفاض  ي الف   لشهرة 
  

  

  

راف بالدخل   االع

ـى الرسـو إن إيرادات الف ـا باسـتخدام طريقـة الفائـدة و ائد باإلضافة إ ـراف  ي يـتم االع ـي لألصـل املـا  مـن العائـد الفع
ً
ـر جـزءا ـ تعت م ال

راف بإيرادات الفو الفعلية إال إذا كان مشك ي تحصيلها. يتم تعليق االع  
ً
  دات املالية منخفضة القيمة.و جو تصبح امل ائد عندماو كا

  

ــي اســتالم الــدفعات (شــرط أن يكــالتأكــد أربــاح االســتثمارات عنــدما يــتم  اتإيــراد تقيــد ن  ن مــن املحتمــل أن املنــافع و مــن حــق املســاهم

ى املجمو االقتصادية س   ).هيمكن االعتماد عليجدت، يمكن قياسها بشكل و التكاليف، إن و اإليرادات و عة و ف تتدفق إ
  

ي تاريخ و الت و العمو م و يتم احتساب الرس   .ث املعاملةو حداملصاريف 
  

  املخصصات 

راف باملخصصات عندما يك ى املجمو يتم االع ام ع ي) نتيجة لحدث سابق  أو ني و عة (قانو ن هناك ال من املحتمـل أن يطلـب و استنتا

ام و عــة تســو مــن املجم ــ ــا كمخصــص تعــد أفضــل و يكــو ية االل ــرف  ام بشــكل يعتمــد عليــه. إن القيمــة املع ــ ن باإلمكــان تقــدير مبلــغ االل

ن االعتبــار املخــاطر و التقــديرات للمقابــل املطلــ ــرة املحاســبية، مــع األخــذ بعــ ايــة الف ــي  امــات الحاليــة كمــا  التقــديرات و ب لتســديد االل

امــــات. عنــــد قيــــاس املخ ــــر املؤكــــدة املحيطــــة باالل ي، فــــإن قيمتــــه غ ام الحــــا ــــ ــــى أســــاس التــــدفق النقــــدي املقــــدر لتســــديد االل صــــص ع

ــي القيمــة الحاليــة لتلــك التــدفقات النقديــة (عنــدما يكــ ريــة  رداد بعــض و هريــا). عنــد تو ن أثــر القيمــة الزمنيــة للمــال جو الدف  أو قــع اســ

ام من طرف ثالث، فإنه يتمو جميع املنافع االقتصادية املطل  مـن  بة لتسديد االل
ً
تسجيل املبالغ املدينة كأصل إذا مـا تـم التأكـد فعـال

  ق.و ثو ن املبالغ املدينة قابلة للقياس بشكل مو أن تكو ف يتم تحصيلها و أن التسديدات س
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ى أساس األسهم   دفعات ع

م كبـــار املســـؤ و املـــبعـــض يتلقـــى  ن (مـــن ضـــم ـــي املجمو ظف ن)  ـــى و ل يضـــات حســـب قيمـــة األســـهم حيـــث يقـــدم و شـــكل تععـــة مكافـــآت ع
ى أساس أسهم امللكية") امللكية ق و ات حقو ن الخدمات مقابل أدو ظفو امل   ("معامالت ع

  

  

  

  

ى أساس أسهم امللكية    معامالت ع
ــى أســاس أســهم امللكيــة مــع املــ ن يــتم قياســها بــالرجو إن تكلفــة املعــامالت ع ــى القيمــة العادلــة بتــاريخ مــنح املكافــو ظف آت. يــتم تحديــد ع إ

ر مناسب.و القيمة العادلة باستخدام نم   ذج تسع
  

  

ـــي الحقـــ ـــا شـــر و يـــتم تثبيـــت تكلفـــة املعـــامالت ، باإلضـــافة للزيـــادة املقابلـــة  ـــ أنجـــزت ف ـــرة ال ـــى مـــدى الف تنتهـــ بتـــاريخ و ط األداء و ق، ع
ن ("تاريخ و استحقاق املكافأة للم ي املثبت عن مو "). إن املصر االستحقاقظف ى أساس أسهم امللكيـة بتـاريخ كـل تقريـر ف الك عامالت ع

ـرة املـنح السـتحقاقح تـاريخ ا ـت فيـه ف ـ سـيتم منحهـا و ات الحقـو عـة لعـدد أدو التقـدير األمثـل للمجمو ، يعكـس املجـال الـذي ان ق ال
ــــى بيــــان اإليــــراداتو املحــــ أو ف و . إن املبلــــغ املصــــر عنــــد االســــتحقاق ــــرة حــــدو امل ل إ نو منــــافع املــــو ب اتــــو املســــجلة ضــــمن ر و  للف يمثــــل  ظف
ي املصر  ي بداية و الحركة  ي املثبت  راف بأي مصاريف للمكافآت ال لم تو ف الك رة. لم يتم االع ائي ستحقاية الف   .بشكل 

  

نو اية الخدمة للممنافع    ظف
ن. تســتو ايــة الخدمــة للمــمنــافع اجبــة الــدفع لقــاء و ين مخصصــات للمبــالغ الو عــة بتكــو م املجمو تقــ ند املبــالغ املســتحقة الــدفع عــن ظف

ــــائي املنــــافع هــــذه  ـــــى الراتــــب ال ن خضــــو ل مــــدة الخدمــــة للمـــــو طـــــو ع ـــــرة الخدمــــة. يؤخــــذ مخصـــــص و ظف  إلتمــــام الحـــــد األدنــــى مــــن ف
ً
عا

رة الخدمة.نافع املقعة لهذه و للتكاليف املت ى مدى ف   ع
  

ن مو ص املو بخص ي صند عةو لة اإلمارات العربية املتحدة، تقدم املجمو اط دو ظف ق تقاعد تم تأسيسـه مـن قبـل الهيئـة و مساهمات 
تحتســــب كنســــبة مــــن و  ١٩٩٩لســــنة  ٧مــــارات العربيــــة املتحــــدة رقــــم لــــة اإل و ن دو طبقــــا لقــــانالتأمينــــات االجتماعيــــة و العامــــة للمعاشــــات 

امات املجمو اتب املو ر  ن. تقتصر ال ى هذه املساهمات و ظف   ال تحّمل للمصاريف عند استحقاقها.و عة ع
  

  ملعامالت بالعمالت األجنبيةا
ــ تعمــل و ــي البيانــات املاليــة مــن كــل مــن شــركات املجم املدرجــةد و البنــ تقــاس ــي البيئــة االقتصــادية ال عــة باســتخدام العملــة الرئيســية 

ــا الشـــركة ("العملـــة  املســـتخدمة ة ـــي العملـــو لـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة و حـــدة بـــدرهم دو "). تعـــرض البيانـــات املاليـــة املاملســـتخدمةف
   .للشركة

  

ي تاريخ و املطلو دات و جو امليتم ترجمة  ي بات النقدية بالعمالت األجنبية  ى الدرهم بمبيان املركز املا ـيو إ  جـب أسـعار الصـرف السـائدة 
يتاريخ  ي سعر الصرف ضمن بيان الدخل امل أو . يتم إظهار األرباح بيان املركز املا ر    حد.و الخسائر الناتجة عن التغي

  

ي. حيـد و التبات الشركات التابعة عند و مطلو دات و جو يل مو يتم تح يـل و يـتم تحو باسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة بتـاريخ التقريـر املـا
ــا باســتخدام مت البيانــات املاليــة  حيــدو قــات العمــالت االجنبيــة الناتجــة عــن تو تــدرج فر  ســط أســعار الصــرف لتلــك الســنة.و نتــائج عمليا

ى أساس و  ).و ق امللكية مباشرة ضمن الدخل الشامل (مو حقاملحاسبة ع
ً
ر املسيطرة إن كان مناسبا ى األطراف غ   زعة إ

  

ـــي الــدخل الشـــامل األخـــر  جمـــوععنــد بيـــع منشــأة أجنبيـــة فــإن املبلـــغ امل ـــرف بــه  ـــي و املؤجــل املع ــراكم  ق امللكيـــة و ــي حقـــ بنــد منفصـــلامل
ر و  ي بيان الدخل املاملتعلق بتلك العمليات األجنبية املحددة يتم االع   الخسائر عند البيـع. أو حد كجزء من األرباح و اف به 

  

  ما يعادله و النقد 
ـي اإليـداعات النقديـة و مـا يعادلـه ألغـراض بيـان التـدفقات النقديـة املو يتمثل النقد  ـ تسـتحق خـالل و حـد  رة األجـل ال اإليـداعات قصـ

  أقل. أو م و ي ٩٠
  

  

  

  أسهم الخزينة
ـى أسـاس املتو ق امللكيـة و ذة (أسـهم الخزينـة) مـن حقـو سـهم املسـتحيتم خصم اسـتثمارات األ  سـط املـرجح للتكلفـة. لـم يـتم و تحتسـب ع

راف بأية خسائر  ي بيان الدخل عند شراء، بيع، إصدار  أو االع   عة.و ق امللكية التابعة للمجمو ات حقو إلغاء أد أو أرباح 
  

  
  

راضات املحاسبية الهامة . ٤ ر املؤكدةتقديرات املصادر األساسية للو االف   غ

ريــــــة و تقــــــديرات و عــــــة، يتطلــــــب مــــــن اإلدارة القيــــــام بأحكــــــام، و ر تطبيــــــق السياســــــات املحاســــــبية للمجمو ــــــي طــــــ راضــــــات للقيمــــــة الدف اف
ـــرة التاريخيـــة و د مصـــادر أخـــرى مؤكـــدة. يـــتم تحديـــد هـــذه التقـــديرات و جـــو بـــات لعـــدم و املطلو دات و جـــو للم ـــى أســـاس الخ راضـــات ع االف

  ذات العالقة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.امل األخرى و العو 
  

ـا و يتم مراجعة هذه التقـديرات  ـ يـتم ف ـرة ال ـي الف ـى التقـديرات املحاسـبية  ـراف بالتعـديالت ع راضـات بشـكل مسـتمر. يـتم االع االف
ــي حالــة أن التعــديالت الناتجــة عــن إعــادة التقيــيو إعــادة تقيــيم هــذه التقــديرات  ــي حالــة كــذلــك  ــرة فقــط. أمــا  ــى تلــك الف ن و م تــؤثر ع

ـــــرة الحاليـــــة  ـــــي الف ـــــرات الحاليـــــة و التعـــــديالت الناتجـــــة عـــــن إعـــــادة تقيـــــيم التقـــــديرات تـــــؤثر  ـــــي الف ـــــرات املســـــتقبلية فيـــــتم تســـــجيلها  الف
  املستقبلية.و 
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 تتمة - املصادر األساسية للتقديرات غير املؤكدةو االفتراضات ا حاسبية الهامة .4
 التقديرات الهامة في تطبيق السياسات ا حاسبية

 

 التـي لهـاو عـة و تقديرات، التي استخدمتها اإلدارة في عمليـة تطبيـق السياسـات املحاسـبية للمجمالتي تتضمن  غير تلكاملهمة،  ر و فيما يلي األم

 حدة.و هريا على القيم املعترف بها في البيانات املالية املو تأثيرا ج
 

 مبدأ االستمرارية
 ارد التـي تمكنهـا مـنو عـة لـديها مـن املـو نـت لـديها قناعـة بـأن املجمو تكو ة، عـة علـى االسـتمرار كمنشـأة مسـتمر و قامت اإلدارة بتقييم قدرة املجم

ك حقيقية من شأنها الحد مـن قـدرة و ة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكو عال و ر. و االستمرار في تنفيذ أعمالها للمستقبل املنظ

 حدة ال يزال يتم إعدادها على أساس مبدأ االستمرارية.و ة امللذلك، فإن البيانات املاليو اصلة العمل كمنشأة مستمرة. و عة ملو املجم
 

 دات املاليةو جو تصنيف امل
الغـرض منهـا، و دات املاليـة و جـو دات املالية، في الفئات املبينة فـي إيضـاح السياسـات املحاسـبية الهامـة، علـى طبيعـة املو جو يعتمد تصنيف امل

 يتطلب ممارسة االفتراضات من قبل اإلدارة. قت االعتراف املبدئي الذيو يتم تحديد ذلك التصنيف و 
 

 ات املاليةو القيمة العادلة لألد
ليــــة اق املاو غيـــر املدرجــــة فـــي األســـو حـــد و بـــات املاليـــة املســـجلة فـــي بيـــان املركـــز املـــالي املو املطلو دات املاليـــة و جـــو يـــتم تحديـــد القـــيم العادلـــة للم

يــتم اســتنباط مــدخالت هــذه النمــاذج مــن بيانــات و نمــاذج حســابية.  تخداماســالتــي تتضــمن و النشــطة باســتخدام تقنيــات مختلفــة للتقيــيم 

تتضـمن هـذه و ظة، يجب القيام بافتراضات لتقدير القيم العادلـة. و ق امللحو افر بيانات السو لكن عند عدم تو ظة، إن أمكن، و ق امللحو الس

 و ذج مثل تقديرات االرتباط و مدخالت النمو لة و االفتراضات اعتبارات السي
 
ل  ب ملشتقات غير مؤرخة.التق 

 

 يليو د االيجار التمو عقو  السلفياتو ض و خسائر االنخفاض في قيمة القر 
بتاريخ كل تقرير مالي لتقييم مـا إذا كـان مـن  وعقود االيجار التمويلي السلفياتو ض و م اإلدارة بمراجعة خسائر االنخفاض في قيمة القر و تق

با في تقيـيم و ن التقدير من اإلدارة مطلو ص، يكو جه الخصو على و حد. و الدخل امل ري تسجيل مخصص لالنخفاض في القيمة في بيانو الضر 

تعتمـــد تلـــك التقـــديرات علـــى االفتراضـــات بشـــأن عـــدد و ب. و قـــت التـــدفقات النقديـــة املســـتقبلية عنـــد تحديـــد حجـــم املخصـــص املطلـــوو قيمــة 

 صص.اقعية، األمر الذي تغيرات مستقبلية على املخو قد تختلف النتائج الو امل و الع
 

 مخصـص شـامل لالنخفـاض فـي القيمـة مقابـل و إضافة إلى مخصصات محددة مقابل األرصدة الفرديـة الهامـة، فـإن املجمو 
ً
عـة أخـذت أيضـا

الــــذي تحمــــل خطــــر كبيــــر عنــــد عــــدم القــــدرة علــــى و التعــــرض )يتضــــمن املتطلبــــات ذات الصــــلة باملصــــرف املركــــزي لإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة( 

 ال، على الرغم من أنها غير محددة بشكل خاص على أنها منخفضة القيمة.أو يه عندما تم منحها السداد أكبر مما كانت عل
 

 للبيعاملتاحة انخفاض قيمة االستثمارات 
جماعيـــة قـــد  أوة للبيـــع فرديـــة تاحـــعيا علـــى أن اســـتثمارات مو ضـــو عـــة بتـــاريخ كـــل تقريـــر تقييمـــات تحـــدد إذا كـــان هنـــاك دلـــيال مو املجم تجـــري 

 القيمة.تعرضت النخفاض 
 

 أول و مطــعي النخفــاض القيمــة انخفــاض و ضــو للبيــع، يتضــمن الــدليل املمتاحــة ق امللكيــة املدرجــة كاســتثمارات و بالنســبة الســتثمارات حقــو 

املقاسة كفرق بين  –د دليل على انخفاض القيمة، فإن الخسارة املتراكمة و جو عند و هري في القيمة العادلة لالستثمار أقل من التكلفة. و ج

قـت سـابق فـي بيـان و القيمة العادلة الحالية، ناقص أي خسـارة انخفـاض فـي القيمـة علـى تلـك االسـتثمارات املعتـرف بهـا فـي و اذ و االستح تكلفة

حــد. ال يــتم عكــس أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة و إعــادة االعتــراف بهــا فــي بيــان الــدخل املو ق امللكيــة و يــتم شــطبها مــن حقــ – حــدو امل الــدخل

حـد. يـتم االعتـراف بالزيـادات الالحقـة فـي القيمـة العادلـة لتلـك االسـتثمارات فـي الـدخل و ق امللكيـة خـالل بيـان الـدخل املو على اسـتثمارات حقـ

 الشامل األخر تحت بند "احتيـاطي إعادة تقييم االستثمارات".

دات ماليــة محملــة بالتكلفـــة و جـــو ر كمللبيــع، يـــتم تقيــيم الــنقص فـــي القيمــة بنــاء علـــى نفــس املعــاييكمتاحــة ات الــدين املصـــنفة و فــي حالــة أدو

يـــتم إدراجهـــا كجـــزء مـــن إيـــراد و تســـتمر الفائـــدة متراكمـــة بنســـبة الفائـــدة الفعليـــة األصـــلية علـــى القيمـــة الدفتريـــة املخفضـــة لألصـــل و املطفـــأة. 

عي إلــى حـدث تـم بعــد و ضـو مكــان مـن املمكـن نسـب الزيــادة بشـكل و ات الحقـة، و فـي حـال زادت القيمــة العادلـة ألداة املداينـة، فــي سـنوالفائـدة. 

 حد.و بيان الدخل املضمن حد، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة و ن الدخل املااالعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بي
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  تتمة - غير املؤكدة املصادر األساسية للتقديراتو االفتراضات ا حاسبية الهامة  .4
 التقديرات غير املؤكدة 

قــد تتســبب  عاليــةالتــي لهــا نســبة مخــاطرة و االفتراضــات غيــر املؤكــدة األخــرى بتــاريخ التقريــر و صــة باملســتقبل فيمــا يلــي أهــم االفتراضــات الخا

 بات خالل السنة املالية القادمة. و املطلو دات و جو هري للقيمة الدفترية للمو بتعديل ج
 

 تقييم االستثمارات في األسهم غير املدرجة
 مما يلي:و درجة بشكل طبيعي على يستند تقييم االستثمارات في األسهم غير امل

ً
 احدا

 ق حديثة بين أطراف مستقلة املصالحو صفقات س 

  مماثلة بشكل كبيرالقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى 

 خصائص املخاطرو د تتضمن نفس األحكام و ل بها لبنو معمو لة و امة بنسب متدو قعة املخصو التدفقات النقدية املت 

  نماذج تقييم أخرى 
 

عـة أسـاليب و تقـدر املجمو هري. و امل الخصم ألسهم استثمارات امللكية غير املدرجة إجراء تقيـيم جـو عو يد التدفقات النقدية يتطلب تحدو 

فـي األداة نفسـها  ملحوظـةق الحاليـة و تجـري اختبـارات عليهـا للتأكـد مـن  ـحتها باسـتخدام أسـعار مـن معـامالت السـو ريـة و رة دو التقييم بصـ

 ملتاحة املمكن مالحظتها.ق او غيرها من بيانات الس أو
 

 ات املاليةو القيمة العادلة لألد .5
 

 ب التقييم :و ات املالية حسب أسلو الكشف عن القيمة العادلة لألدو عة التسلسل الهرمي التالي لتحديد و تستخدم املجم

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

، إمـا بشـكل مباشـر ملحوظـةعلـى القيمـة العادلـة املسـجلة التـي  تـأثير جـوهري اليب تقيـيم أخـرى تسـتعمل مـدخالت لهـا : أس 2 ى و املست -

 غير مباشر ؛  أو

 ق.و في الس ملحوظةعلى القيمة العادلة املسجلة التي ال تستند على بيانات  تأثير جوهري : أساليب تستخدم مدخالت لها  3 ى و املست -

 املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفها : داتو جو مللتحليال ل التالي و يبين الجد

 2017ديسمبر  31 
 عو ا جم 3 ى و مست 2 ى و مست 1 ى و مست 
     

     موجودات مالية

     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

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

  15,160     -   15,160     -  متاحة للبيع

     استثمارات أخرى 

  343,983   379   85,170   258,434  والخسائرأاألرباح محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 9,043 9,012 31    - متاحة للبيع

     ى ذمم مدينة وأرصدة دين أخر 

  3,745  -  3,745  -  أدوات مشتقة

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

  بات ماليةو مطل
 (891) - - (891) والخسائرأاألرباح محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
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 ةتتم -ات املالية و القيمة العادلة لألد .5
 2016ديسمبر  31 

 عو املجم 3 ى و مست 2 ى و مست 1 ى و مست 
     دات ماليةو جو م

     استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 18,501 - 18,501 - والخسائرأاألرباح القيمة العادلة من خالل ب محتفظ بها

 15,692 - 15,692 - متاحة للبيع

     خرى استثمارات أ

 122,903 379 674 121,850 والخسائرأاألرباح محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 9,059 9,043 16 - متاحة للبيع

 121,850 34,883 9,422 166,155 

  بات ماليةو مطل
 - - - - والخسائرأاألرباح ل محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال

 

 املالية املسجلة بالقيمة العادلة داتو جو امل

ات املاليـة التـي يــتم تسـجيلها حسـب القيمـة العادلـة باســتخدام أسـاليب التقيـيم. تشـمل هــذه و صـف لتحديـد القيمــة العادلـة لـألدو فيمـا يلـي 

 ات.و ق عند تقييم األدو أي مشارك في السم بها و قد يق افتراضاتهي و عة و املجم افتراضاتالتقديرات 
 

 الخسائرو أمقيمة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح 

تقنيــات تقيــيم  أواق النشـــطة و أســعار األســـ باســتعمالالخســائر و أمــن خــالل األربــاح  حــتفظ بهــا بالقيمــة العادلــةامل االســتثماراتيــتم تقيــيم 

التـي تسـتثمر فـي و غيـر مدرجـة و صـناديق مدرجـة و سـندات و علـى أسـهم تشمل هذه الفئـة و ق. و ظة في السو غير ملحو ظة و تتضمن بيانـات ملح

ل و اق مــن أســعار تــدو ظــة بالســو ن البيانــات امللحو ق. تتكــو ظــة فــي الســو غيــر ملحو ظــة و مــة علــى اســاس بيانــات ملحرها مقي  و هــي بــد داتو جــو م

ظـــة فتشــــمل و اق األســــهم. أمـــا البيانـــات غيــــر امللحو رات أســـالحركـــة فــــي مؤشـــو اق النشــــطة ، أســـعار صـــرف العمــــالت األجنبيـــة و األســـهم باألســـ

 ق.و لة في السو السيو معدالت الخصم و قع في املستقبل، و االفتراضات املتعلقة باألداء املالي املت
 

 ة للبيعتاحم

صــناديق أســهم و مدرجــة غيــر و ن مــن أســهم مدرجــة و التســعير تتكــ أوللبيــع املقيمــة باســتخدام تقنيــة التقيــيم  املتاحــةإن االســتثمارات املاليــة 

ظـــة فـــي و غيـــر ملحو ظـــة و مـــزيج مـــن بيانـــات ملحو قية و االســـعار الســـباســـتخدام  داتو جـــو املق. تقـــدر قيمـــة هـــذه و خاصـــة غيـــر مدرجـــة فـــي الســـ

االفتراضـــات االقتصـــادية و املخـــاطر، و ص األداء املـــالي املســـتقبلي، و ق تشـــمل افتراضـــات بخصـــو ظـــة فـــي الســـو ق. إن املـــدخالت غيـــر امللحو الســـ

 قع الجغرافي للشركة املستثمر فيها.و املو قة بالصناعة املتعل
 

 ات املالية بالقيمة العادلةو من األد 3 ى و املستحركة 

 .3ى و املستو  1ى و يالت بين املستو لم تجر خالل السنة أية تح
 

 يلها حسب القيمة العادلة :التي يتم تسج 3 ى و املستفي  دات املاليةو جو الختامية للمو ية لألرصدة االفتتاحية و تس ل التاليو يبين الجد
 2017ديسمبر  31 
 

 رصيد في ال
 2017 يناير  1

 (ةربح/)خسار 
مدرجة  

بيان ضمن 
 الدخل

 (ةربح/)خسار 
مدرجة ضمن 
الدخل الشامل 

 مبيعات مشتريات األخر

ي ت و تح
من/)إلى( 

 ياتو املست
 2و 1 

 الرصيد في
ديسمبر  31

2017 

        استثمارات أخرى 
ــة العادلــــة محــــتف ــا بالقيمــ ظ بهــ

ـــالل  األربــــــــــــــــــــــــــــاح مــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــ
 379 - - - - - 379 والخسائر
 9,012 - - - - (31) 9,043 متاحة للبيع

 9,422 (31) - - - - 9,391 
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 تتمة -ات املالية و القيمة العادلة لألد .5
 تتمة - قيمة العادلةدات املالية املسجلة بالو جو امل

 تتمة - ات املالية بالقيمة العادلةو من األد 3ى و حركة املست

 2016ديسمبر  31 
 

 رصيد في ال
يناير  1

2016 

 ربح/)خسارة(
مدرجة  

ضمن بيان 
 الدخل

 ربح/)خسارة(
مدرجة ضمن 
الدخل 
 مبيعات مشتريات الشامل األخر

تحويالت 
من/)إلى( 
 املستويات

 2و 1 

 الرصيد في
ديسمبر  31

2016 
        استثمارات أخرى 

محـتفظ بهــا بالقيمـة العادلــة مــن 

 379 - - - - (566) 945 خالل األرباح والخسائر

 9,043 - - - - (412) 9,455 متاحة للبيع
 10,400 (978) - - - - 9,422 
 

 مما يلي:حد و الدخل املاملدرجة ضمن بيان و  3 ى و املستاملدرجة تحت ات املالية و الناتجة من األد األرباح والخسائرن و تتك
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

    استثمارات أخرى 

 (978)  (31) خسائر غير محققة  
 

 3 ى و املستاملالية من  داتو جو مالرئيسية على القيمة العادلة لل االفتراضاتتأثير تغيرات 

 لة حسب صنف األداة:و نة املعقباستخدام االفتراضات البديلة املمك 3 ى و املستات من و ل التالي مدى تأثر القيمة العادلة لألدو يبين الجد
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 

 القيمة الدفترية
 االفتراضاتتأثير 

 لةو البديلة املعق
 

 القيمة الدفترية
 االفتراضاتتأثير 

 لةو البديلة املعق
      استثمارات أخرى 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 95 379  95 379 والخسائرأاألرباح 

 1,809 9,043  1,802 9,012 متاحة للبيع

 9,391 1,897  9,422 1,904 
 

 التالي: وظة األساسية على النحو عة بتعديل املدخالت غير امللحو لة قامت املجمو من أجل تحديد االفتراضات البديلة املمكنة املعق

انخفــاض القيمــة العادلــة لــألداة و الخســارة مــن خــالل زيــادة و  عــن الســداد عــة بتعــديل احتمــاالت التخلــفو لــدين: قامــت املجمســندات ا -

 ٪. 25بنسبة 

لـة املمكنـة. و عـة مـن البـدائل املعقو لة ضـمن مجمو عـة بتعـديل افتراضـات معـدل السـيو : قامـت املجمسـهماال و  استثمارات فـي الصـناديق -

 حسب خصائص كل استثمار.يختلف مدى تأثير التعديل 

 ات املالية.و القيمة العادلة لألدو هري بين القيمة الدفترية و جد فرق جو ال ي
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 ادارة ا خاطر املالية .6
 املقدمة

د املخــــاطر و مراقبــــة مســــتمرة، خاضــــعة لحــــدو قيــــاس و  عــــة مــــدارة مــــن خــــالل عمليــــة تعريــــفو إن املخــــاطر املتأصــــلة املتعلقــــة بأنشــــطة املجم

ق )التــــي تشــــمل مخــــاطر أســــعار الفائــــدة، و مخــــاطر الســــو لة و مخــــاطر الســــيو عــــة ملخــــاطر االئتمــــان و أخــــرى. تتعــــرض املجمأســــاليب مراقبــــة و 

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

 هيكل ادارة ا خاطر

عة. يدرك مجلس اإلدارة أهمية إدارة املخاطر و املجم مراقبة املخاطر املتعلقة بأنشطةو ل بشكل تام عن تحديد و يعتبر مجلس اإلدارة مسؤ 

 ازي مع درجة املخاطر لدى املساهم.و بالت
 

لكل شـركة تابعـة و كمة و يضها للجنة الحو ق تم تفو السو لة و السيو عة إلدارة مخاطر االئتمان و اسعة لدى املجمو انين و إن السلطة إلنشاء ق

 اسعة.و عة الو انين املجمو لضمان التقيد بقاالدارية لجنة العليها من طرف يتم اإلشراف عة و املجماسعة لدى و لكن املخاطر الو 
 

 مخاطر االئتمان

مراقبــة اإلجــراءات. يــتم و افقــات االئتمانيــة و ث خســائر بســبب التخلــف عــن الــدفع تــتم مراقبتهــا بتطبيــق املو مخــاطر حــد أومخــاطر االئتمــان 

ضـع األنظمـة الخاصـة و ل كمـةو الحلجنـة لية إلـى و كـل املسـؤ و تو مجلـس اإلدارة  اسـطةو ضع األنظمة للحد مـن التعـرض للمخـاطر االئتمانيـة بو 

رة مســتقلة مــن قبـــل و إدارتهــا بصــو متطلبــات الضــمان يــتم مراقبتهـــا و التركــز و  ةالصـــالحيو د الشــاملة و الحــدب التقيــداالســتراتيجية. و باألعمــال 

 إدارة املخاطر.
 

ك و ات التخفيض ألية أرصدة مشكو خطو املخصصات و افقة على التعرضات و املو ة ضع الذمم املدينو رية لو بمراجعة داملخاطر ادارة م و تق

 . التنظيميةو جيهات الداخلية و التو ضمن السياسات  في تحصيلها
 

 الحد األقص ى للتعرض  خاطر االئتمان
 تعزيزات ائتمانية أخـرى،و ضمانات قبل األخذ في الحسبان أية حد و املإن الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان لعناصر بيان املركز املالي 

 مدرج أدناه: 
 

الحد األقصـ ى  مجموع 
 للتعرض

الحـــــــد األقصـــــــ ى  مجمـــــــوع
 للتعرض

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
   

 346,610  148,063  كو دائع لدى البنوو نقد 

  24,024  57,980  أرصدة مدينة أخرى و ذمم مدينة 

 609,026  449,163  يليو د إيجار تمو عقو سلفيات و ض و قر 

   استثمارات أخرى 

 12,113  101,060  والخسائرأاألرباح محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  -

 756,266 991,773 

   

 1,899  1,939  بات محتملةو مطل

 67,199  67,199  التزامات
   

 69,138 69,098 

 1,060,871 825,404 ع التعرض  خاطر االئتمانو مجم
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 تتمة - ادارة ا خاطر املالية .6

 تتمة - مخاطر االئتمان

 تتمة - الحد األقص ى للتعرض  خاطر االئتمان

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

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

االمارات  

العربية 

 املتحدة

ل مجلس و د

 الخليجي تعاون ال

 األخرى 

سط و الشرق األ 

 شمال إفريقياو 

 األخرى 

أميركا 

 باو ر أو  الشمالية

 آسيا

 عو ا جم أخرى 

  148,063   -   2,745   513   12,597   35,298   96,910  نقد وودائع لدى بنوك

  70,094   4   2   -   9,069   29,053   31,966  ينة أخرى ذمم مدينة وأرصدة مد

  449,163   68   -   -   21,433   165,762   261,900  قروض وسلفيات وعقود إيجار تمويلي

  81,651   -   -   -   -   81,651   -  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

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

  353,026   738   1,898   -   2,776   101,998   245,616  استثمارات أخرى 

  32,187   -   -   -   329   3,298   28,560  املمتلكات واملعدات

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

 1,300,496 39 7,330 1,132 3,620 515,724 772,651 2016ديسمبر  31 -مجموع املوجودات
 

 التعزيزات االئتمانية األخرى و الضمانات 

راق و األ و اع الضمانات تشمل بشكل رئيس ي النقد و بة على تقييم مخاطر االئتمان للطرف املقابل. إن أنو ع الضمانات املطلو نو مبلغ يعتمد 

 ق امللكية الخاصة.و حقو نات على سيارات و رهو السيارات و املباني و املالية السائلة 
 

ق و فقا لالتفاقيات األساسية، كما تراقب القيمة السائدة في السو تطلب ضمانات اضافية و ق و تراقب االدارة القيمة السائدة في الس

 ت عليها أثناء مراجعتها للحد املناسب من كفاية مخصص خسائر االنخفاض الدائم في القيمة.للضمانات التي حصل
 

عية االعتماد حسب و ل أدناه نو دات املالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يظهر الجدو جو عية االئتمان للمو ن عةو تدير املجم

 إلى نظام التصنيف و جو صنف امل
ً
 عة.و االئتماني لدى املجمدات املالية استنادا

 

 2017 ديسمبر  31 
  منخفضة  أو مستحقة  ال منخفضة القيمةو مستحقة غير  
 ا جموع الرئيس ي فرديا القيمة ا جموع مثالية فئة عالية فئة 

  148,063     -   148,063     -   148,063  نقد وودائع لدى البنوك
  57,980     -   57,980   57,980     -  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

  449,163   149,772   299,391   299,391     -  قروض وسلفيات وعقود إيجار تمويلي
  101,060   379   100,681   100,681     -  استثمارات أخرى 

  148,063   458,052   606,115   150,151   756,266  
 

 2016 ديسمبر 31 

  منخفضة  أومستحقة  ال منخفضة القيمةو غير مستحقة  

 املجموع الرئيس ي فرديا القيمة وعاملجم مثالية فئة عالية فئة 

  346,610     -   346,610     -   346,610  نقد وودائع لدى البنوك

  24,024     -   24,024   24,024     -  ى ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخر 

  609,026   230,455   378,571   378,571     -  قروض وسلفيات وعقود إيجار تمويلي

  12,113   379   11,734   11,734     -  استثمارات أخرى 

  346,610   414,329   760,939   230,834   991,773  
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 تتمة - مخاطر االئتمان

 تتمة - التعزيزات االئتمانية األخرى و الضمانات 
، حيث يعمل ذلك على نعبر محفظة االئتمامحدثة و رة دقيقة و على مقاييس تقييم للمخاطر بص حفاظعة الو إن من سياسة املجم

. قطاع املنتجاتو اإلقليمية و قطاعات األعمال الجغرافية  مقارنة تعرض االئتمان في كلو على املخاطر املطبقة التسهيل على اإلدارة للتركيز 

مات الرئيسية و فير املعلو ق تم معالجتها من أجل تو مات متعلقة بالسو جة بمعلو عة ممز و م بتحليالت مالية متنو إن نظام التصنيف مدع

 لسياسة و هي مقتبسة و ختلفة مع األصناف امل لتتالءمضعها و لقياس مخاطر الطرف املقابل. إن جميع التصنيفات الداخلية تم 
ً
فقا

دات الفئة العالية تمثل جميع و جو رة منتظمة. إن مو تحديثها بصو عة. يتم مراجعة تصنيفات املخاطر املعنية و التصنيف لدى املجم

ض املتأخرة و لقر إن تحليل أعمار ا اجه أي إخفاق خالل فترة التسهيل.و دات التي لم تو جو املاملثالية دات النقدية، كما تمثل الفئة و جو امل

 كالتالي: ودات املالية هو جو حسب فئة املفرديا  تفاصيل التعرضات املنخفضة القيمةو الغير منخفضة القيمة و 

 
 2017ديسمبر  31

 أو مستحقة  فرديا منخفضة القيمة الغير منخفضة القيمةو تحليل األعمار املتأخرة  
منخفضة 

  فرديا القيمة
 أقل من 

 مو ي 30
 الى 30
 مو ي 60

 الى 60
 مخصصات مو ي 90

القيمة 
 الدفترية

القيمة 
 مخصصات ةجموعا 

القيمة 
 الدفترية

قروض وسلفيات 

 وعقود إيجار تمويلي
 37,842   23,421   6,276   (4,456)   63,083   276,418  (189,729)   86,689   2149,77  

(4,103)   4,482     -     -     -     -     -  استثمارات أخرى    379   379  

  37,842   23,421   6,276   (4,456)   63,083   280,900  (193,832)   87,068   50,1511  

 
 2016ديسمبر  31

 أومستحقة  فرديا منخفضة القيمة الغير منخفضة القيمةو تحليل األعمار املتأخرة  
منخفضة 
  فرديا القيمة

 أقل من 
 مو ي 30

 الى 30
 مو ي 60

 الى 60
 مخصصات مو ي 90

القيمة 
 الدفترية

القيمة 
 مخصصات ةجموعامل

القيمة 
 الدفترية

قروض وسلفيات 

 وعقود إيجار تمويلي
 80,518   45,819  28,360   (1,347)   153,350  249,819  (172,714)   77,105   230,455  

(4,106)   4,485     -     -     -     -     -  استثمارات أخرى    379   379  

  80,518   45,819  28,360   (1,347)   153,350  254,304  (176,820)   77,484   230,834  
 

 عية االئتمان للتعرض.و ظ في نو د تراجع ملحو جو عند  املنفردةيتم تقييم االنخفاض في القيمة 
 

 لةو مخاطر السي

 فاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. للحد من هذه املخاطر قامتو عة على الو لة هي املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجمو طر السيمخا

 مي.و لة بشكل يو مراقبة السيو لة في االعتبار و دات مع أخذ السيو جو إدارة املو عة، و يل متنو عة بترتيب مصادر تمو املجم
 

ث تأثير و ن حدو دو لـة و اجه خسـائر غير مقبو ن أن تو فاء بالتزاماتها عند اسـتحقاقها، دو لة كافية للو ن لديها سيو عة الى أن يكو تهدف املجم

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

دات السائلة قصيرة األجل لتغطية و جو باتها املالية. كما تحتفظ بمحفظة للمو مطلو داتها و جو لة ملو السيو قع و التدفق النقدي املت

 املتطلبات التي تتألف الى حد كبير من ايداعات قصيرة األجل مع مؤسسات مالية.
 

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

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

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

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

 يل التزامات النقد.و السائلة الالزمة لتم داتو جو امل ويل هو . إن صافي متطلبات التماملعداتو 
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 تتمة - لةو مخاطر السي

تاريخ االستحقاق التعاقدي. لاملحددة على أساس الفترة املتبقية  بتاريخ التقريربات كما و املطلو دات و جو ل استحقاق املو جديلخص 

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

 :كما يلي 2017ديسمبر  31بات كما في و املطلو دات و جو ق املاستحقا كان
 

 

 أقل من
 أشهر3

3-12 
 أشهر

ا جموع 
قل أل الفرعي

 من سنة
1-5 
 اتو سن

 5أكثر من 
 عو ا جم اتو سن

  148,063     -   23,522   124,541   12,353   112,188  كو دائع لدى البنوو نقد 

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

  449,163     -   157,412   291,751   158,475   133,276   يليو د إيجار تمو عقو سلفيات و ض و قر 

  81,651     -   81,651     -     -     -  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

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

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

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

  1,224,611     -   464,014   760,597   309,346   451,251  داتو جو ع املو مجم
       

  125,393     -   298   125,095   53,712   71,383  ك دائنةو بن

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

  899,174   899,174     -     -     -     -  ق امللكيةو حق

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

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

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

 :كانت كما يلي 2016ديسمبر  31بات كما في و املطلو دات و جو إن استحقاق امل
 

 

 أقل من
 أشهر3

3-12 
 أشهر

املجموع 
قل أل الفرعي

 من سنة
1-5 

 سنوات
 5أكثر من 
 املجموع سنوات

  346,610     -   7,178   339,432   23,108   316,324  نقد وودائع لدى البنوك

  31,974     -   3,264   28,710   13,522   15,188  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

  609,026     -   252,379   356,647   214,694   141,953   قروض وسلفيات وعقود إيجار تمويلي

  102,584     -   61,286   41,298   22,797   18,501  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  44,766     -   44,766     -     -     -  استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  131,962     -   104,151   27,811   9,153   18,658  استثمارات أخرى*

  33,574     -   33,574     -     -     -  املمتلكات واملعدات*

  1,300,496     -   506,598   793,898   283,274   510,624  املوجودات مجموع
       

  296,944     -   100,703   196,241   145,114   51,127  بنوك دائنة

  177,763     -   5,081   172,682   84,146   88,536  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  825,789   825,789     -     -     -     -  حقوق امللكية

  1,300,496   825,789   105,784   368,923   229,260   139,663  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

    -  (825,789)   400,814   424,975   54,014   370,961  صافي السيولة املتوفرة

    -     -   825,789   424,975   424,975   370,961  السيولة املتوفرة املتراكمة
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 تتمة - لةو مخاطر السي

 في: ائدو ملالية املحملة بفبات او ضمن املطلعة و للمجم مةو غير املخص املاليةبات و طلاملتتمثل 
 

 2017ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
 3 - 12  

 أشهر
1- 5  
 عو ا جم اتو سن

 (128,157)  (321)  (55,332)  (72,504)  ك دائنةو بن

 (100,929)  (43,865)  (56,504)  (560)  أرصدة دائنة أخرى و ذمم دائنة 
 

 2016ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
 3 - 12  

 أشهر
1- 5  
 عو املجم اتو سن

 312,138 107,810 151,823 52,505 ك دائنةو بن

 78,409 2,459 63,424 12,526 أرصدة دائنة أخرى و ذمم دائنة 
 

 عة حسب تاريخ استحقاقها:و التزامات املجمو بات املحتملة و طلتاريخ انقضاء امل فيما يلي
 

 2017ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
3 - 12 

 أشهر
1- 5  
 عو ا جم اتو سن

 1,939 - - 1,939 بات محتملة و مطل

 67,199 67,199 - - التزامات

 69,138 67,199 - 1,939 عو املجم
 

 2016ديسمبر  31 
 أقل من 

 أشهر 3
3 - 12  

 أشهر
1- 5 
 عو املجم اتو سن

 1,899 - 1,730 169 بات محتملة و مطل

 67,199 67,199 - - التزامات

 69,098 67,199 1,730 169 عو املجم
 

 االلتزامات.و بات املحتملة و يتم سحب كل املطلعة أن ال و قع املجمو تت
 

 ق و مخاطر الس

ق مثل و التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في الس أوق تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة و مخاطر الس

اقف التي تسبب التعرض و ق بسبب املو لسعة ملخاطر او أسعار األسهم. تتعرض املجمو أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة 

 أسعار األسهم.و العملة  حركةو ملخاطر أسعار الفائدة، 
 

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

استراتيجية. تراقب  أواعد االستثمار لكل عمل و افقة على قو املو ريع الرأسمالية املشاو تخصيص املخاطر و ضع أهداف األداء و بات بو املطلو 

يات و ى من مستو اعد االستثمار لكل مستو مي مقابل قو اإليرادات بشكل يو ق و ى مخاطر السو عة بشكل مستقل مستو إدارة مخاطر املجم

بات التخاذ االجراءات الالزمة. كما و املطلو دات و جو جنة امليتم إعداد تقرير للو ري و تعرضات زائدة بشكل ف أوالشركة. يتم حل أي قضية 

 عة للمخاطر.و ع للتخفيف من تعرض املجمو يط أي مشر و ري تحو بات ما إذا كان من الضر و املطلو دات و جو تقرر لجنة امل
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 تتمة - ق و مخاطر الس

 مخاطر أسعار الفائدة
ت او على القيمة العادلة لألد أون احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية املستقبلية تنتج مخاطر أسعار الفائدة م

ان التغيرات املمكنة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى الخاصة ببي ول التالي الحساسية نحو املالية. يبين الجد

 عة.و حد للمجمو الدخل امل
 

 العملة
 زيادة في

 النقاط األساسية

 حساسية صافي
 ائدو إيرادات الف

 2017ديسمبر  31

 حساسية صافي
 ائدو إيرادات الف

 2016ديسمبر  31
    

 (255) 32 25 درهم اإلمارات العربية املتحدة

 (121) (34) 25 ديو ريا ل سع
 

 على و ائد لسنة و الفائدة على صافي إيرادات الفمعدالت في تأثير التغيرات املفترضة في  حدو املالدخل بيان تتمثل حساسية 
ً
احدة، استنادا

 ودات و جو للمالقيمة الدفترية بلغت  .2017ديسمبر  31في كما بات املالية غير التجارية املحتفظ بها و املطلو دات و جو السعر املتغير للم

 (. 299.339 و  166.232 – 2016ديسمبر  31) 125.625 و  57.807الي و على الت ثرة بتحركات أسعار الفائدةبات املتأو املطل
 

 عة، باستثناء التأثير الضمني على األرباح.و ق ملكية املجمو لم يكن هناك أي تأثير على حق

 

 مخاطر أسعار العم ت األجنبية
 يل العمالت األجنبية.و ات املالية بسبب التغيرات في أسعار تحو ر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدمخاطر أسعا

 

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

 االرشادات الداخلية.
 

. أن هذا التحليل يحدد التأثير 2017ديسمبر  31هرية في و عة ملخاطر جو ل التالي العمالت األجنبية التي أدت إلى تعرض املجمو يبين الجد

 31يات املطبقة في و مقابل العمالت األخرى من املست %1ية قيمة درهم االمارات العربية بنسبة و ص تقو ق امللكية بخصو حقو على األرباح 

 أوث صافي انخفاض في األرباح و ل احتمال حدو ضح القيمة السالبة في الجدو ، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى. ت2017ديسمبر 

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

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  

 العم ت

 % التغير
أسعار  في

 العم ت

 أثير علىالت
 األرباح

 ألف درهم

 التأثير على
 ق امللكيةو حق

 ألف درهم

 التأثير على
 األرباح
 ألف درهم

 التأثير على
 ق امللكيةو حق

 ألف درهم
 2 (1) (181) (1) 1+ جنيه مصري 

 - -  - (69) 1+ يتيو دينار ك

 - 2 - 2 1+ ور و ي
 

ا نظرً  الدينار األردنيو الدينار البحريني و الريال العماني و الريال القطري و دي و ل السعاالريو  اإلماراتيكل من الدرهم  العتبارالم يأخذ بعين 

 عة.و هريا على املجمو ال تمثل خطرا جو الر األمريكي و هذه العمالت بالد الرتباط
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 تتمة -ادارة ا خاطر املالية  .6

 تتمة - ق و مخاطر الس

 األسهممخاطر أسعار 
أن تأثير مخاطر أسعار األسهم  ق.و تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في أسعار الس

 كما يلي: وعة مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى هو على املجم
 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31  

 

 % التغيرات
 لسهمفي سعر ا

 التأثير على
 األرباح

 ألف درهم

 التأثير على
 ق امللكيةو حق

 ألف درهم

 التأثير على
 األرباح
 ألف درهم

 التأثير على
 ق امللكيةو حق

 ألف درهم
       تداولةاألسهم امل

 - (5,160) - (3,250)  5-  البحرين

 - (3) - (685)  5-  يتو الك

 - (347) - (4,742)  5-  اإلمارات

 - (1) - -  5-  مصر

      

 (785) (1,406) (758) (3,921)  5-  صناديق

 - (606) - (5,016)  5-  سندات
 

 مخاطر التشغيل

م ااألحداث الخارجية. ق أو االحتيال أوالخطأ البشري  بسبب أوإن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة 

قعات و ت تلبيةمراقبة البيئة لو عة الشاملة إلدارة املخاطر و إلعداد سياسات املجمالى اللجنة اإلدارية يض و مجلس اإلدارة بإعطاء التف

 املساهمين.و مجلس اإلدارة 
 

 

ضمان التقيد بالسياسات و عة و مراقبة املخاطر لدى املجمو إدارة و س قياو إطار عمل رقابي لتعريف بعة و إدارة مخاطر املجم تستعين

 عة.و الشاملة للمجم
 

 مخاطر إدارة رأس املال

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

 ق املساهمين ألقص ى حد ممكن.و حق
 

ذلك للحفاظ على املستثمرين و ية أعلى بكثير من الحد األدنى من املتطلبات، و عة باملحافظة على قاعدة رأسمال قو من سياسة املجمتك

 املستقبلية. ير االعمالو طتاستدامة املحافظة على و ق و ثقة السو الدائنين و 
 

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

    
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 369,897  215,686 نيةو املدي مجموع

 825,789  899,174 ق امللكيةو ع حقو مجم

 0.45  0.24 نيةو نسبة املدي
 

 أطراف أخرى. و ك و بنال سطة االجل لدىو متو في متطلبات قصيرة نية و املديتتمثل 

 التي يتم إدارتها كرأس مال. االحتياطاتو ق امللكية في رأس املال و قتتمثل ح
 

 

 

 كو دائع لدى البنوو نقد .   7
 

( مــع بنــك محلــي محــتفظ بهــا  30.286 – 2016ديســمبر  31) 35.875دائــع ثابتــة قيمتهــا و ك علــى و دائــع لــدى البنــو الو ع النقــد و يشــتمل مجمــ

ك صــافي مــن و دائــع لــدى االبنــو الو حــد تــم عــرض النقــد و بيــان التــدفقات النقديــة امل كضــمان مقابــل كفالــة مقدمــة للمصــرف املركــزي. لغــرض

 دائع.و هذه ال
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 أرصدة مدينة أخرى و ذمم مدينة  .8
    
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 318  5,045 مسددةذمم مدينة مقابل صفقات غير 

 4,568  7,115 العمالءب مدينة متعلقةذمم 

 6,742  24,752 يق مشتركةمبالغ مالية مستحقة من صناد

 -  3,745 موجودات مالية مشتقة

 -  6,658 موجودات محتفظ بها للبيع*

 7,950  5,456 عات مقدمةو مدف

 10,766  10,926 سلفيات وودائع

 1,630  6,397 ** أخرى 

 70,094  31,974 
 

 .تمثل قيمة قطعة أرض مستلمة كتوزيع عيني من شركة زميلة. وتنوي املجموعة بيع هذا األصل في املدى القريب* 

قـد درهـم محـتفظ بـه لـدى بنـك تجـاري وهـو رصـيد غيـر متـاح لالسـتعمال ولـذلك لـم يـتم تضـمينه فـي الن 3.365** يتضمن فيها رصـيد بقيمـة 

 وما يعادله.
 

 

 يليو د إيجار تمو عقو  سلفياتو ض و قر  .9
 

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

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

  379,294    292,064 سلفياتو ض و قر 

  192,667    121,960 يليو د إيجار تمو عق

  37,065    35,139 ض بهامشو ر ق

 449,163  609,026 
 

 سلفياتو ض و قر  -أ

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 498,308  426,746 سلفياتو ض و قر  مجموع

 (106,175)  (94,258)  مخصص متراكم لالنخفاض في القيمة

 (12,839)  (40,424) ائد معلقةو ف

 292,064  379,294 
 

 خالل السنة هي كما يلي :  السلفياتو ض و القر في قيمة  لالنخفاضإن الحركة في املخصص املتراكم 
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 (160,505)  (106,175) الرصيد في بداية السنة

 (144,183)  11,917 خالل السنة)مخصصات(  /مستردات 

 (94,258)  (304,688) 

 198,513  - باتو ناقصا: مشط

 (106,175)  (94,258) الرصيد في نهاية السنة
 

 السلفيات بتاريخ إعداد التقرير.و ض و ص املتراكم لالنخفاض في القيمة أفضل تقدير لإلدارة للخسائر املحتملة في القر يمثل املخص
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 تتمة - يليو د إيجار تمو عقو  سلفياتو ض و قر  .9
 يليو د إيجار تمو عق -ب

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
  123,731   97,897 ل و اء املتدالجز –يلي و د االيجار التمو الذمم املدينة لعق
  82,740   40,077 ل و االجزء غير املتد –يلي و د االيجار التمو الذمم املدينة لعق

 (13,804)  (16,014) مخصصات لدفعات االيجار غير القابلة للتحصيل
 121,960  192,667  
 

 عة كمؤجرو املجم -بات التأجير ترتي
 ات.و سن 4الى  2ح بين أو د املبرمة يتر و للعق يليو التم التأجير مدةسط و لتأجير بعض من معداتها لعمالئها. مت يليةو د تأجير تمو عقعة و املجم أبرمت

 

للحد األدنى  القيمة الحالية  لدفعات اإليجار الحد األدنى 
 دفعات اإليجارل

ديسمبر  31 
2017 

ديسمبر  31
2016 

ديسمبر  31 
2017 

ديسمبر  31
2016 

      
      

  123,731   97,897   146,488  113,540  احدةو ال تزيد عن سنة 

  82,740   40,077   93,914  45,291  اتو ال تزيد عن خمس سنو أكثر من سنة 

  158,831  240,402  137,974 206,471 

 - -  (33,931) (20,857)  يل غير املكتسبو ناقص: دخل التم

 206,471 137,974  206,471 137,974 دفعات اإليجارالقيمة الحالية للذمم املدينة للحد األدنى ل

 (13,804) (16,014)  (13,804) (16,014) مخصصات لدفعات االيجار غير القابلة للتحصيل

 121,960 192,667  121,960 192,667 
 

 لة بالتقرير تقدر بمبلغ صفر.و ة الفترة املشميلي في نهايو تحت التأجير التم داتو جو منة للو القيم املتبقية غير املضم
 

 د التأجير بتاريخ ابرام العقد عن كامل فترة التأجير. و املتضمن في عق فائدةيتم تحديد معدل ال
 

 ض بهامشو قر  -ج

نة و هـي مضـمو قصـيرة األجـل . إن هـذه السـلفيات ذات طبيعـة تداولـةراق املاليـة املو عـة تسـهيالت لعمالئهـا لغـرض املتـاجرة فـي األ و تقدم املجم
 31) 185.935مبلـــغ  2017ديســـمبر  31املعنيـــة كمـــا فــي  راق املاليــةو عـــة. بلغـــت قيمــة هـــذه األ و املعنيــة التـــي هـــي بعهــدة املجمراق املاليـــة و بــاأل 

ســنة، تــم تســجيل مخصــص قـــدره امش. كمــا فــي نهايــة الو ين مخصصــات للجــزء غيــر املغطــى مــن الهـــو يــتم تكــ .( 199.049 – 2016ديســمبر 
 (.46.739 – 2016ديسمبر  31) 47.790

 

 استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .10
 مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات في 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 68,391  66,491 شركات زميلة
 15,692  15,160 متاحة للبيع استثمارات

 18,501  - والخسائرأاألرباح استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
 81,651  102,584 

 

 زميلة شركات

ق اســـتثمارات خاصـــة ، مقفـــل و صـــند وهـــو ال . بـــي 1ق شـــعاع للضـــيافة و ( مـــن صـــند %27.0: 2016ديســـمبر  31) %27.0عـــة و تمتلـــك املجم
غيـر مباشـرة فـي  أوالقيـام باسـتثمارات مباشـرة  وق هـو دة معفاة فـي جـزر كايمـان. إن الهـدف الرئيسـ ي للصـندو مسجل كشركة تضامنية محدو 

شــمال و ســـط و تانــا إلدارة الفنــادق فــي منطقــة الشـــرق األ و التــي ســتدار مــن قبــل شــركة ر و عقــارات الضــيافة القائمــة و مشــاريع تنميــة الضــيافة 
دية و ق شـعاع السـعو ( من صند%26.3: 2016ديسمبر  31)%26.3عة و إفريقيا. نتيجة لتجمع استثمارات غير مباشرة، بلغت حصة املجم

دية. الهــــدف الرئيســــ ي لهــــذا و ق املاليــــة باململكــــة العربيــــة الســــعو انين هيئــــة الســــو ق اســــتثمار مقفــــل مــــدار حســــب قــــو صــــند وهــــو للضــــيافة  1
 يل األجل.و في رأس املال ط ودية لتحقيق نمو االستثمار في عقارات الضيافة في اململكة العربية السع وق هو الصند
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 تتمة -استثمارات في صناديق مدارة من شعاع   . 10
 تتمة - شركات زميلة

 

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

 
ديسمبر  31

2017 
ديسمبر  31 

2016 
    

 81,871  91,076 داتو جو امل

 (14,880)  (18,086) باتو املطل

 66,991  72,990 داتو جو صافي امل

 (7,151)  6,772 صافي -للسنة )الخسارة( الربح / 
 

 

 

 استثمارات في شركات زميلة أخرى  .11
 

 عة االستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:و تملك املجم

ديسمبر  31  
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 44.766  90.427  استثمارات في اإلمارات العربية املتحدة
 

 سيتي للهندسة ذ.م.م 

دة مركزهــــا و محــــدلية و ذات مســــؤ شــــركة هــــي و ســــيتي للهندســــة ذ.م.م مــــن شــــركة ( %40.0 – 2016ديســــمبر  31) %40.0عــــة و تمتلــــك املجم

 اراالسـتثمهـذا مـن  ملبلـغ القابـل للتحصـيلتـم تحديـد ااإلنشاءات املدنيـة. و الت و ام بأعمال املقو تقو لة اإلمارات العربية املتحدة و بدالشارقة 

 إلى حسابات حق
ً
 .ق امللكية بعد تنزيل مخصص االنخفاض في القيمةو استنادا

 

 

 دةو ا حد شركة سبتك القابضة

تنشــط فـي مجـال تحليــة و  لــة اإلمـارات العربيـة املتحـدةو بد قائمـة بإمـارة الشـارقةو ايمــان جـزر ك لية فـيو سـؤ امل دةو محــدشـركة مسـجلة كشـركة 

 31) %49.0عــــة حصــــة تعــــادل و الخــــدمات التابعــــة لهــــا. تمتلــــك املجمو ارب و املرا ــــ ي املعــــدة للقــــو مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة و معالجــــة امليــــاه و 

 إلـــى  االســـتثمارديـــد املبلـــغ القابـــل للتحصـــيل مـــن هـــذا تـــم تح مـــن ملكيـــة شـــركة ســـبتك القابضـــة. (%49.0 – 2016ديســـمبر 
ً
طريقـــة اســـتنادا

 .عةو استلمت املجم .ق امللكيةو حق
 

 

 أدكورب ليمتد

مــن  )ســوق أبــوظبي العــاملي( ومعتمــدة كمؤسســة ماليــة إســالميةأدكــورب ليمتــد هــي شــركة مســاهمة خاصــة منشــأة فــي ســوق أبــوظبي العــاملي 

مــن رأس مــال شــركة أدكـــورب  %10فــي حصــة نســـبة  ، اكتتبــت املجموعــةقبــل هيئــة تنظــيم الخــدمات بســـوق أبــوظبي العــاملي. وخــالل الســـنة

 هذه الشركة تعد شركة تابعة نظًرا لسيطرة املجموعة الجوهرية عليها. أن املجموعة وقد قدرتليمتد. 
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 54,248  44,766 يد في بداية السنةالرص

 -  37,832 االستحواذ

 (4,722)  5,596 الحصة من نتائج الشركات الزميلة

 -  10,966 عكس انخفاض القيمة

 (4,760)  (8,733)  وتوزيعات أخرى زيعات أرباح و ت

 44,766  90,427 لرصيد في نهاية السنةا
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 تتمة -استثمارات في شركات زميلة أخرى  .11
 إيرادات الشركات الزميلة للسنة هي كما يلي:و بات و مطلو دات و جو عة من مو إن حصة املجم

 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 152,753  156,806 داتو جو امل

 (71,925)  (58,224) باتو لاملط

 80,828  98,582 داتو جو صافي امل

    
 48,964  32,797 اإليرادات

 (177)  (1,574) صافي - خسارة السنة
 

 استثمارات أخرى  .12
 

 تشمل االستثمارات األخرى ما يلي:
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 122,903  343,983 والخسائرأاألرباح استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 9,059  9,043 استثمارات متاحة للبيع

 353,026  131,962 
 

 والخسائرأاألرباح من خ ل  محتفظ بها بالقيمة العادلةاستثمارات  (أ
 

 مما يلي: والخسائرأاألرباح من خالل  حتفظ بها بالقيمة العادلةتثمارات املتتألف االس
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 110,209  173,545 متداولةاستثمارات أسهم 

 12,113  101,060 استثمارات بإيراد ثابت

 581  69,378 صناديق استثمارية 

 343,983  122,903 
 

 استثمارات متاحة للبيع (ب

 تتألف االستثمارات املتاحة للبيع مما يلي:

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 9.043  9,012 متداولةصناديق استثمارية غير 

 16  31 استثمارات في أسهم 

 9,043  9.059 
 

 

 

 

 املمتلكات واملعدات. 13
 2016مبر ديس 31  2017ديسمبر  31     

 33,574  26,557 املمتلكات واملعدات

 -  5,630 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 32,187  33,574 
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 تتمة - املمتلكات واملعدات. 13
 املمتلكات واملعدات

 2017ديسمبر  31 
تحسينات و أثاث  

على مباني 
 مستأجرة

 أجهزة مكتبية
أجهزة حاسب و 

 ع جزئيو مجم مبانيو اراض ي  سيارات برامجو الي 
ايجار  –تجهيزات 

 جموعا  يتشغيل

        التكلفة

  86,360   2,553   83,807   18,583   717   46,860   17,647  في بداية السنةالرصيد 
  627     -   627     -   84   499   44  إضافات
 (348)     -  (348)     -     -  (316)  (32)  تبعاداتاس

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

        
        اكماالسته ك املتر 

  52,786   2,553   50,233   3,331   502   29,602   16,798  في بداية السنةالرصيد 
  7,644     -   7,644   465   126   6,489   564  استهالك السنة

 (348)     -  (348)     -     -  (316)  (32)  تبعاداتاس

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

        
        صافي القيمة الدفترية

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

 

 2016ديسمبر  31 
أثاث وتحسينات  

على مباني 
 مستأجرة

أجهزة مكتبية 
وأجهزة حاسب 

 مجموع جزئي اراض ي ومباني سيارات برامجالي و 
ايجار  –تجهيزات 

 املجموع تشغيلي

        التكلفة

        في بداية السنةالرصيد 
  83,550   4,316   79,234   18,583   851   43,477   16,323  )معاد عرضه(
  5,352     -   5,352     -     -   4,018   1,334  إضافات

 (2,542)  (1,763)  (779)     -  (134)  (635)  (10)  استبعادات

  86,360   2,553   83,807   18,583   717   46,860   17,647  الرصيد في نهاية السنة

        
        االستهالك املتراكم

        في بداية السنةالرصيد 
  43,447   2,606   40,841   2,866   461   23,220   14,294  * )معاد عرضه(
  11,563   1,454   10,109   465   171   6,961   2,512  استهالك السنة
 (2,224)  (1,507)  (717)     -  (130)  (579)  (8)  استبعادات

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

        
        صافي القيمة الدفترية

  33,574     -   33,574   15,252   215   17,258   849  الرصيد في نهاية السنة
 

 للموجودات املشطوبة في سنوات سابقةوالتي ليس لها قيمة دفترية. تم إعادة عرض الرصيد االفتتاحي من أجل تعديل التكلفة واالستهالك املتراكم* 
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 ك دائنةو بن. 14
 تـــم الحصـــو قر  كو ب للبنـــو املطلـــتمثـــل 

ً
عـــة االعتيـــادي ضـــمن نطـــاق التســـهيالت االئتمانيـــة و ك تجاريـــة أثنـــاء نشـــاط املجمو ل عليهـــا مـــن بنـــو ضـــا

 ك. و املتفق عليها مع هذه البن

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31       
     

 
ً
 196,241  125,095  قروض ألجل تستحق خالل أثنى عشر شهرا
 
ً
 100,703  298  قروض ألجل تستحق بعد أثنى عشر شهرا

  125,393  296.944 
 

 إليـه نسـبة معينـة تتـر  EIBOR/SIBOR ائـد بأسـعار متغيـرة حسـب سـعرو عة فو يترتب على التسهيالت املصرفية املقدمة للمجم
ً
ح مـا و امضـافا

  .%4 و %2بين 
 

الستة أشـهر القادمـة. يستحق السداد على مدار  500,000تسهيل قرض مجمع بمبلغ  رصيديمثل  75.000مبلغ  كو ب للبنو املطلتضمن ي

  ة.عو املجم داتو جو مبعض على برهن  إن التسهيالت البنكية للمجموعة مضمونة
 

 – 2016ديســـــمبر  31) 63.415 بالنيــــــابة عـــــن املجموعـــــة، بمبلـــــغممــــولي املجموعـــــة، خطابـــــات ضـــــمان مـــــن  مـــــنح، تـــــم 2017ديســـــمبر  31فــــي 

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

 يترتب على تلك الضمانات أي التزامات جوهرية.أن  املتوقع
 

 دائنة وأرصدة دائنة أخرى ذمم    .15
 

 األرصدة الدائنة األخرى ما يلي:و تشمل الذمم الدائنة 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 33,508  33,491 زيعات أرباح مستحقة الدفعو ت

 36,284  30,392 ذمم دائنة للعمالء

 48,000  64,730 خرى مطلوبات مالية أ

 1,657  41,091 مستحق الدفع مقابل أعمال تجارية غير مسددة

 26,292  12,471 مبالغ مستحقة الدفع

 13,011  9,695 منافع نهاية الخدمة

 4,548  559 مخصصات 

 3,912  539 ردينو بات للمو مطل

 -  929 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 10,551  6,147 ائنة أخرى ذمم د

 200,044  177,763 
 

 مطلوبات مالية أخرى 

كالـــة و جـــب اتفاقيـــة و مبـــالغ مســـتلمة مـــن عميـــل بم ( تمثـــل20.000 – 2016ديســـمبر  31) 36.730تتضـــمن املطلوبـــات املاليـــة األخـــرى مبلـــغ 

 افقة مع الشريعة اإلسالمية نيابة عن العميل. و ديعة متو مستثمرة بو 
 

 .( أوراق مالية دائنة غير مضمونة مستحقة السداد خالل إثنتي عشر شهًرا28.000 – 2016ديسمبر  31) 28.000غ كما تتضمن مبل

 

 رأس املال  .16
ر و يتـــألف رأس املـــال املصـــرح بــــه  ديســــمبر  31احـــد لكـــل ســــهم )و اقـــع درهـــم إمــــاراتي و ســـهم ب 1,065,000,000ع بالكامـــل مــــن و املـــدفو املصـــد 

 زيعات األرباح. و ل على تو حق الحصو احد و يت و كل سهم يحمل حق تصسهم(.  1,065,000,000 – 2016
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 ظفينو يلة األجل للمو افز طو برنامج الحأسهم  .17
 : ظفينو يلة األجل للمو افز طو برنامج الحضمن باالمانة سهم املحتفظ بها األ بيان 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  
     

 2,348,004  2,348,004  عدد األسهم

 %0.2  %0.2  األسهم املصدرة مجموعنسبة األسهم من 

 5,341  5,341  تكلفة األسهم

 3,475  2,841  قية لألسهمو القيمة الس
 

 خالل السنة. أسهم خطة حوافز املوظفين طويلة األجل علىلم تكن هناك أي حركة 
 

 31سـهم )الحاليين، كما لم تقيد أيـة مصـاريف بشـأن الـدفعات القائمـة علـى األ  أوظفين الجدد و اء للمو ق سو لم تصدر خالل السنة أي حق

 (.صفر – 2016ديسمبر 
 

 نيو االحتياطي القان .18

 لقـــانو 
ً
% مـــن أربــــاح الســـنة إلــــى  10يــــل و النظـــام األسا ـــ ي للشــــركة، يجـــب تحو لـــة اإلمــــارات العربيـــة املتحــــدة و ن الشــــركات التجاريـــة فــــي دو فقـــا

 و ااالحتيـاطي مسـ مجمـوعيل عندما يصـبح و حقف عن التو ز للشركة أن تقرر التو ني. يجو االحتياطي القان
ً
إن ع. و % مـن رأس املـال املـدف 50يا

 لة اإلمارات العربية املتحدة.و ن دو زيع إال في الحاالت التي يسمح بها قانو هذا االحتياطي غير قابل للت
 

 

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .19

     يتألف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات مما يلي:

ديسمبر  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

    ة للبيعتاحاستثمارات م

 2,781  (468) الرصيد في بداية السنة

 (2,781)  - احتياطي مدور إلى بيان الدخل عند االستبعاد

 (468)  (532) صافي الحركة في القيمة العادلة خالل السنة

 (468)  (1,000) الرصيد في نهاية السنة
 

التــــي تــــم  وة للبيــــع تاحــــامل االســــتثماراتتقيــــيم الناشــــئة عــــن إعــــادة و األربــــاح املتراكمــــة و الخســــائر  االســــتثماراتإعــــادة تقيــــيم  احتيــــاطييمثــــل 

تـــم  أودات و جـــو تلـــك امل اســـتبعادالخســـارة عنـــدما يـــتم  أوالقـــيم املعـــاد إدراجهـــا إلـــى الـــربح  مـــن بهـــا فـــي الـــدخل الشـــامل األخـــر، صـــافي االعتـــراف

 تحديدها على أنها منخفضة القيمة.
 

 األطراف غير املسيطرة .20

 نتائج أعمالها. و دات الشركات التابعة و جو صافي م مجموعق مساهمي األقلية إلى و نسبة حق األطراف غير املسيطرةتمثل 
 

 التو العمو م و ايرادات الرسصافي  .21

 مما يلي:الت و العمو م و مصاريف الرسو ايرادات  تتألف

ديسمبر  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 51,774   57,006 التو عمو م و ايرادات رس

 (2,994)  (1,492) التو عمو م و مصاريف رس

 55,514  48,780 
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 من االستثمارات في صناديق مدارة من شعاع خسائر ال .22

 ديق املدارة من شعاع مما يلي:من الصنا الخسائر تتألف

ديسمبر  31 
2017 

ديسمبر  31 
2016 

 (5,493)  280 الخسائر أومحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح  صناديق  
 (3,966)  (1,900) شركات زميلة

 (1,620)  (9,459) 
 
 

 ميةو عمو إدارية يف مصار  .23

 مية مما يلي:و العمو ف اإلدارية ير ان املصو تتك

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

 (83,564)  (52,785) ظفينو مستحقات إضافية للمو اتب و ر 
 (10,702)  (13,268) أتعاب مهنية
 (13,245)  (7,641) اتصاالتو إدارية، تقنية 
 (7,416)  (7,095) فات ذات عالقةو مصر و إيجار مكاتب 
 (2,308)  (1,348) عالمة تجاريةو يق و تكاليف تس

 (9,590)  (8,328) مصاريف أخرى 

 (90,465)  (126,825) 
 

 صفر((. – 2016ديسمبر  31مقابل معامالت الدفعات القائمة على األسهم )خالل السنة  لم يتم تسجيل أي مصاريف
 

 .خالل السنةالخيرية(  عمالاأل و اجتماعية )بما في ذلك التبرعات مساهمات  ةلم يتم دفع أي

 )و م 182عـة و ظفي املجمو ، بلـغ عــدد مــ2017ديســمبر  31كمـا فــي 
ً
( بو م 173 – 2016ديســمبر  31ظفــا

ً
 فـي شــركة شــعاع و م 59اقــع و ظفـا

ً
ظفــا

( و م 68 – 2016ديسمبر  31) كابيتال
ً
 لدى الشركات التابعة )و م 123 وظفا

ً
(.و م 105 – 2016ديسمبر  31ظفا

ً
 ظفا

 

 صافي  - ا خصصات .24
 تم قيد املخصصات املتكبدة والعكوسات بشأن ما يلي:

 
 

 
 ديسمبر  31

2017  
 ديسمبر 31
 2016 

 (141,066)  19,237 صافي * –يلي و د ايجار تمو عقو سلفيات و ض و قر 
 (1,159)  4,038 صافي -ك في تحصيلها و دات أخرى مشكو جو مو مخصصات ذمم مدينة 

 (843)  4,045 مخصصات أخرى 

 27,320  (143,068) 
 

 31) 2.556على "القروض والسلف"، وبقيمـة  ((142.181) – 2016ديسمبر  31) 15.648تتضمن عكس / )تحمل( مخصص بقيمة 

 الهامش ي". اإلقراضعلى " (7.460 – 2016ديسمبر  31) 1.033(( على "إيجارات التمويل" وعكس بقيمة 6.345) – 2016ديسمبر 
 

 بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى  األخرى  االستثماراتمن أرباح  / )خسائر( .25
 األخرى مما يلي: االستثماراتمن  )الخسائر( / األرباحتتألف 

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

 (4,722)  16,562 شركات زميلة أخرى 
    االستثمارات األخرى 

 6,536  12,469 الخسائرو املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  -
 2,353  (31) املتاحة للبيع -

 29.000  4,167 
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 السهم (ئرخساأرباح / ) .26

 74.016 البالغـةو لحاملي األسهم العادية فـي الشـركة األم  ةالعائد (الخسارة) الربح / باستخدام صافي ةلسهم األساسيا خسارةتم احتساب 

ديســمبر  31) 1,065,000,000البــالغ و ســط املــرجح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة و ( بالقســمة علــى املت(132.457) – 2016ديســمبر  31)

2016 – 1,065,000,000.) 
 

ات لها تأثير على و نظرا لعدم إصدار الشركة ألية أد 2016 و 2017 ديسمبر 31كما في  ةملخفضاو  ةجد فرق بين ربحية السهم األساسيو ال ي

 ربحية السهم في حالة تنفيذها.
 

 املعام ت مع األطراف ذات الع قة .27

مســــاهمين ذات عالقــــة أثنــــاء ســــير األعمــــال العاديــــة. إن األطــــراف ذات العالقــــة تمثــــل عــــة فــــي عــــدد مــــن املعــــامالت مــــع أطــــراف و دخلــــت املجم

لهـم  أون بهـا و الشـركات التـي يتحكمـو شـركاتهم و افـراد عـائالتهم املقـربين و  عـةو ظفي اإلدارة العليـا للمجمو مـو أعضـاء مجلـس اإلدارة و رئيسيين 

انـــات يحيـــد البو املعـــدة كـــأطراف ذات عالقـــة مـــع الشـــركة يـــتم تحييـــدها عنـــد تو شـــركاتها التابعـــة و األرصـــدة بـــين الشـــركة  .عليهـــا تـــأثير جـــوهري 

 .يضاحال يتم اظهارها في هذا اال و املالية 
 

 بات لدى أطراف ذات عالقة هي كما يلي:و املطلو دات و جو املكميات و طبيعة إن 
 

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

    أرصدة مدينة أخرى و ذمم مدينة 

 3  19,714 ات زميلةشرك  

 277  108 ظفي اإلدارة العلياو كبار م  

 27  4,219 أطراف أخرى ذات عالقة  
 

 
 

 

    قروض وذمم مدينة

 -  20,245 شركات زميلة  

 -  1,326 أطراف أخرى ذات عالقة  
 

 
 

 

 86,892  66,491 صناديق مدارة من شعاع كابيتال استثمارات في

 44.766  219,180 استثمارات أخرى تتضمن شركات زميلة
 

ظفين حيـث ال يـتم تحميـل و فر لكـل املـو املت ظفينو عة مقدما حسب برنامج مساعدة املو ظفي اإلدارة العليا املبالغ املدفو تعكس السلفيات مل
 ائد.و أية ف

 

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

    
    أرصدة ائتمانية أخرى و ذمم دائنة 

 28.000  65.181 أطراف أخرى ذات عالقة    
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 كما يلي:حد و املالدخل العالقة في بيان  املعامالت مع األطراف ذات إدراجتم 

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

    
    استثمارات مدارة من شعاع كابيتالخسائر من 

 (9,459)  (1,620) أطراف أخرى ذات عالقةشركات زميلة و   

    

 (4,722)  (14,529) خسائر من استثمارت أخرى 

    وأطراف ذات عالقة أخرى  شركات زميلة  

    

    إيرادات الرسوم والعموالت

 4,636  9,229 وأطراف ذات عالقة أخرى  شركات زميلة  

    

    إيرادات الفوائد

 -  2,844 وأطراف ذات عالقة أخرى  شركات زميلة  

    

    لفوائدمصاريف ا

 -  (2,654) أطراف ذات عالقة أخرى   

    

    مخصصات

 (258)  18,481 أطراف ذات ع قة أخرى   
 

 

 ظفي اإلدارة العليا هي كما يلي:و يضات كبار مو تع

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

 (12,661)  (12,484) منافع قصيرة األجلو اتب و ر 

 (455)  (678) مكافأت إنهاء الخدمات

 (13,116)  (13,162) ا ظفي اإلدارة العليو عة لكبار مو يضات املدفو التع مجموع
 

 .تركوا العمل بالشركة( تتعلق بموظفين 10.239) – 2016ديسمبر  31( )7.609تتضمن منافع اإلدارة العليا )



 تال ش.م.عشعاع كابي

   حدةو ل البيانات املالية املو إيضاحات ح
ي  ية  ر  ٣١للسنة املن   ٢٠١٧ديسم

 (العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة)
  

 ٤٣

  مات القطاعيةو املعل  .٢٨
ي و ألغراض إدارية، تم تنظيم املجم ى و قطاعات تشغيلية  ٥عة    :حدات األعمالو يستند كل قطاع ع

  

 تــدير  :صــول األ ادارة 
ً
ــي الســعودية واالمــارات. وتــدير أيضــا اق االســهم و ــي اســصــناديق و تثمارية فظ اســامحــصــناديق ضــيافة ومشــاريع 

. و س ١٤تغطي . االئتمانو اق الدخل الثابت و اإلقليمية، اس
ً
 إقليميـا

ً
 ماليـا

ً
ن  صـول األ د شـعاع إلدارة و تـز و قا  األجانـبو املسـتثمرين املحليـ

ــي أسـو بب ــى  ن و الـديو ق امللكيــة و حقــ صـول األ تــدير شــعاع إلدارة و  العربيـة.و اق األســهم الخليجيــة و ابـات لالســتثمار  التقليديــة، باإلضــافة إ

ـــر نشـــطة.و الصـــناديق االســتثمارية باســـتخدام أســـاليب إداريـــة نشــطة و افقـــة مــع الشـــريعة اإلســـالمية، و املحــافظ االســـتثمارية املت كمـــا  غ

   خاصة.ال ي امللكية ستثمار لال  قيداصن تدير 
  

  

ــي األســهم االكتو لخاصــة خــدمات االكتتابــات او تقــدم استشــارات ماليــة للشــركات،  :االســتثمارات املصــرفية ، الســنداتو تابــات العامــة 

ى عمليات املشاركة و التفكيك و اذ و االستحو عمليات الدمج و     املنتجات املركبة.و الفصل، باإلضافة إ
  

  

ن ذو ل لألســـو صــو املتــاجرة مـــن خــالل الو فر خــدمات البيـــع و تـــ اق املاليــة:و األســ ي املـــالءة و اق العامليــة لقاعـــدة عمــالء شـــعاع املؤسســاتي

ى األسهم العاملية و صو اق املالية يستطيع العمالء الو املالية العالية. من خالل األس لية فضـال عـن و االصدارات األ و الدخل الثابت، و ل إ

اق املاليــة و اكــب قســم األســو يو ليــة. و الدو اســعة مــن األطــراف املقابلــة املحليــة و لة مــن خــالل شــبكة و الســيو رصــة، و املشــتقات خــارج الب

ــي جميـع أنحــاء دث االســتثمار و بحـ ــ تنـتج تغطيــة األبحــاث القطاعيــة للشـركات املدرجــة  ــى  تعــاون ل مجلــس الو ال ــ ع رك ـي مــع ال الخلي

ي د   دية.و السعو لة اإلمارات العربية املتحدة و األسهم 
  

  

ـــي مجـــال رة أساســـية و تنشـــط بصـــو "، دية)و يـــل (الســـعو شـــركة الخلـــيج للتم "ويـــل" و تعمـــل تحـــت مظلـــة "شـــركة الخلـــيج للتم :يـــلو التم

ى تمداتو جو املم بو اإلقراض املدع رك بشكل رئيس ع رة و ، مع ال   .سطةو املتو يل الشركات الصغ
  

  

ــــى جميــــع الضــــو رات الشــــركة املســــتقبلية و تــــدير تطــــ االدارة الرئيســــية: ركة املرتبطــــة و ابط النقديــــة و تشــــرف ع نفقــــات الخــــدمات املشــــ

ــــي الشــــركات التابو باملجم راتيجية تنميــــة األعمــــال عــــة. ان جميــــع االســــتثمارات   اســــ
ً
عــــة تــــدخل ضــــمن هــــذا القســــم الــــذي يتضــــمن أيضــــا

  ارد البشرية.و االتصاالت، املو يق و نية، املالية، العمليات، ادارة املخاطر، العالقات مع املستثمرين، التسو التجارية، القان
  

تقيـــيم و زيـــع املصـــادر و ص تو اذ القـــرارات بخصـــرة منفصـــلة التخـــو م اإلدارة بمراقبـــة النتـــائج التشـــغيلية للقطاعـــات التشـــغيلية بصـــو تقـــ

ى األرباح   إ
ً
  الخسائر التشغيلية. أو األداء. يتم تقييم أداء القطاعات استنادا
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  عة.و ص قطاعات األعمال الخاصة باملجمو ة بخصحدو مات املالية املو ل التالية املعلو اتعرض الجد

 

 2017ديسمبر  31 

 ادارة 
 داتو جو امل

استثمارات 
 مصرفية

اق و األس
 عو ا جم الشركات اإلقراض املالية

  74,425  5,641  65,284  2,060    -  1,440 إيرادات الفوائد

  55,514  924  4,183  8,015  7,058  35,334 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

  6,295    -    -  6,295    -    -  إيرادات التداول 

 (1,620) (1,620)    -    -    -    - صافي - من شعاعمن استثمارات في صناديق مدارة  الخسارة

  134,614  4,945  69,467  16,370  7,058  36,774 مجموع اإليرادات
       
       

 (90,465) (22,052) (26,031) (17,699) (4,954) (19,729) مصاريف إدارية وعمومية
 (18,809) (2,722) (16,087)    -    -    - مصاريف الفوائد

 (7,644) (1,128) (4,033) (2,394)     - (89)  استهالك

  27,320  25,756  1,391  375 (202)     - صافي -صات مخص

 (89,598) (146) (44,760) (19,718) (5,156) (19,818) مجموع املصاريف

       
من ( ئرالخسااألرباح / ))الخسارة( قبل  صافي الربح/

 االستثمارات األخرى 
16,956  1,902   (3,348) 24,707  4,799  45,016  

       
من االستثمارات األخرى بما في ذلك  األرباح / )الخسائر(

 صافي - زميلة أخرى شركات 
-    -    16   (2,565) 31,549  29,000  

       
  74,016  36,348  22,142 (3,332)   1,902  16,956 الربح / )الخسارة( للسنة

       
       العائدة الى:

  74,016  36,348  22,142 (3,332)  1,902  16,956 مساهمي الشركة األم

    -    -    -    -    -    - األطراف غير املسيطرة

 16,956  1,902  (3,332) 22,142  36,348  74,016  

 2017ديسمبر  31 

 
 ادارة

 املوجودات
ثمارات است

 مصرفية
األسواق 
 ا جموع الشركات اإلقراض املالية

  1,224,611  480,377  532,718  144,810  1,143  65,563 املوجودات

  325,437  136,965  177,441  3,156    -  7,875 املطلوبات



 شعاع كابيتال ش.م.ع

  حدةو يانات املالية املل البو إيضاحات ح
 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )العملة: آالف دراهم اإلمارات العربية املتحدة(
 

 45 

 تتمة -مات القطاعية و املعل .28
 

 2016 ديسمبر 31 

 ادارة 
 املوجودات

استثمارات 
 مصرفية

األسواق 
 املجموع الشركات اإلقراض املالية

  132,900  8,382  122,385  817    -  1,316 إيرادات الفوائد

  48,780  398  7,728  6,189  8,387  26,078 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

  1,586  31    -  1,555    -    -  إيرادات التداول 

 (9,459) (9,459)    -    -    -    - صافي - من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع األرباح

  173,807 (648)  130,113  8,561  8,387  27,394 مجموع اإليرادات
       
       

 (126,825)  (31,057)  (53,356)  (17,007)  (6,433)  (18,972)  مصاريف إدارية وعمومية
 (28,976)  (31)  (28,945)     -    -    - مصاريف الفوائد

 (11,563)  (1,610)  (7,715)  (2,126)     - (112)  استهالك

 (143,068)   6,882 (150,102)   201    - (49)  صافي -مخصصات 

 (136,625)  (26,464)  (110,005)  (10,371)   1,954  8,261 مجموع املصاريف

       

 (136,625) (28,450) (110,005) (8,385)  1,886  8,329 )الخسارة( قبل الخسائر من االستثمارات األخرى  صافي الربح/
       

  4,167  4,167    -    -    -    - صافي - زميلة أخرى من االستثمارات األخرى بما في ذلك شركات  الخسائر

       
 (132,458)  (22,297) (110,005) (10,371)  1,954  8,261 الربح / )الخسارة( للسنة

       
       العائدة الى:

 (132,457) (22,297) (110,005) (10,370)  1,954  8,261 مساهمي الشركة األم

 (1)    -    - (1)    -    - األطراف غير املسيطرة

 8,261  1,954  (10,371) (110,005)  (22,29) (132,458) 

 2017ديسمبر  31 

 
 ادارة

 املوجودات
استثمارات 
 مصرفية

األسواق 
 املجموع الشركات اإلقراض املالية

  1,300,496 380,576 701,509  114,984    -  103,427 املوجودات

  474,707 90,606 368,189  8,263    -  7,649 املطلوبات

 

 إن اإليراد املدرج أعاله ناتج من عمالء خارجيين فقط.
 

 عة.و السياسات املحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية مع سياسات املجمتتفق 
 

 بين القطاعات للتماش ى مع التغيرات في التقارير الداخلية لإلدارة. 2016ديسمبر  31تم إعادة تصنيف بعض األرقام املقارنة كما في 
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 بات ا حتملةو املطلو االلتزامات  .29
 بات محتملة قائمة تتمثل بما يلي: و مطلو ت التزاما عةو املجمكان لدى 

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

    
 1.899  1.939 بات املحتملةو املطل

 

 ل هذه الضمانات إلى متطلبات.و قع اإلدارة تحو ال تت اعتمادات مستنديةو بات املحتملة على ضمانات أداء و ي املطلو تحت

 

 ديسمبر  31 
2017  

 ديسمبر 31
 2016 

    االلتزامات
 67.199  67.199 صناديق استثمار مدارة من شعاع

 

تأكـــدت مــن تســـجيل كـــل املخصصـــات الالزمـــة لتغطيـــة الخســـائر املســـتقبلية و اليـــة القضـــايا الحو بـــات املحتملـــة و املطلعـــة كـــل و راجعــت املجم

 املمكنة.
 

 مدارة نيابة عن عم ء داتو جو م .30
 ألنظمة املصرف املركزي لدو عة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية و إن املجم

ً
 داتو جـو مو  الو لـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. تـدار أمـو فقا

لية علـــــى و ن مســـــؤ و بـــــدو كالـــــة و الب( درهـــــم مليـــــار 3.2 – 2016ديســـــمبر  31) 2017ديســـــمبر  31كمـــــا فـــــي  درهـــــم رمليـــــا 3.8البالغـــــة و  العمـــــالء

 عة.و دات املجمو جو من م جزًءاال تشكل و د خارج امليزانية و بنك داتو جو املعة. تعتبر هذه و املجم




