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  ٢          ةمكوحلا ريرقت

     

 

 29          ةمادتسالا ريرقت
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  ةمكوحلا ريرقت
 

 تاكرشلا ةمكوح تاسرامم

 ةمدقم

 اهتنبتو ًاخسار ًاناميإ اهب نمؤت يتلا )"ةكرشلا" وأ "عاعش"( ع.م.ش لاتيباك عاعش ميق نم ًاليصأ ًءزج ةديشرلا تاكرشلا ةمكوح لكشت

 .يسسؤملا اهئادأب ءاقترالاو اهتيؤر قيقحتل ًانيتم ًاساسأ رفوتل ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا رادم ىلع

 ،ددصلا اذه يفو .نيلماعتملا روهمجو حلاصملا باحصأو نيمهاسملا ةقث زيزعتو عيجشتل ةريبك ةيمهأ ةديشرلا ةمكوحلا لثمت امك

 نيسحتل ةعباتلا اهتاكرشو عاعش ىوتسم ىلع ةديشرلا ةمكوحلا تاسرامم لضفأ ذيفنتب )"ةرادإلا سلجم"( ةكرشلا ةرادإ سلجم مزتلي

 ريوطتلا يف ةمهاسملا نم اهنيكمتو نيمهاسملا لاومأل ةبطقتسم ةيرامثتسا ةكرشك اهتطشنأب ةقثلا زيزعتو نيمهاسملل ةميقلا

 .ًامومع طسوألا قرشلا ةقطنمو ،صاخ لكشب تارامإلا ةلود يف يلاملا ماظنلل حجانلا

 تابلطتمو تاداشرإل لاثتمالاب ةرادإلا سلجم مزتليو .ةفلتخم ةيميظنت تائيهل عضخت يتلا قاوسألا نم ديدعلا يف عاعش لمعت

 صرحي امك ،قوسلا يف ةجردم ةيلام رامثتسا ةكرش اهرابتعاب اهتطشنأ مكحت يتلا ةيميظنتلا تائيهلا نع ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح

 .اهلامعأل عاعش ةسرامم عم ىشامتي امب ةيلاعلا ريياعملا كلتب مازتلالا ىلع

 

  ةمكوحلا لمع راطإ

 راطإ ددحيو .فارشإلاو ةرادإلا يف هماهمل لضفأ مهف ىلع ةرادإلا سلجم ةدعاسم يف ًامهم ًارود عاعش يف ةمكوحلا لمع راطإ يدؤي

 قلعتت يتلا تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب ،لصفم لكشب سلجملا ماهم ،ةرادإلا سلجم تاصاصتخال ةيعجرملا طورشلا لالخ نم ،لمعلا

 نامضل عاعشل ةمكوحلا لمع راطإ ميمصت مت امك .ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو تيوصتلا تاءارجإو هتاعامتجاو هليكشتو سلجملا نييعتب

 :ةيلاتلا ريياعملاب ءافولا

 ةرادإلا سلجم نإف ،هرودبو .ةرادإلا سلجم مامأ ةلئاسملل عضختو ،عاعشل ةيجيتارتسالا فادهألا ةيذيفنتلا ةرادإلا عضت :ةلءاسملا §

 لماشلا ةلءاسملا راطإ لالخ نم ميلس لكشب ةمكوحلا سسأ قيبطت متي .نيرخآلا حلاصملا باحصأو نيمهاسملا مامأ ًالوؤسم

 ةفاضإلابو .لماشلا ةلءاسملا راطإ لمع ساسأ لكشت يتلا ةيلخادلا تاءارجإلاو تاسايسلا نم ةعومجم عاعش تعضو امك ،ةكرشلل

 ،ةيرشبلا دراوملاو ،رطاخملاو ،لاثتمالا تاءارجإو تاسايس ،رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ،لمشت تاسايسلا كلت نإف ،لمعلا راطإ ىلإ

 تاءارجإلاو تاسايسلا هذهل لاثتمالا ةعومجملا يف نيفظوملا عيمجو ةرادإلا سلجم ىلع نيعتيو .ةيلاملا تاءارجإلاو تاسايسلاو

 نوكي ام بسحب يرود لكشب هثيدحتو لمعلا راطإل ةعجارمب ةرادإلا سلجم رس نيمأ موقبو .مهفئاظوو مهبصانمل ًاقفو ةقبطملا

 متت .اهعم حلاصملا باحصأو اهيمهاسمو ةعومجملا تاعقوت كلذكو رخآل نيح نم ةريغتملا ةيميظنتلا تابلطتملا ةيبلتل ًايرورض

 تاكرشلا ةفاك لبق نم اهعابتا متيلو تاسرامملا لضفأل ةيداشرتسا دعاوقك ةعومجملاب ًايلخاد تاءارجإلاو تاسايسلا هذه ةكراشم

 .ةعباتلا

  .تاطلسلل ضيوفتو حضاو لصف لمشت :ةيلوؤسملا §

 باحصأو نيمهاسملل ًاحاتم ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملاو ةيلاملا تالجسلا ىلع عالطإلا نوكي نأ بجي :حاصفإلاو ةيفافشلا §

 .ةكرشلل يلاملا عضولاو ءادألا مييقت نم مهنيكمت فدهب كلذو نيرخآلا حلاصملا

 زيحت نودو ةاواسملا أدبمل ًاقفوو يعوضومو لقتسم وحن ىلع حلاصملا باحصأو نيمهاسملا عيمج لماعُي :ةلداعلا ةلماعملا §

 .لاجملا اذه يف اهب لومعملا ريياعملا ىلعأ قيبطت هعم متي لكشبو
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 :ةكرشلل ةيلاملا قاروألا يف مهؤانبأو مهجاوزأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تالماعت

 ةيلاملا قاروألا جاردإب صاخلا ماظنلا نأش يف 2000 ماعل )12( مقر ءارزولا سلجم رارق نم )17( ةداملا ماكحأب ةرادإلا سلجم ءاضعأ مزتلي

 ماظنلا نأش يف 2000 ماعل )3( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةرادإ سلجم رارق نم )36( ةداملا عابتا يرجي ،كلذ ىلع ةوالعو .علسلاو

 ماظنلا نأش يف 2001 ماعل )2( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةرادإ سلجم رارق نم )14( ةداملاب ًاضيأ مزتلُيو .ةيفافشلاو حاصفإلاب صاخلا

 قوس نع ةرداصلا لوادتلا ىلع ةباقرلا تاءارجإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا قاروألا ظفحو ةيكلملا لقنو تايوستلاو ةصاقملاو لوادتلاب صاخلا

 تارتفو تالماعتلا تاهيجوتب مازتلالاو ةلصلا تاذ ةيميظنتلا تاطلسلا نم ةبولطملا تاقفاوملا ىلع لوصحلا لالخ نم يلاملا يبد

 مهسأ يف لوادتلا نع يونسلا حاصفإلاب ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج مزتلي ،كلذ ىلع ةوالعو .ةداملا هذه يف ددحملا وحنلا ىلع رظحلا

 .مهئانبأو مهجاوزأ باسحلو يصخشلا مهباسحل عاعش

 

 لالخ اهيلع لوادت يأو ،مهئانبأو ،مهتاجوزو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ةكولمملا عاعش مهسأ يلاتلا لودجلا نيبي

 :2021 ماعلا

 

 ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيصخشلا تاباسحلا يف لماعتلا ةسايسو ينهملا كولسلا دعاوق

 نيفظوملا عيمج ىلع اهطورش يرست ،ةيصخشلا تاباسحلا لالخ نم لماعتلل ةددحم ةسايسو ينهملا كولسلل دعاوق عاعش تعضو

 تايلمع مكحت يتلا ةيتارامإلا ةمظنألاو نيناوقلا رابتعالا نيعب ةسايسلا ذخأتو .ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأو ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلاو

 ظفحُتو ،ةكرشلا يف لاثتمالا ةرادإ لبق نم ةسايسلا قبطُتو .ةلمتحملا ضراعتلا هجوأ نم اهريغو ،ءالمعلا حلاصمو ،نيعلّطملا لوادت

 .ماوعأ ةرشع ةدمل ةلصلا تاذ تالجسلا عيمج

 

 

  

 ةبارقلا /ةفيظولا مسالا
 مهسألا

 امك ةكولمملا
  31/12/2021 يف

 عيبلا
 يلامجإلا ءارشلا يلامجإلا

 - - دجوي ال ةرادإلا سلجم سيئر يلعلا لضاف

 كيرب نب دمحأ
 - - 29,822 ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 - - 33,000 نبا

 - - دجوي ال ةرادإ سلجم وضع  دراو رفوتسيرك

 - - دجوي ال ةرادإ سلجم وضع ينيدرلا دشرم

 ءاملعلا ردب
 ةرادإ سلجم وضع

 )22/04/2021 يف هباختنا مت(
 - - دجوي ال

  يمشاهلا سيمل
 ةرادإ سلجم وضع

 )22/04/2021 يف اهباختنا مت(
 - - دجوي ال

  ناطقلا اهم
 ةرادإ سلجم وضع

 )22/04/2021 يف اهباختنا مت(
700,000 - 

700,000 
 29/08/2021 يف اهؤارش مت
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 ةرادإلا سلجم

 :ةرادإلا سلجم رود

 ةميق ميدقتل ةيجيتارتسالا تاهيجوتلا عضو عم لاعف لكشب فارشإلاو ةبقارملا لالخ نم ةدايقلا ةيلوؤسم ةرادإلا سلجم ىلوتي

 ديدحتل ةبسانملا رطاخملا مييقت تايلمعو ةمظنأ ذيفنت ىلع ةرادإلا سلجم فرشيو .ليوطلا ىدملا ىلع حلاصملا باحصأل ةمادتسم

 عفر ةدوج نامضل ةءافكو ةيلاعفب تايلمعلا ذيفنت ليهستل ةممصم ةمظنألا كلت .اهفيفختو ،اهترادإو ،ةكرشلل ةيسيئرلا رطاخملا

 فئاظو ةبقارم نع ًاضيأ ةيلوؤسملا ةرادإلا ناجلو ةرادإلا سلجم ىلوتيو .ةيراسلا تاعيرشتلاو نيناوقلاب مازتلالا عم ًايجراخو ًايلخاد ريراقتلا

 ةمكوحو ،ةجردملا ةكرشلا ةرادإو ،ةعمسلاو ،ةيلخادلا ةباقرلاو ،يجراخلاو يلخادلا قيقدتلاو ،ةيلاملا نوؤشلا لثم ةلصلا تاذ ةكرشلا

 .تايلوؤسملاو ماهملا لاقتنإل لاعفلا طيطختلاو ،ةكرشلا

 يسفانت ءادأ قيقحت عم ةيجيتارتسالا فادهألا ذيفنت نع ةيلوؤسملا ةكرشلا يف ىرخألا ةرادإلا ناجلو ةيذيفنتلا ةرادإلا قيرف ىلوتي امك

 سلجم ءاضعأ مزتليو  .غالبإلا تابلطتمو ،ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو ،لاثتمالا تاسايسو ،عوضوملا رطاخملا ةرادإ راطإ عم قفاوتي لامعألل

 نم ةرادإلا سلجمل معدلا ريفوت متي .رطاخملل ةلاعف ةرادإ ريفوتل ًاساسأ لكشي ةبقارملل يوق لمع راطإ ءاشنإب ًاضيأ ايلعلا ةرادإلاو ةرادإلا

 ةرادإلا سلجم نييعتب قلعتي اميف ةصاخ ،ةمكوحلا راطإ بجومب اهيلإ ةضوفملا رومألا نأشب تايصوت مدقت يتلا سلجملا ناجل لبق

 حوتفملا راوحلل ةمزاللا رطألا سلجملا ناجل عيمج عضت .تآفاكملاو ،ةمكوحلاو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإو ،ةيلخادلا ةباقرلا رطاخمو

 .ةمدقملا تاحرتقملا يف رظنلل ناجللا ءاضعأل يفاكلا تقولا نامضل ةبسانملا تاوطخلا ذاختا عم ،شاقنلاو

 زيزعتو معدب ةرادإلا سلجم مزتليو .ةعومجملا يف اهجامدإ عم ةكرشلا ةفاقث ملاعم ديدحت يف هرود ةيمهأ ًاضيأ ةرادإلا سلجم كردي

 ةكرشلا لامعأ ذيفنتب ةرادإلا سلجم رختفيو .ةيلخادلا فارطألا عيمج نم اهذيفنتو اهعابتا عقوتُي يتلا ريياعملاو ميقلاو تافاقثلا

 .لاعفلا فارشإلاو تارارقلا ذاختا ةعرس عم فيكتلل ًالباقو ًانرم اهلمع راطإ لظي نأ ةخسارلا ةكرشلا ةفاقث نمضتو .ةيفافشو حاتفناب

 ةرادإلا سلجمل ةحيحصلا تامولعملا رفوت نامضل كلذو ةرمتسم ديعصت ةيلمعو لامعألل لماش لودج عضول مئاق ماظن ةكرشلا ىدل

 ،ةيلمعلا كلت ةرادإلا سلجم سيئر دوقيو .هغالبإ دنع ةحيحصلا تارارقلا ةرادإلا سلجم ذختيل ةبسانملا ةقيرطلابو بسانملا تقولا يف

 ةيجيتارتسالا تاشقانملل ِفاك تقو صيصخت ةيلمعلا هذه نمضتو .ةرادإلا سلجم رس نيمأو ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا هدعاسيو

 .ةغلابلا ةيمهألا تاذ لامعألا دونب ةشقانمو

 :ةرادإلا سلجم ليكشت

  .2021 ماعلا ءانثأ تاعامتجالا روضح لجسو ،ةرادإلا سلجم ناجل ةيوضعو ،مهتيوضع ةعيبطو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ يلاتلا لودجلا حضوي

 سلجم وضع مسا
ةرادإلا  

 ةيوضعلا ةعيبط بصنملا
 يف بصنملا لغش ةدم

 ةرادإلا سلجم
 نييلاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 ةرادإلا سلجم سيئر يلعلا لضاف
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم

 10/06/2019 :نييعتلا خيرات
 ةرادإ سلجم وضعك

 11/07/2019 :باختنالا خيراتو
 ةرادإلا سلجمل سيئرك
 29/04/2021 يف هباختنا ديعأ

 ةرادإلا سلجمل سيئرك
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 ةرادإلا سلجم سيئر بئان كيرب نب دمحأ
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم

 19/12/2016 :نييعتلا خيرات
 :باختنالا ةداعإ خيرات

 سيئرلل بئانك 07/03/2018
 29/04/2021 :باختنالا ةداعإ خيرات

 سيئرلل بئانك

 ةرادإ سلجم وضع دراو رفوتسيرك
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم

 :نييعتلا خيرات
27/04/2020 

 22/04/2021 :باختنالا ةداعإ خيرات

 ةرادإ سلجم وضع  ينيدرلا دشرم
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
 09/11/2020 :نييعتلا خيرات

 22/04/2021 :باختنالا ةداعإ خيرات

 ةرادإ سلجم وضع  ءاملعلا ردب
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
 22/04/2021 :باختنالا خيرات

 ةرادإ سلجم وضع  يمشاهلا سيمل
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
 22/04/2021 :باختنالا خيرات

 ةرادإ سلجم وضع  ناطقلا اهم
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
 22/04/2021 :باختنالا خيرات

 نوليقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 قيدص ركبوبأ / ةداعس
 ةرادإ سلجم وضع  يروخلا

 ،يذيفنت ريغ
 لقتسم

15/01/2020 
 0١/02/2021 ىتحو

 ةرادإ سلجم وضع دومحم دوعسم
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
08/08/2019 

  06/03/2021 ىتحو

 ةرادإ سلجم وضع ءاملعلا ةصفح / ةداعس
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
04/11/2019 

 ٠٦/٠٣/٢٠٢١ ىتحو

 .ىرخألا ةمهاسملا تاكرشلا يف مهتيوضعو ،مهتالهؤمو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاربخ ةيلاتلا ماسقألا نيبت *
 

  :ةماه ةيراجت وأ ةيموكح وأ ةيفارشإ بصانم يأ وأ ىرخألا ةمهاسملا تاكرشلا ةرادإ سلجم يف ةيوضعلا

 بصنملا ةكرشلا مسا ةرادإلا سلجم وضع #

 يلعلا لضاف 1
 ةرادإلا سلجم سيئر ةيلاملا تامدخلل يبد ةطلس

 ةرادإ سلجم وضع ةضباقلا يبظ وبأ ةكرش
 دجوي ال دجوي ال كيرب نب دمحأ 2

 ةرادإ سلجم سيئر ةدودحملا رامثتسالل صانق ةكرش  دراو رفوتسيرك 3

 دجوي ال دجوي ال  ينيدرلا دشرم 4

5 
 

  ءاملعلا ردب
 

 ةرادإ سلجم سيئر تارامإلا ديرب ةعومجم

  ةرادإ سلجم وضع ةضباقلا ساي ةكرش
 ةرادإ سلجم وضع ةيئاضفلا تالاصتالل تاس هايلا ةكرش

 دجوي ال دجوي ال يمشاهلا سيمل 6
 ةرادإ سلجم وضع يماغنأ ةكرش ناطقلا اهم 7
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 6 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 2021 ماعل ةرادإلا سلجم يف ةأرملا ليثمت

 خيراتب ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا لبق نم ناطقلا اهم / ةديسلاو يمشاهلا سيمل / ةديسلا باختنا مت

 .2024 ماع ليربأ نم 21 يف يهتنت ةدمل نييذيفنت ريغ ةرادإ سلجم ءاضعأ امهرابتعاب 2021 ماع ليربأ نم 22

 

 ىرخأ ةمهاسم تاكرش ةيأ يف مهبصانمو مهتايوضعو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نع ةذبن

 :نويلاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 يلعلا لضاف

 ةرادإلا سلجم سيئر

 .2019 ويلوي يف ةرادإلا سلجمل اًسيئر هباختنا متو 2019 وينوي يف عاعش ةرادإ سلجم يف ةرادإ سلجم وضعك يلعلا لضاف نييعت مت

 سلجم وضعو ،ايبرص اريم كنبو ،صاخلا )ارسيوس( لوألا يبظ وبأ كنبو ،ةيلاملا تامدخلل يبد ةطلس ةرادإ سلجم سيئر وه يلعلا ديسلا

 ةضهنلا ةكرش ةرادإ سلجم وضعو يبيللا لوألا جيلخلا كنب ةرادإ سلجم سيئر بئان وهو .)ADQ( ةضباقلا يبظ وبأ ةكرش يف ةرادإ

 .رامثتسالل

 تاكرشلا لثم لامعألا تاقايس نم ةعونتم ةعومجم يف ةيراجتلا راودألاو تاكرشلا ةمكوح يف ةعساو ةربخب عتمتي يجيتارتسا دئاق

 تاعقوت ةيبلتل ةميقلا قلخ ىلع زكرت .نيمهاسملا تاعقوت ةيبلتل ةميقلا قلخ ىلع زكرت .تالوحتلاو حالصإلاو عيرسلا ومنلاو ةئشانلا

 ةدايقو كونبلاو رامثتسالاو ةفايضلاو تاراقعلا كلذ يف امب تاعانصلا نم ديدعلا يف لمع نأ دعب ،ةربخلا قاطن عاستا .نيمهاسملا

 .تالاصتالاو قيوستلاو لامعألا زيمتو ةينوناقلاو ةيرشبلا دراوملاو ةيلاملا لثم تاكرشلل ةيفيظولا تامظنملا

 كنب ىلإ همامضنا لبق .ةعومجملل تايلمعلا سيئرو ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا بئان ناك لوألا يبظ وبأ كنب عم هلغش بصنم رخآ

 رالود رايلم 35 غلبت لوصأب ةيملاع ةعومجم يهو ،ةضباقلا يبدل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يلعلا ديسلا لغش ،2017 ماع يف لوألا يبظ وبأ

 جذومن داقو ةضباقلا يبد يف رامثتسالا تاعومجمل ةيلاملا ةلكيهلا ةداعإ يلعلا داق .ًايداصتقا ًاعاطق 14 يف حلاصم اهلو ةلود 21 يف يكيرمأ

 .يجيتارتسا رمثتسمك ةضباقلا يبدل ديدجلا لامعألا

 ديسلا ىقترا ،كنب يتيس يفو .1989 ماع يف كنب يتيس ىلإ مضني نأ لبق ،1987 ماع يف يبد ةيدلب يف ةينهملا هتايح يلعلا ديسلا أدب

  .2004 ماع يف ةضباقلا يبد ىلإ مامضنالل هترداغم لبق ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف عيزوتلل اًسيئر هنييعت متو بترلا يف ةعرسب يلعلا

 سلاجم يف ةداهشو اينروفيلاك بونج ةعماج نم مظنلا ةسدنهو ةيعانصلا ةسدنهلا يف مولعلا سويرولاكب ىلع لصاح يلعلا ديسلا

 .نازول ، (IMD)ةيرادإلا ةيمنتلل يلودلا دهعملا ،يلاعلا ءادألا

 

 كيرب نب دمحأ

 ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 لود ةقطنم يف نييلاملا ءاربخلا ربكأ دحأو ،نيينطولا نييفرصملا زربأ نم دعُيو عاعش ةرادإ سلجم سيئر بئان وه كيرب نب دمحأ

 1981 ماعلا يف كنب يتيس ىدل ةينهملا هتريسم كيرب نب لهتساو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو يجيلخلا نواعتلا سلجم
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 سيئرو تاكرشلل ةيفرصملا تامدخلا مسق سيئر لثم ةفلتخم ايلع بصانم لغش دقو .ءالمعلا تاقالع ةرادإ مسق يف باسح ريدمك

 اهدعب نمو ،جيلخلا ةقطنمو تارامإلا ةلود يف كنبلا لامعأ ريدم بصنم يف هنييعت مت نأ ىلإ ،ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا ةعومجم

 لجس ،كنبلا ىدل هلمع ةرتف لالخ .ًاماع 12 ىدم ىلع هلغش يذلا بصنملا وهو نامُع ةنطلسو تارامإلا ةلود يف كنبلل يذيفنتلا سيئرلا

 مهرد نويلم 150 ةميقب ةيسايق حابرأ ىلإ ،1990 ماعلا يف مهرد نويلم ةميقب رئاسخ نم لوحت ثيح ،حابرألا يف ًالئاه ًاومن كنب يتيس

 .يتارامإ

 بصنم نم اًدعاقتم ،ًابيرقت تاونس رشع ةدمل ةكرشلا يف لمع ثيح ،"ةضباقلا ميطفلا دجام" ىدل ايلع بصانم ًارخؤم كيرب نب لغش

 ،"ةضباقلا ميطفلا دجام" ىدل هلمع ةرتف لالخ  .ةضباقلا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضعو ةضباقلا ةعومجملا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بئان

 دجام" ةرادإ سلجم سيئر بئانو ،"زرشتنف ميطفلا دجام" ةرادإ سلجم سيئر كلذ يف امب ،ةمهملا بصانملا نم ديدعلا كيرب نب لغش

 ميطفلا دجام" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو ،"تسرت ميطفلا دجام"و "ةئزجتلل ميطفلا دجام" ةكرش ةرادإ سلجم وضعو "ةيراقعلا ميطفلا

 ةيجيتارتسإلا ليكشت يف لاعف رود كيرب نب ديسلل ناك امك ."ةيراقعلا ميطفلا دجام" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا لامعأب مئاقلاو ،"زرشتنف

 حجانلا عيقوتلا كلذ يف امب ، ةعومجملل ذاوحتسا تايلمعب مايقلاو ةيسيئرلا ةكرتشملا عيراشملا نأشب ضوافتلاو ،لامعألل ةماعلا

 .يب يس هيجو سكيروأ عم كرتشم عورشم ةيقافتال

 ةلود يف كنب لوأ يبد كنب ناك .هل يذيفنتلا سيئرلا بصنم لغشو يبد كنب كيرب نب سسأ ،"ةضباقلا ميطفلا دجام" ىلإ همامضنا لبقو

 راكتبا ىلإ ةفاضإلاب ميلستلا تارود يف اًديدج اًرايعم عضو دقو ،رهشأ ةعبرأ نوضغ يف حاجنب هقالطإ متي ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 .تامدخلاو تاجتنملا

 بناج ىلإ ،يداصتقالا يبد سلجمو يملاعلا يلاملا يبد زكرمل سسؤملا ةرادإلا سلجم وضع بصنم كيرب نب لغش ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 

 تارامإلا دهعم"و "طسوألا قرشلا دراكرتسام"و ،"يمالسإلا ايزيلام فرصم" نم لك ةرادإ سلجم وضعك اهلغش يتلا ىرخألا هبصانم

 يد يرث ةكرش ةرادإ سلجم سيئر كلذكو ، "ةيدوعسلا موكيليت شيتيرب"و ،تارامإلاب "فرصملا كنب"و "ةيفرصملاو ةيلاملا تاساردلل

 .تاراشتسالل

 ."ةبساحملا يينف ةيعمج" ةيوضع لمحيو ةدحتملا ةكلمملا يف "زديل ةعماج" نم كيرب نب جرخت

 

 دراو رفوتسرك

 ةرادإ سلجم وضع

 مدق ةرتفلا هذه لالخو ،تاكرشلا ليومت لاجم يف اًماع 30 نع ديزت ةربخب عتمتيو عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم دراو سيرك لغشي

 .قاوسألاو تاعاطقلا نم ةعونتم ةعومجم يف لاملا سأر عمجو تالماعملا نم ديدعلا نأشب ةروشملا

 بصانملا نم اًددع لغشو ،)يبد ىلإ لقتنا امدنع( 2008 ىلإ 1979 نم ةدحتملا ةكلمملا يف تيوليد ةكرشل اًيرصح اًكيرش دراو ديسلا ناك

 ةيلاملا تاراشتسالل يملاعلا سيئرلاو ةدحتملا ةكلمملا يف تاكرشلل ةيلاملا تاراشتسالا سيئر كلذ يف امب ،ةفلتخم تاقوأ يف

 قرشلا يف تيوليد ةكرشل ةيلاملا تاراشتسالا تامدخ رادأو دراو ديسلا سسأ ،2011 ويام ىلإ 2008 ربمتبس نم ،ةريخألا ةنوآلا يف .تاكرشلل

 رياربف يف .ةطلس ةيلاملا تامدخلل يبد ةباقرل عضخت ةكرش يهو "ديتيمل سنانياف تيربروك تيوليد" ةكرشل يذيفنت سيئرك ،طسوألا
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 ربمتبس نم .نيحلا كلذ ذنم ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر بصنم لغشو ،ةدودحملا رامثتسالل صانق ةكرش ةرادإ سلجم ىلإ مضنا ،2012

 .ةرادإلا سلجمل ةعباتلا رامثتسالا ةنجل سأرتو ،ةيميلعتلا سميج ةعومجم ةرادإ سلجم يف لمع ،2018 ليربأ ىلإ 2014

 زليوو ارتلجنإ يف نيينوناقلا نيبساحملا دهعم يف تاكرشلا ليومت ةيلك ةرادإ سلجم يف وضعك 2011 ىلإ 2007 نم دراو ديسلا لمع

)"ICAEW"(. ناك ،يبد ىلإ هلاقتنا ىتح .تاكرشلا ليومت تالهؤم ةيلكلا تقلطأ ،هلمع ةرتف لالخو 2008 ىلإ 2004 نم ةيلكلل اًسيئر ناك 

 .ICAEW نم "تاكرشلا ليومت يف زيمتملا زاجنإلا" ةزئاج ىلع لصح ،2011 ماع يف .ICAEW سلجم يف اًوضع

 يبد ةطلس لبق نم هدامتعا مت ،DFCL يف هلمع ءانثأو )ICAEW يف ليمز( ةدحتملا ةكلمملا يف لهؤم ينوناق بساحم وه دراو ديسلا

 .ةدحتملا ةكلمملا يف ةيلاملا تامدخلا ةئيه نم حيرصت ىلع لصح ،يبد ىلإ هلاقتنا لبق .ةيرامثتسالا لامعألا ةسراممل ةيلاملا تامدخلل

 .)CF( تاكرشلا ليومت لهؤم ىلع لصاحو ،نوتبماهثواس ةعماج نم )سويرولاكب( ةبساحملاو ةراجتلا جيرخ وهو

 

 ينيدرلا دشرم

 ةرادإ سلجم وضع

 ، م م ذ ةضباقلا ساي ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا بصنم لغشي امك ،لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم ينيدرلا دشرم لغشي

 .لامعألا ةددعتم تاعاطق يف لمعتو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا اهرقم ةضباق ةكرش يهو

 )جدإ ةعومجم تاكرش ىدحإ نآلا( "ةمدقتملا لولحلل 4 يس" ةكرشل يذيفنت سيئرك 2006 ماع يف ةضباقلا ساي ىلإ ينيدرلا ديسلا مضنا

 .ةعرسب روطتت تناك يتلا ةضباقلا ساي ةعومجم ةظفحم ةدايقل ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يف هنييعت متو

 امم ،ةيسيئرلا ةيداصتقالا تاعاطقلا ربع ةحجانلا ذاوحتسالاو عيبلا تايلمع نم ةلسلسل ةضباقلا ساي ةعومجم تعضخ ،هتدايق تحت

 .فظوم 7000 فظوت ةكرش 60 نم رثكأ يطغت ةرهدزم ةظفحم ىلإ ىدأ

 ناريطلاو ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو ءاذغلاو ةعارزلا تالاجم يف لمعت ةزراب ةيرامثتسا ةكرشك ةديج ةناكمب ةضباقلا ساي مويلا عتمتت

 يف امب ةيلودلا قاوسألا يف ةضباقلا ساي ةعومجم عسوت دشرم داق ،صوصخلا هجو ىلعو .اهريغو تامدخلاو ايجولونكتلاو تاراقعلاو

 .رصمو ايزيلامو ايسينودنإو نويلاريسو ايبويثإو ايناتيرومو برغملاو ايبرص كلذ

 
 ةسدنه يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع هلوصح دعب ةيتارامإلا ةحلسملا تاوقلا عم اًماع 15 ترمتسا يتلا هتمدخ رخف لكب ينيدرلا ديسلا ردقي

 ، عراب لامعأ دئاق هتفصب .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم لامعألا ةرادإ ريتسجام ىلع لصاحو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم تاينورتكلإلا

 لتكت نم ءزج وهو ، يبرص يراجت كنب وهو ، اريم كنب كلذ يف امب ، ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرادإلا سلاجم نم ديدعلا يف ينيدرلا ديسلا لمعي

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا اهرقمو لايور ةعومجم
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 ءاملعلا ردب

 ةرادإ سلجم وضع

 ةلدابم ةصنم لخاد ةيتارامإلا تاعمجملا ةدحول يذيفنتلا ريدملا بصنم لغشي امك ،عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم ءاملعلا ردب لغشي

 تاكرشلا يف رامثتسالا لالخ نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يداصتقالا لوحتلا عيرستل اهليكشت مت يتلاو ةيتارامإلا تارامثتسالل

 .يملاعلا ىوتسملا تاذ ةيملاعلا تامظنملا عم ةكارشلاو ،ةايحلاب ةضبانلا ةيراجتلاو ةيعانصلا تاعمجتلا زيزعتو ،ةينطولا

 ةياعرلاو ناريطلاو ايجولونكتلا ربع دتمت ةددعتم تاعاطق يف تاكرشلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع فارشإلا يف هتايلوؤسم ىلإ ةفاضإلاب

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود داصتقا عيونت ةدايزل ةديدج ةئشان تاكرشو تاعاطق نضتحي اًيكيمانيد اًقيرف ءاملعلا ديسلا دوقي ،ةيحصلا

 تارامإلا ةلود نيب كارتشالاب اهؤاشنإ مت ةدئار ةينواعت ةصنم يهو - )GMIS( عينصتلاو عينصتلل ةيملاعلا ةمقلا سأرت امك وهو ،ةدحتملا

  .)ودينويلا( ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةدحتملا ةيبرعلا

 اًضيأ لغشيو ،تارامإلا ديرب ةعومجمو ،)دنس( دنس ةعومجمو ،)اتارتس( عينصتلل اتارتس ةرادإ سلجم سيئر بصنم ءاملعلا ديسلا لغشي

 ةضباقلا ساي ةكرشو ،ةينمألا ةعابطلل تالمعو ، ةيحصلا ةلدابمو ، )تاس هايلا( ةيئاضفلا تالاصتالل هايلا ةكرش ةرادإ سلجم ريدم بصنم

 يف ةقاطلاو تارايسلا لاجم يف ةكرتشملا عيراشملا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ، Daimler AG عم كرتشم عورشم – TASIAP GmbH و ، .م.م.ذ

 ىلإ فدهت ةحوتفم راكتبا ةصنم يهو – يملاعلا راهدزالل دشار نب دمحم ةردابم ىلع اًضيأ ءاملعلا ديسلا فرشي ،GMIS لالخ نم .رئازجلا

 .ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةطبترملا يقيقحلا ملاعلا تايدحت لحت يتلا لولحلا عيرست

 
 ديسلا أدبو ،2016 ماع يف يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا لبق نم "ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل باش يملاع دئاق" ـك هحيشرت مت

 ريتسجام كلذكو )2002( ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج نم نوناقلاو ةعيرشلا يف ةداهش ىلع لصاحو ماحمك ةينهملا هتايح ءاملعلا

 .)2005( درافراه ةعماجب قوقحلا ةيلك نم نوناقلا يف

 

 يمشاهلا سيمل

 ةرادإ سلجم وضع

 لادبتسا ىلإ فدهت ةيتارامإ ةردابم يهو ،®Palmade ـل سسؤملا كيرشلا يهو ،عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم يمشاهلا سيمل لغشت

 لثمتت .رمتلا ليخنل ةيويحلا ةلتكلا مدختسي يويحلا للحتلل لباق ديدج بكرم لالخ نم دحاولا مادختسالا تاذ ةيكيتسالبلا داوملا

 لوح ةيعاو تارايخ ذاختا ىلع انعمتجم دعاست يتلاو ليخنلا نم ةعونصملا تاجتنملا لوح ديدج داصتقا ءاشنإ يف ةكرشلا ةمهم

 .يعيبطلا انملاع عم مائو يف شيعلاو انكالهتسا ةيفيك

 
 يف .تاكرشلا ةمكوحو نيرمثتسملا تاقالعو ةيلاملا تالاجم يف ايلع بصانم تلغش دقو ،ةكنحم ةيلام ةريبخ يه يمشاهلا ةديسلا

 ضراعملا يف تكراش .تاكرشلا ةمكوحو نيرمثتسملا تاقالع مسق تداقو يمشاهلا ةديسلا تسسأ ،دقع نم رثكأل ،ةضباقلا يبد

 تداقو ، نويدلا لكايه ليومت ةداعإو ةرادإ يف تدعاسو ، اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةضباقلا يبد ةكرشل ليومتلا عمجل ةيملاعلا ةلقنتملا
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 ةرادإلا سلاجم ىلع يسسؤملا عباطلا ءافضإ يف اًدئار اًرود تبعل امك .ةحلصملا باحصأو نيرمثتسملاو فينصتلا تالاكو عم تاشقانملا

 .اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةضباقلا يبدل ةلقتسملا

 تسسأت ةيحبر ريغ ةيموكح ريغ ةمظنم يهو ،2014 ماع ذنم رابجنز يليليم ةسسؤم ةرادإ سلجم يف سسؤم وضع يه يمشاهلا ةديسلا

 عم .ةيرابجنزلا تاعمتجملا ةدوج نيسحتو ةمادتسملا ةيمنتلا نامض فدهب نيمتهملا نييملاعلا نينطاوملا نم ةعومجم لبق نم

 .شيعلا بسك صرفو ميلعتلاو ةحصلا تالاجم يف مدقتلا عيرست يف ةمظنملا دعاست ،رالود نويلم 15 اهردق ةبه

 نطسوب يف تيوليد لثم تاكرشلا ىربك يف ةيلودلا اهتربخ ءانبب يمشاهلا ةديسلا تماق ،ةقباسلا ةينهملا اهتريسم يف

 .ةدحتملا ةكلمملا ،ندنل يف يلناتس ناجرومو ستسوشتاسامو

 يف نطسوب ةيلك يف ةرادإلل لوراك ةيلك نم ةبساحملا يف مولعلا يف ريتسجاملاو سويرولاكبلا ةجرد ىلع ةلصاح يمشاهلا ةديسلا

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ، ستسوشتاسام

 

 ناطقلا اهم

 ةرادإ سلجم وضع

 اهتفصبو .2017 ماع ذنم ةيملاعلا يبد ئناوم يف دارفألا مسق ةسائر ىلوتت امك ،عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم ناطقلا اهم لغشت

 مضت يتلا ةيملاعلا يبد ئناومل ةيملاعلا ةراجتلا ةظفحم نيكمت ىلع ناطقلا ةديسلا زكرت ، ةعومجملل ةمادتسالاو دارفألا مسق سيئر

 ةيمنتو ءادألا ةرادإو ةفاقثلا لالخ نم ةيجيتارتسالا لامعألا ةميق عفدل ناطقلا ةديسلا صرحت .ةلود 69 نم رثكأ يف صخش 71000 نم رثكأ

 ئناوم ىلإ اهمامضنا ذنم .ىوقألا جئاتنلاو ،اًعادبإ رثكألا تاراكتبالاو ،ًءاكذ رثكألا ريكفتلا زيزعتل حاتفمك نولمعي دارفألا نأ ىرتو ،بهاوملا

 ميدقت نم ،ةقاشرو اًراكتبا رثكأ لمع قرط ىلإ ةيديلقت تاسرامم نم ةيرشبلا دراوملا ةفيظو ليوحتب ناطقلا ةديسلا تماق ،ةيملاعلا يبد

 .ةيملاعلا يبد ئناوم ئدابم ميدقت ىلإ ةيجاتنإلا نيسحتل يعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت

 ةكرشو "م.م.ذ يبد دلروو سكود يارد" ةكرش لثم ايكرتو دنهلاو يبد يف عقت تاكرشل ةرادإ سلجم وضع اًضيأ يه ناطقلا ةديسلا

 )2 سيراب( "ساسسا نويثناب" ةعماج ءانمأ سلجم يف وضع يهو ،"اكميراي دلروو يب يد" ةكرشو "ديتيميل تفيارب ستروب نادتسدنه"

 .يماغنأ ةرادإ سلجم وضعو ،

 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( لينروك ةعماج نم ةيلامعلاو ةيعانصلا تاقالعلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع ناطقلا ةديسلا تلصح

 دشار نب دمحم زكرم ةجيرخ اًضيأ يهو .نوسيدام نسنوكسيو ةعماج نم ةيرشبلا دراوملاو ةرادإلا يف لامعألا ةرادإ يف سويرولاكبو

 .دايسنإو كويد ةعماج هريدت يذلا دعاولا دئاقلا جمانرب ،ةدايقلا ريوطتل

 

 :نوليقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 .2021 سرام 6 ىلإ 2019 سطسغأ 8 نم عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم لغش دومحم دوعسم

 .2021 سرام 6 ىلإ 2019 ربمفون 4 نم عاعش ةرادإ سلجم ريدم بصنم تلغش ءاملعلا ةصفح / ةداعس

 .2021 رياربف 2 ىتحو 2020 رياني 15 ذنم عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم يروخلا قيدص ركبوبأ / ةداعس
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 ةرادإلا سلجم تآفاكم

 عيمج مصخ دعب ةيونسلا ةكرشلا حابرأ يفاص نم ٪ 10 زواجتت ال امب ةيفاصلا حابرألا نم ةيوئم ةبسن لثمت عاعش ةرادإ سلجم تآفاكم

 .تايطايتحالاو تاكالهتسالا

 

 ماع يف اهعفدب ىصوملا تآفاكملا ىلإ ةفاضإلاب 2021 يف ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةعوفدملا تآفاكملا يلامجإ يلي اميف

2022:  

 يتارامإ مهرد تآفاكملا

 يتارامإ مهرد 4,457,260 2021 يف ةعوفدم – 2020 ماعلل تآفاكملا

 يف نيمهاسملا ةقفاوم دعب 2022 ماع يف اهعفد متي - 2021 ماعل ةحرتقملا تآفاكملا
 يتارامإ مهرد 4,500,000 .يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا

 
 .ةيونسلا مهتآفاكم ءانثتساب باعتأ وأ بتاور وأ تالدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضاقتي مل
 
 :سلجملا نع ةقثبنملا ناجللا تاسلج روضح نع 2021 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم ءاضعأ اهاضاقت يتلا تالدبلا

 مسالا
 ةرادإلا سلجم ناجل روضح تالدب

 مت يتلا تاعامتجالا ددع ةنجللا مسا
 لدبلا ةميق اهروضح

 كيرب نب دمحأ
 دجوي ال 5 ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل

 دجوي ال 2 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 دراو رفوتسيرك

 دجوي ال 5 ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل

 دجوي ال 4 رطاخملا ةنجل

 دجوي ال 4 رامثتسالا ةنجل

  ينيدرلا دشرم
 دجوي ال 3 رطاخملا ةنجل

 دجوي ال 4  رامثتسالا ةنجل

 يمشاهلا سيمل

 دجوي ال 3 ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل

 دجوي ال 3 رطاخملا ةنجل

 دجوي ال 3  رامثتسالا ةنجل

 ءاملعلا ردب

 دجوي ال 3 رطاخملا ةنجل

 دجوي ال 3  رامثتسالا ةنجل

 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 ناطقلا اهم
 دجوي ال 3 ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل

 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 نوليقتسملا ءاضعألا

 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ءاملعلا ةصفح / ةداعس

 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل دومحم دوعسم
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 دجوي ال 1  رامثتسالا ةنجل

 يروخلا ركبوبأ / ةداعس
 دجوي ال 0 ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل

 دجوي ال 0 رطاخملا ةنجل

 

 2021 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم تاعامتجا

 نيرضاحلا ددع نيرضاحلا ددع عامتجالا خيرات #
 نيبئاغلا ءاضعألا ءامسأ ةلاكولاب

 رغاش دعقم 1 5/7 2021 رياربف 14 1

 رغاش دعقم 0 6/7 2021 سرام 10 2

 - 0 7/7 2021 ويام 09 3

 - 0 7/7 2021 سطسغأ 11 4

 - 0 7/7 2021 ربمفون 10 5

 

 :2021 ماعلا لالخ ريرمتلاب ةرداصلا ةرادإلا سلجم تارارق

 ريرمتلاب ةرداصلا تارارقلا ددع خيراتلا #

 2  رياني 11 1

 3  سرام 4 2

 1 سرام 31 3

 1   ليربأ 20 4

 3  ليربأ 29 5

 2  وينوي 29 6

 1  ويلوي 26 7

 1  ربمتبس 6 8

 1  ربمتبس 30 9

 1 ربمفون 18 10

 5 ربمسيد 30 11

 

 :ةرادإلا سلجم لبق نم اهب ةيذيفنتلا ةرادإلا فيلكت مت يتلا فئاظولاو ماهملا
 ديدحت قيرط نع ةيذيفنتلا ةرادإلا لمع راطإ ديدحتب ةرادإلا سلجم موقي ثيح ،ةفلتخم تايلوؤسم ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ىدل

 ةيمويلا لامعألا ةيلوؤسم ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلوتت اهرودبو ،اهتلئاسمو ةرادإلا لمع ىلع فارشإلاو ةكرشلل ةيجيتارتسالا فادهألاو ةيؤرلا

   .ةرادإلا سلجم نم اهيلع صوصنملا دودحلاو تايحالصلا نم ضيوفت بجومب نوكت يتلا ةكرشلل
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 ضيوفتلا ةدم ةضوفملا ةطلسلا ضوفملا صخشلا #

 يقيدصلا مساج 1
 ةكرشلل ةيمويلا لامعألا ةرادإل ةطلسلا ضيوفت
 تائيهلا مامأ ةكرشلا ليثمتو ةعباتلا اهتاكرشو
  .ةمزاللا ىرخألا تانايكلاو تاطلسلاو ةيميظنتلا

 مل ام تاونس ثالث ةينوناقلا ةلاكولا ةيحالص ةدم
 .ةكرشلا ةرادإ سلجم لبق نم اهؤاغلإ متي

 

 :عاعشل يميظنتلا لكيهلا

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا تآفاكمو بتاور

 خيرات * بصنملا #
 نييعتلا

 بتاورلا يلامجإ
 ةعوفدملا تالدبلاو

 )مهرد نويلم( 2021 ماعل

 تآفاكملا يلامجإ
 2021 ماعل ةعوفدملا

 )مهرد نويلم(**

 /ةيدقن( ىرخأ تآفاكم يأ
 يف ةقحتسم )ةينيع

 لبقتسملا
 دجوي ال 4.4	4.1 09/10/2011 يذيفنتلا سيئرلا 1

 دجوي ال 0.9 1.7  12/04/2015 تايلمعلل يذيفنتلا سيئرلا 2

3 
 ةيلاملا نوؤشلا سيئر

 رطاخملاو
 دجوي ال 0.9 1.9  03/01/2018

4 
 ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

  مازتلالاو
 دجوي ال 0.9 1.5  13/07/2014

 دجوي ال 0.9 1.5  14/02/2021 تاراقعلل يذيفنتلا سيئرلا 5

 

1
  ةرادإلا سلجم رس نيمأ

 قيقدتلا 
2

  يلخادلا
 يذيفنتلا سيئرلا

ةعومجملل  

ةيرشبلا دراوملا  

 قيوستلا
تالاصتإلاو  

تامولعملا مظن  

 و ةيرادإلا لامعألا
  تايرتشملا

ةرادإلا سلجم  قيقدتلا ةنجل 
 لاثتمإلاو

 ةنجل
رامثتسإلا  

تايلمعلا  

7
ة كرشلا تارامثتسا  

 لاثتمإلا
4

 

 ةرادإ
6

  رطاخملا

 نويدلا
 ةماعلا قاوسألا

 ةصاخلاو
 ةفريصلا
 ةيرامثتسالا

 يذيفنتلا سيئرلا
 تاراقعلل

 يذيفنتلا سيئرلا

ةيلاملا نوؤشلل
 5

 

 و ةبساحملا
بئارضلا  

 طيطختلا
يلاملا ليلحتلاو  

ةنيزخلا  

 تاقالع
نيرمثتسملا  

 ةيطغت
 ءالمعلا

 ةرئادلا سيئر
 ةينوناقلا
 لاثتمإلاو

3
 

 يذيفنتلا سيئرلا
 تايلمعلل

رطاخملا ةرادإ  

ةينوناقلا نوؤشلا  

 ةنجل
 تاحيشرتلا
تائقاكملاو  

رطاخملا ةنجل  

 لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر ىلإ ةيرادإ ةيعبت 1
 يذيفنتلا سيئرلا ىلإ ةيرادإ ةيعبت 2
  يذيفنتلا سيئرلا فارشإ يلا ةينوناقلا نوؤشلا عضخت نيح يف لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل لاثتمالا ةفيظو عبتت 3
 ًايفيظو لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل عبتت 4
 2022 رياربف 1 نم ًارابتعا ةيلاملا نوئشلا سيئر ىلإ رطاخملاو ةيلاملا نوئشلا سيئر نم يفيظولا ىمسملا رييغت مت 5
 2022 رياربف 1 نم اًرابتعا ًايرادإ يذيفنتلا سيئرلاو ًايفيظو ةرادإلا سلجمل رطاخملا ةنجل رطاخملا ةرادإ عبتت 6
 )2022 رياني يف لاقتسا( ةيمقرلا لامعألل يذيفنتلا سيئرلا لمشت ةكرشلا تارامثتسا 7
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 ةعومجم عم جامدنالا ةيلمع مامتا دعب عاعش ةلظم تحت نييذيفنتلا ءاسؤرلا نييعت مت امك .ةيلاملا يبظوبأ ةعومجمب قاحتلالا خيرات *
   .2019 ربوتكأ 7 خيراتب عاعش هنع تحصفأ امل ًاقفو ةيلاملا يبظوبأ
  .2022 ليربأ يف عفدت **
 
 ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعتلا

 2020 ماعل )3( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه رارق يف دراولا "ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم" علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه فيرعتل ًاقفو

 ،ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأو سيئرلا اهنأ ىلع ةقالعلا تاذ فارطألا فيرعت متي ،ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب

 ،اهلام سأر نم رثكأ وأ %30 صاخشألا ءالؤه نم يأ كلتمي يتلا تاكرشلاو ،ةكرشلا يفظومو ،ةكرشلل ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأو

 ماع لالخ ةقالع تاذ فارطأ عم تالماعم يأ يف اًفرط عاعش نكت مل ،كلذ ىلع ًءانبو  .اهل ةفيلحلا وأ ةقيقشلا وأ ةعباتلا تاكرشلا كلذكو

2021. 

 
 يجراخلا تاباسحلا ققدم

  زربوك سواهرتوو سيارب

 نم رثكأ اهب لمعيو ،ةلود 175 يف بتاكم كلتمتو ،ملاعلا يف ةدئارلا ةينهملا تامدخلا تاكرش ىدحإ زربوك سواهرتوو سيارب ربتعُت

 ،بئارضلاو ،ةعجارملا تامدخ ميدقت لالخ نم ،اهيلإ نوعلطتي يتلا ةميقلا قيقحت ىلع دارفألاو تاسسؤملا دعاستو .فظوم 276,000

 :ةيلاعلا ةدوجلاب زيمتت يتلا ةيراشتسالا تامدخلاو

 

 2021 وينوي 30 و 2021 سرام 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا تارتفلا نم ًالكل ةدحوملا ةيلحرملا ةيلاملا تانايبلا زربوك سواهرتوو سيارب تعجار

 .ظفحتم يأر يأ مدقت ملو 2021 ربمسيد 31 يف يهتنملا يلاملا ماعلل ةققدملا ةيونسلا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا اذكو ،2021 ربمتبس 30 و

 زربوك سواه رتوو سيارب قيقدتلا ةكرش مسا

 )2019 ويلوي ذنم( رهشأ ةعستو ناماع ةكرشلل يجراخ ققدمك اهيف تلمع يتلا تاونسلا ددع

 ناحرس يمار كيرشلا مسا

 قيقدت يف كيرشلا ققدملا اهاضق يتلا تاونسلا ددع
 )2019 ويلوي ذنم( رهشأ ةعستو ناماع ةكرشلا تاباسح

 يتارامإ مهرد 1,490,231 2021 ماعل ةيلاملا تانايبلا قيقدت باعتأ يلامجإ

 تانايبلا قيقدت ريغ ةصاخلا تامدخلا باعتأو فيلاكت
 يتارامإ مهرد 661,005   2021 يف ةيلاملا

 ةيبيرض تاراشتسا تامدخو ةبجاولا ةيانعلا تامدخ اهليصافتو ةمدقملا ىرخألا تامدخلا ةعيبط

 ققدم ريغ يجراخ ققدم نم ةمدقملا ىرخألا تامدخلا
  2021 ماع يف ةكرشلا تاباسح

 تامدخو ةيبساحملا تاراشتسالا - طسوألا قرشلا شوت دنآ تيوليد

 معدلا

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيراشتسالا تامدخلا - نوتنروث تنارج

 معدلا تامدخو ةيبساحملا تاراشتسالا - طسوألا قرشلا غنويو تسنرإ

 ةبساحملا معد تامدخ - زرازم
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 :يلي اميف طابترالا باطخ يف ددحملا وحنلا ىلع ،2021 يلاملا ماعلل قيقدتلا قاطن لثمت

 ريياعملل ًاقفو 2021 ربمسيد 31 يف يهتنملا ماعلل "ع.م.ش لاتيباك عاعش" ةكرشل ةدحوملا ةيونسلا ةيلاملا تانايبلل قيقدت ءارجإ *

 .نيبساحملل يلودلا داحتالا نم ةرداصلا قيقدتلل ةيلاملا

 سلجملا نم ةرداصلا ةعجارملا ماهمل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةزجوملاو ةتقؤملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل ةيونس عبر ةعجارم ءارجإ *
 .ةيلودلا ةعجارملاو قيقدتلا ريياعمل يلودلا

 

  ةرادإلا سلجمل ةعباتلا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل
 ةمظنألا ةبقارمو ةعجارمو ديدحتل ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ةبقارم يف ةرادإلا سلجمل لاثتمالاو قيقدتلا ةنجلل يسيئرلا رودلا لثمتي

 ريس ىلع ظافحلاو ةيسسؤملا ةيجيتارتسالا عم قفاوتي امب ةبسانملا تارييغتلاب ةيصوتلاو رطاخملا يف مكحتلاو لاثتمالاو ةيلاملا

  .ةكرشلا مهعم لماعتت نيذلا نييجراخلا نيققدملا عم رشابملا لاصتالا ةهج اهنأ نع ًالضف ،تاكارشلاو تاقالعلا

 دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ،لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل سيئر ،كيرب نب دمحأ /ديسلا رقي
 .اهتيلاعف نم
 

  لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل ليكشتو لكيه

 عامتجالا روضح ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 5/5 02/01/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ سيئرلا كيرب نب دمحأ

 5/5  27/04/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع دراو رفوتسيرك

 *3/5 22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يمشاهلا سيمل

 *3/5 22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع ناطقلا اهم

 نوليقتسملا ءاضعألا

 قيدص ركبوبأ
 13/02/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يروخلا

 *0/5  0١/02/2021 :ةلاقتسالا خيرات

  .2021 يف هبصنم ةدم لالخ ةدقعنملا تاعامتجالا ددع لداعي * 

  ةرادإلا سلجمل لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل تاعامتجا

 :2021 ماعلا لالخ تدقُع يتلا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل تاعامتجا يلي اميف

 رياربف 14 §

 سرام 10 §

  ويام 9 §

 سطسغأ 11 §

 ربمفون 10 §
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 ةرادإلا سلجمل ةعباتلا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 :يف ةرادإلا سلجمل تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجلل ةيسيئرلا ماهملا لثمتت

 ؛مهرايتخا سسأو ،نيفظوملاو نييذيفنتلا نيلوؤسملا ىوتسم ىلع ةيفيظولا رداوكلا نم ةكرشلا تاجايتحا ديدحت )أ

 ؛ةكرشلل بيردتلا تاسايسو ةيرشبلا دراوملا ريوطت )ب

 ؛سلجملا نيوكتو مجحو لكيهل ةيرودلا ةعجارملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت/باختنا تاءارجإ ىلع فارشإلا )ت

 ىدم ةعجارمو نيفظوملاو ةرادإلا سلجمو ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلل ةمدقملا ايازملاو تآفاكملاب ةصاخلا ةكرشلا ةسايس ريوطت )ث

 و ؛يونس لكشب اهتمءالم

 .ةكرشلا ءادأ عم اهماجسناو ،ةحونمملا ايازملاو تآفاكملا ةلادع نامض )ج

 اهلمع ةيلآل اهتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع اهتيلوؤسمب ،تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر ناطقلا اهم ةديسلا رقت

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو

 

 اهليكشتو تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لكيه

 روضحلا ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 *1/2  22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ  سيئرلا  ناطقلا اهم

 2/2  02/01/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع كيرب نب دمحأ

 *1/2  22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ  وضع ءاملعلا ردب

 نوليقتسملا ءاضعألا

 هصفح /ةداعس
  14/11/2019 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ  سيئرلا ءاملعلا

 *1/2  06/03/2021 :ةدملا ءاهتنا خيرات

  14/11/2019 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع دومحم دوعسم
 *1/2  06/03/2021 :ةدملا ءاهتنا خيرات

 .2021 ماع مهتيوضع ةرتف لالخ تدقع يتلا تاعامتجالا ددعل ايواسم*

 

 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تاعامتجا

 :يف 2021 لالخ ةيتآلا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تاعامتجا تدقعنا

 سرام 9 §

 ربمفون 8 §

 

 ىرخألا ةرادإلا سلجم ناجل

  ةرادإلا سلجمل ةعباتلا رطاخملا ةنجل

 :يلي اميف رطاخملا ةنجلل ةيسيئرلا ماهملا لثمتت

 دودحلاب ةيصوتلاو ةلويسلاو نامتئالاو قوسلا رطاخم ربع ةكرشلا ةيجيتارتسإ نمض ةيسسؤملا رطاخملا لبقت ىدم ديدحت )أ

 ؛ةرادإلا سلجم ىلإ دعاوقلاو
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 ؛ةرادإلا سلجم ىلإ تاءارجإلاب ةيصوتلاو ةلويسلاو نامتئالاو قوسلا رطاخمل يلاحلا ةكرشلا ضرعت ةعجارم )ب

 تايصوتلا ميدقتو ةرادإلا سلجم ىلإ فواخم يأ عفرو ةيجيتارتسالا رطاخملاو ةعمسلا رطاخم لثم ةيليغشتلا ريغ رطاخملا مييقت )ت

 ؛ءاضتقالا بسح

 ؛بولطم وه امك ةرادإلا سلجم ىلإ تايصوتلا ميدقتو ةيمومعلا ةينازيملاو رطاخملا ةرادإل اهتاسايسو ةكرشلا تايلمع ىلع فارشإلا )ث

 وأ ايلعلا ةرادإلا ىلإ تايصوتلا ميدقتو ةرادإلا لبق نم ةلوبقملا ةيلخادلا ةباقرلا يف فعضلا طاقنو ةيليغشتلا رطاخملا ةعجارم )ج

 ؛بولطم وه امك ةرادإلا سلجم

 و ؛ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا رطأو ةيليغشتلا رطاخملا ةرادإ ةيلاعف ةعجارم )ح

 ام قوف يفاضإ ءارجإ ذاختال ةجاح كانه ناك اذإ ام ديدحتو رطاخملا ةيلاع اهنأ ىلع ةرادإلا اهتددح يتلا ةيليغشتلا رطاخملا ةعجارم )خ

 .ةرادإلا هيلع تقفتا

 نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ،رطاخملا ةنجل سيئر ،دراو رفوتسيرك /ديسلا رقي
 .اهتيلاعف
 

 اهليكشتو رطاخملا ةنجل لكيه

 

 عامتجالا روضح ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 4/4  15/01/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ ةنجللا سيئر  دراو رفوتسيرك

 3/4  11/11/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع ينيدرلا دشرم

 *3/4  22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع ءاملعلا ردب

 *3/4  22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ  وضع يمشاهلا سيمل

 نوليقتسملا ءاضعألا

 13/05/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يروخلا قيدص ركبوبأ
 *0/4  02/02/2021 :ةدملا ءاهتنا خيرات

 

 اهليكشتو رطاخملا ةنجل لكيه
  .2021 يف وضعلا بصنم ةدم لالخ ةدقعنملا تاعامتجالا ددع لداعي *

 

  رطاخملا ةنجل تاعامتجا
 :يف 2021 لالخ ةيتآلا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تاعامتجا تدقعنا

 سرام 9 §

 ويام 5 §

 سطسغأ 4 §

 ربمفون 3 §

 
  ةرادإلا سلجمل ةعباتلا رامثتسالا ةنجل

 :يلي اميف رامثتسالا ةنجلل ةيسيئرلا ماهملا لثمتت
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 ةيهيجوتلا ئدابملاو رامثتسالا ةيجيتارتسال اًقفو اهتعجارمو اههيجوتو ةكرشلل ةيرامثتسالا ةظفحملا ةرادإ ىلع فارشإلا )أ

 ؛ةدمتعملا رطاخملا دودح نمض ةرادإلا سلجم لبق نم اهدامتعاو اهتعجارمو ،ةنجللا لبق نم ةحرتقملا

 هب حرصملا وحنلا ىلعو ةدمتعملا دودحلا نمض( رامثتسالا ةرادإ ةنجل لبق نم ةحرتقملا رامثتسالا صرفل ةقفاوملاو ةعجارملا )ب

 ؛ رامثتسا لكل رطاخملاو ايازملا ةشقانم دعب كلذو ، )ةرادإلا سلجم لبق نم

 ىلإ تالماعتلا هذه نأشب تايصوت ميدقتو حلاصملا براضت ةرادإو ةقالعلا تاذ فارطألا عم اهنوك لمتحملا تالماعتلا ةعجارم )ت

 ؛رطاخملا ةنجلو ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل نم تايصوت ىلع ًءانب تالماعتلا كلت ذيفنت يف عورشلا لبق ةرادإلا سلجم

 ةيلمع نم ءزجك اهيلع ةقفاوملل ةرادإلا سلجم ىلإ اهب ةيصوتلاو تارامثتسالا نم جراختلا تايجيتارتساو تامييقتلا ةشقانم )ث

 ؛ةمظتنملا رامثتسالا ةبقارم

 و ؛ءاضتقالا بسح ةيهيجوتلا ئدابملاو رامثتسالا ةيجيتارتسا ىلع تارييغت ءارجإب ةرادإلا سلجمل ةيصوتلا )ج

 .لقألا ىلع اًيونس اهتعجارمو ةكرشلا رامثتسا تاسايس ىلع فارشإلا )ح

 

 نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ،رامثتسالا ةنجل سيئر ،ءاملعلا ردب /ديسلا رقي
 .اهتيلاعف
 

 اهليكشتو رامثتسالا ةنجل لكيه

  .2021 يف وضعلا بصنم ةدم لالخ ةدقعنملا تاعامتجالا ددع لداعي *
 

  رامثتسالا ةنجل تاعامتجا

 :يف 2021 لالخ ةيتآلا رامثتسالا ةنجل تاعامتجا تدقعنا

 سرام 7 §

  ويام 4 §

 سطسغأ 2 §

 ربمفون 2 §

 

  

 روضحلا ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 *3/4  22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ سيئرلا ءاملعلا ردب

 4/4  13/05/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع  دراو رفوتسيرك

 4/4  09/11/2020 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع ينيدرلا دشرم

 *3/4  22/04/2021 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يمشاهلا سيمل

  نوليقتسملا ءاضعألا

 لقتسم ،يذيفنت ريغ سيئرلا دومحم دوعسم
  14/11/2019 :نييعتلا خيرات

  06/03/2021 :ةدملا ءاهتنا خيرات
1/4* 
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 نيعلطملا لوادت ةنجل
 ميدقتو تالجسلا ظفحو اهيلع فارشإلاو مهتاكلتممو نيعّلطملا تالماعت ةبقارمو ةرادإ ماهمب لاثتمالا مسق عاعش ةرادإ سلجم فلك
 .ةيرودلا ريراقتلا
 
  .هتيلاعف نم دكأتلاو هلمع ةيلآل هتعجارم نعو مسقلا لامعأ نع هتيلوؤسمب رقيو لاثتمالا مسق سيئر وه راونلا ريشب
 

 :مه لاثتمالا مسق ءاضعأ

 لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر – راونلا ريشب §

 لاومألا لسغ ةحفاكم لوؤسمو لاثتمالل سيئرلا بئان – سورحم مالسإ §

 لاومألا لسغ ةحفاكم لوؤسمو لاثتمالا ريدم – هاش نتاج §

 لاثتمالا مسقب وضع – نونف دلاخ §

 

 :2021 لالخ ،ىرخأ ماهم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاتلا ماهملا ذيفنتب لاثتمالا مسق ماق

 مهل حاتُي وأ قحي نمم نيتقؤم نيعّلطم مهرابتعا نكمي نيذلا صاخشألا كلذ يف امب ،نيعّلطملا عيمجل لماش لجس دادعإ §

  ؛اهرشن لبق ةكرشلاب ةصاخلا ةنلعملا ريغ ةيرهوجلا تامولعملا ىلإ لوصولا

 ؛عاعش مهسأ يف نيعّلطملا لوادت تايلمع عيمج ةبقارمو نيعّلطملا لجس ثيدحت §

 و؛ةكرشلاب ةصاخلا نيعّلطملا لوادت ةسايسب مازتلالا مدع ةلاح يف اهل اوضرعتي نأ نكمي يتلا تابوقعلا نم عاعش يفظوم ريذحت §

 يأبو ةيلام ةنس لك ةيادب يف نيعّلطملا لجسب ةصاخلا تاثيدحتلا عيمجب يلاملا يبد قوسو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه غالبإ §

 .يلاملا ماعلا لالخ هيلع تاليدعت

 

 ةرادإلا ناجل

 مازتلالاو لامعألا ةطشنأو ةيمويلا تايلمعلا ىلع فارشإلا نمضت يتلا ةيرادإلا ناجللا نم ددع دجوي ،ةرادإلا سلجم ناجل ىلإ ةفاضإلاب

 ناجللا لكايهو ليكشت يلي اميف .رامثتسالا ةرادإ ةنجلو ،تايلمعلا ةنجلو ، ،تامازتلالاو لوصألا ةنجل مضتو .ةديشرلا ةمكوحلا ريياعمب

 :ةيرادإلا

 روضحلا /عامتجالا خيراوت ءاضعألا ةنجللا ةفيظو ةيرادإلا ةنجللا

 ةنجل §
 ليغشتلا
)OPCO( 

 نع ةيلوؤسملا ىلوتت §
 ةءافكو ةيلاعف
 ةعجارمو ةكرشلا
 ةيليغشتلا تاسايسلا

 )ةنجللا سيئر( دعر ةراشب §

 راونلا ريشب §

 رلوُم ميكاوج §

 روصنم دايز §

  )ةنجللا رس نيمأ( تناشريم نايردأ §

 )2021 وينوي يف لاقتسا(

  )ةنجللا رس نيمأ( ةراشب دمحم §

 )2021 وينوي يف هنييعت مت( 

 
 

 

 )4/4( رياني 18 .1

 )4/4( سرام 17 .2

 )4/4( ليربأ 21 .3

 )4/4( ويام 19 .4

 )3/4( وينوي 16 .5

 )4/4( ربمتبس 15 .6

 )4/4( ربوتكأ 27 .7

 )4/4( ربمسيد 15 .8
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 ةنجل §
 لوصألا
 تامازتلالاو
)ALCO( 

 دئاوعلا ىصقأ قيقحت §
 ةكرشلا لام سأر ىلع
 ةينازيملا ةبقارمو
 ىلإ ًادانتسا ةيمومعلا
 ةدمتعملا تابلطتملا
 ةرادإلا سلجم نم

 )ةنجللا سيئر( رلوُم ميكاوج §

 )وضع( ناخ قراط داوف §

 )ةنجللا رس نيمأو وضع( يس يت §

 تمت توص هل سيل وضع( ىفطصم لداع §
 )2021 وينوي يف هتلاقتسا

 

 

 )4/4( رياربف 21 .1

 )3/4( ويام 5 .2

 )3/3( سطسغأ 2  .3

  )3/3( ربمفون 1 .4

 ةرادإ ةنجل §
 رامثتسالا
)IMC( 

 ةسرامم ةشقانم §
 رامثتسالا ةرادإ طاشن
 اهتعجارمو

  )ةنجللا سيئر( يقيدصلا مساج §

 راونلا ريشب §

 ناخ قراط داوف §

  رلوُم ميكاوج §

  يشوج تيجأ §

  نونح اشاتان §

 )2021 وينوي يف هنييعت مت( يدنهلا ديلو §

  )2021 ربمتبس يف هنييعت مت( ناثاب ناحير §

 )ةنجللا رس نيمأ( ايناغنيس جارين §

 

 )6/6( رياني 26 .1

 )5/6( سرام 28 .2

 )6/7( ربمتبس 27 .3

  )6/8( ربوتكأ 3 .4

 

 

 دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف اهسأري يتلا ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب هيلاعب ةروكذملا ةرادإلا ناجل نم لك سيئر رقي
 .اهتيلاعف نم

 

 ةيلخادلا ةباقرلا ماظن

 نم يرود لكشب هتيلاعف نم ققحتلاو هتعجارمو عاعش ةكرشل يلخادلا ةباقرلا ماظن ذافنإ نع هتيلوؤسم عاعش ةكرش ةرادإ سلجم رقي

 )3( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه سيئر رارقب اهمازتلا عاعش ةكرش دكؤتو .ةرادإلا سلجم نم ةلكشملا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل لالخ

 ،تالاحلا عيمج يفو .2021 ماع لالخ ةيرهوج تافلاخم يأ ثدحي مل هنأو ،ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب 2020 ماعل

 :يلي ام صخألا ىلعو ةكرشلا هجاوت يتلا لئاسملا عم لماعتلاب يلخادلا ةباقرلا ماظن صتخي

 ؛يبلسلا اهرثأ ىدمو ةلكشملا قاطن ديدحت لالخ نم ،رطاخملا ىوتسم ثيح نم ةلكشملا ةعيبط فينصتو ديدحت §

 ؛فواخم وأ لكاشم يأ لحو ءاوتحال تاءارجإلا ةشقانمل يذيفنتلا ريدملاو ماسقألا ءاسؤر لالخ نم ةينعملا تارادإلا عم لصاوتلا §

 دعب ،اهرودب يتلا ةرادإلا سلجمل رطاخملا ةنجلو لاثتمالاو قيقدتلا ةنجلل ةلصلا تاذ ةحرتقملا تايصوتلاو لكاشملا نع غالبإلا §

 ؛ددصلا اذه يف ةبسانملا تارارقلا ذاختال ةرادإلا سلجم ىلإ اهمدقت ،همييقتو فقوملا ةشقانم

 و ؛ددصلا اذه يف ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت نامض لالخ نم تايصوتلا ذيفنت ةعباتم §

 .ةرورضلا دنع ،يجراخلا ققدملا عم لصاوتلا §

 
 .يلخادلا قيقدتلاو رطاخملاو لاثتمالا ةرادإ فئاظو نم عاعش ةكرشب صاخلا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فلأتي

 

 .رطاخملا ةنجل/ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل لالخ نم ةرادإلا سلجم ىلإ ةيونس عبر ريراقت يلخادلا قيقدتلاو رطاخملاو لاثتمالا تارادإ مدقت
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 هل ةعباتلا ناجللا لالخ نم ةرادإلا سلجم موقي امك ،ةكرشلاب ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نع هتيلوئسمب عاعش ةكرش ةرادإ سلجم رقي

 .هتيلعاف ىدم نامضو ماظنلا اذه قيبطت ةيلآ ةعجارمب

 :يلي امب ةرادإلا سلجم موقي ،صخألا ىلعو

 و ؛تاءارجإلا هذهب مازتلالا نامضو ،رطاخملا ةرادإ تاءارجإ دامتعا )أ

 .ًايرود اهدامتعاو اهمييقتو ةيلخادلا ةباقرلاو رطاخملا ةرادإ تاءارجإ ةيلاعف ليلحت )ب

 

 لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

 لاثتمالا تابلطتمو ةينوناقلا تابلطتملا ةفاكب مازتلالا ةاعارم ىلع لمعيو ةعومجملل لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر وه راونلا ريشب

 رثكأل دتمت ةربخب عتمتيو ةرادإلا سلجم رس نيمأ بصنم ًاضيأ ريشب لغشي .نادلبلا فلتخم يف ةعونتملا ةكرشلا لامعأب ةقلعتملا

  .ةمهملا ةيجيتارتسالا تاذاوحتسالاو ةيلودلا ةكرشلا لامعأ ىلع زكريو ًاماع )20( نم

 لمحيو .ظفاحملا ةلكيه ةداعإ تايجيتارتسا ذيفنت يف صصختم وهو ،نيمهاسملا طيشنتو ةمكوحلا لاجم يف هتربخب ريشب فرعُيو

 .نانبل ،توريب ،فسوي سيدقلا ةعماج نم قوقحلا يف سناسيللا ةداهش ريشب

 

 لاثتمالا لوؤسم

 لصحو  .لاومألا لسغ ةحفاكمو لاثتمالا مسق سيئر بئانو لاثتمالا لوؤسم بصنم يف سورحم مالسإ عاعش تنيع ،2018 ربمتبس يف

 تاراشتسالاو ةيلاملا تامدخلا عاطق يف ةربخلا نم ًاماع )14( نم رثكأ هيدلو ةبساحملاو قيقدتلا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع مالسإ

 .رصمو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف لاثتمالاب ةقلعتملا

 مالسإ  .لاملا سأر قاوسأ يئاصخأو لوأ يلام بيقر هتفصب تاونس )7( ةدمل ةيرصملا ةيلاملا ةباقرلل ةماعلا ةئيهلا يف مالسإ لمع 

 لوؤسمك دمتعمو رصم يف ةرهاقلا ةعماج نم ةعجارملاو ةبساحملا يف )فرشلا ةبترم عم( سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح سورحم

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبِق نم لاومألا لسغ ةحفاكم لوئسمو لاثتما

 

 يلخادلا قيقدتلا سيئر

 ةدمل ريفيلوأ لمع ،ةعومجملا ىلإ همامضنا لبق .لوصألا ةرادإو رامثتسالا قيدانص لاجم يف ًاماع )20( براقت ةربخب دراشورب ريفيلوأ عتمتي

 ةرادإ عارذ نع لوؤسملا ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابوروأ يف يلخادلا قيقدتلا ريدم بصنم لغش ثيح "تيرتس تيتس" يف ًاماع )14(

 .2008 ماع نم ًارابتعا "سنارف كنب تيرتس تيتس" يف يلخادلا قيقدتلا سيئر بصنم ًاضيأ ريفيلوأ لغش  ."تيرتس تيتس" يف لوصألا

 رامثتسالا قيدانصل قيقدتلا تاعورشم نم ديدعلا داق ثيح "غروبمسكول تيوليد" ةكرش يف ريفيلوأ لمع ،"تيرتس تيتس" لبقو

 .ةصاخلا كونبلاو ةريبكلا
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 :نيتيلود نيتداهش ىلع لصاح هنأ امك  ."تنمجنام سمير"و "نجنلتوير يب سإ يإ" نم ةيسنرفو ةيناملأ ةجودزم ةداهش ريفيلوأ لمحي

 .دمتعملا يرادإ عجارمو دمتعملا يلخادلا ققدملا

 

 رطاخملل يذيفنتلا سيئرلا

 فئاظوب قلعتي اميف ةعومجملا ربع تايلمعلا ةدايق نع لوئسم وهو رطاخملاو ةيلاملا نوئشلل يذيفنتلا سيئرلا وه رلوم ميكاوج

 ةعباتلا تاكرشلل ريراقتلا ميدقتو رارقلا عنصو ةينازيملا دادعإ ةيلمع معد ىلإ ةفاضإلاب نيرمثتسملا تاقالعو بئارضلاو ةنيزخلاو ةيلاملا

 .ةعومجملل

 لغش ،ةعومجملل همامضنا لبقو .ةيلاملاو ةيرامثتسالا ةفريصلا يف ةيلودلا ةربخلا نم ًاماع )20( نم رثكأ ىلإ دتمت ةربخب ميكاوج عتمتي

 قرشلاو ابوروأ يف لوألا ةيلاملا لوئسم بصنم اهيف امب ندنلو تروفكنارف يف هشتيود كنب يف ايلعلا بصانملا نم ديدعلا ميكاوج

 ةجردلا نم مهسألل ثاحبأ للحمك ميكاوج لمع ،كلذ لبق .ةعومجملل نيرمثتسملا تاقالع سيئر بصنم ًاضيأو ايقيرفأو طسوألا

 .تروفكنارفو ندنل يف زيرفوش لوكيرجأ يديركو يس يب سا شتا ،ناجروم يب يج يف ايلعلا

 لامعألا تاسارد يف سويورولاكبلا تاجرد ًاضيأو ندنل يف لوكس سنزيب سيك نم رامثتسالا ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش ميكاوج لمحي

 – نايليميسكام جيودول ةعماج يف ًارضاحم لمع امك .ةيقيبطتلا مولعلل مشوب ةعماجو ناتيلوبورتيم رتسشنام ةعماج نم ةيبوروألا

     .ةيجيتارتسالا ةرادإلل خنويم دهعم

    .2022 رياني ىتحو 2020 ويام ذنم ةكرشلاب رطاخملل يذيفنتلا سيئرلا بصنم ميكاوج لغش

 

 رطاخملا ةرادإ سيئر

 رطاخملا ةرادإ لمع راطإ ىلع ظافحلاو ريوطت نع ةلوؤسم يهو ،ةكرشلاب رطاخملا ةرادإ سيئر بصنم ًايلاح ينامثع هنابش لغشت

 اميف رارقلا عنص ةيلمع يف رطاخملا تامولعم جمدو رطاخملا تافلم يف حوضولاو ةيفافشلا ةدايزو ،ةعومجملا ىوتسم ىلع ةسسؤملل

 .ةكرشلا لامعأب قلعتي

 
 يف بصانم ةدع ةعومجملا ىلإ اهمامضنا لبق هنابش تلغش امك ،ةيلاملا تامدخلا لاجم يف اًماع 18 نع ديزت ةربخب هنابش عتمتت

 سيئرلاو ،مهسألا تاقتشم يف تايلمعلا ريدم كلذ يف امب ،رطاخملا ةرادإو تايلمعلا يف اًماع 12 رادم ىلع ندنل يف يلناتس ناجروم

 داهجإلا رابتخا يف تايلمعلا ريدمو ، يملاعلا ‘هيا يس سا را’ جمانربل عيراشملا ةرادإ لوؤسم و ،رطاخملا ةرادإ ةيلمع نم ققحتلل يملاعلا

 يف رطاخملا ةرادإو تايلمعلا نمض تاونس عبرأ هنابش تضمأ امك .لاملا سأرو ةظفحملا رطاخمو ايقيرفإو طسوألا قرشلاو ابوروأ يف

 .يبد يف رامثتسالا ةرادإل يج نا يأ

 ةداهشو ،ةدحتملا ةكلمملا يف ندنلب يرام نيوك ةعماج نم تايضايرلا يف )فرشلا ةبترم عم( سويرولاكبلا ةجرد ىلع ةلصاح هنابش

 .ةيلودلا رطاخملا ةرادإ يف
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 2021 ماع يف تافلاخملا

 .2021 ماع لالخ تافلاخم يأ ةكرشلا بكترت مل

 

 ةكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا

 ماع لك انمازتلا ددجن يلاتلابو ،اهتئيبو اهعمتجم ريخ يف مهاستو فقت ةكرشك رارمتسالاب لاتيباك عاعش ةناكم زيزعتب نومزتلم نحن

  .دمألا ةليوط تامهاسملاو ريثأتلا نم ديزملل ةديدج تاكارشو لبس فاشكتساو ةقباسلا تاردابملا هاجت

 موقن ام يطغت يتلاو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا لاجم يف اندوهج قيسنتل ةفيظو ءاشنإل 2022 ماع يف ططخن

 ةيميظنتلا تائيهلاو ةحلصملا باحصأل ةديازتملا تاجايتحالا ةيبلتل بسانملا ناكملا يف ةحيحصلا ةمكوحلا ىلع لوصحلل ةكرشك هب

 .هب موقن ام نأشب ةيفافشلاب يلحتلاو ةيعمتجملاو ةيئيبلا ةمكوحلا روظنم نم ةحيحصلا تارارقلا ذاختا يف انيدل

 لومشلاو عونتلا

 عاعش" لعجب انمازتلا لصاون نحنو .ةكرشلا يفظوم نم ٪28 ىلإ انيدل ثانإلا ليثمت امن امك ،ةلود 24 ىلإ انيدل تايسنجلا نيب عونتلا امن

 تايلمعو ريياعم لالخ نم كلذو ةيسيئرلا اهتارقمو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،ةكرشلل أشنملا دلب نيب عونتلل اًساكعنا "لاتيباك

 .ةلماشلا فيظوتلا

 

 ةيقرواللا تالماعتلاو ؛كيتسالبلا مادختسا مدع ةسايس

 ةنمقرلا لثم تاردابملاو تاسايسلا لالخ نم كلذو اهبتاكم ربع تايقرولاو كيتسالبلا نم ةيلاخ ةئيب وحن اهتاوطخ ةكرشلا لصاوت

 .مادختسالا / ريودتلا ةداعإل ةلباقلا تاجاجزلا مادختساو ةيلخادلا اهلامعأ ريس ربع ةلماشلا

 ةضفخم ةيبتكم ةحاسم

 يف انبتاكم ةحاسم صيلقتب انمق ،ةيملاعلا 19-ديفوك ةحئاج يشفت دعب مئاد لكشب ةكرشلا بتاكم نم لمعلا ةلوازم ىلإ اندع امدنع

 .نوبركلا تاثاعبنا ليلقتو انيفظومل اًنواعت رثكأ ةئيب قلخ امم ،اًبيرقت ٪33 ةبسنب يبظوبأ

 

 نييتارامإلل يفيصلا بيردتلا جمانرب

 لصاون .ةقومرم ةيملاعو ةيلحم تاعماج نم مهعيمجو يضاملا ماعلا يف انيدل نيبردتملا نم %55 نييتارامإلا بالطلا ةبسن تغلب

 ةينهملا مهتاراسمل انتكرشو انتعانص اهمدقت نأ بجي يتلا ةريثملا صرفلاب نييتارامإلا بالطلا نم ديزملا فيرعتل اندوهج

 .جرختلا دعب مهيدل لضفملا لمعلا بحاص حبصن نأو ،ةيلبقتسملا

 

 ةماع تامولعم

 مهسألا لوادت تامولعم

  :2021 ماع لالخ رهش لك يف )لقألا ،ىلعألا ،قالغإلا( مهسلا رعس يتآلا لودجلا حضوي

 رعس لقأ رعس ىلعأ قالغإلا رعس رهشلا

 668،٠ 769،٠ 714،٠  رياني
 665،٠ 740،٠ 68،٠ رياربف
 621،٠ 714،٠ 66،٠ سرام
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 :1 مقر عاطقلاو قوسلا رشؤم نيب نراقملا ليلحتلا يتآلا ططخملا حضوي

 

 نييتارامإ نينطاوم ىلإ نيمهاسملا ميسقت عم )ةيموكح تاسسؤمو ،تاكرشو ،دارفأ( ثدحملا نيمهاسملا لكيه يتآلا لودجلا حضوي

 :بناجأو برعو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومو

 نيمهاسملا ةئف

 ةكولمملا مهسألا ةبسن 

 ،تاكرشلا دارفألا
 يلامجإلا ةيموكحلا تاسسؤملا

 %90،32 %43،56 %46،77 يلحم

 %3،31 %0،88 %2،43 يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 %3،49 %0،23 %3،26 برعلا

 %2،88 %1،55 %1،34 بناجألا
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 610،٠ 668،٠ 627،٠ ليربأ
 603،٠ 645،٠ 62،٠ ويام
 600،٠ 640،٠ 606،٠ وينوي
 593،٠ 790،٠ 77،٠ ويلوي

 690،٠ 800،٠ 705،٠ سطسغأ
 658،٠ 726،٠ 672،٠ ربمتبس
 656،٠ 690،٠ 68،٠ ربوتكأ
 671،٠ 828،٠ 719،٠ ربمفون
 656،٠ 756،٠ 685،٠ ربمسيد
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 %100 %46،21 %53،79 يلامجإلا

 

 :2021/12/31 يف ةكرشلا لام سأر نم %5 نم رثكأ نوكلتمي نيذلا نومهاسملا يلاتلا لودجلا حضوي

 :31/12/2020 يف امك لاملا سأر مجح بسح نيمهاسملا عيزوت

 )مهسألا( مهسلا
 ةكولمملا

 ةكولمملا مهسألا ددع نيمهاسملا ددع
 ةكولمملا مهسألا ةبسن

 لاملا سأرل

 %1،554 39,398,513 8,247 50,000 نم لقأ

 %4،323  109,619,716 699 500,000 نم لقأ ىلإ 50,000 نم

 %9،327  236,504,955 187 5,000,000 نم لقأ ىلإ 500,000 نم

 %84،796 2,150,196,816 33 5,000,000 نم رثكأ

 
 نيرمثتسملا تاقالع

 ىلإ نيرمثتسملا تاقالع قيرف ىعسيو .اهيمهاسم عم يلعافتلا لصاوتلا لالخ نم ةقستمو ةفافش تامولعم ريفوت ىلع عاعش زكرت

 رطاخملا حرشل كلذكو لامعألا مهف زيزعتل نييسيئرلا حلاصملا باحصأ عيمجو مالعإلا لئاسوو يلاملا عمتجملا عم حوتفم راوح

 يتلا ةيسيئرلا بسنلاو ةيسيئرلا ةميقلا تاكرحم لمع ةيجيتارتسا لوح ةمظتنم تاثيدحت ميدقتب ةعومجملا مزتلت .صرفلاو

 ثيحب نيمتهملا حلاصملا باحصأ لكل ةثدحمو ةلداعو ةحيحص تامولعم ميدقتب نومزتلم نحن .اهئادأ عبتتل ةعومجملا اهمدختست

 .ةعومجملل ةلصأتملا ةميقلا مهسلا رعس سكعي

 مسق انيدلو انيدل نيرمثتسملا تاقالع قيرف لالخ نم نيللحملاو نيمهاسملا نم ةيمويلا تاراسفتسالا ىلع درن ،كلذ ىلع ةوالع

 يبظوبأ كنب .ةكرشلل ةيلاملا جئاتنلاب ةقلعتم ضورع عيمج نمضتي ينورتكلإلا ةكرشلا عقوم ىلع نيللحملاو نيمهاسملل صصخم

 تاعوفدم لثم ةينقتلا بناوجلاب قلعتي اميف نيمهاسملا تاراسفتسا ىلع درلل صاخشألا نم قيرف اًضيأ هيدلو لجسملا وه لوألا

 ةيسيئرلا قوسلا اياضق لوح ةرادإلا سلجمو يذيفنتلا قيرفلا ىلإ ةمظتنم تاظحالمو ريراقت نيرمثتسملا تاقالع مدقت امك .حابرألا

 ةكرشلاب قلعتي اميف نيمهاسملا اهراثأ ةمهم فواخم يأب ةرادإلا سلجم غالبإ متي امك نيمهاسملاب ةقلعتملا رومألاو مهسلا رعسو

 .ةرادإلا سلجم تارارق ذاختا دنع رابتعالا يف انيرمثتسم ءارآ ذخأ نمضي اذهو ،اهنوؤشو

 

 نيرمثتسملا تاقالع ريدم

  .2022 رياني ىتحو 2019 رياني ذنم نيرمثتسملا تاقالع لوأ ريدم بصنم ةرضخ وبأ رمع لغش

  ةبسنلا ةكولمملا مهسألا ددع مسالا

 %29،99  760,461,825 يقيدصلا مساج

 %27،30  692,134,584 م.م.ذ تنيمتسيفنا سيسكا تكرياد

 %8،33  211,350,000 م.م.ذ يراقعلا ريوطتلل رهابلا



 

 .ع. م .ش لاتيباك عاعش
 1502 مقر بتكم ،15 قباطلا ،بتاكملا جرب ،"شتإ اذ" قدنف :يسيئرلا بتكملا
 971+  3550 330 (4):سكاف ، 330 (4) 971+3600 :فتاه ،.م .ع .إ ،يبد ،٣١٠٤٥ :.ب .ص 
 info@shuaa.com ، www.shuaa.com : ينورتكلإلا عقوملا و ديربلا

 26 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 .ندنل يف زيلكراب يف ايلعلا تاساردلا جمانرب يف وضعك ةينهملا هتايح أدب ثيح ،ةينهملا ةربخلا نم تاونس 10 نم رثكأ رمع كلتمي

 نيل نوتليماه ىلإ مامضنالاو ةصاخلا ةيكلملا ىلع زيكرتلا لبق زيلكراب عم ةفلتخم راودأ يف تاونس 5 ةدمل ندنل يف لمعلا يف رمتسا

 تاقالعلا ةرادإو رامثتسالا قيرف نم ءزجك جيلخلا يف رثكأ وأ تاونس 3 رخآ رمع ىضمأ ،ةريخألا ةنوآلا يف .تاقالعلا ةرادإ قيرف يف وضعك

 .لوصألا يف ليدبلا رامثتسالا ظفاحم ةمدخل تاسسؤملاو صاخلا عاطقلا نم ءالمع عم لمع ثيح ،نيرحبلا يف بروكتسفنا يف

 .ارتلجنإ يف ثاب ةعماج نم ةيسنرفلاو ةيلودلا ةرادإلا يف سويرولاكب ةداهش رمع كلتميو

 

   :ةيلاتلا تاونقلا لالخ نم نيرمثتسملا تاقالع ريدمب لاصتالا نكميو

 investorrelations@shuaa.com :ينورتكلإلا ديربلا

 8200 610 2 971+ :فتاهلا مقر

 www.shuaa.com/investor-relations :عاعش عقوم ةرايز وأ

 ةصاخ تارارق - ةيمومعلا تايعمجلا

 :هاندأ حضوملا وحنلا ىلع 2021 ماع لالخ ةدحاو ةيمومع ةيعمج ةكرشلا تدقع

 

 :يلاتلا صاخلا رارقلا ىلع ةقفاوملا تمت ثيح )ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا( 2021 ليربأ 22 §
 
 عم قفاوتي امب ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم 63 ،50 ،49 ،47 ،46 ،42 ،37 ،33 ،30 ،27 ،17 ،15 مقر داوملا ةغايص ةداعإو ليدعت ىلع ةقفاوملا

 .ةيراجتلا تاكرشلا نأش يف 2015 ةنسل 2 مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب 2020 ةنسل 26 مقر يداحتالا موسرملا ماكحأ

 
 ةرادإلا سلجم رس نيمأ

 ةرادإلا سلجم رس نيمأ بصنم يف اهنييعت مت نأ ىلإ 2007 ويام ذنم عاعشل ةينوناقلا ةرئادلا يف ليعامسإ شيزان تلمع

 .تاكرشلا ةمكوحل ةمكوح دهعم / يلاملا يبد قوس نم ةدمتعم ةرادإلا سلجمل رس نيمأ يهو .2020 ويام يف

 
 :ةرادإلا سلجم رس نيمأ ماهمو يفيظولا فصولا نع ةذبن

 ،اهخيراوتو اهداقعنا ناكمو ،تاعامتجالا هذه لالخ ترج يتلا تاشقانملا لمشت يتلاو ،ةكرشلا ةرادإ سلجم تاعامتجا قيثوت §

 نيرضاحلا ءامسأ كلذ يف امب ،ةمظنم ةقيرطب اهميدقتو تيوصتلا جئاتنو ةرادإلا سلجم تارارق ليجست .اهتياهنو اهتيادب تقوو

 هذه اورضح نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج لبِق نم رضاحملا هذه عيقوت متيو  .)تدجو نإ( اهنع ربعم تاظفحت يأو

 ;تاعامتجالا

 ؛سلجملا ةعومجم يف اهنيمضت نيعتي يتلا داوملاو ريراقتلا عيمج ميظنتو عمج §

 متي تامولعمو ،تادنتسمو ،قاروأو ،ضورع نم هب طبتري ام ىلإ ةفاضإلاب سلجملا عامتجا لامعأ لودجب سلجملا ءاضعأ ديوزت §

 ؛سلجملا عامتجا ءانثأ شقانتو ضرعت فوس يتلاو سلجملا يف وضع يأ اهبلطي يتلا دونبلاو ،ةلصلا تاذ ماسقألا نم اهعمج

 ؛اهعابتاو اهذيفنتو سلجملا اهيلع قفاو يتلا تاءارجإلل سلجملا ءاضعأ لاثتما نم دكأتلا §

 ؛ةيونسلا سلجملا تاعامتجا لودج دادعإو سلجملا عامتجا دعومب ًامدقم سلجملا ءاضعأ راطخإ §

 ؛اهيلع عيقوتلا لبق اهيلع مهتاقيلعتو مهئارآ نع ريبعتلل سلجملا ءاضعأل رضاحملا ةدوسم ميدقت §
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 27 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 ةكرشلاب ةقلعتملا تادنتسملاو تامولعملاو سلجملا تاعامتجا رضاحم ،يروفو لماك لكشب ،سلجملا ءاضعأ يقلت نم دكأتلا §

 ؛اهنم ءاهتنالا درجمب

 ؛اهذيفنت نع غالبإلاو عبتت ءانثأ هناجلو سلجملا تارارق صوصخب ةكرشلل ةيذيفنتلا ةرادإلا مالعإ §

 ؛مييقتلا ةيلمعل سلجملا معد §

 ؛ةيذيفنتلا ةرادإلاو سلجملا ءاضعأ نيب قيسنتلا §

 و ؛سلجملا ءاضعأل ةروشملاو ةدعاسملا ميدقت عم ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجمل حاصفإلا لجس ميظنت §

 .سلجملا عم اهتكراشم ىلإ جاتحت تاقيلعت يأ عمج لجأ نم نيرخآلا ةيرادإلا ناجللا رس ءانمأ عم لصاوتلا §

 

 نيطوتلا ةبسن
 :يلاتلاك ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب نييميقملا ةعومجملا يفظومل نيطوتلا ةبسن تءاج

 ؛2021 ربمسيد 31 يف 5% §

 و ؛2020 ربمسيد 31 يف 1% §

 .2019 ربمسيد 31 يف 2% §

 
  :2021 ماع لالخ ةلصلا تاذ تاحاصفإلاو ةيداملا ثادحألا

 .ةبيرخ ىفطصم /ديسلا يذيفنتلا سيئرلا بئان ةلاقتسا §

 .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ةدئارلا ثبلا ايجولونكت ةصنم – يماغنأ يف رمثتست لاتيباك عاعش §

 .يتارامإ مهرد رايلم 1.13 ةغلابلا نيرام دروفناتس ةعومجم نويد ةفاك ءارش يف حجنب "لاتيباك عاعش" ةدايقب يرامثتسا فالتئا §

 .نيرمثتسملل ةيدقن حابرأ لوأ عزوت عاعشل ةعباتلا "موجن" قيدانص §

 .ديدجلا موسرملا اهيلع قبطني يتلا تاكرشلل ةيلحملا ةيلاملا قاروألا قاوسأ يف باتتكالاو جاردإلا تامدخ رفوت لاتيباك عاعش §

 .يروخلا ركبوبأ /ديسلا ةرادإلا سلجم وضع ةلاقتسا §

 .2020 ماع يف زيمتملا اهئادأل ًاريدقت زئاوجلا نم ددع دصحت "لاتيباك عاعش" §

 .يماغنأ ةكرشل صاخلا حرطلا ةيلمع ةدايق يف حجنت عاعش §

 ةدئافلا باستحا لبق ةيونس حابرأو ،مهرد نويلم 125 ةميقب 2020 ةيلاملا ةنسلل حابرأ يفاص قيقحت نع "عاعش" تنلعأ §

 .مهرد نويلم 349 تغلب كالهالاو كالهتسالاو بئارضلاو

 ."زمراف ترامس تسفراه رويب" حلاصل يكيرمأ رالود نويلم 50 ةميقب كوكص رادصإ ةيلمع دوقت لاتيباك عاعش §

 .تاراقعلا عاطقل ًايذيفنت ًاسيئر يدنهلا ديلو /ديسلا نيعت لاتيباك عاعش §

 .مهرد نويلم 76.07 ةيلامجإ ةميقب مهسلل سلف 3 عقاوب 2020 ماعل ةيدقن حابرأ عيزوت ىلع ةقفاوملا §

 .ةينابايلا "زتيجوس" ىلإ "ءابرهكلاو ءاملل لانويشانرتنا أفرملا" يف %20 ةغلابلا اهتصح عيبت عاعش §

 .مهرد نويلم 25 عقاوب ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ اهتايوتسم ىلعأ ىلإ لصت 2021 لوألا عبرلل لاتيباك عاعش حابرأ §

 .يراجتلا يجيلخلا فرصملا ٪3.8 ةغلابلا اهتصح عاعش تعاب §

 .يكيرمأ رالود نويلم 45 ةميقب يفرصم ليومت ىلع لصحت لاتيباك عاعشل ةعباتلا نيرام دروفناتس ةعومجم §

 .يتارامإ مهرد نويلم 29 غلبي 2021 ماع نم يناثلا عبرلل نيمهاسملل دئاعلا حبرلا يفاص §

 ثرون" ةعباتلا اهتكرش قيرط نع ندنل يف ينيلرتسإ هينج رايلم 2 ةميقب تاراقع ميلستو لامكتسال ططخت لاتيباك عاعش §

 ."ركيأ



 

 .ع. م .ش لاتيباك عاعش
 1502 مقر بتكم ،15 قباطلا ،بتاكملا جرب ،"شتإ اذ" قدنف :يسيئرلا بتكملا
 971+  3550 330 (4):سكاف ، 330 (4) 971+3600 :فتاه ،.م .ع .إ ،يبد ،٣١٠٤٥ :.ب .ص 
 info@shuaa.com ، www.shuaa.com : ينورتكلإلا عقوملا و ديربلا

 28 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 .2021 ماع يف ةلماكتم ةيلام تامدخ ةكرش لضفأل "ستكرام ايم" ةزئاج دصحت عاعش §

 ."ليس ياكس" ةيرسيوسلا ةيئاودلا ايجولونكتلا ةكرش يف رمثتست لاتيباك عاعش قيدانص §

 .هسيسأت ذنم ٪158 ةبسنبو 2021 ماعل ىلوألا ةعستلا رهشألل ٪35 ةبسنب اًدئاع ققحي عاعش هريدت يذلا "سكوليدلوج" قودنص §

 .يكيرمأ رالود نويلم 136 ىلإ لصتل لاتيباك عاعش ةرادإل ةعضاخلا نيمأتلا لوصأ ومن §

 .يتارامإ مهرد نويلم 35 وحن 2021 ماع نم ثلاثلا عبرلل نيمهاسملل دئاعلا حبرلا يفاص غلب §

 

 ةركتبملا تاردابملاو عيراشملا

 ةيرشبلا دراوملا فئاظو نيب ةصاخ رزآتلا   ىلإ يدؤي امم ،ةعومجملا ربع تاسسؤملا دراوم طيطخت ماظنل دامتعالاو حجانلا ذيفنتلا

 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإ تايلمع ىلع ةباقرلا زيزعت ىلإو ،ةيلاملاو تامولعملا ايجولونكتو تايرتشملاو

 .ةكرشلا لخاد نمألاو ةنمقرلا زيزعت ةدايزل ةرادإلا سلجم ةباوب جمانرب لاخدإل رارقلا ذاختا مت

 

 

 

                          تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر                      قيقدتلا ةنجل سيئر   ةرادإلا سلجم سيئر

                          ناطقلا اهم / ةديسلا      كيرب نب دمحأ /ديسلا    يلعلا لضاف /ديسلا

 

 

 

 لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

 راونلا ريشب /ديسلا

 

               2022 ليربأ 01 :خيراتلا

  

Vidya.Ananth
Stamp

lhipolito
ABB Signature

lhipolito
BN esignature
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 29 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 ةمادتسالا ريرقت
 
 
 ،انيدل ةحلصملا باحصأ عيمجل ايعامتجاو ايئيب ةلوؤسمو ةنمآ ةقيرطب ةميقلا ميدقتل )"ةكرشلا" وأ "عاعش"( لاتيباك عاعش يف ىعسن
 اذه موقيو ،لعفن ام لك يف اهقيبطتو ةهازنلاو ةيفافشلاو ةلءاسملاو كولسلا ريياعم ىلعأ دامتعا ىلإ انيدل ةيساسألا ميقلا فدهتو
 .ةحضاولا لالقتسالا دودحو ةيفافشلا تابلطتمو ةلءاسملا تاونق عم لماكتملا تاكرشلا ةمكوح راطإ ىلع جهنملا

 
 ةغايصو ليكشتل ةيرامثتسالا ةيكنبلا تامدخلاو لوصألا ةرادإ لاجم يف ةدئارو ةيميلقإ ةصنمك هب موقن نأ انيلع يدايقو مهم رود انمامأ
 روحملا وه اذهو ،ربكألا انعمتجمو انيفظومو انئالمعل بسانم وه ام ميدقت ىلإ ىعسن نحنو ،انيدل ةحلصملا باحصأ عيمج لبقتسم
 زيمتملا يرامثتسالا ءادألا ميدقت يف انفده لثمتي ثيح .انئالمعل ةميدتسملا ةميقلا ميدقتب دهعتن نحنف ،انتفاقث هلوح رودت يذلا
 .ةركتبملا ةيرامثتسالا لولحلاو ةلاعفلا ةرادإلا لالخ نم ةمادتسملا ةميقلاو
 
 مهتظفحم ريثأت عون اًضيأ ددحت لب ،بسحف مهل اهققحن يتلا ةيلبقتسملا دئاوعلا انئالمع لام سأر اهب رمثتسن يتلا ةقيرطلا لكشت ال
 ريغو ةيلاملا لماوعلا نيب ةقالعلا يف ريغتلا ةجيتن اهمييقتو تاكرشلا ةيؤر ةيفيك يف لوحتلا ةسارد يف أدبن نحنف ،ةيرامثتسالا
 .ةيلاملا
 تاسرامملا جامدإ ىلع انئالمعل لاملا سأرل سراحو ةكرشك رارمتساب انلمع دقو ،ةوق رثكأ اهنم انجرخو 19-ديفوك ةحئاج انزتجا دقل
 .ةحئاجلا لالخ انل تحنس يتلا صرفلا مانتغاو انتايلمع يف ةميلسلا تارامثتسالاو
 
 2019 ماع يف ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم عم جمدلا دعبف ،ةيلوؤسم ةيلام ةسسؤم نوكت نأ ىلإ اهيفظومو عاعش ىعست تناك ام امئاد
 ةيوق ةمادتسا قيقحت لوح رودي راطإ ذيفنتب انل حمستس يتلاو ةكرشلا لوحت ةلحرم ىلع نهارلا انتقو يف بصني انمامتها حبصأ
 .ةخسار ةيسسؤمو ةيجيتارتساو ةيعامتجاو ةيئيب ةيجيتارتساو
 
 ةيسسؤملا انتيؤر

 تاجتنملا ضورعو ةركتبملا ةيرامثتسالا لولحلا ميمصت لالخ نم انيفظومو انيمهاسمو انئالمعل ةميدتسملا ةميقلا قلخن نحن
 .ةزيمتملا
 ةفاقثب مازتلالا عم ،طسولا لولحلا لبقت ال ةقيرطب ةهازنلاب مازتلالاو ءادألا يف زيمتلا وحن عفادلا ىلع انيدل لامعألا ةفسلف ساسأ دنتسي
 .ةيوقلا قيرفلا

 
 

 ةمادتسالاو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا

 ةمادتسال ةبسنلاب ةلمتحملا صرفلاو رطاخملل مييقت ءارجإ يف نيرمثتسملا تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا دعاست
 .لضفأ وحن ىلع اهمهفو ىدملا ةليوط ةكرشلا

 
 ةقطنملا يف هتيمهأ ديازتت يذلاو ةمكوحلا تارابتعاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا تارابتعالا هبعلت يذلا مهملا رودلا نأ عاعش يف كردن نحن
 رمتؤمل نيرشعلاو ةنماثلا ةرودلاو ،نورمثتسملا هكرحي يذلا ةصاخ ،ةمكوحلا عقاوو يعامتجالاو يئيبلا لكشلا روطت لصاوت عم
 يتلا ةرفطلاو ،2023 يف تارامإلا ةلود اهفيضتست يتلا )خانملا ةمق( خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا

 .مهريغو نيمظنملاو ةسايسلا عانص لالخ نم اًرخؤم ةدئافلا اهتدهش
 
 مزتعن نحنو ،يسسؤملاو يعامتجالاو يئيبلا بناجلاب قلعتي اميف حاصفإلاو ةيفافشلا ئدابمل لاثتمالا ىلع ديازتملا بلطلا ةيمهأب رقن
 ىلإ يعسلا قلطنم نمو ،تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا قيرطلا ةطراخو ةيجيتارتسا ريوطت لجأ نم ةصصخم ةفيظو ميمصت
 تاهجو ديحوتل جاتحن اننأ حضاولا نم حبصأ بوغرملا ريثأتلا قيقحت لجأ نمو ،ةمكوحلا تاردابمو ةيعامتجالاو ةيئيبلا تاردابملا زيفحت
 انءالمعو انيمهاسم غالبإو ،عاعش لخاد تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلل راسملا ديدحتو ةحلصملا باحصأ عيمج ر ظن
 ةكرشلا جيسن يف تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا جمد ىلع لمعت انيدل قيرطلا ةطراخ نأ ىرن نحن .ةيفافش لكب
  :يلي ام نمضتي يذلاو
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 لاتيباك عاعشل تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا دامتعا ايازم

 
 :عاعش لخاد ةصاخ تالاجم ثالث يف تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا ىرن نحن

 ريراقتلا جمدو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا ينبت لجأ نم ةجردم ةماع ةكرشك هلعفن نأ بجي يذلا ام )أ
 ؟ةكرشلا يف اهتاسراممو اهب ةصاخلا

 معدل انتظفحم ليدعتو تارامثتسالا فشك لجأ نم ايعامتجا نيلوؤسم نيرمثتسم انتفصب نحن هلعفن نأ بجي يذلا ام )ب
 ؟تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا تاردابم

 ةيئيبلا ةمكوحلا ئدابم ىلإ لثتمت يتلا تاعاطقلاو تاكرشلا نم ةدافتسالا مهنكمي ثيحب انئالمعل همدقن نأ بجي يذلا ام )ت
 ؟اهيف رامثتسالاو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو

 
 :ةيسيئرلا صرفلاو ايازملا نم ضعب يلي اميفو ،تايوتسم ةدع ىلع عاعشل ةصرف ةمادتسالا تارابتعا حيتت
 
 

  

ططخلاو ةيجيتارتسالا فادهأ  

 سلجم رارق معدو ساسأ عضو §
 ايلعلا ةرادإلا /بساكملا

 يداملا بناجلا مييقت زاجنإ §
 ةيئيبلا ةمكوحلا ةلاح ةعجارم §

 تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو
 ةيلاحلا

 حاصفإلا تاطارتشا ةعجارم §
 حئاوللا هجوتو ةيمازلإلا
 ةيلبقتسملا

ذيفنتلاو مييقتلاو ميمصتلا  

 ةموكحلاب مازتلالا ديدحت §
 ةلاحلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا
 »ةديجلا«

 راطإ /قيرط ةجراخ فيرعت §
 ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا
 تاكرشلا ةمكوحو

 ةيئيبلا ةمكوحلا جمد §
 ةمكوحو ةيعامتجالاو
 تاسايس يف تاكرشلا
 .ةكرشلا تاءارجإو

 ةيئيبلا ةمكوحلا جمد §
 ةمكوحو ةيعامتجالاو
 ةظفحملا جهنم يف تاكرشلا
 .رامثتسالاو

مييقتلاو ةبقارملاو غالبإلا  

 ةيئيبلا ةمكوحلا ةطشنأ §
 غالبإلا نأشب ةيعامتجالاو
 ةبقارملاو

 مييقتلا §

 ميدتسملا ليومتلا تاهجوت  ىلع ذاوحتسالاو لاملا سأر تاقفدت باطقتسا§ 1

 ةميدتسملا تاجتنملا ريوطتو راكتبالاب ضوهنلا§

 يرشبلا لاملا سأر ءانبو تاءافكلا باطقتسا§

 ىدملا ةليوط ةيلقعلاو ةسسؤملا ضرغل عسوألا قطنملاب ضوهنلا§

 لضفأ ةروصب نيرخآلا ةحلصملا باحصأو نيفظوملاو نيرمثتسملا عم لصاوتلا§

 ةقطنملا يف ةمادتسالاب ةيعوتلا§

 هب ىذتحُي ًلاثم نوكن نأو لاجملا يف ةدئار ةيميلقإ ةصنم حبصت نأ§

 ةميقلا ىلع مئاقلا رامثتسالا نم عاعش خيرات زيزعت§

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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  ةحلصملا باحصأ ةرادإو ةكراشم

 ةيئيبلا ةمكوحلا روطت عمو ،تاءارجإلا ذاختاب ةحلصملا باحصأ هاجت انمازتلا تابثإ ةيلوؤسم ىلوتن عاعش يف اننأ فورعملا نم
 تاونسلا رادم ىلع انتكرش يف تارابتعالا هذه جمدب نيمزتلم لظن اننإف يساسأ روحمو عوضومك تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو
  :لجأ نم رارمتساب انيدل ةحلصملا باحصأ كراشن نحنو ،ةمداقلا

 
 .ةكراشملا ةيلمع يف مهنيمضت نامض لجأ نم هب ةمتهملا وأ عورشملاب ةرثأتملا فارطألا لك ىلع فرعتلا §
 .انتطشنأ راثآل ةحلصملا باحصأ مهف نم دكأتلاو نييساسألا ةحلصملا باحصأ رظن ةهجو مهف §
 .حاتفنالاو ةيفافشلاب اهزيمتو ددحملا اهدعوم يف اهذيفنت ثيح نم ةطشنألا صوصخب انيدل ءاكرشلاو روهمجلا هيجوت §
 .ةحوتفملا ةكراشملاو راوحلا لالخ نم ةقثلاو ةقالعلا ءانب §
 .مهتاعقوتو مهتامامتها صوصخب انعم ةحلصملا باحصأ ةكراشمل قرط ريفوت لالخ نم تامامتهالاو تاعقوتلا ةرادإ §
 فرتعملا تاكارشلاو ريياعملا لالخ نم اهفيرعت مت امك ةيملاعلا ةيدايرلا تاسرامملا لضفأو ةيلحملا ةموكحلا حئاولل لاثتمالا §

 .اهب
 
 ةمكوحلاب طبترت تناك ءاوس ،ةيولوأك اهحرط متي يتلا تاعوضوملا ةجلاعم اننكمي ثيحب تاقيلعتلا ىلع فرعتلا ىلإ امئاد ىعسن نحن
 يف انتدعاسمل ةيمهأ تاذ تاقيلعتلا ىلع لوصحلا ةيلآ نوكت فوس .كلذ فالخ مأ ةمادتسالاو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا
 مدقتلل ةعست ةكرشك ةيمهألا مييقتو ةمادتسالا ةيجيتارتساو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا ةغايصو ليكشت
  :انيدل ةحلصملا باحصأ عم اهب لماعتن يتلا ةيسيئرلا قرطلا يلي اميف .مامألل

 

 
 
 19-ديفوك ريبادتو ريثأت

 اهيلع دنتست يتلا ةيساسألا زئاكرلا نوكت دق ةمادتسالاو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا جمارب نأب نيقي ىلع نحن
 رابتخا ىلع 19-ديفوك ةمزأ لمعت ثيح 19-ديفوك ةئيب يف ريثكب ةيمهأ رثكأ نوكي يذلا رمألا وهو ،ىدملا ةليوط لامعألا ةنورمو ةميقلا
 اهراشتناب قلعتي اميف لبق نم اهل ضرعتلا مت يتلا ىرخألا تامزألا سكع ىلع ،ةدع قرطب ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةمظنألا
 .ملاعلا لاوح ةيراجتلا تاكرشلاو صاخشألا ىلع اهريثأت ةعرسو

 ىلع رضاحلل ابلاغ نوكت ةيولوألا نإف ةلجاع تارارق ذاختال مهتجاحو ةبوعصلا ةديدش فورظل تاسسؤملاو صاخشألا ةهجاوم عم
 يتلا رطاخملا هاجت ةنورملا ىلع ظافحلا عم ريصقلا ىدملا ىلع نكمأ املك ةمزألا عم لماعتلا ةنزاوم ةيمهأ دادزتو ،لبقتسملا باسح
 .ليوطلا ىدملا ىلع عمتجملا اههجاويو ةيراجتلا لامعألا اههجاوت
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 ةرورض لثمت نيفظوملا تاقالع تناك ثيح .لضفأ ةميق قلخ ىلإ يدؤت يرشبلا لاملا سأرل ىدملا ةليوط ةرادإلا نأب ةوقب نمؤن نحن
 ميقلاب انكسمت دقف ةثلاثلا هتنس يف 19- ديفوك لوخد عمو ،عاعشل ءادألا قئاف لمع ناكمل ىدملا ةليوط ةمادتسالل ةيجيتارتسا
 نيفظوملا ءالؤه انمعد دقف لمعلل انرقم ىلإ ىرخأ ةرم لاقتنالا ءدب عمو .ةمزألا لالخ مهتالئاعو انيفظوم معد نم اندكأتو ةحيحصلا
 ةيلاع ةينواعتلا انتئيب ىلع ريثأتلا نود ،دعب نع لمعلا ةنورم عم مهءانبأ ىلع فارشإلل نوجاتحي نَم كلذكو ةيحص فورظ مهيدل نمم
 .ءادألا

 ةيمهأ رثكأ تحبصأ ةمادتسالاو تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا تارابتعا نأ الإ ةيلاحلا 19-ديفوك ةئيب نم مغرلا ىلع
 لاقتنالا لجأ نم مزاللا راكتبالا زيفحتو يفاعتلا نم عارسإلاو ةيلاحلا ةمزألا تايعادتو راثآ نم دحلا ىلع دعاست نأ نكمي ثيح لبق يذ نم
 .اًلبقتسم ةديدج تامزأ ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا رطاخملا نم دحلاو ،"ديدج يعيبط" عضول

 لثم ،نيرمثتسملل ةيمهأ تاذ نوكت يتلاو لامعألا جئاتن ىلع رثؤت يتلا ةيلاملا ريغ ىرخألا لماوعلا ةيمهأ نع اضيأ ةحئاجلا تفشك
 ةدع ذاختاب انمق ةحئاجلا ترهظ امدنع 2020 ماع يف .نيفظوملا تآفاكمو ةيرارمتسالا طيطختو ثراوكلا ةهجاومل ةيزهاجلا ىدم
 ةداعإو لامعألا ةيرارمتسا ةنورم جمانرب زيزعتو لامعألا ةنمقرو ةلويسلا زكرم ىلع ظافحلاو ةيمومعلا انتينازيم زيزعت لجأ نم تاوطخ
 .انئالمعو انيمهاسمل ةميق لضفأ ضرع ةلصاوم اننكمي ثيحب انتيجيتارتسا ةرياعم

 

  لامعألا ةيرارمتسا

 ضرغلا اذهلو ،ةمزألا ويرانيس نع رظنلا ضغب تايلمعلا ةلصاوم ىلع ةردقلاو ةيليغشتلا ةنورملا ةيمهأ نع اضيأ ةيلاحلا ةئيبلا تفشك
 لالخو ،اهءادأ مييقتل ةيونسلا تاسرامملا لمشي يذلاو ،ةيرارمتسالا طيطخت جمانربو ثراوكلا ةهجاومل ةيلعف ةيزهاجب عتمتن نحنف

 ةلصاومو راشتنالا تالاح ءاوتحال دعب نع لمعلا ىلإ يبتكملا لمعلا نم انلمع ةوق اعيرس انلقن ةفلتخملا 19-ديفوك ةورذ تارتفو 2021
 .انيرمثتسمو انئالمعل ةمدخلا ميدقت

 نع ةئيب ريفوت نامض لجأ نم ةديدج ةيناربيس ةيجيتارتسا انقلطأ دقف هيلع ءانبو ،يناربيسلا ليغشتلا رطخ نم دعب نع لمعلا ديزي
 .ةيجاتنإلاو نامألاب زيمتت امم دعب

 

 لوؤسملا رامثتسالا

 اًضيأ زيمتن امك .ةحلصملا باحصأ تابلطتمو تاجايتحا عيمج يبلت نأ نكمي يتلا ةدقعملا تالماعملا ذيفنت ىلع اهتردقب عاعش رختفت
 رخفن نحنو ،ةميقلا ريفوت لجأ نم انئالمعل ةركتبملا ةيرامثتسالا لولحلاو تاجتنملا ةسدنه يف دمألا ةليوط ةعمس نم انيدل امب
 تاجتنم ىلإ انتاعلطت دادتما عقوتن ،ةقطنملا يف ةصاخ ،تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلا راشتنا ةدايز عمو ،ةردقلا هذهب
 ةيئيبلا ةمكوحلا ةيجيتارتسا ةمءالم لجأ نم تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلاب ةصاخو "ةئيبلل ةاعارم رثكأ"
 .مدقتلل هزفاح عابشإو رمثتسملا بلط ةيبلتو انيدل تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو

 

 ةيكذلا تسفراهرويب عرازم

 تسفراهرويب عرازمل مهرد نويلم 50 ةميقب ةبكرم كوكص عاعش اهيف تداق يتلاو ةريخألا انتلماعم يف كلذ ىلع لوألا لاثملا لثمتي
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا اهرقمو ايجولونكتلا ىلع دمتعت يتلاو ايملاع ةدئارلا ةميدتسملا ةيعارزلا لامعألا يهو ،ةيكذلا

 قاوسأ نم عورشملا نويد ليومت نيمأت ةركبم ةلحرم يف ةيراجت ةكرش اهيف تعاطتسا يتلا ةقطنملا يف ىلوألا ةرملا يه هذه تناك
 يوقلا بلطلا معد كلذكو ةيراجتلا ةكرشلا فادهأ ققحت يتلا تاودألا ةلكيه يف ةلثمتملا ةدرفتملا انتاردق ىلع ديكأتلا عم ،لاملا سأر
 .)ءارضخلا كوكصلا( تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلاو ةيمالسإلا تارامثتسالا لثم تاجتنم ىلع نيرمثتسملا نم

 

 صاخشألا

 ،تايوتسملاو فئاظولا عيمج ربع عونتملا ليثمتلاو ىوتسملا عيفر يرشبلا لاملا سأر زكرم ةمادتساو ءانب ىلع عاعش حاجن دمتعي
 :زيزعتو ريوطتب اًمراص اًمازتلا مزتلن نحنف مث نمو
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 .تايوتسملاو فئاظولا عيمج ربع عونتملا ليثمتلل ىوتسملا عيفر يرشبلا لاملا سأر زكرم §

 .مهلباقم يف تآفاكملا ميدقتو ءادألاو زاجنإلاو ماهسإلاب فرتعت يتلاو ةرادجلا ىلع ةمئاقلا ةفاقثلا §

 .تافالتخالا نع رظنلا ضغب ةيقرتلاو ريوطتلاو تآفاكملاو مادقتسالل صرفلا راطإ ةهازنو ؤفاكت §

 دعاوق ةنودم كلذ يف امب( تاسايسلاو ةمظنألاو تالماعملا عيمج ربع صخش لك ماقمو ةمالسب كسمتت يتلا ةيقارلاو ةنمآلا ةئيبلا §
 )رطاخملل هيبنتلا تاسايسو كولسلا

 

 صاخشألا كارشإ

 ةكراشملا تاصنم نيب نمو ،عيمجلا نم راكفألا ىلإ عامتسالاو ءارآلا ةكراشم نامض لجأ نم ةكرشلا عم حوتفملا راوحلا ىلع عجشن نحن
 نأشب تاثيدحت مدقتو ةيلاملاو ةيليغشتلا جئاتنلا ايلعلا ةرادإلا اهيف ضرعتست يتلاو لمعلا قيرفل ةيرودلا تاعامتجالا كانه انيدل
 ءاضعأ عم ءيش يأ نع لاؤسلل ةيصخشلا تاسلجلا اضيأ انحرط 2021 ماع يفو .ةعانصلاو لامعألاب ةلصلا وذ مدقتلا ىوتسمو تاريغتلا
 .ةرشابم ةروصب ايلعلا ةرادإلا عم مهتلئسأب ةكراشملا ةصرف انيفظومل حيتن يكل انيدل ايلعلا ةرادإلا

 

 صاخشألا نيكمت

 

 

 ،ةلماكلا مهتاردق ىلإ لوصولا نم انيدل صاخشألا نَّكمي امب اهتمادتساو ةيميظنتلا ةئيبلا ىلع ظافحلا عاعش يف انقتاع ىلع ذخأن نحن
 .ينهملا مهراوشم نم ةوطخ لك يف مهيف رامثتسالاو لخادلا نم رداوكلا ةيقرتو ريوطتب دهعتن نحنو

  

 مادقتساب مازتلالا
  تاءافكلاورداوكلا

مهيلع ظافحلاو

ريدقتلاو زئاوجلا

مادقتسالا

 ميلعتلا
ريوطتلاو

لومشلاو عونتلا

لمعلا ةئيب

ةقايللا
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 نيفظوملا تآفاكمو معد

 ةيطغتلا نم تآفاكملا كلت أدبتو ،مهتشيعم قيقحت لبسو صاخشألا ةحار معدت يتلا نيفظوملا تآفاكم ريفوتل ىعسن نحن
 رفوت يكل انيدل تآفاكملا ميمصت متي ثيح ،نيفظوملا عيمجل انيدل ةيميلعتلا تادعاسملا جمانرب ىلإ لصتو ةلماشلا ةيبطلا ةينيمأتلا
  .مهتالئاعو انيفظومل ةحارلا نم ديزم

 

 
 

 
 

 

 

 

 ريوطتلاو بيردتلا

 مهراوشم لالخ ريوطتلاو بيردتلا صرف نم ةدافتسالا ةيناكمإ فئاظولاو تايوتسملا عيمج ربع صاخشألا عيمجل ققحن نأب مزتلن
 عقوتنو ،مهيدل يصخشلا ريوطتلا تاراسم ةيلوؤسم لمحت ىلع ءالمزلا عجشن يصخشلا ريوطتلا ةسايس لالخ نمو ،عاعش عم ينهملا
 يف مهتدعاسمل مهل معدلا ريفوتو ،لقألا ىلع اًيونس دحاو يصخش ريوطت جمانرب وأ ةدحاو يصخش ريوطت ةرود يف ءالمزلا كراشي نأ
 .مهتربخ تالاجمب قلعتي اميف ةينهملا مهتالهؤم لامكتسا

يلاملا معدلا  

 لماشلا يبطلا نيمأتلا§
 ةايحلا ىلع نيمأتلا§

نيفظوملا ضورع  

 تاموصخ ةروص يف ةمدقم§
 تاكارشلا ةجيتن
 .اهب موقن يتلا تارامثتسالاو

تآفاكملا  

 :ءانبألا ميلعت يف ةدعاسملا

 2020 يف ةردابملا قالطإ مت§
 معدلا نيفظوملل رفوت يهو
 .ةيساردلا موسرلل يلاملا
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۱

تقرير مجلس اإلدارة

وض  أحرزت شعاع كابيتال ش.م.ع )"شعاع" أو "الشركة"( وشركاتها التابعة، مجتمعين  )"المجموعة"(، تقدمًا مستمًرا في تطوير وتوسيع نطاق عر 
 .2019االنتهاء من إعادة هيكلة الميزانية العمومية بعد االندماج مع مجموعة أبوظبي المالية في سنة  أعمالها مع التحرك نحو  

مع تأثر النتائج بقرار تسريع إعادة هيكلة محفظة استثمارية قديمة    2020٪ عن سنة  81مليون درهم بنسبة    24انخفض صافي ربح المجموعة بمبلغ  
مليون    218إلى    2020مليون درهم في السنة المالية    349ح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء من  غير سائلة. وبالمثل، انخفضت األربا

. وتواصل إيراداتنا األساسية إظهار التقدم نحو تحقيق اإليرادات عالية الجودة المستهدفة في إطار استراتيجيتنا، مع زيادة في صافي  2021درهم في سنة  
٪ على أساس  6مليون درهم في السنة، وزيادة في المصاريف التشغيلية بنسبة    265٪ على أساس سنوي إلى  21والت بنسبة  إيرادات الرسوم والعم

لشركة  سنوي بسبب التوظيف االستراتيجي المستهدف في جميع أنحاء األعمال. ونظًرا لتأثير االنخفاض في القيمة في السنة، ال يوصي مجلس إدارة ا
مليون درهم(.   76فلس للسهم بما مجموعه    3:  2020ع توزيعات أرباح لمساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية المقبلة ))"مجلس اإلدارة"( بدف 

جموعة  خالل السنة، ركزت المجموعة على تعزيز ميزانيتها العمومية جنبًا إلى جنب مع تطوير وتوسيع نطاق قدراتها وعروض العمالء. كما عملت الم
الموجودات ضمن الوحدة غير األساسية التي تم إنشاؤها بعد االندماج مع مجموعة أبوظبي المالية وأغلقت وحدتها غير األساسية في نهاية    على استبعاد

وسيع  . تم تالسنة. وباإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بشكل استباقي بإعادة هيكلة محفظة قديمة غير سائلة واستوعبت التأثيرات الناتجة خالل السنة
 ء.نطاق قدراتنا وعروض عمالئنا من خالل التوظيف المستهدف في المناصب الرئيسية العليا داخل فريق االستثمار العقاري وفريق تغطية العمال 

نظرة عامة على قطاعات العمل

 إدارة الموجودات
والمشاريع العقارية ومحافظ االستثمار وصناديق االستثمار في األسهم اإلقليمية  حقق قطاع إدارة الموجودات، وهو قطاع يعمل على إدارة الصناديق  

 مليون درهم.  211مليون درهم مع إيرادات بمبلغ    71والدخل الثابت واألسواق االئتمانية ويقدم حلوالً استثمارية للعمالء، أرباًحا للسنة بأكملها بلغت  

. وسيؤدي تعيين رئيس تنفيذي جديد للعقارات إلى زيادة  2020قوياً، بناءً على التقدم المحرز في سنة    حققت أنشطة إدارة الموجودات للمجموعة أداءً 
رص  قدرتنا على توسيع نطاق عروضنا عبر مناطق جغرافية مختلفة. واصل صندوق جولديلوكس الرائد للمجموعة نشاطه في األسواق العامة، وتحديد ف 

التي شهدت استحواذ    2020وهرية العالية والتحوالت الخاصة بالشركة. وفي األسواق الخاصة، حققت صفقة سنة  االستثمار التي تركز على القيمة الج
دوق. وعلى  صندوق تاالسا على مجموعة ستانفورد مارين أول سنة كاملة لها مع األداء القوي في األعمال األساسية التي خلقت قيمة للمساهمين في الصن

مليون دوالر أمريكي لبيور هارفست، وهي أول    50، نجح الفريق في هيكلة واستثمار إصدار صكوك بمبلغ  2020في سنة    صعيد الديون، التي أُطلقت
 صفقة إسالمية لتمويل الديون في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

 الخدمات البنكية االستثمارية
االستشارات ال مالية للشركات وأسواق األسهم والديون، وخبرات االندماج واالستحواذ، وعمليات  سجل قطاع الخدمات البنكية االستثمارية، الذي يقدم 

مليون درهم للسنة بأكملها،    29مليون درهم مع إيرادات بلغت    4اإليداع الخاصة، واالستثمارات المهيكلة وغيرها من الخدمات، ربحاً للسنة بأكملها بلغ  
 ت البارزة وتحقيق الربحية ووضع أسس للنمو.  حيث قدم القطاع استشاراته حول عدد من المعامال 

الستحواذ  ال يزال هذا القطاع فاعالً بشكل كبير حيث يقدم المشورة للعمالء حول عدد من صفقات جمع رأس المال، ويشمل ذلك االستثمارات في شركات ا
بي أهداف العمل والطلب المتزايد من المستثمرين. لعبت  ذات األغراض الخاصة، مما يسلط الضوء على قدرات شعاع في هيكلة حلول التمويل التي تل

عن طريق االندماج مع شركة فيستا ميديا   2022شعاع دور االستشاري الرئيسي في صفقة إدراج أنغامي في بورصة ناسداك نيويورك في فبراير  
 أكويزيشن كومباني إنك، عالوة على جمع االلتزامات وقيادة جولة تمويلية قبل االندماج.  
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

  رأينا
 

البيانات المالية الموحدة بشكٍل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع   )"الشركة"(  برأينا، تعبّر 
لمنتهية بذلك التاريخ  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة ا2021ديسمبر    31والشركات التابعة لها )معاً "المجموعة"( كما في  

 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

 نطاق التدقيق
 

 تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: 
 . 2021ديسمبر    31بيان المركز المالي الموحد كما في   ●

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. ●

 الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.بيان الدخل   ●

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. ●

 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. ●

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.   ●

 

  أساس الرأي
 

مسؤوليات مدقق الحسابات حول  لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة  
   المدرجة ضمن تقريرنا.  تدقيق البيانات المالية الموحدة

 
   ير أساس لرأينا. نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوف 

 
 االستقاللية

 
ن مجلس المعايير  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( الصادرة ع

على البيانات ال التزمنا  األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا  مالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد 
 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.
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 )تابع(  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
 

 منهجنا في التدقيق
 

 نظرة عامة
 

 ليس لها عمر محدداالنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة التي   • أمور التدقيق الرئيسية

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة •

 تقييم األدوات المالية )المستوى الثالث( •

 انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة •

 تقييم السيطرة  -التوحيد   •

 
األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في  قمنا بتحديد  البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، أخذنا  في إطار تصميم تدقيقنا، 

المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة األحداث    باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات 
ينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما في ذلك  المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لد

 بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال. 
 

بيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل  لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول ال
 المجموعة، والعمليات المحاسبية والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

 

   أمور التدقيق الرئيسية
 

تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء  
 هذه األمور.  تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً بشأن

 

 الرئيسي  كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق أمر التدقيق الرئيسي
 

االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة التي ليس لها  
 عمر محدد

 
إجراؤه في  الشراء الذي تم  عند   2019كجزء من تخصيص سعر 

الشهرة   أهم بنود  اندماج شعاع ومجموعة أبوظبي المالية، تم تحديد 
وتسجيلها في   والموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد 

 .  2021ديسمبر    31بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  
 

، يتعين على اإلدارة على األقل  36دولي رقم  وفقًا للمعيار المحاسبي ال
سنوياً تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على انخفاض قيمة األصل،  
وإذا وجد مثل هذا المؤشر تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لتحديد أي انخفاض  
في القيمة باستخدام القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة  

 أيهما أعلى.  قيد االستخدام،
 
 

 
 
 

اشتمل منهجنا لمعالجة أمر التدقيق الرئيسي المشار إليه على اإلجراءات  
 التالية:

 
مع    2021مقارنة التدفقات النقدية المدرجة في الموازنة لسنة   ●

 األداء الفعلي.
 

مراجعة المنهجية وخصم التدفقات النقدية الجوهري ومعطيات   ●
اإلدارة في حساب القيمة  معدل النمو المستخدمة من قبل  

المستخدمة وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على فهم لتوقعات  
 التدفقات النقدية المتعلقة بكل وحدة مولدة للنقد:

o .االستفسار من اإلدارة عن خطط األعمال 
o   مراجعة خطط األعمال الداعمة والموازنات المالية

 لدى اإلدارة والتوقعات.
o   االجتماعات فيما يتعلق بالخطط  مراجعة محاضر

 المستقبلية.
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي
 

الشهرة والموجودات غير الملموسة التي ليس لها  االنخفاض في قيمة  
 عمر محدد )تابع(

 
المنطقة حيث قامت 2021خالل سنة   ، لوحظ تحسن في اقتصاد 

اللقاح إلى نسبة كبيرة من سكانها، ومع ذلك فإن عدم  البلدان بتقديم 
والتضخم   19-القدرة على التنبؤ وتعطل األعمال الناجم عن كوفيد

أنحاء العالم كانا يعتبران من مؤشرات انخفاض  المتزايد في جميع 
 القيمة.

 
لقد قررنا أن االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة  
التي ليس لها عمر محدد هو أمر جوهري في تدقيق البيانات المالية  
الموحدة للسنة الحالية بسبب أهمية المبالغ المعنية والحكم الهام المتخذ  

 ة في المجاالت التالية: من قبل اإلدار
 

تحديد التدفقات النقدية المتوقعة ذات العالقة بكل وحدة من   ●
 وحدات توليد النقد.

في   ● اإلدارة  قبل  الخصم المستخدمة من  معدالت  تحديد 
 حسابات القيمة المستخدمة.

في   ● اإلدارة  قبل  المستخدمة من  النمو  معدالت  تحديد 
 .16اإليضاح رقم  التدفقات النقدية المتوقعة في  

 

 
 

مراجعة ومقارنة مدى مالءمة معدالت الخصم المستخدمة من قبل   ●
اإلدارة في حسابات القيمة المستخدمة مع المؤشرات القياسية في  

 قطاع العمل والتوقعات االقتصادية.
 

مراجعة افتراضات اإلدارة للتدفقات النقدية المتوقعة وفقًا لمتطلبات   ●
 "انخفاض قيمة الموجودات".   36المحاسبي الدولي رقم  المعيار  

 

تقييم مدى مالءمة اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة   •
فيما يتعلق بالشهرة والموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر  

 .31واإليضاح رقم    16المعروضة في اإليضاح رقم  

 
 المتوقعةقياس الخسائر االئتمانية  

 
تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع  
موجوداتها المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وعقود الضمان المالي بما  

 في ذلك التزامات التمويل. 
 
االفتراضات عند   تمارس المجموعة أحكاماً هامة وتضع عدداً من 

لمتوقعة الخاصة بها، ويتضمن ذلك  إعداد نماذج الخسائر االئتمانية ا
احتمالية التعثر وتحديد الخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج  
عن التعثر لكل من التعرضات الممولة وغير الممولة، والتعديالت  
المستقبلية، ومعايير التصنيف في المراحل. وفيما يتعلق بالتعرضات  

التدفقا المجموعة أحكاماً حول  تضع  المستقبلية  للتعثر،  النقدية  ت 
 المتوقعة لكل تعرض فردي بما في ذلك قيمة الضمان.

 
تم عرض سياسة االنخفاض في القيمة لدى المجموعة وفقاً للمعيار  

من البيانات المالية    12-3في اإليضاح    9الدولي للتقارير المالية رقم  
 الموحدة.  

 
 

 
 
 

التدقيق الرئيسي  المشار إليه على اإلجراءات  اشتمل منهجنا لمعالجة أمر 
 التالية:

 
الحوكمة العام ورفع   ● الضوابط الرئيسية بما في ذلك هيكل  فهم 

الخسائر االئتمانية المتوقعة واالفتراضات   التقارير على نموذج 
 الرئيسية المستخدمة.

 
اختبار مدى اكتمال ودقة البيانات المستخدمة في احتساب الخسائر   ●

 االئتمانية المتوقعة.
 

تحقق من مدى مالءمة تطبيق المجموعة لمعايير التصنيف في  ال ●
 المراحل لعينة من التعرضات.  

 
وبالنسبة إلى عينة من التعرضات، قمنا بتقييم مدى مالءمة تحديد  ●

التسديدات   النظر في  في ذلك  التعثر، بما  الناتج عن  التعرض 
 والضمانات.

 
نخفاض في  تقييم اإلطار المفاهيمي المستخدم في وضع سياسة اال ●

القيمة لدى المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار الدولي  
 .9للتقارير المالية رقم  
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

 الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيكيفية تعامل مدقق   أمر التدقيق الرئيسي
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(
 
لقد قررنا أن تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هو أمر جوهري في  

 تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية بسبب:
 

األحكام الهامة المطلوبة من اإلدارة حول معايير التصنيف في   -
المراحل المطبقة على الموجودات المالية وحول إعداد نماذج  
الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتساب مخصصات االنخفاض  

 في القيمة.
 

الخسائر   - قياس  ألن  التدقيق  أدلة  لتقييم  الضروري  الجهد 
االئتمانية المتوقعة هو عملية حسابية معقدة تنطوي على حجم  

 فتراضات.  كبير من البيانات والمعطيات واال
 
اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل حول إدارة مخاطر االئتمان   يتم 

 .25في اإليضاح  

 
تقييم مدى معقولية الخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج   •

 عن التعثر لفئات الموجودات المالية للمجموعة.
 

 التالية: االستعانة بخبراء تدقيق الحسابات من أجل تقييم الجوانب   •
 

والحسابات   ○ المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  نموذج  منهجية 
مدى  تقييم  وتم  التعثر.  احتمالية  احتساب  في  المستخدمة 
مالءمة منهجية النموذج، مع إيالء اعتبار خاص للتغطيات  

 المرصودة من جانب اإلدارة.
عمل   ○ إطار  إعداد  المستخدمة عند  االفتراضات  معقولية 

ذلك في  بما  لتقييم   النموذج  المستخدمة  االفتراضات 
مخاطر   في  الجوهرية  والزيادة  المستقبلية  السيناريوهات 

 االئتمان.
مدى مالءمة حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ومعطياته   ○

   ومنهجيته وافتراضاته ذات العالقة. 
 

المرحلة الثالثة،  • مدى وفيما يتعلق بتعرضات  فقد خضع تحديد 
افتراضات وضع الم خصصات لتقييم مستقل من خالل  مالءمة 

وأهمية   الخطر  أساس  على  المختارة  التعرضات  من  عينة 
مستويات   حول  مستقل  رأي  تكوين  وتم  الفردية.  التعرضات 
المخصصات المعترف بها، وذلك بناءً على المعلومات المتاحة  

 حول التعرضات الفردية واألطراف المقابلة. 
 

اإلفصاحات المدرجة في البيانات • المالية الموحدة للتأكد من    تقييم 
الدولي للتقارير المالية رقم   التزامها بالمعيار  والمعيار    7مدى 

 .9الدولي للتقارير المالية رقم  
 

 
 تقييم األدوات المالية )المستوى الثالث(

 
تتضمن محفظة االستثمارات في األوراق المالية للمجموعة أوراقاً  

الثالث وتحدد المجموعة القيمة العادلة لها  مالية معينة من المستوى  
المتبقية  والقيمة  المخصومة  النقدية  التدفقات  نماذج  باستخدام 
وتقييمات صافي الموجودات من األطراف األخرى التي تستخدم 

   معطيات هامة غير جديرة بالمالحظة. 
تتطلب المعطيات غير الجديرة بالمالحظة استخدام الحكم   -

المع وتشتمل  الجديرة  الهام.  غير  الرئيسية  طيات 
بالمالحظة المستخدمة في النماذج لألوراق المالية غير  
المدرجة على معدالت الخصم ومعدالت النمو والتدفقات  

 النقدية المستقبلية والقيم الدفترية المعدلة.

 
الرئيسي المشار إليه على اإلجراءات   لمعالجة أمر التدقيق  اشتمل منهجنا 

 التالية:
 

ال • للمنهجيات والمعطيات الهامة التي استخدمتها  تقييم  خبراء لدينا 
 المجموعة في نماذج التقييم.
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

 التدقيق الرئيسيكيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر   أمر التدقيق الرئيسي

 تقييم األدوات المالية )المستوى الثالث( )تابع(
 
لقد قررنا أن القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة هو أمر جوهري  
في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية بسبب الدرجة العالية من  

للمعطيات غير   بالنسبة  القياس  حول  اليقين  بالمالحظة  عدم  الجديرة 
   المستخدمة في نماذج التقييم.

 
اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل حول األدوات المالية في اإليضاح   يتم 

24. 
 

 
المدرجة   ● األوراق المالية غير  من  العادلة لعينة  القيم  اختبار 

باالستعانة بالخبراء لدينا. واعتمادًا على نوعية الضمان، تمت 
المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة بما في ذلك  مقارنة  

المستقبلية بالمعلومات ذات الصلة أو تم وضع   التدفقات النقدية 
تقديرات مستقلة للقيمة العادلة ومقارنتها بالقيم العادلة التي حددتها  

 المجموعة.
 

تقييم اإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية الموحدة للتأكد من   ●
الدولي للتقارير المالية رقم  مدى   والمعيار    7التزامها بالمعيار 

والمعيار الدولي للتقارير المالية   9الدولي للتقارير المالية رقم  
 .13رقم 

 
 

 انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة
 

األحداث الالحقة لتاريخ التقرير،    -  10وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
المعاملة بين شركة قناص لالستثمارات المحدودة، وهي شركة زميلة  تعتبر  

والتي أدت إلى خسارة    2022يناير    17للمجموعة، وطرف ثالث بتاريخ  
استثمار المجموعة في شركة قناص  صافية مؤشراً على انخفاض قيمة 

 لالستثمارات المحدودة. 
 

لالستثمارات  لقد قررنا أن االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة قناص  
المحدودة هو أمر جوهري في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية  
اإلدارة في  قبل  المتخذ من  والحكم الهام  المبالغ المعنية  أهمية  بسبب 

 المجاالت التالية:
 

القيمة العادلة الستثمار المجموعة في الشركة الزميلة   ● تحديد 
 بعد المعاملة.

المستخدمة من قبل اإلدارة في تحديد تحديد معدالت الخصم   ●
 القيمة العادلة للمقابل المقبوض.

الموجودات المستلمة بموجب المعيار الدولي   ● تصنيف وتقييم 
 األدوات المالية.  -  9للتقارير المالية رقم  

 
اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل حول انخفاض قيمة االستثمار في  تم 

 .31ضاح رقم  واإلي  14شركة زميلة في اإليضاح رقم  
 

 
اشتمل منهجنا لمعالجة أمر التدقيق الرئيسي المشار إليه على اإلجراءات  

 التالية:
 

الحصول على فهم للمعاملة التي أبرمتها الشركة الزميلة من   ●
 خالل:
o   مراجعة أوراق مجلس إدارة شركة قناص

لالستثمارات المحدودة والقرارات الخاصة  
 المعاملة.بالموافقات على  

o   مراجعة اتفاقيات المعاملة والشروط واألحداث
 الطارئة.

 
اختبار مدى اكتمال ودقة الموجودات والمطلوبات المدرجة في   ●

المعاملة من خالل مراجعة اتفاقيات مقايضة الموجودات ووثائق  
 نقل الملكية.

 
مدى مالءمة تقييم المجموعة وتطبيقها  بمشاركة خبرائنا، اختبار   ●

والمعيار المحاسبي الدولي    10للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
في االعتراف    13والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    36رقم 

 بانخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.
   

مراجعة ومقارنة مدى مالءمة التصنيف بموجب المعيار الدولي   ●
خدمة من قبل  ومعدالت الخصم المست  9للتقارير المالية رقم  

اإلدارة في حسابات القيمة العادلة للمقابل المستلم مع المؤشرات  
 القياسية في قطاع العمل.  

 
تقييم مدى مالءمة اإلفصاحات التي أجريت فيما يتعلق بالحدث   •

الالحق وانخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة في اإليضاح  
 .31رقم 
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي
 

 تقييم السيطرة  -التوحيد  
 

الرئيسية للتوحيد بموجب  المعيار الدولي للتقارير  يتطلب أحد المعايير 
وجود السيطرة من خالل ملكية أغلبية حقوق التصويت   10المالية رقم 

في الشركة المستثمر فيها والتعرض لعوائد متغيرة أو وجود حقوق فيها.  
ويمكن أن تخضع تقييمات السيطرة للتقدير وتتضمن تحلياًل معقدًا يجب 

 مراجعته بعناية.
 

إذا كانت المجموعة  بالنظر إلى طبيعة أعمال ا لمجموعة، فإن تحديد ما 
تتمتع بالسيطرة على شركة مستثمر فيها يخضع للتقدير ويتضمن تقييماً 
وهيكلها وطبيعة الحقوق فيها الشركة المستثمر فيها   -هاماً للغرض من 

وتقييم حقوق التصويت الحالية    -سواء كانت ذات طبيعة جوهرية أو وقائية
ال الوكيل عند والمحتملة، سواء كان  الطرف األصيل أو  مستثمر هو 

المستثمرين   العالقات بين  السيطرة، وكذلك تقييم  ممارسة سلطته في 
   وكيفية تأثيرهم على السيطرة ووجود نفوذ على الموجودات المحددة. 

 
لقد اعتبرنا أن تقييم السيطرة هو أمر من أمور التدقيق الرئيسية في ضوء  

 ي المحتمل على البيانات المالية الموحدة. الحكم المدرج وتأثيره الجوهر
 

واإليضاح رقم    1يتم اإلفصاح عن المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم  
4. 

 

 
اشتمل منهجنا لمعالجة أمر التدقيق الرئيسي المشار إليه على اإلجراءات  

 التالية:
 

تقييم حقوق التصويت المحتملة من خالل فحص سندات الملكية   ●
 والمستندات ذات الصلة.  

 
تقييم مدى تعرض المجموعة لعوائد متغيرة أو حقوقها فيها من   ●

 الشركة المستثمر فيها عن طريق فحص االتفاقيات األساسية.
 

الشركة   ● على  سلطتها  استخدام  المجموعة على  قدرة  تقييم 
للت العوائد التي يحق للمجموعة  المستثمر فيها  أثير على مقدار 

 كسبها من الشركة المستثمر فيها.
 

المالية   • البيانات  في  المدرجة  اإلفصاحات  مالءمة  مدى  تقييم 
 .10الموحدة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

   المعلومات األخرى
 

المعلومات األخرى التقرير السنوي )ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل  
ير السنوي  بشأنها(. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ومن المتوقع الحصول على باقي المعلومات المتعلقة بالتقر

 بعد ذلك التاريخ.
 

 رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.إن  
 

نا ننظر في ما إذا  وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل ذلك فإن
كانت تبدو    ت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذاكان

 أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 
 

صلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، إلى وجود أخطاء  على المعلومات األخرى التي ح -بناءً على العمل الذي نكون قد قمنا به   -إذا توصلنا  
   جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. وليس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشأن.

 
خطاء جوهرية، فإننا ملزمون بإبالغ هذا األمر إلى القائمين على  إذا توصلنا، عند قراءة المعلومات المتبقية من التقرير السنوي للمجموعة، إلى وجود أ

  الحوكمة.
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
 

والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة  مسؤوليات اإلدارة 
 

البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً لألحكام السارية  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  
تتمكن    ، وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي2015( لسنة  2للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

   من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 
 

عند الضرورة    -وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واإلفصاح  
لم    المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أوعن األمور   -

   يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

 . يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة
 

تدقيق البيانات المالية الموحدة  مسؤوليات مدقق الحسابات حول 
 

ئة عن احتيال  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناش
رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوىً عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة  أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل  

إذا كان من  وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية  
أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية  المتوقع إلى حد معقول  

   الموحدة.
 

التدقيق. كما أننا نلتزم  وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال  
 بالتالي:

 

التدقيق  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   ●
دم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن  التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر ع

الرقابة  االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز  
 الداخلية.

 
جراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول  تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إ ●

   فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
 

   تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة.  ●
 

االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا كان هناك عدم  معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ   ●
دم  يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود ع 

النتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت  يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت ا
ابات.  تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحس

   داث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة.ومع ذلك، فإن األح
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 )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع  
 

تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(  مسؤوليات مدقق الحسابات حول 
 

العرض  ● إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل  تقييم  الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما 

 المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل. 
 

كيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية لل ●

حول    المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا

 التدقيق.

 
بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه  نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من  
   قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.

 
ننا نبلغهم بجميع العالقات وغيرها من  نقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أ

 المسائل التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر.   
 

مالية الموحدة للفترة  ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات ال
عنه للرأي العام    الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشريعات اإلفصاح

وقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف  أن أمراً ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا نت  -في حاالت نادرة للغاية   -أو إذا قررنا 
   يترك تداعيات سلبية تفوق المنافع التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
، وتعديالته، نفيدكم بما يلي بالنسبة للسنة المنتهية  2015( لسنة  2ة رقم )إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحد

 :2021ديسمبر    31في  
 

 أننا حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. (1
 

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  أن البيانات المالية الموحدة قد أُعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبقاً لألحكام السارية   (2
    وتعديالته.  2015( لسنة  2)

 
 أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.  (3

 
 أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة.   (4

 
( من  1-24، كما هو مبين في اإليضاح رقم )2021ديسمبر    31االستثمار فيها خالل السنة المنتهية في  أن المجموعة قد قامت بشراء أسهم أو   (5

 البيانات المالية الموحدة.
 

6)     ( ( حول البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أُبرمت هذه  23أن اإليضاح رقم 
 .  المعامالت

 
  





 شعاع كابيتال ش.م.ع

  بيان األرباح أو الخسائر الموحد
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 

 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
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 ديسمبر 31 ديسمبر 31  

  2021 2020 

 مدققة مدققة إيضاحات 

    

    

 اإليرادات التشغيلية

 

 إيرادات الفوائد

 مصاريف الفوائد

6 387,284 

 

13,134 

(5,936) 

523,637 

 

18,646 

(3,766) 

 

 صافي اإليرادات التشغيلية

 ——— 

394,482 

——— 

538,517 

    

 (140,825) (165,985)  تكاليف الموظفين
 (72,367) (75,946) 7 مصاريف عمومية وإدارية

 (52,140) (46,014) 16، 15 استهالك وإطفاء

 (4,825) (17,780) 8 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية

 (26,772) (9,620) 9 مصاريف تشغيلية أخرى

  ——— ——— 

 (296,929) (315,345)  مجموع المصاريف التشغيلية

  ——— ——— 
    

 241,588 79,137  صافي اإليرادات التشغيلية
    

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

 1-24 الربح أو الخسارة

 

654,922 

 

 (255,198) 

 (3,505) 2,590  ربح / )خسارة( من مطلوبات مالية مشتقة

حصة من صافي )خسارة( / ربح استثمارات في شركات زميلة محتسبة باستخدام طريقة 

 حقوق الملكية
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(157,062) 

 

80,182 

 (172,082) (147,362) 3-19 تكلفة التمويل

 114,124 (407,274)  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات

 152,969 37,733 10 إيرادات أخرى
  ——— ——— 

 158,078 62,684  الربح من العمليات الجارية

    

 (2,728) 8,250 29 ربح / )خسارة( من العمليات المتوقفة

  ——— ——— 
    

 155,350 70,934  ربح السنة

  ——— ——— 

    العائد إلى:

 125,263 24,238  مُاّلك الشركة األم

 30,087 46,696  الحصص غير المسيطرة

  ———— ———— 

  70,934 155,350 

  ══════ ══════ 

 0,05 0,01 22 ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات الجارية )بالدرهم(
  ══════ ══════ 
    

 50,0 10,0 22 ربحية السهم العائدة إلى المالك )بالدرهم(

  ══════ ══════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان الدخل الشامل الموحد
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 

 

 اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
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 ديسمبر  31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 مدققة مدققة  

   إيضاحات 

 155,350 70,934  ربح السنة

    

    الدخل الشامل اآلخر

    

    بنود يُحتمل إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 18,724 (15,612) 21 فروق الصرف من تحويل العمليات األجنبية

    صافي الخسارة من تحوطات التدفقات النقدية

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى من االستثمار في شركات زميلة )مصنفة الحصة من  -

 (47,569) 53,368  كمحتفظ بها للبيع(

 3,467 (21)  أخرى -

    

    بنود لن يُعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
 (16,963) (35,134)  الخسارة الشاملة األخرىمن خالل 

  ——— ——— 

 (42,341) 2,601  الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

  ——— ——— 

 113,009 73,535  مجموع الدخل الشامل للسنة

  ——— ——— 

    العائد إلى:

 73,486 38,932  مُاّلك الشركة األم

 39,523 34,603  الحصص غير المسيطرة

  ——— ——— 

  73,535 113,009 

  ═════ ═════ 

    





 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 

 

 البيانات المالية الموحدة.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 رأس المال

 

 عالوة إصدار

 
احتياطي نظامي 

)*( 

 

 احتياطيات أخرى

 

 أرباح محتجزة

 
حقوق الملكية العائدة 
ك الشركة األم  إلى مالا

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 

         المجموع

        

 1,869,344  404,262  1,465,082  229,471  (1,387,369)  34,681  52,579  2,535,720 2020يناير  1الرصيد في 

                

 155,350  30,087  125,263  125,263  -  -  -  - ربح السنة

 (42,341)  9,436  (51,777)  -  (51,777)  -  -  - )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

 113,009  39,523  73,486  125,263  (51,777)  -  -  - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

                

                ت مع المالك بصفتهم مالكاالمعامال

 (21,363)  (21,363)  -  -  -  -  -  - دفعات توزيعات األرباح

 (254)  -  (254)  (254)  -  -  -  - معامالت مع حاملي الوحدات

 82,643  130,870  (48,227)  (48,227)  -  -  -  - (29و 1مع الماُلك )اإليضاحان  معامالت

 (17,202)  (17,202)  -  -  -  -  -  - مسيطرة من استبعاد شركة تابعة حصص غير

 -  -  -  (12,526)  -  12,526  -  - تحويل إلى احتياطي نظامي

 2,026,177  536,090  1,490,087  293,727  (1,439,146)  47,207  52,579  2,535,720 )مدقق( 2020ديسمبر  31الرصيد في 

                

 70,934  46,696  24,238  24,238  -  -  -  - ربح السنة

 2,601  (12,093)  14,694  -  14,694  -  -  - لدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنةا

 73,535  34,603  38,392  24,238  14,694  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة

                

                المعامالت مع المالك بصفتهم مالكا

 (141,922)  (65,851)  (76,071)  (76,071)  -  -  -  - وزيعات األرباحدفعات ت

 58,245  76,871  (18,626)  (18,626)  -  -  -  - معامالت مع الماُلك

 19,635  -  19,635  19,635  -  -  -  - استبعاد أسهم خزينة

 (189,608)  (189,608)  -  -  -  -  -  - حصص غير مسيطرة من استبعاد شركة تابعة

 -  -  -  (2,424)  -  2,424  -  - تحويل إلى احتياطي نظامي

 1,846,062  392,105  1,453,957  240,479  (1,424,452)  3149,6  52,579  2,535,720 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

من رأس  ٪50ا يبلغ رصيد االحتياطي ندممن ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز لشركة شعاع وقف هذه التحويالت السنوية ع ٪10وتعديالته المتعلق بالشركات التجارية والنظام األساسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع )شعاع(، يتعين تحويل  2015( لسنة 2وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) )*(

 المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون والنظام األساسي لشركة شعاع.

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 

 

 البيانات المالية الموحدة.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 ديسمبر  31 

2021 

 ديسمبر  31
2020 

 مدققة مدققة  

   إيضاحات التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 155,350 70,934  ربح السنة

    تعديالت )لبنود غير نقدية(:

 (114,124) 407,274  ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات

 (182,653) - 1-6 ربح شراء بالمقايضة
 6,270 (5,900) 9 خسارة من صرف عمالت أجنبية

 - 10,426  بالصافي  -الحصة المدرجة من رسوم األداء المعترف بها 

 172,082 147,362  تكلفة التمويل

 (14,880) (7,198)  صافي إيرادات الفوائد

 (112,882) - 10 معاملة استرداد لمرة واحدة

 (4,401) - 10 إيرادات تأجيل القروض

 15,328 4,320 10 رسوم تعديل اإليجارات التمويلية

 61,152 26,741 14 توزيعات غير نقدية من شركات زميلة

 255,198 (654,922)  )ربح( / خسارة القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (80,182) 157,062 14 حصة في ربح استثمارات في شركات زميلة

 (68,286) (96,044)  إيرادات توزيعات األرباح

 3,505 (2,590)  )ربح( / خسارة من إعادة تقييم مطلوبات مالية مشتقة

 5,988 5,621  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 4,825 17,780 8 بالصافي  -مخصصات االنخفاض في القيمة 

 9,533 - 16 والموجودات غير الملموسةانخفاض قيمة الشهرة 
 52,140 46,014 16، 15 استهالك وإطفاء

  ———— ———— 

 163,963 126,880  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل

 23,786 -  نقص في المخزون

 (65,985) (147,982)  زيادة في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

 12,960 98,910  نقص في القروض والسلفيات

 (167,993) 158,931  )زيادة( / نقص في الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

 (2,172) (1,716)  نقص في المطلوبات المالية األخرى

    

 8,243 (8,016)  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للعمليات المتوقفة

  ———— ———— 

 (27,198) 07227,0  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( العمليات

 (3,836) (6,276)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 96,044  إيرادات توزيعات األرباح

———— 

68,286 

———— 

 37,252 316,775  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  ———— ———— 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية *

 (155,822) (476,050)  دفعات لشراء استثمارات

 188,898 565,302  متحصالت من استبعاد استثمارات

 55,800 1,818 14 توزيعات أرباح من شركات زميلة

 (406) (22,055)  صافي استحواذ على ممتلكات ومعدات

 14,880 7,198  المقبوضةصافي الفوائد 

 (224) 309,138  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للعمليات المتوقفة

  ———— ———— 

 103,126 351,385  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

  ———— ———— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.  
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 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر 31

2020 

 مدققة مدققة  

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 418,642 195,590 3-19 متحصالت من القروض

 (278,169) (590,843) 3-19 سداد قروض
 (4,930) (6,848)  إيجارات مدفوعة

 (18,651) -  استردادات حاملي الوحدات

 17,886 -  إصدار لحاملي الوحدات

 (22,057) (141,920)  توزيعات أرباح مدفوعة

 - 19,635  متحصالت من بيع أسهم خزينة

 (16,508) -  تدفقات نقدية صادرة عن استبعاد شركة تابعة

 (163,720) (162,391)  تكلفة تمويل مدفوعة

 (7,710) -  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للعمليات المتوقفة

  ———— ———— 

 (75,217) (686,777)  المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 

  ———— ———— 

 65,161 15,349  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

    

 360,193 377,266 11 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 (329) -  تحويل العمالت األجنبية

 (28,324) 28,324  النقد وما في حكمه من العمليات المتوقفة
 20,274 -  النقد وما في حكمه المستحوذ عليه في اندماج األعمال

 (39,709) 32,581 11 نقد مقيّد

  ———— ———— 

 377,266 453,520 11 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

  ═════ ═════ 

    

 
 

 .درهم  20,927االستثمارية بنوداً غير نقدية بمبلغ  ال تشمل التدفقات النقدية من األنشطة    *
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 الوضع القانوني واألنشطة .1

 

أبريل  25المؤرخ  6)"الشركة" أو "شعاع"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، بموجب المرسوم األميري رقم شعاع كابيتال ش.م.ع 

ا  1979 المتعلق بالشركات التجارية وتعديالته )"قانون الشركات التجارية"(. إن العنوان  1984لسنة  8للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ووفقً

  ربية المتحدة.، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اإلمارات الع31045المسجل للشركة هو ص. ب. 
 

إدارة الطرح واإلصدار. تقوم  الشركة مرخصة من هيئة األوراق المالية والسلع للقيام بأنشطة إدارة االستثمار واالستشارات المالية والتحليل المالي والترويج وأنشطة

ركيز بشكل عام على أسواق المنطقة العربية وبشكل خاص على أسواق الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذ مجموعة متنوعة من أنشطة االستثمار والخدمات المالية مع الت

 اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشارك بفعالية في أسواق رأس المال العامة والخاصة في المنطقة.

 

 2020اندماج األعمال في 

 

. ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير 2020ديسمبر  31ل تاالسا إنفستمنتس إل بي اعتباًرا من ، استحوذت شعاع على أعمال مجموعة ستانفورد مارين من خال2020في 

 ة."اندماجات األعمال"، احتسبت المجموعة االستحواذ استناداً إلى القيمة العادلة للموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتمل 3المالية رقم 

 

)تشمل ودائع لدى البنوك وذمم مدينة ومخزون وممتلكات ومنشآت  699,479ع، استحوذت شعاع على موجودات ملموسة بقيم عادلة تبلغ بالنسبة لمقابل الشراء المدفو

عليها  (. تستند الموجودات المستحوذ6,1)تشمل قروضاً وذمماً دائنة(، وأدى ذلك إلى ربح شراء بالمقايضة )إيضاح  315,375ومعدات(، ومطلوبات بقيمة عادلة تبلغ 

  والمطلوبات المحملة على تقييمات مؤقتة.
 

ا في   .2020ديسمبر  31، فال توجد مساهمة في اإليرادات واألرباح للسنة المنتهية في 2020ديسمبر  31نظًرا ألن اندماج األعمال كان ساريً

 

أدى إلى فقدان المجموعة السيطرة على ستانفورد مارين جروب. ونتيجة ٪ من حصتها في تاالسا إنفستمنتس إل بي مما 33,8كما في نهاية السنة، باعت المجموعة 

تم عرض الخسارة  لذلك، قامت المجموعة بإلغاء توحيد موجودات ومطلوبات ستانفورد مارين جروب كما في نهاية السنة واعترفت بالحصة المتبقية كشركة زميلة.
 .30يضاح رقم الناتجة عن االستبعاد والمعلومات المالية األخرى في اإل

 

 لم يتم االعتراف بأي مطلوبات طارئة بناءً على عملية تخصيص سعر الشراء المؤقتة.
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 الوضع القانوني واألنشطة )تابع( .1

 

 هيكل المجموعة

 

ر التجاري والعقاري وإنشاء تتمثل األنشطة الرئيسية لمجموعة أبوظبي المالية وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( في القيام بأنشطة االستثما

ستثمارية والمتاجرة في األوراق المالية. وفيما يلي حصة المجموعة في الشركات التابعة والشركات المؤسسات وإدارتها والخدمات االستشارية والخدمات البنكية اال

 الزميلة الجوهرية وكذلك أنشطتها الرئيسية:

 

 مقر التأسيس اسم المنشأة

 الرئيسي 

 النشاط

حصة الملكية الفعلية 

٪ 

حصة الملكية الفعلية 

٪ 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31   

   2021 2020 

 الشركات التابعة الجوهرية
 

 

  

 أي دي كاب ماناج إل تي دي )بي في آي(

 
 جزر العذراء البريطانية

االستثمار في المشاريع التجارية 

 وتأسيسها وإدارتها
100,0٪ 100,0٪ 

 ٪100,0 ٪100,0 إدارة االستثمار جزر الكايمان ايه دي سي ام إل تي دي

 االستثمارات المحدودةاي دي سي ام التوس إلدارة 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪100,0 ٪100,0 إدارة االستثمار

 ٪100,0 ٪100,0 استشارات االستثمار جزر الكايمان ايه دي سي ام إل تي دي

 ٪100,0 ٪100,0 منشأة ذات غرض خاص جزر العذراء البريطانية ايه دي سي ام أي أم بي كيري إل تي دي

 ٪100,0 ٪100,0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان ليمتداي دي باور 

 ٪100,0 ٪100,0 إدارة االستثمار جزر الكايمان (1بي بي دي بارتنرز جي بي )

 شركة الشخص الواحد ذ.م.م -هورايزن لالستثمار 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪100,0 ٪100,0 شركة استثمار قابضة

 ٪100,0 ٪100,0 إدارة المشاريع الجبل األسود هولدينغانتجريتيد أي أي 

 البديل المتكامل للتمويل المحدودة *
اإلمارات العربية 

 المتحدة

ترتيب االئتمان وخدمات الحفظ وتقديم 

 المشورة بشأن المنتجات المالية
100,0٪ 100,0٪ 

 ٪100,0 ٪100,0 التمويل المملكة العربية السعودية شركة الخليج للتمويل ش.م.خ

 شركة الخليج للتمويل ش.م.خ
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪100,0 ٪100,0 التمويل

 شعاع كابيتال ش.م.ع
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪100,0 ٪100,0 خدمات مالية واستثمارات قابضة

 شعاع كابيتال الدولية المحدودة**
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪100,0 - السيولةصنع األسواق/ مزود 

 ٪100,0 ٪100,0 الخدمات المالية المملكة العربية السعودية شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.خ

 ٪100,0 - الوساطة مصر شعاع لألوراق المالية مصر ش.م.م***

 انتجريتد كابيتال ش.م.خ
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪96,0 ٪96,0 الخدمات المالية

 ٪94,3 ٪94,3 االستشارات األردن لالستشارات االقتصادية ذ.م.مآسيا 

 ٪87,2 ٪87,2 الخدمات المالية الكويت شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع

 ٪44,5 ٪44,5 الوساطة والتجارة الكويت شركة إن سي إم لالستثمار ش.م.ك )مغلقة(

 ٪85,0 ٪85,0 شركة استثمار قابضة جيرزي سباديل ليمتد

 ٪83,9 ٪83,9 إدارة التطوير المملكة المتحدة نورث أيكر ليمتد

 (2جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد )
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ٪34,4 ٪34,4 شركة استثمار قابضة

 ٪33,0 ٪33,0 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان (2سكوادرون بروبرتيز )

 ٪33,0 ٪33,0 إدارة العقارات المملكة المتحدة (2ليمتد )استريا اسيت مانجمنت 
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 الوضع القانوني واألنشطة )تابع( .1

 

 هيكل المجموعة )تابع(

 ٪حصة الملكية الفعلية  ٪حصة الملكية الفعلية  الرئيسيالنشاط  مقر التأسيس اسم المنشأة

 ديسمبر 31 ديسمبر 31   

   2021 2020 

 ٪100,0 ٪100,0 شركة استثمار قابضة الكايمانجزر  2النسر تي 

 ٪57,4 - شركة استثمار قابضة جزر الكايمان تاالسا إنفستمنتس إل بي 
 

     الشركات الزميلة الجوهرية

 ٪40,0 ٪40,0 المقاوالت اإلمارات العربية المتحدة هندسة المدينة ذ.م.م

 ٪35,5 ٪35,5 استثمار قابضةشركة  جزر الكايمان قناص لالستثمارات المحدودة

 ٪27,0 ٪33,1 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان (3ال بي ) 1صندوق شعاع للضيافة 

 ٪26,3 ٪33,2 شركة استثمار قابضة المملكة العربية السعودية (3) 1صندوق شعاع السعودية للضيافة 

 ٪25,0 - شركة استثمار قابضة المتحدةاإلمارات العربية  شركة المرفأ للطاقة القابضة ش.م.ع***

 ٪19,8 ٪24,8 مؤسسة مالية إسالمية اإلمارات العربية المتحدة أي دي كورب ليمتد *

 ٪3,9 - بنك تجزئة إسالمي  البحرين ( ***6المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )

 - ٪25,9 شركة استثمار قابضة جزر الكايمان تاالسا إنفستمنتس إل بي ****

 

 إن هذه الشركات التابعة والزميلة قيد التصفية. *

اة في سنة  **  2021مصفّ

 2021مستبعدة في سنة  ***

 فقدان السيطرة واالحتساب كشركة زميلة.       **** 

 
 ٪ في بي بي دي بارتنرز جي بي من خالل شركة تابعة.50يتم االحتفاظ بحصة ملكية فعلية تبلغ  (1)

 

، خلصت مجموعة أبوظبي المالية إلى أنه على الرغم من أن 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بناءً على مفهوم "السيطرة" كما هو منصوص عليه في  (2)

تصويت مقابل حجم ما ٪ في المنشآت المذكورة أعاله، إال أنها تملك السيطرة "بحكم األمر الواقع" بناءً على حجم حقوق ال50لديها حقوق تصويت تقل عن 

صندوق وبالتالي يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتمثيلها في مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها. باإلضافة إلى ذلك، قررت المجموعة أنها تتحكم في ال

غ تلك العوائد بصفتها مدير االستثمار. وعليه، تم توحده، حيث إنها تتعرض لعوائده المتغيرة ولديها سلطات اتخاذ القرار الرئيسية الالزمة للتأثير على مبل

   توحيد المنشآت المذكورة أعاله في هذه البيانات المالية.
 

إل بي هو صندوق استثمار أسهم خاصة مغلق مسجل كشراكة محدودة معفاة في جزر كايمان. ونتيجةً لحيازات االستثمار  1صندوق شعاع السعودية للضيافة  (3)

وهو صندوق استثمار مغلق منظم من قبل هيئة  1٪ من صندوق شعاع السعودية للضيافة 26,3تلك المجموعة بشكل غير مباشر عبر هذا الصندوق، تم

 السوق المالية في السعودية. وتعمل شعاع بصفتها وكيالً عن الصندوق وليس الطرف األصيل.

 

٪ في هذه المنشآت بناءً على قدرتها 20ن أن لديها حقوق تصويت تقل عن تعاملت المجموعة مع المنشآت المذكورة أعاله كشركات زميلة على الرغم م (4)

 على التأثير الجوهري على القرارات المالية والتشغيلية لهذه المنشآت من خالل تمثيلها في مجلس إدارة هذه المنشآت.
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2
 

 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في البيانات المالية الموحدةالمعايير  2-1
 

، في هذه البيانات 2021يناير  1أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 لسابقة.ة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية واالمالية الموحد

 

 تاريخ السريان أهم المتطلبات العنوان

امتيازات اإليجار 

 - 19-المتعلقة بكوفيد

تعديالت على المعيار 

المالية الدولي للتقارير 

 16رقم 

، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك التوقف 19-نتيجة لجائحة كوفيد

، أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي 2020المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في مايو 

"عقود اإليجار" الذي يوفر للمستأجرين خياًرا للتعامل مع امتيازات اإليجار المؤهلة بنفس طريقة  16لية رقم للتقارير الما

االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتيازات كدفعات 

 إيجار متغيرة في الفترة التي تُمنح فيها.

 

على المنشآت التي تطبق الوسائل العملية اإلفصاح عن ذلك، سواء تم تطبيق الوسيلة على جميع امتيازات اإليجار يجب 

المؤهلة أو، إن لم يكن كذلك، معلومات حول طبيعة العقود التي تم تطبيقها عليها، باإلضافة إلى المبلغ المعترف به في حساب 

 يجار.الربح أو الخسارة الناشئ عن امتيازات اإل

. ومع ذلك، قام 2021يونيو  30*اقتصر اإلعفاء، في بداية األمر، على التخفيض في دفعات اإليجار المستحقة في أو قبل 

ا إلى  . إذا طبق المستأجر بالفعل الوسيلة العملية 2022يونيو  30مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد هذا التاريخ الحقً
ار على جميع عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة وفي ظروف مماثلة باستخدام التعديل األصلية، فإنه سيطبقها باستمر

الالحق. إذا لم يطبق المستأجر الوسيلة العملية األصلية على امتيازات اإليجار المؤهلة، فيُحظر تطبيق الوسيلة في تعديل 

ن تطبيق )أو عدم تطبيق( الوسيلة العملية على . ومع ذلك، إذا لم يكن المستأجر قد وضع بعد سياسة محاسبية بشأ2021

 امتيازات اإليجار المؤهلة، فال يزال بإمكانه أن يقرر القيام بذلك.

 
 

 /2020يونيو  1

 *2021أبريل  1

إصالح معدل الفائدة 

المرحلة  -المعياري 

تعديالت على  -الثانية 

المعيار الدولي للتقارير 

، والمعيار 9المالية رقم 

المحاسبي الدولي رقم 

، والمعيار الدولي 39

، 7للتقارير المالية رقم 

والمعيار الدولي للتقارير 

، والمعيار 4المالية رقم 

الدولي للتقارير المالية 

 16رقم 

 

، والمعيار 9، أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2020في أغسطس 

، والمعيار الدولي 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39محاسبي الدولي رقم ال

لمعالجة القضايا التي تنشأ أثناء إصالح معدل الفائدة المعياري، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر  16للتقارير المالية رقم 

 بديل.

 تعديالت المرحلة الثانية اإلعفاءات التالية:تقدم 

عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية )بما في ذلك مطلوبات اإليجار(،  •

فإن اإلعفاءات التي لها تأثير على التغييرات الضرورية كنتيجة مباشرة إلصالح إيبور والتي تعتبر مكافئة 

 ا، لن ينتج عنها أرباح أو خسائر فورية في بيان الدخل.اقتصاديً

سوف تسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط من المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح إيبور. ومع ذلك، قد تكون هناك  9أو المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39

 ى تسجيل عدم فعالية إضافية.حاجة إل

تحتاج المنشآت المتأثرة إلى اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح إيبور الذي تتعرض له 

تدير المنشأة تلك المخاطر، والتقدم التي تحرزه المنشأة في استكمال التحول إلى معدالت مرجعية بديلة وكيف  المنشأة، وكيف

 التحول. تدير ذلك

 بالنظر إلى الطبيعة السائدة للعقود القائمة على معدل إيبور، يمكن أن تؤثر اإلعفاءات على الشركات في جميع القطاعات.

 

 2021يناير  1
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المعاييـر الدولية 

للتقاريـر المالية الجديدة 

 تاريخ السريان المتطلباتأهم  والمعدلة

تصنيف المطلوبات 

كمتداولة أو غير متداولة 

تعديالت على المعيار  -

 1المحاسبي الدولي رقم 

"عرض البيانات المالية" أن المطلوبات  1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لة، اعتماداً على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف تُصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداو

بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. كما توضح 

 زام. عند اإلشارة إلى "تسوية" الت 1التعديالت ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم 

قد تؤثر التعديالت على تصنيف المطلوبات، وباألخص للمنشآت التي أخذت بالفعل نوايا اإلدارة في االعتبار عند تحديد 

 التصنيف وبالنسبة لبعض المطلوبات التي من الممكن تحويلها إلى حقوق ملكية. 

ا للمتطلبات المعتادة في المعيار المحاسبي الدولي  "السياسات المحاسبية والتغيرات  8رقم  ويتوجب تطبيقها بأثر رجعي وفقً

 في التقديرات المحاسبية واألخطاء". 

 1، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية وثيقة التعرض التي تقترح تأجيل تاريخ سريان التعديالت إلى 2020في مايو 

 . 2023يناير 

 

 2022يناير  1

]مع إمكانية 

 1التأجيل إلى 

 [2023يناير 

ممتلكات ومنشآت 

ومعدات: المتحصالت 

قبل االستخدام المقصود 

تعديالت على المعيار  -

المحاسبي الدولي رقم 

16 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على المنشأة أن تقتطع من تكلفة بند  16يحظر التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل لالستخدام الممتلكات والمنشآت والمعدات أي متحصالت مستلم

المقصود منه. كما يوضح أن المنشأة "تقوم باختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح" عند تقييمها لألداء الفني والمادي 

 لألصل. ال يتم اختبار األداء المالي لألصل بموجب التقييم. 

 

بشكل منفصل عن مبالغ المتحصالت والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتجَة التي ال تمثل ويجب على المنشآت اإلفصاح 

 مخرجات من األنشطة االعتيادية للمنشأة.

 2022يناير  1

اإلشارة إلى اإلطار 

تعديالت  -المفاهيمي 

على المعيار الدولي 

 3للتقارير المالية رقم 

"اندماج األعمال" لتحديث اإلشارات إلى اإلطار  3تقارير المالية رقم تم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي لل

 37المفاهيمي للتقارير المالية وإضافة استثناء لالعتراف بالمطلوبات الطارئة ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ؤكد التعديالت أنه ال يجب "الضرائب"، كما ت 21"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" والتفسير رقم 

 االعتراف بالموجودات الطارئة بتاريخ االستحواذ.

 2022يناير  1

تكلفة  -العقود المثقلة 

تعديالت  -تنفيذ العقد 

على المعيار المحاسبي 

 37الدولي رقم 

بالوفاء بعقد ما تتضمن كال من أن التكاليف المباشرة فيما يتعلق  37توضح التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

التكاليف اإلضافية للوفاء بالعقد ومخصص للتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقود. وقبل أن يتم االعتراف 

بمخصص منفصل لعقد مثقل بااللتزامات، تقوم المنشأة باالعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة تطرأ على الموجودات 

 الوفاء بالعقد.المستخدمة بغرض 

 2022يناير  1

التحسينات السنوية على 

المعايير الدولية للتقارير 

 2020 - 2018المالية 

 : 2020تم االنتهاء من التحسينات التالية في مايو 

٪ 10يوضح الرسوم التي يجب إدراجها في اختبار  -"األدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية. 

إلزالة التوضيح حول  13تعديل المثال التوضيحي  -"عقود اإليجار"  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

الدفعات من المؤجر فيما يتعلق بالتحسينات على المباني المستأجرة إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز 

 اإليجار. 

يسمح للمنشآت  -الدولية للتقارير المالية للمرة األولى" "تبني المعايير  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

التي قامت بقياس بموجوداتها ومطلوباتها بالقيمة الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة األم أن تقيس كذلك أي 

فروقات تحويل متراكمة باستخدام المبالغ المدرجة من قبل الشركة األم. كما سينطبق هذا التعديل على 

لزميلة والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الشركات ا
1 . 

إزالة الشرط الملزم للمنشآت باستبعاد التدفقات النقدية  -"الزراعة"  41المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 . 41ولي رقم ألغراض الضريبة عند قياس القيمة العادلة بموجب المعيار المحاسبي الد

 

 2022يناير  1
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المعايير الدولية للتقارير 

 تاريخ السريان أهم المتطلبات الجديدة والمعدلةالمالية 

اإلفصاح عن السياسات 

تعديالت على  -المحاسبية 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2وبيان الممارسة رقم  1
للمعايير الدولية للتقارير 

 المالية

لمطالبة المنشآت باإلفصاح عن سياستها  1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المحاسبية الجوهرية بدالً من سياساتها المحاسبية الهامة. تحدد التعديالت ماهية "معلومات السياسات المحاسبية 

لسياسات المحاسبية جوهرية. كما توضح أنه ال يلزم الجوهرية" وتوضح كيفية تحديد متى تكون معلومات ا

اإلفصاح عن معلومات السياسات المحاسبية غير الجوهرية. وإذا تم اإلفصاح عنها، فال ينبغي أن تحجب المعلومات 
 المحاسبية الجوهرية.  

ا بتعديل بيان الممارسة رقم  لخاص بالمعايير الدولية ا 2لدعم هذا التعديل، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية أيضً

للتقارير المالية، إصدار أحكام األهمية، لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على إفصاحات 

 السياسات المحاسبية.  

 

 2023يناير  1

تعريف التقديرات المحاسبية 

تعديالت على المعيار  -

 8المحاسبي الدولي رقم 

، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية 8يوضح التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

واألخطاء"، كيف يجب على الشركات التمييز بين التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات 

محاسبية يتم تطبيقها على أساس مستقبلي على المعامالت المحاسبية. إن التمييز مهم، ألن التغييرات في التقديرات ال

المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى، ولكن التغييرات في السياسات المحاسبية يتم تطبيقها بشكل عام بأثر رجعي 

 على المعامالت السابقة واألحداث السابقة األخرى وكذلك الفترة الحالية.  

 

 2023يناير  1

الضريبة المؤجلة ذات الصلة 

بالموجودات والمطلوبات 

 -الناشئة عن معاملة واحدة 

تعديالت على المعيار 
 12المحاسبي الدولي رقم 

ضرائب الدخل من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة  12تتطلب التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للخصم على المعامالت التي، عند االعتراف المبدئ

والخاضعة للضريبة. ستنطبق التعديالت عادةً على المعامالت مثل عقود إيجار المستأجرين والتزامات إيقاف 

 التشغيل وستتطلب االعتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة اإلضافية.
التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك، يجب تطبيق التعديل على المعامالت 

يجب على المنشآت االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة )إلى الحد الذي يحتمل معه إمكانية استخدامها( 

للضريبة  ومطلوبات الضريبة المؤجلة في بداية أقرب فترة مقارنة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة

 المرتبطة بما يلي:

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار. •

إيقاف التشغيل والترميم والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة الموجودات  •

 ذات الصلة.

ر آخر من حقوق الملكية، يتم االعتراف بالتأثير المتراكم إلثبات هذه التعديالت في األرباح المحتجزة، أو في عنص
ا إلى كيفية حساب اآلثار الضريبية لعقود اإليجار  12حسب االقتضاء. لم يتطرق المعيار المحاسبي الدولي رقم  سابقً

في الميزانية العمومية والمعامالت المماثلة، واعتبرت المناهج المختلفة مقبولة. قد تكون بعض المنشآت قد أدرجت 

 ت بما يتفق مع المتطلبات الجديدة. ولن تتأثر هذه المنشآت بالتعديالت.بالفعل مثل هذه المعامال
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بيع الموجودات أو مشاركتها 

بين مستثمر ما وشركته 

الزميلة أو مشروعه المشترك 

التعديالت على المعيار  -
الدولي للتقارير المالية رقم 

والمعيار المحاسبي  10

 28الدولي رقم 

، 10أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت ذات نطاق محدود على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 28البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المشتركة. 

 
اركة الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو مشاريعه توضح التعديالت المعالجة المحاسبية لبيع أو مش

المشتركة. تؤكد التعديالت أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت الموجودات غير النقدية المبيعة أو 

المساهَم بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل "عمالً تجارياً" )على النحو المحدد في المعيار الدولي 

 "اندماجات األعمال"(.  3للتقارير المالية رقم 

 

في الحاالت التي تشكل فيها الموجودات غير النقدية نشاطاً تجارياً، سوف يقوم المستثمر باالعتراف بكامل مبلغ 

الربح أو الخسارة من بيع الموجودات أو المشاركة فيها. إذا كانت الموجودات ال تستوفي تعريف النشاط التجاري، 

تم االعتراف بالربح أو الخسارة إال عن حصص المستثمر األخرى ضمن تلك الشركة الزميلة أو ذلك المشروع ال ي

 المشترك. وتطبق التعديالت على أساس مستقبلي. 

 

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تأجيل تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى ينتهي المجلس 2015** في ديسمبر 

 على طريقة حقوق الملكية.من مشروعه البحثي 

 غير منطبق**

 

ن مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول. تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكو

تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم ليس هناك معايير أخرى جديدة ذات صلة قابلة للتطبيق أو 

وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة  2022يناير  1إصدارها ولكنها ال تسري للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي تبدأ في 
 للمجموعة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 أساس اإلعداد 3-1
 

وتعديالته لدولة اإلمارات  2015( لسنة 2)تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وكذلك األحكام السارية للقانون االتحادي رقم 

التعامل به البيانات المالية الموحدة بآالف الدراهم اإلماراتية ألنها عملة البلد الذي يقع فيه مقر الشركة األم )مجموعة أبوظبي المالية( ويتم العربية المتحدة. ويتم عرض 

 مع غالبية أعمال المجموعة.

 

بعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم الذي يقوم بتعديل  2020( لسنة 26تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

. قامت الشركة بمراجعة 2021يناير  2، وقد دخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ 2020سبتمبر  27وتعديالته والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  2015( لسنة 2)
  األحكام الجديدة وتطبيق المتطلبات خالل الفترة.

 

التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة  لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية المعدل بقياس القيمة العادلة لبعض األدوات المالية. تستند

ع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في للمقابل المدفوع نظير الموجودات. القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قبضه من بي

 السوق بتاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر.

 

 أساس التوحيد 3-2

 

( تمتعها بسلطة توجيه األنشطة ذات الصلة للشركات المستثمر فيها والتي تؤثر 1عليها المجموعة بسبب )الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها والتي تسيطر 

( لديها القدرة على استخدام سلطتها على 3( تعرضها إلى عائدات متغيرة من مشاركتها في شركات مستثمر فيها أو وجود حقوق فيها، و)2بشكل كبير على عائداتها، و)

محتملة فيها للتأثير على حجم عوائد المستثمر. يؤخذ باالعتبار مدى وجود وتأثير حقوق التصويت الجوهرية بما في ذلك حقوق التصويت الجوهرية ال الشركة المستثمر

 عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة سلطة على منشأة أخرى.

 

ارسة هذا الحق عندما تكون هناك حاجة التخاذ قرارات بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة ولكي يكون الحق جوهريا، يجب أن يكون لصاحب الحق القدرة العملية على مم

ثمر فيها. وفي هذه الحالة، للشركة المستثمر فيها. قد تتمتع المجموعة بسلطة على شركة مستثمر فيها حتى عندما تمتلك أقل من أغلبية حقوق التصويت في الشركة المست

وق التصويت الخاصة بها مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم لتحديد ما إذا كانت تتمتع بالسلطة بحكم تقوم المجموعة بتقييم حجم حق

أو التي تنطبق فقط في ظروف  مستثمرالواقع على الشركة المستثمر فيها. ال تمنع الحقوق الوقائية للمستثمرين اآلخرين، مثل تلك المتعلقة بالتغييرات األساسية في أنشطة ال

إيقاف التوحيد من التاريخ الذي استثنائية، المجموعة من السيطرة على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ويتم 
   تتوقف فيه السيطرة.

 

ى الشركات التابعة. يتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات والمطلوبات تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب االستحواذ عل

 الطارئة المحتملة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ، بغض النظر عن حجم الحصص غير المسيطرة.
 

كية شركة تابعة تكون عائدة إلى حصص غير مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المجموعة. الحصة غير المسيطرة هي ذلك الجزء من صافي نتائج وحقوق مل

تشكل الحصة غير  تقيس المجموعة الحصة غير المسيطرة على أساس كل معاملة على حدة بنسبة الحصة غير المسيطرة من صافي الموجودات للشركة المستحوذ عليها.

 وق ملكية المجموعة.المسيطرة عنصراً منفصالً في حق
 

ة في الشركة المستحوذ تُقاس الشهرة بخصم صافي الموجودات للشركة المستحوذ عليها من إجمالي المقابل المحول للشركة المستحوذ عليها ومبلغ الحصة غير المسيطر

يتم االعتراف بأي مبلغ سالب )" شهرة سالبة"( في بيان األرباح أو عليها والقيمة العادلة للحصة في الشركة المستحوذ عليها المملوكة مباشرة قبل تاريخ االستحواذ. 
طارئة المحتملة ومراجعة مدى الخسائر الموحد بعد إعادة تقييم اإلدارة ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات والمطلوبات ال

 مالءمة قياسها.

 

ما في ذلك القيمة المحول للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة للموجودات المحولة وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو المحتملة، بيتم قياس المقابل 

الخدمات االستشارية والقانونية وخدمات  العادلة للموجودات والمطلوبات الناتجة عن أي ترتيبات مقابل طارئ، ولكن يستثنى من ذلك التكاليف المتعلقة باالستحواذ مثل

اليف المعاملة المتكبدة من التقييم وما يماثلها من خدمات مهنية. يتم خصم تكاليف المعاملة المتكبدة من إصدار أدوات حقوق الملكية من حقوق الملكية. ويتم خصم تك

 تحواذ وتُحتسب كمصاريف.إصدار الدين من قيمتها الدفترية وكافة التكاليف األخرى المرتبطة باالس

 

ا تعذّر استرداد الخسائر. يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذ

 سياسات المجموعة.تستخدم مجموعة أبوظبي المالية وجميع شركاتها التابعة سياسات محاسبية موحدة تتوافق مع 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( .3

 

 أساس التوحيد )تابع( 3-2

 

غييرات في عدد وصافي قد تختلف المنشآت المدرجة في التوحيد سنة بعد سنة بسبب كل من إعادة هيكلة المجموعة )بما في ذلك عمليات االستحواذ واالستبعاد( والت

لية. وفي هذه االستثمارية المجمعة التي تديرها المجموعة حيث تؤدي المساهمة في السنة إلى السيطرة كما هو محدد في المعايير الدولية للتقارير الماموجودات الكيانات 

ما هو محدد في المعايير الدولية الحاالت، يتم توحيد كيان االستثمار وتسجل حصص الطرف الثالث عادة كالتزام مالي. تستمر المعالجة حتى تفقد المجموعة السيطرة ك

 للتقارير المالية.
 

  لذلك.إن السياسات المحاسبية الرئيسية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت على كل من السنوات المعروضة ما لم يُذكر خالفاً 
 
 

  ممتلكات ومعدات 3-3
 

التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرةً يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة 

 إلى االستحواذ على األصل.
 

من المرجّح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية  ال تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو تحتسب كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون

ى حساب الربح أو الخسارة مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى عل

 خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.
 

 الك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا لألساس التالي:يتم حساب االسته

 السنوات 

 10-1 تحسينات على عقار مستأجر

 5-3 معدات مكتبية

 5 مركبات

 5-3 أثاث وتجهيزات

 40 مبان  

 مدة اإليجار موجودات حق االستخدام

 
 ساس مستقبلي.األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات المحتسبة على أتتم مراجعة 

 

 ويتم احتسابها ضمن الربح أو الخسارة. يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي أصل على أساس الفرق بين عوائد المبيعات والقيم الدفترية لألصل، 

 

   عادلة.ال يتم استهالك األعمال الفنية والرسومات المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات. بعد القياس المبدئي، يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة ال
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-4

 

بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرض هذه الموجودات لخسائر من تقوم المجموعة بنهاية كل فترة تقرير 

قيمة، إن وجدت. النخفاض في الاالنخفاض في القيمة. فإذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة ا

ا األصل. ومتى أمكن تحديد أساس ومتى تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي له

م تخصيصها خالفاً لذلك إلى أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد معقول وثابت للتخصيص، فإنه يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد، أو يت

 التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.

 

المستقبلية ، يتم خصم التدفقات النقدية إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة المستخدمة

 التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالموجودات.
 

ة لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفتري

ه الحالة تُعامل خسارة االنخفاض لالسترداد. ويتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة، ما لم يتم إدراج األصل المعني بقيمة إعادة التقييم، وفي هذ

 في القيمة كانخفاض ناتج عن إعادة التقييم.
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 ياسات المحاسبية الهامة )تابع(ملخص الس .3

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )تابع( 3-4

 

لمعدلة القابلة لالسترداد، على أال فيما لو تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقتٍ الحق، فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة ا

النقد( في السنوات السابقة. القيمة الدفترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل )أو وحدة توليد تجاوز 

إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يُعامل عكس خسارة  يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة ضمن الربح أو الخسارة، إال إذا تم تحميل الموجودات ذات الصلة بقيمة

 االنخفاض كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.
 

 تكلفة التمويل 3-5

 

مؤهل. يتم تسجيل إلى تطوير أصل يتم االعتراف بجميع تكاليف القروض في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها. يتم رسملة تكاليف القروض العائدة مباشرةً 

هو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات الفائدة المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في الربح أو الخسارة ويتم إدراجها في "تكاليف التمويل". إن معدل الفائدة الفعلي 

 يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والعالوات أو الخصومات األخرى( النقدية المستقبلية )بما في ذلك كافة الرسوم المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزءا ال

 وذلك من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو خالل فترة أقصر )عند االقتضاء( إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

 

 مخزون 3-6

 

لة للتحقق، أيهما أقل. تتضمن تكلفة األعمال قيد اإلنجاز النفقات العامة المخصصة لمرحلة التطوير. ويتم تحديد صافي يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القاب

 القيمة القابلة للتحقيق على أساس سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية متوقع تكبدها عند اتمام البيع واستبعاد البند.

 

 أسهم الخزينة 3-7

 

في من ضريبة م الشركة أو الشركات التابعة لها بشراء أدوات حقوق ملكية شعاع، يتم خصم المقابل المدفوع بما في ذلك أي تكاليف خارجية إضافية بالصاعندما تقو
، يتم الدخل من حقوق الملكية العائدة مباشرة إلى المالك حتى إعادة إصدار أدوات حقوق الملكية أو استبعادها أو إلغائها. وعند إعادة  إصدار أو استبعاد تلك األسهم الحقاً

 إدراج أي مقابل مقبوض في حقوق الملكية.

 

 االعتراف باإليرادات 3-8

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

"اإليرادات من العقود مع  15المالية رقم تتحصل المجموعة على إيرادات رسوم من مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها إلى عمالئها وفقا للمعيار الدولي للتقارير 

، يتم قياس إيرادات الرسوم من قبل المجموعة بناء على المقابل المحدد في أي عقد مع أحد العمالء وتستبعد 15العمالء". بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عندما تقوم بتحويل السيطرة على المنتج أو الخدمة إلى العميل. المبالغ المحصلة نيابة عن أي طرف ثالث. وتعترف المجموعة باإليرادات

 

 يتم تسجيل إيرادات الرسوم على النحو التالي:

لمشاركة في يتم االعتراف باإليرادات المحصلة من تنفيذ أي خدمة ملموسة ضمن اإليرادات عند إنجاز المعاملة )مثل الرسوم الناتجة عن التفاوض، أو ا (1)

 ملة لصالح الغير، كترتيبات االستحواذ على حصص أو أوراق مالية أخرى(؛التفاوض بشأن معا

وغيرها من  يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات االعتيادية ضمن اإليرادات عند تقديم الخدمات )مثل إدارة الموجودات والمحافظ االستثمارية (2)

 االستشارات اإلدارية ورسوم الخدمة(.

 ات ومصاريف العموالت األخرى عند تنفيذ أو استالم الخدمات ذات الصلة.يتم االعتراف بإيراد (3)
 

 إيرادات االستشارات

العميل. ويتم االعتراف تتضمن إيرادات االستشارات مقدم األتعاب والرسوم االستشارية. وتستحق ويتم االعتراف بها عند تقديم الخدمات، وفقا لالتفاق المبرم مع 

ون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة. يتم إدراج إيرادات الخدمات صافية من الحسومات والمخصصات باإليرادات فقط عندما يك

 األخرى.

 

 إيرادات الفوائد

  المعمول به.تستحق إيرادات الفوائد على أساس نسبي استناداً إلى المبالغ األصلية القائمة ووفقاً لمعدل الفائدة الفعلي 
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 االعتراف باإليرادات )تابع( 3-8

 

 الحصة المدرجة من رسوم األداء

استيفاء الصناديق جرد يحق للمجموعة الحصول على رسوم األداء )"حصة رسوم األداء المدرجة"( من الصناديق المؤهلة التي تديرها. يتم الحصول على هذه الرسوم بم

، مع مراعاة 15المالية رقم  لشروط أداء معينة. يتم احتساب حصة رسوم األداء المدرجة سنويا في تاريخ التقرير وفقا لإلرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير

من قبل المجموعة تعتبر مقيدة. تعترف المجموعة باإليرادات بمبلغ الشروط المطلوبة لألداء وترتيب التوزيع. إن حصة رسوم األداء المدرجة المستلمة المعترف بها 
 يكون محتمال بدرجة كبيرة بحيث أنه لن يتم في الفترات المستقبلية إجراء عكس جوهري لمبلغ اإليرادات المتراكم المعترف به.

 

المحقق المحدد لبعض الصناديق المؤهلة، وتُمنح هذه الحوافز تدريجيا، وتخضع يحق لموظفي المجموعة الحصول على حوافز أداء مرتبطة بمعدل العائد الداخلي 

ا. ويتم االعتراف بها كمصا    ريف للحصة المدرجة.الستمرار عالقة العمل والتخارج من االستثمارات، شريطة استيفاء الحد األدنى من شروط العائد المحددة مسبقً
 

 إيرادات من اإليجار التمويلي 

 ات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء:تحتسب إيراد

 

االئتمان على التكلفة المطفأة الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية والتي بشأنها ينطبق معدل الفائدة الفعلي األصلي المعدل حسب  (أ

 للموجودات المالية.

 

النخفاض في قيمتها الموجودات المالية التي ال تندرج ضمن الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية ولكنها تكون قد تعرضت  (ب

ل الفائدة الفعلي على تكلفتها المطفأة )أي صافية من الخسائر االئتمانية إلى حد كبير )أو "المرحلة الثالثة"(، والتي بشأنها تُحتسب إيرادات الفوائد بتطبيق معد

   االئتمانية المتوقعة(.
 

   رسوم المعالجة
ف بإيرادات رسوم المعالجة على تمثل رسوم المعالجة واإليرادات التشغيلية األخرى الرسوم اإلدارية التي تشمل إبرام عقود اإليجار وتقييم مخاطر العمالء. يتم االعترا

 مدى فترة اإليجار باستخدام طريقة المعدل الفعلي، والتي ينتج عنه معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار القائم.

 

 إيرادات توزيعات األرباح

 تحتسب اإليرادات من توزيعات أرباح االستثمارات عندما يتقرر حق المجموعة في قبض دفعات األرباح.

 

 المخصصات 3-9

 

مثل منافع المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدثٍ سابق، ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر خروج موارد تتُدرج 

   اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
 

للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بنهاية فترة التقرير مع األخذ بعين االعتبار المخاطر والحاالت غير المؤكدة إن القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير 

تلك التدفقات النقدية مثل القيمة الحالية لالمحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس أحد المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية ت

 )عندما يكون تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً(.
 

ودات إذا كان من المؤكد إذا كان من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من الغير، يتم تسجيل الذمم المدينة ضمن الموج

 متها بشكٍل موثوق به.تحصيل هذه الذمم وكان باإلمكان قياس قي

 

 منافع الموظفين 3-10

 

ة والتي ال تقل عن يتم رصد مخصص لكامل قيمة مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا لسياسة المجموع

  ين حتى نهاية فترة التقرير.المكافآت المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل، وذلك عن فترة خدمة الموظف
 

وفقاً للقانون االتحادي لدولة تُدفع اشتراكات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 

 جتماعية. ويتم تحميل هذه االشتراكات إلى الربح أو الخسارة خالل فترة عمل الموظفين. في شأن المعاشات والتأمينات اال 2000( لسنة 9اإلمارات العربية المتحدة رقم )
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 العمالت األجنبية 3-11

 

المنشأة. والعملة الوظيفية وعملة العرض لمجموعة أبوظبي المالية العملة الوظيفية لكل منشآه من منشآت المجموعة هي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها 

  هي درهم اإلمارات العربية المتحدة.
 

. وفي نهاية فترة التقرير، يتم يتم تسجيل المعامالت المقومة بعمالت غير الدرهم اإلماراتي )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء تلك المعامالت
يمة العادلة والمقومة بالعمالت األجنبية ل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقتحوي

قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. ويتم االعتراف بفروق  باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم

 الصرف في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

 

المجموعة منشآت  يتم استبعاد القروض بين منشآت المجموعة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ذات الصلة عند التوحيد. ومع ذلك، عندما يكون القرض بين

الخسائر الموحد، إال إذا كان التي لها عمالت وظيفية مختلفة، ال يمكن استبعاد أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية بالكامل ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو 

األجنبية. وفي هذه الحاالت، يتم االعتراف بأرباح وخسائر  من غير المتوقع سداد القرض في المستقبل المنظور وبالتالي يشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملية

 صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في عنصر منفصل من حقوق الملكية.

 

  يتم تحويل النتائج والمركز المالي لكل منشأة من منشآت المجموعة إلى عملة العرض على النحو التالي:
   الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في نهاية فترة التقرير المعنية.يتم تحويل  (1
رف السائدة في يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الص (2

   الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف في تواريخ المعامالت(.تواريخ المعامالت، وفي هذه 
   يتم تحويل عناصر حقوق الملكية بالمعدل التاريخي. (3
 يتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر. (4

 
ا في الدخل  الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة كجزء عند فقدان السيطرة على عملية أجنبية، يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المعترف بها سابقً

مالت المجمعة إلى الحصص من أرباح أو خسائر االستبعاد. وعند االستبعاد الجزئي ألي شركة تابعة دون فقدان السيطرة، يعاد تصنيف الجزء المتعلق بفروق تحويل الع

وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ على منشأة أجنبية كموجودات ومطلوبات للمنشأة األجنبية ويتم غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية. تتم معاملة الشهرة 

   تحويلها بسعر اإلقفال.
 

 األدوات المالية 3-12

 

  المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.تشمل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح 
 

 االعتراف المبدئي بالموجودات المالية

 

مبدئياً بالقيمة العادلة المعدلة لتكاليف  تسجل األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئياً بالقيمة العادلة. ويتم تسجيل جميع األدوات المالية األخرى

مبدئي فقط إذا كان هناك فرق لمعامالت. إن أفضل دليل على القيمة العادلة بتاريخ االعتراف المبدئي هو سعر المعاملة. يتم تسجيل الربح أو الخسارة عند االعتراف الا

يب التقييم التي تقتصر معطياتها على بيانات األسواق بين القيمة العادلة وسعر المعاملة والذي يمكن إثباته بمعامالت سوقية أخرى حالية وملحوظة لنفس األداة أو أسال

لمطفأة واالستثمارات في أدوات الجديرة بالمالحظة. وبعد االعتراف المبدئي، يتم االعتراف بمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة ا

 آلخر مما ينتج عنه خسارة محاسبية فورية.الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
 

عليها في السوق )المشتريات  يتم تسجيل كافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده القوانين أو القواعد المتعارف

م فيه المجموعة بتسليم الموجودات المالية. ويتم االعتراف بكافة المشتريات األخرى عندما تصبح والمبيعات "االعتيادية"( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتز

 المنشأة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.
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 األدوات المالية )تابع(   3-12

 

أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. إن أفضل دليل على القيمة القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع 

فيين لتحديد معلومات حول العادلة هو السعر في سوق نشطة. السوق النشطة هي السوق الذي تحدث فيها المعامالت المتعلقة باألصل أو االلتزام بالوتيرة والحجم الكا

ام على حدة والكمية التي تحتفظ األسعار على أساس مستمر. تقاس القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في سوق نشطة على أنها منتجا للسعر المدرج لكل أصل أو التز

حتفظ بها، وقد تؤثر أوامر بيع المركز في معاملة واحدة بها المنشأة. هذا هو الحال حتى إذا كان حجم التداول اليومي االعتيادي للسوق غير كاٍف الستيعاب الكمية الم
   على السعر المعروض.

 

و مقابل البيانات المالية للمنشآت يعتمد احتساب القيمة العادلة على أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة أو النماذج التي تستند على أساس تجاري بحت أ

لة حسب لقياس القيمة العادلة لبعض األدوات المالية التي ال تتوفر فيها معلومات التسعير في السوق الخارجي. ويتم تحليل قياسات القيمة العاد المستثمر فيها، حيث تستخدم

اق النشطة للموجودات أو المطلوبات ( المستوى األول: القياسات باألسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسو1مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي: )

مباشرة )وهي  ( المستوى الثاني للقياسات: أساليب التقييم التي تشمل كافة المعطيات الجوهرية الجديرة بالمالحظة للمطلوبات والموجودات، سواءً كانت2المماثلة و)

اسات: التقييمات التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة فقط )أي أن القياس ( المستوى الثالث للقي3األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار( و)

 (.1-24رير )اإليضاح يتطلب معطيات كبيرة غير جديرة بالمالحظة(. تعتبر التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة قد حدثت في نهاية فترة التق

 

 فية عائدة مباشرة إلى عمليات استحواذ أو إصدار أو استبعاد أداة مالية. التكلفة اإلضافية هي التكلفة التي ال يتم تكبدها إذا لم تتمتكاليف المعامالت هي تكاليف إضا

طاء والتجار، وضرائب والوسالمعاملة. تشمل تكاليف المعامالت الرسوم والعموالت المدفوعة للوكالء )بما في ذلك الموظفين الذين يعملون كوكالء بيع(، والمستشارين 

اليف إدارية داخلية أو الهيئات الرقابية وأسواق المال، وضرائب ورسوم التحويل. ال تشمل تكاليف المعامالت عالوات أو خصومات الديون أو تكاليف التمويل أو تك

مطلوبات المالية )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة تكاليف التملك. إن تكاليف المعامالت العائدة بشكٍل مباشر إلى استحواذ أو إصدار الموجودات وال

لمبدئي. أما تكاليف المعاملة من خالل الربح أو الخسارة( يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف ا

 لى الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.العائدة بشكلٍ مباشر إلى االستحواذ ع

 
 الموجودات المالية -التصنيف 

 

الدين. تصنف المجموعة الموجودات المالية في فئات القياس ( موجودات مالية تمثل 2( موجودات مالية تمثل حقوق الملكية أو )1يمكن أن تكون الموجودات المالية إما )

( نموذج أعمال المجموعة إلدارة 1لى )التالية: القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة. يعتمد التصنيف ع

 قات النقدية لألصل.( خصائص التدف2محفظة الموجودات ذات الصلة و)

 

( تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من 1يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا كان هدف المجموعة هو )

تدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات ( تحصيل كل من ال2الموجودات فقط )" التملك بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية"( أو )

ألعمال "اآلخر" ويتم قياسها )"التملك بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع"( أو إذا لم ينطبق أي منهما، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج ا

  سارة.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 

ا المجموعة لتحقيق الهدف يتم تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات )على مستوى المحفظة( استنادًا إلى جميع األدلة ذات الصلة حول األنشطة التي تعهدت به

نموذج األعمال الغرض من المحفظة وتكوينها، والخبرة السابقة المحدد للمحفظة المتاحة في تاريخ التقييم. تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد 

 1- 4المديرين. يتضمن اإليضاح حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية للموجودات المعنية، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها، وكيفية تقييم أداء الموجودات، وكيفية تعويض 

 ماذج األعمال لموجوداتها المالية.األحكام الهامة التي تطبقها المجموعة في تحديد ن

 
التعاقدية وبيعها، تُقيم المجموعة عندما يكون الهدف من نموذج األعمال تملك الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تملك الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية 

مبالغ األصلية والفوائد )"اختبار الدفعات األصلية والفوائد"(. وعند إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات حصرية لل

القيمة الزمنية للنقود ومخاطر بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيب اإلقراض األساسي، أي أن الفائدة تشمل فقط مقابل مخاطر االئتمان و

   راض األساسية األخرى وهامش الربح.اإلق
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 األدوات المالية )تابع(   3-12

 

 الموجودات المالية )تابع( -التصنيف 

 

الموجودات المالية وقياسها بالقيمة العادلة من خالل عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي، يتم تصنيف 

ا. يتضمن اإليضاح الربح أو الخسارة. يتم إجراء تقييم للدفعات الحصرية للمبالغ األصلية وفوائدها عند االعتراف المبدئي باألصل وال يتم إعادة تقييمها  األحكام  1-4الحقً
 يير سداد المبالغ األصلية وفوائدها لموجوداتها المالية.الهامة التي تطبقها المجموعة في تحديد اختبار معا

 

 تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة موجودات الدين المالية التي تلبي الشروط التالية:

 النقدية التعاقدية؛ وعندما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات  •

الفوائد المستحقة عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية و •

 على المبالغ القائمة منها.

 

 قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:أما موجودات الدين المالية التي تلبي الشروط التالية، فيتم 

 ودات المالية.عندما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق الهدف منه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموج •

قات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية والفوائد المستحقة عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدف •

 على المبالغ القائمة منها.

 

العادلة من خالل الربح أو ف بالقيمة كما أن موجودات الدين المالية التي تلبي معايير التصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تصنَّ

قياس الموجودات أو  الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان التصنيف يستبعد أو يقلل بصورة جوهرية من عدم تطابق القياس أو االعتراف الذي يمكن أن ينشأ من

 المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر على أسس مختلفة.

 

 موجودات المالية األخرى )الموجودات المالية للديون وحقوق الملكية( الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.في المعتاد، يتم قياس جميع ال
 

 رغم ما سبق، قد تلجأ المجموعة إلى خيار/ تصنيف نهائي كالتالي عند االعتراف المبدئي بموجودات مالية لحقوق الملكية:

 تعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر في حالة الوفاء بمعايير محددة.قد تختار المجموعة نهائياً أن  ●

خر على أنها مقاسة قد تصنف المجموعة نهائياً استثمارات الديون التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل ●

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية.

 

 الموجودات المالية -القياس الالحق 

 

  ألغراض القياس الالحق
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )موجودات الدين المالية(: تقاس الموجودات المالية الحقا  ●

  قيمته.النخفاض القيمة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان األرباح والخسائر الموحد عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض 
 

االئتمانية عند االعتراف المبدئي، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي لمخاطر االئتمان أي أنه يتم بالنسبة للموجودات المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها  ●

 حسابها على أساس التدفقات النقدية المتوقعة عند االعتراف المبدئي بدالً من الدفعات التعاقدية.

 
ئر المتراكمة )موجودات الدين المالية(: بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح والخسا ●

بيان األرباح  من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وإعادة تقييم صرف العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة والعكوسات في 

حتساب الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ويتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في بيان أو الخسائر الموحد ويتم حسابها بنفس طريقة ا

آلخر إلى الربح الدخل الشامل اآلخر الموحد. عند إلغاء االعتراف، يتم إعادة تدوير التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في الدخل الشامل ا

  والخسارة.
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 األدوات المالية )تابع( 3-12

 

 الموجودات المالية )تابع( -القياس الالحق 

 

عتراف )موجودات الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دون إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة عند إلغاء اال ●

كأدوات حقوق ملكية مصنفة مالية تمثل حقوق الملكية(: عند االعتراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل نهائي 
وال  "األدوات المالية: العرض" 32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ات المالية أبدا إلى يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. وال يتم إعادة تدوير األرباح والخسائر لهذه الموجود

فعات، إال عندما تستفيد المجموعة من الربح والخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في الربح والخسارة عندما يتقرر الحق في سداد الد

وق الملكية هذه العوائد كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات حق

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة.  

 

بالقيمة العادلة من جودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )الموجودات المالية للديون وحقوق الملكية(: يتم إدراج الموجودات المالية المو ●

الربح والخسارة. يتم االعتراف  خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة في حساب

بإيرادات الفوائد بتوزيعات أرباح استثمارات األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في الربح أو الخسارة عندما يتقرر الحق في سداد الدفعات. كما يتم االعتراف 

 على موجودات الدين المالية في الربح والخسارة.

 

 الموجودات المالية -االنخفاض في القيمة 

 

نموذجاً من ثالث مراحل لتحديد االنخفاض في القيمة بناءً على التغيرات في الجودة االئتمانية  9قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة: يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي في المرحلة األولى. تقاس الخسائر االئتمانية منذ االعتراف المبدئي. يتم تصنيف األداة المالية التي لم تتعرض النخفاض في 

تعثر المحتملة خالل فترة االثني المتوقعة للموجودات المالية بالمرحلة األولى بمبلغ يعادل الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الناتجة عن أحداث ال
شهراً"(. إذا قامت المجموعة بتحديد زيادة جوهرية في  12أو حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي، إذا كان أقصر )"الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عشر شهراً التالية 

ائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر، مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم تحويل األصل إلى المرحلة الثانية وتقاس خسارته االئتمانية المتوقعة بناء على الخس

على مدى العمر"(. إذا قررت  أي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي ولكن مع األخذ في االعتبار المبالغ المتوقع دفعها مسبقاً، إن وجدت )"الخسائر االئتمانية المتوقعة

م تحويل األصل إلى المرحلة الثالثة وتقاس خسارته االئتمانية المتوقعة كخسائر ائتمانية متوقعة على المجموعة أن أحد الموجودات المالية قد انخفضت قيمته االئتمانية، يت

معلومات حول المعطيات واالفتراضات  1-4كيفية تحديد المجموعة وقت حدوث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. ويقدم اإليضاح  1-4مدى العمر. يبين اإليضاح 

االئتمانية لمستخدمة في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك شرح لكيفية قيام المجموعة بتطبيق المعلومات التطلعية في نماذج الخسائر وأساليب التقدير ا

   المتوقعة.
 

 المعطيات الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تشكل هيكل المصطلحات للمتغيرات التالية:

 التعثر.احتمالية  •

 الخسارة الناتجة عن التعثر. •

 التعرض الناتج عن التعثر. •

 

قبلية. فيما يلي تفاصيل هذه المقاييس/ وتستمد هذه المقاييس عموماً من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المست

 المعطيات اإلحصائية:

 

 هي تقدير احتمالية التعثر خالل نطاق زمني محدد.   - احتمالية التعثر

 هو تقدير لمستوى التعرض في تاريخ التعثر المستقبلي، مع األخذ بعين االعتبار التغييرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير.   -مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

ر للخسارة الناشئة في الحالة التي يحدث فيها التعثر في وقت محدد. وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية هي تقدي  - الخسارة الناتجة عن التعثر

المستحقة وتلك التي يتوقعها المقرض، بما في ذلك من تحقيق أي ضمانات. يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من التعرض الناتج 
 عن التعثر.

 هي تقدير مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو التالي:  ة المتوقعةالخسائر االئتماني

المستحقة إلى المجموعة وفقًا الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية بتاريخ التقرير: القيمة الحالية لعجز السيولة )أي الفرق بين التدفقات النقدية  •

 قدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.للعقد والتدفقات الن

 لنقدية المستقبلية المقدرة.الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات ا •

ا أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.عقود الضمانات المالية هي المدفوعات المتوقعة للسداد لصاحب العقد  •  ناقصً
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 الموجودات المالية )تابع( -االنخفاض في القيمة 

 

الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي لالعتراف بمخصصات الخسائر تطبق المجموعة نموذجاً مكوناً من ثالث مراحل لتحديد انخفاض القيمة بناءً على التغيرات في 

 للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 قروض وسلفيات وموجودات مالية أخرى بما في ذلك عقود اإليجار التمويلي. ●

 الموجودات المالية التي هي استثمارات الدين. ●

 عقود الضمان المالي. ●

 الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود المدرجة في الذمم المدينة واألرصدة المدينة. ●

 

 ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات حقوق الملكية.

 

ا كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر.وبالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو المنشأة   التي انخفضت قيمتها االئتمانية، تقاس الخسارة االئتمانية المتوقعة دائمً

 

عتراف المبدئي وعلى بالنسبة للذمم المدينة التجارية أو موجودات العقود التي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري، تقوم المجموعة بتسجيل مخصص الخسارة عند اال
 دى العمر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.م

 

وبالنسبة للموجودات المالية يتم عرض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

خر والتغيرات في التكلفة المطفأة بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم االعتراف بها في الريح والخسارة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

   ويتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة الدفترية في الدخل الشامل اآلخر.
 

المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية للديون المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية

أكثر له تأثير سلبي على  الشامل اآلخر قد تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي أنه "تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية" عند وقوع حدث أو

 المستقبلية المقدرة لألصل المالي. تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على أي من البيانات الملحوظة التالية:التدفقات النقدية 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه المقترض أو الجهة المصدرة. ●

 خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد. ●

 السلفيات من قبل المجموعة وفق شروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظل الظروف العادية،إعادة هيكلة القروض أو  ●

 وجود احتمال بدخول المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. ●

 عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية. ●

 

 حذف الموجودات المالية

 

سبيل المثال عندما  المجموعة بشطب أصل مالي عندما تتوفر معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من صعوبات مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي للتعافي، على تقوم 

ي بموجب إجراءات االسترداد لدى يكون المدين قد ُوضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التقاض

 المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية عند االقتضاء. ويتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح والخسارة.

 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 

استرداد الموجودات أو انقضاء الحق في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات، تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عند إحدى الحاالت التالية: أ( عند 

( تحويل كافة 1اته تقوم أيضاً بـ أو ب( عندما تحّول المجموعة حقوقها في التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو تبرم ترتيبات مؤهلة لتمرير المدفوعات وفي الوقت ذ

( ال تحّول أو تحتفظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على األصل المالي. يتم االحتفاظ 2موجودات بشكلٍ كامل، أو مخاطر وعوائد ملكية ال

 على البيع.بالسيطرة إذا لم يكن لدى الطرف المقابل القدرة العملية على بيع األصل بالكامل إلى طرف ثالث غير ذي صلة دون الحاجة إلى فرض قيود 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( .3

 

 األدوات المالية )تابع(   3-12

 

 الموجودات المالية -التعديل 

 

النقدية التعاقدية جوهرياً مع األخذ فقات تقوم المجموعة أحياناً بإعادة التفاوض أو تعديل الشروط التعاقدية للموجودات المالية. وتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان تعديل التد

في معدل الفائدة،  في االعتبار العوامل التالية من بين أمور أخرى: أي شروط تعاقدية جديدة تؤثر بشكل جوهري على ملف مخاطر الموجودات، والتغيير الجوهري
مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات أو تمديد جوهري للقرض عندما ال يواجه  والتغيير في عملة التقويم، وضمانات أو تعزيزات ائتمانية جديدة تؤثر بشكل كبير على 

بذمم اإليجار المدينة الحالية التي  المقترض صعوبات مالية. يتم تعديل الشروط التعاقدية لذمم اإليجار المدينة بشكل أساسي بناءً على طلب العميل. وقد يتم إلغاء االعتراف

 عتراف بذمم اإليجار المدينة المعاد التفاوض بشأنها كاستثمار جديد في التمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة.تم تعديل شروطها ويتم اال

 

بإلغاء االعتراف بالموجودات  إذا كانت الشروط المعدلة تختلف اختالفاً جوهرياً، ينقضي الحق في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات األصلية وتقوم المجموعة

ض الالحق في القيمة، بما في مالية األصلية وتعترف بالموجودات الجديدة بالقيمة العادلة. يعتبر تاريخ إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاال

ا بتقييم ما إذا كان القرض الجديد أو أداة الدين الجديدة تفي بمعايير الدفعات الحصرية  ذلك تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تقوم المجموعة أيضً

ا في الربح للمبالغ األصلية والفوائد. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للموجودات األصلية غير المعترف بها والقيمة العادلة للموجودا ت األصلية المعدلة جوهريً

 عاملة رأس مال مع المالك.أو الخسارة، إال إذا كان جوهر الفرق يعود إلى م

 

تقوم المجموعة بمقارنة التدفقات في الحاالت التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض هو الصعوبات المالية للطرف المقابل وعدم القدرة على إجراء الدفعات المتفق عليها، 

ا كبيًرا نتيجة التعديل التعاقدي. في حال عدم تغير المخاطر النقدية المتوقعة األصلية والمعدلة مع الموجودات سواء كانت مخاطر ومزايا المو جودات مختلفة اختالفً

 والمزايا، ال تختلف الموجودات المعدلة اختالفًا جوهريًا عن الموجودات األصلية وال يؤدي ذلك إلى إلغاء االعتراف.

 

ت النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي )أو معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية عن طريق خصم التدفقا

 للموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية( ويتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل في الربح أو الخسارة.
 

 ةالمطلوبات المالي -االعتراف المبدئي والتصنيف 

 

  المنسوبة مباشرة. يتم تسجيل جميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والمطلوبات المالية األخرى، صافية من تكاليف المعاملة
 الخسارة أو مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة.يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 

 المطلوبات المالية -القياس الالحق 

 

المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بواسطة الجهة المستحوذة في  والمطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بما في ذلك المقابل الطارئ المعترف به

ض إعادة شرائها في المستقبل القريب. وتشتمل هذه الفئة اندماج األعمال وعقود الضمانات المالية. يتم تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم تكبدها بغر

المعيار الدولي للتقارير المالية أيضا على األدوات المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط في عالقات التحوط على النحو المحدد في 

المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان األرباح أو الخسائر. ويتم تصنيف المطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف . يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من 9رقم 

أي التزام  . لم تصنف المجموعة9قم المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتاريخ المبدئي لالعتراف وفقط عند استيفاء المعيار الدولي للتقارير المالية ر

  مالي كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

سجيل األرباح والخسائر في الربح والخسارة المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة: تقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة الحقاً باستعمال طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم ت

أو  وكذلك من خالل إطفاء معدل الفائدة الفعلي. تُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم عند إلغاء تسجيل المطلوبات

 بح والخسارة.رالتكاليف التي تعد جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يدرج اإلطفاء المحتسب على معدل الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمويل في ال
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 

 األدوات المالية )تابع(   3-12

 

 مطلوبات عقود الضمانات المالية

 

عند استحقاقها ي دفعات عقد الضمان المالي هو عقد يلزم المُصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق المدين في سداد أ

 وفقاً لشروط أداة الدين.
 

ن تحويل أصل مالي، يتم قياسها تقاس مطلوبات عقود الضمان المالي مبدئياً بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال تنشأ ع

 الحقاً بالقيمة األعلى لكل من:

 

 )انظر الموجودات المالية أعاله(؛ أو 9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم مبلغ مخصص الخسارة المحدد  ●

 المبلغ المعترف به مبدئيا ناقصاً، حسب الحال، اإلطفاء المتراكم المعترف به وفقاً لسياسات االعتراف باإليرادات المبينة أعاله. ●

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

 

 غاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال عند استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها.ال تقوم المجموعة بإل

 

كام وشروط المطلوبات يتم احتساب التبادل بين المجموعة والمقرضين األصليين ألدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير، باإلضافة إلى التعديالت الجوهرية في أح

دفقات النقدية كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة. تختلف الشروط بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للت المالية القائمة،

٪ على األقل عن 10بنسبة بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بعد خصم أي رسوم مقبوضة ومخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي، 

أو تعديل الشروط كإطفاء، يتم االعتراف  القيمة الحالية المخصومة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتبقية من االلتزام المالي األصلي. في حالة احتساب تبادل ألدوات الدين

يتم احتساب التبادل أو التعديل كإطفاء، فإن أي تكاليف أو رسوم متكبدة تؤدي إلى تعديل  بأي تكاليف أو رسوم متكبدة كجزء من الربح أو الخسارة على اإلطفاء. إذا لم

 القيمة الدفترية للمطلوبات ويتم إطفاؤها على المدة المتبقية لاللتزام المعدل.

 

لتراكمية مع أي ربح أو خسارة معترف بها في الربح أو الخسارة، يتم احتساب تعديالت المطلوبات التي ال تؤدي إلى اإلطفاء كتغيير في التقدير باستخدام طريقة التسويات ا

 إال إذا كان جوهر الفرق يعود إلى معاملة رأس مال مع المالك.

 
 ذمم دائنة لحاملي الوحدات

 

الطرف الثالث في الصناديق الموحدة. يحدث التوحيد تشتمل المبالغ مستحقة الدفع لحاملي الوحدات بشكل رئيسي على المطلوبات الناشئة عن االلتزامات المتعلقة بحصص 

ت المجموعة تملكه عند اعتبار المجموعة الطرف المسيطر على صندوق. وعند توحيد الصندوق، تقوم المجموعة بحسابه في بيان مركزها المالي الموحد كما لو كان

ا يمثل نسبة الصندوق المملوكة من ق ا إضافيً بل أطراف ثالثة مستثمرة، حيث تعتبر وحدات الصندوق أدوات قابلة للبيع )أي أنها ال تصنف بالكامل، ولكن تسجل التزامً

تالي قامت المجموعة كحقوق ملكية(. يمكن استرداد وحدات جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد، وهي شركة تابعة للمجموعة، بناء على خيار حاملي الوحدات، وبال

   األطراف الثالثة كالتزام مالي. بتصنيف الوحدات التي تحتفظ بها
 

ويلي مرتبط بحاملي الوحدات يتم االعتراف بربح/)خسارة( الصندوق العائدة إلى حاملي الوحدات اآلخرين في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كتكلفة تمويل/ ائتمان تم

 بالقيمة العادلة.

 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحّوط

 

طر أسعار الفائدة على المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة مثل عقود العمالت اآلجلة ومقايضات أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر العملة األجنبية ومخاتقوم 

   .25التوالي. تم بيان استراتيجية المجموعة إلدارة المخاطر وكيفية تطبيقها إلدارة المخاطر في اإليضاح 
 

. يتم إدراج المشتقات كموجودات ف باألدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات والحقاً يتم قياسها بالقيمة العادلةيتم االعترا

   مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وتسجل كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة ملخص  .3

 

 األدوات المالية )تابع(   3-12

 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تابع(

 

   ولغرض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات على النحو التالي:
 لمنشأة.  تحوطات القيمة العادلة عند التحوط لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المسجلة أو لاللتزامات غير المسجلة ل ●

مسجل أو بمعاملة متوقعة تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط لمخاطر التقلب في التدفقات النقدية التي تكون منسوبة إما لخطر معين يرتبط بأصل أو التزام  ●

 تزداد احتماالت تنفيذها أو لمخاطر العملة األجنبية المتعلقة بالتزامات غير مسجلة لدى المنشأة.

 

خاطر اتيجية إدارة المعند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق رسمي لعالقة التحوط التي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط عليها وهدف واستر

م ما إذا كانت عالقة التحوط تلبي للقيام بعملية التحوط. يتضمن التوثيق تحديد أداة التحوط والبند المتحوط وطبيعة المخاطر الخاضعة للتحوط وكيفية قيام المجموعة بتقيي
  .جميع متطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر عدم فعالية التحوط وكيفية تحديد نسبة التحوط(

 

  تعد عالقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط إذا كانت تلبي جميع متطلبات الفعالية التالية:
  توجد "عالقة اقتصادية" بين البند المتحوط وأداة التحوط. ●
   ال يتحكم تأثير مخاطر االئتمان في تغيرات القيمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية. ●
حوط التي تستخدمها أن تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط والتي تقوم المجموعة بالفعل بالتحوط له وكمية أداة الت ●

 المجموعة بالفعل للتحوط لكمية البند المتحوط.  

 
 التحوط على النحو الموضح أدناه: يتم المحاسبة عن التحوطات التي تستوفي كافة المعايير المؤهلة لمحاسبة

 

التغير في القيمة العادلة للبند تحوطات القيمة العادلة: يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في الربح والخسارة كإيرادات أو مصاريف أخرى. ويتم تسجيل 

 المتحوط ويتم تسجيله أيضا في الربح والخسارة كإيرادات أو مصاريف أخرى. المتحوط العائد للمخاطر الخاضعة للتحوط كجزء من القيمة الدفترية للبند

 

لنقدية، بينما يُعترف بأي جزء تحوطات التدفقات النقدية: يُعترف بالجزء الفعال من أرباح أو خسائر أداة التحوط في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي تحوط التدفقات ا

الخسائر. يتم تعديل احتياطي تحوط التدفقات النقدية باألرباح أو الخسائر المتراكمة على أداة التحوط أو التغيير التراكمي في القيمة  غير فعال فورا في بيان األرباح أو

عة وااللتزامات المؤكدة. لمتوقالعادلة للبند المتحوط، أيهما أقل. وتستخدم المجموعة عقود العمالت اآلجلة كتحوطات لتعرضها لمخاطر العمالت األجنبية في المعامالت ا

لعقود اآلجلة كأداة تحوط. يتم االعتراف بالجزء غير الفعال المتعلق بعقود العمالت األجنبية كإيرادات/مصاريف أخرى. وتقوم المجموعة بتحديد فقط العنصر الفوري ل

  ملكية ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية.ويتم االعتراف بالعنصر اآلجل في الدخل الشامل اآلخر وتجميعه في عنصر منفصل في حقوق ال
 

ا االعتراف بالبند غير المالي، يتم احتساب المبالغ المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر، اعتمادًا على طبيعة معاملة التحوط األساسية. إذا نتج عن المعاملة المتحوط له ا الحقً

العنصر المنفصل في حقوق الملكية ويتم إدراجه في التكلفة األولية أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االلتزام فإن المبلغ المتراكم في حقوق الملكية يتم حذفه من 

ا عندما تصبح المعاملة ير المتوقعة المتحوطة ألصل غ المتحوط. وال يعد ذلك تعديل إعادة تصنيف ولن يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر للفترة. وينطبق هذا أيضً

ا مؤكدًا الحقاً وتنطبق عليها محاسبة تحوط القيمة العادلة.    مالي أو التزام غير مالي التزامً
 

تصنيف في نفس الفترة أو وبالنسبة ألي تحوطات تدفقات نقدية أخرى، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح والخسارة كتعديل إعادة 

اكم في الدخل الشامل ثر فيها التدفقات النقدية المتحوطة على الربح أو الخسارة. إذا تم إيقاف محاسبة تحوطات التدفقات النقدية، يجب أن يبقى المبلغ المترالفترات التي تؤ

ة تصنيف المبلغ على الفور إلى الربح والخسارة اآلخر في الدخل الشامل اآلخر المتراكم إذا كان من المتوقع حدوث تدفقات نقدية مستقبلية متحوطة. بخالف ذلك، سيتم إعاد

ا لطبيعة المعاملة األساسية  كتعديل إعادة تصنيف. بعد التوقف، وبمجرد حدوث التدفق النقدي المتحوط، يجب حساب أي مبلغ متبق في الدخل الشامل اآلخر المتراكم وفقً

  كما هو موضح أعاله.
 

 لتحوط، فإن أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط يتم تسجيلها مباشرة في بيان الدخل للسنة.بالنسبة للتحوطات التي ال تتأهل لمحاسبة ا
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 

 األدوات المالية )تابع(   3-12

 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط )تابع(

 

معدل الفائدة معدل الفائدة الفعلي هي إحدى طرق توزيع إيرادات الفوائد ومصاريف الفوائد على الفترة المعنية وذلك لتحقيق معدل دوري ثابت للفائدة )تعتبر طريقة 

باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية( المقدرة الفعلي( على القيمة الدفترية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية )
 على مدار العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء إلى إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية.

 

 أدوات حقوق الملكية

 

جميع مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم 

 بقيمة العائدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار المباشرة.

 

تلم الزائد على القيمة االسمية ل المسرأس المال: تصنف األسهم العادية ذات توزيعات أرباح تقديرية باعتبارها حقوق الملكية. ويتم تسجيل أي زيادة في القيمة العادلة للمقاب

 لألسهم المصدرة كعالوة إصدار في حقوق الملكية.

 

 نقد وما في حكمه 3-13

 

ا أو أقل، صافية من السحوبات  90ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما في حكمه من النقد والودائع قصيرة األجل بفترة استحقاق أصلية تبلغ  يومً

   على المكشوف القائمة، حيث تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة نقد المجموعة. البنكية
 

 استثمار في شركات زميلة 3-14
 

ا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية. وتعتبر الشركة الزميلة منشأة يكون للمجمو عة فيها تأثير جوهري، وهي يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وفقً

ة للشركة المستثمر فيها، ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. والتأثير الجوهري هو حق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلي

ي الشركة الزميلة مبدئيا في بيان المركز المالي ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة، على تلك السياسات. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار ف

دما تتجاوز حصة المجموعة الموحد بالتكلفة ويُعدل بعد ذلك بحيث يتم االعتراف بحصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة. وعن

تتضمن أي حصص طويلة األجل والتي في جوهرها، تشكل جزءا من صافي استثمار المجموعة من خسائر الشركة الزميلة حصة المجموعة في الشركة الزميلة )التي 

تعرضت فيه المجموعة في الشركة الزميلة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى الحد الذي 

امت بسداد الدفعات نيابة عن الشركة الزميلة. يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستحواذ على حصة المجموعة من صافي القيمة اللتزامات قانونية أو استداللية أو ق

ية لالستثمار. القيمة الدفتر العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات الطارئة للشركة الزميلة المسجلة بتاريخ االستحواذ ضمن الشهرة، وتدرج ضمن

بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف  وأي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات الطارئة على تكلفة االستحواذ،

 بها مباشرة في الربح أو الخسارة.

 

لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في  9قم يتم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ر

كأصل منفرد من  36الدولي رقم الشركة الزميلة. عند اللزوم، يتم تحري االنخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل )بما في ذلك الشهرة( وفقا للمعيار المحاسبي 

ية. تشكل أي خسارة انخفاض في القيمة الل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أعلى( مع القيمة الدفترخ

إلى الحد الذي تزيد فيه القيمة  36لمعيار المحاسبي الدولي رقم معترف بها جزءاً من القيمة الدفترية لالستثمار. ويتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة وفقاً ل
   القابلة لالسترداد لالستثمار الحقاً.

 

قيمتها العادلة تبر القيمة العادلة هي عند استبعاد شركة زميلة نتيجة للتأثير الجوهري على تلك الشركة الزميلة، يقاس أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ وتع

. إن الفرق بين القيمة الدفترية السابقة للشركة الزميلة المنسوبة إلى الحصة المتبقية وقيمتها 9عند االعتراف المبدئي كأصل مالي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتسجيل جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل العادلة يتم إدراجه عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد الشركة الزميلة. إضاف

بات ذات الصلة. ولذلك، إذا اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة الزميلة بنفس األساس المطلوب كما لو كانت تلك الشركة الزميلة قد استبعدت مباشرة الموجودات أو المطلو

وبات رة المعترف به سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى حساب الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلأعيد تصنيف الربح أو الخسا

ر الجوهري على هذه الشركة يذات الصلة، تعيد المجموعة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )كتعديل إلعادة التصنيف( عندما تفقد التأث

  الزميلة.
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 عقود اإليجار 3-15

 

 المجموعة كمؤجّر

 

المستأجر، بينما امل إلى تصنّف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي متى كانت شروط عقد اإليجار تنص على تحويل جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية بشكٍل ك

 تصنّف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.
 

ع إيرادات عقود تدَرج المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة على أساس قيمة صافي استثمار المجموعة في عقود اإليج ار. وتوزَّ

 المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار.التأجير التمويلي على الفترات 

 

تكبدة أثناء عملية التفاوض تُحتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تُضاف التكاليف المباشرة األولية الم

 على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجّر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.واالتفاق 

 

  ذمم اإلجارة المدينة
 

مستقبلية على تمويل اإلجارة، باإلضافة إلى المبالغ تمويل اإلجارة هو اتفاق تشتمل بموجبه المبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب اإلجارة )التمويل( على إجمالي الدفعات ال

ن الذمم المدينة من عقود المتبقية المقدرة المدينة )عن طريق خيار شراء األصل في نهاية فترة التمويل ذات الصلة من خالل عقد بيع مستقل(. ويتم تسجيل الفرق بي

 تسبة وألغراض العرض يتم خصمها من المبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب تمويل اإلجارة.اإلجارة وتكلفة موجودات اإلجارة كإيرادات تمويل إجارة غير مك

 

 المجموعة كمستأجر

 

ين لفترة من الزمن مقابل تعويض تُقيم المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن إيجاراً؛ أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل مع
تتضمن موجودات منخفضة  . وتقوم المجموعة بتطبيق منهج واحد لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار التي ما

 ستخدام الموجودات األساسية.القيمة. وتعترف المجموعة بمطلوبات اإليجار لتقوم بتسديد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في ا

 

جودات حق االستخدام بالتكلفة تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء اإليجار )أي التاريخ الذي يكون فيه األصل األساسي متاحاً لالستخدام(. تُقاس مو

مطلوبات اإليجار. وتعترف المجموعة في تاريخ بدء اإليجار بمطلوبات اإليجار المقاسة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، وتعدل بأي إعادة قياس ل

 بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المراد تسديدها على مدة اإليجار.

 

 الشهرة 3-16

 

المسيطرة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية المملوكة سابقا الخاصة يتم قياس الشهرة باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل المحّول والقيمة المحتسبة عن الحصص غير 

طلوبات المحمّلة. إذا كان بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( عن صافي المبالغ في تاريخ االستحواذ للموجودات المحددة المستحوذ عليها والم

لمحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المحملة يتجاوز مجموع المقابل المحول ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة صافي المبالغ بتاريخ االستحواذ للموجودات ا

لفائض يتم االعتراف به في المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة المملوكة سابقا الخاصة بالشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت(، فإن المبلغ ا

 بح أو الخسارة فورا باعتباره ربح شراء صفقة أو شهرة سالبة.الر

 

ض القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تحميل الشهرة الناشئة من االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االستحواذ على هذه األعمال ناقصاً خسائر انخفا
تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد )أو مجموعات وحدات توليد النقد( لدى المجموعة التي يتوقع أن وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، فإنه يتم 

 تستفيد من عملية االندماج.

 

على احتمال انخفاض  ؤشريتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري االنخفاض في قيمتها سنوياً، أو على نحو أكثر تكراراً، عندما يكون هناك م

 لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة قيمة الوحدة. إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخصيص خسارة انخفاض القيمة أوالً 

ترية لكل أصل في الوحدة. يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة موزعة على الوحدة ثم إلى الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب بناءً على القيمة الدف

د النقد ذات الصلة، فإنه يتم مباشرة في الربح أو الخسارة. وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة. عند استبعاد وحدة تولي

 حديد الربح أو الخسارة من االستبعاد.إدراج المبلغ المرتبط بالشهرة عند ت
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 الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في اندماج أعمال 3-17

 

مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ )التي تمثل إن الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها من اندماج األعمال والمسجلة بشكل منفصل عن الشهرة يتم إدراجها 

 تكلفتها(.

 

طفاء المتراكم وخسائر انخفاض بعد االعتراف المبدئي، فإن الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عمليات اندماج أعمال تُدرج في التقارير بالتكلفة بعد خصم اإل

 سارية على الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل.القيمة المتراكمة، وفق القاعدة نفسها ال

 

نتاجية المحددة على مدى عمرها يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو كغير محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإل

 يلي:اإلنتاجي باستخدام طريقة القسط الثابت كما 

 

 سنة 21 - 1 عالقات العمالء والعقود 

   سنة 20 - 15 العالمة التجارية 
 

نخفاض في قيمتها على إن الموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة )رخص تجارية( ال يتم حساب إطفاء لها، ولكن يتم فحصها سنوياً لتحري اال

جعة سنوية لتقييم األعمار اإلنتاجية غير المحددة من أجل تحديد مدى االعتماد مستقبالً على العمر اإلنتاجي غير المحدد. فإذا لم مستوى الوحدة المولدة للنقد. تُجرى مرا

 يكن باإلمكان االعتماد عليه، يتم تعديل العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

 

 الحصص غير المسيطرة 3-18

 

بالقيمة  المسيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول أصحابها حصة متناسبة من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية، يمكن قياسها مبدئيا إماالحصص غير 

 مستحوذ عليها.العادلة أو على أساس الحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة ال

 

 الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة 3-19

 

تخدام المستمر لها، وعندما تصنف الموجودات غير المتداولة كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدال من االس

بها للبيع واألرباح  يعها. تسجل هذه الموجودات بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع. أما خسائر انخفاض القيمة المصنفة مبدئيا كمحتفظترتفع احتماالت ب

 أو الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس فيتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر.
 

يان التدفقات ية للموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والتي تلبي تعريف العملية المتوقفة كبند واحد في بيان األرباح أو الخسائر وبيتم عرض النتائج المال

 النقدية.

 

 معلومات القطاعات 3-20

 

، وتتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل المسؤول الرئيسي عن إن القطاعات التشغيلية هي عناصر تتشارك في أنشطة تجارية قد تنتج إيرادات أو تتكبد مصاريف

لى عاتقه تخصيص الموارد وتقييم اتخاذ القرارات التشغيلية، وتتوفر عنها معلومات مالية منفصلة. تم تحديد المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية، والذي يقع ع

  لرئيس التنفيذي لشركة شعاع.أداء القطاعات التشغيلية، باعتباره ا
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .4

 

، أحكاماً وتقديرات وافتراضات ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. 3وضعت إدارة المجموعة، عند تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 

 التقديرات وما يرتبط بها من افتراضات إلى التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات صلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.تستند 

 

لتي يتم خاللها تعديل جعة اتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساٍس مستمر. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في فترة المرا

فترات الحالية والمستقبلية. إن األحكام التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة، أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على ال

 جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية هي: والتقديرات الهامة التي اتخذتها اإلدارة ولها مخاطر كبيرة في التسبب بتعديل
 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1

 

 تقييم نموذج األعمال

 

والفائدة واختبار نموذج العمل. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية 

ا لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصل ة بما في ذلك كيفية تقييم أداء يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معً

التي تؤثر على أداء الموجودات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم تعويض مديري الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر 

ألسباب متفقة مع عادها وما إذا كانت االمقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استب

ال الذي يتم من خالله االحتفاظ الهدف من األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل. تعتبر المراقبة جزءًا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان نموذج األعم

ا وإذا لم يكن مناسبا، ما إذا كان هناك تغيير في نموذ ا لتصنيف تلك الموجودات. لم تكن هذه التغييرات بالموجودات المالية المتبقية مناسبً ج األعمال وبالتالي تغييًرا مستقبليً

 مطلوبة خالل الفترات المعروضة.

 

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

ى الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ النشوء، يتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. ولتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان عل
لنشوء، باستخدام مؤشرات تقارن المجموعة مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع للموجودات المالية في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر المقابلة عند ا

 ة بالمجموعة.الخطر الرئيسية التي تستخدم في عمليات إدارة المخاطر الحالي

 

نت العوامل تشير إلى حدوث تقوم المجموعة بتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بشكل ربع سنوي على األقل لتحري التعرض استنادًا إلى ثالثة عوامل. إذا كا

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، فسيتم نقل األداة من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية:

 

ا للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى الحركة في عدد أيام التأخر عن السداد )مستوى العجز( فيما يتعلوضع ● ق باالعتراف ت المجموعة سقوفً

 المبدئي.

 شكل كبير.تم إجراء مراجعات نوعية لتقييم نتائج وضع المراحل والتعديل حسب االقتضاء بحيث تعكس األوضاع التي زادت من المخاطر ب ●

ا قد تعرضت لزيادة جوهرية في  30على فرضية غير قاطعة بأن األدوات التي تجاوزت فترة استحقاقها  9يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ● يومً

 مخاطر االئتمان.

 

 الحصة المدرجة من رسوم األداء

 

المدرجة"( من الصناديق المؤهلة التي تديرها. يتم الحصول على هذه الرسوم بمجرد استيفاء الصناديق يحق للمجموعة الحصول على رسوم األداء )"حصة رسوم األداء 

تقبلية إجراء عكس جوهري لشروط أداء معينة. وتعترف المجموعة بحصة رسوم األداء المدرجة وذلك بمبلغ يكون محتمال بدرجة كبيرة بحيث أنه لن يتم في الفترات المس

 المتراكم المعترف به.لمبلغ اإليرادات 

 

 جهة االستحواذ المحاسبية

 

نونية هي جهة االستحواذ واحدة من أهم الخطوات في اندماج األعمال هو تحديد جهة االستحواذ في المعاملة. من وجهة نظر محاسبية، قد ال تكون جهة االستحواذ القا

أساسي عن طريق تبادل حصص حقوق الملكية، تكون جهة االستحواذ عادة هي المنشأة التي تصدر حصص المحاسبية. في عملية اندماج األعمال التي يتم تنفيذها بشكل 

  مستحوذ عليها.حقوق الملكية. ومع ذلك، في بعض حاالت اندماج األعمال، التي تسمى عادة "حاالت االستحواذ العكسي"، تكون المنشأة المصدرة هي الجهة ال
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 )تابع( صادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام المحاسبية الهامة والم .4

 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(       4-1

 

 جهة االستحواذ المحاسبية )تابع(

 

ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التصويت النسبية في المنشأة المدمجة بعد اندماج األعمال، ، فإن عدة عوامل تعمل على تحديد جهة االستحواذ المحاسبية: حقوق 3وفقً

وتكوين الهيئة ووجود حصة تصويت كبيرة لمساهمي األقلية في المنشأة المدمجة إذا لم يكن لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من المالك حصة تصويت جوهرية، 
، وشروط تبادل حصص حقوق الملكية والحجم النسبي )يقاس، على سبيل المثال، بالموجودات أو اإليرادات الحاكمة للمنشأة المدمجة، وتكوين اإلدارة العليا للمنشأة المدمجة

 أو األرباح( لكل منشأة دامجة.

 

كمية وقررت أن جهة ، العوامل النوعية وال3في عملية الدمج مع شعاع، أجرت المجموعة تقييما لجهة االستحواذ المحاسبية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 االستحواذ ألغراض محاسبية هي الجهة التي لها حصة مالية مسيطرة بعد إجراء الدمج، أي مجموعة أبوظبي المالية.

 

 تقييم السيطرة -التوحيد 

 

 -لشركة المستثمر فيها وطبيعة الحقوق إن تحديد ما إذا كان للمجموعة سيطرة على شركة مستثمر فيها يخضع للحكم الشخصي ويتضمن تقييماً نقدياً لغرض وتصميم ا

ها في السيطرة والعالقات جوهرية أو وقائية بطبيعتها، وتقييم حقوق التصويت الحالية والمحتملة، سواء كانت جهة االستثمار هي الموكل أو الوكيل عند ممارسة سلطت

ددة فقط. تقوم المجموعة بإجراء تقييم نقدي للعالقة العامة بين صانع القرار واألطراف بين المستثمرين وكيفية تأثيرهم على السيطرة ووجود نفوذ على الموجودات المح

ناك أي تغييرات في تشكيل األخرى المشتركة مع الشركة المستثمر فيها لتحديد ما إذا كان صانع القرار يعمل بمثابة وكيل. تراقب المجموعة باستمرار ما إذا كانت ه

 يم السيطرة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن أياً من العناصر قد تغيرت بما في ذلك تقييم تقلبات العائدات.المجموعة وبالتالي تعيد تقي

 

 توحيد المنشآت التي تملك المجموعة فيها أقل من أغلبية حقوق التصويت )السيطرة بحكم األمر الواقع(

 
المجموعة والشركة المستثمر فيها عندما تمتلك المجموعة حقوق تصويت أقل من حقوق األغلبية. تقوم المجموعة بتوحيد الحكم مطلوب لتحديد مدى جوهر العالقة بين 

المستثمر فيها، تصدر  الشركات المستثمر فيها والتي تسيطر عليها. وحيث أنه قد يكون من الصعب في بعض األحيان تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على الشركة

د من الحاالت، هناك عناصر ارة أحكامًا حول تعرضها للمخاطر والمزايا وكذلك حول قدرتها على اتخاذ القرارات التشغيلية للشركة المعنية المستثمر فيها. وفي العدياإلد

ا تجعل من الصعب التوصل موجودة، والتي إن أُخذت باالعتبار بشكل منفصل، تشير إلى السيطرة أو فقدان السيطرة على الشركة المستثمر فيها، و لكن عند النظر فيها معً

( حيث اتخذت اإلدارة 2) 1إلى نتيجة واضحة. في الحاالت التي توجد فيها حجج مطبقة من أجل وجود النفوذ الهام، يتم توحيد الشركة المستثمر فيها. راجع اإليضاح 

ا في تقييم العالقة مع الكيانات المستثمر فيها والتي تم ا هامً  لك فيها أقل من أغلبية حقوق التصويت.حكمً

 

 ٪ من حقوق التصويت20المعاملة كشركات زميلة للمنشآت التي تملك المجموعة فيها أقل من 

 

م الشخصي ٪ من حقوق التصويت يخضع للحك20إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس نفوذاً هاماً على الشركة المستثمر فيها والتي تحتفظ فيها المجموعة بأقل من 

إن اإلدارة تصدر أحكامًا حول ويتضمن تقييماً هاماً. وحيث أنه قد يكون من الصعب في بعض األحيان تحديد ما إذا كان للمجموعة نفوذ هام على الشركة المستثمر فيها، ف

لحاالت، هناك عناصر موجودة، والتي إن أُخذت باالعتبار بشكل قدرتها على التأثير على قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها. وفي العديد من ا

ا تجعل من الصعب التوصل إل ى نتيجة واضحة. في منفصل، تشير إلى وجود نفوذ هام أو عدم وجود نفوذ هام على الشركة المستثمر فيها، ولكن عند النظر فيها معً

( حيث اتخذت اإلدارة 4) 1، يتم تسجيل الشركة المستثمر فيها كاستثمار في شركة زميلة. راجع اإليضاح الحاالت التي توجد فيها مناقشات حول مدى وجود النفوذ الهام

ا في تقييم العالقة مع الكيانات المستثمر فيها والتي تملك فيها أقل من  ا هامً  ٪ من حقوق التصويت.20حكمً

 
 مبدأ االستمرارية

 

تمرار كمنشأة عاملة، وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة الستمرار عملها في المستقبل المنظور. كما أن نفذت اإلدارة تقييماً لقدرة المجموعة على االس

الموحدة عداد البيانات المالية اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تثير أي شك كبير على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك يتم االستمرار بإ

 على أساس مبدأ االستمرارية.
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 )تابع( األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة .4

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4-2

 

 حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

   المنهجية والنماذج ومعطيات البيانات.إن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري يتضمن تحديد 
 

لكل مرحلة وتقييم الزيادة الجوهرية  عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات القائمة على النظرة المستقبلية والسيناريوهات المتعددة: يتناول قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

روف الحالية إضافة إلى التوقعات المعقولة والمؤيدة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. يتطلب في مخاطر االئتمان المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظ

 تقدير وتطبيق المعلومات التطلعية إصدار حكم جوهري.

 

الخسارة االئتمانية للمرحلة األولى والمرحلة يتم وضع نماذج احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر المستخدمة لتقدير مخصصات 

ة في المحفظة ذات الصلة. يحتوي الثانية استنادًا إلى متغيرات االقتصاد الكلي )أو التغيرات في متغيرات االقتصاد الكلي( التي ترتبط بشكل وثيق مع الخسائر االئتماني

 المتوقعة على توقعات متغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة. سيناريو االقتصاد الكلي المستخدم في حساب الخسارة االئتمانية

 

ة سيناريوهات اقتصاد كلي مستقبلية يتمثل تقدير المجموعة للخسارة االئتمانية المتوقعة في المرحلة األولى والمرحلة الثانية في تقدير مخصوم مرجح يأخذ في االعتبار ثالث

 اعدية والحالة التنازلية.بحد أدنى، وهي الحالة األساسية والحالة التص

 

لى أساس توقعات العمل والتحليل يستند سيناريو الحالة األساسية للمجموعة إلى متغيرات االقتصاد الكلي )سعر النفط(. تم اختيار متغيرات االقتصاد الكلي )سعر النفط( ع

إلى سيناريو الحالة األساسية للمجموعة بناءً على ظروف اقتصاد كلي بديلة محتملة  اإلحصائي الذي تم إجراؤه. يتم وضع السيناريوهات التصاعدية والتنازلية استناداً 

 لظروف.معقولة. ويتم تصميم السيناريو، بما في ذلك تحديد السيناريوهات التنازلية اإلضافية، بشكل سنوي أو على فترات أقصر في حال توفر بعض ا

 

موعة الحتماليتهم النسبية استنادًا إلى التكرار التاريخي واألنماط والظروف الحالية. ويتم تحديث االحتمالية المرجحة تكون السيناريوهات مرجحة وفقًا ألفضل تقدير للمج
ييم الحساسية تمالية. يتم إجراء تقعلى أساس ربع سنوي. تنطبق كافة السيناريوهات التي يتم النظر فيها على كافة المحافظ الخاضعة للخسارة االئتمانية المتوقعة بذات االح

الحاالت، قد ال تشمل نتيجة للحركة في كل من متغيرات االقتصاد الكلي والترجيحات ذات الصلة بموجب السيناريوهات الثالثة بانتظام من قبل المجموعة. في بعض 

ا إجراء تعديالت أو المعطيات والنماذج المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كافة خصائص السوق كما في تاريخ التقار ير المالية. ولبيان هذا األمر، يتم أحيانً

 .تغطيات نوعية كتعديالت مؤقتة عندما تكون هذه الفروقات مادية بشكل جوهري. وتخضع هذه الحاالت للرقابة بناء على سياسة حوكمة المجموعة

 

ة استنادًا إلى التكرار التاريخي واألنماط والظروف الحالية. ويتم تحديث االحتمالية المرجحة تكون السيناريوهات مرجحة وفقًا ألفضل تقدير للمجموعة الحتماليتهم النسبي

تمالية. يتم إجراء تقييم الحساسية على أساس ربع سنوي. تنطبق كافة السيناريوهات التي يتم النظر فيها على كافة المحافظ الخاضعة للخسارة االئتمانية المتوقعة بذات االح

د ال تشمل كة في كل من متغيرات االقتصاد الكلي والترجيحات ذات الصلة بموجب السيناريوهات الثالثة بانتظام من قبل المجموعة. في بعض الحاالت، قنتيجة للحر

ا إجراء تعديالت أو المعطيات والنماذج المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كافة خصائص السوق كما في تاريخ التقارير المالية. ولبيان هذا  األمر، يتم أحيانً

 .تغطيات نوعية كتعديالت مؤقتة عندما تكون هذه الفروقات مادية بشكل جوهري. وتخضع هذه الحاالت للرقابة بناء على سياسة حوكمة المجموعة

 

الحركة بين المراحل مع تعريف التعثر المستخدم ألغراض إدارة مخاطر االئتمان يتوافق تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتقييم لتحديد 

ا للتعثر لكنه يحتوي على فرضية غير قاطعة بأن التعثر قد حدث عندما يكون التعرض متأخر السداد لفترة  9الداخلية. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعريفً

 يوماً. 90أكبر من 

 

ئتمان. كما يجب مراعاة متوقع: عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، يجب على المجموعة مراعاة الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض خاللها لمخاطر االالعمر ال
لنسبة لبعض تسهيالت االئتمان القابلة للتجديد والتي جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد والتجديد. با

سائر االئتمان قابلة للتخفيف من ليس لها فترة استحقاق ثابتة، يتم تقدير الفترة المتوقعة علی أساس الفترة التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان وعندما ال تكون خ

 خالل إجراءات اإلدارة.
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 )تابع( مصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام المحاسبية الهامة وال .4

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تابع( 4-2

 

 قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

( باستخدام نهج 3للموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )المستوى يتم قياس القيم العادلة 

في تسلسل  3لمصنفة في المستوى السوق أو الدخل. قد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أحكاماً معتبرة في وضع تقديرات للقيمة العادلة، خاصة بالنسبة لألدوات المالية ا
ي حين أن تقنيات تقييم القيمة العادلة حيث تتضمن هذه التقديرات معطيات السوق غير الجديرة بالمالحظة والتي تتطلب من اإلدارة استخدام افتراضاتها الخاصة. ف

ت السوق غير الجديرة بالمالحظة تتضمن عدم يقين إضافي في التقدير ، فإن تطوير معطيا2021ال زالت دون تغيير في  3المجموعة لألدوات المالية من المستوى 

المستمر والمتطور. تعد تقديرات قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم  19-بسبب االضطراب االقتصادي واالجتماعي العالمي الناجم عن وباء كوفيد

أكثر صعوبة في التحديد بطبيعتها بسبب المدة غير المتوقعة  3ياسات القيمة العادلة لألدوات المالية من المستوى ومعدالت النمو والمعطيات األخرى المدرجة في ق

 .19-وتأثيرات وباء كوفيد

 

النقدية التي تم تحديثها ومعدل  تم إدراج عدم اليقين المتعلق بتلك االفتراضات في تقييمات المجموعة لألدوات المالية من المستوى الثالث بشكل أساسي من خالل التدفقات

للحصول على تفاصيل األدوات المالية للمجموعة من المستوى الثالث. قد تنشأ تقلبات إضافية في القيمة العادلة  24,1الخصم، حسب االقتضاء. راجع اإليضاح رقم 

تختلف بشكل جوهري عن تقديرات الشركة. وفي حالة عدم توفر بيانات السوق، قد لألدوات المالية من المستوى الثالث في الفترات المستقبلية إذا كانت النتائج الفعلية 

ر في مجال العمل، مثل طريقة تقوم المجموعة بتقييم استثماراتها باستخدام طرقها الخاصة، والتي تعتمد عادة على أساليب التقييم والتقنيات المعترف بها عموما كمعيا

يمة الموجودات، وفي هذه الحالة تمارس المجموعة أحكاما وتقديرات بشأن كمية ونوعية التدفقات النقدية والقيم العادلة، على التوالي، التدفقات النقدية المخصومة وصافي ق

 لالستثمار األساسي.  

 

ن في السوق في الحسبان في معاملة تخص عند إجراء قياس القيمة العادلة، تختار المجموعة المعطيات التي تتوافق مع خصائص األصل المالي التي سيأخذها المشاركو

دراج عالوة أو ذلك األصل. في بعض الحاالت، تؤدي هذه الخصائص إلى تطبيق التعديل، مثل عالوة السيطرة أو خصم الحصة غير المسيطرة. وتقوم المجموعة بإ

 خصم فقط عندما يكون ذلك متوافقا مع وحدة الحساب لذلك االستثمار.
 

 االنخفاض في قيمة االستثمار باستخدام محاسبة حقوق الملكيةتقييم 

 

ى أن االستثمار قد تنخفض تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة االستثمارات المحتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إل

لالسترداد. وتقيس المجموعة االنخفاض في القيمة بناءً على التدفق النقدي المستقبلي المتوقع للشركات المستثمر فيها، بما في قيمته وأن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 

الصناعة ذات لسوق واتجاهات ذلك االفتراضات األساسية المقدمة من قبل فريق اإلدارة الداخلية لهذه الشركات المستثمر فيها. كما تأخذ المجموعة في االعتبار ظروف ا

 الصلة لضمان معقولية هذه االفتراضات.

 

 انخفاض قيمة الشهرة

 

دام القيمة قيد االستخدام لوحدات تحدد المجموعة، مرة واحدة سنويا، ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت النخفاض في قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير المبلغ القابل لالسترداد باستخ

هرة لها. إن تقدير القيمة قيد االستخدام يتطلب من المجموعة وضع تقديرات حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدات توليد توليد النقد التي يتم تخصيص الش

  ه التدفقات النقدية.ية لهذالنقد مع األخذ في االعتبار جميع الظروف القائمة كما في نهاية فترة التقرير وكذلك اختيار معدل خصم مناسب بغرض احتساب القيمة الحال
 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع

 

ر. إذا تم تطبيق كال الشرطين، يجب فيما يتعلق بالموجودات المحتفظ بها للبيع، يجب تحديد ما إذا كان يمكن بيعها في حالتها الحالية وما إذا كان بيعها محتمالً بشكل كبي

 وقياسها تحت بند "موجودات محتفظ بها للبيع" أو "مطلوبات محتفظ بها للبيع"، على التوالي.تسجيل الموجودات وأي مطلوبات ذات صلة 
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 معلومات القطاعات 5
 

 ألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات تشغيلية، وكلها تستند إلى وحدات العمل:
 

ئتمانية. وهو يعمل على إدارة الصناديق والمشاريع العقارية، ومحافظ االستثمار والصناديق في األسهم اإلقليمية والعائدات الثابتة واألسواق اال إدارة الموجوداتقطاع 

  كما يقدم حلوالً استثمارية للعمالء مع التركيز على استراتيجيات استثمار بديلة.
 

ستشارات تمويل الشركات وخدمات المعامالت واإليداع الخاص والطرح العام لألسهم وسندات الدين والمنتجات المهيكلة. وهو يقدم ا الخدمات البنكية االستثماريةقطاع 

 كما أنه يعمل على تكوين سيولة السوق للمنتجات ذات العائد الثابت في السوق الموازية.
 

 وهو يدير االستثمارات الرئيسية والموجودات غير األساسية وتطورات الشركات والخزينة والخدمات المشتركة المتعلقة بالمجموعة. خدمات الشركاتقطاع 
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 معلومات القطاعات )تابع( .5
 

 2021ديسمبر  31 

 

 إدارة الموجودات
الخدمات البنكية 

  المجموع خدمات الشركات االستثمارية

 
 264,707 49,476 4,478 210,753 الرسوم والعموالتصافي إيرادات 

 13,101 (3,300) 16,401 - إيرادات االستشارات
 7,198 7,198 - - صافي إيرادات الفوائد

 5,915 (2,514) 8,429 - إيرادات التداول
 - - - - إيرادات الحصة المدرجة من رسوم األداء

 103,561 103,380 - 181 إيرادات تشغيلية أخرى
 ——— ——— ——— ———— 

 394,482 154,240 29,308 210,934 مجموع اإليرادات
 ——— ——— ——— ———— 
     

 (165,985) (78,529) (10,134) (77,322) تكاليف الموظفين
 (75,946) (49,381) (7,013) (19,552) مصاريف عمومية وإدارية

 (46,014) (7,695) (6,568) (31,751) استهالك وإطفاء
 (17,780) (17,780) - - مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية

 (9,620) (3,575) (347) (5,698) مصاريف تشغيلية أخرى
 ——— ——— ——— ———— 

 (315,345) (156,960) (24,062) (134,323) مجموع المصاريف
 ——— ——— ——— ———— 

     
 79,137 (2,720) 5,246 76,611 )الخسارة( قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويلالربح / 

 654,922 655,606 (684) - )خسائر( / أرباح القيمة العادلة من االستثمارات

 2,590 2,590 - - ربح من مطلوبات مالية مشتقة
 (157,062) (157,062) - - حصة من خسارة استثمار في شركات زميلة

 (147,362) (138,899) (2,262) (6,201) تكلفة التمويل
 (407,274) (407,274) - - تكلفة تمويل مرتبطة بحاملي الوحدات

 37,733 30,216 1,847 5,670 إيرادات أخرى

 ——— ——— ———— ———— 
 62,684 (17,543) 4,147 76,080 ربح / )خسارة( السنة من العمليات الجارية

     
 8,250 8,250 - - ربح السنة من العمليات المتوقفة

     
 (46,696) (41,661) - (5,035) ربح السنة العائد إلى حصص غير مسيطرة

 ——— ——— ———— ———— 
 24,238 (50,954) 4,147 71,045 ربح / )خسارة( السنة العائدة إلى المالك

 ════ ════ ════ ════ 

 264,707 49,476 4,478 210,753 عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت(إيرادات ناشئة من 
 37,281 - - 37,281 إيرادات ناشئة من داخل المجموعة )الرسوم والعموالت(

 ——— ——— ———— ———— 
 248,034 4,478 49,476 301,988 

 ═════ ════ ═════ ═════ 
     

 
 

 2021ديسمبر  31 

 

 الموجوداتإدارة 
الخدمات البنكية 

  المجموع خدمات الشركات االستثمارية

     
 5,767,886 4,315,689 356,152 1,096,045 الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

 3,921,824 3,612,882 100,227 208,715 المطلوبات
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 العمليات المتوقفة والموجودات / المطلوبات المتعلقة ببنود مستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع في القطاع التشغيلي "خدمات الشركات".تُدرج نتائج 

 

 تتوافق السياسات المحاسبية لكل من القطاعات التشغيلية مع تلك الخاصة بالمجموعة.
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 معلومات القطاعات )تابع( .5
 

 2020ديسمبر  31 

 

 إدارة الموجودات
الخدمات البنكية 

  المجموع خدمات الشركات االستثمارية

     

 219,111 97,042 5,391 116,678 صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 29,541 385 15,972 13,184 إيرادات االستشارات
 14,880 14,880 - - صافي إيرادات الفوائد

 4,095 (457) 4,174 378 إيرادات التداول

 - - - - إيرادات الحصة المدرجة من رسوم األداء
 270,890 252,753 - 18,137 إيرادات تشغيلية أخرى

 ——— ——— ——— ———— 
 538,517 364,603 25,537 148,377 مجموع اإليرادات

 ——— ——— ——— ———— 
     

 (140,825) ( 62,984) ( 13,811) ( 64,030) تكاليف الموظفين
 - - - - حصة الموظفين المدرجة من رسوم األداء

 ( 72,367) ( 36,581) (7,135) ( 28,651) مصاريف عمومية وإدارية

 ( 52,140) ( 12,911) (7,945) ( 31,284) استهالك وإطفاء
 (4,825) (2,473) 269 (2,621) مخصص خسائر االنخفاض في قيمة أدوات مالية

 ( 26,772) ( 28,377) 686 919 أخرىمصاريف تشغيلية 
 ——— ——— ——— ———— 

 (296,929) (143,326) ( 27,936) (125,667) مجموع المصاريف

 ——— ——— ——— ———— 
     

 241,588 221,277 (2,399) 22,710 الربح / )الخسارة( قبل اإليرادات األخرى وتكلفة التمويل
 (255,198) (254,565) (1,107) 474 االستثماراتخسائر القيمة العادلة من 

 (3,505) (3,505) - - خسارة من مطلوبات مالية مشتقة
 80,182 80,182 - - حصة في ربح استثمار في شركات زميلة

 (172,082) (164,966) (2,120) (4,996) تكلفة التمويل
 114,124 114,124 - - ائتمان تمويلي مرتبط بحاملي الوحدات

 152,969 118,717 1,909 32,343 إيرادات أخرى

 ——— ——— ———— ———— 
 158,078 111,264 (3,717) 50,531 ربح / )خسارة( السنة من العمليات الجارية

     
 (2,728) (2,728) - - خسارة السنة من العمليات المتوقفة

     
 ( 30,087) ( 29,605) - (482) ربح السنة العائد إلى حصص غير مسيطرة

 ——— ——— ———— ———— 
 125,263 78,931 (3,717) 50,049 ربح / )خسارة( السنة العائدة إلى المالك

 ════ ════ ════ ════ 

 211,308 97,042 5,391 108,875 إيرادات ناشئة من عمالء خارجيين )الرسوم والعموالت(
 7,803 - - 7,803 والعموالت(إيرادات ناشئة من داخل المجموعة )الرسوم 

 ——— ——— ———— ———— 
 116,678 5,391 97,042 219,111 
 ════ ════ ════ ════ 

     
 

 2020ديسمبر  31 

 

 إدارة الموجودات

الخدمات البنكية 
  المجموع خدمات الشركات االستثمارية

     

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

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

 ════ ════ ═════ ═════ 
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 اإليرادات التشغيلية      .6
 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 231,848 289,922 إيرادات الرسوم والعموالت

 29,541 13,101 إيرادات االستشارات

 4,095 5,915 إيرادات التداول

 270,890 103,561 (1-6إيرادات تشغيلية أخرى )إيضاح 

 ——— ——— 

 536,374 412,499 إيرادات

 ——— ——— 

   

 (12,737) (25,215) مصاريف الرسوم والعموالت

 ——— ——— 

 523,637 387,284 إيرادات تشغيلية
 ═════ ═════ 

 

 تشغيلية أخرىإيرادات  6-1

 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 12,693 6,292 إيرادات أخرى

 7,258 1,225 أتعاب تمثيل مجلس اإلدارة

 182,653 - ربح شراء بالمقايضة

 68,286 96,044 إيرادات توزيعات األرباح

 ——— ——— 

 103,561 270,890 

 ════ ════ 
 

 اإليرادات المتعلقة باألنشطة التشغيلية لبعض الشركات التابعة التي تختلف عن األنشطة الرئيسية لمجموعة أبوظبي المالية وشعاع.تشمل اإليرادات األخرى 
 

 مصاريف عمومية وإدارية .7
 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 (32,508) (24,012) أتعاب مهنية

 (19,035) (21,678) اإلدارة والتكنولوجيا واالتصاالت

 (6,256) (9,229) تكاليف المكتب

 (7,117) (8,720) تكاليف التسويق والهوية التجارية للشركة

 (433) (768) مصاريف رحالت عمل

 (7,018) (11,539) أخرى

 ——— ——— 

 (75,946) (72,367) 

 ═════ ═════ 

 .2020و 2021ال توجد دفعات للمساهمات االجتماعية في 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة األدوات المالية   .8

 

 

 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   

 (7,271) (10,935) تحميل على القروض والسلفيات واإليجارات التمويلية

 2,446 (6,845) )تحميل( / تحرير مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والموجودات األخرى

 ——— ——— 
 (17,780) (4,825) 

 ═════ ═════ 
 

 مصاريف تشغيلية أخرى    .9
 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 (3,324) (6,040) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 (6,270) 5,900 صافي ربح / )خسارة( صرف العمالت األجنبية

 (17,178) (9,480) أخرى

 ——— ——— 

 (9,620) (26,772) 

 ═════ ══════ 
 

 إيرادات / )مصاريف( أخرى    .10

 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 112,882 - (1-10معاملة استرداد لمرة واحدة )إيضاح 

 15,509 - عكس الحسم المستحق

 - 8,585 إيرادات منح حكومية

 4,401 - إيرادات تأجيل القروض

 (15,328) (4,320) اإليجارات التمويليةرسوم تعديل 

 16,724 - ربح من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 18,781 33,468 أخرى
 ——— ——— 

 37,733 152,969 

 ═════ ══════ 

 

 يتعلق ذلك بدفعة لمرة واحدة مرتبطة باسترداد مبلغ من معاملة سابقة نفذتها المجموعة. 10-1
 

  وودائع لدى البنوكنقد  .11
 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 
   

 47 106 نقد في الصندوق

 416,928 460,542 أرصدة لدى البنوك
 ——— ——— نقد وودائع لدى البنوك

 460,648 416,975 

 (39,709) (7,128) ناقصاً: ودائع مقيدة

 ——— ——— 

 377,266 453,520 نقد وما في حكمه

 ═════ ══════ 

 

 ( سنويًا.٪6,25إلى  ٪1,4: 2020ديسمبر  31٪ )6,25إلى  ٪1,4من  2021ديسمبر  31يتراوح معدل الفائدة على الودائع المحتفظ بها خالل السنة المنتهية في 

االحتفاظ بها كضمان مقابل التسهيالت البنكية ( لدى البنوك، والتي يتم 39,709: 2020ديسمبر  31) 7,128يشتمل النقد والودائع لدى البنوك على ودائع بقيمة 

 للمجموعة. ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتم تسجيل النقد وما في حكمه صافياً من هذه الودائع.
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى    .12

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 
   

 46,336 66,310 (1-12الخسارة )إيضاح صافية من مخصص  -ذمم مدينة تجارية 

 61,220 24,131 ذمم مدينة من صناديق مدارة

 26,479 - ذمم مدينة مقابل تداوالت غير مسّواة

 4,995 5,155 سلفيات وودائع

 12,014 9,850 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 2,256 - الحصة المدرجة من رسوم األداء

 42,242 64,737 إيرادات مستحقة

 18,750 180,857 أخرى

 ——— ——— 

 351,040 214,292 

 ════ ════ 

   صافية من مخصص الخسارة -ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة 

 127,481 98,148 ذمم مدينة تجارية وصناديق مدارة

 (19,925) (7,707) مخصص الخسارة
 ——— ——— 

 90,441 107,556 

 ════ ════ 

   الخسارة:الحركة في مخصص 

 (22,371) (19,925) الرصيد االفتتاحي 

 2,446 (6,845) )تحميل( / عكس السنة

 - 19,063 حذوفات

 ——— ——— 

 (19,925) (7,707) الرصيد الختامي 

 ════ ════ 
 
 

 

 (.23عالقة )إيضاح ( مستحق من أطراف ذات 15,860: 2020ديسمبر  31) 14,363تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ  12-1

 

 
 

 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية    .13

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   

 88,783 32,923 بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة )أ( -قروض وسلفيات 

 183,303 167,018 بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة )ب( -إيجارات تمويلية 

 74,146 36,325 خصم مخصص االنخفاض في القيمة )ج(بعد  -اإلقراض بالهامش 

 ——— ——— 

 236,266 346,232 

 ════ ════   



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية )تابع(.      13

 

   قروض وسلفيات (أ)

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   

 88,783 44,155 مجموع القروض والسلفيات

 - (11,232) القيمةمخصص االنخفاض في 
 ——— ——— 

 32,923 88,783 

 ════ ════ 

   الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة المتراكم:

 (4,323) - الرصيد االفتتاحي 

 (642) (11,232) المحمل للسنة

 4,965 - المعكوس للسنة

 ——— ——— 

 - (11,232) الرصيد الختامي 

 ════ ═════ 

 

(. يتم تكوين مخصصات للجزء غير 111,158: 2020ديسمبر  31) 39,911، تم تقييم الضمانات األساسية للقروض والسلفيات بقيمة 2021ديسمبر  31كما في 

 المغطى من القروض والسلفيات التي انخفضت قيمتها.

 

   إيجارات تمويلية (ب)

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 

   

 86,410 95,209 (1-)ب( 13التمويلية المدينة المتداولة )إيضاح ذمم اإليجارات 

 108,826 82,944 (1-)ب( 13ذمم اإليجارات التمويلية المدينة غير المتداولة )إيضاح 

 (11,933) (11,135) مخصص االنخفاض في القيمة

 ——— ——— 

 167,018 183,303 

 ══════ ════ 

   القيمة:الحركة في مخصص االنخفاض في 

 (765) (11,933) الرصيد االفتتاحي 

 (11,168) (6,728) المحمل للسنة

 - 7,526 عكوسات خالل السنة

 ——— ——— 
 (11,933) (11,135) الرصيد الختامي 

 ══════ ════ 

 

 (.171,210: 2020ديسمبر  31) 157,873بمبلغ مدرج في اإليجارات التمويلية استثمار في تمويل إسالمي )إجارة( من قبل شركة تابعة  1-)ب( 13

 

 المجموعة كمؤجّر -ترتيبات اإليجار 

 

سنوات. وعالوة على ذلك،  4و دخلت المجموعة في ترتيبات اإليجار التمويلي لتأجير بعض معداتها لعمالئها. يتراوح متوسط مدة اإليجارات التمويلية المبرمة بين سنتين

 مكاتبها إلى أطراف أخرى.قامت المجموعة بمنح جزء من 

 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية )تابع(     .13

 

 )تابع( إيجارات تمويلية )ب(
 

 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار الحد األدنى لدفعات اإليجار 

 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

ديسمبر  31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

     
 86,410 95,209 106,282 112,115 سنة واحدة فأقل

 108,826 82,944 126,716 95,535 أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 ——— ———— ——— ———— 

 207,650 232,998 178,153 195,236 

 - - (37,762) (29,497) ناقصاً: إيرادات تمويل غير مكتسبة

 ——— ———— ——— ———— 

 195,236 178,153 195,236 178,153 لدفعات اإليجار المدينةالقيمة الحالية للحد األدنى 

 (11,933) (11,135) (11,933) (11,135) مخصصات دفعات اإليجار غير القابلة للتحصيل

 ——— ———— ——— ———— 

 167,018 183,303 167,018 183,303 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

في  المضمونة للموجودات المؤجرة بموجب عقود إيجار تمويلي في نهاية فترة التقرير بال شيء. إن معدل الفائدة الضمني في عقود اإليجار ثابتتقدر القيم المتبقية غير 

  تاريخ العقد لفترة اإليجار بأكملها.
 

(. يتم تكوين مخصصات للجزء 250,011: 2020ديسمبر  31) 158,471، تم تقييم الضمانات األساسية لإليجارات التمويلية بقيمة 2021ديسمبر  31كما في 
 المنخفض القيمة من عقود اإليجار، بالصافي من الضمانات.

 

 اإلقراض بالهامش      (ج)

 

األساسية التي  ق الماليةتقوم المجموعة بمنح هوامش للعمالء بغرض التداول في األوراق المالية المدرجة. وهذه السلفيات ذات طبيعة قصيرة األجل ومضمونة باألورا

   تحتفظ بها المجموعة.
 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   

 74,774 37,455 مجموع اإلقراض بالهامش

 (628) (1,130) مخصص االنخفاض في القيمة المتراكم

 ——— ——— 

 36,325 74,146 

 ════ ════ 

   الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة المتراكم:
 (202) (628) الرصيد االفتتاحي 

 (426) (502) المحمل للسنة

 ——— ——— 

 (628) (1,130) الرصيد الختامي 

 ════ ════ 

 

(. ويتم تكوين مخصصات للجزء الذي تعّرض النخفاض 422,971: 2020ديسمبر  31) 105,904، تم تقييم األوراق المالية األساسية بقيمة 2021ديسمبر  31كما في 

   القيمة من الهوامش.في 
 

  ( تم االحتفاظ بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع مؤسسات مالية.69,915: 2020ديسمبر  31بعض األوراق المالية األساسية بقيمة ال شيء درهم )
 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية )تابع(    .13

 

 )تابع( اإلقراض بالهامش )ج(

 

 الضمانات على الموجودات:فيما يلي تأثير 

 

 2021ديسمبر  31

 أقل من حد الضمان فوق حد الضمان 

 

القيمة الدفترية 

 قيمة الضمان للموجودات

القيمة الدفترية 

 قيمة الضمان للموجودات

     

 - - 39,911 1,197 قروض وسلفيات

 35,483 80,547 122,988 77,326 إيجارات تمويلية

 - 29,141 105,904 7,184 بالهامشاإلقراض 

 ———— ———— ———— ———— 

 85,707 268,803 109,688 35,483 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 2020ديسمبر  31

 أقل من حد الضمان فوق حد الضمان 

 
القيمة الدفترية 
 قيمة الضمان للموجودات

القيمة الدفترية 
 قيمة الضمان للموجودات

     

 - 34,118 111,158 54,665 قروض وسلفيات

 46,874 66,266 203,137 117,037 إيجارات تمويلية

 - - 422,971 74,146 إقراض بالهامش

 ———— ———— ———— ———— 

 245,848 737,266 100,384 46,874 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

   استثمارات في شركات زميلة      .14
   

 أدناه الحركة في الشركات الزميلة خالل السنة:يظهر الجدول 
 

 2021ديسمبر  31 

 

قناص 
لالستثمارات 

 المحدودة
صندوق شعاع 

 ال بي 1للضيافة 
صندوق شعاع 
 1السعودية للضيافة 

شركة المرفأ للطاقة 
 القابضة ش.م.ع

أي دي كورب 
 المجموع أخرى ليمتد

        الحركة
 434,312 15,220 39,312 - - - 379,780 2021يناير  1كما في 

 17,857 - 17,857 - - - - إضافات
الشركة الزميلة الناشئة عن فقدان 

 50,275 50,275 - - - - - السيطرة
 252,380 4,330 13,684 - - - 234,366 حصة من أرباح شركات زميلة

 (409,442) - (5,689) - - - (403,753) االنخفاضات في القيمة

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 (12,991) (12,991)  - - - - والخسارة

 (28,559) - (28,559) - - - - األرباح والتوزيعات

 50,204 - - - 13,360 36,844  - معاد تصنيفه من محتفظ به للبيع

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 
 354,036 56,834 36,605 - 13,360 36,844 210,393 2021ديسمبر  31كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
        

 
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 استثمارات في شركات زميلة )تابع(     .14
 

 2020يظهر الجدول أدناه الحركة في الشركات الزميلة خالل 
 

 2020ديسمبر  31 

 

قناص 
لالستثمارات 

 المحدودة
صندوق شعاع 

 ال بي  1للضيافة 
صندوق شعاع 

 1السعودية للضيافة 
شركة المرفأ للطاقة 

 القابضة ش.م.ع
أي دي كورب 

 المجموع أخرى ليمتد
        الحركة
 693,650 22,539 78,019 237,160 19,936 51,033 284,963 2020يناير  1كما في 

 33,595 - - - - - 33,595 إضافات
 116,368 (1,133) (8,392) 75,654 (2,121) (8,862) 61,222 )خسارة( شركات زميلةحصة من ربح / 

 حصة من )خسارة( شاملة أخرى
 لشركات زميلة  

 
- 

 
- 

 
- 

 
(47,569 ) 

 
- 

 
- 

 
(47,569 ) 

 ( 36,186) (6,186) - - (8,908) ( 21,092) - االنخفاضات في القيمة

 (116,951) - ( 30,315) ( 86,636) - - - األرباح والتوزيعات
 (208,595) - - (178,609) (8,907) ( 21,079) - محتفظ به بغرض البيع

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 
 434,312 15,220 39,312 - - - 379,780 2020ديسمبر  31كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ 
        

 

للشركات  معلومات مالية موجزة عن تلك الشركات الزميلة الجوهرية للمجموعة. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في البيانات الماليةيقدم الجدول التالي 

 الزميلة ذات الصلة وليس حصة المجموعة من تلك المبالغ.

 
 2021ديسمبر  31 

 

 

قناص لالستثمارات 
 المحدودة

صندوق شعاع 
 ال بي 1للضيافة 

صندوق شعاع 
 السعودية للضيافة

1 
شركة المرفأ للطاقة 
 القابضة ش.م.ع

 

أي دي كورب 
 ليمتد

 
 أخرى

 
 المجموع

        بيان المركز المالي الموجز
        الموجودات

 1,002,066 54,153 421,923 - 265,662 294 260,034 متداولة -
 2,193,707 232,977 - - 40,379 137,073 1,783,278 غير متداولة -

 3,195,773 287,130 421,923 - 306,041 137,367 2,043,312 مجموع الموجودات

        المطلوبات
 286,368 66,625 10,757 - 125,656 779 82,551 متداولة -

 229,339 512 - - - - 228,827 غير متداولة -

 515,707 67,137 10,757 - 125,656 779 311,378 مجموع المطلوبات
        

 2,639,687 219,993 411,166 - 140,006 136,588 1,731,934 صافي الموجودات 

        
        بيان الدخل الشامل الموجز

 1,050,469 120,129 74,146 - 34,498 2,185 819,511 إيرادات
 ═════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

        
 784,103 38,677 73,840 - 9,829 2,185 659,572 ربح السنة

 - - - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 784,103 38,677 73,840 - 9,829 2,185 659,572 مجموع الدخل الشامل للسنة
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
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 استثمارات في شركات زميلة )تابع(      .14

 
 2020ديسمبر  31 

 

 

قناص لالستثمارات 
 المحدودة

صندوق شعاع 
 ال بي 1للضيافة 

صندوق شعاع 
 السعودية للضيافة

1 
شركة المرفأ للطاقة 
 القابضة ش.م.ع

 

أي دي كورب 
 ليمتد

 
 أخرى

 
 المجموع

        بيان المركز المالي الموجز
        الموجودات

 9,541,174 7,499,124 311,224 516,654 16,378 294 1,197,500 متداولة -
 7,850,854 2,432,266 - 4,864,983 306,381 129,212 118,012 غير متداولة -

 17,392,028 9,931,390 311,224 5,381,637 322,759 129,506 1,315,512 مجموع الموجودات
        المطلوبات

 8,411,458 7,553,038 6,534 662,401 18,981 782 169,722 متداولة -
 5,530,814 990,779  4,415,073 120,087 - 4,875 غير متداولة -

 13,942,272 8,543,817 6,534 5,077,474 139,068 782 174,597 مجموع المطلوبات

        

 3,449,756 1,387,573 304,690 304,163 183,691 128,724 1,140,915 صافي الموجودات 

        
        بيان الدخل الشامل الموجز

 1,133,699 471,446 (7,323) 786,279 (56,783) (65,227) 5,307 إيرادات
 ═════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

        
 269,522 (23,951) (10,878) 297,635 (92,982) (65,227) 164,925 ربح / )خسارة( السنة

 (237,847) - - (237,847) - - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة
 ——— ——— ——— ———  ——— ——— 

مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة 
 للسنة

 
164,925 

 
(65,227) 

 
(92,982) 

 
59,788 

 
(10,878) 

 
(23,951) 

 
31,675 

 ═════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 
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 ممتلكات ومعدات .15

 

 2021ديسمبر  31 

 

 
تحسينات على عقار 

 أرض ومبان أثاث وتجهيزات مركبات مكتبيةمعدات  مستأجر

أعمال فنية 
 ورسومات

موجودات حق 
 المجموع االستخدام

         

         التكلفة

 86,953 47,170 1,357 2,551 5,841 857 8,277 20,900 الرصيد في بداية السنة

 22,055 16,019 - - 367 487 4,112 1,070 إضافات

 - -  - (3,056) - 3,484 (428) تحويالت

 (16,160) (8,415) (1) - (69) (286) (167) (7,222) استبعادات

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 92,848 54,774 1,356 2,551 3,083 1,058 15,706 14,320 الرصيد في نهاية السنة

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

         

         االستهالك المتراكم
 44,191 22,864 - 224 4,914 505 7,856 7,828 الرصيد في بداية السنة

 22,116 15,625 3 77 569 219 1,808 3,815 محمّل للسنة

 - - - - (4,207) - 4,570 (363) تحويالت

 (7,821) (4,498) - - (16) (141) (156) (3,010) استبعادات

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 58,486 33,991 3 301 1,260 583 14,079 8,270 الرصيد في نهاية السنة

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

         صافي القيمة الدفترية

 34,362 20,783 1,353 2,250 1,823 475 1,627 6,050 الرصيد في نهاية السنة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ممتلكات ومعدات )تابع( .15

 

 2020ديسمبر  31 

 

 

تحسينات على عقار 

 أعمال فنية ورسومات أرض ومبان أثاث وتجهيزات مركبات معدات مكتبية مستأجر 

موجودات حق 
 المجموع االستخدام

         التكلفة

 92,869 48,071 1,357 10,380 5,841 771 6,435 20,014 الرصيد في بداية السنة

 5,434 1,377 - - - 190 2,387 1,480 إضافات

 (154) (154) - - - - - - تحويالت

 (2,789) (2,124) - - - (1) (346) (318) استبعادات

 (4,670) - - (4,088) - (103) (199) (280) تحويل إلى محتفظ بها للبيع

 (3,741) - - (3,741) - - - - االنخفاض في القيمة

 4 - - - - - - 4 تحويل أسعار الصرف

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 86,953 47,170 1,357 2,551 5,841 857 8,277 20,900 الرصيد في نهاية السنة

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

         

         االستهالك المتراكم

 19,177 10,207 - 193 2,853 287 3,394 2,243 الرصيد في بداية السنة

 26,904 13,952 - 31 2,061 214 4,666 5,980 محمّل للسنة

 (1,890) (1,295) - - - 4 (204) (395) استبعادات

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 44,191 22,864 - 224 4,914 505 7,856 7,828 الرصيد في نهاية السنة

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

         صافي القيمة الدفترية

 42,762 24,306 1,357 2,327 927 352 421 13,072 الرصيد في نهاية السنة

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ممتلكات ومعدات )تابع( .15

 

 المدرجة بأنواع الموجودات التالية:ترتبط موجودات حق االستخدام  15-1

 

 
 ديسمبر  31

2021 

 ديسمبر  31
2020 

   

   

 47,170 54,776 مباٍن )*(

 - - معدات مكتبية

 ——— ———— 

 47,170 54,776 (15مجموع موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 ══════ ══════ 

 

 (.15أطراف أخرى من الباطن وقد تم تعديل ذلك مقابل موجودات حق االستخدام المدرجة )إيضاح قامت المجموعة بتأجير جزء من العقار المؤجر إلى  )*(

 

 (.15يتعلق مصروف االستهالك لموجودات حق االستخدام بشكل رئيسي بالمكاتب )اإليضاح  15-2

 

 
 ديسمبر 31

2021 
 ديسمبر 31

2020 

   

 13,952 15,625 مبانٍ 

 - - معدات مكتبية

 ———— ———— 

 15,625 13,952 

 ══════ ══════ 

 

 شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة .16

 

 2021ديسمبر  31 

 الشهرة 

العالمة التجارية / 
 المجموع الرخص التجارية عالقات العمالء االسم التجاري

      التكلفة

 1,280,191 18,807 215,249 15,573 1,030,562 الرصيد في بداية السنة

 (5,886) - - - (5,886) تحويل العمالت األجنبيةأثر 

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 1,274,305 18,807 215,249 15,573 1,024,676 الرصيد في نهاية السنة

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      اإلطفاء المتراكم

 38,394 7 37,226 1,161 - الرصيد في بداية السنة

 23,897 - 22,994 903 - للسنةمحمّل 

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 62,291 7 60,220 2,064 - الرصيد في نهاية السنة

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      صافي القيمة الدفترية

 1,212,014 18,800 155,029 13,509 1,024,676 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة )تابع( .16

 

 2020ديسمبر  31 

 الشهرة 

العالمة التجارية / 
 المجموع الرخص التجارية عالقات العمالء االسم التجاري

      التكلفة

 1,271,754 23,277 215,500 16,760 1,016,217 الرصيد في بداية السنة

 (9,533) (4,470) - (1,187) (3,876) االنخفاض في القيمة

 18,221 - - - 18,221 أثر تحويل العمالت األجنبية

 (251) - (251) - - استبعادات

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 1,280,191 18,807 215,249 15,573 1,030,562 الرصيد في نهاية السنة

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      اإلطفاء المتراكم

 13,174 7 12,910 257 - الرصيد في بداية السنة

 25,236 - 24,332 904 - محمّل للسنة

 (16) - (16) - - استبعادات

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 38,394 7 37,226 1,161 - الرصيد في نهاية السنة

 ———— ———— ———— ———— ———— 

      

      صافي القيمة الدفترية

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
االستثمارية واالستحواذ على الشركات التابعة كجزء من اندماج األعمال يشمل ذلك الشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة التي نشأت عند توقف حالة المنشأة 

الخبرة واإلمكانات األخرى للقوى وال سيما من عمليات التعاون المتوقعة واإلدارة الفعالة لألعمال والمعايير العالية للسياسات وااللتزام باإلطار التنظيمي والنزاهة و

الشهرة المعترف بها فائض القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على الحصة المتناسبة المستحوذ عليها في صافي  العاملة واإلدارة. ووفقا لذلك، تمثل

   الموجودات القابلة للتحديد.
 

ا. قيمت اإلدارة القيمة  القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد من خالل القيمة تقوم المجموعة بإجراء اختبارات انخفاض القيمة على الشهرة والتراخيص التجارية سنويً

يا للمجموعة والتي تغطي فترة المستخدمة. تم تحديد حسابات القيمة المستخدمة من خالل توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العل

مطبق على توقعات التدفقات النقدية تكلفة رأس المال المعدلة بعالوة الخطر المناسبة للوحدات المولدة للنقد. تم تتراوح من سنة إلى أربع سنوات. يمثل معدل الخصم ال

إن وجد،  ويتم تسجيل التعديل الناتج،تقييم االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد لضمان مدى معقولية القيمة المستخدمة 

اض في قيمة الشهرة في بيان الدخل الموحد. كما قامت المجموعة بتحليل الحساسية بتغيير المعطيات الرئيسية بهامش معقول. خلصت المجموعة إلى عدم وجود انخف

 : ال شيء(.2020ديسمبر  31) 2021والموجودات غير الملموسة في 
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 ملموسة )تابع(الشهرة وموجودات أخرى غير  .16

 

المخصصة لكل وحدة توليد نقد باإلضافة إلى المعطيات  2021ديسمبر  31فيما يلي ملخص القيمة الدفترية للشهرة والتراخيص التجارية وعالقات العمالء كما في 

 الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة المستخدمة وتحليل الحساسية على النحو التالي:

 

 2021ديسمبر  31 

 عالقات العمالء الشهرة وحدات توليد النقد

العالمة التجارية / 

 االسم التجاري

الرخص 

 معدل النمو معدل الخصم التجارية

التغير في معدل 

 ٪1الخصم +

التغير في معدل 

 ٪1-النمو 

 (157,415) (171,567) ٪1,5 ٪4,5 - - 99,111 254,607 أستريا -إدارة الموجودات 

نورث  -الموجودات إدارة 
 - (53,462) - ٪4,5 - 3,077 - 242,814 أكر

 -إدارة الموجودات 
 (28,786) (40,147) ٪2,0 ٪15,0 5,300 4,378 24,283 197,470 العقارات

الخدمات البنكية 
 (20,873) (29,769) ٪2,0 ٪16,0 4,000 2,347 - 162,215 االستثمارية

 (11,060) (15,777) ٪2,5 ٪15,5 9,200 2,181 19,316 81,155 إن سي إم

 (10,560) (14,883) ٪2,0 ٪15,5 - 1,526 12,318 58,244 التداول بدخل ثابت

 (26,633) (37,085) ٪2,0 ٪15,5 300 - - 28,171 الحلول االستثمارية

 ———— ———— ——— ———     

 1,024,676 155,028 13,509 18,800     

 ══════ ══════ ════ ═══     

 

 2020ديسمبر  31 

 وحدات توليد النقد
 

 الشهرة
 

 عالقات العمالء

 
العالمة التجارية / 

 االسم التجاري

 
الرخص 
 معدل النمو معدل الخصم التجارية

التغير في معدل 
الخصم بنسبة 

+1٪ 

التغير في معدل 
-النمو بنسبة 

1٪ 

         

 أستريا -إدارة الموجودات 

 

257,846 

 

104,444 

 

3,208 

 

- 5,5٪ 

 

1,5٪ (84,846 ) (80,331 ) 
نورث  -إدارة الموجودات 

 أكر
 

245,067 
 

4,261 
 
- 

 
- 6,0٪ - 

 
6,435 

 
- 

 -إدارة الموجودات 
 العقارات

 
197,468 

 
33,683 

 
4,627 

 
5,300 

 
15,0٪ 

 
2,0٪ 

 
(81,828 ) 

 
(51,649 ) 

الخدمات البنكية 
 (7,797) ( 13,582) ٪2,0 ٪0. 16 4,000 2,481 - 162,215 االستثمارية

 (9,576) ( 15,350) ٪2,5 ٪15,5 9,200 2,354 22,083 81,313 إن سي إم
 التداول 

 بدخل ثابت
 

58,746 
 

13,552 
 

1,742 
 
- 

 
15,5٪ 

 
2,0٪ 

 
(7,800) 

 
(4,758) 

 الحلول 
 االستثمارية

 
27,907 

 
- 

 
- 

 
300 15,5٪ 

 
2,0٪ 

 
(31,282 ) 

 
(20,685 ) 

 ———— ———— ——— ———     

 1,030,562 178,023 14,412 18,800     

 ══════ ══════ ════ ════     
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 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى .17

 

   تشتمل الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى على التالي:
 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   

 11,554 9,701 ذمم دائنة للعمالء
 37,658 20,501 ودائع العمالء

 79,203 84,096 مستحقات

 40,014 40,399 (1-17مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 63,825 41,562 (2-17اتفاقيات إعادة شراء )إيضاح 

 122,985 226,893 ذمم دائنة مقابل عمليات االستحواذ

 33,470 33,457 توزيعات األرباح مستحقة الدفع غير المطالب بها

 1,859 1,610 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9,415 1,340 الحصة المدرجة من رسوم األداء المحققة المستحقة الدفع للموظفين

 19,147 18,493 مكافآت نهاية الخدمة

 3,539 9,844 (3-17مخصصات )إيضاح 

 4,519 2,117 مطلوبات مالية مشتقة

 7,722 7,053 إيرادات مؤجلة

 76,250 305,026 ذمم دائنة أخرى

 ——— ———— 

 802,092 511,160 

 ══════ ═════ 
 

  مطلوبات إيجار 17-1
 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 
   

 13,945 10,734 متداولة

 26,069 29,665 غير متداولة

 ——— ——— 
 40,399 40,014 
 ══════ ════ 

 

 فيما يتعلق بتأجير مساحات مكتبية للمجموعة. 16يمثل هذا البند االلتزام المعترف به عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 اتفاقيات إعادة الشراء   17-2

 
المالية المبيعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء كموجودات مرهونة. تمثل مطلوبات ناتجة عن اتفاقيات إعادة شراء مبرمة مع مؤسسات مالية. يتم اإلفصاح عن األوراق 

 وتدرج المبالغ المقبوضة من األطراف المقابلة كمطلوبات.

 

 الحركة في المخصصات 17-3

 

 

 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 16,606 3,539 يناير 1كما في 

 (13,067) 6,305 المحمّل على / )المحرر في( الربح أو الخسارة

 ——— ——— 

 3,539 9,844 ديسمبر 31كما في 

 ══════ ════ 

 

 شهًرا بعد نهاية فترة التقرير. 12، خالل 25يتوقع تسوية كافة األرصدة األخرى المذكورة أعاله، باستثناء تلك المدرجة في اإليضاح  17-4
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 مطلوبات مالية أخرى .18

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   

 92,395 81,707 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا

 57,588 66,560 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا

 ——— ——— 
 148,267 149,983 

 ═════ ═════ 

 

  يشمل هذا البند شهادات االستثمار ألجل واستثمارات الوكالة المصدرة، وكذلك التزامات الدين األخرى.
 

 قروض .19

 

 القروض في نهاية فترة التقرير:فيما يلي 

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   مضمونة

 1,519,267 1,122,623 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 61,572 45,579 (1-19مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى )إيضاح 

 77,079 33,007 أخرى

 ———— ———— 
 1,201,209 1,657,918 

   غير مضمونة

 86,559 75,226 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 30,247 15,062 مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية أخرى

 499,317 543,944 (1-19سندات دائنة )إيضاح 

 121,660 149,978 (2-19و 1-19أخرى )إيضاح 

 ———— ———— 

 784,210 737,783 

 ———— ———— 

 1,985,419 2,395,701 

 ══════ ══════ 

 

: 2020سنوياً ) ٪9,5إلى  ٪7,3( المستحقة ألطراف ذات عالقة بمعدل فائدة 157,430: 2020ديسمبر  31) 45,540يتضمن هذا البند القروض البالغة  19-1

   سنوياً(. ٪9,5إلى  7,3
الجهة التنظيمية الخاصة بها لتمويل ودعم ( متعلق بالتمويل الذي حصلت عليه شركة تابعة من 57,565: 2020ديسمبر  31) 112,401يشمل ذلك مبلغ  19-2

 نشاط إقراض المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم للشركة التابعة.
 ( على السندات مستحقة الدفع.18,787: 2020ديسمبر  31) 41,895تتضمن تكلفة التمويل فائدة قدرها    19-3

 

 فيما يلي آجال استحقاق القروض في نهاية السنة:

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   مضمونة

 895,471 803,754 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا

 762,447 397,455 مستحقة السداد بعد اثني عشر شهرا

 ———— ———— 

 1,201,209 1,657,918 

   غير مضمونة

 98,722 82,011 مستحقة السداد خالل اثني عشر شهرا

 639,061 702,199 شهرامستحقة السداد بعد اثني عشر 

 ———— ———— 
 784,210 737,783 

 ———— ———— 

 1,985,419 2,395,701 

 ══════ ══════ 

 

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
 

 
62 

 

 قروض )تابع( .19

 

 ملخص ترتيبات القروض: 19-4

 

 2021ديسمبر  31

 الضمان معدل الفائدة/ الربح الفعلي فترة االستحقاق األصلية  مبلغ التسهيل  نوع التسهيل

     

 1,133,859 ٪9,5 - ٪1,5 سنوات 7إلى  0بين  622,164 قرض ألجل

 - ٪07,5 سنوات 3إلى  2بين  543,944 سندات

 1,564,705 ٪9 - ٪3 سنوات 5إلى  0بين  752,913 تسهيل مرابحة

 84,987 ٪5 - ٪4 خالل سنة واحدة 66,398 تسهيل قابل للتجديد

 ————   ———— 

 1,985,419   2,783,551 

 ══════   ══════ 

 

 2020ديسمبر  31

 الضمان معدل الفائدة/ الربح الفعلي  فترة االستحقاق األصلية مبلغ التسهيل نوع التسهيل

     

 1,107,101 ٪9,5 - ٪1,5 سنوات 7إلى  0بين  941,323 قرض ألجل

 - ٪07,5 سنوات 3إلى  2بين  499,317 سندات

 986,105 ٪9 - ٪3 سنوات 5إلى  0بين  924,771 تسهيل مرابحة

 15,516 ٪5 - ٪4 خالل سنة واحدة 30,290 تسهيل قابل للتجديد

 ————   ———— 

 2,395,701   2,108,722 

 ══════   ══════ 

 

  تشتمل الضمانات بشكل رئيسي على النقد واألوراق المالية السائلة واألراضي وحصص الملكية الخاصة.
 

 تسوية المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية 19-5

 

ي تلك التي تم تصنيف تدفقاتها يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغييرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن األنشطة التمويلية. المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية ه

 فقات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية.النقدية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية في بيان التد

 
  التغيرات غير النقدية    

 
 يناير 1في 

2021 
استحواذات من اندماج 

 األعمال
تدفقات نقدية 

 (2رسوم أخرى ) (1تمويلية )
فروق صرف العمالت 

 األجنبية
 ديسمبر 31في 

2021 
       

 1,197,849 - (14,217) (393,760) - 1,605,826 البنوكمبالغ مستحقة إلى 
 مبالغ مستحقة إلى مؤسسات مالية

 60,641 - 481 (31,659) - 91,819 أخرى  
 543,944 - (2,957) 47,584 - 499,317 سندات دائنة

 182,985 - 1,663 (17,417) - 198,739 أخرى
 ———— ———— ———— ———— ———— ———— 

 2,395,701 - (395,252) (15,030) - 1,985,419 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 قروض )تابع( .19

 

 تسوية المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية )تابع( 19-4

 
  التغيرات غير النقدية     

 
 

 
 يناير 1في 

2020 

 
استحواذات من اندماج 

 األعمال

 
تدفقات نقدية 

 (1تمويلية )
 

 (2رسوم أخرى )
فروق صرف العمالت 

 األجنبية

 
تحويل إلى 

 محتفظ بها للبيع

 
 ديسمبر 31في 

2020 
        

 1,605,826 (68,024) - 2,537 (111,911) 64,427 1,718,797 مبالغ مستحقة إلى البنوك
 مبالغ مستحقة إلى مؤسسات

 91,819 - - (73) (6,410) - 98,302 مالية أخرى  
 499,317 - - 3,322 163,617 - 332,378 سندات دائنة

 198,739 (51,422)  2,970 95,177 51,422 100,592 أخرى
 ———— ———— ———— ——— ———— ——— ———— 

 2,250,069 115,849 140,473 8,756 - (119,446) 2,395,701 
 ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ═════ ══════ 

        

 صافي التدفقات النقدية من متحصالت وسداد القروض (1)

 رسوم أخرى تتضمن مستحقات الفائدة والمبالغ المسددة (2)

 
 رأس المال .20

 

 القيمة عدد الحصص 

   

 2,535,720 2,535,720 2021ديسمبر  31

 ══════ ══════ 

   

 2,535,720 2,535,720 2020ديسمبر  31

 ══════ ══════ 

 

درهم للسهم الواحد  1سهم( بواقع  2,535,720,000: 2020ديسمبر  31سهم ) 2,535,720,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

  توزيعات األرباح.درهم للسهم الواحد(. يستحق كل سهم صوتا واحدا وله الحق في الحصول على  1: 2020ديسمبر  31)
 

من  28,107,748(. خالل السنة، باعت الشركة 28,107,748: 2020ديسمبر  31، كان لدى الشركة أسهم خزينة قائمة بمبلغ ال شيء )2021ديسمبر  31كما في 

 .31,130: ال شيء(. وكانت تكلفة هذه األسهم 2020) 19,635أسهم الخزينة بإجمالي متحصالت 
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  احتياطيات أخرى .21
 

 

احتياطي االندماج 
(21-1) 

احتياطي إعادة تقييم 
 االستثمارات

احتياطي تحوط 
التدفقات النقدية 

(21-2) 
 احتياطي 
 المجموع التحويل

      

 (1,439,146) 42,386 (50,031) (20,781) (1,410,720) 2021يناير  1كما في 

إعادة قياس استثمارات حقوق الملكية المسجلة 
 (35,134) - - (35,134) - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة 

 53,347 - 53,347 - - تحوط التدفقات النقدية

 (15,612) (15,612) - - - تحويل عمليات الشركات التابعة األجنبية

 12,093 5,806 - 6,287 - حصص غير مسيطرة

 _________ _________ _________ _________ _________ 

 14,694 (9,806) 53,347 (28,847) - )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

 _________ _________ _________ _________ _________ 

 (1,424,452) 32,580 3,316 (49,628) (1,410,720) 2021ديسمبر  31كما في 

 ══════ ═════ ═════ ═════ ═══════ 

      

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

 ══════ ════ ════ ════ ══════ 

 

ماج للمستحوذ عليه يمثل احتياطي االندماج الزيادة في قيمة المقابل المدفوع من قبل المستحوذ القانوني )شعاع( على القيمة االسمية لرأس المال قبل االند 21-1

 القانوني )مجموعة أبوظبي المالية(.

 

 .2021يشمل حصة احتياطي تحوط التدفقات النقدية لشركة زميلة والتي تم استبعادها في الربع الثاني من سنة  21-2

 
 ربحية السهــم .22

 

  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة.تم حساب الربحية األساسية للسهم الواحد من خالل قسمة صافي األرباح العائدة إلى المالك على المتوسط 
 

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

   

 127,991 35,398 الربح العائد إلى المالك من العمليات الجارية

 ——— ——— 

 125,263 24,238 الربح العائد إلى المالك

 ——— ———— 

 2,535,720 2,535,720 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ——— ——— 

   

 50,0 10,0 ربحية السهم العائدة إلى المالك من العمليات الجارية
 ═════ ═════ 

   

 50,0 10,0 ربحية السهم العائدة إلى المالك

 ═════ ═════ 

 

 األساسية.تعادل ربحية السهم  2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31إن ربحية السهم المخفضة كما في 
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  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .23
 

ن وأعضاء مجلس تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة. تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيي

آت الخاضعة للسيطرة الكاملة أو المشتركة لهؤالء األطراف أو التي يمارسون عليها تأثيراً اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والمنش

 جوهرياً.
 

ي جميع األحوال، يتوجب تقوم المجموعة بإجراء معامالتها مع األطراف ذات العالقة على أساس تجاري، ويتم اعتماد أي استثناء بشكل محدد من قبل مجلس اإلدارة. ف

ا لما تقّره كافة القوانين واللوائح ذات الصلة. عندما يكون لدى أحد أعضاء مجلس اإلدارة تضارب مصالح فع إجراء المعامالت لي أو متوقع مع األطراف ذات العالقة وفقً

يطلب منه رئيس مجلس  فيما يخص مسألة يجب أن يتم النظر فيها من قبل المجلس، ال يستطيع العضو المعني التصويت على أي قرارات ذات صلة ومن الممكن أن

 اإلدارة عدم المشاركة في نقاشات مجلس اإلدارة ذات الصلة.  
 

 كانت طبيعة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة إلى/ من األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 
   وإيجارات تمويليةقروض وتمويالت 

 92,173 42,453 شركات زميلة
 879 - كبار موظفي اإلدارة

 3,712 - مساهمون
 ——— ——— 

 42,453 96,764 
 ═════ ════ 

   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 15,860 14,363 شركات زميلة

 
 

════ 
════ 

   قروض
 88,954 45,540 شركات زميلة

 68,476 - مساهمون
 ——— ——— 

 45,540 157,430 
 ═════ ════ 

 

 فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة:

 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 
   

 3,900 2,807 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ════ ═════ 

   العليا:تعويضات اإلدارة 
 12,032 12,989 رواتب وعالوات ومنافع أخرى

 334 336 منافع التقاعد
 ——— ——— 

 13,325 12,366 
 ════ ════ 

   إيرادات محققة من أطراف ذات عالقة
 20,043 20,805 أطراف أخرى ذات عالقة

 - - شركات زميلة
 ════ ════ 

   تكلفة تمويل القروض
 2,601 2,392 شركات زميلة

 4,978 909 مساهمون
 ——— ——— 

 3,301 7,579 
 ════ ════ 

   فائدة مدفوعة على قروض
 2,390 1,793 شركات زميلة

 4,964 909 مساهمون
 ——— ——— 

 2,702 7,354 
 ═════ ═════ 

 

  درهم(. 822: 2020ديسمبر  31درهم ) 646بلغت دفعات عقد اإليجار التمويلي المستلمة من الشركات الزميلة مبلغًا وقدره 
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 األدوات المالية .24

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 24-1

 

 تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم:

 

 األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة؛األسعار المتداولة )غير المعدلة( في  المستوى األول: -

مباشر أو غير  المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظة، سواء بشكل -

 مباشر.

 جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات قابلة للمالحظة في السوق.المستوى الثالث: أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير  -

 

 يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة:

 

 2021ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

     الموجودات المالية

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,337,253 2,236 - 2,335,017 استثمارات حقوق الملكية-

 97,138 - 6,296 90,842 استثمارات ذات عائد ثابت-

 655,833 571,481 84,352 - استثمارات الصناديق-

     

     الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل 

 - - - - استثمارات حقوق الملكية-

 23,366 23,366 - - استثمارات الصناديق-

 ——--— ——--— ——--— ——--— 
 2,425,859 90,648 597,083 3,113,590 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

     المطلوبات المالية

 3,727 - 2,117 1,610 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 986,046 - 986,046 - ذمم دائنة لحاملي الوحدات

 40,399 40,399 - - التزام إيجار

 ——--— ——--— ——--— ——--— 

 1,610 988,163 40,399 1,030,172 

 ═════ ══════ ═════ ══════ 

     

(( على االستثمارات المدرجة بالقيمة 255,198: خسائر بمبلغ )2020ديسمبر  31) 654,922البالغة خالل السنة، قامت المجموعة باالعتراف بأرباح القيمة العادلة 

 .2021ديسمبر  31( خالل السنة المالية المنتهية في 155,822: 2020) 476,050العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اشترت المجموعة استثمارات بقيمة 

 
الملكية غير المشتقة للتداول وتم تصنيفها من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي، حيث  ال يتم االحتفاظ باستثمارات حقوق

المعترف بها خالل السنة ( 35,134أن المجموعة تعتبر أن هذه االستثمارات استراتيجية بطبيعتها. تتضمن هذه االستثمارات التغيرات في خسائر القيمة العادلة البالغة )

   ((.16,963: )2020ديسمبر  31)
 

 31) 870,791يمة سوقية تبلغ تتضمن استثمارات القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واستثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراقاً مالية بق

   (.19القروض )اإليضاح ( وهي مرهونة مقابل 1,324,815: 2020ديسمبر 
 

دارة الستبعاد الوحدات غير خالل السنة، قامت المجموعة ببيع استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كجزء من سياسة اإل

 سارة عند البيع حيث تم بيعها بالقيمة العادلة.. لم يتم تحقيق أي ربح أو خ13,734األساسية. كانت القيمة العادلة وقت االستبعاد تبلغ 
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 األدوات المالية )تابع( .24

 
 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  24-1

 
 2020ديسمبر  31 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 
     الموجودات المالية

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1,725,076 2,299 154 1,722,623 استثمارات حقوق الملكية-

 62,853 1,133 8,627 53,093 استثمارات ذات عائد ثابت-

 511,998 414,919 97,079 - استثمارات الصناديق-

     

     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 78,365 - - 78,365 استثمارات حقوق الملكية-

 50,707 50,707 - - استثمارات الصناديق-

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

 ════ ════ ════ ════ 

     المطلوبات المالية

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

 578,757 - 578,757 - ذمم دائنة لحاملي الوحدات

 40,014 40,014 - - التزام إيجار

 ——— ——— ——— ——— 

 1,859 583,276 40,014 625,149 

 ════ ════ ════ ════ 

     

 

 الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة

 

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

 يستخدمها أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

باستخدام أسعار السوق في األسواق النشطة أو أساليب التقييم التي تتضمن يتم تقييم االستثمارات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
جودات األساسية والتي يتم تقييمها بيانات قابلة للمالحظة وغير قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة واألموال المستثمرة في المو

ة بلة للمالحظة وغير القابلة للمالحظة. تشمل المعطيات القابلة للمالحظة أسعار السوق )من األسواق النشطة( وأسعار صرف العمالت األجنبيبالتالي بناء على البيانات القا

سيولة السوق. تم مات وحركات مؤشرات البورصة. تتضمن المعطيات غير القابلة للمالحظة افتراضات تتعلق باألداء المالي المستقبلي المتوقع ومعدالت الخصم وخصو

 ات.تقييم االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمدرجة تحت فئة المستوى الثاني باستخدام صافي قيمة الموجود



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )تابع( 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 آالف الدراهم اإلماراتية( -)العملة 
 

 
68 

 

 األدوات المالية )تابع( .24
 

 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  24-1
 

 خالل الدخل الشامل اآلخر:بالقيمة العادلة من 

 

الموجودات باستخدام أسعار التقييم أو نماذج التسعير وتتكون من األسهم المتداولة والصناديق غير المتداولة. يتم تقييم هذه يتم تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام األسعار المعروضة في األسواق النشطة وأساليب 

اطق علقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطرها واالفتراضات االقتصادية بشأن قطاع األعمال والمنأو نماذج متداولة تتضمن بيانات قابلة للمالحظة وغير قابلة للمالحظة. تتضمن المعطيات غير القابلة للمالحظة للنماذج االفتراضات المت

 التغير في االفتراضات األساسية المستخدمة في التقييم حسب فئة األداة.الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها. يوضح الجدول التالي التأثير على القيمة العادلة ألدوات المستوى الثالث الذي يعكس 

 

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

التسلسل 
الهرمي للقيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمعطيات الرئيسية 
المعطيات الهامة غير 
 الجديرة بالمالحظة

تأثير التغيرات في 
 االفتراضات األساسية

 
2021 

تأثير التغيرات في 
 االفتراضات األساسية

 
2020 

 
 

 تحليل الحساسية
عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة بالقيمة 

 العادلة

 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر  31

2020        
القيمة العادلة من خالل الربح أو 

         الخسارة

استثمارات حقوق 
 3 2,299 2,236 الملكية

صافي قيمة 
 2الموجودات

صافي قيمة 
 115 -+/ 112 -+/ الموجودات

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

          

 3 1,133 - عائد ثابت
التدفقات النقدية 

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

 كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة العادلة. على القيمة العادلة

          

 3 414,919 571,481 استثمارات الصناديق

التدفقات النقدية 
 1المخصومة

وصافي قيمة  

 2الموجودات

صافي قيمة 
الموجودات المعدلة 

 20,836 -+/ 28,574 -+/ بمخاطر السوق

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

 الخصم، يؤثر على القيمة العادلة

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

 العادلة
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل           

         اآلخر

 3 50,707 23,366 استثمارات الصناديق
صافي قيمة 
 2الموجودات

صافي قيمة 
 2,535 -+/ 1,168 -+/ الموجودات

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

كلما ارتفعت مخاطر السوق، انخفضت القيمة 
 العادلة

 

 بالمالحظة في أدوات المستوى الثالثمدخالت التقييم الجوهرية غير الجديرة 
 

 ا لخصائص كل استثمار على حدة. تدفقات النقدية المستقبلية الواردة/ الصادرة ومعدل الخصم ومعدل النمو. وقد تباينت درجة التعديل وفقتُستخدم نماذج التدفقات النقدية المخصومة في تقدير القيمة العادلة الستثماراتنا. يتضمن نموذج التدفقات النقدية افتراضات تتعلق بال1
 

 تقييم بعض أسهم حقوق الملكية الخاصة على المنافع االقتصادية التي نحصل عليها من استثمارنا. تمثل صافي قيمة الموجودات القيمة المقدرة للورقة المالية بناءً على التقييمات المستلمة من مدير االستثمار أو مدير الصندوق. يعتمد 2
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 الحركات في الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث
 

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

 2021ديسمبر  31 

 
 الرصيد في 

 2021يناير  1
المستحوذ عليه من 

 اندماج األعمال

 

 
 استبعاد إضافات 

ربح/ )خسارة( من 
 خالل الربح والخسارة

ربح/ )خسارة( من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

تحويالت من/ )إلى( 
المستويين األول 

 والثاني

 الرصيد في
 ديسمبر 31

2021 

         القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 2,236 -  (63)  - - 2,299 استثمارات حقوق الملكية

 - -  (1,133)  - - 1,133 عائد ثابت
 571,481 -  18,570  137,992 - 414,919 استثمارات الصناديق

         
         القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 23,366 - (27,341) - - - - 50,707 استثمارات الصناديق
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 469,058 - 137,992 - 17,374 (27,341) - 597,083 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ ═════ ═════ 

 

 2020ديسمبر  31 

 

 الرصيد في 
 2020يناير  1

المستحوذ عليه من 
 اندماج األعمال

 
 

 إضافات 

 
 

 استبعاد
ربح/ )خسارة( من 
 خالل الربح والخسارة

ربح/ )خسارة( من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

تحويالت من/ )إلى( 
المستويين األول 

 والثاني

 الرصيد في
 ديسمبر 31

2020 
         القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,299 - - (18,670) - - - 20,969 استثمارات حقوق الملكية

 1,133 - - 4 - - - 1,129 عائد ثابت
 414,919 - - (84,342) - 185,104 - 314,157 استثمارات الصناديق

         
         اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 50,707 - (949) - - - - 51,656 استثمارات الصناديق
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

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

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

 ديسمبر 31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   
 (103,008) 17,374 أرباح / )خسائر( محققة وغير محققة

 ═════ ═════ 
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   إدارة المخاطر المالية .25
 

 مقدمة

 

أنشطة المجموعة من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقاً لسقوف المخاطر وضوابط أخرى. تتعرض المجموعة لمخاطر تتم إدارة المخاطر المتأصلة في 

 اطر التشغيل.االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم( ومخ

 

 19-جائحة كوفيد

 

لكامل لفيروس ، كان هناك حالة من عدم اليقين واالضطراب في االقتصاد العالمي واألسواق المالية. في حين أنه من غير الممكن التنبؤ بدقة بالتأثير ا19-بسبب جائحة كوفيد

من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك مدة وشدة الجائحة وإجراءات االحتواء، أثر امتثالنا على نتائج العمليات والوضع المالي والسيولة والتدفقات النقدية بسبب العديد  19-كوفيد

 لهذه اإلجراءات على عملياتنا اليومية ويمكن أن يعطل أعمالنا وعملياتنا.

 

 هيكل إدارة المخاطر

 
   ويدرك أهمية إدارة المخاطر بما يتماشى مع رغبة المساهمين بالمخاطرة.  يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية المطلقة عن تحديد ومراقبة المخاطر المتعلقة بأنشطة المجموعة

 

تابعة. ومع ذلك، يتم  تم تفويض صالحية وضع قواعد على مستوى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان والسيولة ومخاطر السوق إلى لجان الحوكمة بالمجموعة ولكل شركة

   لجان إدارة المجموعة والتي تضمن االلتزام بقواعد المجموعة.مراقبة المخاطر على نطاق المؤسسة من قبل 
 

 مخاطر االئتمان

 

يتم وضع قواعد للحد من التعرض  يتم التحكم في مخاطر االئتمان، أو مخاطر الخسارة بسبب التعثر في السداد، من خالل تطبيق الموافقات على االئتمان وإجراءات المراقبة.

مة س اإلدارة ويتم تفويض الصالحيات إلى لجان الحوكمة لوضع قواعد حسب األعمال واالستراتيجية. تتم مراقبة وإدارة االلتزام بالحدود العالمخاطر االئتمان من قبل مجل

 وشروط الترخيص والتركيز والضمانات بشكل مستقل بواسطة إدارة المخاطر.

 

ا للسياسات واإلرشادات الداخلية تشرف إدارة المخاطر على حالة الذمم المدينة والتعرضات  واألحكام ويتم اعتماد خطوات التخفيف ألي أرصدة تعتبر مشكوك فيها وفقً

 والتنظيمية.

 

 إدارة مخاطر االئتمان

 
في ظروف السوق  إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض يختلف باختالف التغيرات

التعثر ونسب الخسارة المرتبطة والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث 

  تعثر، والخسارة الناجمة عن التعثر.بها. وتقيس المجموعة مخاطر االئتمان باستخدام احتمالية التعثر، ومستوى التعرض الناتج عن ال
 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19-تأثير فيروس كوفيد

 

بمراجعة تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناءً على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. وعليه، قامت المجموعة  9يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في ضوء المعلومات  9على معطيات وافتراضات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  19-التأثير المحتمل لتفشي فيروس كوفيد

ج التأثيرات في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة، مما يجعل من الصعب إدرا 19-المتاحة. وعموماً، فإن وضع كوفيد

لمعقول، قامت المجموعة بتعديل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراكاً بأنه من المتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثير على بيئة االقتصاد الكلي بما يتجاوز نطاق الشك ا

 ية المتوقعة على أساس المعلومات المتاحة.عوامل االقتصاد الكلي في نموذج الخسائر االئتمان

 

 .19-قامت المجموعة بإعادة تقييم التعرضات كما في نهاية الفترة ولم تالحظ أي تدهور كبير في مخاطر االئتمان بسبب فيروس كوفيد
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 تصنيفات مخاطر االئتمان

 

االحتفاظ بتصنيفات دقيقة ومنتظمة للمخاطر على مستوى محفظة االئتمان مما يسهل التركيز على إدارة المخاطر المتاحة ومقارنة التعرضات تنص سياسة المجموعة على 

السوق من أجل توفير  لجة مناالئتمانية في كل قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية والمنتجات. إن نظام التصنيف مدعوم بتحليالت مالية متنوعة مصحوبة بمعلومات معا

لسياسة التصنيف لدى المجموعة. المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. وقد صُممت جميع تصنيفات الخطر الداخلية لكي تناسب الفئات المختلفة وهي مشتقة وفقاً 

 االئتماني بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى. كما تخضع تصنيفات الخطر المعنية للتقييم والتحديث بانتظام. يتم معايرة درجات التقييم 
 

 يتم استخدام البيانات التالية عادةً لرصد حاالت تعرض المجموعة:

المالية المدققة وحسابات اإلدارة على سبيل المثال، البيانات  -المعلومات التي يتم الحصول عليها عند منح التسهيالت وأثناء المراجعة الدورية لملفات العمالء  ●

  والموازنات والتوقعات.

 طلبات ومنح اإلمهال. ●

 التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية. ●

 استخدام الحد الممنوح. ●

 يشمل التعثر وكذلك مجموعة من المتغيرات حول معدالت السداد. -سجل السداد  ●

 

عرضات وكيفية التنبؤ بتغيرها المجموعة بتحليل جميع البيانات التي يتم جمعها باستخدام نماذج إحصائية وتقدير احتمال التعثر في السداد على مدار العمر المتبقي للتتقوم 

نفط ومؤشرات السلع غير النفطية وغيرها. تقوم المجموعة بمرور الوقت. وتشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه العملية البيانات االقتصادية الكلية مثل أسعار ال

 قعات المحتملة األخرى.بإنشاء سيناريو "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي من سيناريوهات التو

 
 ئتمانيةتعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها اال

 

 ر من المعايير التالية:تحدد المجموعة األداة المالية على أنها متعثرة بما يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية، عندما تستوفي واحدًا أو أكث

 

 يوماً. 90تأخر المقترض في سداد دفعاته التعاقدية ألكثر من  ●

السداد، مما يدل على أن المقترض يواجه صعوبات مالية كبيرة. يُستدل على ذلك في حاالت مثل اإلمهال طويل األجل يفي المقترض بمعايير عدم احتمال  ●

 وإعسار المقترض وإجراءات إشهار إفالس المقترض وغيرها.

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

االئتمان عندما يكون هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يتم قياسها من خالل مقارنتها بمخاطر تعتبر المجموعة أن األداة المالية قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر 

ة ة المختلفة مثل التغييرات السلبية الكبيرالتعثر في السداد المقدرة عند النشوء. تأخذ المجموعة في االعتبار عند تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، العوامل النوعي

 اكل السيولة.في األعمال، وتمديد الفترة الممنوحة، واإلمهال الفعلي أو المتوقع أو إعادة الهيكلة، والبوادر المبكرة لمشاكل التدفقات النقدية ومش

 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

 

الضمانات بشكل أساسي على النقد واألوراق المالية السائلة واالراضي والمباني والسفن يعتمد مبلغ ونوع الضمان على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تشتمل 

 والمعدات والرهون على المركبات وحصص الملكية الخاصة.

 

ات التي يتم الحصول عليها أثناء تراقب إدارة المجموعة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقية الرئيسية وتراقب أيضاً القيمة السوقية للضمان

   مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة.
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 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

 

 باالعتبار التعزيزات االئتمانية األخرى:فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بيان المركز المالي الموحد، قبل األخذ 

 

 إجمالي الحد األقصى 
 للتعرض

 2021ديسمبر  31

إجمالي الحد األقصى 
 للتعرض

 2020ديسمبر  31

   

 416,975 460,648 نقد وودائع لدى البنوك

 234,217 358,747 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 358,793 259,763 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية

 1,009,985 1,079,158 مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

 

 اعتبارات مخاطر االئتمان

. ليس للمجموعة أي تعرض ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر ائتمان هامة ناشئة عن أي من األطراف المقابلة أو مجموعة من األطراف المقابلة ذات مخاطر ائتمان مماثلة

 مبين أدناه: 2020و 2021ديسمبر  31األوكرانية. إن التركيز الجغرافي للموجودات المالية للمجموعة في لألسواق الروسية و/أو 

 
 2021ديسمبر  31

 الموجودات
اإلمارات العربية 

 المتحدة
دول مجلس 

 التعاون الخليجي*
الشرق األوسط 
 المجموع آسيا أوروبا أمريكا الشمالية  وشمال أفريقيا**

 460,648 - 30,266 - 8,794 223,015 198,573 البنوكنقد وودائع لدى 
 351,040 - 49,170 390 17,549 15,055 268,876 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
قروض وسلفيات وإيجارات 

 236,266 - 25,454 - - 167,598 43,214 تمويلية
 ———— ———— ———— ———— ———— ——— ——— 

 510,662 405,668 26,343 390 104,890 - 1,047,954 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ════ ═════ 

 
 2020ديسمبر  31

 الموجودات
اإلمارات العربية 

 المتحدة
دول مجلس 

 التعاون الخليجي*
الشرق األوسط 
 المجموع آسيا أوروبا أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا**

 نقد وودائع لدى البنوك
 

214,046 
 

130,901 
 

5,529 
 

1,185 
 

61,276 
 

4,038 
 

416,975 
 ذمم مدينة وأرصدة مدينة 

 أخرى

 

93,135 

 

42,639 

 

18,080 

 

- 

 

48,420 

 

4 

 

202,278 
قروض وسلفيات وإيجارات 

 تمويلية
 

118,102 
 

171,927 
 

54,794 
 
6 

 
1,403 

 
- 

 
346,232 

 ———— ———— ———— ———— ———— ——— ——— 
 425,283 345,467 78,403 1,191 111,099 4,042 965,485 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ════ ═════ 

 

 منطقة مجلس التعاون الخليجي ما عدا اإلمارات العربية المتحدة *

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي واإلمارات العربية المتحدة **

 

 تحليل الجودة االئتمانية وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
 

ة موجودات من الدرجة العالية يتم وضعها تدير المجموعة الجودة االئتمانية للموجودات المالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. تمثل األرصدة النقدية والبنكية للشرك

شهًرا أو  12ائتماني عال. تحدد المجموعة، استنادًا إلى الجودة االئتمانية للموجودات المالية، ما إذا كانت معرضة لخسارة ائتمانية لمدة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف 

ارات التمويلية(. تستخدم يجلخسارة ائتمانية متوقعة على مدى العمر، وفي الحالة األخيرة، ما إذا كانت متعرضة لالنخفاض في قيمة االئتمان )القروض والسلفيات واإل

 المجموعة مصفوفة مخصصات )الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر( للذمم المدينة التجارية.

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 تحليل الجودة االئتمانية وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تابع(

 

دل المتوقعة عن الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية باستثناء )أ( يستند إجمالي القيمة الدفترية ومعال يختلف نموذج الخسائر االئتمانية 

ا بر الخصم على التدفقات النقدية التي كانت قابلة لالسترداد عند االعتراف المبدئي لألصل، بدالً من التدفقات النقدية التعاقدية و)ب( تعت الخسائر االئتمانية المتوقعة دائمً

التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند  خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر. الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية هي الموجودات المالية

تي تم االستحواذ عليها عند دمج األعمال السابق. يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات االعتراف المبدئي مثل القروض التي تتعرض لالنخفاض في القيمة وال
عة رات التراكمية في خسائر االئتمان المتوقالمالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية دائماً على أساس العمر. وبالتالي، تقوم المجموعة باالعتراف فقط بالتغي

ارة االئتمانية المتوقعة بناءً على على مدى العمر. تعرض الجداول أدناه الجودة االئتمانية للموجودات المالية للمجموعة بخالف األرصدة النقدية والبنكية ويتم إدراج الخس

   ذلك.
 

 2021ديسمبر  31 

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

موجودات 

منشأة 
ومشتراة 

تعرضت 
النخفاض في 

القيمة 
 المجموع االئتمانية

      قروض وسلفيات 
 44,155 - - - 44,155 عاملة

 - - - - - غير عاملة
 ——— ——— ——— ——— ——— 

 44,155 - - - 44,155 إجمالي القروض والسلفيات 
 (11,232) - - - (11,232) مخصص االنخفاض في القيمة

 ——— ——— ——— ——— ——— 
 32,923 - - - 32,923 القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 
 

 2020ديسمبر  31 

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

موجودات 
منشأة ومشتراة 

تعرضت 
النخفاض في 

 المجموع القيمة االئتمانية

      قروض وسلفيات

 88,783 - - - 88,783 عاملة
 - - - - - عاملةغير 

 ——— ——— ——— ——— ——— 
 88,783 - - - 88,783 إجمالي القروض والسلفيات

 - - - - - مخصص االنخفاض في القيمة
 ——— ——— ——— ——— ——— 

 88,783 - - - 88,783 القيمة الدفترية
 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 2021ديسمبر  31 إيجارات تمويلية

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة 

موجودات 

منشأة 
ومشتراة 

تعرضت 
النخفاض في 

القيمة 
 المجموع االئتمانية

      
 133,797 - - 22,193 111,604 عاملة

 44,356 44,356 - - - غير عاملة
 ——— ——— ——— ——— ——— 

 178,153 44,356 - 22,193 111,604 إيجارات تمويلية
 (11,135) (10,549) - (521) (65) االنخفاض في القيمةمخصص 

 ——— ——— ——— ——— ——— 
 167,018 33,807 - 21,672 111,539 القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 
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 2020ديسمبر  31 إيجارات تمويلية

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

موجودات 

منشأة 

ومشتراة 

تعرضت 

النخفاض في 

القيمة 

 المجموع االئتمانية

      

 178,391 - - 10,652 167,739 عاملة

 16,845 16,845 - - - غير عاملة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 195,236 16,845 - 10,652 167,739 إيجارات تمويلية

 (11,933) (9,859) - (25) (2,049) االنخفاض في القيمةمخصص 

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 183,303 6,986 - 10,627 165,690 القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 2021ديسمبر  31 اإلقراض بالهامش

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

موجودات 

منشأة 

ومشتراة 

تعرضت 

النخفاض 

في القيمة 

 المجموع االئتمانية

      

 37,097 - - - 37,097 عاملة

 358 358 - - - غير عاملة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 37,455 358 - - 37,097 اإلقراض بالهامش

 (1,130) (358) - - (772) مخصص االنخفاض في القيمة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 36,325 - - - 36,325 الدفتريةالقيمة 

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 

 2020ديسمبر  31 اإلقراض بالهامش

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

موجودات 

منشأة 

ومشتراة 

تعرضت 

النخفاض في 

القيمة 

 المجموع االئتمانية

      

 74,847 - - - 74,847 عاملة

 (73) (73) - - - غير عاملة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 74,774 (73) - - 74,847 اإلقراض بالهامش

 (628) (628) - - - مخصص االنخفاض في القيمة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 74,146 (701) - - 74,847 القيمة الدفترية

 ════ ════ ════ ════ ════ 
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 حركة مخصصات القروض والسلفيات

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 

 المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهراً 12لمدة 

المرحلة الثانية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر

المرحلة الثالثة 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر

موجودات منشأة 

ومشتراة تعرضت 

النخفاض في القيمة 

 االئتمانية

 

 المجموع

 

 المجموع

       قروض وسلفيات

 (4,323) - - - - - يناير 1الرصيد في 

 - (11,232) - - - (11,232) المحمّل للسنة -مخصص انخفاض القيمة 

 4,323 - - - - - عكس المخصص

       التغيرات في مخصص انخفاض القيمة

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة األولى  -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثانية -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثالثة -
 ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 - (11,232) - - - (11,232) ديسمبر 31الرصيد الختامي في 

 ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

 
 حركة مخصص اإليجارات التمويلية

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 

 المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهراً 12لمدة 

الثانية المرحلة 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر

المرحلة الثالثة 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر

موجودات منشأة 

ومشتراة تعرضت 

النخفاض في القيمة 

 المجموع االئتمانية

 

 المجموع

       إيجارات تمويلية

 (765) (11,933) (9,860) - (24) (2,049) يناير 1الرصيد في 

 (11,168) (6,728) (6,231) - (497) - المحمّل للسنة -مخصص انخفاض القيمة 

 - 7,526 5,542 - - 1,984 عكس المخصص
       التغيرات في مخصص انخفاض القيمة

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة األولى  -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثانية -

 - - - - - - المرحلة الثالثةتحويل إلى  -

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— 
 (11,933) (11,135) (10,549) - (521) (65) ديسمبر 31الرصيد الختامي في 

 ════ ════ ════ ════ ════ ════ 
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 حركة مخصص اإلقراض بالهامش

 

  

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31

 

 المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهراً 12لمدة 

المرحلة الثانية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر

المرحلة الثالثة 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 العمر

موجودات منشأة 

ومشتراة تعرضت 

النخفاض في القيمة 

 االئتمانية

 

 المجموع

 

 المجموع

       اإلقراض بالهامش

 (202) (628) (628) - - - يناير 1الرصيد في 

 (426) (502) (502) - - - المحمّل للسنة -مخصص انخفاض القيمة 

 - - - - - - حذوفات

 - - - - - - عكس المخصص

 - - -    التغيرات في مخصص انخفاض القيمة

 - - - - - - األولى تحويل إلى المرحلة  -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثانية -

 - - - - - - تحويل إلى المرحلة الثالثة -

 ——— ——— ——— ——— ——— ——— 

 (628) (1,130) (1,130) - - - ديسمبر 31الرصيد الختامي في 

 ════ ════ ════ ════ ════ ════ 
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   الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
 

 يبين الجدول التالي القيمة العادلة للضمانات التي تخضع للتحديث المنتظم:

 

 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

   مقابل التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة:

 11,853 131,231 ممتلكات
 522,276 34,003 العائد الثابت وحقوق الملكية

 250,011 139,052 أخرى

 ——— ——— 

 784,140 304,286 ديسمبر 31الرصيد الختامي في 
 ════ ════ 

 

الجدول أدناه. تستند مصفوفة المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن يتم تحديد مخصص الخسائر االئتمانية للذمم المدينة التجارية وفقاً لمصفوفة المخصصات الواردة في 

  .2-4سداد األصل، معدلة بالمعلومات المستقبلية كما هو موضح في اإليضاح رقم 

 

 
0-30 

 يومًا

31 - 180  

 يومًا

 180أكثر من 

 يوماً

 المجموع

 2021ديسمبر  31

 المجموع

 2020ديسمبر  31

      والصناديق المدارةالذمم المدينة التجارية 

 127,481 98,148 19,681 60,015 18,452 إجمالي القيمة الدفترية

 (19,925) (7,707) (7,707) - - الخسارة االئتمانية المتوقعة

 ——— ——— ——— ——— ——— 

 18,452 60,015 11,974 90,441 107,556 

 ════ ════ ════ ════ ════ 

 

   مخاطر السيولة
ألرصدة الدائنة األخرى تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها وتنشأ بشكل رئيسي على قروض المجموعة والذمم الدائنة وا

 والمطلوبات المالية األخرى.  
 

   إدارة مخاطر السيولة
 

  مويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبتها بشكل يومي.وبغرض الحد من هذه المخاطر، قامت المجموعة بتنويع مصادر الت
 

  اتخذت المجموعة بالفعل إجراءات مختلفة إلدارة مخاطر التمويل والسيولة بما في ذلك مراقبة التدفقات النقدية والتوقعات عن كثب.
 

إدارة رأس المال العامل ومبادرات رفع التمويل. تعتقد المجموعة أن النقد وما في حكمه الحالي يوفر درجة تعمل المجموعة على تعزيز احتياطي السيولة لديها من خالل 

 كافية من السيولة واالستقرار خالل هذا الوقت من عدم اليقين.

 

اً للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، دون تكبد خسائر غ ير مقبولة ودون التأثير ماديًا على العائد على رأس المال. تحدد يهدف نهج المجموعة إلى امتالك سيولة كافية دائمً

والتي يتم الموافقة عليها بعد  لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات الحد األدنى من معدالت السيولة ومتطلبات األرصدة النقدية

التدفقات النقدية المتوقعة وآجال السيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية. وتحتفظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة األجل ذلك من قبل المجلس. تقوم المجموعة بتبويب 

  لتغطية المتطلبات، وتتألف إلى حد كبير من ودائع سائلة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية.
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 إدارة مخاطر السيولة )تابع(

 

مقابل الحدود الموضوعة داخليًا  يتم مراقبة مقاييس مراقبة السيولة المختلفة من قبل كل من لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

الموجودات السائلة ونسبة تغطية السيولة وصافي متطلبات والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. تتمثل مقاييس السيولة الرئيسية التي تستخدمها المجموعة في رصيد 

والمطلوبات مراقبة التزام  التمويل. كما يتضمن اإلشراف على مخاطر السيولة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات

 المجموعة بتعهدات الديون.    

 

يخ استحقاق استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في تاريخ التقرير، والتي تم تحديدها على أساس االستحقاق التعاقدي المتبقي. وفي حال عدم وجود تارفيما يلي آجال 

 تعاقدي )*( للموجودات، قامت اإلدارة بعمل تقدير لتاريخ االستحقاق بناء على سيولة األصل ونيتها في ذلك.

 

 2021ديسمبر  31

 ن أقل م
 شهرا 12

1-5 
 سنوات

 أكثر من 
 المجموع الكلي سنوات 5

     

 460,648 3,035 9,748 447,865 نقد وودائع لدى البنوك

 351,040  61,909 289,131 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 236,266 - 71,809 164,457 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية

 3,090,224 - 800,533 2,289,691 خالل الربح أو الخسارة*موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 23,366 - 23,366 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*

 354,036 - 56,551 297,485 استثمارات في شركات زميلة*

 5,929 - - 5,929 موجودات البنود المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع*

 ———— ———— ———— ———— 

 4,521,539 3,035 1,023,916 3,494,558 مجموع الموجودات

 ———— ———— ———— ———— 

     
 802,092 14,313 49,373 738,406 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 148,267 - 66,560 81,707 مطلوبات مالية أخرى

 1,985,419 72,481 1,027,173 885,765 قروض

 986,046 986,046 - - دائنة لحاملي الوحدات*ذمم 

 - - - - مطلوبات مدرجة ضمن بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع*

 ———— ———— ———— ———— 

 3,921,824 1,072,840 1,143,106 1,705,878 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 ———— ———— ———— ———— 

     

 599,715 (1,069,805) (119,190) 1,788,680 صافي فجوة السيولة

 ———— ———— ———— ———— 

     

 - 599,715 1,669,490 1,788,680 2021ديسمبر  31 -فجوة السيولة المتراكمة 

 ———— ———— ———— ———— 
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 2020ديسمبر  31
 أقل من 

 شهرا 12
1-5 

 سنوات
 أكثر من 

 المجموع الكلي  سنوات 5

     

 416,975 - 7,252 409,723 نقد وودائع لدى البنوك

 214,292 - 4,652 209,640 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 346,232 - 155,902 190,330 قروض وسلفيات وإيجارات تمويلية
 2,299,927 - 415,978 1,883,949 الربح أو الخسارة*موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 129,072 - 557 128,515 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*

 434,312 - 379,779 54,533 استثمارات في شركات زميلة*

 922,943 - - 922,943 موجودات البنود المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع*

 ———— ———— ———— ———— 

 4,763,753 - 964,120 3,799,633 مجموع الموجودات

 ———— ———— ———— ———— 

     

 511,160 2,755 126,080 382,325 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 149,893 57,545 - 92,348 مطلوبات مالية أخرى

 2,395,721 245,092 1,156,415 994,214 قروض

 578,757 578,757 - - ذمم دائنة لحاملي الوحدات*

 386,534 - - 386,534 مطلوبات مدرجة ضمن بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع*

 ———— ———— ———— ———— 

 4,022,065 884,149 1,282,495 1,855,491 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 ———— ———— ———— ———— 
     

 741,688 (884,149) (318,375) 1,944,142 صافي فجوة السيولة

 ———— ———— ———— ———— 

     

 - 741,688 1,625,767 1,944,142 2020ديسمبر  31 -فجوة السيولة المتراكمة 

 ———— ———— ———— ———— 

 
 المطلوبات المالية التي تحمل فوائد:فيما يلي التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة للمجموعة على 

 
 2021ديسمبر  31 

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5 - 1 شهرا 12أقل من  

 2,154,286 203,528 1,007,975 942,783 قروض

 802,092 14,313 49,373 738,406 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 157,168 - 77,223 79,945 مطلوبات مالية أخرى

     

 2020ديسمبر  31 

 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5 - 1 شهرا 12أقل من  
 2,625,376 311,553 1,313,263 1,000,560 قروض

 511,160 2,755 126,080 382,325 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 158,505 - 69,817 88,688 مطلوبات مالية أخرى
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 المالية )تابع(إدارة المخاطر  .25

 

 مخاطر السوق

عار الفائدة وأسعار صرف العمالت مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلّب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب معطيات السوق مثل أس

  رض لحركات أسعار الفائدة والعمالت وأسعار األسهم.األجنبية وأسعار األسهم. تواجه المجموعة مخاطر السوق بسبب المراكز التي تتع
 

إن القيمة الدفترية تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية من خالل إحدى الشركات التابعة لها وإحدى الشركات الزميلة في ما يتعلق باستثمار حقوق ملكية مدرج حيث 

ا للمعيار الدولي  ، يتم تقييم االستثمار بالقيمة العادلة بشكل صحيح بسعره المدرج. ونظراً ألنه استثمار 13للتقارير المالية رقم لحقوق الملكية أقل من السعر المدرج. وفقً

 .في حقوق ملكية مدرجة، يخضع السعر لتقلبات السوق ويتم مراقبته بما يتماشى مع إرشادات إدارة مخاطر المجموعة

 

ن تعرض المجموعة لمخاطر السوق. ضمن هذه اإلرشادات، تحدد لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة أهداف يوافق مجلس اإلدارة على إرشادات االستثمار للحد م

عة بشكل مستقل األداء وتخصص المخاطر ورأس المال على مستوى المؤسسة وتوافق على قواعد االستثمار لكل نشاط أو استراتيجية. تراقب إدارة مخاطر المجمو

ا لقواعد االستثمار في كل مستوى من مستويات الشركة. يتم حل أي مشاكل أو التعرض المفرط على الفور وإبالغ لجنة الموجودات  مستوى مخاطر السوق بشكل يومي وفقً

ا، تقرر لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة ما إذا كان  ط على مستوى المؤسسة أي تحووالمطلوبات بالمجموعة لتحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ المزيد من اإلجراءات. أيضً

ا لتخفيف أي تعرضات جوهرية على مستوى المجموعة.  مطلوبً

 
 مخاطر أسعار الفائدة

المالية. ويوضح الجدول التالي مدى  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات

   اسية للتغيرات المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى على بيان األرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة.الحس
 

 2021ديسمبر  31

 صافي التعرض األدوات المالية

التأثير على الربح أو الخسارة 

 ٪50,7بسبب زيادة بنسبة 

 في الحساسية

التأثير على الربح أو 

الخسارة بسبب انخفاض 

في  ٪50,7بنسبة 

 الحساسية

التأثير على البنود 

األخرى لحقوق الملكية 

بسبب زيادة بنسبة 

 في الحساسية 50,7٪

التأثير على البنود األخرى 

لحقوق الملكية بسبب 

 ٪50,7انخفاض بنسبة 

 في الحساسية

      

 - - 14,891 (14,891) 1,985,419 قروض

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 2020ديسمبر  31

 صافي التعرض األدوات المالية

التأثير على الربح أو الخسارة 

في  ٪50,7بسبب زيادة بنسبة 

 الحساسية

التأثير على الربح أو الخسارة 

بسبب انخفاض بنسبة 

 في الحساسية 50,7٪

التأثير على البنود 
األخرى لحقوق الملكية 

بسبب زيادة بنسبة 

 في الحساسية 50,7٪

التأثير على البنود األخرى 
لحقوق الملكية بسبب 

في  ٪50,7انخفاض بنسبة 

 الحساسية

      

 - - 17,743 (17,743) 2,395,701 قروض

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

لمطلوبات المالية بيان الدخل الشامل الموحد تتمثل في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على تكاليف التمويل لسنة واحدة، وذلك استناداً إلى اإن الحساسية على 

جموعة، باستثناء التأثير الضمني على . ليس هناك تأثير على حقوق الملكية الخاصة بالم2021ديسمبر  31لغير التداول ذات أسعار الفائدة المتغيرة المحتفظ بها في 

 األرباح.

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية

 

  مخاطر صرف العمالت األجنبية هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
 

ا لإلرشادات الداخلية.المجموعة معرضة لعمالت أجنبية نتيجةً لعملياتها   المتنوعة جغرافيا والتي تتم مراقبتها من قبل اإلدارة وفقً
 

 ٪5. يشير التحليل إلى التأثير على الربح بتغير بنسبة 2021ديسمبر  31يبين الجدول أدناه العمالت األخرى التي تتعرض المجموعة لمخاطرها بشكٍل جوهري كما في 

   ، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.2021ديسمبر  31العمالت األخرى من المستويات المطبقة في في قيمة الدرهم اإلماراتي مقابل 
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 مخاطر صرف العمالت األجنبية )تابع(

 

 2021ديسمبر  31

 صافي التعرض المطلوبات الموجودات العملة األجنبية

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب زيادة 

 في الحساسية ٪5بنسبة 

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب انخفاض 

 في الحساسية ٪5بنسبة 

      

 (10,376) 10,376 207,528 211,731 419,259 جنيه إسترليني 

      دوالر سنغافوري

 (66) 66 1,323 185 1,508 جنيه مصري

 413 (413) (8,253) 8,290 37 دينار كويتي 

 (81) 81 1,612 284 1,896 يورو

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 422,700 220,490 202,209 10,110 (10,110) 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 2020ديسمبر  31

 صافي التعرض المطلوبات الموجودات العملة األجنبية

التأثير على الربح أو 
بنسبة الخسارة بسبب زيادة 

 في الحساسية 5٪

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب انخفاض 

 في الحساسية ٪5بنسبة 

      

 (10,102) 10,102 202,043 75,261 277,304 جنيه إسترليني 

 - - - - - دوالر سنغافوري

 5 (5) (109) 185 76 جنيه مصري

 327 (327) (6,534) 7,538 1,004 دينار كويتي 

 (45) 45 898 285 1,183 يورو

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 279,567 83,269 196,298 9,815 (9,815) 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 مخاطر األسعار

 

تأثير مخاطر األسعار على المجموعة مع بقاء كافة مخاطر األسعار هي مخاطر حدوث انخفاض في القيم العادلة لألوراق المالية نتيجةً للتغيرات في قيم السوق. فيما يلي 

 المتغيرات األخرى ثابتة:

 

 2021ديسمبر  31

 صافي التعرض األدوات المالية

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب زيادة 

في  ٪5بنسبة 
 الحساسية

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب 

 ٪5انخفاض بنسبة 
 في الحساسية

البنود األخرى التأثير على 
لحقوق الملكية بسبب 

في  ٪5زيادة بنسبة 
 الحساسية

التأثير على البنود األخرى 
لحقوق الملكية بسبب 

في  ٪5انخفاض بنسبة 
 الحساسية

القيمة العادلة من خالل الربح أو 

      الخسارة

 - - (116,863) 116,863 2,337,253 استثمارات حقوق الملكية

 - - (4,856) 4,856 97,138 عائد ثابت

 - - (32,792) 32,792 655,833 استثمارات الصناديق
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

      اآلخر

 (1,168) 1,168 - - 23,366 استثمارات الصناديق

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 3,113,590 154,511 (154,511) 1,168 (1,168) 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 مخاطر األسعار )تابع(

 

 2020ديسمبر  31

 األدوات المالية

 صافي 

 التعرض

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب زيادة 

في  ٪5بنسبة 
 الحساسية

التأثير على الربح أو 
الخسارة بسبب 

في  ٪5انخفاض بنسبة 
 الحساسية

التأثير على البنود األخرى 
لحقوق الملكية بسبب زيادة 

 في الحساسية ٪5بنسبة 

التأثير على البنود األخرى 
لحقوق الملكية بسبب 

في  ٪5انخفاض بنسبة 
 الحساسية

القيمة العادلة من خالل الربح أو 

      الخسارة

 - - (86,139) 86,139 1,722,777 استثمارات حقوق الملكية

 - - (3,086) 3,086 61,720 عائد ثابت

 - - (4,854) 4,854 97,079 استثمارات الصناديق

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

      اآلخر
 (3,918) 3,918 - - 78,365 استثمارات حقوق الملكية

 ———— ———— ———— ———— ———— 

 1,959,941 94,079 (94,079) 3,918 (3,918) 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لالستثمارات:

 

 2021ديسمبر  31

 الموجودات

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول مجلس 
 التعاون الخليجي

الشرق األوسط 
 المجموع آسيا أوروبا أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا

العادلة من خالل القيمة 

        الربح أو الخسارة

 2,337,253 - -  - 2,236 2,335,017 استثمارات حقوق الملكية

 97,024 - 598  - 1,616 94,810 عائد ثابت

 655,947 - 479,471  - 17,088 159,388 استثمارات الصناديق

        

القيمة العادلة من خالل 

        الدخل الشامل اآلخر

 23,366 - 23,366  - - - استثمارات الصناديق
        

 ———— ———— ———— ———— ———— ———— ——— 

 2,589,215 20,940 -  503,435 - 3,113,590 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ════ ═════ 

 

 2020ديسمبر  31

 الموجودات

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول مجلس 
 الخليجي التعاون 

الشرق األوسط 
 المجموع آسيا أوروبا أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا

القيمة العادلة من خالل 

        الربح أو الخسارة

 1,725,076 - - - - 2,299 1,722,777 استثمارات حقوق الملكية

 62,853 404 917 - 1,133 7,759 52,640 عائد ثابت

 511,998 - 305,086 31,618 - 17,034 158,260 استثمارات الصناديق

        

القيمة العادلة من خالل 

        الدخل الشامل اآلخر

 78,365 - - - - - 78,365 استثمارات حقوق الملكية

 50,707 - 50,707 - - - - استثمارات الصناديق

 ———— ———— ———— ———— ———— ——— ——— 

        
 2,012,042 27,092 1,133 31,618 356,710 404 2,428,999 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ════ ═════ 
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 مخاطر التشغيل

 

الخارجية. يتم تفويض السلطة من قبل مجلس اإلدارة إلى لجان مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل األنظمة أو الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث 

 إدارة المجموعة لوضع سياسات تشغيلية على مستوى المجموعة إلدارة بيئة المخاطر والسيطرة وتلبية توقعات مجلس اإلدارة والمساهمين.

 

سها وإدارتها ومراقبتها في المجموعة وضمان االلتزام بالسياسات على مستوى تستخدم إدارة مخاطر المجموعة إطار عمل للمخاطر والتحكم فيها لتحديد المخاطر وقيا

 المجموعة.

 

 إدارة مخاطر رأس المال

 

 إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان تمتع المجموعة بهيكل رأسمالي قوي من أجل دعم أعمالها وزيادة عوائد المساهمين.

 

قبل المجموعة االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال أعلى من الحد األدنى للمتطلبات بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض والسوق وكذلك تقتضي السياسة المتبعة من 

 لضمان التطور المستقبلي لألعمال.
 

الرفع المالي. تتم مراقبة نسبة الرفع المالي من قبل تعتبر المجموعة رأس مالها وأرباحها المحتجزة واالحتياطيات كرأس مال وتراقب هيكل رأس المال من خالل نسبة 

ا والتي تم الموافقة   عليها من قبل مجلس اإلدارة.كل من لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات مقابل الحدود الموضوعة داخليً

 

 ديونية:فيما يلي هيكل رأس المال للمجموعة فيما يتعلق بنسبة الم

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2021 2020 

   

 2,395,701 1,985,419 قروض

 11,554 9,701 ذمم دائنة للعمالء

 37,658 20,501 ودائع العمالء

 40,014 40,399 مطلوبات اإليجار

 63,825 41,562 اتفاقيات إعادة الشراء

 122,985 226,893 ذمم دائنة مقابل االستحواذ
 1,859 1,610 مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 149,983 148,267 مطلوبات مالية أخرى

 ———— ———— 

 2,823,579 2,474,352 مجموع الدين

   

 2,026,177 1,846,062 مجموع حقوق الملكية

   

 91,3 41,3 نسبة الدين إلى حقوق الملكية

 ══════ ══════ 
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 التزامات ومطلوبات طارئة .26

 

 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

   

 44,967 10,375 مطلوبات طارئة

 ════ ════ 
 

 ( فيما يتعلق بتطوير المشروع.137,883: 2020) 141,201، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2021ديسمبر  31كما في 

 

 أموال العمالء الخاضعة لإلدارة .27

 

، تمت إدارة 2021ديسمبر  31إحدى الشركات التابعة للمجموعة مرخصة كشركة خدمات مالية خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. كما في 

ا. وهذه األموال خارج بنود مليار( على سبيل األمانة، دون مخاطر على المجموعة أو الرجوع عليه 7,3: 2020ديسمبر  31مليار ) 7,8موجودات العمالء البالغة 

   الميزانية العمومية وال تشكل جزءا من موجودات المجموعة.
 

 الحصص في الشركات التابعة الجوهرية .28

 

 فيما يلي المعلومات المالية الموجزة عن الشركات التابعة الهامة ذات الحصص غير المسيطرة:

 

 مجموعة 

 شعاع كابيتال

 سباديل

 مجموعة

 سكوادرون

 مجموعة

    بيان المركز المالي الموجز

 418,524 310,306 3,141,665 الموجودات

 (40,094) (7,279) (1,972,930) المطلوبات

 ———— ———— ———— 

 378,430 303,027 1,168,735 صافي الموجودات

 ══════ ═════ ═════ 

    بيان الدخل الشامل الموجز

 39,532 13,876 196,439 إيرادات

 ════ ════ ════ 

 2,893 (4,431) 51,699 ربح / )خسارة( السنة

 - - (13,107) الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 ——— ——— ——— 

 2,893 (4,431) 38,592 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

 ════ ════ ════ 

    

 250,047 47,630 107,542 2021يناير  1 -الحصص غير المسيطرة 

 3,502 (5,611) (11,005) 2021حركة الحصص غير المسيطرة في 

 ———— ———— ———— 

 253,549 42,019 96,537 2021ديسمبر  31 -الحصص غير المسيطرة 

 ═════ ═════ ═════ 

    التدفقات النقدية الموجزة

 10,393 (4,174) 287,349 التشغيليةالتدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة 

 (1,000) (41) 660,407 التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

 (3,108) (783) (933,693) التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 ——— ——— ——— 

 6,285 (4,997) 14,062 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

 ════ ════ ════ 
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 العمليات المتوقفة .29

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2020 2021 موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 29-1

   

 214,911 5,930 موجودات محتفظ بها للبيع )*(

 708,032 - موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ———— ———— 

 5,930 922,943 

 ═════ ═════ 

   
 386,534 - مطلوبات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 29-2
 ═════ ═════ 

 

   من حصتها في تاالسا إنفستمنتس إل بي دون فقدان السيطرة وتم تسجيل التأثير الناتج في حقوق الملكية. ٪42,6، استبعدت المجموعة نسبة 2020ديسمبر  31كما في 
 

 فيما يلي تفاصيل النتائج المالية والتدفقات النقدية للعمليات المتوقفة:

 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 

   الربح من العمليات المتوقفة 29-3

   

 3,256 162,853 اإليرادات التشغيليةمجموع 

 (5,984) (154,603) مجموع المصاريف التشغيلية

 ——— ——— 

 (2,728) 8,250 ربح / )خسارة( الفترة من العمليات المتوقفة

 ════ ════ 

   

   التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة 29-4

   

 8,243 (8,016) التشغيليةالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 

 (224) 309,138 التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 (7,710) - التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 ——— ——— 

 309 301,122 صافي التدفقات النقدية الناتجة من العمليات المتوقفة
 ═════ ═════ 

 

(، واستثماراً في شركات زميلة بمبلغ 2,229: 2020ديسمبر  31الموجودات قيمة قطعة األرض المستلمة كتوزيع عيني من شركة زميلة بقيمة ال شيء )* تتضمن هذه 

ات على المدى (. وتنوي المجموعة بيع الموجود4,088وأرض بمبلغ  208,594: استثمار في شركات زميلة بمبلغ 2020ديسمبر  31) 5,930ال شيء وأرضاً بمبلغ 

 القريب.
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 فقدان السيطرة على شركات تابعة .30

 

 :2021فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركات التابعة التي تم فقدان السيطرة عليها خالل 

 

 تاالسا 

  

 765,226 الموجودات

  

 274,251 صافي الموجودات

  

  استبعاد شركة تابعةالربح من 

 122,295 المقابل المقبوض

 142,888 صافي الموجودات المستبعدة

 ———— 
 (20,593) الخسارة من االستبعاد

 ══════ 

  صافي التدفقات النقدية من استبعاد شركة تابعة

 51,076 المقابل النقدي المستلم في النقد وما في حكمه

 (28,366) حكمه المستبعدةناقصاً: أرصدة النقد وما في 

 ———— 

 22,710 صافي التدفقات النقدية الواردة

 ══════ 

 

   األحداث الالحقة .31
 

ا لنهاية السنة، تلقت إحدى الشركات التابعة للشركة إشعاًرا بإنهاء عقد جوهري. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في القيمة  الملموسة الدفترية للموجودات غير الحقً

مليون درهم والمعترف  255مليون درهم. وعالوة على ذلك، ستتم مراجعة الشهرة المصاحبة بمبلغ  95التي تم االستحواذ عليها مما سيقلل من األرباح الموحدة بحوالي 
 .2022مارس  31لفترة المنتهية في بها من قبل المجموعة مقابل استثمارها في الشركة التابعة للتحقق من وجود انخفاض محتمل في القيمة خالل ا

 

ا لنهاية السنة، أبرمت شركة زميلة للمجموعة معاملة تتضمن تخارج محفظة تاريخية من االستثمارات غير السائلة. انعكس معظم تأثير  التخارج من هذه الموجودات الحقً

( 14و 8)اإليضاحان  2021ديسمبر  31بعض القروض خالل السنة المنتهية في في القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في شركة زميلة وكذلك كانخفاض في قيمة 

. ستؤدي هذه المعاملة إلى زيادة حصص 2022مارس  31مليون درهم في البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في  32بينما يمثل التأثير المتبقي خسارة تبلغ حوالي 

نح المجموعة السيطرة على الشركة الزميلة. سيؤدي ذلك إلى االعتراف بالشركة الزميلة كشركة تابعة دون أي اعتراف بالشهرة المجموعة في الشركة الزميلة وبالتالي م

 .2022مارس  31أو ربح المقايضة. وسيتم توحيد الشركة التابعة في البيانات المالية للمجموعة خالل الفترة المنتهية في 

 

 
 األرقام المقارنة .32

 

: 2020(، ومصروفات الرسوم والعموالت )231,848: 2020العرض والفهم األفضل للمستخدمين، أعادت المجموعة عرض إيرادات الرسوم والعموالت )لغرض 

ن ( كبند واحد  ضم270,890: 2020(، وإيرادات تشغيلية أخرى )4,095: 2020(، وإيرادات التداول )29,541: 2020((، وإيرادات االستشارات )12,737)

 اإليرادات التشغيلية في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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