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 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  حد�و بيان�الدخل�الشامل�ا.
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

��hيتجزأ�من�هذه�البيانات�ا�الية�ا��٣٢إ=ى��١من�ا�رفقة�تشكل�اUيضاحات�
ً
  حدة.و ا�رفقة�جزءا

 �

      

�٣١بر�إ_ى�و أكت�١
� c٢٠١٦ديسم  

�٣١يناير�إ_ى��١
� c٢٠١٦ديسم  

�٣١بر�إ=ى�و أكت�١
  ٢٠١٥ديسم%$�

�٣١يناير�إ=ى��١
  ٢٠١٥ديسم%$�

  شهر)�١٢(  أشهر)�٣(  شهر)�١٢(  أشهر)�٣(      
  مدقق  غB$�مدقق  مدقق  غP �مدقق  إيضاحات    
              

  �١٥٤٬٤٤٦  �٤١٬٢٩٧  �١٣٢٬٩٠٠  �٢٥٬٠١٦      ائدو إيرادات�الف

  �٣٥٬٧٤٣  �٧٬٥٣٠  �٤٨٬٧٨٠  �١٠٬٩٢٦  ٢٢    hتو العمو م�و صا�ي�الرس

  )١٥(  )٩٢٣(  �١٬٥٨٦  �٧١٦      ل أو التد/�(خسائر)�باح�أر 

من�استثمارات��ي�صناديق�مدارة��خسائر 

  )١٢٬٠٠٧(  )٧٬٨٠٢(  )٩٬٤٥٩(  )١٬٥٦٣(  ٢٣    من�شعاع�

  �١٧٨٬١٦٧  �٤٠٬١٠٢  �١٧٣٬٨٠٧  �٣٥٬٠٩٥      ا�يرادات�مجموع

              

  )١٣٠٬٦٤٣(  )٣٠٬٨٢٩(  )١٢٦٬٨٢٥(  )٣١٬٣٧٠(  ٢٤    ميةو عمو مصاريف�إدارية�

  )٢٤٬٩٦٣(  )٦٬٩٣٣(  )٢٨٬٩٧٦(  )٦٬٦٠٧(      ائدو مصاريف�الف

  )٨٬٧٢٨(  )٢٬٢١٩(  )١١٬٥٦٣(  )٤٬١٨٤(  ١٣    اس! yكات�

  )١٦١٬٥٩٨(  )١٢٣٬٧٣١(  )١٤٣٬٠٦٨(  )٩٬٠٨٠(  ٢٥    صا�ي�- مخصصات�

  )٣٤٬١١١(  )٣٤٬١١١(  -  -  ٢٦    شهرةال�انخفاض�قيمة

  )٣٦٠٬٠٤٣(  )١٩٧٬٨٢٣(  )٣١٠٬٤٣٢(  )٥١٬٢٤١(      ا.صاريف�مجموع

قبل�(الخسائر)/ا,رباح��الخسارةصاTي�

  )١٨١٬٨٧٦(  )١٥٧٬٧٢١(  )١٣٦٬٦٢٥(  )١٦٬١٤٦(      من�ا#ستثمارات�ا,خرى 

              

/�اRرباح�من�اhستثمارات��(الخسائر)

اRخرى�بما�ف¯ ا�اhستثمارات��ي�شركات�

  )٨٬٣٨٣(  )٤٬٠٧٨(  �٤٬١٦٧  )٢٬٧٠٨(  ٢٧    زميلة�أخرى 

              

  )١٩٠٬٢٥٩(  )١٦١٬٧٩٩(  )١٣٢٬٤٥٨(  )١٨٬٨٥٤(      �للسنةالخسارة�للف! ة�/�

              

              العائدة�إ_ى:

  )١٩٠٬٢٥٦(  )١٦١٬٨٠٠(  )١٣٢٬٤٥٧(  )١٨٬٨٥٣(      مساهم�zالشركة�اRم

  )٣(  �١  )١(  )١(      اRطراف�غB$�ا�سيطرة

      )١٩٠٬٢٥٩(  )١٦١٬٧٩٩(  )١٣٢٬٤٥٨(  )١٨٬٨٥٤(  

              

  )٠٫١٧٩(  )٠٫١٥٢(  )٠٫١٢٤(  )٠٫٠١٨(  ٢٨    )بالدرهمللسهم�(�الخسارة

  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  حد�و بيان�الدخل�الشامل�ا.
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

��hيتجزأ�من�هذه�البيانات�ا�الية�ا��٣٢إ=ى��١من�ا�رفقة�تشكل�اUيضاحات�
ً
  حدة.و ا�رفقة�جزءا

 ��

  

   

�٣١بر�إ_ى�و أكت�١
� c٢٠١٦ديسم  

�٣١يناير�إ_ى��١
� c٢٠١٦ديسم  

�٣١بر�إ=ى�و أكت�١
  ٢٠١٥ديسم%$�

�٣١يناير�إ=ى��١
  ٢٠١٥ديسم%$�

  شهر)�١٢(  أشهر)�٣(  شهر)�١٢(  أشهر)�٣(    
  مدقق  غB$�مدقق  مدقق  غP �مدقق    
            

  )١٩٠٬٢٥٩(  )١٦١٬٧٩٩(  )١٣٢٬٤٥٨(  )١٨٬٨٥٤(    الخسارة�للف! ة�/�للسنة
            

            الدخل�الشامل�ا,خر(الخسارة)/�
            

            الخسارة:�أو د�ال¨�zسيتم�تصنيفها�hحقا�ضمن�الربح�و البن

            :صا�ي�حركة�احتياطي�إعادة�تقييم

  ٢٬٥٨٥  ٢٬٦٨٤  )٢٬٧٨١(  -    اhستثمارات�اRخرى �- ���

  -   -   )٤٦٨(  )٨٠(    ارة�من�شعاعاستثمارات��ي�صناديق�مد�- ���
            

  )٩(  )١(  ٤٨  ٤٧    يل�عمليات�أجنبية�و قات�صرف�ناتجة�عن�تحو فر 

  ٢٬٥٧٦  ٢٬٦٨٣  )٣٬٢٠١(  )٣٣(    للف! ة�/�السنة�/�الدخل�الشامل�ا,خر �(الخسارة)
            

  )١٨٧٬٦٨٣(  )١٥٩٬١١٦(  )١٣٥٬٦٥٩(  )١٨٬٨٨٧(    ع�الخسارة�الشاملة�للف! ة�/�للسنةو مجم
            

            العائدة�إ_ى�:�

  )١٨٧٬٦٧٨(  )١٥٩٬١١٦(  )١٣٥٬٦٥٨(  )١٨٬٨٨٦(    مساهم�zالشركة�اRم

  )٥(  -   )١(  )١(    اRطراف�غB$�ا�سيطرة

    )١٨٧٬٦٨٣(  )١٥٩٬١١٦(  )١٣٥٬٦٥٩(  )١٨٬٨٨٧(  

  

  

  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع
  �حدو ا.�التدفقات�النقديةبيان�

  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

  (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)

��hيتجزأ�من�هذه�البيانات�ا�الية�ا��٣٢إ=ى��١من�ا�رفقة�تشكل�اUيضاحات�
ً
  حدة.و ا�رفقة�جزءا

 ��

  

  يناير�إ_ى�١    
٣١�� c٢٠١٦ديسم  

  يناير�إ=ى�١
  ٢٠١٥ديسم%$��٣١

        شغيليةالتدفقات�النقدية�من�ا,نشطة�الت

  )١٩٠٬٢٥٩(  )١٣٢٬٤٥٨(    الخسارة�للسنة�

        تعديyت�لـ:

  �٨٬٧٢٨  �١١٬٥٦٣    اس! yكات�

  �١٢٬٠٠٧  �٩٬٤٥٩    استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�شعاع�الخسارة�من

من�استثمارات�أخرى�بما�ف¯ ا�اhستثمارات��ي�شركات�زميلة��(اRرباح)�/�الخسائر 

  �٨٬٣٨٣  )٤٬١٦٧(    أخرى 

  �١٬٨٢٧  -    تسدد�عsى�أساس�اRسهم�دفعات�

  �٣٤٬١١١  -    اطفاء�شهرة

  �١٦١٬٥٩٨  ١٤٣٬٠٦٨    صا�ي�-مخصصات�

  ٣٦٬٣٩٥  ٢٧٬٤٦٥    بات�التشغيلية�و ا.طلو دات�و جو التدفقات�النقدية�التشغيلية�قبل�التغP ات�Tي�ا.

        

        بات�التشغيلية:و ا�طلو دات�و جو التغB$ات��ي�ا�

  )٩٬٧٠٢(  �٧٠٧    أرصدة�مدينة�أخرى و م�مدينة�(الزيادة)��ي�ذمالنقص�/�

  )٢٧٤٬٦١٩(  �٢٠٩٬١٧٢    يsيو د�إيجار�تمو عقو سلفيات�و ض�و (الزيادة)��ي�قر النقص�/�

  �٦٥٬٦١١  )٦٬٧٩٧(    أرصدة�دائنة�أخرى و الزيادة��ي�ذمم�دائنة�(النقص)�/�

  )٩٬٧٩٤(  �٨٩٬٣٣٤    صناديق�مدارة�من�شعاع�اذ�عsى)و اhسu$داد�من�/�(اhستح�صا�ي

  )١٩٢٬١٠٩(  ٣١٩٬٨٨١    (ا.ستخدم�Tي)�ا,نشطة�التشغيلية�الناتج�من�/�صاTي�النقد

        

        التدفقات�النقدية�من�ا,نشطة�ا#ستثمارية

  )٢٣٬٠٠٢(  )٨٥٬٥٩٨(    من�بيع�استثمارات�اخرى شراء�صا�ي�

  ٤٬٨٠٠  ٤٬٧٦٠    أرباح�من�شركات�زميلةزيعات�و ت

  )١٠٬٣٢٥(  )٤٬٥١٤(    �معداتو صا�ي�شراء�ممتلكات�

  )٢٨٬٥٢٧(  )٨٥٬٣٥٢(    ا,نشطة�ا#ستثمارية�صاTي�النقد�ا.ستخدم�Tي

        

        يليةو التدفقات�النقدية�من�ا,نشطة�التم

  ١١٨٬١٤٢  )١٥٦٬٤٣٠(    ك�الدائنةو �ي�ا�بالغ�ا�ستحقة�للبن�(النقص)�/�الزيادة

  )١٤٥(  )٤٠(    زيع�إ=ى�أطراف�غB$�مسيطرةو ت

  ١١٧٬٩٩٧  )١٥٦٬٤٧٠(    يليةو الناتج�من�ا,نشطة�التم�/�(ا.ستخدم�Tي)�صاTي�النقد

        

  )١٠٢٬٦٣٩(  ٧٨٬٠٥٩    ما�يعادلهو (النقص)�Tي�النقد�الزيادة�/�صاTي�

  )٧(  ٧٠    يل�عمyت�أجنبيةو تح

  ٣٤٠٬٨٤١  ٢٣٨٬١٩٥    ما�يعادله��ي�بداية�السنةو النقد�

  ٢٣٨٬١٩٥  ٣١٦٬٣٢٤    )٧ما�يعادله�Tي���اية�السنة�(إيضاح�و النقد�

        

        زيعات�ا,رباحو تو ائد�و التدفقات�النقدية�التشغيلية�من�الف

  ١٥٤٬١٢٦  ١٣٢٬٧٠٦    ضةو الفائدة�ا�قب

  )٢٠٬٩٧٦(  )٢٩٬٢٦٧(    عةو الفائدة�ا�دف

  ٤٬٨٠٠  ٤٬٧٦٠    ضةو اRرباح�ا�قب

  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  ت� ي�حقوق�ا�لكية�ا�وحد�بيان�التغ��ا
  ٢٠١٦ديسم����٣١للسنة�ا	ن��ية��ي�

 (العملة:�آ(ف�دراهم�ا%مارات�العربية�ا	تحدة)
  

��٣٢إ6ى��١تشكل�ا%يضاحات�من�
ً
  من�هذه�البيانات�ا	الية�ا	وحدة.�(�يتجزأا	رفقة�جزءا

 ��

   ق�ملكية�مساهمي�الشركة�ا"مو حق  

  جموعا	

�اHطراف
��Iغ

  ع�و ا	جم  ا	سيطرة

احتياطي�
يل�و تح

  العمOت

احتياطي�
إعادة�تقييم�
  ا(ستثمارات

خسائر�
  نيو احتياطي�قان  م�Wاكمة

أسهم�برنامج�
يلة�و افز�طو الح

   رأس�ا	ال�  ظفIنو اHجل�للم

                    
  ٢٠١٥يناير���١ي��الرصيد�كما  ١٬٠٦٥٬٠٠٠  )٣٦٬٨٩٦(  �٢٠٠٬٨٦١  )٨١٬٦٧٦(  �١٩٦  )٢٢١(  �١٬١٤٧٬٢٦٤  �٢٢٥  �١٬١٤٧٬٤٨٩

  الشاملة�للسنة�الخسارة�مجموع  ���-   ���-   ���-   )١٩٠٬٢٥٦(  �٢٬٥٨٥  )٧(  )١٨٧٬٦٧٨(  )٥(  )١٨٧٬٦٨٣(

  )١٨دفعات�عnى�أساس�اHسهم�(إيضاح�  ���-   ���-   ���-   �١٬٨٢٧  ���-   ���-   �١٬٨٢٧  ���-   �١٬٨٢٧

  )١٧ظفIن�(إيضاح�و يلة�اHجل�للمو افز�طو �ي�أسهم�برنامج�الحصا�ي�الحركة�  ���-   �٢٦٬١٠٦  ���-   )٢٦٬١٠٦(  ���-   ���-   ���-   ���-   ���- 

  توزيعات�عnى�أطراف�غ��Iمسيطرة  ���-   ���-   ���-   ���-   ���-   ���-   ���-   )١٤٥(  )١٤٥(

  ٢٠١٥ديسم.���٣١الرصيد�كما� ي�  �١٬٠٦٥٬٠٠٠  )١٠٬٧٩٠(  �٢٠٠٬٨٦١  )٢٩٦٬٢١١(  �٢٬٧٨١  )٢٢٨(  �٩٦١٬٤١٣  �٧٥  �٩٦١٬٤٨٨

  

  

   الشركة�ا"م�ق�ملكية�مساهميو حق

  جموعا	

اHطراف�
��Iغ

  ع�و ا	جم  ا	سيطرة

احتياطي�
يل�و تح

  العمOت

احتياطي�
إعادة�تقييم�
  ا(ستثمارات

خسائر�
  نيو احتياطي�قان  م�Wاكمة

أسهم�برنامج�
يلة�و افز�طو الح

   رأس�ا	ال�  ظفIنو اHجل�للم

  ٢٠١٦يناير��١الرصيد�كما� ي�  �١٬٠٦٥٬٠٠٠  )١٠٬٧٩٠(  �٢٠٠٬٨٦١  )٢٩٦٬٢١١(  �٢٬٧٨١  )٢٢٨(  �٩٦١٬٤١٣  �٧٥  �٩٦١٬٤٨٨                    

  الخسارة�الشاملة�للسنة�مجموع  ���-   ���-   ���-   )١٣٢٬٤٥٧(  )٣٬٢٤٩(  �٤٨  )١٣٥٬٦٥٨(  )١(  )١٣٥٬٦٥٩(

  )١٧(إيضاح�يلة�اHجل�و افز�طو صا�ي�الحركة��ي�أسهم�برنامج�الح  ���-   �٥٬٤٤٩  ���-   )٥٬٤٤٩(  ���-   ���-   ���-   ���-   ���- 

  Hطراف�غ��Iمسيطرةزيعات�و ت  ���-   ���-   ���-   ���-   ���-   ���-   ���-   )٤٠(  )٤٠(

  )١٩مقاصة�خسائر�م�Wاكمة�(إيضاح�  ���-   ���-   )٢٠٠٬٨٦١(  �٢٠٠٬٨٦١  ���-   ���-   ���-   ���-   ���- 

  ٢٠١٦ديسم.���٣١الرصيد�كما� ي�  �١٬٠٦٥٬٠٠٠  )٥٬٣٤١(  ���-  )٢٣٣٬٢٥٦(  )٤٦٨(  )١٨٠(  �٨٢٥٬٧٥٥  �٣٤  �٨٢٥٬٧٨٩

           



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  اتنشاطالو ني�و ضع�القانو ال .١
  

ـــة��ـــــي�دبــــــي،�اUمـــــارات�العربيـــــة�ا�تحـــــدة�)"الشـــــركة�اRم"�أو �("الشـــــركة"ل�ش.م.ع�شـــــعاع�كابيتـــــا ـــب�و بم�تأسســـــت�،شـــــركة�مســـــاهمة�عامــ جــ

ــ ــ.�١٩٧٩إبريـــــل��٢٥يخ�الصـــــادر�بتـــــار �٦م�اRمBـــــ$ي�رقـــــم�و ا�رســـ ـــركة�هـــــو إن�العنـــ ،�دبـــــي،�اUمـــــارات�العربيـــــة�٣١٠٤٥ص.�ب��و ان�ا�ســـــجل�للشــ

  لة�اUمارات�العربية�ا�تحدة.و �ا=ي��ي�دق�دبي�او أسهم�الشركة��ي�س�تداول ا�تحدة.�يتم�
  

ــة�ا�تحــــدة��ز و إن�الشــــركة�مرخصــــة�مــــن�ا�صــــرف�ا�ركــــزي�لد ــة�اUمــــارات�العربيــ ــة�و الــ ـــارات�و لــــة�أعمــــال�اhســــتثمارات�ا�اليــ ــال�اhستشـ أعمــ

عمـ�yبقـرار�النقديـة�و اليـة�سـاطة�ا�و أعمال�الو �٩٤/٨/١٦٤ا�صرف�ا�ركزي�رقم�عم�yبقرار�مجلس�إدارة�اhستثمارية�و ا�الية�و ا�صرفية�

  .�٩٥/٥/١٢٦ا�صرف�ا�ركزي�رقم�مجلس�إدارة�
  

ل�و عـــة�مـــع�الu$كBـــ�xعsـــى�اhســـتثمار��ـــي�الـــدو ماليـــة�اســـu$اتيجية�متنو نشـــاطات�اســـتثمارية��عـــة")و شـــركا° ا�التابعـــة�("ا�جمو �تمـــارس�الشـــركة

اق�ا�ـال�و شـطة��ـي�أسـا¡ـي�نو الخليtـي�بصـفة�خاصـة،��اون التعـل�مجلـس�و بقيـة�دو لة�اUمارات�العربية�ا�تحـدة�و دو رة�عامة�و العربية�بص

  �الخاصة��ي�ا�نطقة.و العامة�
  

  :٢٠١٦ديسم%$��٣١مة�التالية�كما��ي�اجد�لدى�الشركة�الشركات�التابعة�الهو ي

ـــم   الرئي���النشاط�  بلد�التأسـيـس  ا#ســـ
  الحصة�كما�Tي�

٣١�� c٢٠١٦ديسم  
�٣١الحصة�كما��ي�

  ٢٠١٥ديسم%$�

          
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  يلو تم  اUمارات�العربية�ا�تحدة  يل�ش.م.عو الخليج�للتم�شركة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  يلو تم  ديةو ا�ملكة�العربية�السع  يل�ش.م.م�و شركة�الخليج�للتم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ساطة�ا�اليةو ال  اUمارات�العربية�ا�تحدة  دةو لية�ا�حدو شعاع�كابيتال�الد

  العربية�ا�تحدةاUمارات�  دة�و ا�حد�صول اR شعاع�Uدارة�
استثمارات�شركات�

  صول اR إدارة��خاصة/
١٠٠  ٪١٠٠٪  

 Æمارات�العربية�ا�تحدة  راق�ا�الية�ذ.م.مو شعاع�لU١٠٠  ٪١٠٠  ساطة�ا�اليةو ال  ا٪  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  خدمات�مالية  ديةو ا�ملكة�العربية�السع  دية�ش.م.م�و شعاع�كابيتال�العربية�السع

 Æ١٠٠  ٪١٠٠  ساطة�ا�اليةو ال  رمص  راق�ا�الية�مصرو شعاع�ل٪  

  ٪٩٤٫٣  ٪٩٤٫٣  استشارات  اRردن  آسيا�لyستشارات�اhقتصادية�
  

  ا.عدلة�و لية��عداد�التقارير�ا.الية�الجديدة�و تطبيق�ا.عايP �الد .٢
  حدةو ا.�ع�ى�البيانات�ا.الية�جوهري ن�لها�تأثP �و ن�أن�يكو د�ا.طبقةذات�الصلة�ا.عدلة�و لية��عداد�التقارير�ا.الية�الجديدة�و ا.عايP �الد

�$Bي�هذه�البيانات�ا�اليةو الجديدة�لية�و الدتم�تطبيق�ا�عاي�يسفر�عن.�لم�حدةو ا��ا�عّدلة�التالية���$Bليـة�الجديـدة�و الدتطبيق�هذه�ا�عـاي

ــة�و جتــــأثB$ات��أيا�عّدلــــة�و  ــة�هريــ ـــجلة�عــــن�الســــنة�الحاليــ ــالغ�ا�سـ ــي�ا�بــ ــنو �ــ ــامyت��لك¢ ــــا�قــــد�تــــؤثر و �،ات�الســــابقةو الســ ــابات�ا�عــ عsــــى�حســ

  الu$تيبات�ا�ستقبلية.و 
  

�للفu$ات�   تسري
��ي� �تبدأ z¨ال� السنوية

  أو�بعد
� �رقم �الدو_ي �ا.عيار�ا.حاس�� �ع�ى �ا.الية�١تعدي�ت �البيانات �ل�عرض �ا�عوقات�وذلك �مع لتعاطي

�z¨ي�عرض�تقاريرهم�ا��يمعدتواجه�ا�لموسة�ال�الية.التقارير�ا�الية�عند�ممارسة�أحكامهم�  

  ٢٠١٦يناير��١

� �رقم �التقارير�ا.الية ��عداد �ا.عيار�الدو_ي �ع�ى �ا.ش! كة�١١تعدي�ت �محاسبة��ال! تيبات Uيضاح
  اhستحواذ�عsى�حصص��ي�عمليات�مشu$كة

  ٢٠١٦يناير��١

ي�وا.عدات،�وا.عيار�ا.حاس���الدو_،�ا.متلكات،�ا�#ت�١٦تعدي�ت�ع�ى�ا.عيار�ا.حاس���الدو_ي�رقم�
  Uيضاح�الطرق�ا�قبولة�لÜس! yك�واUطفاء.�ا.وجودات�غP �ا.لموسة�٣٨رقم�

  ٢٠١٦يناير��١

� �رقم �الدو_ي �ا.عيار�ا.حاس�� �ع�ى �ا.نفصلة�٢٧تعدي�ت �ا.الية �منشأة��البيانات �Rي �تسمح بحيث
بالتكلفة،�بما�يتفق�بمحاسبة�اhستثمارات��ي�الشركات�التابعة�وا�شاريع�ا�شu$كة�والشركات�الزميلة�إما�

باستخدام�طريقة�ا�لكية��٩/�ا�عيار�الدو=ي�Uعداد�التقارير�ا�الية�رقم��٣٩مع�ا�عيار�ا�حاس�zÐالدو=ي�رقم�
  �ي�البيانات�ا�الية�ا�نفصلة�للمنشأة.

  ٢٠١٦يناير� ١

  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع
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 ��

  تتمة�–ا.عدلة�تطبيق�ا.عايP �الدولية��عداد�التقارير�ا.الية�الجديدة�و  .٢
  

  

�للف   u$ات�تسري
��ي� �تبدأ z¨ال� السنوية

  أو�بعد
وا.عيار�الدو_ي��عداد�التقارير�ا.الية�رقم��١٠ا.عيار�الدو_ي��عداد�التقارير�ا.الية�رقم��تعدي�ت�ع�ى

١٢�� �رقم �الدو_ي �التوحيد٢٨وا.عيار�ا.حاس�� �استثناء �بتطبيق �ا�تعلقة �الجوانب �بعض �توضح �حيث
  .للمنشآت�اhستثمارية

  ٢٠١٦يناير��١

� Pا.عاي� �دورة �ع�ى �السنوية ���٢٠١٤–�٢٠١٢التحسينات �عsى �التعديyت �تشمل ا�عيار�الدو=ي�بحيث
�١٩وا�عيار�ا�حاس�zÐالدو=ي�رقم��٧وا�عيار�الدو=ي�Uعداد�التقارير�ا�الية�رقم��U٥عداد�التقارير�ا�الية�رقم�

  .٣٤رقم��و�ا�عيار�ا�حاس�zÐالدو=ي

  

  
  وغP �السارية�بعدقيد�ا�صدار�ذات�الصلة�ا.عدلة�و الجديدة��ا.عايP �الدولية��عداد�التقارير�ا.الية

  لم�تصبح�سارية�التطبيق�بعد.و ال¨�zتم�إصدارها�و ا�عدلة�و لية�للتقارير�ا�الية�الجديدة�و عة�بتطبيق�أي�من�ا�عايB$�الدو لم�تقم�ا�جم

  بعد�أو ة�ال¨�zتبدأ��ي�يو للفu$ات�السن�سارية  
  ٢٠١٨يناير��١  ات�ا�اليةو اRد�٩رقم��ا�الية=ي�للتقارير�و ا�عيار�الد
  ٢٠١٨يناير��١  د�مع�العمyءو اhيرادات�من�العق�١٥رقم��ا�الية=ي�للتقارير�و ا�عيار�الد

  ٢٠١٩يناير��١  عقود�اUيجار�١٦ا�عيار�الدو=ي�للتقارير�ا�الية�رقم�
  ٢٠١٨يناير��١  الدفع�عsى�أساس�السهم�٢عيار�الدو=ي�للتقارير�ا�الية�رقم�ا�تعديyت�عsى�
  ٢٠١٧يناير��١  ضرائب�الدخل�١٢الدو=ي�رقم��ا�حاس�zÐا�عيار �تعديyت�عsى
  ٢٠١٧يناير��١  بيان�التدفقات�النقدية�٧الدو=ي�رقم��ا�حاس�zÐا�عيار �تعديyت�عsى
  ٢٠١٨يناير��١  اhستثمارات�العقارية��٤٠الدو=ي�رقم�ا�حاس�zÐا�عيار �تعديyت�عsى
  عند�تطبيق�ا�عيار�الدو=ي�Uعداد�التقارير�ا�الية�للمرة�اRو=ى  اRدوات�ا�الية�٧ا�عيار�الدو=ي�للتقارير�ا�الية�رقم��تعديyت�عsى

�–�٢٠١٤التحسينات�السنوية�عsى�دورة�ا�عايB$�الدولية�Uعداد�التقارير�ا�الية�
وا�عيار�الدو=ي�Uعداد���١عيار�الدو=ي�Uعداد�التقارير�ا�الية�رقم�بتعديل�ا�٢٠١٦

  ٢٨وا�عيار�ا�حاس�zÐالدو=ي�رقم��١٢التقارير�ا�الية�رقم�

  )١٢(ا�عيار�الدو=ي�Uعداد�التقارير�ا�الية�رقم���٢٠١٧يناير��١
�١(ا�عيار�الدو=ي�Uعداد�التقارير�ا�الية�رقم��٢٠١٨يناير��١

  )٢٨حاس�zÐالدو=ي�رقم�وا�عيار�ا�
  

�وليـــو �ـــي�ي))�٢٠١٤ات�ا�اليـــة�(و اRد�٩رقـــم��ا�اليـــة=ي�للتقـــارير�و (ا�عيـــار�الـــد�٩رقـــم��ا�اليـــة=ي�للتقـــارير�و للمعيـــار�الـــد�صـــدرت�نســـخة�� ائيـــة*
ل�هــذه�وتعــدراف.�ـالغــاء�اhعتــو ط�العــام�و اhنخفــاض��ــي�القيمــة،�محاســبة�التحــمتطلبــات�جديــدة�للتصــنيف،�القيــاس،��متضــمنة�٢٠١٤

  قعة.و ا�ت�مةيلخسائر�انخفاض�القذج�جديد�و نم�وتقدما�الية��داتو جو ا�قياس�و متطلبات�تصنيف�النسخة�
  

ن�له�و ،�هذه�ا�عايB$�قد�يك=ىو اR �تطبيق�ي�سنة�العة�و للمجم�حدةو ا��عة�أن�يتم�تطبيق�هذه�التعديyت��ي�البيانات�ا�اليةو قع�ا�جمو تت

ا�مكن�عمليا�عsى�الرغم�من�ذلك،�فمن�غB$�و .�حBن�تطبيقها�حدةو ا��ا�الية�عةو ا�تعلقة�ببيانات�ا�جم�هري�عsى�ا�بالغ�ا�درجةو تأثB$�ج

  ل�بشأن�ذلك�التأثB$�ح¨�Ôيتم�اhن! اء�من�مراجعة�مفصلة.و تقديم�تقدير�معق
  

  ا.حاسبيةأهم�السياسات� .٣
  

  بيان�ا#ل!�ام

�للمعــايB$�الدو حــدة�و تــم�إعــداد�البيانــات�ا�اليــة�ا�
ً
لــة�اUمــارات�العربيــة�و ن�اhتحــادي�لدو متطلبــات�أحكــام�القــانو �ا�اليــةليــة�للتقــارير�و فقــا

ـــنة�٢ا�تحــــــدة�رقــــــم� ــــه.و ��٢٠١٥لســـ ـــان�تعديyتــ ــبح�القـــ ــادي�لدو أصــــ ـــم�و ن�اhتحــــ ــــدة�رقـــ ـــة�ا�تحــ ــنة�٢لــــــة�اUمــــــارات�العربيـــ ـــان��٢٠١٥لســــ ن�و ("قـــ

�بتـــاريخ�
ً
��ـــي��قـــع�الشـــركة�أن�يـــتم�اhلuـــxامو تتو .��٢٠١٥وليـــو ي�١الشـــركات")�نافـــذا

ً
yنتقاليـــة�بتـــاريخ��أو بـــه�كـــامhـــ$ة�اuونيـــو ي�٣٠قبـــل�� ايـــة�الف�

٢٠١٧�.  
  

  أسس�إعداد�البيانات�ا.الية

��بــدأ�و عــة�و حــدة�للمجمو تــم�إعــداد�البيانــات�ا�اليــة�ا�
ً
ال¨ــ�zتــم�إظهارهــا�بالقيمــة�و ات�ا�اليــة�و التاريخيــة�فيمــا�عــدا�بعــض�اRد�التكلفــةفقــا

�عsى�القيمة�العادلة�للمقابل�ا�دفو ة�عمالعادلة.�تعتمد�التكلفة�التاريخي
ً
السـعر�ا�حصـل�مـن��و القيمـة�العادلـة�هـ�دات.و جـو ع�لقـاء�ا�و ما

ق��ـي�تـاريخ�القيـاس،�بغـض�النظـر�عمـا�إذا�و ع�لنقل�اhلxuام��ي�معاملة�منظمة�بBن�ا�شاركBن��ي�السـو السعر�ا�دف�أو �داتو جو ا�بيع�أحد�

  �.ى خر أخدام�تقنية�تقييم�قدر�باستم�أو كان�ذلك�السعر�مyحظ�مباشرة�
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  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�
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 �	

  تتمة�-�أهم�السياسات�ا.حاسبية  .٣
  .فيما�يsي�السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  

  حيد�البيانات�ا.اليةو أسس�ت
  

درج�و ،�عة")و شركا° ا�التابعة�("ا�جمو ة�البيانات�ا�الية�للشركة�اRم�حدو البيانات�ا�الية�ا�تتضمن�
ُ
نتائج�أعمال�هذه�الشركات�التابعة�ت

�مـــن�تـــاريخ�التأســـيس�و بيـــان�الـــدخل�ا���ـــي
ً
الشـــركات�التابعـــة�بالكامـــل�مـــن�تـــاريخ�حيـــد�و تالتملـــك�ح¨ـــ�Ôتـــاريخ�اhســـتبعاد.�يـــتم��أو حـــد�اعتبـــارا

يتم�حذف�جميـع��.السيطرةقف�تلك�و ح¨�Ôتاريخ�تحيدها�و تيستمر�و السيطرة�عة�عsى�و التاريخ�الذي�تحصل�فيه�ا�جم�و،�فهاذو اhستح

  .حيدو التشركا° ا�التابعة�عند�و اRرباح�بBن�الشركة�و هرية�و ا�عامyت�الجو اRرصدة�
  

ائـد�ا�تغBـ$ة�لقـاء�مشـارك! ا�و ق��ـي�العو حقـ�أو لـدá ا�تعـرض��أو عsـى�الجهـة�ا�سـتثمر�ف¯ ـا،�سـلطة�عة�و ن�للمجمو تتحقق�السيطرة�عندما�تك

  للتأثB$�عsى�قيمة�عائدات�ا�ستثمر.سلط! ا�لدá ا�القدرة�عsى�استخدام�و �ي�اhستثمار،�
  

�أو ف��ـي�بنـد�و الظر و عة�بإعادة�تقييم�سيطر° ا�من�عدمه�عsى�الجهة�ا�ستثمر�ف¯ ا�اذا�كان�هناك�ما�يؤشر�ا=ى�تغB$�الحقائق�و م�ا�جمو تق

  رة�أعyه.و د�ا�ذكو أكª$�من�البن
  

قـد�تـم�عرضـها�منفصـلة�و �عةو دات�ال¨�h�zتمتلكها�ا�جمو جو صا�ي�ا�و الخسائر��أو ق�اRطراف�غB$�ا�سيطرة�الجزء�من�اRرباح�و تمثل�حق

  ق�ا�ساهمBن��ي�الشركة�اRم.�و رة�منفصلة�عن�حقو حد�بصو ق�ا�لكية��ي�بيان�ا�ركز�ا�ا=ي�ا�و ضمن�حقو حد�و �ي�بيان�الدخل�ا�
  

  احتساب�تاريخ�ا.تاجرة�

�أو عــة�ببيــع�و ي�تــاريخ�الuــxام�ا�جمدات�ا�اليــة�"بالطريقــة�العاديــة"�يــتم�اhعuـ$اف�Ç ــا�بتــاريخ�ا�تــاجرة�أو جــو مبيعــات�ا�و إن�جميـع�مشــu$يات�

دات�و جـو صـيل�ا�و دات�ا�اليـة�ال¨ـ�zتتطلـب�تو جـو ا�بيعـات�للم�أو ا�بيعات�بالطرق�العادية�تمثل�ا�شـu$يات��أو شراء�اRصل.�إن�ا�شu$يات�

  ق.و العرف�ا�تبع��ي�الس�أو خyل�فu$ة�زمنية�محددة�حسب�النظام�
  

  

  

  

  طريقة�الفائدة�الفعلية

زيـــع�أربـــاح�الفائـــدة�عsـــى�الفuـــ$ات�ال¨ـــ�zو تو لفعليـــة�¡ـــي�الطريقـــة�ال¨ـــ�zيـــتم�ف¯ ـــا�احتســـاب�التكلفـــة�ا�طفـــأة�لـــÆداة�ا�دينـــة�طريقـــة�الفائـــدة�ا

�النســبة�ال¨ــ�zيــتم�ف¯ ــا�خصــم�النقــد�ا�قــدر�اســتyمه��ــي�ا�ســتقبل�ع%ــ$�ا�ــدة�ا�ت
ً
قعــة�لــÆداة�و تخصــها.�نســبة�الفائــدة�الفعليــة�¡ــي�تحديــدا

�مـــن�نســـبة�الفائـــدة�الفعليـــة،��أو عـــة�و م�ا�دفو الرســـا�دينـــة�(بمـــا��ـــي�ذلـــك�جميـــع�
ً
شـــكل�جـــزءا

ُ
ات�و عـــy و تكـــاليف�ا�عاملـــة�و ا�ســـتلمة�ال¨ـــ�zت

)�ع%$�فu$ة�أقصـر،�إ=ـى�صـا�ي�القيمـة�الدفu$يـة�عنـد�اhعuـ$اف�ا�بـدئي.��أو مات)�و خص�أو أخرى�
ً
�أو يـتم�اhعuـ$اف�بالـدخل�و (أينما�كان�مناسبا

  ات�ا�الية�ا�صنفة�كمحتفظ�Ç ا�للتجارة.و ات�ا�دينة�خyف�تلك�اRدو Æدا�صاريف�بناء�عsى�نسبة�فائدة�فعلية�ل
  

  

  

  دات�ا.الية�و جو ا.

  حسب�الفئات�التالية:��اhعu$اف�ا�بدئيدا° ا�ا�الية�عند�و جو عة�مو تصنف�ا�جم

  استثمارات�محتفظ�Ç ا�للمتاجرة�- 

  الخسائرو أباح�راق�مالية�مدرجة�بالقيمة�العادلة�من�خyل�اRر أو استثمارات��ي��- 

  سلفياتو ض�و قر �- 

  متاحة�للبيعاستثمارات��- 

  .اhعu$اف�ا�بدئيقت�و يتم�تحديده�و دات�ا�الية�و جو غرض�ا�و يعتمد�التصنيف�عsى�طبيعة�و 
  

  ئرالخساو راق�مالية�مصنفة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�ا,رباح�أو استثمارات�Tي�و ا#ستثمارات�ا.حتفظ���ا�للمتاجرة�
  

ــاجرة� ــتثمارات�ا�حــــتفظ�Ç ـــا�للمتــ ــتثمارات�ا�ســــتحو اhســــتثمارات��ـــي�اR و تمثـــل�اhســ ��أو ذة�و راق�ا�اليــــة�تلــــك�اhسـ
ً
ال¨ــــ�zيـــتم�شــــراؤها�أساســــا

رة�و لتحقيـــق�أربـــاح�مـــن�تقلبـــات�اRســـعار�عsـــى�ا�ـــدى�القصـــB$.�إن�القيمـــة�العادلـــة�لyســـتثمارات�تحـــت�هـــذا�التصـــنيف�يمكـــن�قياســـها�بصـــ

حــد��ــي�الفuــ$ة�ال¨ــ�zو الخســائر�الناتجــة�مــن�التغBــ$ات��ــي�القيمــة�العادلـة�يــتم�ادراجهــا��ــي�بيــان�الــدخل�ا�و أن�اRربــاح�و  ــا�يمكـن�اhعتمــاد�عل¯

  ظهرت�خyلها.
  

ع�باســتثناء�كافــة�تكــاليف�الشــراء�ا�رتبطــة�و القيمــة�العادلــة�للمقابــل�ا�ــدف�� ــاو كبالتكلفــة��اhعuــ$اف�ا�بــدئيهــذه�اhســتثمارات�عنــد��تــدرج

  مار.باhستث
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  تتمة�-�أهم�السياسات�ا.حاسبية.�٣
  تتمة�-دات�ا.الية�و جو ا.

  تتمة�-�الخسائرو راق�مالية�مصنفة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�ا,رباح�أو استثمارات�Tي�و ا#ستثمارات�ا.حتفظ���ا�للمتاجرة�
ال¨ـــ�zو راق�ا�اليـــة�بالقيمـــة�العادلـــة�و تثمارات�اR ،�يـــتم�قيـــاس�هـــذه�اhســـتثمارات�بالقيمـــة�العادلـــة.�يـــتم�تقيـــيم�اســـراف�ا�بـــدئيـاhعتـــبعـــد�و 

قية�لهـذه�اhسـتثمارات،�يـتم�و فر�قيمة�سـو اق�ا�الية�ا�عتمدة.��ي�حالة�عدم�تو تحتسب�بناًء�عsى�آخر�سعر�طلب�لÆسهم�ا�درجة��ي�اRس

ــاب�القيمــــة�العادلــــة�با�قارنــــة�مــــع�ســــعر�الســــ ـــة�و ق�لــــÆدو احتســ ـــ�أو ات�ا�اليــــة�ا�ماثلـ ــ�zيــــتم�تقييمهــــا�و ا�شــــاÇ ة�بشــــكل�جـ �أو هري�لــــÆداة�ال¨ــ

  طريقة�تقييم�أخرى�معتمدة.��أي�أونماذج�تسعB$�الخيارات��أو مة�و باستخدام�طريقة�التدفقات�النقدية�ا�خص
  

ـــدرج
ُ
راق�ماليـــة�ضـــمن�بيـــان�الـــدخل�أو الخســـائر�الناتجـــة�مـــن�التغBـــ$��ـــي�القيمـــة�العادلـــة�لyســـتثمارات�ا�صـــنفة�كاســـتثمارات��ـــي�و اRربـــاح��ت

اUيـــرادات�اRخـــرى�ا�تحققـــة�مـــن�هـــذه�اhســـتثمارات��ـــي�بيـــان�و ائـــد�و الفو زيعـــات�اRربـــاح�و للفuـــ$ة�ال¨ـــ�zطـــرأ�ف¯ ـــا�التغBـــ$.�يـــتم�إدراج�ت�حـــدو ا�

  حد.و الدخل�ا�
  

  سلفيات�و ض�و قر 
سلفيات.�يـتم�و ض�و ق�تسم�Ôقر و لة��ي�السأو ال¨�zليست�متدو محددة��أو ل�دفعات�ثابتة�و ال¨�zلدá ا�جدو ات�ا�الية�غB$�ا�شتقة�و إن�اRد

�أي�مخصـــص�مطلـــو ض�و احتســـاب�القـــر 
ً
ب�hنخفـــاض�القيمـــة�و الســـلفيات�بالتكلفـــة�ا�طفـــأة�باســـتخدام�طريقـــة�الفائـــدة�الفعليـــة�ناقصـــا

�اUيـــرادات�غBـــ$�ا�كتســـبة.�تعتمـــد�ا�جم
ً
�إ=ـــى�مراجعـــة�كافـــة�ا�بـــالغ�القائمـــة��ـــي�� ايـــة�الســـنة�متضـــمنا

ً
عـــة�سياســـة�تقÀـــ}�zبرصـــد�و اســـتنادا

ـــر مخصصـــــات�محـــــددة�مقابـــــ ـــا�اUدارة�أرصـــــدة�مشـــــكو ض�و ل�القــ ـــ�zتعت%$هــ ــلفيات�ا�قدمـــــة�للعمـــــyء�ال¨ــ ـــتم�شـــــطب�و الســـ ـــيلها.�يــ ك��ـــــي�تحصــ

  السلفيات�فقط��ي�حالة�استنفاذ�اUدارة�لكافة�السبل�ا�مكنة�hسu$داد�هذه�ا�بالغ.و ض�و القر 
  

�الخســـائر�حينمـــا�يكـــو إن�مخصـــص�اhنخفـــاض��ـــي�قيمـــة�القـــر 
ً
ــا د�خســـائر�محتملـــة�ضـــمن�و جـــو �ن�هنـــاك�دليـــل�مـــادي�عsـــىو ض�يغطـــي�أيضـ

ــات�محفظــــة�القــــر و مك ـــي�تــــاريخ�إعــــداد�التقريــــر�ا�ــــا=ي.�تــــم�تقــــدير�خســــائر�مكو نــ ــة�القــــر و ض��ـ ـــات�محفظــ ـــاذج�الســــابقة�و نـ ــاًء�عsــــى�النمـ ض�بنــ

  ن.و ال¨�zتعكس�ا�ناخ�اhقتصادي�الذي�يعمل�فيه�ا�قu$ضو للخسائر�
  

  ا.تاحة�للبيعات�ا#ستثمار 
�أو راق�ا�اليــة�و غBــ$�مصــنفة�كاســتثمارات�اR �أو ع�¡ــي�ليســت�مشــتقات،�إمــا�مصــنفة�ضــمن�هــذه�الفئــة�دات�ا�اليــة�ا�تاحــة�للبيــو جــو إن�ا�

ــلفيات�و ض�و قــــر  ـــ�Ôتــــاريخ�اhســــتحقاق.�بعــــد��أو ســ ـــ$اف�ا�بــــدئياســــتثمارات�محــــتفظ�Ç ــــا�ح¨ـ ــة�للبيــــع�اhعuـ ،�يــــتم�إدراج�اhســــتثمارات�ا�تاحــ

اق�و لة��ي�اRسأو ع�إ=ى�اRسعار�ا�تدو اق�ا�الية�النشطة�بالرجو لة��ي�اRسأو تدبالقيمة�العادلة.�يتم�تحديد�القيمة�العادلة�لyستثمارات�ا�

�لسعر�اUقفال�بتاريخ�إعداد�التقرير�ا�ا=ي�ا�عدل�hعتبارات�نقص�السيو ا�الية�
ً
  التكاليف�اhخرى�الyزمة�لتحقق�قيمة�اRصل.و لة�و فقا

  

اق�و إذا�كانـت�غBـ$�مدرجـة��ـي�أي�مـن�اRسـ�أو دة�و رة�محـدو لها�بصـأو تم�تـديـ�أو ق�نشـط،�و ن�هذه�اhستثمارات�غBـ$�مدرجـة��ـي�سـو عندما�تك

شـب¯ ة�لهـا�بشـكل��أو ق�Rداة�ماليـة�مماثلـة�و ع�إ=ـى�القيمـة�السـائدة��ـي�السـو ا�الية،�يتم�احتساب�القيمـة�العادلـة�لهـذه�اhسـتثمارات�بـالرج

ـــربح،�التـــــدفقات�النقديـــــة�ا�تو باســـــتخدام�ع�أو هري�و جـــــ ـــة�و امـــــل�الــ ــار�عا�ضـــــاعفات�و قعــ ـــ�zتأخـــــذ�بعـــــBن�اhعتبـــ ـــددة�ال¨ــ امـــــل�مماثلـــــة�و ا�تعــ

ضــات�للشــراء.�يــتم�إدراج�أو قــع�لهــذه�اhســتثمارات�إذا�كــان�هنــاك�مفو بمبلــغ�البيــع�ا�ت�أو شــراء�تمــت�حــديثا�و مســتخدمة��ــي�عمليــات�دمــج�

  .ق�بالتكلفة�بعد�خصم�أي�انخفاض��ي�قيم! او ثو اhستثمارات�ال¨�h�zيمكن�تقييم�قيم! ا�العادلة�بشكل�م
  

بنــد��ضــمنالخســائر�الناتجــة�عــن�التغBّــ$ات��ــي�القيمــة�العادلــة�لyســتثمارات�ا�تاحــة�للبيــع��ــي�بيــان�الــدخل�الشــامل�اRخــر��أو اRربــاح��تقيــد

دات�و جـــو ل�انخفـــاض��ـــي�قيمـــة�أحـــد�ا�و عنـــد�حصـــ�أو م�الشـــركة�بشـــطب�اhســـتثمار�و احتيـــاطي�إعـــادة�تقيـــيم�اhســـتثمارات.�أمـــا�عنـــدما�تقـــ

حــد�و ال¨ـ�zســبق�إدراجهـا��ــي�مخصـص�إعــادة�تقيـيم�اhســتثمار�إ=ـى�بيــان�الـدخل�ا�و الخسـائر�ا�u$اكمــة��أو صـا�ي�اRربــاح��يــلو تح�يـتما�اليـة،�

  لتلك�السنة.
  

�مــن�خــyل�بيــان�الــدخل�ا�و عك�hتســجل�
ً
كزيــادة��ــي�احتيــاطي�إعــادة�تقيــيم��بــلحــد�و ســات�خســائر�اhنخفــاض��ــي�القيمــة�ا�درجــة�ســابقا

  اhستثمارات�قيد�التحقق.
  

  ا.شتقات

 Rة�و د�ا�شتقات�و =ي�للمشتقات�بالقيمة�العادلة�بتاريخ�أبرام�عقو يتم�التسجيل�ا$uيتم�إعادة�قياسها�بالقيمة�العادلة�ب¢ اية�كل�ف�
ً
hحقا

مفعلة�كأداة�و الخسائر�إ�hاذا�كانت�ا�شتقات�مخصصة��أو الخسارة�الناتجة�يتم�تسجيلها�مباشرة�ضمن�اRرباح��أو مالية.�الربح�

  ط.و الخسائر�باhعتماد�عsى�طبيعة�عyقة�التح�أو قت�التسجيل�بحساب�اhرباح�و ،�حيث�يتم�تحديد�طو تح
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  تتمة�-أهم�السياسات�ا.حاسبية�.�٣
  تتمة�-�دات�ا.اليةو جو ا.

  دات�ا.اليةو جو إلغاء�ا#ع! اف�با.
ا�تعلـق�باسـتyم�التـدفقات�النقديـة�مـن�اRصـل�ا�ـا=ي،�عة�بإلغاء�اhعu$اف�بأصل�ما=ي�فقط�عنـد�ان! ـاء�الحـق�ا�تعاقـد�عليـه�و م�ا�جمو تق

هريـــة�إ=ـــى�منشـــأة�أخـــرى.�إذا�لـــم�تقـــم�و رة�جو ملكيـــة�اRصـــل�بصـــمنـــافع�و جميـــع�مخـــاطر�و يـــل�اRصـــل�ا�ـــا=ي�و عـــة�بتحو م�ا�جمو عنـــدما�تقـــ�أو 

ـــة�بتحو ا�جم ـــاطر�و عــ ــة�مخــ ـــة�منـــــافع�و يـــــل�كافـــ ــــو تح�أو ا�لكيــ ــــة�و رة�جو يلهـــــا�بصـ ـــتمرت�و هريـ ــالتحكم�باســ ـــ$ف�و حاRصـــــل�ا�بـــ ـــة�ملكيتـــــه،�تعuــ لــ

رة�و عــة�بصــو ذا�احتفظــت�ا�جمإال�ال¨ــ�zقــد�تــدفعها.�و عــن�اRمــا�تعلقــة�بــات�و ا�طلو عــة�بنســبة�اRربــاح�ا�حتجــزة�عsــى�اRصــل�ا�ــا=ي�و ا�جم

u$اض�اhعuــ$اف�كــذلك�بــاhقو عــة�تســتمر�بــاhعu$اف�باRصــل�ا�ــا=ي�و ل�فــإن�ا�جمو ملكيــة�اRصــل�ا�ــا=ي�ا�حــمنــافع�و هريــة�بكافــة�مخــاطر�و ج

  ن�بالرهن�عن�صا�ي�ا�بالغ�ا�حّصلة.و ا�ضم
  

ــا� ــة�ا�طفـــــأة�كليـــــا،�و جو عنــــد�إلغـــــاء�اhعuــــ$اف�بـــ ـــددات�ا�اليـــــة�بالتكلفــ ــة�الدفu$يـــــة�لÆصـــــل�ب�يقيـ ـــBن�القيمــ �ةلغ�ا�قابلـــــابـــــع�ا�و مجمــــو لفـــــرق�بــ

ق�ا�لكيـــة��ـــي�بيـــان�و ا�uـــ$اكم��ـــي�حقـــو ر�الخســـائر�ا�عuـــ$ف�Ç ـــا�ســـابقا��ـــي�الـــدخل�الشـــامل�اRخـــ�أو مبلـــغ�اRربـــاح�و الـــذمم�ا�دينـــة�و �ةضـــو ا�قب

  حد.و الدخل�ا�
  

  بات�ا.اليةو ا.طل
  �بات�مالية�اخرى.و كمطل�اhعu$اف�ا�بدئيبا° ا�ا�الية�عند�و عة�مطلو تصنف�ا�جم

  بات�مالية�أخرى و مطل
�يــتم�قياســها�بالتكلفـــة�الو اRخــرى��دائنـــةالرصــدة�اR و الــذمم�الدائنــة�و ســطة�اRجـــل�و بــات�ا�اليــة�اRخـــرى�الــذمم�متو تتضــمن�ا�طل

ً
¨ــh�zحقـــا

  ا�طفأة�باستخدام�طريقة�الفائدة�الفعلية.
  

  د�الضمان�ا.ا_يو عق
يض�ا�الــك�عــن�الخســارة�ال¨ــ�zتكبــدها�بســبب�إخفــاق�مــدين�محــدد��ــي�و العقــد�الــذي�يتطلــب�مــن�ا�صــدر�تعــ�و إن�عقــد�الضــمان�ا�ــا=ي�هــ

  جب�أحكام�أداة�الدين.و قت�استحقاقها�بمو القيام�بدفعات�
  

بالقيمـــة�العادلـــة�مـــن�خـــyل��اإذا�لـــم�يـــتم�تقيمهـــو عـــة�بشـــكل�مبـــدئي�بالقيمـــة�العادلـــة،�و عـــن�ا�جم�ةالضـــمان�ا�ـــا=ي�الصـــادر �دو عقـــاس�تقـــ

  بالقيمة�اRعsى�لـ:�االخسائر،�يتم�قياسه�أو اRرباح�

دات�و جـو ا�و ت�الطارئـة�بـاو ا�خصصـات،�ا�طل�٣٧=ي�رقـم�و محـدد�طبقـا�للمعيـار�ا�حاسـ�zÐالـد�و جب�العقـد،�كمـا�هـو مبلغ�اhلxuام�بم •

  الطارئة.

  رة،�اhس! yك�الu$اكم�zا�عu$ف�به�طبقا�لسياسات�اhعu$اف�بالدخل.و القيمة�ا�عu$ف�Ç ا�بشكل�مبدئي�ناقص،�عند�الضر  •
  

  بات�ا.الية�و إلغاء�ا#ع! اف�با.طل
ان! ــاء�صــyحي! ا.�يــتم��أو إلغاؤهــا��أو الxuاما° ــا��عــة�مــنو بــات�ا�اليــة،�فقــط�عنــدما�يــتم�إعفــاء�ا�جمو عــة�بإلغــاء�اhعuــ$اف�با�طلو م�ا�جمو تقــ

اجــب�الــدفع��ــي�بيــان�الــدخل�و �أوع�و ا�قابــل�ا�ــدفو بــات�ا�اليــة�ال¨ــ�zتــم�إلغــاء�اhعuــ$اف�Ç ــا�و اhعuــ$اف�بــالفرق�بــBن�القيمــة�الدفu$يــة�للمطل

  حد.و ا�

  ا#ستثمارات�Tي�شركات�زميلة
ق�ا�لكيــة�ا�حاســبية.�الشــركة�الزميلــة�¡ــي�ا�نشــأة�ال¨ــ�zتــؤثر�ف¯ ـــا�و اس�طريقــة�حقـــيــتم�إدراج�اhســتثمارات��ــي�الشــركات�الزميلــة�عsــى�أســ

ــركات�التابعــــة�و ا�جم ــاهمة��ــــي�القــــرارات�و الحصــــص��ــــي�ا�شــــاريع�ا�شــــu$كة.��أو عـــة�مــــن�غBــــ$�الشــ ــ$��ــــي�القــــدرة�عsــــى�ا�ســ يتمثــــل�التــــأثB$�الكبBــ

ــو ا�تعلقــــة�بالسياســــات�ا�اليــــة� ــ$�ان�تكــ ــتثمار�مــــن�غBــ ـــغيلية�hســ ــات.��أو حــــدها�و مســــيطرة�ن�و التشـ ــذه�السياســ ــى�هــ ــا�عsــ ـــع�غB$هــ بالشــــراكة�مـ

�لتسـجيل�و حد�بالتكلفة�و ق�ا�لكية،�تسّجل�اhستثمارات��ي�الشركات�الزميلة��ي�بيان�ا�ركز�ا�ا=ي�ا�و فقا�ًلطريقة�حقو 
ً
يـتم�تعـديلها�hحقـا

ال¨ــ�zتزيــد�و تســجّل�الخســائر��ــي�الشــركة�الزميلــة��الــدخل�الشــامل�اhخــر�للشــركة�الزميلــة.و الخســائر��أو عــة�مــن�صــا�ي�اRربــاح�و حصــة�ا�جم

ــي�هــــذه�الشــــركة�الزميلــــة�(و عsــــى�حصــــة�ا�جم ــة��ــ ل،�جو ائــــد�طو تتضــــمن�الفو عــ
ّ
�مــــن�صــــا�ي�اســــتثمارات�و يلــــة�اRجــــل�ال¨ــــ�zتشــــك

ً
،�جــــزءا

ً
هريــــا

�و قان�ن�فيــه�الشــركة�ملزمــةو يــتم�اhعuــ$اف�بالخســائر�اUضــافية�فقــط�إ=ــى�الحــّد�الــذي�تكــو عــة��ــي�الشــركة�الزميلــة)�و ا�جم
ً
�أو تعاقــديا��أو نيــا

  إذا�قامت�بتقديم�دفعات�بالنيابة�عن�الشركة�الزميلة.
  

بــات�و ا�طلو بــات�و ا�طلو دات�و جــو عــة��ــي�صــا�ي�القيمــة�العادلــة�للمو اذ�عsــى�حصــة�ا�جمو يــتم�اhعuــ$اف�كشــهرة�بفــائض�تكــاليف�اhســتح

ــهرة�ضـــمن�القيمـــة�الدفu$يـــة�و �ـــي�تـــاريخ�اhســـتح�ا�عuـــ$ف�Ç ـــا�كمـــاو ا�تعلقـــة�بالشـــركة�الزميلـــة�و ا�حتملـــة�القابلـــة�للتحديـــد� اذ.�تســـّجل�الشـ

�بفــــائض�حصــــة�ا�جم
ً
ــرة ــتثمار،�يــــتم�اhعuــــ$اف�مباشــ ــة�للمو لyســ بــــات�ا�حتملــــة�و ا�طلو بــــات�و ا�طلو دات�و جــــو عــــة��ــــي�صــــا�ي�القيمــــة�العادلــ

  حد.و اذ�ضمن�بيان�الدخل�ا�و القابلة�للتحديد�عsى�تكاليف�اhستح
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 ��

  تتمة�-�ا.حاسبيةأهم�السياسات�  .٣

  تتمة�-�ا#ستثمارات�Tي�شركات�زميلة
  

من�انخفاض�القيمة�فيمـا��ري�اhعu$اف�بأي�خسارةو لتحديد�ما�إذا�كان�من�الضر �٣٩=ي�رقم�و يتم�تطبيق�متطلبات�ا�عيار�ا�حاس�zÐالد

ـــتثمار  ـــق�باســ ــة.�و ا�جم�يتعلــ ـــركة�زميلـــ ـــي�شــ ــــر و عـــــة��ــ ــد�الضـ ــتثمار�(و عنـــ ـــة�لyســـ ــــار�كامـــــل�القيمـــــة�الدفu$يــ ـــهرة)�رة،�يـــــتم�اختبـ ـــك�الشــ ـــي�ذلــ ــا��ــ بمـــ

ــة� ــى�قيمـــة��ـــي�و �كأصـــل�٣٦=ي�رقـــم�و فقـــا��عيـــار�ا�حاســـبة�الـــدو لyنخفـــاض��ـــي�القيمـ ــغ�القابـــل�لyســـu$داد�(أعsـ احـــد�مـــن�خـــyل�مقارنـــة�ا�بلـ

تشـــكل�أي�خســـارة�انخفـــاض�القيمـــة�ا�عuـــ$ف�Ç ـــا�جـــزءا�مـــن�و القيمـــة�العادلـــة�ناقصـــا�تكـــاليف�البيـــع)�مـــع�قيمتـــه�الدفu$يـــة،�و اhســـتخدام�

إ=ـــى��٣٦=ي�رقـــم�و فقـــا��عيـــار�ا�حاســـبة�الـــدو يجـــب�أن�تعـــالج�مـــن�ا�ســـلم�بـــه�أن�أي�عكـــس�خســـارة�انخفـــاض�و الدفu$يـــة�لyســـتثمار.��القيمــة

  لyسu$داد�لyستثمار.�ةالقابل�الحد�الذي�ازدادت�به�القيمة
  

ا�تبقيـــة�تصـــنف�اhســـتثمارات��هري��ـــي�تلـــك�الشـــركة�الزميلـــة،و عـــة�للتـــأثB$�الجـــو عنـــد�اســـتبعاد�أيـــة�شـــركة�زميلـــة�ينـــتج�عنـــه�فقـــدان�ا�جم

.�٣٩=ي�رقـمو فقـا��عيـار�ا�حاسـبة�الـدو تعت%ـ$�بالقيمـة�العادلـة�عنـد�اhعuـ$اف�ا�بـدئي�كأصـل�مـا=ي�و ا�قيمة�بالقيمة�العادلة��ي�ذلـك�التـاريخ�

الخســارة��أو ديــد�الــربح�قيمتــه�العادلــة��ــي�تحو زعــة�عsــى�الفائــدة�ا�حتجــزة�و يــتم�تضــمBن�الفــرق�بــBن�القيمــة�الدفu$يــة�للشــركة�الزميلــة�ا�و 

عــة�باحتســاب�جميــع�ا�بــالغ�ال¨ــ�zســبق�اhعuــ$اف�Ç ــا��ــي�الــدخل�و م�ا�جمو الناتجــة�عــن�اســتبعاد�الشــركة�الزميلــة.�باUضــافة�إ=ــى�ذلــك�،�تقــ

ــ ــة�مباشـــرة�و ن�مطلو الشـــامل�اRخـــرى��ـــي�مـــا�يتعلـــق�بتلـــك�الشـــركة�الزميلـــة�عsـــى�اRســـاس�نفســـه�الـــذي�قـــد�يكـ بـــا�إذا�قامـــت�الشـــركة�الزميلـ

الخسارة�ا�عu$ف�Ç ا�سابقا��ـي��أو طبقا�لذلك،�إذا�كان�من�ا�حتمل�إعادة�تصنيف�الربح�و بات�ذات�الصلة.�و ا�طلو دات�و جو ستبعاد�ا�با

ـــربح� ـــة�كـ ـــر�عــــن�طريــــق�تلــــك�الشــــركة�الزميلـ ـــارة�عنــــد�اســــتبعاد�ا��أو الــــدخل�الشــــامل�اRخـ ـــلة،�تعيــــد�و ا�طل�أو دات�و جــــو خسـ بــــات�ذات�الصـ

ــارة�مـــن�حقـــا�أو عـــة�تصـــنيف�الـــربح�و ا�جم ــنيف)�عنـــدما�تفقـــد�ا�جم�أو ق�ا�لكيـــة�للـــربح�و لخسـ عـــة�تأثB$هـــا�و الخســـارة�(كتعـــديل�إعـــادة�تصـ

  هري�عsى�تلك�الشركة�الزميلة.و الج
  

  د�التأجP و عق

 العــام�خـyل�عـة�و ا�جم�قـدمت
ُ
ط�عقــد�و يليـة�عنــدما�تحقـق�شـر و د�إيجـار�تمو د�اUيجــار�كعقـو صـنف�عقـخـدمات�التـأجB$�بصـف! ا�ا�ــؤجر.�ت

  د�إيجار�تشغيلية.و د�اUيجار�اRخرى�كعقو يتم�تصنيف�جميع�عق�،�بينمامنافع�ا�لكية�إ=ى�ا�ستأجرو نقل�كافة�مخاطر�اhيجار�
  

عـــة��ـــي�و يsي�ضـــمن�الـــذمم�ا�دينـــة�بقيمـــة�صـــا�ي�اســـتثمار�ا�جمو التمـــ�د�اhيجـــارو جـــب�عقـــو ا�بـــالغ�ا�ســـتحقة�مـــن�ا�ســـتأجرين�بم�قيـــديـــتم�

ري�ثابــت�عsــى�صــا�ي�اســتثمار�و يsي�إ=ــى�الفuــ$ات�ا�حاسـبية�بحيــث�تعكــس�معــدل�عائـد�دو B$�التمــد�اUيجــار.�يــتم�تخصــيص�دخـل�التــأجو عقـ

  د�اUيجار.و عقبعة�ا�ستحق�فيما�يتعلق�و ا�جم
  

د�اUيجـــار�التشـــغيلية�عsـــى�أســـاس�القســـط�الثابـــت�عsـــى�مـــدى�فuـــ$ة�عقـــد�اUيجـــار�ذات�الصـــلة.�تضـــاف�و يـــتم�إثبـــات�دخـــل�اUيجـــار�مـــن�عقـــ

 Rي�التفو التكاليف�ا�باشرة�ا�صـل�ا�ـؤجر�و ض�و الية�ا�تكبدة�Æية�ل$uى�القيمة�الدفsي�عsـى�أسـاس�و ترتيب�عقد�إيجار�تشغيsـا�ع Çـ$ف�uمع

  القسط�الثابت�عsى�مدى�فu$ة�اUيجار.
  

  الشهرة

̈ــ�zال¨ــ�zيمكــن�تحديــدها�(و دات�ا�حققــة�و جــو يــتم�ا�حاســبة�عsــى�دمــج�اRعمــال�باســتخدام�طريقــة�الشــراء�ا�حاســبية.�يتضــمن�ذلــك�ا� ال

تســـتث��zإعـــادة�الهيكلـــة�ا�ســـتقبلية)�و ا�حتملـــة��اhلxuامـــاتبـــات�(ال¨ـــ�zتشـــمل�و ا�طلو ســـة�غBـــ$�ا�ثبتـــة)�و دات�غBـــ$�ا�لمو جـــو تشـــمل�ســـابقا�ا�

�بالتكلفـة�باعتبارهـا�الفـائض��ـي�تكلفـة�الشـراء�عsـى�صـا�ي�القيمـة�العادلـة�و لÆعمال�ا�ستح
ً
ذة�بالقيمة�العادلة.�يتم�إدراج�الشـهرة�مبـدئيا

بعـــد�اhعuـــ$اف�ا�بـــدئي،�يـــتم�قيـــاس�و ال¨ـــ�zيمكـــن�تحديـــدها.�و اhلxuامـــات�ا�حتملـــة�ا�شـــu$اة�و بـــات�و ا�طلو دات�و جـــو صـــة�الشـــركة�مـــن�ا�لح

�أيــة�خســائر�مu$اكمــة�نتيجــة�انخفــاض�القيمــة.�يــتم�اختبــار�اhنخفــاض��ــي�قيمــة�الشــهرة�ســن
ً
�و الشــهرة�بالتكلفــة�ناقصــا

ً
بفuــ$ة�أقــل�مــن��أو يا

  تغB$ات�تشB$�إ=ى�إمكانية�انخفاض�قيمة�الشهرة.��أو اث�د�أية�أحدو جو ذلك�عند�
  

  ا.عداتو ا.متلكات�

ــ! yك�ا�uــــ$اكم�و يــــتم�إدراج�ا�متلكــــات� ــة�لyنخفــــاض.�و ا�عــــدات�بســــعر�التكلفــــة�بعــــد�طــــرح�اhســ يــــتم�اhعuــــ$اف�بu$اجــــع�و أي�خســــائر�مu$اكمــ

ذلـك�باسـتخدام�طريقـة�القسـط�و قعـة،�و فuـ$ة�الخدمـة�ا�تدات�(باسـتثناء�اRراäـ}z)�نـاقص�مـدى�و جـو تقييم�ا��أو القيمة�لشطب�التكلفة�

طريقــة�اhســ! yك��ــي�� ايــة�فuــ$ة�كــل�تقريــر�مــع�أثــر�أي�تغBــ$ات��ــي�التقــدير�و العمــر�اhفu$اäــ}�zو الثابــت.�تــتم�مراجعــة�العمــر�اUنتــاÊي�ا�قــدر�

دات�عsـى�أسـاس�و جـو اhفu$اäـ}�zللم�يتم�تقييم�اhس! yك�عsى�أساس�القسط�الثابت�عsى�مدى�العمر و ا�حتسب�عsى�أساس�مستقبsي.�

  الفu$ات�ا�قدرة�hستعمالها�كما�يsي:
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 ��

  تتمة�-أهم�السياسات�ا.حاسبية�  .٣

  تتمة�-�ا.عداتو ا.متلكات�
  

  اتو سن��٥– ١          تحسينات�عsى�مباني�مستأجرةو أثاث�

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

  اتو سن�٤            سيارات

  سنة�٤٠            مباني
  

ائــد�اقتصــادية�مــن�و قــع�تحقيــق�فو ن�مــن�غBــ$�ا�تو عنــدما�يكــ�أو ا�عــدات�عنــد�اhســتبعاد�و ا�متلكــات�يــتم�إلغــاء�اhعuــ$اف�بــأي�مــن�عناصــر�

ا�عـدات�بـالفرق�بـBن�ا�تحصـل�و اhRت�بيـع�أي�مـن��أو الخسائر�الناتجة�عن�استبعاد��أو اصل�لÆصل.�تحدد�اRرباح�و جراء�اhستخدام�ا�ت

  .حدو ا��يتم�تسجيلها��ي�بيان�الدخلو القيمة�الدفu$ية�لÆصل�و لبيع�من�ا
  

  دات�غP �ا.اليةو جو انخفاض�قيمة�ا.

جـد�أي�و �إنو .�دات�hنخفـاض��ـي�قيمتـهو جـو يفيد�بتعرض�أي�من�ا�دليل��دو جو عن��تقييًما�تبحث�فيهعة�بتاريخ�كل�تقرير�و ا�جم�تجري 

مبلغ��يمثلعة�بتقدير�ا�بلغ�القابل�لyسu$داد.�و م�ا�جمو ي�لyنخفاض��ي�القيمة،�تقو سنعندما�يتطلب�إجراء�اختبار��أو دليل�عsى�ذلك،�

�تكـــاليف�البيـــع�و حـــدة�تو �أواRصـــل�القابـــل�لyســـu$داد�القيمـــة�العادلـــة�لÆصـــل�
ُ
قيمتـــه�ا�ســـتخدمة�أá مـــا�أعsـــى.�عنـــدما�و ليـــد�النقـــد�ناقصـــا

��ــي�القيمــة�ليــد�النقــد�ا�بلــغ�الو حــدة�تو �أوز�ا�بلــغ�ا�ــدرج�لÆصــل�أو يتجــ
ً
يــتم�تخفيضــه�إ=ــى�ا�بلــغ�و قابــل�لyســu$داد،�يعت%ــ$�اRصــل�منخفضــا

  حد.و يتم�اhعu$اف�بخسائر�انخفاض�القيمة��ي�بيان�الدخل�ا�و القابل�لyسu$داد.�
  

ا�قبـل�أثنـاء�تقيـيم�القيمـة�ا�سـتخدمة�باسـتخدام�سـعر�خصـم�مـيـتم�خصـم�التـدفقات�النقديـة�ا�سـتقبلية�للقيمـة�العادلـة�الحاليـة�لهـا�و 

ا�خــاطر�ا�قتصــرة�عsــى�اRصــل.�أثنــاء�تحديــد�القيمــة�العادلــة�و د�و ق�الحاليــة�للقيمــة�الزمنيــة�للنقــو الــذي�يعكــس�تقييمــات�الســو الضــريبة�

�تكاليف�البيع،�يـتم�اسـتخدام�نمـ
ً
ذج�التقيـيم�ا�ناسـب.�يـتم�تثبيـت�هـذه�اhحتسـابات�بمضـاعفات،�تقيـيم�أسـعار�أسـهم�الشـركات�و ناقصا

  فرة�اRخرى.و مؤشرات�القيمة�العادلة�ا�ت�أو م�و لة�للعمأو التابعة�ا�تد
  

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

�ربمــا�لــم�تعــد�م
ً
�أويــيم�ا�بلــغ�ا�مكــن�تحصــيله�لÆصــل�بتق�ذلــك�ا�ؤشــر�دو جــو عــة�عنــد�و م�ا�جمو تقــو انخفضــت.��أو دة�و جــو ا�ثبتــة�ســابقا

�فقـط�إذا�كـان�هنـاك�تغBـ$��ـي�اhفu$اضـات�ا�سـتخدمة�لتحديـد�و حدة�تو 
ً
ليد�النقد.�يتم�عكس�خسائر�اhنخفاض��ي�القيمة�ا�ثبتة�سـابقا

القيمـة�الدفu$يـة�دة�لكـي��hتزيـد�و مبلغ�اRصل�ا�مكن�تحصيله�منذ�تثبيت�خسـائر�اhنخفـاض��ـي�القيمـة�اRخBـ$ة.�إن�عمليـة�العكـس�محـد

يزيــد�عـن�ا�بلــغ�ا�ـدرج�الــذي�سـيتم�تحديــده،�بعـد�طــرح�اhسـ! yك،�إذا�لــم�يـتم�اhعuــ$اف�بخســارة��أو لÆصـل�عــن�ا�بلـغ�ا�مكــن�تحصـيله،�

  حد.و ات�سابقة.�يتم�اhعu$اف�بذلك�العكس��ي�بيان�الدخل�ا�و اhنخفاض��ي�القيمة�لÆصل��ي�سن
  

  مة�الشهرة��ي�الفu$ات�ا�ستقبلية.�hيمكن�عكس�خسائر�اhنخفاض��ي�قي
  

  

  

  ا#ع! اف�بالدخل

�مـن�العائــد�الفعsـي�لÆصــل�ا�ـا=ي�يـتم�اhعuــ$اف�Ç ـا�باســتخدام�طريقـة�الفائــدة�و ائـد�باUضــافة�إ=ـى�الرســو إن�إيـرادات�الف
ً
م�ال¨ـ�zتعت%ـ$�جــزءا

��ي�تحصيلها.�يتم�تعليق�اhعu$اف�بإيرادات�الفو الفعلية�إ�hإذا�كان�مشك
ً
  دات�ا�الية�منخفضة�القيمة.و جو ندما�تصبح�ا�ائد�عو كا

  

ن�مــن�ا�حتمــل�أن�ا�نــافع�و مــن�حــق�ا�ســاهمBن��ــي�اســتyم�الــدفعات�(شــرط�أن�يكــالتأكــد�أربــاح�اhســتثمارات�عنــدما�يــتم��اتإيــراد�تقيــد

  ).عليه�يمكن�اhعتمادجدت،�يمكن�قياسها�بشكل�و التكاليف،�إن�و اUيرادات�و عة�و ف�تتدفق�إ=ى�ا�جمو اhقتصادية�س
  

  .ث�ا�عاملةو حدا�صاريف��ي�تاريخ�و hت�و العمو م�و يتم�احتساب�الرس
  

  ا.خصصات�

مـن�ا�حتمـل�أن�يطلـب�و اسـتنتاÊي)�نتيجـة�لحـدث�سـابق��أو ني�و عـة�(قـانو ن�هناك�الxuام�عsـى�ا�جمو يتم�اhعu$اف�با�خصصات�عندما�يك

xام�بشــكل�يعتمــد�عليــه.�إن�القيمــة�ا�عuــ$ف�Ç ــا�كمخصــص�تعــد�أفضــل�ن�باUمكــان�تقــدير�مبلــغ�اhلuــو يكــو ية�اhلuــxام�و عــة�تســو مــن�ا�جم

التقـديرات�غBـ$�و ب�لتسديد�اhلxuامات�الحالية�كما��ي�� اية�الفu$ة�ا�حاسبية،�مع�اRخذ�بعBن�اhعتبار�ا�خاطر�و التقديرات�للمقابل�ا�طل

�قدر�لتسديد�اhلxuام�الحـا=ي،�فـإن�قيمتـه�الدفu$يـة�¡ـي�ا�ؤكدة�ا�حيطة�باhلxuامات.�عند�قياس�ا�خصص�عsى�أساس�التدفق�النقدي�ا

جميــع�ا�نــافع��أو قــع�اســu$داد�بعــض�و هريــا).�عنــد�تو ن�أثــر�القيمــة�الزمنيــة�للمــال�جو القيمــة�الحاليــة�لتلــك�التــدفقات�النقديــة�(عنــدما�يكــ

ــادية�ا�طل ـــالغ�ا�دينـــــة�كأصـــــلو اhقتصـــ ــــجيل�ا�بــ ــــه�يـــــتم�تسـ ـــرف�ثالـــــث،�فإنـ ــــن�طــ ـــxام�مـ ـــديد�اhلuــ ــــة�لتســ ـــن�أن��بـ �مــ
ً
yــــ ـــم�التأكـــــد�فعـ ــا�تــ إذا�مـــ

  ق.و ثو ن�ا�بالغ�ا�دينة�قابلة�للقياس�بشكل�مو أن�تكو ف�يتم�تحصيلها�و التسديدات�س
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 ��

  تتمة�-�ا.حاسبيةأهم�السياسات�  .٣
  دفعات�ع�ى�أساس�ا,سهم

حيــــث�يقــــدم��يضــــات�حســـب�قيمــــة�اRســــهمو عــــة�مكافـــآت�عsــــى�شــــكل�تعو لBن)��ــــي�ا�جمو ظفBن�(مــــن�ضـــم¢ م�كبــــار�ا�ســــؤ و ا�ــــبعــــض�يتلقـــى�
  ("معامyت�عsى�أساس�أسهم�ا�لكية")�ا�لكية�ق و ات�حقو ن�الخدمات�مقابل�أدو ظفو ا�

  

  معام�ت�ع�ى�أساس�أسهم�ا.لكية�
ع�إ=ــى�القيمــة�العادلــة�بتــاريخ�مــنح�ا�كافــآت.�يــتم�تحديــد�و ظفBن�يــتم�قياســها�بــالرجو إن�تكلفــة�ا�عــامyت�عsــى�أســاس�أســهم�ا�لكيــة�مــع�ا�ــ

  .١٨ذج�تسعB$�مناسب،�تفاصيل�إضافية�تم�بيا� ا��ي�إيضاح�رقم�و استخدام�نمالقيمة�العادلة�ب
  

تنتåـــ�zبتـــاريخ�و ط�اRداء�و ق،�عsـــى�مـــدى�الفuـــ$ة�ال¨ـــ�zأنجـــزت�ف¯ ـــا�شـــر و يـــتم�تثبيـــت�تكلفـــة�ا�عـــامyت�،�باUضـــافة�للزيـــادة�ا�قابلـــة��ـــي�الحقـــ
�ثبت�عـن�معـامyت�عsـى�أسـاس�أسـهم�ا�لكيـة�بتـاريخ�كـل�تقريـر�ف�الكsي�او ").�إن�ا�صر اhستحقاقظفBن�("تاريخ�و استحقاق�ا�كافأة�للم

ق�ال¨ــ�zســيتم�منحهــا�و ات�الحقــو عــة�لعــدد�أدو التقــدير�اRمثــل�للمجمو ،�يعكــس�ا�جــال�الــذي�ان! ــت�فيــه�فuــ$ة�ا�ــنح�hســتحقاقح¨ــ�Ôتــاريخ�ا
يمثـل�الحركـة��ظفBنو منـافع�ا�ـو اتب�و ة�ضمن�ر ا�سجلو �للفu$ة�حدو ا��ل�إ=ى�بيان�اUيراداتو ا�ح�أو ف�و .�إن�ا�بلغ�ا�صر عند�اhستحقاق

  .بشكل�� ائي�ستحق� اية�الفu$ة.�لم�يتم�اhعu$اف�بأي�مصاريف�للمكافآت�ال¨�zلم�تو ف�الكsي�ا�ثبت��ي�بداية�و �ي�ا�صر 
  

  ظفPنو ��اية�الخدمة�للممنافع�
ظفBن.�تســتند�ا�بــالغ�ا�ســتحقة�الــدفع�عــن�و � ايــة�الخدمــة�للمــمنــافع�اجبــة�الــدفع�لقــاء�و ين�مخصصــات�للمبــالغ�الو عــة�بتكــو م�ا�جمو تقــ

�Uتمام�الحد�اRدنى�من�فuـ$ة�الخدمـة.�يؤخـذ�مخصـص�للتكـاليف�و ظفBن�خضو ل�مدة�الخدمة�للمو طو عsى�الراتب�ال¢ ائي�ا�نافع�هذه�
ً
عا

  عsى�مدى�فu$ة�الخدمة.نافع�ا�قعة�لهذه�و ا�ت
  

ق�تقاعـد�تـم�تأسيسـه�مـن�قبـل�الهيئـة�و عة�مسـاهمات��ـي�صـندو م�ا�جملة�اUمارات�العربية�ا�تحدة،�تقدو اط��zدو ظفBن�مو ص�ا�و بخص
اتـب�و تحتسـب�كنسـبة�مـن�ر و �١٩٩٩لسـنة��٧لـة�ا�ـارات�العربيـة�ا�تحـدة�رقـم�و ن�دو طبقـا�لقـانالتأمينـات�اhجتماعيـة�و العامة�للمعاشات�

  قاقها.ال¨�zتحّمل�للمصاريف�عند�استحو عة�عsى�هذه�ا�ساهمات�و ظفBن.�تقتصر�الxuامات�ا�جمو ا�
  

  ا.عام�ت�بالعم�ت�ا,جنبية
عــة�باســتخدام�العملــة�الرئيســية��ــي�البيئــة�اhقتصــادية�ال¨ــ�zتعمــل�و �ــي�البيانــات�ا�اليــة�مــن�كــل�مــن�شــركات�ا�جم�ا�درجــةد�و البنــ�تقــاس

�ســـتخدمةا�¡ـــي�العملـــة�و لـــة�اhمـــارات�العربيـــة�ا�تحـــدة�و حـــدة�بـــدرهم�دو ").�تعـــرض�البيانـــات�ا�اليـــة�ا�ســـتخدمةا�ف¯ ـــا�الشـــركة�("العملـــة�
  �.للشركة

  

جـب�أسـعار�الصـرف�السـائدة��ـي�و إ=ـى�الـدرهم�بمبيـان�ا�ركـز�ا�ـا=ي�بات�النقدية�بالعمyت�اRجنبية��ي�تاريخ�و ا�طلو دات�و جو ا�يتم�ترجمة�
  حد.و ا�الخسائر�الناتجة�عن�التغيB$��ي�سعر�الصرف�ضمن�بيان�الدخل��أو .�يتم�إظهار�اRرباح�بيان�ا�ركز�ا�ا=يتاريخ�

  

يـل�و يـتم�تحو باسـتخدام�أسـعار�الصـرف�السـائدة�بتـاريخ�التقريـر�ا�ـا=ي.�حيـد�و التبـات�الشـركات�التابعـة�عنـد�و مطلو دات�و جـو يـل�مو يتم�تح
البيانــات�ا�اليــة��حيــدو قــات�العمــyت�اhجنبيــة�الناتجــة�عــن�تو تــدرج�فر �ســط�أســعار�الصــرف�لتلــك�الســنة.و نتــائج�عمليا° ــا�باســتخدام�مت

).و ق�ا�لكية�مباشرة�ضمن�الدخل�الشامل�(مو ى�أساس�حقا�حاسبة�عsو 
ً
  زعة�إ=ى�اRطراف�غB$�ا�سيطرة�إن�كان�مناسبا

  

ق�ا�لكيـــة�و �ـــي�حقـــ�بنـــد�منفصـــلا�uـــ$اكم��ـــي�و ا�ؤجـــل�ا�عuـــ$ف�بـــه��ـــي�الـــدخل�الشـــامل�اRخـــر��جمـــوععنـــد�بيـــع�منشـــأة�أجنبيـــة�فـــإن�ا�بلـــغ�ا�

  الخسائر�عند�البيـع.�أو حد�كجزء�من�اRرباح�و اhعu$اف�به��ي�بيان�الدخل�ا��ا�تعلق�بتلك�العمليات�اRجنبية�ا�حددة�يتمو 
  

  ما�يعادله�و النقد�
اUيــداعات�قصــB$ة�اRجــل�ال¨ــ�zتســتحق�خــyل�و حــد��ـي�اUيــداعات�النقديــة�و مــا�يعادلــه�Rغــراض�بيــان�التــدفقات�النقديــة�ا�و يتمثـل�النقــد�

  أقل.�أو م�و ي�٩٠
  

  

  

  أسهم�الخزينة
ســط�ا�ــرجح�للتكلفـة.�لــم�يــتم�و تحتسـب�عsــى�أسـاس�ا�تو ق�ا�لكيــة�و ذة�(أسـهم�الخزينــة)�مـن�حقــو رات�اRســهم�ا�ســتحيـتم�خصــم�اسـتثما

  عة.و ق�ا�لكية�التابعة�للمجمو ات�حقو إلغاء�أد�أو أرباح��ي�بيان�الدخل�عند�شراء،�بيع،�إصدار��أو اhعu$اف�بأية�خسائر�
  

  
  

  غP �ا.ؤكدةاسية�للتقديرات�ا.صادر�ا,سو ا#ف! اضات�ا.حاسبية�الهامة�.�٤

ــ ــي�طـــــ ــبية�للمجمو �ــــ ــــات�ا�حاســــ ـــق�السياســـ ــام،�و ر�تطبيـــ ـــام�بأحكــــ ـــة،�يتطلـــــــب�مــــــن�اUدارة�القيــــ ـــديرات�و عــــ ـــــة�و تقــــ ــة�الدفu$يــ ـــــات�للقيمـــــ افu$اضـ
ــديرات�و جـــو بـــات�لعـــدم�و ا�طلو دات�و جـــو للم ــتم�تحديـــد�هـــذه�التقــ ــدة.�يـ اhفu$اضـــات�عsـــى�أســـاس�الخ%ـــ$ة�التاريخيــــة�و د�مصـــادر�أخــــرى�مؤكـ

  اRخرى�ذات�العyقة.�إن�النتائج�الفعلية�قد�تختلف�عن�هذه�التقديرات.امل�و العو 
  

اhفu$اضــات�بشــكل�مســتمر.�يـتم�اhعuــ$اف�بالتعــديyت�عsـى�التقــديرات�ا�حاســبية��ــي�الفuـ$ة�ال¨ــ�zيــتم�ف¯ ــا�و يـتم�مراجعــة�هــذه�التقـديرات�
ن�و التقيــيم�تــؤثر�عsــى�تلــك�الفuــ$ة�فقــط.�أمــا��ــي�حالــة�كــ�ذلــك��ــي�حالــة�أن�التعــديyت�الناتجــة�عــن�إعــادةو إعــادة�تقيــيم�هــذه�التقــديرات�

ـــيم�التقـــــديرات�تـــــؤثر��ـــــي�الفuـــــ$ة�الحاليـــــة� ــادة�تقيــ ـــن�إعـــ ـــديyت�الناتجـــــة�عــ ـــ$ات�الحاليـــــة�و التعــ ــجيلها��ـــــي�الفuــ ـــتم�تســـ ــتقبلية�فيــ الفuـــــ$ات�ا�ســـ
  ا�ستقبلية.و 
  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  مةتت�-�ا.صادر�ا,ساسية�للتقديرات�غP �ا.ؤكدةو ا#ف! اضات�ا.حاسبية�الهامة�  .٤
  التقديرات�الهامة�Tي�تطبيق�السياسات�ا.حاسبية

  

عـــة�و تقـــديرات،�ال¨ـــ�zاســـتخدم! ا�اUدارة��ـــي�عمليـــة�تطبيـــق�السياســـات�ا�حاســـبية�للمجمال¨ـــ�zتتضـــمن��غBـــ$�تلـــكر�ا�همـــة،�و فيمـــا�يsـــي�اRمـــ

  حدة.و هريا�عsى�القيم�ا�عu$ف�Ç ا��ي�البيانات�ا�الية�ا�و ال¨�zلها�تأثB$ا�جو 
  

  ريةمبدأ�ا#ستمرا
ارد�ال¨ـ�zتمك¢ ـا�و عـة�لـدá ا�مـن�ا�ـو نـت�لـدá ا�قناعـة�بـأن�ا�جمو تكو عة�عsى�اhستمرار�كمنشـأة�مسـتمرة،�و قامت�اUدارة�بتقييم�قدرة�ا�جم

ك�حقيقيـة�مـن�شـأ� ا�الحـد�و ة�عsى�ذلك،�فإن�اUدارة�ليست�عsى�علم�بأي�شـكو عy و ر.�و من�اhستمرار��ي�تنفيذ�أعمالها�للمستقبل�ا�نظ

حـــدة��hيـــزال�يـــتم�إعـــدادها�عsـــى�أســـاس�مبـــدأ�و لـــذلك،�فـــإن�البيانـــات�ا�اليـــة�ا�و اصـــلة�العمـــل�كمنشـــأة�مســـتمرة.�و عـــة��و �جممـــن�قـــدرة�ا

  اhستمرارية.
  

  دات�ا.اليةو جو تصنيف�ا.
الغــرض�و ة�دات�ا�اليـو جــو دات�ا�اليـة،��ـي�الفئــات�ا�بينـة��ـي�إيضــاح�السياسـات�ا�حاسـبية�الهامــة،�عsـى�طبيعـة�ا�و جــو يعتمـد�تصـنيف�ا�

  قت�اhعu$اف�ا�بدئي�الذي�يتطلب�ممارسة�اhفu$اضات�من�قبل�اUدارة.و يتم�تحديد�ذلك�التصنيف�و م¢ ا،�
  

  ات�ا.اليةو القيمة�العادلة�ل د
اق�ا�اليــة�و غBــ$�ا�درجـــة��ــي�اRســو حــد�و بــات�ا�اليــة�ا�ســجلة��ــي�بيــان�ا�ركــز�ا�ــا=ي�ا�و ا�طلو دات�ا�اليــة�و جــو يــتم�تحديــد�القــيم�العادلــة�للم

يتم�استنباط�مدخyت�هذه�النماذج�من�بيانات�و نماذج�حسابية.��استخدامال¨�zتتضمن�و النشطة�باستخدام�تقنيات�مختلفة�للتقييم�

تتضـمن�و ظـة،�يجـب�القيـام�بافu$اضـات�لتقـدير�القـيم�العادلـة.�و ق�ا�لحو افر�بيانـات�السـو لكن�عند�عدم�تو ظة،�إن�أمكن،�و ق�ا�لحو الس

ب��شتقات�غB$�مؤرخة.و ذج�مثل�تقديرات�اhرتباط�و مدخyت�النمو لة�و اعتبارات�السي�هذه�اhفu$اضات
ّ
ل
ّ
  التق

  

  ي�يو د�ا#يجار�التمو عقو �السلفياتو ض�و خسائر�ا#نخفاض�Tي�قيمة�القر 
بتاريخ�كل�تقرير�ما=ي�لتقييم�مـا�إذا�كـان��د�اhيجار�التمويsيوعقو �السلفياتو ض�و م�اUدارة�بمراجعة�خسائر�اhنخفاض��ي�قيمة�القر و تق

بـا�و ن�التقـدير�مـن�اUدارة�مطلو ص،�يكـو جـه�الخصـو عsى�و حد.�و ري�تسجيل�مخصص�لyنخفاض��ي�القيمة��ي�بيان�الدخل�ا�و من�الضر 

تعتمــد�تلــك�التقــديرات�عsــى�اhفu$اضــات�و ب.�و قــت�التــدفقات�النقديــة�ا�ســتقبلية�عنــد�تحديــد�حجــم�ا�خصــص�ا�طلــوو �ــي�تقيــيم�قيمــة�

  عية،�اRمر�الذي�تغB$ات�مستقبلية�عsى�ا�خصص.اقو قد�تختلف�النتائج�الو امل�و بشأن�عدد�الع
  

�مخصــص�شــامل�لyنخفــاض��ــي�القيمــة�و إضــافة�إ=ــى�مخصصــات�محــددة�مقابــل�اRرصــدة�الفرديــة�الهامــة،�فــإن�ا�جمو 
ً
عــة�أخــذت�أيضــا

د�عـدم�القـدرة�الـذي�تحمـل�خطـر�كبBـ$�عنـو مقابل�التعرض�(يتضمن�ا�تطلبات�ذات�الصلة�با�صرف�ا�ركـزي�لÜمـارات�العربيـة�ا�تحـدة)�

  h،�عsى�الرغم�من�أ� ا�غB$�محددة�بشكل�خاص�عsى�أ� ا�منخفضة�القيمة.أو عsى�السداد�أك%$�مما�كانت�عليه�عندما�تم�منحها�
  

  للبيعا.تاحة�انخفاض�قيمة�ا#ستثمارات�
جماعيـة�قـد��أو للبيـع�فرديـة��ةتاحـعيا�عsـى�أن�اسـتثمارات�مو ضـو عة�بتاريخ�كل�تقريـر�تقييمـات�تحـدد�إذا�كـان�هنـاك�دلـي�yمو ا�جم�تجري 

  تعرضت�hنخفاض�القيمة.
  

ل�و مطــÅي�hنخفــاض�القيمـة�انخفــاض�و ضــو للبيــع،�يتضــمن�الـدليل�ا�متاحـة�ق�ا�لكيـة�ا�درجــة�كاســتثمارات�و بالنسـبة�hســتثمارات�حقــو 

ا�قاســة��–خســارة�ا�u$اكمــة�د�دليــل�عsــى�انخفــاض�القيمــة،�فــإن�الو جــو عنــد�و هري��ــي�القيمــة�العادلــة�لyســتثمار�أقــل�مــن�التكلفــة.�و جــ�أو 

قـت�و القيمة�العادلة�الحالية،�ناقص�أي�خسارة�انخفاض��ي�القيمة�عsى�تلك�اhستثمارات�ا�عu$ف�Ç ا��ـي�و اذ�و كفرق�بBن�تكلفة�اhستح

خســائر��حــد.��hيــتم�عكــس�أيــةو إعــادة�اhعuــ$اف�Ç ــا��ــي�بيــان�الــدخل�ا�و ق�ا�لكيــة�و يــتم�شــط� ا�مــن�حقــ�– حــدو ا��ســابق��ــي�بيــان�الــدخل

حد.�يتم�اhعu$اف�بالزيـادات�الyحقـة��ـي�القيمـة�العادلـة�لتلـك�و ق�ا�لكية�خyل�بيان�الدخل�ا�و انخفاض��ي�القيمة�عsى�استثمارات�حق

  اhستثمارات��ي�الدخل�الشامل�اRخر�تحت�بند�"احتيـاطي�إعادة�تقييم�اhستثمارات".

دات�ماليـة�محملـة�بالتكلفـة�و جـو ييم�النقص��ي�القيمة�بناء�عsى�نفس�ا�عايB$�كمللبيع،�يتم�تقكمتاحة�ات�الدين�ا�صنفة�و �ي�حالة�أدو

يـتم�إدراجهـا�كجـزء�مـن�إيـراد�و تستمر�الفائدة�مu$اكمة�بنسبة�الفائدة�الفعلية�اRصلية�عsـى�القيمـة�الدفu$يـة�ا�خفضـة�لÆصـل�و ا�طفأة.�

Åي�إ=ـى�حـدث�تـم�و ضـو كـان�مـن�ا�مكـن�نسـب�الزيـادة�بشـكل�مو hحقـة،��اتو �ي�حال�زادت�القيمة�العادلة�Rداة�ا�داينة،��ـي�سـنوالفائدة.�

  حد.و بيان�الدخل�ا�ضمن�حد،�يتم�عكس�خسارة�انخفاض�القيمة�و بعد�اhعu$اف�بخسارة�انخفاض�القيمة��ي�بBن�الدخل�ا�



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  �تتمة�-�غP �ا.ؤكدة�ا.صادر�ا,ساسية�للتقديراتو ا#ف! اضات�ا.حاسبية�الهامة�  .٤
Pا.ؤكدة�التقديرات�غ�   

قـد�تتسـبب��عاليةال¨�zلها�نسبة�مخاطرة�و اhفu$اضات�غB$�ا�ؤكدة�اRخرى�بتاريخ�التقرير�و فيما�يsي�أهم�اhفu$اضات�الخاصة�با�ستقبل�

  بات�خyل�السنة�ا�الية�القادمة.�و ا�طلو دات�و جو هري�للقيمة�الدفu$ية�للمو بتعديل�ج
  

  تقييم�ا#ستثمارات�Tي�ا,سهم�غP �ا.درجة
�مما�يsي:و ستند�تقييم�اhستثمارات��ي�اRسهم�غB$�ا�درجة�بشكل�طبيÑي�عsى�ي

ً
  احدا

  ق�حديثة�بBن�أطراف�مستقلة�ا�صالحو صفقات�س •

  مماثلة�بشكل�كبB$القيمة�العادلة�الحالية�Rداة�أخرى� •

  ص�ا�خاطرخصائو د�تتضمن�نفس�اRحكام�و ل�Ç ا�لبنو معمو لة�و امة�بنسب�متدو قعة�ا�خصو التدفقات�النقدية�ا�ت •

  نماذج�تقييم�أخرى  •
  

ــة�إجـــراء�تقيـــيم�جـــو عو يتطلـــب�تحديـــد�التـــدفقات�النقديـــة�و  عـــة�و تقـــدر�ا�جمو هري.�و امـــل�الخصـــم�Rســـهم�اســـتثمارات�ا�لكيـــة�غBـــ$�ا�درجـ

�ــي��ملحوظـةق�الحاليــة�و تجــري�اختبـارات�عل¯ ــا�للتأكـد�مــن�صـح! ا�باسـتخدام�أســعار�مـن�معــامyت�السـو ريـة�و رة�دو أسـاليب�التقيـيم�بصــ

  ق�ا�تاحة�ا�مكن�مyحظ! ا.و غB$ها�من�بيانات�الس�أو Rداة�نفسها�ا
  

  ات�ا.اليةو القيمة�العادلة�ل د .٥
  

  ب�التقييم�:و ات�ا�الية�حسب�أسلو الكشف�عن�القيمة�العادلة�لÆدو عة�التسلسل�الهرمي�التا=ي�لتحديد�و تستخدم�ا�جم

  بات�مماثلة�؛و مطل�أو �داتو جو اق�نشطة��و مدرجة��ي�أس�)معدلة�غB$ (أسعار�:���١ى و ا�ست -

ــ��zتـــأثB$�جـــوهري�:�أســـاليب�تقيـــيم�أخـــرى�تســـتعمل�مـــدخyت�لهـــا���٢ى و ا�ســـت - ــة�العادلـــة�ا�ســـجلة�ال¨ـ ،�إمـــا�ملحوظـــةعsـــى�القيمـ

  غB$�مباشر�؛��أو بشكل�مباشر�

�ملحوظــةت�عsـى�القيمـة�العادلــة�ا�سـجلة�ال¨ــ�h�zتسـتند�عsــى�بيانـا�تـأثB$�جــوهري�:�أسـاليب�تســتخدم�مـدخyت�لهــا���٣ى و ا�سـت -

  ق.و �ي�الس

  ا�الية�ا�سجلة�بالقيمة�العادلة�حسب�تصنيفها�:�داتو جو مللل�التا=ي�تحلي�yو يبBن�الجد

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  
  عو ا�جم  �٣ى و مست  �٢ى و مست  �١ى و مست  

          دات�ماليةو جو م
      استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�شعاع

 ١٨٬٥٠١ - ١٨٬٥٠١ -  سائروالخأاRرباح�القيمة�العادلة�من�خyل�ب�محتفظ�Ç ا

 ١٥٬٦٩٢ - ١٥٬٦٩٢ -  متاحة�للبيع

      استثمارات�أخرى 

 ١٢٢٬٩٠٣ ٣٧٩ ٦٧٤ ١٢١٬٨٥٠  والخسائرأاRرباح�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�

 ٩٬٠٥٩ ٩٬٠٤٣ ١٦ -  متاحة�للبيع

  ١٦٦٬١٥٥ ٩٬٤٢٢ ٣٤٬٨٨٣ ١٢١٬٨٥٠ 
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 ��

  تتمة�-ات�ا.الية�و القيمة�العادلة�ل د  .٥
  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  

  عو ا�جم  �٣ى و مست  �٢ى و مست  �١ى و مست  

          دات�ماليةو جو م
      استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�شعاع

 ١١٩٬٦٩٤ - ١١٩٬٦٩٤ -  والخسائرأاRرباح�القيمة�العادلة�من�خyل�ب�محتفظ�Ç ا

 ٩٬٧٩٤ - ٩٬٧٩٤ -  متاحة�للبيع

      استثمارات�أخرى 

 ٣١٬٢٠٠ ٩٤٥ ٧٤٩ ٢٩٬٥٠٦  والخسائرأاRرباح�ن�خyل�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�م

 ١٤٬٨٨٥ ٩٬٤٥٥ ٥٬٤٣٠ -  متاحة�للبيع

  ١٧٥٬٥٧٣ ١٠٬٤٠٠ ١٣٥٬٦٦٧ ٢٩٬٥٠٦ 

    بات�ماليةو مطل
)٨٩(  والخسائرأاRرباح�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�  -  -  )٨٩(  

  

  ا.الية�ا.سجلة�بالقيمة�العادلة�داتو جو ا.

ات�ا�اليـة�ال¨ــ�zيــتم�تسـجيلها�حســب�القيمـة�العادلــة�باســتخدام�أسـاليب�التقيــيم.�تشــمل�و د�القيمــة�العادلـة�لــÆدصـف�لتحديــو فيمـا�يsــي�

  ات.و ق�عند�تقييم�اRدو م�Ç ا�أي�مشارك��ي�السو قد�يق�افu$اضات¡ي�و عة�و ا�جم�افu$اضاتهذه�التقديرات�
  

  الخسائرو أمقيمة�حسب�القيمة�العادلة�من�خyل�اRرباح�

تقنيـات�تقيـيم��أو اق�النشــطة�و أسـعار�اRســ�باسـتعمالالخسـائر�و أمن�خyل�اRربـاح��حتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلةا��ستثماراتاh يتم�تقييم�

ال¨ـ�zتسـتثمر�و غBـ$�مدرجـة�و صناديق�مدرجة�و سندات�و عsى�أسهم�تشمل�هذه�الفئة�و ق.�و ظة��ي�السو غB$�ملحو ظة�و تتضمن�بيانـات�ملح

ق�مــن�أســعار�و ظــة�بالســو ن�البيانــات�ا�لحو ق.�تتكــو ظــة��ــي�الســو غBــ$�ملحو ظــة�و ســاس�بيانــات�ملحرها�مقيمــة�عsــى�او ¡ــي�بــد�داتو جــو م�ــي�

ظـــة�و اق�اRســـهم.�أمــا�البيانـــات�غBـــ$�ا�لحو الحركـــة��ـــي�مؤشــرات�أســـو اق�النشــطة�،�أســـعار�صـــرف�العمــyت�اRجنبيـــة�و ل�اRســـهم�باRســـو اتــد

  ق.و لة��ي�السو السيو معدhت�الخصم�و ،�قع��ي�ا�ستقبلو فتشمل�اhفu$اضات�ا�تعلقة�باRداء�ا�ا=ي�ا�ت
  

  ة�للبيعتاحم

صـــناديق�و غBـــ$�مدرجـــة�و ن�مـــن�أســـهم�مدرجـــة�و التســـعB$�تتكـــ�أو للبيـــع�ا�قيمـــة�باســـتخدام�تقنيـــة�التقيـــيم��ا�تاحـــةإن�اhســـتثمارات�ا�اليـــة�

ظـة�و غBـ$�ملحو ظـة�و انـات�ملحمزيج�من�بيو قية�و اhسعار�السباستخدام��داتو جو ا�ق.�تقدر�قيمة�هذه�و أسهم�خاصة�غB$�مدرجة��ي�الس

ـــ ــي�الســـ ـــــ$�ا�لحو �ــــ ــــدخyت�غBـ ـــــو ق.�إن�ا�ــ ــــي�السـ ــة��ــ ــو ظــــ ـــــا=ي�ا�ســــــتقبsي،�و ق�تشــــــمل�افu$اضــــــات�بخصــــ ـــاطر،�و ص�اRداء�ا�ـ ــات�و ا�خـــ اhفu$اضــــ

  قع�الجغرا�ي�للشركة�ا�ستثمر�ف¯ ا.و ا�و اhقتصادية�ا�تعلقة�بالصناعة�
  

  ات�ا.الية�بالقيمة�العادلةو من�ا,د��٣ى و ا.ستحركة�

  .٣ى�و ا�ستو �١ى�و يyت�بBن�ا�ستو تجر�خyل�السنة�أية�تح�لم
  

  ال¨�zيتم�تسجيلها�حسب�القيمة�العادلة�:��٣ى و ا�ست�ي��دات�ا�اليةو جو الختامية�للمو ية�لÆرصدة�اhفتتاحية�و تس�ل�التا=يو يبBن�الجد

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  
  

  رصيد�Tي�ال
  �٢٠١٦يناير�١

ةربح/(خسار 
مدرجة��  )

بيان�ضمن�
  الدخل

�)ةح/(خسار رب
مدرجة�ضمن�
الدخل�الشامل�

  مبيعات  مش! يات  ا,خر

ي�ت�و تح
من/(إ_ى)�

  ياتو ا.ست
  ٢و��١

  الرصيد�Tي
٣١�� cديسم

٢٠١٦  
                استثمارات�أخرى 

محــتفظ�Ç ـــا�بالقيمــة�العادلـــة�

ـــــــــyل� ــــــ ـــــ ــــــــن�خــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــاح�مـ ـــــ ــــــ ــــــ اRربـــ

  ٣٧٩  -  -  -  -  )٥٦٦(  ٩٤٥  والخسائر
  ٩٬٠٤٣  -  -  -  -  )٤١٢(  ٩٬٤٥٥  متاحة�للبيع

  ٩٬٤٢٢  -  -  -  -  )٩٧٨(  ١٠٬٤٠٠  
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 ��

  تتمة�-ات�ا.الية�و القيمة�العادلة�ل د  .٥
  تتمة�-�دات�ا.الية�ا.سجلة�بالقيمة�العادلةو جو ا.

  تتمة�-�ات�ا.الية�بالقيمة�العادلةو من�ا,د�٣ى�و حركة�ا.ست
  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  
  

  رصيد��ي�ال
يناير��١

٢٠١٥  

  ربح/(خسارة)
مدرجة�ضمن��

  بيان�الدخل

�ة)ربح/(خسار 
مدرجة�ضمن�

الدخل�
  مبيعات  مشu$ياتالشامل�

يyت�و تح
من/(إ=ى)�

  ياتو ا�ست
  ٢و��١

  الرصيد��ي
ديسم%$��٣١

٢٠١٥  

                استثمارات�أخرى 
ـــــــن� ــــة�مـ ـــة�العادلــــ ـــــا�بالقيمـــــ ــــتفظ�Ç ـــ محــــ

  ��٩٤٥  ��-  )١٨٢(� - � -  ��٨٩  ١٬٠٣٨  والخسائرأاRرباح�خyل�
  ��٩٬٤٥٥  )٥٬٣٩٣(�  ��-� -  ��٢٬٥٨٦  )٥١(�  ١٢٬٣١٣  متاحة�للبيع

  �١٠٬٤٠٠  )٥٬٣٩٣(�  )١٨٢(� -  ��٢٬٥٨٦  ��٣٨  ١٣٬٣٥١�  
  

  مما�يsي:حد�و الدخل�ا�ا�درجة�ضمن�بيان�و ��٣ى و ا�ستا�درجة�تحت�ات�ا�الية�و الناتجة�من�اRد�اRرباح�والخسائر ن�و تتك
  

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

        استثمارات�أخرى 

  �٨٩    -  أرباح�محققة

 $B٥١(    )٩٧٨(  محققة�خسائر�غ(  

  )٣٨    )٩٧٨�  

  
  �٣ى و ا.ستا.الية�من��داتو جو مالرئيسية�ع�ى�القيمة�العادلة�لل�ا#ف! اضاتتأثP �تغP ات�

لــة�حســب�صــنف�و باســتخدام�اhفu$اضــات�البديلــة�ا�مكنــة�ا�عق��٣ى و ا�ســتات�مــن�و ل�التــا=ي�مــدى�تــأثر�القيمــة�العادلــة�لــÆدو يبــBن�الجــد

  اRداة:
  

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  

  القيمة�الدف! ية
� Pا#ف! اضاتتأث�

  لةو البديلة�ا.عق
  

  القيمة�الدفu$ية
�$Bاضاتتأث$uفhا�

  لةو البديلة�ا�عق

            استثمارات�أخرى 

محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�

  ٢٣٦  ��٩٤٥    ٩٥  ٣٧٩  والخسائرأاRرباح�

  ١٬٨٩١  ��٩٬٤٥٥    ١٬٨٠٩  ٩٬٠٤٣  متاحة�للبيع

  ٢٬١٢٧  ��١٠٬٤٠٠    ١٬٩٠٤  ٩٬٤٢٢  
  

  التا=ي:�و ظة�اRساسية�عsى�النحو عة�بتعديل�ا�دخyت�غB$�ا�لحو لة�قامت�ا�جمو من�أجل�تحديد�اhفu$اضات�البديلة�ا�مكنة�ا�عق

انخفاض�القيمة�العادلة�و الخسارة�من�خyل�زيادة�و �عن�السداد�عة�بتعديل�احتماhت�التخلفو سندات�الدين:�قامت�ا�جم -

 Æ٢٥داة�بنسبة�ل�.٪  

لـة�و عـة�مـن�البـدائل�ا�عقو لة�ضـمن�مجمو عـة�بتعـديل�افu$اضـات�معـدل�السـيو :�قامـت�ا�جمسهماh و �استثمارات��ي�الصناديق -

  ا�مكنة.�يختلف�مدى�تأثB$�التعديل�حسب�خصائص�كل�استثمار.

  ات�ا�الية.و القيمة�العادلة�لÆدو هري�بBن�القيمة�الدفu$ية�و جد�فرق�جو �hي
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 �	

  رة�ا.خاطر�ا.اليةادا  .٦
  ا.قدمة

د�ا�خـــاطر�و مراقبـــة�مســتمرة،�خاضـــعة�لحـــدو قيـــاس�و �عــة�مـــدارة�مـــن�خـــyل�عمليــة�تعريـــفو إن�ا�خــاطر�ا�تأصـــلة�ا�تعلقـــة�بأنشـــطة�ا�جم

ق�(ال¨ـــ�zتشـــمل�مخـــاطر�أســـعار�الفائـــدة،�و مخـــاطر�الســـو لة�و مخـــاطر�الســـيو عـــة��خـــاطر�اhئتمـــان�و أســـاليب�مراقبـــة�أخـــرى.�تتعـــرض�ا�جمو 

  ا�خاطر�التشغيلية.و مخاطر�أسعار�اRسهم)،�و ر�العمyت�اRجنبية�مخاط
  

  هيكل�ادارة�ا.خاطر

عـــة.�يـــدرك�مجلـــس�اUدارة�أهميـــة�إدارة�و مراقبـــة�ا�خـــاطر�ا�تعلقـــة�بأنشـــطة�ا�جمو ل�بشـــكل�تـــام�عـــن�تحديـــد�و يعت%ـــ$�مجلـــس�اUدارة�مســـؤ 

  ازي�مع�درجة�ا�خاطر�لدى�ا�ساهم.و ا�خاطر�بالت
  

لكـل�شـركة�و كمـة�و يضـها�للجنـة�الحو ق�تـم�تفو السـو لة�و السـيو عـة�Uدارة�مخـاطر�اhئتمـان�و اسـعة�لـدى�ا�جمو انBن�و شاء�قـإن�السلطة�Uن

  اسعة.و عة�الو انBن�ا�جمو لضمان�التقيد�بقاhدارية�لجنة�اليتم�اUشراف�عل¯ ا�من�طرف�عة�و ا�جماسعة�لدى�و لكن�ا�خاطر�الو تابعة�
  

  مخاطر�ا#ئتمان

مراقبـة�اUجـراءات.�يـتم�و افقـات�اhئتمانيـة�و ث�خسائر�بسبب�التخلف�عن�الدفع�تتم�مراقب! ا�بتطبيق�ا�و مخاطر�حد�أو مخاطر�اhئتمان�

ــد�مـــن�التعــــرض�للمخـــاطر�اhئتمانيــــة�بو  ــؤ و تو اســـطة�مجلـــس�اUدارة�و ضـــع�اRنظمـــة�للحــ ــةو الحلجنـــة�لية�إ=ــــى�و كــــل�ا�سـ ضـــع�اRنظمــــة�و ل�كمــ

رة�مسـتقلة�و إدار° ـا�بصـو متطلبات�الضمان�يتم�مراقب! ـا�و الu$كز�و �ةالصyحيو د�الشاملة�و حدالب�التقيداhسu$اتيجية.�و الخاصة�باRعمال�

  من�قبل�إدارة�ا�خاطر.
  

ات�التخفـــيض�Rيـــة�أرصـــدة�و خطـــو ا�خصصـــات�و افقـــة�عsـــى�التعرضـــات�و ا�و ضـــع�الـــذمم�ا�دينـــة�و ريـــة�لو بمراجعـــة�دا�خـــاطر�ادارة�م�و تقـــ

  .�التنظيميةو الداخلية��ج¯ اتو التو ضمن�السياسات��ك��ي�تحصيلهاو مشك
  

  الحد�ا,ق¤�£�للتعرض�.خاطر�ا#ئتمان
تعزيــزات�ائتمانيــة�و قبــل�اRخــذ��ــي�الحســبان�أيــة�ضــمانات�حــد�و ا�إن�الحــد�اRقçــ}�Ôللتعــرض��خــاطر�اhئتمــان�لعناصــر�بيــان�ا�ركــز�ا�ــا=ي�

  أخرى،�مدرج�أدناه:�
  

ــــــوع   ــــ ـــــ ــــ ــــــد��مجمـ ــــ ــــ ـــــ الحـ
  ا,ق¤�£�للتعرض

ـــوع ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــد��مجمـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ الحــ
  اRق�Ô{çللتعرض

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١  ٢٠١٦ديسم  
      

  �٢٦٢٬٦٧٤  ٣٤٦٬٦١٠  كو دائع�لدى�البنوو نقد�

  �٣٥٬٣١٥  ٣١٬٩٧٤  أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة�

  ٩٥٩٬٢٦٤  ٦٠٩٬٠٢٦  يsيو د�إيجار�تمو عقو سلفيات�و ض�و قر 

      استثمارات�أخرى 

  �٣٠٬١٦٠  ١٢٬١١٣  والخسائرأاRرباح�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل� -

  ١٬٢٨٧٬٤١٣  ٩٩٩٬٧٢٣  

      

  ٩٬٦٤٤  ١٬٨٩٩  بات�محتملةو مطل

  ٦٧٬٦١٣  ٦٧٬١٩٩  الxuامات

      

  ٧٧٬٢٥٧  ٦٩٬٠٩٨  

  ١٬٣٦٤٬٦٧٠  ١٬٠٦٨٬٨٢١  ع�التعرض�.خاطر�ا#ئتمانو مجم
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 �


  تتمة�-�ادارة�ا.خاطر�ا.الية  .٦

  تتمة�-�مخاطر�ا#ئتمان

  تتمة�-�الحد�ا,ق¤�£�للتعرض�.خاطر�ا#ئتمان

  عة�أطراف�مقابلة�لها�نفس�مخاطر�اhئتمان.و مجم�أو احد�و هري��خاطر�اhئتمان�لطرف�مقابل�و أي�تعرض�جعة�و لدى�ا�جم�جدو �hي
  

  عة�حسب�ا�ناطق�الجغرافية�التالية�:و ضع�ا�ا=ي�للمجمو تعزيزات�ائتمانية�أخرى،�يمكن�تحليل�الو ضمان�أي�قبل�اRخذ��ي�اhعتبار�
  

ا#مارات�  

العربية�

  ا.تحدة

ل�مجلس�و د

  الخلي¥ي�ن أو عالت

  ا,خرى 

سط�و الشرق�ا, 

  شمال�إفريقياو 

  ا,خرى 

أمP كا�

  باو ر أو   الشمالية

  آسيا

  عو ا.جم  أخرى 

  ��٣٤٦٬٦١٠  �-�  ��٥٬٩٣٠  ��٥٥١  ��٢٬٦٨٩  ��٨٧٬٤٣١  ��٢٥٠٬٠٠٩  كو دائع�لدى�بنوو نقد�

  ��٣١٬٩٧٤  �-�  ��١١  �-�  ��٥٠٢  ��١٣٬٥١٩  ��١٧٬٩٤٢  أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة�

  ��٦٠٩٬٠٢٦  ��٣٩  �-�  �-�  ��١٨  ��٢١٧٬٠٢٦  ��٣٩١٬٩٤٣  يsيو د�إيجار�تمو عقو يات�سلفو ض�و قر 

  ��١٠٢٬٥٨٤  �-�  �-�  �-�  �-�  ��٨٦٬٢١٧  ��١٦٬٣٦٧  استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�شعاع

  ��٤٤٬٧٦٦  �-�  �-�  �-�  �-�  �-�  ��٤٤٬٧٦٦  استثمارات��ي�شركات�زميلة�أخرى 

  ��١٣١٬٩٦٢  �-�  ��١٬٣٨٩  ��٥٨١  ��٣٩٤  ��١٠٦٬٨٧٧  ��٢٢٬٧٢١  استثمارات�أخرى 

  ��٣٣٬٥٧٤  �-�  �-�  �-�  ��١٧  ��٤٬٦٥٤  ��٢٨٬٩٠٣  ا�متلكات�وا�عدات

  ١٬٣٠٠٬٤٩٦  ٣٩  ٧٬٣٣٠  ١٬١٣٢  ٣٬٦٢٠  ٥١٥٬٧٢٤  ٧٧٢٬٦٥١  ٢٠١٦ديسمc ���٣١-داتو جو ا.�مجموع
                

  ١٬٦٠٠٬٠٥٤  ٥  ١٬٨٢٦  ٧٢٧  ٣٬٠٥٩  ٤٥٣٬٧٩٦  ١٬١٤٠٬٦٤١  ٢٠١٥ديسم%$���٣١-داتو جو ا��مجموع
  

  التعزيزات�ا#ئتمانية�ا,خرى و الضمانات�

� �يعتمد �الضمانات�ا�طلو نو مبلغ �أنو ع �إن �ا�قابل. �للطرف �مخاطر�اhئتمان �تقييم �النقد�و بة�عsى z{|رئي� �بشكل �تشمل �الضمانات اع

  ق�ا�لكية�الخاصة.و حقو نات�عsى�سيارات�و رهو السيارات�و ا�باني�و راق�ا�الية�السائلة�و اR و 
  

 hي�الستراقب�ا�ي�السو تطلب�ضمانات�اضافية�و ق�و دارة�القيمة�السائدة��ساسية،�كما�تراقب�القيمة�السائدة�Rتفاقيات�اyق�و فقا�ل

  للضمانات�ال¨�zحصلت�عل¯ ا�أثناء�مراجع! ا�للحد�ا�ناسب�من�كفاية�مخصص�خسائر�اhنخفاض�الدائم��ي�القيمة.
  

�للمو ن�عةو تدير�ا�جم �اhئتمان �ا�اليةو جو عية �يظهر�الجد�دات �الداخلية. �اhئتمانية �التصنيفات �نو باستخدام �أدناه �اhعتماد�و ل عية

�إ=ى�نظام�التصنيف�اhئتماني�لدى�ا�جمو جو حسب�صنف�ا�
ً
  عة.و دات�ا�الية�استنادا

  

  ٣١� c�٢٠١٦ديسم  
  � Pأو مستحقة�  #�منخفضة�القيمةو مستحقة�غ�  
  ا.جموع�الرئي���  ردياف�القيمة  ا.جموع  مثالية�فئة  عالية�فئة  

  ��٣٤٦٬٦١٠  ���-�  ��٣٤٦٬٦١٠  ���-�  ��٣٤٦٬٦١٠  نقد�وودائع�لدى�البنوك
  ��٣١٬٩٧٤  ���-�  ��٣١٬٩٧٤  ��٣١٬٩٧٤  ���-�  ذمم�مدينة�وأرصدة�مدينة�أخرى 

  ��٦٠٩٬٠٢٦  ��١٨٢٬٩٢٣  ��٤٢٦٬١٠٣  ��٤٢٦٬١٠٣  ���-�  قروض�وسلفيات�وعقود�إيجار�تمويsي

  ��١٢٬١١٣  ��٣٧٩  ��١١٬٧٣٤  ��١١٬٧٣٤  ���-�  استثمارات�أخرى 

  �٩٩٩٬٧٢٣  ��١٨٣٬٣٠٢  ��٨١٦٬٤٢١  ��٤٦٩٬٨١١  ��٣٤٦٬٦١٠�  
  

  �٢٠١٥ديسم%$�٣١  

    منخفضة��أو مستحقة�  �hمنخفضة�القيمةو غB$�مستحقة�  

  ا.جموع�الرئي���  فرديا�القيمة  ا.جموع  مثالية�فئة  عالية�فئة  

  ٢٦٢٬٦٧٤ -  ٢٦٢٬٦٧٤ -  ٢٦٢٬٦٧٤  كو دائع�لدى�البنوو نقد�

  ٣٥٬٣١٥ -  ٣٥٬٣١٥  ٣٥٬٣١٥ -  أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة�

  ٩٥٩٬٢٦٤  ١٨٧٬٨٣٢  ٧٧١٬٤٣٢  ٧٧١٬٤٣٢ -  يsيو د�إيجار�تمو عقو سلفيات�و ض�و قر 

  ٣٠٬١٦٠  ٩٤٥  ٢٩٬٢١٥  ٢٩٬٢١٥ -  استثمارات�أخرى 

  ١٬٢٨٧٬٤١٣  ١٨٨٬٧٧٧  ١٬٠٩٨٬٦٣٦  ٨٣٥٬٩٦٢  ٢٦٢٬٦٧٤  
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 ��

  تتمة�-�ادارة�ا.خاطر�ا.الية  .٦

  تتمة�-�ا#ئتمانمخاطر�

  تتمة�-�التعزيزات�ا#ئتمانية�ا,خرى و الضمانات�
،�حيث�يعمل�ذلك�عsى�ع%$�محفظة�اhئتمامحدثة�و رة�دقيقة�و عsى�مقاييس�تقييم�للمخاطر�بص�حفاظعة�الو إن�من�سياسة�ا�جم

�xBك$uلل� �اUدارة �عsى �التسهيل �ا�خاطر�ا�طبقة �اRعو عsى �قطاعات �كل ��ي �اhئتمان �تعرض �مقارنة �الجغرافية �و مال قطاع�و اUقليمية

�مدع �التصنيف �نظام �إن �متنو ا�نتجات. �مالية �بتحليyت �ممز و م �بمعلو عة �بالسو جة �متعلقة �تو مات �أجل �من �معالج! ا �تم فB$�و ق

�و ا�عل �تم �الداخلية �التصنيفات �جميع �إن �ا�قابل. �مخاطر�الطرف �لقياس �و مات�الرئيسية ��لتتyءمضعها �ا�ختلفة �اRصناف ¡ي�و مع

�التصنيف�لدى�ا�جمو تبسة�مق �لسياسة
ً
�و فقا �ا�خاطر�ا�عنية �يتم�مراجعة�تصنيفات �بصو عة. �مو تحديè ا �إن �منتظمة. دات�و جو رة

إن��اجه�أي�إخفاق�خyل�فu$ة�التسهيل.و دات�ال¨�zلم�تو جو ا�ا�ثالية�دات�النقدية،�كما�تمثل�الفئة�و جو الفئة�العالية�تمثل�جميع�ا�

�و دات�ا�الية�هو جو حسب�فئة�ا�فرديا��تفاصيل�التعرضات�ا�نخفضة�القيمةو الغB$�منخفضة�القيمة�و رة�ض�ا�تأخو تحليل�أعمار�القر 

  كالتا=ي:

  
٣١�� c٢٠١٦ديسم  

�أو مستحقة�  فرديا�منخفضة�القيمة  الغP �منخفضة�القيمةو تحليل�ا,عمار�ا.تأخرة�  

منخفضة�

  �فرديا�القيمة

  أقل�من  
  مو ي�٣٠

  ا_ى�٣٠
  مو ي�٦٠

  ا_ى�٦٠
  مخصصات  مو ي�٩٠

القيمة�
  الدف! ية

القيمة�
  مخصصات  ةجموعا.

القيمة�
  الدف! ية

سلفيات�و ض�و قر 

  يsيو د�إيجار�تمو عقو 
٣٤٬٤٥٧�  ٤٧٬٣٤٤�  ٢٥٬٢٧٠�  )١٬٢٥٣(  �١٠٥٬٨١٨�  ٢٤٩٬٨١٩�  )١٧٢٬٧١٤(  �٧٧٬١٠٥�  �١٨٢٬٩٢٣�  

��٤٬٤٨٥ - - - - -  استثمارات�أخرى   �)٤٬١٠٦(  �٣٧٩�  �٣٧٩�  

  ٣٤٬٤٥٧�  ٤٧٬٣٤٤�  ٢٥٬٢٧٠�  )١٬٢٥٣(  �١٠٥٬٨١٨�  ٢٥٤٬٣٠٤�  )١٧٦٬٨٢٠(  �٧٧٬٤٨٤�  �١٨٣٬٣٠٢�  

  

  ٢٠١٥ديسم%$��٣١
�أو مستحقة�  فرديا�منخفضة�القيمة  الغB$�منخفضة�القيمةو تحليل�اRعمار�ا�تأخرة�  

منخفضة�

�القيمة
  �فرديا

  
  أقل�من

  مو ي�٣٠
  ا=ى�٣٠
  مو ي�٦٠

  ا=ى�٦٠
  مخصصات  مو ي�٩٠

القيمة�
  الدفu$ية

القيمة�
  مخصصات  ةجموعا�

القيمة�
  الدفu$ية

سلفيات�و ض�و قر 

  يsيو د�إيجار�تمو عقو 
٢٬٥٩٢( ٢٨٬٩١٣ ٥١٬١١٢ ٧٧٬٧٧٣(  ٢٢١٬٨٦١( ٢٥٤٬٤٨٧ ١٥٥٬٢٠٦(  ١٨٧٬٨٣٢ ٣٢٬٦٢٦ 

)٣٬٥٣٥( ٤٬٤٨٠ - - - - -  استثمارات�أخرى   ٩٤٥ ٩٤٥ 

  ٢٬٥٩٢( ٢٨٬٩١٣ ٥١٬١١٢ ٧٧٬٧٧٣(  ٢٢٥٬٣٩٦( ٢٥٨٬٩٦٧ ١٥٥٬٢٠٦(  ١٨٨٬٧٧٧ ٣٣٬٥٧١ 

  
  عية�اhئتمان�للتعرض.و ظ��ي�نو د�تراجع�ملحو جو عند��ا�نفردةيم�اhنخفاض��ي�القيمة�يتم�تقي

  
  لةو مخاطر�السي

فاء�بالxuاما° ا�ا�الية�عند�استحقاقها.�للحد�من�هذه�ا�خاطر�و عة�عsى�الو لة�¡ي�ا�خاطر�ال¨�zتكمن��ي�عدم�قدرة�ا�جمو مخاطر�السي

  مي.و لة�بشكل�يو مراقبة�السيو لة��ي�اhعتبار�و دات�مع�أخذ�السيو جو إدارة�ا�و عة،�و يل�متنو عة�بu$تيب�مصادر�تمو قامت�ا�جم
  

ث�و ن�حدو دو لـة�و اجه�خسـائر�غB$�مقبو ن�أن�تو فاء�بالxuاما° ا�عند�اسـتحقاقها،�دو لة�كافية�للو ن�لدá ا�سيو عة�ا=ى�أن�يكو ° دف�ا�جم

متطلبات�الرصيد�النقدي.�تضمن�و لة�و حد�أدنى�لنسب�السي�باتو ا�طلو �داتو جو ا�ضعت�لجنة�و ائد�رأس�ا�ال.�و هري�عsى�عو تأثB$�ج

�و جو لة��و السيو قع�و عة�التدفق�النقدي�ا�تو ا�جم �تحتفظ�بمحفظة�للمو مطلو دا° ا �كما �ا�الية. دات�السائلة�قصB$ة�اRجل�و جو با° ا

  لتغطية�ا�تطلبات�ال¨�zتتألف�ا=ى�حد�كبB$�من�ايداعات�قصB$ة�اRجل�مع�مؤسسات�مالية.
  

صا�ي�متطلبات�و السائلة،�رأس�ا�ال�النقدي�الفائض��داتو جو ا�ن�من�و عة�¡ي�مخز و لية�ال¨�zتستعملها�ا�جمو ياسات�الثyثة�اR إن�الق

ق.�يتم�تحديد�رأس�ا�ال�النقدي�و راق�ا�الية��ي�السو شبه�النقدية،�بما�ف¯ ا�اR و السائلة�ا�بالغ�النقدية��داتو جو ا�يل.�تشمل�و التم

عة.�و بة�من�قبل�ا�جمو أية�تسهيyت�غB$�مسحو شهر��١٢بات�الداخلية�ال¨�zتستحق�بعد�أكª$�من�و ا�طلو عة�و جمرأس�مال�ا��مجموعك

�لتم �النقدي �ا�ال �رأس �التمو يستخدم �متطلبات �طو يل �و يل �اRجل �و يلة �الشـقيقة �الشـركات �اhستثمار��ي �و تشـمل السندات�و اRسهم

  يل�الxuامات�النقد.و السائلة�الyزمة�لتم�داتو جو ا��ويل�هو .�إن�صا�ي�متطلبات�التما�عداتو �اhÈتو 
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 ��

  تتمة�-ادارة�ا.خاطر�ا.الية�  .٦

  تتمة�-�لةو مخاطر�السي

تاريخ�اhستحقاق�التعاقدي.�لا�حددة�عsى�أساس�الفu$ة�ا�تبقية��بتاريخ�التقريربات�كما�و ا�طلو دات�و جو ل�استحقاق�ا�و جديلخص�

  نية�اhدارة.و لة�اRصل�و ،�قامت�اUدارة�بتقدير�تاريخ�اhستحقاق�بناء�عsى�سي)*(تعاقدي�قاقاستحدات�ال¨�zليس�لدá ا�تاريخ�و جو لمل

  :كما�يsي�٢٠١٦ديسم%$��٣١بات�كما��ي�و ا�طلو دات�و جو استحقاق�ا��كان
  

  

  أقل�من
  أشهر٣

١٢-٣  
  أشهر

ا.جموع�
قل�,�الفر§ي

  من�سنة
٥-١  
  اتو سن

  ٥أك¨ �من�
  عو ا.جم  اتو سن

  ��٣٤٦٬٦١٠  ���-�  ��٧٬١٧٨  ��٣٣٩٬٤٣٢  ��٢٣٬١٠٨  ��٣١٦٬٣٢٤  كو دائع�لدى�البنوو نقد�

  ��٣١٬٩٧٤  ���-�  ��٣٬٢٦٤  ��٢٨٬٧١٠  ��١٣٬٥٢٢  ��١٥٬١٨٨  أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة�

  ��٦٠٩٬٠٢٦  ���-�  ��٢٥٢٬٣٧٩  ��٣٥٦٬٦٤٧  ��٢١٤٬٦٩٤  ��١٤١٬٩٥٣  �يsيو د�إيجار�تمو عقو سلفيات�و ض�و قر 

استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�

  عاع*ش
�١٠٢٬٥٨٤  ���-�  ��٦١٬٢٨٦  ��٤١٬٢٩٨  ��٢٢٬٧٩٧  ��١٨٬٥٠١�  

  ��٤٤٬٧٦٦  ���-�  ��٤٤٬٧٦٦  ���-�  ���-�  ���-�  استثمارات��ي�شركات�زميلة�أخرى*

  ��١٣١٬٩٦٢  ���-�  ��١٠٤٬١٥١  ��٢٧٬٨١١  ��٩٬١٥٣  ��١٨٬٦٥٨  استثمارات�أخرى*

  ��٣٣٬٥٧٤  ���-�  ��٣٣٬٥٧٤  ���-�  ���-�  ���-�  *ا�متلكات�وا�عدات

  ��١٬٣٠٠٬٤٩٦  ���-�  ��٥٠٦٬٥٩٨  ��٧٩٣٬٨٩٨  ��٢٨٣٬٢٧٤  ��٥١٠٬٦٢٤  داتو جو ع�ا.و مجم
              

  ��٢٩٦٬٩٤٤  ���-�  ��١٠٠٬٧٠٣  ��١٩٦٬٢٤١  ��١٤٥٬١١٤  ��٥١٬١٢٧  ك�دائنةو بن

  ��١٧٧٬٧٦٣  ���-�  ��٥٬٠٨١  ��١٧٢٬٦٨٢  ��٨٤٬١٤٦  ��٨٨٬٥٣٦  أرصدة�دائنة�أخرى و ذمم�دائنة�

  ��٨٢٥٬٧٨٩  ��٨٢٥٬٧٨٩  ���-�  ���-�  ���-�  ���-�  ق�ا�لكيةو حق

  ��١٬٣٠٠٬٤٩٦  ��٨٢٥٬٧٨٩  ��١٠٥٬٧٨٤  ��٣٦٨٬٩٢٣  ��٢٢٩٬٢٦٠  ��١٣٩٬٦٦٣  ق�ا�لكيةو حقو بات�و ع�ا�طلو مجم

  ���-�  )٨٢٥٬٧٨٩(�  ��٤٠٠٬٨١٤  ��٤٢٤٬٩٧٥  ��٥٤٬٠١٤  ��٣٧٠٬٩٦١  فرةو لة�ا�تو صا�ي�السي

  ���-�  ���-�  ��٨٢٥٬٧٨٩  ��٤٢٤٬٩٧٥  ��٤٢٤٬٩٧٥  ��٣٧٠٬٩٦١  فرة�ا�u$اكمةو لة�ا�تو السي
  

  :كانت�كما�يsي�٢٠١٥ديسم%$��٣١بات�كما��ي�و ا�طلو دات�و جو إن�استحقاق�ا�
  

  

  أقل�من
  أشهر٣

١٢-٣  
  أشهر

ا�جموع�
قل��RالفرÅي

  من�سنة
٥-١  
  اتو سن

  ٥أكª$�من�
  عو ا�جم  اتو سن

��٢٦١٬٠٦٦  ��٢٢٬٨٧١  ��٢٣٨٬١٩٥  كو دائع�لدى�البنوو نقد�  �١٬٦٠٨�  �-��  �٢٦٢٬٦٧٤�  

��٣١٬٣٠١  ��١٠٬٦٩٢  ��٢٠٬٦٠٩  أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة�  �٤٬٠١٤�  �-��  �٣٥٬٣١٥�  

��٤٣٢٬٤١٢  ��٢٩١٬٦٨٣  ��١٤٠٬٧٢٩  يsي�و د�إيجار�تمو عقو سلفيات�و ض�و قر   �٥٢٦٬٨٥٢�  �-��  �٩٥٩٬٢٦٤�  

استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�

��١٤٧٬٩٣٢  ��٤٨٬٢٣٨  ��٩٩٬٦٩٤  شعاع*  �٥٣٬٩١٣�  �-��  �٢٠١٬٨٤٥�  

��٥٬٥٢٧  ��٥٬٥٢٧  ��-�  استثمارات��ي�شركات�زميلة�أخرى*  �٤٨٬٧٢١�  �-��  �٥٤٬٢٤٨�  

��٤٤٬١١٧  ��٩٬٢١٩  ��٣٤٬٨٩٨  استثمارات�أخرى*  �١٬٩٦٨�  �-��  �٤٦٬٠٨٥�  

��-�  ��-�  ��-�  *ا�متلكات�وا�عدات  �٤٠٬٦٢٣�  �-��  �٤٠٬٦٢٣�  

��٥٣٤٬١٢٥  داتو جو ع�ا�و مجم  �٣٨٨٬٢٣٠�  �٩٢٢٬٣٥٥�  �٦٧٧٬٦٩٩�  �-��  �١٬٦٠٠٬٠٥٤�  
  

��١٩٧٬٢٩٤  ��١٣٢٬٠٣١  ��٦٥٬٢٦٣  ك�دائنةو بن  �٢٥٦٬٠٨٠�  �-��  �٤٥٣٬٣٧٤�  

��١٨٠٬٠٠٢  ��٨٨٬٠٣٣  ��٩١٬٩٦٩  أرصدة�دائنة�أخرى و ذمم�دائنة�  �٥٬١٩٠�  �-��  �١٨٥٬١٩٢�  

��-�  ��-�  ��-�  ق�ا�لكيةو حق  �-��  �٩٦١٬٤٨٨�  �٩٦١٬٤٨٨�  

��١٥٧٬٢٣٢  كيةق�ا�لو حقو بات�و ع�ا�طلو مجم  ٢٢٠٬٠٦٤�  �٣٧٧٬٢٩٦�  �٢٦١٬٢٧٠�  �٩٦١٬٤٨٨�  �١٬٦٠٠٬٠٥٤�  

��٣٧٦٬٨٩٣  فرةو لة�ا�تو صا�ي�السي  �١٦٨٬١٦٦�  �٥٤٥٬٠٥٩�  �٤١٦٬٤٢٩�  �)٩٦١٬٤٨٨(  �-��  

��٣٧٦٬٨٩٣  فرة�ا�u$اكمةو لة�ا�تو السي  ٥٤٥٬٠٥٩�  �٥٤٥٬٠٥٩�  �٩٦١٬٤٨٨�  �-��  �-��  
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 ��

  تتمة�-ادارة�ا.خاطر�ا.الية�  .٦

  تتمة�-�لةو خاطر�السيم

  �ي:�ائدو بات�ا�الية�ا�حملة�بفو ضمن�ا�طلعة�و للمجم�مةو غB$�ا�خص�ا�اليةبات�و طلا�تتمثل�
  

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  
  أقل�من  

  أشهر�٣
�١٢-��٣�  

  أشهر
�٥-١�  
  عو ا.جم  اتو سن

  ٣١٢٬١٣٨  ١٠٧٬٨١٠  ١٥١٬٨٢٣  ٥٢٬٥٠٥  ك�دائنةو بن

  ٧٨٬٤٠٩  ٢٬٤٥٩  ٦٣٬٤٢٤  ١٢٬٥٢٦  أرصدة�دائنة�أخرى و ذمم�دائنة�
  

  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  

  أقل�من  
  أشهر�٣

�١٢-��٣�  
  أشهر

�٥-١�  
  عو ا�جم  اتو سن

  ٤٨١٬٣٠٣  ٢٧٦٬٢٦٢  ١٣٨٬٣٢١  ٦٦٬٧٢٠  ك�دائنةو بن

  ٧٠٬٧٣٧  ١٬٩٢٨  ٥٧٬١٩٩  ١١٬٦١٠  أرصدة�دائنة�أخرى و ذمم�دائنة�
  

  استحقاقها:عة�حسب�تاريخ�و الxuامات�ا�جمو بات�ا�حتملة�و تاريخ�انقضاء�ا�طل�فيما�يsي
  

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  
  أقل�من  

  أشهر�٣
�١٢-�٣  

  أشهر
�٥-١�  
  عو ا.جم  اتو سن

  ١٬٨٩٩  -  ١٬٧٣٠  ١٦٩  بات�محتملة�و مطل

  ٦٧٬١٩٩  ٦٧٬١٩٩  -  -  الxuامات

  ٦٩٬٠٩٨  ٦٧٬١٩٩  ١٬٧٣٠  ١٦٩  عو ا�جم
  

  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  

  أقل�من  
  أشهر�٣

�١٢-�٣�  
  أشهر

�٥-١  
  عو ا�جم  اتو سن

  ٩٬٦٤٤  ٢٢٦  ٢٬٣٦٦  ٧٬٠٥٢  بات�محتملة�و مطل

  ٦٧٬٦١٣  ٦٧٬١٩٩  ١١٤  ٣٠٠  الxuامات

  ٧٧٬٢٥٧  ٦٧٬٤٢٥  ٢٬٤٨٠  ٧٬٣٥٢  عو ا�جم
  

  اhلxuامات.و بات�ا�حتملة�و عة�أن��hيتم�سحب�كل�ا�طلو قع�ا�جمو تت
  

  ق و مخاطر�الس

ق�مثل�و لية�بسبب�التغB$ات��ي�السالتدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لÆداة�ا�ا�أو ق�تتمثل��ي�مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�و مخاطر�الس

اقف�ال¨�zتسبب�التعرض�و ق�بسبب�ا�و عة��خاطر�السو أسعار�اRسهم.�تتعرض�ا�جمو أسعار�صرف�العمyت�اRجنبية�و أسعار�الفائدة�

  أسعار�اRسهم.و العملة��حركةو �خاطر�أسعار�الفائدة،�
  

�التو  �عsى �اhدارة �مجلس �ا�و افق �تعرض �من �للحد �اhستثمارية ��خاطر�السو جمج¯ ات �و عة �التو ق. �لهذه �تقو فقا �لجنة�و ج¯ ات م

�و بات�بو ا�طلو دات�و جو ا� �ا�خاطر�و ضع�أهداف�اRداء �و تخصيص �الرأسمالية �قو ا�و ا�شاريع �عsى �و افقة �عمل �أو اعد�اhستثمار�لكل

اعد�اhستثمار�لكل�و مقابل�قمي�و اUيرادات�بشكل�يو ق�و ى�مخاطر�السو عة�بشكل�مستقل�مستو اسu$اتيجية.�تراقب�إدارة�مخاطر�ا�جم

�يتم�حل�أي�قضية�و ى�من�مستو مست بات�و ا�طلو دات�و جو يتم�إعداد�تقرير�للجنة�ا�و ري�و تعرضات�زائدة�بشكل�ف�أو يات�الشركة.

ع�للتخفيف�من�تعرض�و يط�أي�مشر و ري�تحو بات�ما�إذا�كان�من�الضر و ا�طلو دات�و جو hتخاذ�اhجراءات�الyزمة.�كما�تقرر�لجنة�ا�

  عة�للمخاطر.و ا�جم
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 ��

  تتمة�-ادارة�ا.خاطر�ا.الية�  .٦

  تتمة�-�ق و مخاطر�الس

  مخاطر�أسعار�الفائدة
� �التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية �عsى �أسعار�الفائدة �العادلة��أو تنتج�مخاطر�أسعار�الفائدة�من�احتمال�تأثB$�التغB$ات��ي �القيمة عsى

�يبBن�الجدو لÆد لتغB$ات�ا�مكنة��ي�أسعار�الفائدة،�مع�اhحتفاظ�بثبات�كافة�ا�تغB$ات�اRخرى�ا�و ل�التا=ي�الحساسية�نحو ات�ا�الية.

  عة.و حد�للمجمو الخاصة�ببيان�الدخل�ا�
  

  العملة
  زيادة�Tي

  النقاط�ا,ساسية

  حساسية�صاTي
  ائدو إيرادات�الف

٣١�� c٢٠١٦ديسم  

  حساسية�صا�ي
  ائدو إيرادات�الف

  ٢٠١٥ديسم%$��٣١
        

  )٦٤١(  )٢٥٥(  ٢٥  ا�تحدة�درهم�اUمارات�العربية

  )٩٢(  )١٢١(  ٢٥  ديو ريا�ل�سع

  -  ٣  ٢٥  hر�امB$كيو د
  

�و ائد�لسنة�و الفائدة�عsى�صا�ي�إيرادات�الفمعدhت��ي�تأثB$�التغB$ات�ا�فu$ضة��ي��حدو ا�الدخل�تتمثل�حساسية�بيان�
ً
احدة،�استنادا

�السعر�ا�تغB$�للم �و جو عsى �و ا�طلو دات �غB$�التجارية �ا�الية �بات �Ç ا �ا�حتفظ �كما ��.٢٠١٦ديسم%$��٣١�ي �الدفu$ية�بلغت القيمة

�أسعار�الفائدةو ا�طل�و دات�و جو للم �بتحركات �الت�بات�ا�تأثرة �و عsى �و���٩٦٫٤٩١–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(��٢٩٩٫٣٣٩و��١٦٦٫٢٣٢ا=ي

٤٥٥٬٠٥٣�.(  
  

  رباح.عة،�باستثناء�التأثB$�الضم��zعsى�اR و ق�ملكية�ا�جمو لم�يكن�هناك�أي�تأثB$�عsى�حق

  

  مخاطر�أسعار�العم�ت�ا,جنبية
  يل�العمyت�اRجنبية.و ات�ا�الية�بسبب�التغB$ات��ي�أسعار�تحو مخاطر�أسعار�العمyت�اRجنبية�¡ي�مخاطر�تقلب�قيمة�اRد

  

افق�مع�و دارة�بالتال¨�zيتم�مراقب! ا�من�قبل�اU و ع�عمليا° ا�جغرافيا،�و عة�إ=ى�مخاطر�أسعار�العمyت�اRجنبية�نتيجة�لتنو تتعرض�ا�جم

  اhرشادات�الداخلية.
  

�التحليل�يحدد�٢٠١٦ديسم%$��٣١هرية��ي�و عة��خاطر�جو ل�التا=ي�العمyت�اRجنبية�ال¨�zأدت�إ=ى�تعرض�ا�جمو يبBن�الجد �أن�هذا .

يات�و من�ا�ست�%�مقابل�العمyت�اRخرى ١ية�قيمة�درهم�اhمارات�العربية�بنسبة�و ص�تقو ق�ا�لكية�بخصو حقو التأثB$�عsى�اRرباح�

�ت٢٠١٦ديسم%$��٣١ا�طبقة��ي� ث�صا�ي�و ل�احتمال�حدو ضح�القيمة�السالبة��ي�الجدو ،�مع�اhحتفاظ�بثبات�كافة�ا�تغB$ات�اRخرى.

  ث�صا�ي�زيادة.�و جبة�احتمال�حدو ضح�القيمة�ا�و ،�بينما�تا�لكية�ق و حق�أو انخفاض��ي�اRرباح�
  

    ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١  �٢٠١٦ديسم  

  تالعم� 

 Pالتغ�%  
أسعار��Tي

  العم�ت

  التأثP �ع�ى
  ا,رباح

  ألف�درهم

  التأثP �ع�ى
  ق�ا.لكيةو حق

  ألف�درهم

  التأثB$�عsى
  اRرباح

  ألف�درهم

  التأثB$�عsى
  ق�ا�لكيةو حق

  ألف�درهم
  )٥٤(  -  -  -�  ١+  ي¨zو دينار�ك

  )١(  )٢(  ٢  )١(  ١+  جنيه�مصري 

  -  ٣  -  ٢  ١+  ور و ي
  

الدينار�اRردني�و الدينار�البحري��zو الريال�العماني�و الريال�القطري�و دي�و ل�السعاالريو �اUماراتيالدرهم��كل�من�اhعتبار لم�يأخذ�بعBن�

  عة.و هريا�عsى�ا�جمو �hتمثل�خطرا�جو hر�اRمريكي�و هذه�العمyت�بالد�hرتباطنظرا�
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 ��

  تتمة�-ادارة�ا.خاطر�ا.الية�  .٦

  تتمة�-�ق و مخاطر�الس

  مخاطر�أسعار�ا,سهم
�أسعار�الستتمثل�م �التغB$ات��ي �العادلة�لÆسهم�نتيجة أن�تأثB$�مخاطر�أسعار��ق.و خاطر�أسعار�اRسهم��ي�مخاطر�انخفاض�القيمة

  كما�يsي:�و عة�مع�اhحتفاظ�بثبات�كافة�ا�تغB$ات�اRخرى�هو اRسهم�عsى�ا�جم

  

    ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١  ٢٠١٦ديسم  

  

  %�التغP ات
  Tي�سعر�السهم

  التأثP �ع�ى
  احا,رب

  ألف�درهم

  التأثP �ع�ى
  ق�ا.لكيةو حق

  ألف�درهم

  التأثB$�عsى
  اRرباح

  ألف�درهم

  التأثB$�عsى
  ق�ا�لكيةو حق

  ألف�درهم
            لة�أو ا,سهم�ا.تد

  -   -   -  )٥٬١٦٠(  �٥- �  البحرين

  )٢٧٠(  -   -  )٣(  �٥- �  يتو الك

  -   )١١(  -  )٣٤٧(  �٥- �  اUمارات

  -   )٢(  -  )١(  �٥- �  مصر

            

  )٤٩٠(  )٦٬٤٩٤(  )٧٨٥(  )١٬٤٠٦(  �٥- �  صناديق

  -   )١٬٥٠٨(  -  )٦٠٦(  �٥- �  سندات

  

  مخاطر�التشغيل

م�ااRحداث�الخارجية.�ق�أو �اhحتيال�أوبسبب�الخطأ�البشري��أو إن�مخاطر�التشغيل�¡ي�مخاطر�الخسارة�الناتجة�من�تعطل�اRنظمة�

قعات�و ت�تلبيةمراقبة�البيئة�لو عة�الشاملة�Uدارة�ا�خاطر�و ا�جمUعداد�سياسات�ا=ى�اللجنة�اUدارية�يض�و مجلس�اUدارة�بإعطاء�التف

  ا�ساهمBن.و مجلس�اUدارة�
  

  

ضمان�التقيد�بالسياسات�و عة�و مراقبة�ا�خاطر�لدى�ا�جمو إدارة�و قياس�و إطار�عمل�رقابي�لتعريف�بعة�و إدارة�مخاطر�ا�جم�تستعBن

  عة.و الشاملة�للمجم

  

  مخاطر�إدارة�رأس�ا.ال

�تحافظ�عsى�هيكل��و عة�الرئي|}�zمن�إدارة�رأس�ا�ال�هو مإن�هدف�ا�ج �مثا=ي�التأكد�من�أ� ا �Ç دف�دعم�أعمالها زيادة�و لرأسمالها

  ق�ا�ساهمBن�Rق�Ô{çحد�ممكن.و قيمة�حق
  

�ا�جم �سياسة �قو تكمن �رأسمال �قاعدة �عsى �با�حافظة �و عة �ا�تطلبات، �من �اRدنى �الحد �بكثB$�من �أعsى �عsى�و ية �للحفاظ ذلك

  ا�ستقبلية.�ير�اhعمالو طتاستدامة�ا�حافظة�عsى�و ق�و ثقة�السو الدائنBن�و رين�ا�ستثم
  

  نية�مبBن�أدناه:و عة�من�حيث�نسبة�ا�ديو إن�هيكل�رأس�ا�ال�لدى�ا�جم

        
  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٥٢٢٬٧٧٤    ٣٦٩٬٨٩٧  نيةو ا�دي�مجموع

  ٩٦١٬٤٨٨    ٨٢٥٬٧٨٩  ق�ا�لكيةو ع�حقو مجم

  ٠٫٥٤    ٠٫٤٥  نيةو دينسبة�ا.

  

  أطراف�أخرى.�و ك�و بنال�سطة�اhجل�لدىو متو �ي�متطلبات�قصB$ة�نية�و ا�ديتتمثل�

  ال¨�zيتم�إدار° ا�كرأس�مال.�اhحتياطاتو ق�ا�لكية��ي�رأس�ا�ال�و تتمثل�حق
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 ��

  

  كو دائع�لدى�البنوو نقد� .٧
  

مـع�بنــك�محsـي�محــتفظ�)��٢٤٬٤٧٩–�٢٠١٥ديسـم%$��٣١(�٣٠٫٢٨٦دائــع�ثابتـة�قيم! ــا�و ك�عsـى�و دائـع�لــدى�البنـو الو ع�النقــد�و يشـتمل�مجمـ

ك�و دائـــع�لــدى�االبنـــو الو حــد�تـــم�عــرض�النقــد�و لغـــرض�بيــان�التــدفقات�النقديـــة�ا��Ç ــا�كضــمان�مقابـــل�كفالــة�مقدمــة�للمصـــرف�ا�ركــزي.

  دائع.و صا�ي�من�هذه�ال
  

  أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة� .٨
        
  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٣٬٣٢٨    ٤٬٥٦٨  العمyءب�علقةمدينة�متذمم�

  ٨٬٩٨٤    ٣١٨  يةو ذمم�مدينة�مقابل�صفقات�غB$�مس

  ٨٬٢٠١    ٧٬٩٥٠  عات�مقدمةو مدف

  ٨٬٩٣٢    ٩٬٤٦٨  ايداعات

  ١٬٥٩٧    ١٬٢٩٨  ظفBنو سلفيات�مقدمة�ل%$امج�ا�

  ٥٧٩    ٧٧٣  ائد�مدينةو ف

  ٤٢٦    ٢٧  ذمم�مستحقة�من�أطراف�ذات�عyقة

  ١٬٠٩٨    -  ردينو سلفيات�للم

  ٢٬١٧٠    ٧٬٥٧٢  مدينة�أخرى ذمم�

  ٣٥٬٣١٥    ٣١٬٩٧٤  
  

  ي�يو د�إيجار�تمو عقو �سلفياتو ض�و قر  .٩
  

  مما�يsي:يsي�و د�اUيجار�التمو عقو السلفيات�و ض�و القر �ن و تتك

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ��٧٤٣٬٦٥٧    ��٣٧٩٬٢٩٤  سلفياتو ض�و قر 

  ��٢٠٧٬٤٢٧    ��١٩٢٬٦٦٧  يsيو د�إيجار�تمو عق

  ��٨٬١٨٠    ��٣٧٬٠٦٥  ض�Ç امشو قر 

  �٩٥٩٬٢٦٤    ٦٠٩٬٠٢٦�  
  

  سلفياتو ض�و قر   -أ

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ��٩١٧٬٨٣٩    ٤٩٨٬٣٠٨  سلفياتو ض�و قر �مجموع

  )١٦٠٬٥٠٥(    )١٠٦٬١٧٥(  �مخصص�مu$اكم�لyنخفاض��ي�القيمة

  )١٣٬٦٧٧(    )١٢٬٨٣٩(  ائد�معلقةو ف

  �٧٤٣٬٦٥٧    ٣٧٩٬٢٩٤  
  

  خyل�السنة�¡ي�كما�يsي�:��السلفياتو ض�و القر �ي�قيمة��لyنخفاضكم�إن�الحركة��ي�ا�خصص�ا�u$ا
  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  )٣٣٬١٥١(    )١٦٠٬٥٠٥(  الرصيد��ي�بداية�السنة

  )١٥٧٬٥٧٠(    )١٤٤٬١٨٣(  خyل�السنة�مخصصات�/�مسu$دات

  )١٩٠٬٧٢١(    )٣٠٤٬٦٨٨(  

  ٣٠٬٢١٦    ١٩٨٬٥١٣  باتو ناقصا:�مشط

  )١٦٠٬٥٠٥(    )١٠٦٬١٧٥(  ية�السنةالرصيد��ي�� ا
  

  السلفيات�بتاريخ�إعداد�التقرير.و ض�و يمثل�ا�خصص�ا�u$اكم�لyنخفاض��ي�القيمة�أفضل�تقدير�لÜدارة�للخسائر�ا�حتملة��ي�القر 
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 ��

  تتمة�-�ي�يو د�إيجار�تمو عقو �سلفياتو ض�و قر   .٩
  ي�يو د�إيجار�تمو عق�-ب
  ٣١�� cديسم

٢٠١٦  
ديسم%$��٣١  

٢٠١٥  
  �١١٣٬٦٧١    �١٢٣٬٧٣١  ل و االجزء�ا�تد�–يsي�و د�اhيجار�التمو دينة�لعقالذمم�ا�

  �١٠١٬٢٣٠    �٨٢٬٧٤٠  ل و االجزء�غB$�ا�تد�–يsي�و د�اhيجار�التمو الذمم�ا�دينة�لعق

  )٧٬٤٧٤(    )١٣٬٨٠٤(  مخصصات�لدفعات�اhيجار�غB$�القابلة�للتحصيل

  ٢٠٧٬٤٢٧    �١٩٢٬٦٦٧  

  

�$Bعة�كمؤجرو ا�جم�-ترتيبات�التأج  
  ات.و سن�٤ا=ى��٢ح�بBن�أو د�ا�%$مة�يu$ و للعق�يsيو التم�التأجB$�مدةسط�و لتأجB$�بعض�من�معدا° ا�لعمy´ ا.�مت�يليةو د�تأجB$�تمو عقعة�و ا�جم�أبرمت

  

دفعات�للحد�ا,دنى�ل�القيمة�الحالية    لدفعات�ا�يجار�الحد�ا,دنى  
  ا�يجار

  ٣١�� c٣١    ٢٠١٥ديسم%$��٣١  ٢٠١٦ديسم�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١  ٢٠١٦ديسم  
            
            

  �١١٣٬٦٧١  ��١٢٣٬٧٣١    �١٣٨٬٩٧٥  ١٤٦٬٤٨٨  احدةو �hتزيد�عن�سنة�

  �١٠١٬٢٣٠  ��٨٢٬٧٤٠    �١١٥٬١٣٥  ٩٣٬٩١٤  اتو �hتزيد�عن�خمس�سنو أكª$�من�سنة�

  �٢١٤٬٩٠١  ٢٠٦٬٤٧١    �٢٥٤٬١١٠  ٢٤٠٬٤٠٢  

  -  -    )٣٩٬٢٠٩(  )٣٣٬٩٣١(  يل�غB$�ا�كتسبو ناقص:�دخل�التم

الحالية�للذمم�ا�دينة�للحد�اRدنى�القيمة�

  ��٢١٤٬٩٠١  ٢٠٦٬٤٧١    �٢١٤٬٩٠١  ٢٠٦٬٤٧١  دفعات�اUيجارل

  )٧٬٤٧٤(  )١٣٬٨٠٤(    )٧٬٤٧٤(  )١٣٬٨٠٤(  مخصصات�لدفعات�اhيجار�غB$�القابلة�للتحصيل

  �٢٠٧٬٤٢٧  ١٩٢٬٦٦٧    �٢٠٧٬٤٢٧  ١٩٢٬٦٦٧  
  

  لة�بالتقرير�تقدر�بمبلغ�صفر.و يsي��ي�� اية�الفu$ة�ا�شمو تحت�التأجB$�التم�داتو جو منة�للو القيم�ا�تبقية�غB$�ا�ضم
  

  د�التأجB$�بتاريخ�ابرام�العقد�عن�كامل�فu$ة�التأجB$.�و ا�تضمن��ي�عق�فائدةيتم�تحديد�معدل�ال
  

  ض���امشو قر  -ج

ــة�تســــهيyت�لعمy´ ــــا�لغــــرض�ا�تــــاجرة��ــــي�اR و تقــــدم�ا�جم ــذه�الســــلفيات�ذات�طأو راق�ا�اليــــة�ا�تدو عــ ــة.�إن�هــ ¡ــــي�و بيعــــة�قصــــB$ة�اRجــــل�لــ

مبلـــغ��٢٠١٦ديســـم%$��٣١ا�عنيـــة�كمـــا��ـــي��راق�ا�اليـــةو عـــة.�بلغـــت�قيمـــة�هـــذه�اR و ا�عنيـــة�ال¨ـــ�z¡ـــي�بعهـــدة�ا�جمراق�ا�اليـــة�و نة�بـــاR و مضـــم

امش.�كمــا��ــي�� ايــة�الســنة،�تــم�تســجيل�و ين�مخصصــات�للجــزء�غBــ$�ا�غطــى�مـن�الهــو يــتم�تكــ�.)�٤٦٬٦٠٣–�٢٠١٥ديسـم%$��٣١(�١٩٩٫٠٤٩

  ).�٥٦٬٦٠٠–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(�٤٦٫٧٣٩قدره��مخصص
  

  استثمارات�Tي�صناديق�مدارة�من�شعاع .١٠
  مما�يsي:�صناديق�مدارة�من�شعاعتتألف�اhستثمارات��ي�

  ٣١�� cديسم
٢٠١٦  

ديسم%$��٣١  
٢٠١٥  

        

  ١١٩٬٦٩٤    ١٨٬٥٠١  والخسائرأاRرباح�استثمارات�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�

  ٧٢٬٣٥٧    ٦٨٬٣٩١  شركات�زميلة

  ٩٬٧٩٤    ١٥٬٦٩٢  متاحة�للبيع�استثمارات

  ٢٠١٬٨٤٥    ١٠٢٬٥٨٤  
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 ��

  تتمة�-استثمارات�Tي�صناديق�مدارة�من�شعاع� .١٠
  

  الخسارة�أو محتفظ���ا�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�

  من�استثمارت��ي�صناديق�تديرها�شعاع.�٩٥٫٧٠٠عة�خyل�السنة�مبلغ�و اسu$دت�ا�جم
  

  شركات�زميلة

ــة�و ا�جم�تمتلــــك ـــيافة�و مــــن�صــــند)�%�٢٠١٥�:٢٧٫٠ديســــم%$��٣١(%�٢٧٫٠عــ ـــعاع�للضـ ـــند�و هــــو �ال�.�بــــي١ق�شـ ــتثماراتق�و صـ خاصــــة�،��اســ

غBـ$��أو القيـام�باسـتثمارات�مباشـرة��و ق�هـو دة�معفـاة��ـي�جـزر�كايمـان.�إن�الهـدف�الرئي|ـ}�zللصـندو شـركة�تضـامنية�محـدكمسجل�و مقفل�

تانـــا�Uدارة�الفنـــادق��ــي�منطقـــة�الشــــرق�و ال¨ـــ�zســتدار�مـــن�قبـــل�شــركة�ر و فة�القائمـــة�عقـــارات�الضــياو مباشــرة��ـــي�مشـــاريع�تنميــة�الضـــيافة�

 Rــة�لتجمــــع�و ســـــط�و ا ــتثماراتشــــمال�إفريقيــــا.�نتيجــ ـــة�ا�جم�اســ ـــم%$��٣١(%٢٦٫٣عــــة�و غBــــ$�مباشــــرة،�بلغــــت�حصـ مــــن��)%٢٠١٥�:٢٦٫٣ديسـ

دية.�و ق�ا�الية�با�ملكـة�العربيـة�السـعو سانBن�هيئة�الو مدار�حسب�ق�قفلق�استثمار�مو صند�و هو للضيافة��١دية�و ق�شعاع�السعو صند

  يل�اRجل.و �ي�رأس�ا�ال�ط�و لتحقيق�نم�ديةو اhستثمار��ي�عقارات�الضيافة��ي�ا�ملكة�العربية�السع�و ق�هو الهدف�الرئي|}�zلهذا�الصند
  

  

  للسنة�كما�يsي:الخسارة�و بات�و ا�طلو دات�الشركات�الزميلة�و جو عة�من�مو إن�حصة�ا�جم
  

  
٣١�� cديسم

٢٠١٦  
ديسم%$��٣١  

٢٠١٥  
        

  ٩٠٬٦١١    ٨١٬٨٧١  داتو جو ا�

  )١٢٬٧٢٠(    )١٤٬٨٨٠(  باتو ا�طل

  ٧٧٬٨٩١    ٦٦٬٩٩١  داتو جو صا�ي�ا�

  ١٬٦١١    )٧٬١٥١(  صا�ي�- للسنة��(الخسارة)�/�الربح

  

  استثمارات�Tي�شركات�زميلة�أخرى  .١١
  

  عة�اhستثمارات�التالية��ي�شركات�زميلة�أخرى:و تملك�ا�جم

    ٣١� cديسم�
٢٠١٦  

ديسم%$��٣١  
٢٠١٥  

  ٥٤٬٢٤٨    ٤٤٫٧٦٦    استثمارات��ي�اUمارات�العربية�ا�تحدة
  

  

  

  سي°��للهندسة�ذ.م.م�

دة�مركزهـا�و محـدلية�و ذات�مسـؤ شـركة�¡ـي�و سـي¨�zللهندسـة�ذ.م.م�مـن�شـركة�%)��٤٠٫٠–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(%�٤٠٫٠عة�و تمتلك�ا�جم

هــــذا�مـــن��تـــم�تحديـــد�ا�بلــــغ�القابـــل�للتحصـــيلاUنشــــاءات�ا�دنيـــة.�و hت�أو عمـــال�ا�قـــم�بأو تقـــو لـــة�اUمـــارات�العربيـــة�ا�تحــــدة�و بدالشـــارقة�

�إ=ى�حسابات�حق�اhستثمار
ً
�٢٬٨٠٠عة�مبلغ�و خyل�السنة�استلمت�ا�جم�ق�ا�لكية�بعد�تxëيل�مخصص�اhنخفاض��ي�القيمة.و استنادا

  زعة.و كأرباح�م�)�٤٬٨٠٠–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(
  

  

  دةو ا.حد�شركة�سبتك�القابضة

تنشــط��ــي�مجــال�و �لــة�اUمــارات�العربيــة�ا�تحــدةو بد�قائمــة�بإمــارة�الشــارقةو جــزر�كايمــان��لية��ــيو ســؤ ا��دةو محــدشــركة�مســجلة�كشــركة�

�%٤٩٫٠عـة�حصـة�تعـادل�و الخـدمات�التابعـة�لهـا.�تمتلـك�ا�جمو ارب�و ا�را ـ}�zا�عـدة�للقـو مشـاريع�البنيـة�التحتيـة�و معالجة�ا�ياه�و تحلية�

�إ=ــى��اhســتثمار تــم�تحديــد�ا�بلــغ�القابــل�للتحصــيل�مــن�هــذا��مــن�ملكيــة�شــركة�ســبتك�القابضــة.�%)�٤٩٫٠–�٢٠١٥ديســم%$��٣١(
ً
اســتنادا

  .١٫٩٦٠زيعات�أرباح�بمبلغ�و عة�خyل�الفu$ة�تو استلمت�ا�جم�.ق�ا�لكيةو حقطريقة�
  

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٦٨٬٥٠٠    ٥٤٬٢٤٨  الرصيد��ي�بداية�السنة

  )٩٬٤٥٢(    )٤٬٧٢٢(  الشركات�الزميلة�الحصة�من�نتائج

  )٤٬٨٠٠(    )٤٬٧٦٠(  ضة�و زيعات�أرباح�مقبو ت

  ٥٤٬٢٤٨    ٤٤٬٧٦٦  الرصيد��ي�� اية�السنة
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 �	

  تتمة�-استثمارات�Tي�شركات�زميلة�أخرى� .١١
  إيرادات�الشركات�الزميلة�للسنة�¡ي�كما�يsي:و بات�و مطلو دات�و جو عة�من�مو إن�حصة�ا�جم

  

  ٣١�� c٢٠١٥$�ديسم%�٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ١٥١٬٩١٤    ١٥٢٬٧٥٣  داتو جو ا�

  )٧٨٬٨٦٥(    )٧١٬٩٢٥(  باتو ا�طل

  ٧٣٬٠٤٩    ٨٠٬٨٢٨  داتو جو صا�ي�ا�

        
  ٥٢٬٢٢٩    ٤٨٬٩٦٤  اUيرادات

  )٧٬٢٤٥(    )١٧٧(  صا�ي�- �خسارة�السنة

  

  استثمارات�أخرى  .١٢
  

  تشمل�اhستثمارات�اRخرى�ما�يsي:
  

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٣١٬٢٠٠    ١٢٢٬٩٠٣  والخسائرأاRرباح�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�استثمارات�

  ١٤٬٨٨٥    ٩٬٠٥٩  استثمارات�متاحة�للبيع

  ٤٦٬٠٨٥    ١٣١٬٩٦٢  
  

  والخسائرأا,رباح�من�خ�ل��محتفظ���ا�بالقيمة�العادلةاستثمارات� )أ 
  

  مما�يsي:�والخسائر أاRرباح�من�خyل��حتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلةتتألف�اhستثمارات�ا�
  

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٣١٧    ١١٠٬٢٠٩  أسهم�متداولةاستثمارات�

  ٣٠٬١٦٠    ١٢٬١١٣  استثمارات�بإيراد�ثابت

  ٧٢٣    ٥٨١  صناديق�استثمارية�

  ٣١٬٢٠٠    ١٢٢٬٩٠٣  
  

  أسهم�متداولةاستثمارات�

  .٩٣٫٥٠٩قابل�رصة�البحرين�مو مدرج��ي�ب�قليميةاRك�و عة�خyل�الفu$ة�عsى�أسهم�ملكية��ي�أحد�البنو ذت�ا�جمو استح
  

  استثمارات�متاحة�للبيع )ب 

  تتألف�اhستثمارات�ا�تاحة�للبيع�مما�يsي:

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٥٬٤٣٠    ١٦  استثمارات��ي�أسهم�

  ٩٬٤٥٥    ٩٫٠٤٣  لةأو صناديق�استثمارية�غB$�متد

  ١٤٬٨٨٥    ٩٫٠٥٩  
  

  استثمارت�Tي�أسهم

  ارا° ا�ا�صنفة�متاحة�للبيع.عة�خyل�السنة�من�أحد�استثمو تخارجت�ا�جم
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 �


  ا.متلكات�وا.عدات.�١٣
          ٣١�� cديسم

٢٠١٦  
  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  

  ٤٠٬١٠٣    ٣٣٬٥٧٤  ا�متلكات�وا�عدات

  ٥٢٠    -  اRعمال�الرأسمالية�قيد�التنفيذ

  ٤٠٬٦٢٣    ٣٣٬٥٧٤  
  

  ا.متلكات�وا.عدات

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  
أثاث�  

تحسينات�ع�ى�و 
  مباني�مستأجرة

�مكتبية�أجهزة
أجهزة�حاسب�و 

  سيارات  برامجو ا_ي�
ارا´���

  مبانيو 
ع�و مجم

  جزئي
�–تجه�Pات�

  جموعا.  ايجار�تشغي�ي

                التكلفة
  ��٩٣٬٠١٤  ��٤٬٣١٦  ��٨٨٬٦٩٨  ��١٨٬٥٨٣  ��١٬٠٩٢  ��٤٥٬٧٣٥  ��٢٣٬٢٨٨�ي�بداية�الرصيد�
  ��٥٬٣٥٢  ���-�  ��٥٬٣٥٢  ���-�  ���-�  ��٤٬٠١٨  ��١٬٣٣٤  إضافات

  )٢٬٥٤٢(�  )١٬٧٦٣(�  )٧٧٩(�  ���-�  )١٣٤(�  )٦٣٥(�  )١٠(�  عاداتاستب
الرصيد��ي�� اية�

  السنة
�٩٥٬٨٢٤  ��٢٬٥٥٣  ��٩٣٬٢٧١  ��١٨٬٥٨٣  ��٩٥٨  ��٤٩٬١١٨  ��٢٤٬٦١٢�  

                
                ا#س��µك�ا.! اكم

  ��٥٢٬٩١١  ��٢٬٦٠٦  ��٥٠٬٣٠٥  ��٢٬٨٦٦  ��٧٠٢  ��٢٥٬٤٧٨  ��٢١٬٢٥٩�ي�بداية�الرصيد�
  ��١١٬٥٦٣  ��١٬٤٥٤  ��١٠٬١٠٩  ��٤٦٥  ��١٧١  ��٦٬٩٦١  ��٢٬٥١٢  اس! yك�السنة

عكس�انخفاض�

  )٢٬٢٢٤(�  )١٬٥٠٧(�  )٧١٧(�  ���-�  )١٣٠(�  )٥٧٩(�  )٨(�  القيمة�عند�اhستبعاد

�ي�� اية�الرصيد�

  السنة
�٦٢٬٢٥٠  ��٢٬٥٥٣  ��٥٩٬٦٩٧  ��٣٬٣٣١  ��٧٤٣  ��٣١٬٨٦٠  ��٢٣٬٧٦٣�  

                
صاTي�القيمة�

  لدف! يةا
              

الرصيد��ي�� اية�

  السنة
�٣٣٬٥٧٤  ���-�  ��٣٣٬٥٧٤  ��١٥٬٢٥٢  ��٢١٥  ��١٧٬٢٥٨  ��٨٤٩�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  

  تتمة�-�ا.متلكات�وا.عدات .١٣
  تتمة�-�ا.متلكات�وا.عدات

  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  
تحسينات�و أثاث�  

عsى�مباني�
  مستأجرة

أجهزة�و أجهزة�مكتبية�
  سيارات  برامجو حاسب�ا=ي�

{äارا�z
  مبانيو 

ع�و مجم
  جزئي

�–تجهxBات�
  جموعا�  ايجار�تشغيsي

                التكلفة

  ��٩٢٬٩٣٦  ��١٦٬٦٠٧  ��٧٦٬٣٢٩  �١٨٬٥٨٣  ��١٬٠٩٢  ��٣١٬٠٠٣  ��٢٥٬٦٥١  �ي�بداية�السنة

  ��١٥٬٩٨١  ��-�  ��١٥٬٩٨١  ��-�  ��-�  ��١٤٬٩٦٤  ��١٬٠١٧  إضافات

  )١٥٬٩٠٣(�  )١٢٬٢٩١(�  )٣٬٦١٢(�  ��-�  ��-�  )٢٣٢(�  )٣٬٣٨٠(�  استبعادات*

  ��٩٣٬٠١٤  ��٤٬٣١٦  ��٨٨٬٦٩٨  �١٨٬٥٨٣  ��١٬٠٩٢  ��٤٥٬٧٣٥  ��٢٣٬٢٨٨  الرصيد��ي�� اية�السنة

                
                اhس! yك�ا�u$اكم

  ��٥٢٬٤٤٤  ��٥٬٠٠٨  ��٤٧٬٤٣٦  ��٢٬٤٠١  ��٥٠٩  ��٢١٬٤١٣  ��٢٣٬١١٣  �ي�بداية�السنة

  ��٨٬٧٢٨  ��٢٬٥١٤  ��٦٬٢١٤  ��٤٦٥  ��١٩٣  ��٤٬٢٦٤  ��١٬٢٩٢  اس! yك�السنة

عكس�اس! yكات/�انخفاض�

  القيمة�عند�اhستبعاد*
�)٨٬٢٦١(�  )٤٬٩١٦(�  )٣٬٣٤٥(�  ��-�  ��-�  )١٩٩(�  )٣٬١٤٦(  

  �٥٢٬٩١١  ��٢٬٦٠٦  �٥٠٬٣٠٥  ��٢٬٨٦٦  �٧٠٢  ��٢٥٬٤٧٨  ��٢١٬٢٥٩  �ي�� اية�السنةالرصيد�

                
                صا�ي�القيمة�الدفu$ية

  ٤٠٬١٠٣  ��١٬٧١٠  ٣٨٬٣٩٣  ��١٥٬٧١٧  ٣٩٠  ��٢٠٬٢٥٧  ٢٬٠٢٩  الرصيد��ي�� اية�السنة
  

  .دات�متاحة�للبيعو جو أرصدة�مدينة�كمو إ=ى�ذمم��٧٬٣٧٥يل�بعض�تجهxBات�اhيجار�التشغيsي�بصا�ي�قيمة�دفu$ية�و ،�تم�تح٢٠١٥سنة�*خyل�

  

  ك�دائنةو بن .١٤
�تـــم�الحصـــو قر �كو ب�للبنـــو ا�طلـــتمثـــل�

ً
عـــة�اhعتيـــادي�ضـــمن�نطـــاق�التســـهيyت�اhئتمانيـــة�و مك�تجاريـــة�أثنـــاء�نشـــاط�ا�جو ل�عل¯ ـــا�مـــن�بنـــو ضـــا

  ك.�و ا�تفق�عل¯ ا�مع�هذه�البن

              ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  
          

 و قر 
ً
  ١٩٧٬٢٩٤    ١٩٦٬٢٤١    ض�Rجل�تستحق�خyل�أث��Ôعشر�شهرا

 و قر 
ً
  ٢٥٦٬٠٨٠    ١٠٠٬٧٠٣    ض�Rجل�تستحق�بعد�أث��Ôعشر�شهرا

    ٤٥٣٬٣٧٤    ٢٩٦٫٩٤٤  
  

�إليـه�نســبة�معينـة�تuـ$ ��EIBOR/SIBORائــد�بأسـعار�متغBـ$ة�حسـب�ســعرو عـة�فو عsـى�التسـهيyت�ا�صــرفية�ا�قدمـة�للمجميu$تـب�
ً
ح�مــا�أو مضـافا

  �%.�٤و%�٢بBن�
  

يســتحق�السـداد�عsـى�مـدار�السـنتBن�القــادمتBن��٥٠٠٬٠٠٠تسـهيل�قـرض�مجمـع�بمبلـغ��رصــيديمثـل��٢٢٥٫٠٠٠مبلـغ��كو ب�للبنـو ا�طلـتضـمن�ي

  �عة.و ا�جم�داتو جو م�برهن�بعضومضمون�

  

ـــن��مـــــنح،�تـــــم�٢٠١٦ديســـــم%$��٣١�ـــــي� ـــمان�مــ ـــة،�خطابـــــات�ضــ ـــو=ي�ا�جموعــ ــغممــ ــة،�بمبلـــ ـــن�ا�جموعـــ ـــابة�عــ ـــم%$��٣١(��٦٣٫٤١٥بالنيـــ �–�٢٠١٥ديســ

الهياكـــل�البنكيــة�وا�قايضـــات�ا�اليــة��ــي�ا�نطقـــة�لتســهيل�اRنشـــطة.�ومــن�غBـــ$��تعت%ــ$�هــذه�الضـــمانات�كآليــة�محـــددة�مســتخدمة��ــي).�٦٣٫٤١٥

  أن�يu$تب�عsى�تلك�الضمانات�أي�الxuامات�جوهرية.�توقعا�
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 ��

 

  ا,رصدة�الدائنة�ا,خرى و الذمم�الدائنة� .١٥
  اRرصدة�الدائنة�اRخرى�ما�يsي:و تشمل�الذمم�الدائنة�

  ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  

  ٣٣٬٦٨١    ٣٣٬٥٠٨  زيعات�أرباح�مستحقة�الدفعو ت

  ٣٥٬٨٢٤    ٣٦٬٢٨٤  ذمم�دائنة�للعمyء

  ٥٠٬٠٠٠    ٤٨٬٠٠٠  وبات�مالية�أخرى مطل

  ١٧٬٢٤٣    ٢٦٬٢٩٢  مبالغ�مستحقة�الدفع

  ١٤٬٥٢٦    ١٣٬٠١١  منافع�� اية�الخدمة

  ٥٬٠٧٨    ٤٬٥٤٨  مخصصات�

  -    ١٬٦٥٧  مستحق�الدفع�مقابل�أعمال�تجارية�غB$�مسددة

  ١٩٬٠٥٤    ٣٬٩١٢  ردينو بات�للمو مطل

  ٩٬٧٨٦    ١٠٬٥٥١  ذمم�دائنة�أخرى 

  ١٨٥٬١٩٢    ١٧٧٬٧٦٣  
  

  بات�مالية�أخرى و مطل

كالـة�و جـب�اتفاقيـة�و مبالغ�مستلمة�مـن�عميـل�بم�)�تمثل�٥٠٫٠٠٠–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(�٢٠٫٠٠٠بات�ا�الية�اRخرى�مبلغ�و تتضمن�ا�طل

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

حقة�الســـداد�خـــyل�إثن¨ــ�zعشـــر�شـــهًرا�مســتنة�و دائنــة�غBـــ$�مضـــم�راق�ماليـــةأو صـــفر)��–�٢٠١٥ديســم%$��٣١(�٢٨٫٠٠٠كمــا�تتضـــمن�مبلـــغ�

  ).٢٩(إيضاح�

  

  رأس�ا.ال� .١٦
ديســم%$��٣١احــد�لكــل�ســـهم�(و اقــع�درهــم�إمــاراتي�و ســهم�ب�١٬٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ع�بالكامــل�مــن�و ا�ــدفو ا�صــّدر�و يتــألف�رأس�ا�ــال�ا�صــرح�بــه�

  �زيعات�اRرباح.و ل�عsى�تو حق�الحصو احد�و يت�و صكل�سهم�يحمل�حق�ت�سهم).��١٬٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠–�٢٠١٥

  

  ظفPنو يلة�ا,جل�للمو افز�طو برنامج�الحأسهم� .١٧
  :�ظفBنو يلة�اRجل�للمو افز�طو برنامج�الحضمن�باhمانة�سهم�ا�حتفظ�Ç ا�اR بيان�

    ٣١�� c٢٠١٥ديسم%$��٣١    ٢٠١٦ديسم  
          

  ٤٬٧٤٣٬٠٠٤    ٢٬٣٤٨٬٠٠٤    عدد�اRسهم

  ٠٫٤%    %٠٫٢    Rسهم�ا�صدرةا�مجموعنسبة�اRسهم�من�

  ١٠٬٧٩٠    ٥٬٣٤١    تكلفة�اRسهم

  ١٬٩٤٥    ٣٬٤٧٥    قية�لÆسهمو القيمة�الس
  

ا=ــى��٥٬٤٤٩البــالغ�و ســط�التكلفــة�ا�ـرجح�لهــذه�اhسـهم�و يـل�متو بنــاًء�عsــى�ذلـك،�تــم�تحو سـهم�تــم�اسـتخدامها.��٢٬٣٩٥٬٠٠٠،�خـyل�الســنة

  الخسائر�ا�u$اكمة.�
  

  ظفPنو ل�للميلة�ا,جو افز�طو برنامج�الح .١٨
  

الحاليBن،�كما�لم�تقيد�أيـة�مصـاريف�بشـأن�الـدفعات�القائمـة�عsـى�اRسـهم��أو ظفBن�الجدد�و اء�للمو ق�سو لم�تصدر�خyل�السنة�أي�حق

  ).�١٫٨٢٧–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(
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 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  نيو ا#حتياطي�القان  .١٩

�لقـانو 
ً
%�مـن�أربـاح�السـنة�إ=ـى��١٠يـل�و للشـركة،�يجـب�تحالنظـام�اRسا ـ}�zو لـة�اUمـارات�العربيـة�ا�تحـدة�و ن�الشـركات�التجاريـة��ـي�دو فقـا

ـــاطي�القــــان ـــرر�التو ني.�يجــــو اhحتيـ ــن�التحو ز�للشــــركة�أن�تقـ ـــاطي�مســــ�مجمــــوعيــــل�عنــــدما�يصــــبح�و قــــف�عــ �أو اhحتيـ
ً
ــال��٥٠يا %�مــــن�رأس�ا�ــ

  .تحدةلة�اUمارات�العربية�ا�و د�ن و �ي�الحاhت�ال¨�zيسمح�Ç ا�قان�إh زيع�و هذا�اhحتياطي�غB$�قابل�للتإن�ع.�و ا�دف
  

افقة�عsى�إجراء�مقاصة�عsى�الخسـائر�ا�u$اكمـة�البـالغ�و ا��٢٠١٦مارس��١٦ية�ا�نعقدة��ي�و مية�السنو ن�بالجمعية�العمو أعلن�ا�ساهمو 

  ني.و مقابل�رصيد�اhحتياطي�القان�٢٠٠٫٨٦١قيم! ا�
  

  احتياطي�إعادة�تقييم�ا#ستثمارات .٢٠

  �      يتألف�احتياطي�إعادة�تقييم�اhستثمارات�مما�يsي:

  ٣١�� cديسم
٢٠١٦  

ديسم%$��٣١  
٢٠١٥  

        ة�للبيعتاحاستثمارات�م

  ١٩٦    ٢٬٧٨١  الرصيد��ي�بداية�السنة

  -    )٢٬٧٨١(  ر�إ=ى�بيان�الدخل�عند�اhستبعادو احتياطي�مد

  ٢٬٥٨٥    )٤٦٨(  صا�ي�الحركة��ي�القيمة�العادلة�خyل�السنة

  ٢٬٧٨١    )٤٦٨(  الرصيد��ي�� اية�السنة
  

̈ــ�zتــم��و ة�للبيــع�تاحــا��اhســتثماراتتقيــيم�الناشــئة�عــن�إعــادة�و اRربــاح�ا�u$اكمــة�و الخســائر��اhســتثماراتادة�تقيــيم�إعــ�احتيــاطييمثــل� ال

تـم��أو دات�و جـو تلـك�ا��اسـتبعادالخسـارة�عنـدما�يـتم��أو القـيم�ا�عـاد�إدراجهـا�إ=ـى�الـربح��مـن�Ç ا��ي�الدخل�الشـامل�اRخـر،�صـا�ي�اhعu$اف

  القيمة.�تحديدها�عsى�أ� ا�منخفضة
  

  ا,طراف�غP �ا.سيطرة .٢١

  نتائج�أعمالها.�و دات�الشركات�التابعة�و جو صا�ي�م�مجموعق�مساهم�zاRقلية�إ=ى�و نسبة�حق�اRطراف�غB$�ا�سيطرةتمثل�
  

  #تو العمو م�و ايرادات�الرسصاTي� .٢٢

  hت�تتألف�مما�يsي:و العمو م�و مصاريف�الرسو ان�ايرادات�

  ٣١�� cديسم
٢٠١٦  

ديسم%$��٣١  
٢٠١٥  

  ٤٤٬٠٦١    ٥١٬٧٧٤  hتو عمو م�و ادات�رساير 

  )٨٬٣١٨(    )٢٬٩٩٤(  hتو عمو م�و مصاريف�رس

  ٣٥٬٧٤٣    ٤٨٬٧٨٠  

  
  من�ا#ستثمارات�Tي�صناديق�مدارة�من�شعاع�خسائرال .٢٣

  من�الصناديق�ا�دارة�من�شعاع�مما�يsي:�الخسائر�تتألف

  ٣١�� cديسم
٢٠١٦  

ديسم%$��٣١  
٢٠١٥  

  )١١٬٧١٤(    )٥٬٤٩٣(  الخسائر�أو من�خyل�بيان�اRرباح�محتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة��صناديق��

  )٢٩٣(    )٣٬٩٦٦(  شركات�زميلة

  )١٢٬٠٠٧(    )٩٬٤٥٩(  
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 ��

  ميةو عمو إدارية�مصاريف�  .٢٤

  مية�مما�يsي:و العمو ف�اUدارية�ير ان�ا�صو تتك

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

        
  )٨٢٬٦٨٤(    )٨٣٬٥٦٤(  ظفBنو مستحقات�إضافية�للمو اتب�و ر 

  )١٣٬٣١٦(    )١٠٬٧٠٢(  أتعاب�مهنية

  )١٣٬٧٨٧(    )١٣٬٢٤٥(  اتصاhتو إدارية،�تقنية�

  )٧٬٥٩٢(    )٧٬٤١٦(  فات�ذات�عyقةو مصر و إيجار�مكاتب�

  )٤٬٢٨٤(    )٢٬٣٠٨(  عyمة�تجاريةو يق�و تكاليف�تس

  )٨٬٩٨٠(    )٩٬٥٩٠(  مصاريف�أخرى 

  )١٣٠٬٦٤٣(    )١٢٦٬٨٢٥(  
  

  )).١٫٨٢٧(�–�٢٠١٥ديسم%$��٣١السنة��مقابل�معامyت�الدفعات�القائمة�عsى�اRسهم�(�لم�يتم�تسجيل�أي�مصاريف�خyل
  

  .خyل�السنةالخB$ية)��عمالاR و اجتماعية�(بما��ي�ذلك�الت%$عات�مساهمات��ةلم�يتم�دفع�أي
  

�(و م�١٧٣عـــة�و ظفي�ا�جمو ،�بلــغ�عـــدد�مـــ٢٠١٦ديســـم%$��٣١كمــا��ـــي�
ً
)�بو م��٢٢٢–�٢٠١٥ديســـم%$��٣١ظفــا

ً
��ـــي�شـــركة�و م�٦٨اقــع�و ظفـــا

ً
ظفـــا

)�و م��٧٦–�٢٠١٥ديسم%$��٣١شعاع�كابيتال�(
ً
�لدى�الشركات�التابعة�(و م��١٠٥وظفا

ً
).و م��١٤٦–�٢٠١٥ديسم%$��٣١ظفا

ً
  ظفا

  

  صاTي��-�ا.خصصات .٢٥
  

  عة�بأخذ�مخصصات��ا�يsي:و قامت�ا�جم

٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

        
  )١٦٢٬٣١١(    )١٤١٬٠٦٦(  صا�ي�*�–يsي�و د�ايجار�تمو عقو سلفيات�و ض�و قر 

  )٣٬٣١٨(    )١٬١٥٩(  صا�ي�- ك��ي�تحصيلها�و دات�أخرى�مشكو جو مو مخصصات�ذمم�مدينة�

  ٤٬٠٣١    )٨٤٣(  مخصصات�أخرى 

  )١٦١٬٥٩٨(    )١٤٣٬٠٦٨(  
  

ــر )�مقابــــل�١٤٢٫١٨١يتضــــمن�مخصــــص�بمبلــــغ�(*� ــار�تمو "عقــــ)�مقابــــل�٦٫٣٤٥،�(ســــلف"و ض�و "قــ عكــــس�مخصــــص�بمبلــــغ�و ،�يليــــة"و د�إيجــ

  .�"ض�بالهامشو قر "ل�مقاب�٧٫٤٦٠
  

 انخفاض�قيمة�الشهرة .٢٦
  يل�ش.م.ع.�(شركة�تابعة).و قيمة�الشهرة�بالكامل�ا�تعلقة�لشركة�الخsي�للتم�٢٠١٥ديسم%$��٣١عة�كما��ي�و خفضت�ا�جم

  

  بما�ف¸�ا�ا#ستثمارات�Tي�شركات�زميلة�أخرى �ا,خرى �ا#ستثماراتمن�أرباح�/��(خسائر) .٢٧
  اRخرى�مما�يsي:�ستثماراتاh من��(الخسائر)�/�اRرباحتتألف�

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

  )٩٬٤٥٢(    )٤٬٧٢٢(  الشركات�الزميلة�اRخرى         

        اhستثمارات�اRخرى 

  �٨٣١    ٦٬٥٣٦  الخسائرو ا�حتفظ�Ç ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�اRرباح� -

  )٥١(    ٢٬٣٥٣  ا�تاحة�للبيع -

  �٢٨٩    -  ا�حتفظ�Ç ا�لتاريخ�اhستحقاق -

  ٨٬٣٨٣(    ٤٬١٦٧(  
  

 



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  السهم�خسارة .٢٨
�)١٣٢٫٤٥٧(البالغــةو لحــامsي�اRســهم�العاديــة��ــي�الشــركة�اRم��ةالعائــد�الخســارةباســتخدام�صــا�ي��ةالســهم�اRساســي�خســارةتــم�احتســاب�

ديسـم%$��٣١(�١٬٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠البـالغ�و سط�ا�رجح�لعدد�اRسـهم�العاديـة�القائمـة�و )�بالقسمة�عsى�ا�ت�١٩٠٬٢٥٦–�٢٠١٥ديسم%$��٣١(

�١٬٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠–�٢٠١٥.(  

ات�لهــا�و نظــرا�لعــدم�إصــدار�الشــركة�Rيــة�أد��٢٠١٥و��٢٠١٦ديســم%$�٣١كمــا��ــي��ة�خفضــاو �ةجــد�فــرق�بــBن�ربحيــة�الســهم�اRساســيو �hي

  تأثB$�عsى�ربحية�السهم��ي�حالة�تنفيذها.

  

  ا.عام�ت�مع�ا,طراف�ذات�الع�قة .٢٩
مســاهمBن�ع�أطــراف�ذات�عyقــة�أثنــاء�ســB$�اRعمــال�العاديــة.�إن�اRطــراف�ذات�العyقــة�تمثــل�عــة��ــي�عــدد�مــن�ا�عــامyت�مــو دخلــت�ا�جم

�أو ن�Ç ــا�و الشــركات�ال¨ـ�zيتحكمـو شـركا° م�و افــراد�عـائy° م�ا�قـربBن�و �عـةو ظفي�اUدارة�العليـا�للمجمو مــو أعضـاء�مجلـس�اUدارة�و رئيسـيBن�

حيـــد�و ا�عـــدة�كـــأطراف�ذات�عyقـــة�مـــع�الشـــركة�يـــتم�تحييـــدها�عنـــد�تو لتابعـــة�شـــركا° ا�او اRرصـــدة�بـــBن�الشـــركة��.عل¯ ـــا�تـــأثB$�جـــوهري�لهـــم�

  .يضاح�hيتم�اظهارها��ي�هذا�اh و انات�ا�الية�يالب
  

  بات�لدى�أطراف�ذات�عyقة�¡ي�كما�يsي:و ا�طلو دات�و جو ا�كميات�و طبيعة�إن�
  

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

        أرصدة�مدينة�أخرى و ذمم�مدينة�

  ٢٠٦    -  ات�زميلةشرك��

  ٢٢٠    ٢٧  أطراف�أخرى�ذات�عyقة��

  ١٤٠    ٢٧٧  ظفي�اUدارة�العلياو كبار�م��

        

  ٢٠١٬٨٤٥    ١٠٢٬٥٨٤  استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�شعاع�كابيتال

  ٢٠٢٬٤١١    ١٠٢٬٨٨٨  
  

ظفBن�حيــث��hيــتم�و فر�لكــل�ا�ــو ن�ا�تــظفBو عــة�مقــدما�حســب�برنــامج�مســاعدة�ا�ــو ظفي�اUدارة�العليــا�ا�بــالغ�ا�دفو تعكــس�الســلفيات��ــ

  ائد.و تحميل�أية�ف
  

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

        
        أرصدة�ائتمانية�أخرى و ذمم�دائنة�

  -    ٢٨٫٠٠٠  أطراف�أخرى�ذات�عyقة����
  

  

  كما�يsي:حد�و ا�الدخل�ا�عامyت�مع�اRطراف�ذات�العyقة��ي�بيان��إدراجتم�

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

        
        استثمارات�مدارة�من�شعاع�كابيتال�خسائر

  )٢٩٣(    )٣٬٩٦٦(  شركات�زميلة��

  )١١٬٧١٤(    )٥٬٤٩٣(  أطراف�أخرى�ذات�عyقة��

        hتو عمو م�و إيرادات�رس

  �٣٬٢٤٩    ١٬٥٩٧  أطراف�أخرى�ذات�عyقة��

        
  )٨٬٧٥٨(    )٧٬٨٦٢(  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  

  

  

  

  

  

 تتمة�–�ا.عام�ت�مع�ا,طراف�ذات�الع�قة  .٢٩
  ¡ي�كما�يsي:�ظفي�اUدارة�العلياو م�كبار �يضاتو تع

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

  )١٧٬٦٠٥(    )١٢٬٦٦١(  منافع�قصB$ة�اRجلو اتب�و ر 

  -    )٤٥٥(  مكافأت�إ� اء�الخدمات

  )١٬٨٢٧(    -  دفعات�مسددة�باRسهم

  )١٩٬٤٣٢(    )١٣٬١١٦(  ظفي�اUدارة�العليا�و عة�لكبار�مو يضات�ا�دفو التع�مجموع

  
  مات�القطاعية�و ا.عل .٣٠

  :حدات�اRعمالو يستند�كل�قطاع�عsى�و قطاعات�تشغيلية��٥عة��ي�و Rغراض�إدارية،�تم�تنظيم�ا�جم
  

 تـــدير�و �.اhمـــاراتو �الســـعوديةصـــناديق�ضـــيافة�ومشـــاريع��ـــي�تـــدير��:صـــول ا, ادارة�
ً
اق�اhســـهم�و �ـــي�اســـصـــناديق�و فظ�اســـتثمارية�امحـــ�أيضـــا

�إقليمو سـ�١٤تغطـي�.�اhئتمـانو اق�الـدخل�الثابـت�و اUقليميـة،�اسـ
ً
�ماليــا

ً
.�قا

ً
اRجانــب�و ا�سـتثمرين�ا�حليـBن��صـول اR د�شـعاع�Uدارة�و تـز و يـا

ن�التقليديــة،�باUضــافة�إ=ــى�و الــديو ق�ا�لكيــة�و حقــ�صــول اR تــدير�شــعاع�Uدارة�و �العربيــة.و اق�اRســهم�الخليجيــة�و ابــات�لyســتثمار��ــي�أســو بب

كمـــا��غBـــ$�نشـــطة.و مارية�باســـتخدام�أســـاليب�إداريـــة�نشـــطة�الصـــناديق�اhســـتثو افقـــة�مـــع�الشـــريعة�اUســـyمية،�و ا�حـــافظ�اhســـتثمارية�ا�ت

  �خاصة.ال��ي�ا�لكية�ستثمار لy �قيداصن�تدير
  

  

،�الســنداتو تابــات�العامــة��ــي�اRســهم�اhكتو خــدمات�اhكتتابــات�الخاصــة�و تقــدم�استشــارات�ماليــة�للشــركات،��:ا#ســتثمارات�ا.صــرفية

  �ا�نتجات�ا�ركبة.و فة�إ=ى�عمليات�ا�شاركة�الفصل،�باUضاو التفكيك�و اذ�و اhستحو عمليات�الدمج�و 
  

  

ي�ا�ـــyءة�و اق�العا�يـــة�لقاعـــدة�عمـــyء�شـــعاع�ا�ؤسســـاتيBن�ذو ل�لÆســـو صـــو ا�تـــاجرة�مـــن�خـــyل�الو فر�خـــدمات�البيـــع�و تـــ�اق�ا.اليـــة:و ا,ســـ

ليـة�فضـ�yعـن�و اhصـدارات�اR و ابـت،�الـدخل�الثو ل�إ=ى�اRسهم�العا�يـة�و صو اق�ا�الية�يستطيع�العمyء�الو ا�الية�العالية.�من�خyل�اRس

اق�ا�اليـــة�و اكــب�قســـم�اRســو يو ليـــة.�و الدو اســـعة�مــن�اRطـــراف�ا�قابلــة�ا�حليــة�و لة�مـــن�خــyل�شــبكة�و الســيو رصـــة،�و ا�شــتقات�خــارج�الب

u$كBــ�xعsــى�ن�الخليtــي�مــع�الأو ل�مجلــس�التعــو ث�اhســتثمار�ال¨ــ�zتنــتج�تغطيــة�اRبحــاث�القطاعيــة�للشــركات�ا�درجــة��ــي�جميــع�أنحــاء�دو بحــ

  دية.و السعو لة�اUمارات�العربية�ا�تحدة�و اRسهم��ي�د
  

  

ــو "،�دية)و يــــل�(الســــعو شــــركة�الخلــــيج�للتم�"ويــــل"�و تعمــــل�تحــــت�مظلــــة�"شــــركة�الخلــــيج�للتم�:يــــلو التم ــال�و تنشــــط�بصــ رة�أساســــية��ــــي�مجــ

  .سطةو ا�تو يل�الشركات�الصغB$ة�و ،�مع�الu$ك�xBبشكل�رئي|}�zعsى�تمداتو جو ا�م�بو اUقراض�ا�دع
  

  

ـــتقبلية�و تـــــدير�تطــــ�ا#دارة�الرئيســــية: ـــركة�ا�سـ ـــو رات�الشــ ـــع�الضــ نفقـــــات�الخــــدمات�ا�شـــــu$كة�ا�رتبطـــــة�و ابط�النقديــــة�و تشـــــرف�عsـــــى�جميـ

ــال�و با�جم ــu$اتيجية�تنميــــة�اRعمــ �اســ
ً
ـــمن�هــــذا�القســــم�الــــذي�يتضــــمن�أيضــــا ـــركات�التابعــــة�تــــدخل�ضـ ـــع�اhســــتثمارات��ــــي�الشـ عــــة.�ان�جميـ

  ارد�البشرية.و اhتصاhت،�ا�و يق�و العمليات،�ادارة�ا�خاطر،�العyقات�مع�ا�ستثمرين،�التس�نية،�ا�الية،و التجارية،�القان
  

ــرارات�بخصــــو م�اUدارة�بمراقبــــة�النتــــائج�التشــــغيلية�للقطاعــــات�التشــــغيلية�بصــــو تقــــ ــاذ�القــ ــع�ا�صــــادر�و ص�تو رة�منفصــــلة�hتخــ تقيــــيم�و زيــ

�إ=ى�اRرباح�
ً
  الخسائر�التشغيلية.�و أاRداء.�يتم�تقييم�أداء�القطاعات�استنادا
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 ��

  تتمة�-مات�القطاعية�و ا.عل  .٣٠
  �عة.و ص�قطاعات�اRعمال�الخاصة�با�جمو ة�بخصحدو مات�ا�الية�ا�و ل�التالية�ا�علأو تعرض�الجد

  

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  

  ادارة  

  داتو جو ا.

استثمارات�

  مصرفية

اق�و ا,س

  عو ا.جم  الشركات  ا�قراض  ا.الية

  �١٣٢٬٩٠٠  �٨٬٣٨٢  �١٢٢٬٣٨٥  �٨١٧  ���-  �١٬٣١٦  إيرادات�الفوائد

  �٤٨٬٧٨٠  �٣٩٨  �٧٬٧٢٨  �٦٬١٨٩  �٨٬٣٨٧  �٢٦٬٠٧٨  صا�ي�إيرادات�الرسوم�والعموhت�

  �١٬٥٨٦  �٣١  ���-  �١٬٥٥٥  ���-  ���-  �إيرادات�التداول 

�-�من�استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من�شعاع�الخسارة

  )٩٬٤٥٩(  )٩٬٤٥٩(  ���-  ���-  ���-  ���-  صا�ي

  �١٧٣٬٨٠٧  )٦٤٨(  �١٣٠٬١١٣  �٨٬٥٦١  �٨٬٣٨٧  �٢٧٬٣٩٤  مجموع�ا�يرادات

              
              

  )١٢٦٬٨٢٥(  )٣٣٬٠٤٣(  )٥٣٬٣٥٦(  )١٥٬٠٢١(�  )٦٬٥٠١(�  )١٨٫٩٠٤(  مصاريف�إدارية�وعمومية
  )٢٨٬٩٧٦(  )٣١(  )٢٨٬٩٤٥(  ���-  ���-  ���-  مصاريف�الفوائد

  )١١٬٥٦٣(  )١٬٦١٠(  )٧٬٧١٥(  )٢٬١٢٦(�  ���-  )١١٢(  اس! yك

  )١٤٣٬٠٦٨(  �٦٬٨٨٢  )١٥٠٬١٠٢(  �٢٠١  ���-  )٤٩(  صا�ي�-مخصصات�

  )٣١٠٬٤٣٢(  )٢٧٬٨٠٢(  )٢٤٠٬١١٨(  )١٦٬٩٤٦(  )٦٬٥٠١(  )١٩٫٠٦٥(  مجموع�ا.صاريف

              
(الخسارة)�قبل�الخسائر�من��صاTي�الربح/

  )١٣٦٬٦٢٥(  )٢٨٬٤٥٠(  )١١٠٬٠٠٥(  )٨٬٣٨٥(  �١٬٨٨٦  �٨٬٣٢٩  ا#ستثمارات�ا,خرى 
              

الربح�من�اhستثمارات�اRخرى�بما��ي�ذلك�شركات�

�$Bي�-زميلة�للغ�٤٬١٦٧  �٤٬١٦٧  ���-  ���-  ���-  ���-  صا�  

              
  )١٣٢٬٤٥٨(  )٢٤٬٢٨٣(  )١١٠٬٠٠٥(  )٨٬٣٨٥(  �١٬٨٨٦  �٨٬٣٢٩  الربح�/�(الخسارة)�للسنة

              
              العائدة�ا_ى:

  )١٣٢٬٤٥٧(  )٢٤٬٢٨٣(  )١١٠٬٠٠٥(  )٨٬٣٨٤(�  �١٬٨٨٦  �٨٬٣٢٩  مساهم�zالشركة�اRم

  )١(  ���-  ���-  )١(�  ���-  ���-  اRطراف�غB$�ا�سيطرة

  ١٣٢٬٤٥٨(  )٢٤٬٢٨٣(  )١١٠٬٠٠٥(  )٨٬٣٨٥(�  �١٬٨٨٦  �٨٬٣٢٩(  

  ٣١�� c٢٠١٦ديسم  

  
  ادارة

  ا.وجودات
استثمارات�

  مصرفية

ا,سواق�

  ا.جموع  الشركات  ا�قراض  ا.الية

  �١٬٣٠٠٬٤٩٦  ٣٨٠٬٥٧٦  ٧٠١٬٥٠٩  �١١٤٬٩٨٤  ���-  �١٠٣٬٤٢٧  ا�وجودات

  �٤٧٤٬٧٠٧  ٩٠٬٦٠٦  ٣٦٨٬١٨٩  �٨٬٢٦٣  ���-  �٧٬٦٤٩  ا�طلوبات



 شعاع�كابيتال�ش.م.ع

  �حدةو ل�البيانات�ا.الية�ا.و إيضاحات�ح
  ٢٠١٦ديسم%$��٣١للسنة�ا�ن! ية��ي�

 (العملة:�آhف�دراهم�اUمارات�العربية�ا�تحدة)
  

 ��

  تتمة�-مات�القطاعية�و ا.عل  .٣٠
  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  

  ادارة  

  ا�وجودات

استثمارات�

  مصرفية

اRسواق�

  ا�جموع  الشركات  اUقراض  ا�الية

  �١٥٤٬٤٤٦  �١٬١٠١  �١٥٢٬٣١٥  �٦٤١  ���-  �٣٨٩  إيرادات�الفوائد
  �٣٥٬٧٤٣  �٤٩  �٧٬٤١١  �٥٬٥٧٢  �٧٬١٤٥  �١٥٬٥٦٦  صا�ي�إيرادات�الرسوم�والعموhت�

  )١٥(  ���-  ���-  )١٥(  ���-  ���-  �إيرادات�التداول 
من�استثمارات��ي�صناديق�مدارة�من��أرباح

  )١٢٬٠٠٧(  )١٢٬٠٠٧(  ���-  ���-  ���-  ���-  صا�ي�-�شعاع

  �١٧٨٬١٦٧  )١٠٬٨٥٧(  �١٥٩٬٧٢٦  �٦٬١٩٨  �٧٬١٤٥  �١٥٬٩٥٥  مجموع�اUيرادات
              
              

  )١٣٠٬٦٤٣(  )٣٤٬٥٩٢(  )٦٠٬٩٨٢(  )١١٬٦٥٨(  )٨٬٩٩١(  )١٤٬٤٢٠(  مصاريف�إدارية�وعمومية
  )٢٤٬٩٦٣(  ���-  )٢٤٬٩٦٣(  ���-  ���-  ���-  مصاريف�الفوائد

  )٨٬٧٢٨(  )١٬٦٢٦(  )٤٬٩٥٠(  )٢٬٠٢٤(  ���-  )١٢٨(  اس! yك
  )١٦١٬٥٩٨(  )٧٬١١٩(  )١٥٤٬٦٤٣(  �٢٤٩  )٨٥(  ���-  صا�ي�-مخصصات�

  )٣٤٬١١١(  ���-  )٣٤٬١١١(  ���-  ���-  ���-  مصاريف�انخفاض�قيمة�الشهرة
  )٣٦٠٬٠٤٣(  )٤٣٬٣٣٧(  )٢٧٩٬٦٤٩(  )١٣٬٤٣٣(  )٩٬٠٧٦(  )١٤٬٥٤٨(  مجموع�ا�صاريف

              

(الخسارة)�قبل�الخسائر�من��صا�ي�الربح/

  )١٨١٬٨٧٦(  )٥٤٬١٩٤(  )١١٩٬٩٢٣(  )٧٬٢٣٥(  )١٬٩٣١(  �١٬٤٠٧  اhستثمارات�اRخرى 
              

من�اhستثمارات�اRخرى�بما��ي�ذلك�الخسائر�

�$Bي�-شركات�زميلة�للغ�٨٬٣٨٣(  )٨٬٣٨٣(  ���-  ���-  ���-  ���-  بالصا(  
              

  )١٩٠٬٢٥٩(  )٦٢٬٥٧٧(  )١١٩٬٩٢٣(  )٧٬٢٣٥(  )١٬٩٣١(  �١٬٤٠٧  الربح�/�(الخسارة)�للسنة
              

              العائدة�ا=ى:

  )١٩٠٬٢٥٦(  )٦٢٬٥٧٧(  )١١٩٬٩٢٣(  )٧٬٢٣٢(  )١٬٩٣١(  �١٬٤٠٧  مساهم�zالشركة�اRم
  )٣(  ���-  ���-  )٣(  ���-  ���-  اRطراف�غB$�ا�سيطرة

  ١٩٠٬٢٥٩(  )٦٢٬٥٧٧(  )١١٩٬٩٢٣(  )٧٬٢٣٥(  )١٬٩٣١(  �١٬٤٠٧(  

  ٢٠١٥ديسم%$��٣١  

  

  إدارة

  ا�وجودات

استثمارات�

  مصرفية

اRسواق�

  ا�جموع  ة�رئيسيةادار   تمويل  ا�الية

  �١٬٦٠٠٬٠٥٤  ٤١٤٬٥٢٧  ١٬٠٦٥٬٦٧٣  �٦٨٬٨٦٩  �٤٩٨  �٥٠٬٤٨٧  ا�وجودات
  �٦٣٨٬٥٦٦  ٦٠٬٢٠١  ٥٦١٬٨٠٩  �١٠٬٨٤٨  ���-  �٥٬٧٠٨  ا�طلوبات

 

  إن�اUيراد�ا�درج�أعyه�ناتج�من�عمyء�خارجيBن�فقط.
  

  عة.و السياسات�ا�حاسبية�لكافة�القطاعات�التشغيلية�مع�سياسات�ا�جمتتفق�
  

  بBن�القطاعات�للتما�Ô{òمع�التغB$ات��ي�التقارير�الداخلية�لÜدارة.�٢٠١٥ديسم%$��٣١تم�إعادة�تصنيف�بعض�اRرقام�ا�قارنة�كما��ي�
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 �	

  

  بات�ا.حتملةو ا.طلو ا#ل!�امات� .٣١
  بات�محتملة�قائمة�تتمثل�بما�يsي:�و مطلو الxuامات��عةو ا�جمكان�لدى�

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

        
  ٩٫٦٤٤    ١٫٨٩٩  بات�ا�حتملةو ا�طل

  

  ل�هذه�الضمانات�إ=ى�متطلبات.و قع�اUدارة�تحو �hتت�اعتمادات�مستنديةو بات�ا�حتملة�عsى�ضمانات�أداء�و ي�ا�طلو تحت
  

  ٣١�� cديسم  
٢٠١٦    

  ديسم%$�٣١
�٢٠١٥  

hاماتاxuل      

  ٦٧٬١٩٩    ٦٧٫١٩٩  صناديق�استثمار�مدارة�من�شعاع

  ٤١٤    -  أخرى 

  ٦٧٬٦١٣    ٦٧٫١٩٩  
  

تأكـدت�مـن�تسـجيل�كـل�ا�خصصـات�الyزمـة�لتغطيـة�الخسـائر�ا�سـتقبلية�و القضايا�الحالية�و بات�ا�حتملة�و ا�طلعة�كل�و راجعت�ا�جم

  ا�مكنة.
  

  مدارة�نيابة�عن�عم�ء�داتو جو م .٣٢
ـــركة�خــــدمات�ماليـــــة�و إن�ا�جم ـــة�ا�صــــرف�ا�ركــــزي�لدو عــــة�مرخصــــة�للعمـــــل�كشـ �Rنظمــ

ً
ـــة�اUمــــاراتو فقــــا ـــدة.�تــــدار�أمـــــ�لــ ـــة�ا�تحــ �الو العربيـ

ـــم�مليـــــار �٣٫٢البالغـــــة�و �العمـــــyء�داتو جـــــو مو  ــــي��درهــ ـــا��ـ ــم%$��٣١كمــ ـــم%$��٣١(�٢٠١٦ديســـ ن�و بـــــدو كالـــــة�و الب)�درهـــــم�مليـــــار��٢٫٧–�٢٠١٥ديســ

  عة.و دات�ا�جمو جو من�م�جزًءا�hتشكل�و د�خارج�ا�xBانية�و بنك�داتو جو ا�عة.�تعت%$�هذه�و لية�عsى�ا�جمو مسؤ 




