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لمحة عامة عن "شعاع"
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لمحة عامة عن "شعاع"

كات قطاع الخدمات  � عام 1979، إحدى أقــدم ��
� تأسســت ��

�تعتــ�� "شــعاع"، ال�
 �

� منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وقــد لعبــت دوراً محوريــاً ��
الماليــة ��

� المنطقــة. وتتبــوأ "شــعاع" اليــوم، مكانــة مرموقــة 
رســم م¢مــح القطــاع ��

يــك أســا©� لعم¢ئهــا حيــث تزودهــم با¤ستشــارات والمنتجــات والخدمــات  ك»�
� دفــع عجلــة النمــو ا¤قتصــادي وتنميــة 

ذات القيمــة المضافــة. تُســاهم "شــعاع" ��
ــة  ــارات العربي ــة ا́¤م ــµ دول � ع ــ�� ك �ــع ال� ــة، م � دول المنطق

ــال �� ــاع ا¤¶عم قط
� تتخذها مقراً رئيسياً لها، والمملكة العربية السعودية.

�المتحدة ال�

� مجــال الخدمــات الماليــة 
كــة مســاهمة عامــة �� "شــعاع كابيتــال" (شــعاع) هــي ��

بدولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة، وتوفــر طيفــاً واســعاً مــن خدمــات ا¤ســتثمار 
كات، وخدمــات  � ذلــك إدارة ا¤¶صــول وا¤ستشــارات الماليــة للــ»�

� بمــا ��
المــ¿��

أســواق رأس المــال للمؤسســات وا¤¶فــراد والحكومــات. تقــدم "شــعاع" أيضــاً، 
كــة "الخليــج  ة والمتوســطة مــن خــ¢ل �� كات الصغــ�� خدمــات ا́¤قــراض للــ»�
ــا  � له �Åــ ــعودية"، المملوكت ــل الس ــج للتموي ــة "الخلي ك ــارات" و�� ــل ا́¤م للتموي

بالكامل.

 µــ ــا©� ع ــكل أس ــز بش � ترك
�ــ� ــق ال ــن الصنادي ــدد م ــتثمار ووÉ� لع ــر اس ومدي

� كل مــن دولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة 
قطاعــي العقــارات والضيافــة ��

والمملكة العربية السعودية. 

كــة "الخليــج  كــة "الخليــج للتمويــل ا́¤مــارات" و�� �� Êقــراض: تتــو وحــدة ا��
للتمويــل الســعودية"، المملوكتــان بالكامــل لـــ "شــعاع"، خدمــات ا́¤قــراض. 
ــة  ــام 1997، مجموع � ع

ــت �� � تأسس
�ــ� ــارات" ال ــل ا́¤م ــج للتموي ــر "الخلي وتوف

� دولــة 
ة والمتوســطة �� كات الصغــ�� متنوعــة مــن حلــول ومنتجــات التمويــل للــ»�

اللوجســتية  والخدمــات  التصنيــع  كات  لــ»� رئيــس  وبشــكل  ا́¤مــارات، 
وا́¤نشاءات والتجزئة والرعاية الصحية. 

 
� يناير 2013، 

� تــم إط¢قهــا ��
�كــة "الخليــج للتمويل الســعودية" ال� بينمــا تعمــل ��

� المملكــة 
ة والمتوســطة �� كات الصغــ�� كمــزود لخدمــات التمويــل ا́¤ســ¢مي للــ»�

ــا،  ــراً له ــدة مق ــة ج ــن مدين ــذ م � تتخ
�ــ� ــة ال ك ــر ال»� ــعودية. وتوف ــة الس العربي

� قطاعــات التصنيــع والتجــارة والمقــاو¤ت 
كات التجاريــة �� الدعــم المــاÊ� للــ»�

والخدمات وا¤¶عمال اللوجستية.

التطويــر  عمليــات  إدارة  الوحــدة  هــذه   Êتتــو الرئيســية:  ا́¤دارة  وحــدة 
المرتبطــة  كة  �المشــ� الخدمــات  ومصــارف  النقــد  وتنظيــم  المســتقبلية 
ــة،  ك ــتثمارات ال»� ــع اس ــإدارة جمي ــاً ب ــدة أيض ــذه الوح ــوم ه ــة. وتق بالمجموع
القانونيــة،  والشــؤون  وا¤¶عمــال،  اتيجيات  �ا¤ســ� تطويــر  أقســام  وتضــم 
وا¤متثــال، والتمويــل، والخزينــة، والعمليــات، وإدارة المخاطــر، وع¢قــات 
ــة  ــة، وتقني ي ــوارد الب»� ــويق، والم ، والتس �Ñــ ــال المؤس ــتثمرين، وا¤تص المس

المعلومات.

خدمــات   �
المــ¿�� ا¤ســتثمار  وحــدة  توفــر   : �

المــ�� ا�ســتثمار  وحــدة 
ــات  ــن وعملي ــهم والدي ــواق ا¤¶س ــات أس كات وخدم ــ»� ــة لل ــتثمارات المالي ا¤س
كــز  �هــا. وت� الدمــج وا¤ســتحواذ وا¤كتتابــات الخاصــة والخدمــات المهيكلــة وغ��
ــل  ــال والتموي ــرأس الم ــة ب ــارية المتصل ــات ا¤ستش ــ�� الخدم ــµ توف ــا ع أعماله
 �

ة والمتوســطة. ويتمتــع فريــق عمــل وحــدة ا¤ســتثمار المــ¿�� كات الصغــ�� للــ»�
ة، اكتســبها مــن  � � تقديــم خدماتــه الممــ��

ة �� ة كبــ�� بمعرفــة واســعة وخــ��
� المنطقة.

ة طويلة �� �تواجده وعمله لف�

ــداول  ــع والت ــات البي ــدة خدم ــذه الوح ــر ه ــال: توف ــواق رأس الم ــدة أس وح
ــا يشــمل خدمــات  ــت، بم ــة ومنتجــات الدخــل الثاب ــة والعالمي ل¢¶ســهم ا́¤قليمي
كات وا¤¶فــراد ذوي المــ¢ءة  صناعــة الســوق، لصالــح عمــ¢ء "شــعاع" مــن الــ»�
الماليــة العاليــة. ومــن خــ¢ل هــذه الوحــدة، يســتطيع عمــ¢ء "شــعاع" الوصــول 
وا́¤صــدارات  الثابــت  الدخــل  ومنتجــات  والعالميــة  ا́¤قليميــة  ا¤¶ســهم   Êإ
ــ�� شــبكة  ــك ع ــك الســيولة والمشــتقات خــارج البورصــة، وذل الرئيســية، وكذل

. � �Åوالعالمي � �Åكاء المحلي واسعة من ال»�

كات  � "شــعاع" دراســة موســعة ومتخصصــة حــول الــ»�
ويجــري قســم ا¤¶بحــاث ��

� خــاص عــµ أداء ا¤¶ســهم  � أســواق المــال الخليجيــة مــع تركــ��
المدرجــة ��

ا́¤ماراتية والسعودية وفرص التداول.

كــة  وحــدة إدارة ا��صــول: تديــر هــذه الوحــدة صناديــق عقاريــة خاصــة بال»�
لصالــح  المحافــظ  تفويضــات   Êإ إضافــة  ثالثــة،  ¤¶طــراف  عائــدة  وأخــرى 
ــل  ــعودي، تعم ــوق الس � الس

ــة،. و�� ــة عالي ــ¢ءة مالي ــراد ذوي م ــات وأف مؤسس
"شــعاع كابيتــال العربيــة الســعودية" (ش.س.م.م) بصفــة مديــر صنــدوق 

وحدات أعمال "شعاع"
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المساهمون ا��عزاء،

كة "شعاع كابيتال" لعام 2016.  � أيديكم التقرير السنوي ل�� ��نضع ب

أبرز  إحدى  إدارة  مجلس  رئيس   �
بصف�� إليكم  أتوجه  أن  للغاية   �

يسعد¢�
� المنطقة. 

كات الخدمات المالية ¤� �§

حاف©ً  عاماً  ليتوج   2016 العام  أواخر   �
�¤ المنصب  هذا   �

�¤  �
تعيي�� جاء 

تعزيز   �
�¤ كة  ال�� نجحت  حيث  كابيتال"،  "شعاع  كة  ل�� بالنسبة  بالتحو�ت 

عملياتها، وإجراء ضبط محكم للنفقات، بهدف تعزيز الكفاءة وتأسيس منصة 
� العام 2017 ومابعده. 

قوية ومستقرة من شأنها دفع عجلة النمو ¤�

� السنوات الماضية، 
كة ¤� � واجهتها ال��

عÀ الرغم من التحديات العديدة ال��
مالها  رأس  من  ا�ستفادة   2016 العام   �

�¤ كابيتال"  "شعاع  استطاعت  فقد 
تأسيس  وإعادة  جديدة،  فرص  استكشاف  نحو  مجدداً  وا�نط©ق  القوي، 

ع©متها المؤسسية. 

 Æإ ا�رتكاز   �
�¤ متمث©ً  هدفنا  يبقى  تنا،  �Êمس فيه  نواصل  الذي  الوقت   �

و¤�
� تتمتع بها "شعاع كابيتال"، بغية الوصول

ة الواسعة والتجربة العميقة ال�� ÍÊالخ
م أيضاً بالسعي المتواصل لتحقيق أعÀ معاي�Ê الحوكمة والشفافية عÀ امتداد عملياتنا.   � �Êفية. كما نلÐقطاع الخدمات الم �

 إÆ ذروة ا�بتكار ¤�

كة بأ§ع وقت ممكن إÆ مسار الربحية المستدامة.  � ننتهجها بشكل رئي�Ò عÀ إعادة ال��
اتيجية ال�� �Êطار، تركز خطة النمو والتطور ا�س Ôهذا ا� �

و¤�

� مختلف ا��قسام عÀ امتداد عملياتنا، يعمل فريقنا بجد عÀ استكشاف وتحديد فرص  ��نا عÀ تعزيز روح التعاون وتنسيق الجهود ب � �Êامن مع ترك � �Êوبال
� ذلك زيادة حجم أصولنا المدارة. كما 

� دعم طموحات وتطلعات "شعاع كابيتال" عÀ المدى البعيد، بما ¤�
� تسهم ¤�

اتيجية السانحة ال�� �Êا�ستحواذ ا�س
تها  المستقبلية.  �Êمس �

كة ¤� اتيجية لل�� �Êأولوية اس ÍÊتعت � ��أن تضافر الجهود الرامية إÆ مضاعفة حجم المبيعات من منتجاتنا وخدماتنا لعم©ئنا الحالي

اتيجيتنا عÀ المدى البعيد، فإننا سنقوم بإعادة النظر فيها، وإجراء عملية تقييم شاملة تساعدنا  �Êتدعم اس� �
كة السابقة ال�� أما بخصوص استثمارات  اال��

كة "الخليج للتمويل" بانتهاج نموذج  كة. كما سنعمد إÆ إدخال تعدي©ت جذرية عÀ نموذج أعمال §� عÀ تصفية أية استثمارات غ�Ê داعمة لعمليات ال��
تمويل أك�Ê أمناً ومدعوما با��صول.

مارات العربية المتحدة سوقنا الرئيسية، إ� أننا  Ôتبقى ا� � ��� ح
� أسواق جديدة استجابة لحاجات السوق المتنامية. و¤�

لقد قمنا بوضع خطط شاملة للتوسع ¤�
ة القادمة.  �Êنحو تدريجي خ©ل الف Àع Ðالمملكة العربية السعودية وم �

ة وواعدة لتنمية أعمالنا ¤� �Êنرى فرصاً كب

� الوقت نفسه مفعمون بالعزيمة والحماس، وعÀ ثقة تامة من أن "شعاع كابيتال" ستتمكن خ©ل 
نحن ننظر إÆ الفرص الماثلة أمامنا بشكل واقعي، إ� أننا ¤�

� قطاع الخدمات المÐفية ا�ستثمارية، وا�ستشارات، وإدارة ا��صول، واحت©ل 
السنوات الث©ث أو الخمس القادمة من الحفاظ عÀ موقعها القيادي ¤�

� مجال الوساطة وصناعة السوق. إنه هدف طموح للغاية، إ� أننا نستطيع تحقيقه دون شك. 
� المنطقة ¤�

مكان الصدارة ¤�

ة التطور والنمو خ©ل  �Êمواصلة مس Æعادة ترتيب عملياتنا وا�نط©ق من جديد، فإننا نتطلع قدماً إ Ô� ورية �Ðواليوم، وبعد أن قمنا بإرساء ا��سس ال
 �

ة "شعاع كابيتال"، بهدف تعزيز مكانتها الراسخة كإحدى أبرز المنصات المتخصصة ¤� ÍÊإرث وتاريخ وخ Àذلك ع �
السنوات القليلة القادمة، مرتكزين ¤�

� المنطقة. 
الخدمات المÐفية ا�ستثمارية وأسواق المال ¤�

مع أطيب التحيات،

جاسم الصديقي
دارة Ôرئيس مجلس ا�
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المراجعة المالية والتشغيلية

 �
�� تكبدتها "شعاع كابيتال" بشكل رئيÑ� إÊ المخصصات ال�

�وتعّزى الخسائر ال�
لتغطية  للمجموعة،   التابعة  ا́¤قراض  وحدة   ، للتمويل"  "الخليج  كة  �� جنبتها 
� بلغت 150.1 مليون درهم خ¢ل العام 2016. 

�ة  وال� خسائر القروض المتع��
وسّجلت وحدة ا́¤قراض خسائر بقيمة 110 مليون درهم مقارنًة مع خسائر بقيمة 
119.9 مليون درهم خ¢ل العام 2015. وبالرغم من ذلك، بلغ إجماÊ� إيرادات 
. �

�Éالوحدة 130.1 مليون درهم مقارنًة مع 159.7 مليون درهم خ¢ل العام الما

� العام 
بلغ إجماÊ� إيراداتها 173.8 مليون درهم مقارنًة مع 178.2 مليون درهم ��

 132.5 Êخسائر المجموعة بنسبة %30.4 لتصل إ �Êانخفض إجما � �Åح �
�� ،2015

� العام 2015.
مليون درهم مقارنًة مع 190.3 مليون درهم ��

كة خ¢ل العام 2016 عند 167.4 مليون  واستقر إجماÊ� النفقات التشغيلية لل»�
� انخفضت النفقات  �Åح �

� العام 2015، ��
درهم مقارنًة مع 164.3 مليون درهم ��

العامة وا́¤دارية بنسبة %2.9 من 130.6 مليون درهم إÊ 126.8 مليون درهم.
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198.0
213.4

2014

178.2

2015 2013

173.8

2016

مجموعة شعاع – العائدات
� الدراهم ��بم©ي
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التقرير السنوي 2016 

� أصول "شعاع كابيتال" عند 
� العام 2015. وبحلول 31 ديسم�� 2016، استقر صا��

��
كنسبة  الديون   �Êإجما) المالية  الرافعة  نسبة  بلغت  بينما  درهم،  مليون   825,8

كة %0.45 بنهاية العام. ) لل»� � �Åحقوق المساهم �Êمئوية من إجما

انية العمومية  الم��
 

انية عمومية مستقرة، حيث بلغ إجماÊ� أصولها  � و¤ تزال "شعاع كابيتال" تتمتع بم��
بنهاية  درهم  مليار   1.6 مع  مقارنًة   2016 العام  نهاية  بحلول  درهم  مليار   1.3
 �

العام 2015. وتحتفظ المجموعة بسيولة نقدية قوية تبلغ 346.6 مليون درهم، ��
اماتها إÊ 474.7 مليون درهم مقارنًة مع 638,6 مليون  � �� انخفض إجماÊ� ال� �Åح

درهم 

 

19.6

8.2

20142015

37.1

2016

89.3%

10.8

0 0
201420152016

-100%

مجموعة شعاع – إجما�� المطلوبات مع المديونية
� الدراهم ��بم©ي

مجموعة شعاع – إجما�� الموجودات مع النقد
� الدراهم ��بم©ي

مديونية صناديق ا��سهم الخاصة*
� الدراهم ��بم©ي

انية العمومية  هيكل الم��
2016 ÍÊ31 ديسم �

كما ¤�
إجما�� ا��صول- حركة ث¦ث سنوات

� الدراهم ��بم©ي

ا¤¶صول ا¤¶خرى

ا¤ستثمارات غ�� ا¤¶ساسية

صناديق شعاع

�µالقروض والسلفيات وا́¤يجار التموي

النقد وودائع البنوك

القروض الهامشية للوساطة المالية*
� الدراهم ��بم©ي

مارات والسعودية)* كة الخليج للتمويل ا�� قراض (¬» ا��
� الدراهم ��بم©ي

89.3%-100%

951.1

20142015

572.0

2016

816.6

-30.0%

365.4 

847.0 

204.1 

87.8 
6%102.0 

201420152016

1,606.31,600.1

75.9
100.3

201.8

959.3

262.7

1,300.5

65.5
73.6

205.7

609.0

346.6

5%
13%

53%

23%

5%
6%

13%

60%

16%

%6

%16

%5

اجماÊ� المطلوبات النقد والودائع مع البنوكاجماÊ� ا¤صول

�µانية شعاع كابيتال القروض و السلفيات ا́¤يجار التموي � انية شعاع كابيتال القروض و السلفيات ا́¤يجار التمويµ� *م�� � انية شعاع كابيتال القروض و السلفيات ا́¤يجار التمويµ� *م�� �  *م��

مديونيات

استثمارات اخری

%26

%47

صناديق شعاع و 
استثمارات 

اتيجية اخری �اس�

1,606.3

20152016 2014

1,600.1

1,300.5

365
263347

20142016 2015

458.8

638.6

474.7 335

453

297



ا��داء القطاعي

� بلغت  �Åح �
� أرباحها خ¢ل العام 2016 لتصل إÊ 8.3 مليون درهم مقارنًة مع 1.4 مليون درهم خ¢ل العام 2015، ��

سّجلت وحدة إدارة ا¤¶صول زيادًة بنسبة 492% ��
� تدير مشاريع عقارية وصناديق 

�� حققتها الوحدة، ال�
�� النتائج المالية القوية ال�

إيراداتها 27.4 مليون درهم مقارنًة مع 16 مليون درهم خ¢ل العام 2015. ويرجع الفضل ��
. �

��� السعودي وا́¤مارا �Åنشاطها القوي ضمن السوق Êسلسلة من حسابات إدارة المحافظ ا¤ستثمارية الخاصة، إ Êالعقارات الفندقية با́¤ضافة إ �
متخصصة ��

 �
ارتفعت إيرادات وحدة أسواق رأس المال خ¢ل العام 2016 بنسبة %38.1 لتصل إÊ 8.6 مليون درهم مقارنًة مع 6.2 مليون درهم خ¢ل العام 2015، وبلغ صا��

� العام 2015.
� خسائر بقيمة 7,2 مليون درهم ��

خسائرها 8,4 مليون درهم مقارنًة مع صا��

� خ¢ل العام 2016 أرباحاً بقيمة 1.9 مليون درهم مقارنًة مع خسائر بقيمة 1.9 مليون درهم خ¢ل العام 2015، بينما ارتفعت إيراداتها 
سّجلت وحدة ا¤ستثمار الم¿��

بنسبة %17.4 لتصل إÊ 8.4 مليون درهم مقارنًة مع 7.1 مليون درهم خ¢ل العام 2015.

 �
�� تراجعاً  السعودية"،  العربية  للتمويل  "الخليج  كة  ا́¤مارات" و�� للتمويل  "الخليج  كة  � تضم ك¢ً من ��

�ة والمتوسطة، وال� المؤسسات الصغ�� سّجلت وحدة تمويل 
خسائرها لتصل إÊ 110 مليون درهم خ¢ل العام 2016 مقارنة مع 119.9 مليون درهم خ¢ل العام 2015. كما انخفضت إيراداتها بنسبة %18.5 إÊ 130.1 مليون درهم 

(مقارنة مع 159.7 مليون درهم).

ًة، إيرادات بقيمة 8.8 مليون درهم (مقارنًة مع 1.2 مليون  � تَخدم العم¢ء مبا��
�� تُعد بمثابة العمود الفقري لوحدات ا¤¶عمال وال�

�سّجلت وحدة ا́¤دارة الرئيسية، ال�
� صناديق شعاع المدارة (مقارنة مع خسائر بقيمة 12 مليون درهم خ¢ل العام 2015). 

درهم خ¢ل العام 2015)، وخسائر بقيمة 9.5 مليون درهم من استثماراتها ��
� خفض نفقاتها العامة وا́¤دارية إÊ 33 مليون درهم مقارنًة مع 34.6 مليون درهم خ¢ل 

وواصلت الوحدة جهودها لتبسيط عملياتها ا́¤دارية وتعزيز كفاءتها، لتنجح ��
� خسائر العام 2016 إÊ 24.3 مليون درهم مقارنة مع 62.6 مليون درهم خ¢ل العام 2015.

اً �� العام 2015. وبشكل عام، سّجلت الوحدة تراجعاً كب��

10
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27.4

8.4

8.6

159.7

(0.6)

130.1

173.8

165.1
164.3

77%
92%

167.4

20142015

96%

2016

يرادات القطاعية السنة المالية -2015 توزيع ا��
� الدراهم ��بم©ي

إدارة ا¤¶صول

�
ا¤ستثمار الم¿��

أسواق رأس المال 

ا́¤قراض

ا́¤دارة الرئيسية

إجماÊ� ا́¤يرادات للسنة المالية 2015

أبرز محطات 2016

نسبة التكاليف/ العائدات
(النفقات/ العائدات التشغيلية)

النفقات التشغيلية للمجموعة
� الدراهم ��بم©ي

201420152016
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، بالتعــاون مــع "مجموعــة كيــان"  � ��� د
� والتجــاري ��

وع "كيــان كانتــارا" الســك�� مــ»�
كة روتانا ́¤دارة الفنادق".  العقارية و"��

إدارة ا��صول

 �
� إطــ¢ق فنــدق مــن فئــة أربــع نجــوم ��

فخــ¢ل العــام 2016، نجحــت الوحــدة ��
� مــن روتانــا"، إÊ جانــب ا́¤عــ¢ن  �Åو شــاه �جــّدة تحــت الع¢مــة التجاريــة "ســن�

عن تطوير 

كابيتــال العالميــة المحــدودة" المملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــعاع كابيتــال كصانــع 
" لعقــود ا¤¶ســهم المســتقبلية المفــردة،  � ��� ســوق "ناســداك د

ســوق مؤســس ��
ــه لتشــمل قطاعــات  � توســيع نطــاق تغطيت

ــق أبحــاث ا¤¶ســهم �� ــا نجــح فري كم
� ا¤¶سواق الخليجية.

ومجا¤ت اقتصادية أك�� ��

وحدة أسواق المال

� عــµ تعزيــز إمكانــات فريــق عملهــا وذلــك 
�Éعملــت الوحــدة خــ¢ل العــام المــا

مــن خــ¢ل إجــراء مجموعــة مــن التعيينــات العليــا ضمــن أقســام ا¤¶ســهم 
 µوالمنتجــات ا¤ئتمانيــة وا¤¶بحــاث لدعــم جهودهــا لتحقيــق أهــداف أعمالهــا عــ

� "شعاع  �Åحققتها الوحدة تعي �
�� أبرز ا́¤نجازات ال� �Åالمدى البعيد. ومن ب
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مراجعة ا¤¶عمال

2016

1,316

26,078

27,394

(18,904)

(19,065)

8,329

-

8,329

2015

389

15,566

15,955

(14,420)

(14,548)

1,407

-

1,407

2016 2015

817

6,189

1,555

8,561

(15,021)

(2,126)

201

(16,946)

(8,385)

(1)

(8,384)

641

5,572

(15)

6.198

(11,658)

(2,024)

249

(112)

(49)

(128)

-

(13,433)

(7,235)

(3)

(7,232)

أسواق المال (بآ�ف الدراهم)

إدارة أ �صول (بآ�ف الدراهم)

عائدات الفوائد

� الرسوم والعمو¤ت
صا��

عائدات التداول (الخسائر)

إجماÊ� العائدات

نفقات عامة وإدارية

ا¤سته¢ك

المخصصات

إجماÊ� النفقات

أرباح السنة

:Êالعائدة إ

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة

كة ا¤¶م مساهمي ال»�

إيرادات الفوائد

� الرسوم والعمو¤ت
صا��

إجماÊ� العائدات

نفقات عامة وإدارية

إجماÊ� النفقات

أرباح السنة

:Êالعائدة إ

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة

كة ا¤¶م مساهمي ال»�



ــدة  ــل الوح اتيجية. وتواص �ــ� ــع اس ــة بي � صفق
ــتثمارية �� ــث" ا¤س ــة الّلي "مجموع

وا¤ســتحواذ  ا¤ندمــاج  مــن صفقــات  لعــدد  ا¤ستشــارية  تقديــم خدماتهــا 
� منطقــة الخليــج ضمــن 

وصفقــات أســواق رأس المــال لمجموعــة مــن العمــ¢ء ��
� بمذكــرة تفاهــم مــع 

عــدد مــن القطاعــات. كمــا ترتبــط وحــدة ا¤ســتثمار المــ¿��
ــث  ــطة" حي ة والمتوس ــ�� ــاريع الصغ ــة المش ــد لتنمي ــن راش ــد ب ــة محم "مؤسس
أفضــل  "تصنيــف   �

�� ا¤¶عضــاء  كات  للــ»� التقييميــة  استشــاراتها  توفــر 
." � ��� د

ة ومتوسطة �� كة صغ�� �� 100

�
ا�ستثمار الم��

� تقديــم خدماتهــا ا¤ستشــارية لعدد من 
�� �

�Éونجحــت الوحــدة خــ¢ل العــام المــا
ــل  ــك العم � ذل

ــا �� ــرى، بم ــة أخ ــات عام ــتحواذ وصفق ــاج وا¤س ــات ا¤ندم صفق
كــة النقــل المتكاملــة  كمستشــار مــاÊ� لـــ "مجموعــة ا́¤مــارات الوطنيــة"، ��
 �

اتيجية ل¢ســتحواذ عــµ حصــة �� �ــا ا¤ســ� � صفقته
ــارات، �� ــة ا́¤م ومقرهــا دول

كــة الم¿يــة المتطــورة للنقــل الجماعــي ش.م.م. "مــ¿ بــص"؛ كمــا  ال»�
� صفقة استحواذها علـــى حصـــة 

كة "أمانـــات القابضـــة" �� قدمت استشــاراتها ل»�
اتيجية فـــي مجموعـــة "مـــدارس" التعليميـــة؛ وقدمــت استشــاراتها أيضــاً لـ   �اســـ�
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وحدة أسواق ام¦ل (بآ�ف الدراهم)

عائدات الفوائد

� الرسوم والعمو¤ت
صا��

إجماÊ� العائدات

نفقات عامة وإدارية

نفقات الفوائد

المخصصات

إجماÊ� النفقات

أرباح السنة

Êالعائدة إ

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة

كة ا¤¶م مساهمي ال»�

20162015

8,387

8,387

(6,501)
-

(6,501)

1,886

-

1,886

7.145

7.145

(8,991)
(85)

(9.076)

(1.931)

-

(1.931)
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July 2016 

Valuation Assessment  

June 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  (Member of the SME 100 Program)  

July 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

 August 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

 August 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

 September 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

 October 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

MASSAED Installation of 
Elevators and Escalators 

InfoTouch FZ - LLC Potentiel Nursery ENSPA Limited 

 November 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

AKM Food Stu  Group Future Link - 
GreenParking 

Bin Touq Transport LLC 

Nets International Limited 

 September 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

Bin Touq Fire & Safety  LLC 

December 2016 

Valuation Assessment  

(Member of the SME 100 Program)  

Index Holding FZ – LLC  

ا�ستشارات المالية العامة وعمليات الدمج وا�ستحواذ

تقييم ا��عمال والرأي المنصف

Sell-Side Advisor to  

Al Laith Group Investments LLC 

on the strategic sale to
 

Undisclosed Value 
Lead Financial Advisor 

August 2016 

Amanat Holdings PJSC  
Buy-Side Advisor to  

March 2016 

AED 139,400,000 
Sole Financial Advisor 

CONFIDENTIAL 
Advised a UAE-based specialty clinic 

on the strategic sale to a leading 
GCC-based medical group 

Undisclosed Value 
Sole Financial Advisor 

October 2016 

Prommac
 Holdings 

Limited 

Buy-Side Advisor to  

Emirates National Group LLC 

January 2016 

Undisclosed value 
Sole Financial Advisor 

on its cross border strategic acquisition of 
Egyptian Advanced Company for 

Public Transportation (S.A.E.) 

on the acquisition of a minority stake in 

Sell-Side Advisor to  

February 2016 

Gulf Navigation Holding PJSC  

in connection with the balance sheet 
restructuring and debt advisory 

services 

Sole Lead Manager &  
Financial Advisor 

Chevron AlKhalij 
(a branch of  Chevron Asia Paci c 

Holdings Limited)  

June 2016 

In connection with general corporate 
nance advisory services  

Financial Advisor 



� توفر حلول تمويل متوافقة مع 
�وتشهد "الخليج للتمويل العربية السعودية"، ال�

 �
� تخدمها ��

�يعة ا́¤س¢مية ، استقراراً بفضل الطلب الثابت من القطاعات ال� ال»�
المملكة. 

قراض وحدة ا��

ة  الصغ�� للمشاريع  ا́¤قراض  حلول  بتقديم  للتمويل"  "الخليج  كة  �� م  � �تل�
والمتوسطة حيث تعمل مع قطاعات التصنيع والصحة وا́¤نشاءات وتجارة التجزئة 
بمتابعة  ا́¤مارات"  للتمويل  "الخليج  وستواصل  اللوجستية.  وا¤¶عمال  والعقارات 
اتيجيتها للتأقلم مع  �ة والمتوسطة وتعديل اس� � قطاع المشاريع الصغ��

التطورات ��
� عµ ا́¤قراض  ك�� �كة ا¤îن بال� ات اÊ أن يستعيد القطاع عافيته. وستقوم ال»� المتغ��

بضمان الموجودات.
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عائدات الفوائد

� الرسوم والعمو¤ت
صا��

إجماÊ� العائدات 

نفقات عامة وإدارية

نفقات الفوائد

ا¤سته¢ك

المخصصات

إجماÊ� النفقات

أرباح السنة

:Êالعائدة إ

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة

كة ا¤¶م مساهمي ال»�

20162015

122,385

7,728

130,113

General & administrative expenses(53,356)

(28,945)

(7,715)

(150,102)

(240,118)

(110,005)

152,315

7,411

159,726

(60,982)

(24,963)

(4,950)

(154,643)

-(34,111)

(279,649)

(119,923)

--

(110,005)(119,923)

28.6
32.632.333.9

Q115Q215Q315Q415

30.8

25.4
20.4

16.9

Q116Q216Q316Q416

 

17.1%
13.1%
25.6%
16.4%

5.0%
7.2%
3.1%
3.0%
9.5%

مارات" كة "الخليج للتمويل ا�� محفظة قروض ¬»
(نهاية ٢٠١٦)

قراض (بآ�ف الدراهم) ا��

التصنيع
تجارة الجملة 

النقل والتخزين
ا́¤نشاءات

تجارة التجزئة
العقارات وا́¤يجار والتأج��

الخدمات المهنية والعلمية والفنية
الخدمات ا́¤دارية والدعم

أخرى

� عائدات الفوائد
صا�

بآ�ف الدراهم



دارة الرئيسية وحدة ا��
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عائدات الفوائد

� الرسوم والعمو¤ت
صا��

عائدات التداول

� الصناديق المدارة
خسارات استثمارات "شعاع" ��

إجماÊ� العائدات

نفقات عامة وإدارية

نفقات الفوائد

ا¤سته¢ك.

المخصصات

إجماÊ� النفقات

� الخسارة قبل احتساب ارباح/ (خسائر) ا¤ستثمارات ا¤¶خرى
صا��

ارباح/ (خسائر) ا¤ستثمارات ا¤¶خرى

خسارة السنة

:Êالعائدة إ

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة

كة ا¤¶م مساهمي ال»�

2016 2015

8,382

398

31

(9,459)

(648)

(33,043)

(31)

(1,610)

6,882

(27,802)

(28,450)

4,167

(24,283)

-

(24,283)

1,101

49

-

(12,007)

(10,857)

(34,592)

-

(1,626)

(7,119)

(43,337)

(54,194)

(8,383)

(62,577)

-

(62,577)

دارة الرئيسية (بآ�ف الدراهم) وحدة ا��



 

التقرير السنوي 2016 

القيادة
والحوكمة

17
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� تشــجيع وتعزيــز 
كــة الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الحوكمــة الرشــيدة �� م "شــعاع" بالحوكمــة الرشــيدة كجــزء أصيــل مــن قيمهــا الراســخة، ويــدرك مجلــس إدارة ال»� � �تلــ�

� القيمــة المضافــة  �Åتحســ Êأفضــل ممارســات الحوكمــة الرشــيدة ســتؤدي إ �
ــأن تبــ�� ــرأي العــام. كمــا يؤمــن ب ، والعمــ¢ء، وأصحــاب المصلحــة، وال � �Åثقــة المســاهم

. �Ñكة تحقيق رؤيتها ا¤ستثمارية وا¤رتقاء بأدائها المؤس ، ويتيح لل»� � �Åللمساهم

ــة  ك ــا ك»� ــاءة عملياته ــة بأنشــطة وكف ــة تدعــم وتعــزز الثق ــة هــو ممارســة هام ك ــة الرشــيدة داخــل ال»� ــ�� الحوكم ــق معاي ــأن المحافظــة عــµ تطبي ــرى "شــعاع" ب وت

ق ا¤¶وسط عموماً. � دولة ا́¤مارات بشكٍل خاص، ومنطقة ال»�
�� �Êة تطور النظام الما � مس��

، وتمكنها من المساهمة �� � �Åاستثمارية مستقطبة ¤¶موال المساهم

كــة اســتثمارية مدرجــة للتــداول  � تحكــم عملياتهــا بوصفهــا ��
�كات الصــادرة عــن الهيئــات التنظيميــة الــ� �م مجلــس إدارة "شــعاع" با¤متثــال ́¤رشــادات حوكمــة الــ»� �ويلــ�

� تخضــع لســلطات 
�� عــدد كبــ�� مــن المناطــق الــ�

العــام، والحــرص عــµ تنفيــذ هــذه المعايــ�� العاليــة بمــا ي¢ئــم ويتمــا©� مــع تنفيــذ أعمالهــا. وتعمــل "شــعاع" ��

� إطــار عمــل حوكمــة "شــعاع" كافــة  � كل منطقــة وفقــاً لمتطلبــات الجهــة التنظيميــة المعنيــة، حيــث يلــ��
� المفروضــة �� �Åتنظيميــة مختلفــة، ولذلــك فهــي تتبــع القوانــ

� تخضع لها أعمالنا. 
�متطلبات الجهات التنظيمية ال�

وقمنا بإعداد إطار عمل الحوكمة بطريقة تضمن تحقيق المعاي�� ا¤¶ساسية التالية:

كة، والذي بدوره مسؤول  اتيجية، وهي مسؤولة أمام مجلس إدارة ال»� �كة "شعاع" وفق مجموعة من ا¤¶هداف ا¤س� المساءلة: تعمل ا́¤دارة التنفيذية ل»�  

� وأصحاب المصلحة ا¤îخرين. �Åأمام المساهم  

� الص¢حية والتفويض. �Åالمسؤولية: يتم تحديد المسؤوليات من خ¢ل الفصل بشكل واضح ب  

كة. فصاح: تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة وعالية الجودة تتيح لهم تقييم ا¤¶داء والوضع الماÊ� لل»� الشفافية وا��  

، مطبقًة أعµ المعاي��  � المعاملة العادلة: تتعامل "شعاع" مع كافة أصحاب المصلحة عµ نحو مستقل وموضوعي ووفق مبدأ المساواة ودون تح��  

� هذا المجال.
المعمول بها ��  

� "شعاع"
نظرة عامة ع½ إطار الحوكمة �

� تعزيــز فهــم مجلــس 
. ويســهم إطــار عمــل حوكمــة "شــعاع" بــدور هــام �� � �Åقامــت "شــعاع" خــ¢ل الســنوات القليلــة الماضيــة بتطبيــق نظــام وثقافــة حوكمــة متكاملــ

ــس ا́¤دارة،  ــل مجل ــل عم � دلي
ــاء �� ــا ج ــة، كم ــار الحوكم ــن إط ــة. ويتضم ك ــة لل»� ــؤون ا́¤داري ــس ا́¤دارة، والش ــاء مجل ــة، وأدوار أعض افي ــه ا́¤�� ــة لوظيفت ك إدارة ال»�

� أعضائه، واجتماعاته، وإجراءات التصويت، وأنظمة الرقابة الداخلية. �Åالواجبات التفصيلية لمجلس ا́¤دارة، والمتطلبات المرتبطة بتشكيله وتعي

دارة � وسياسة التعامل مع الحسابات الشخصية ��عضاء مجلس ا��
قواعد السلوك المه¿

� والمديريــن وأعضــاء  �Åجميــع الموظفــ µوسياســة محــددة للتعامــل مــع الحســابات الشــخصية مؤلفــة مــن بنــود تــ»ي عــ �
وضعــت "شــعاع" قواعــد للســلوك المهــ��

هــا  ، ومصالــح العمــ¢ء وغ�� � �Åوا¤¶نظمــة ا́¤ماراتيــة ذات الصلــة، وتحكــم عمليــات تــداول المّطلعــ � �Åا¤عتبــار القوانــ � �Åكــة. وتأخــذ هــذه السياســة بعــ مجلــس إدارة ال»�

 10 لمــدة  الصلــة  ذات  الســج¢ت  جميــع  تُحفــظ  أن   µعــ كــة،  ال»� ضمــن  ا¤متثــال"  "إدارة  قبــل  مــن  السياســة  هــذه  تطبيــق  ويجــري   . المعايــ�� مــن 

سنوات.



19

مة
وك

ح
وال

ة 
اد

قي
ال

القيادة والحوكمة

التقرير السنوي 2016 

412/2/2015

44/9/2000

54/9/2000

123/8/2009

47/2/2011

523/03/2015

20/11/2016

19/12/2016

19/12/2016

323/03/2015

دارة تشكيل مجلس ا��

اير، و7 مايو، و11 يونيو، و9 � التواريخ التالية: 12 ف��
كة، وذلك �� اتيجية ال»� �� عام 2015 لمراجعة ا¤¶داء الماÊ� وتطور اس�

 اجتمع مجلس إدارة «شعاع» 5 مرات ��
.أغسطس، و12 نوفم�� 2015. ويوضح الجدول التاÊ� أعضاء مجلس ا́¤دارة، وطبيعة عضويتهم، وعضوية لجان مجلس ا́¤دارة، وسجل حضور ا¤جتماعات أثناء العام

ام � �اف عµ العمليات اليومية وأنشطة ا¤¶عمال وا¤ل� � تضمن ا́¤��
� يوجد با́¤ضافة إÊ لجان مجلس ا́¤دارة واللجنة ا¤ستثمارية والتنفيذية، عدد من اللجان ا́¤دارية ال�

ية .بمعاي�� الحوكمة الرشيدة وتضم، لجنة ا¤¶صول والمطلوبات، ولجنة التدقيق وا¤متثال، ولجنة التشغيل ولجنة الموارد الب»�

حضور 
اجت�عات

مجلس 
 اإلدارة

تاريخ االستقالة

20/11/2016
 28/11/2016

كعضو

كرئيس مجلس 
االدارة

16/03/2016

28/11/2016

17/11/2016
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جاسم الصديقي

.(ADFG) المالية � جاسم الصديقي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظ��

� مجال ا¤ستثمار وإدارة المحافظ ا¤ستثمارية.
اً ورجل أعمال ومستثمر ناجح، ولديه سجل حافل بالنجاحات �� � يعد جاسم مهندساً متم��

ق ا¤¶وســط وشــمال أفريقيــا بشــكل خــاص، يعمــل الصديقــي بشــكل فعــال  تــه العميقــة با¤¶ســواق العالميــة بشــكل عــام، وأســواق أوروبــا والــ»� با́¤ضافــة إÊ معرفتــه الواســعة وخ��
� المالية. اتيجيات ا¤ستثمار المناسبة ل¢ستفادة من الفرص المتاحة أمام مجموعة أبوظ�� �عµ رسم اس�

� مقــراً لــه. وهــو يحمــل  وÊ� الــذي يتخــذ مــن أبوظــ�� �� المعهــد البــ�
� كابيتــال جــروب، وهــو محــا�ó مرمــوق �� � الســابق منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أبوظــ��

شــغل جاســم ��
� الو¤يــات المتحــدة 

� الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة كورنيــل ��
� الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة ويسكونسن–ماديســون، وحاصــل عــµ درجــة الماجســت�� ��

درجــة البكالوريــوس ��
ا¤¶مريكية.

 رئيس مجلس ا¤دارة منذ 20 نوفم�� 2016
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حمد عبدالعزيز الصقر

� مجــا¤ت مختلفــة منهــا ا¤¶عمــال 
� الكويــت، وتعمــل ��

� تملكهــا عائلــة الصقــر ��
�كــة "عبداللــه الحمــد الصقــر وإخوانــه"، الــ� �� �

يــك ا́¤داري �� يشــغل حمــد الصقــر منصــب ال»�
كــة "الكــوت  "، و�� �

� كل مــن "شــعاع كابيتــال"، و"بنــك الكويــت الوطــ��
التجاريــة، والهندســة المدنيــة، والتعهــدات الكهربائيــة والميكانيكيــة. ويشــغل الصقــر عضويــة مجلــس ا́¤دارة ��

للمشاريع الصناعية". 

� كل من "مجلــس بلدية 
ة واحــدة من أربــع ســنوات �� �" لعــدة ســنوات حــ�� ديســم�� 2015. وكان الصقــر عضــواً لفــ� �

كمــا شــغل ســابقاً عضويــة مجلــس إدارة "بنــك رأس الخيمــة الوطــ��
الكويت العاصمة"، و"المجلس ا¤¶عµ للتخطيط" بالكويت، و"هيئة ا¤ستثمار الكويتية".

نائب رئيس مجلس ا́¤دارة
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أحمد بن بريك
عضو مجلس إدارة

ق ا¤¶وســط وشــمال  � منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الــ»�
�� � �Åاء الماليــ ، ويعــد مــن أبــرز الخــ�� � �Åمــ � المخ¿� �Åا́¤ماراتيــ � �Åيعتــ�� أحمــد بــن بريــك أحــد الم¿فيــ

� الســلم الوظيفــي ليشــغل 
� قســم إدارة ع¢قــات العمــ¢ء. ومــا لبــث أن تــدرج ��

� العــام 1981 كمديــر حســاب ��
� بنــك ��

�ته المهنيــة لــدى ســي� أفريقيــا. اســتهل بــن بريــك مســ��
� دولــة 

� منصــب مديــر أعمــال البنــك ��
كات ورئيــس مجموعــة الخدمــات الم¿فيــة الخاصــة، إÊ أن تعيينــه �� مناصــب عليــا مختلفــة مثــل رئيــس قســم الخدمــات الم¿فيــة للــ»�

� دولة ا́¤مارات وسلطنة عمان وهو المنصب الذي شغله عµ مدى 12 عاماً.
ا́¤مارات ومنطقة الخليج، ومن بعدها الرئيس التنفيذي للبنك ��

� تعزيــز موقــع البنــك حــ�� أصبــح اليــوم أحــد 
� تنويــع أعمــال البنــك لتشــمل الخدمــات الم¿فيــة التجاريــة والخدمــات الم¿فيــة ل¢¶فــراد ولعــب دوراً مهمــاً ��

ســاهم بــن بريــك ��
� ذلــك بطاقــات ا¤ئتمــان كمــا فــاز بالعديــد مــن جوائــز 

� العديــد مــن ا¤¶نشــطة الم¿فيــة بمــا ��
� دولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة وصاحــب الريــادة ��

أبــرز المؤسســات الماليــة ��
 ،1990 العــام   �

�� درهــم  مليــون  بقيمــة  خســائر  مــن  تحــول  حيــث  ا¤¶ربــاح،   �
�� هائــ¢ً  نمــواً  بنــك   �

�ســي� ســجل  البنــك،  لــدى  عملــه  ة  �فــ� وخــ¢ل  للجــودة.   � ��د
إÊ أرباح قياسية بقيمة 150 مليون درهم.

كــة لمــدة عــ»� ســنوات تقريبــاً. وقبــل أن يتقاعــد، شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي  � ال»�
شــغل بــن بريــك مؤخــراً مناصــب عليــا لــدى ماجــد الفطيــم القابضــة، حيــث عمــل ��

� مفاوضــات العديــد مــن 
كــة وشــارك �� اتيجية العامــة لل»� �� رســم م¢مــح ا¤ســ�

كــة القابضــة. ولعــب بــن بريــك دوراً محوريــاً �� كــة القابضــة للمجموعــة وعضــو مجلــس إدارة ال»� لل»�
ناشــيونال" ́¤صــدار بطاقــات  �� إن� ��كــة "أوريكــس" و"جــي ©�  ك مــع �� �وع مشــ� � ذلــك توقيــع اتفاقيــة مــ»�

ك وا¤ســتحواذات الخاصــة بالمجموعــة، بمــا �� �وع المشــ� اتفاقيــات المــ»�
ز"، ونائــب  � ذلــك رئيــس مجلــس إدارة "ماجــد الفطيــم فنتــ»�

ة عملــه لــدى "ماجــد الفطيــم القابضــة"، شــغل بــن بريــك العديــد مــن المناصــب المهمــة، بمــا �� �ائتمــان. وخــ¢ل فــ�
ــم  ــة "ماجــد الفطي ك ــذي ل»� ــس التنفي ــم ترســت"، والرئي ــة" و"ماجــد الفطي ــم للتجزئ ــة "ماجــد الفطي ك ــس إدارة �� ــة" وعضــو مجل ــم العقاري ــس إدارة "ماجــد الفطي رئيــس مجل

كة "ماجد الفطيم العقارية". ز"، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي ل»� فنت»�

� يتــم إط¢قــه بنجــاح خــ¢ل زمــن قيــا©� لــم 
��"، أول بنــك إمــارا � ��وقبــل انضمامــه إÊ "ماجــد الفطيــم القابضــة"، شــغل بــن بريــك منصــب الرئيــس التنفيــذي المؤســس لـــ "بنــك د

. وبا́¤ضافــة إÊ ذلــك، شــغل بــن  �
��� ا́¤مــارا

� القطــاع المــ¿��
يتجــاوز ا¤¶ربعــة أشــهر ممــا أر© معايــ�� جديــدة عــµ صعيــد �عــة التنفيــذ وابتــكار المنتجــات والخدمــات الجديــدة ��

ــا  ي � ــه ا¤¶خــرى كعضــو مجلــس إدارة كل مــن "مــ¿ف مال�� � ا¤قتصــادي، إÊ جانــب مناصب ��� المــاÊ� العالمــي ومجلــس د ��بريــك منصــب عضــو مجلــس ا́¤دارة المؤســس لمركــز د
ق ا¤¶وسط" و"معهد ا́¤مارات للدراسات المالية والم¿فية". كارد ال»� �ا́¤س¢مي"، و"ماس�

� ا́¤مــارات، ومجلــس 
� ل¢ســتثمار والتجــارة الخارجيــة" (المــ¿ف) �� ��� القطــاع، يشــغل بــن بريــك حاليــاً عضويــات كل مــن المــ¿ف العــر

مــة ��  وباعتبــاره شــخصية م¿فيــة مخ¿�
� السعودية".

�� � ��� ا¤قتصادي، و" ��د

� المحاسبة. � المملكة المتحدة ويحمل عضوية "جمعية فن��
تخرج بن بريك من "جامعة ليدز" ��
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 أحمد  آل ع½� �Åجاسم حس
عضو مجلس إدارة

� مجــال إدارة ا¤¶صــول كمــا أن لديــه شــغف 
ات واســعة �� كــة "الخليــج ا¤¶ول العقاريــة" و"مســماك العقاريــة"، ويمتلــك خــ�� يشــغل جاســم آل عــµ� منصــب الرئيــس التنفيــذي ل»�

كات لتحقيــق رؤيتهــا الراميــة إÊ ترســيخ مكانتهــا باعتبارهــا مؤسســات رائــدة تقــدم خدمــات  اتيجي. انضــم آل عــµ� إÊ هــذه الــ»� �� ويتبــع نهــج التفكــ�� ا¤ســ� كبــ�� بتحقيــق التمــ��
� حلو¤ً عقارية متخصصة.

ة �� � استثنائية متم��

كــة "أصيــل للتمويــل"  "، إÊ جانــب منصبــه كعضــو مجلــس إدارة �� كــة "خدمــات سنســ�� اء العقاريــة"، و�� كمــا يشــغل آل عــµ� منصــب رئيــس مجلــس إدارة "ا́¤مــارات الخــ¿�
ست". � ف�� ��كة "د و��

 �
� العالميــة" ولعــب دوراً محوريــاً �� ��¶ د ��وقبــل انضمامــه إÊ بنــك الخليــج ا¤¶ول كرئيــس لقســم العقــارات، شــغل آل عــµ� العديــد مــن المناصــب العليــا، حيــث عمــل لــدى "مــوا

� ́¤دارة  ��� د
ــب الرئيــس �� ــف أقســام المجموعــة، وشــغل منصــب نائ ــا ا́¤داري، حيــث شــغل مناصــب متنوعــة ضمــن مختل � فريقه

ــا كان عضــواً �� � للعقــارات عندم ��مجموعــة د
ة من 2008-2010. �كة "سلوان" خ¢ل الف� ا¤¶صول خ¢ل العام 2010، والمدير التنفيذي ل»�

� المملكــة 
�� �� الو¤يــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، وحصــل عــµ ماجســت�� إدارة ا¤¶عمــال مــن جامعــة ليســ�

� مؤسســات تعليميــة مرموقــة ��
أكمــل آل عــµ� دراســته الجامعيــة ��

المتحدة.
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عبدالرحمن حارب الحارب

اف  � القابضــة، إحــدى المجموعــات ا¤ســتثمارية العالميــة. وتشــمل مســؤولياته إدارة وتخطيــط وا́¤�� ��� د
�� �µيشــغل عبدالرحمــن حــارب راشــد الحــارب منصــب رئيــس التدقيــق الداخــ

كات التابعة لها، والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية، وتقييم الحوكمة.  � القابضة وال»� ��عµ التدقيق السنوي لمجموعة د

ان". كمــا يشــغل كذلــك  � لصناعــة الطــ�� ��كــة "د �� �
ــة التدقيــق �� � القابضــة، رئاســة مجالــس إدارة "بنــك طيــب"، ورئاســة لجن ��� مجموعــة د

ويتــوÊ الحــارب با́¤ضافــة لمنصبــه ��
عضوية مجلس إدارة "إعمار العقارية"، ومجموعة "إعمار مولز"، ومؤسسة "ا¤¶وقاف وشؤون الق¿".

� القابضــة، تــوÊ عــدة مناصــب رفيعــة  ��� مجــال التدقيــق وإدارة المخاطــر والعمليــات الم¿فيــة. وقبــل انضمامــه لــد
يــن عاًمــا �� ة طويلــة تمتــد ¤¶كــ�� مــن ع»� يتمتــع الحــارب بخــ��

ــة مجلــس إدارة  ــة ل¢ســتثمارات القابضــة"، وعضوي ــة الوطني كــة العماني ــة". وكان يشــغل مؤخــًرا، منصــب رئيــس مجلــس إدارة "ال»� ــة المالي ــرة الرقاب "، و"دائ �
� الوطــ�� ��� "بنــك د

��
� ا́¤س¢مي". ��� "بنك د

�� �µمنصب نائب رئيس التدقيق الداخ �
�Éالما �

"ستاندرد آيرو" الو¤يات المتحدة. وشغل ��

� إدارة ا¤¶عمــال والمحاســبة مــن 
� حاصــل عــµ درجــة ماجســت�� إدارة ا¤¶عمــال مــن كليــة "هولــت ́¤دارة ا¤¶عمــال الدوليــة"، وشــهادة البكالوريــوس ��

��عبدالرحمــن حــارب مواطــن إمــارا
.(CIA) معتمد �µومدقق داخ (CPA) معتمد �

��جامعة "سياتل" ا¤¶مريكية. وهو محاسب قانو

 رئيس مجلس ا¤دارة لغاية 20 نوفم�� 2016
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جمال بن غليطة
عضو مجلس إدارة

� قطاعــات 
ة مهنيــة تمتــد لـــ 25 عامــاً، قضاهــا وهــو يشــغل العديــد مــن المناصــب الهامــة �� � متمــرس وقائــد أعمــال ناجــح. يتمتــع بخــ��

� ومــ¿��
��جمــال بــن غليطــة مواطــن إمــارا

� بالعديــد 
" و"ا́¤مــارات ا́¤ســ¢مي". ويحفــل ســجله المهــ�� �

� الوطــ�� ��يــة لــدى مجموعــة "بنــك ا́¤مــارات د كات والتمويــل التجــاري والمــوارد الب»� الخدمــات الم¿فيــة ل¢¶فــراد والــ»�
"، ومنهــا وحــدة الخدمــات الم¿فيــة  �

� الوطــ�� ��� مجموعــة "بنــك ا́¤مــارات د
مــن ا¤نجــازات منهــا تخطيــط وإطــ¢ق "ا́¤مــارات ا́¤ســ¢مي"، واســتحداث العديــد مــن وحــدات العمــل ��

وات. اف عµ نمو وحدة الخدمات الم¿فية ا¤سته¢كية وإدارة ال�� ، با́¤ضافة إÊ ا́¤�� �
��الخاصة، وإدارة ا¤¶صول، والنقد ا́¤مارا

 �
��يشــغل بــن غليطــة منــذ أكتوبــر 2011 وحــ�� ا¤îن منصــب الرئيــس التنفيــذي لـــ "ا́¤مــارات ا́¤ســ¢مي"، وذلــك بعــد أن تــوÊ منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام لوحــد

� قيــادة المــ¿ف لتحقيــق نمــو غــ�� 
". وعمــل مــن خــ¢ل إدارتــه لـــ "ا́¤مــارات ا́¤ســ¢مي" �� �

� الوطــ�� ��� مجموعــة "بنــك ا́¤مــارات د
وات �� الخدمــات الم¿فيــة ا¤ســته¢كية وإدارة الــ��

� الدولــة عــµ مــدار الســنوات القليلــة الســابقة. وحصــل المــ¿ف تحــت إدارتــه عــµ عــدد مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة المرموقــة، منهــا حصــول 
مســبوق ليصبــح ا¤¶�ع نمــًوا ��

كــة "ا́¤مــارات ا́¤ســ¢مية للوســاطة  � ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة. يشــغل بــن غليطــة أيضــاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة ��
"ا́¤مــارات ا́¤ســ¢مي" عــµ جائــزة أفضــل بنــك إســ¢مي ��

كة الم¿فية". كة "شعاع كابيتال"، ومجموعة "ال�� المالية"، وعضوية مجلس إدارة كل من مجموعة "تنفيذ"، و��
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فهد الجوعان
عضو مجلس إدارة

كــة "الكــوت للمشــاريع الصناعيــة"، وعضــو مجلــس إدارة كل مــن "مركــز الكويــت  � العديــد مــن المؤسســات، منهــا رئيــس مجلــس إدارة ��
يشــغل فهــد الجوعــان مناصــب هامــة ��

ــة  ك ــاو¤ت"، ال»� ــان للتجــارة والمق ــة "الجوع � مجموع
ــان �� ــد الجوع ــة". وينشــط فه ــة التجــارة الكويتي ــة (نابيســكو) و"غرف ولي �ــات الب� ــة للخدم ــة الوطني ك ــز)، وال»� " (المرك �Êــا الم

� ا¤ســتثمارات الخاصــة ضمــن ا¤¶ســواق المحليــة وا́¤قليميــة. يحمــل 
� تديرهــا عائلــة الجوعــان، ويمتلــك "المجموعــة الكويتيــة للمشــاريع" المتخصصــة ��

�ا¤ســتثمارية الخاصــة الــ�
قية". � ا¤îداب تخصص إدارة ا¤¶عمال من جامعة "واشنطن ال»�

الجوعان شهادة البكالوريوس ��
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إبراهيم أحمد المنصوري
عضو مجلس إدارة

� صندوق خليفة لتطوير المشاريع
الرئيس التنفيذي للعمليات ��

� عــام 2007 لدعــم ريــادة 
� تأسســت ��

�� صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع، المؤسســة الحكوميــة الــ�
يشــغل إبراهيــم أحمــد المنصــوري منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات ��

� دولة ا́¤مارات.
ة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق التنافسية والنمو �� ا¤¶عمال وتطوير المشاريع الصغ��

� نجــاح صنــدوق خليفــة، حيــث عمــل بشــكل فعــال عــµ تطويــر المنتجــات الماليــة، وبنــاء العمليــات والهيكليــات والع¢قــات مــع مختلــف 
�� � �Åيعــد المنصــوري أحــد المســاهم

 �
ة والمتوســطة �� كات والمشــاريع الصغــ�� . وتأســس صنــدوق خليفــة لتعزيــز تطويــر ريــادة ا¤¶عمــال، وا¤رتقــاء بتنافســية قطــاع الــ»� �Êوالــدو �µالمحــ � �Åالمســتوي µالمؤسســات عــ

دولة ا́¤مارات عن طريق تقديم خدمات متنوعة.

وع اجتماعــي أطلقهــا صنــدوق خليفــة بهــدف خلــق فــرص ســوقية مســتدامة للمشــاريع  ويتــوÊ المنصــوري أيًضــا منصــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة "صوغــة"، وهــي مبــادرة مــ»�
� دولة ا́¤مارات العربية المتحدة.

اث والتنمية ا¤قتصادية ا¤جتماعية �� �، والحفاظ عµ ال� �
��اث ا́¤مارا �ة المستمدة من ال� الصغ��

 Êة واســعة تشــمل العديــد مــن المجــا¤ت، مثــل التصنيــع، وا¤ســتثمار، والمرافــق، والمؤسســات الماليــة، ومؤسســات التدقيــق، وقطــاع ا¤تصــا¤ت. كمــا تــو يتمتــع المنصــوري بخــ��
� دولة ا́¤مارات.

� مؤسسات مختلفة ��
� السابق العديد من المناصب العليا ��

��

 �
��� المحاســبة مــن جامعــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة. ويمتلــك عــدة شــهادات مهنيــة متخصصــة مثــل المحاســب القانــو

حصــل إبراهيــم المنصــوري عــµ درجــة البكالوريــوس ��
� يوليو 2015 عµ درجة الماجست�� 

وير (CFE)، ومدير أعمال معتمد (CBM) من الو¤يات المتحدة ا¤¶مريكية. وحصل �� � �المعتمد (CPA)،  والمدقق المعتمد للكشف عن حا¤ت الغش وال�
� دولة ا́¤مارات.

�� �
اتيجية من كلية الدفاع الوط�� �� تخصص الدراسات ا¤¶منية وا¤س�

��
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مارتن آنغل
عضو مجلس إدارة

� "مجموعــة 
� مجــال ا¤ستشــارات العقاريــة، وعضــو مجلــس إدارة غــ�� تنفيــذي ��

كــة "ســافيلز"، الرائــدة عالميــاً �� � مجلــس إدارة ��
يشــغل مارتــن آنغــل حاليــاً منصــب عضــو مســتقل ��

كــة "شــعاع كابيتــال"، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة "ا¤تحــاد الــدوÊ� للســيارات" (FIA). كمــا شــغل خــ¢ل العــام منصــب عضــو مجلــس إدارة غــ�� تنفيــذي  بينــون"، و��
� المملكة المتحدة.

� العالم، ومنصب رئيس مجلس إدارة "مجموعة المعارض الوطنية" ��
كات إنتاج الفو¤ذ �� لمؤسسة "سيفرستال"، إحدى أضخم ��

"، حيــث تــرأس  �µمجــال الخدمــات الم¿فيــة ا¤ســتثمارية لــدى "إس جــي واربــورغ آنــد كــو، مورجــان ســتان �
ة ا¤¶وÊ مــن حياتــه المهنيــة، مناصــب تنفيذيــة �� �تــوÊ مارتــن، خــ¢ل الفــ�

� الو¤يــات المتحــدة 
� "دريــزذن ك¢ينفــورت بنســون"، شــغل منصــب مديــر المجموعــة والرئيــس لوحــدة الخدمــات الم¿فيــة ��

� المملكــة المتحــدة، و��
قســم ا¤ندمــاج وا¤ســتحواذ ��

ا¤¶مريكية.

� تشــمل عملياتهــا الصناعية أك�� 
�كة، والــ� " ¤¶فضــل 100 �� �Ñقائمــة "فوتــ �

يطانيــة المدرجــة �� كــة الهندســة ال�� � أي جــروب"، ��
��بعــد ذلــك، أصبــح مارتــن المديــر المــاÊ� لمجموعــة "

� شــغل 
�ز"، إحــدى مجموعــات ا¤¶ســهم الخاصة، وال� مــا كابيتــال بارت�� ا ف�� � مجموعــة ""تــ��

مــن 50 دولــة، ثــم انتقــل بعدهــا ليتــوÊ منصــب العضــو المنتــدب للعمليــات التشــغيلية ��
كــة رائــدة  � تعتــ�� أكــ�� ��

�كــة "ويســت ريســايكلينج جــروب"، والــ� كات محفظتهــا ا¤ســتثمارية، مثــل رئيــس مجلــس ا́¤دارة التنفيــذي ل»� � العديــد مــن ��
أيضــاً عــدة مناصــب عليــا ��

يديان". ́¤دارة النفايات وإعادة توليد الطاقة، فض¢ً عن شغله لمنصب نائب رئيس مجلس ا́¤دارة التنفيذي لمجموعة "فنادق م��

� المملكة المتحدة.
� "معهد تشارترد ل¢¶وراق المالية" ��

، وعضو �� �
��ياء، وهو محاسب قانو � � الف��

يحمل مارتن شهادة ��
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دارة تعويضات مجلس ا��

� دولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة، تشــمل تعويضــات مجلــس ا́¤دارة عــµ نســبة مئويــة مــن ا¤¶ربــاح الصافيــة بمــا ¤ يتجــاوز 10% 
كات التجاريــة �� تماشــًيا مــع قانــون الــ»�

� إقــرار تعويضــات ومكافآت مجلس  �Åويتع .( � �Åالمســاهم µه مــن ا¤حتياطات، وتوزيــع %5 من ا¤¶ربــاح ع � ا¤¶ربــاح الســنوية (بعــد خصــم ا¤حتياطــي النظامــي وغ��
مــن صــا��

كــة. و لــم  � إقــرار تعويضــات ومكافــآت مجلــس ا́¤دارة خــ¢ل "اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي" لل»� �Åكــة. ويتعــ ا́¤دارة خــ¢ل "اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي" لل»�

يحصل أي من أعضاء مجلس ا́¤دارة عµ تعويضات ومكافآت نظ�� خدماتهم خ¢ل عام 2016. 

وبا́¤ضافة إÊ ذلك، تبنت "شعاع" سياسة محددة لدفع ع¢وة حضور معقولة ¤¶عضاء مجلس ا́¤دارة نظ�� جميع اجتماعات المجلس ولجانه.

دارة واللجان اجتماعات مجلس ا��

أنشأ مجلس ا́¤دارة اللجان التالية:

لجنة التدقيق والمخاطر

 �
ــم �� ــة والتحك ــة المالي ــة ا¤¶نظم ــة ومراقب ــد ومراجع ــة، لتحدي ك ــة لل»� ــات المالي ــة البيان � مراقب

ــس ا́¤دارة �� ــر" لمجل ــق والمخاط ــة "التدقي ــÑ� للجن ــدور الرئي ــل ال يتمث

اكات، فضــ¢ً عــن أنهــا جهــة ا¤تصــال المبــا�� مــع  اتيجية المؤسســية، والحفــاظ عــµ ســ�� الع¢قــات والــ»� �ات المناســبة بمــا يتمــا©� مــع ا¤ســ� اح التغــ�� �المخاطــر، واقــ�

كة.  � اللذين تتعامل معهم ال»� �Åالخارجي � �Åالمدقق

لجنة التعيينات والتعويضات

 � �Åالتنفيذيــ � �Åمســتوى المســؤول µكــة مــن الكــوادر الوظيفيــة عــ الــدور الرئيــÑ� لـــ "لجنــة التعيينــات والتعويضــات" التابعــة لمجلــس ا́¤دارة هــو تحديــد احتياجــات ال»�

اف عــµ إجــراءات تســمية أعضــاء مجلــس ا́¤دارة،  يــة وسياســات التدريــب ومراجعتهــا ســنوياً، فضــ¢ً عــن ا́¤�� ، وأســس اختيارهــم، وتطويــر المــوارد الب»� � �Åوالموظفــ

ــس ا́¤دارة  ــة، ومجل ك ــام لل»� ــر الع ــة للمدي ــا المقدم ــآت والمزاي ــة بالمكاف ــة الخاص ك ــة ال»� ــر سياس ــس، لتطوي ــن المجل ــم وتكوي ــكل وحج ــة لهي ــة الدوري والمراجع

كة. ، ومراجعة مدى م¢ءمتها بشكل سنوي، وأيًضا ضمان عدالة المكافآت والمزايا الممنوحة، وانسجامها مع أداء ال»� � �Åوالموظف

عبدالرحمن حارب

حمد الصقر

فهد الجوعان

جمال بن غليطة

إبراهيم المنصوري

جاسم الصديقي

أحمد بن بريك

جاسم آل ع½�

كة الخليج للتمويل (رئيس مجلس ا́¤دارة) إعمار العقارية، وإعمار مولز، و��

�
بنك رأس الخيمة الوط��

-

-

� للتوزيع كة أبوظ�� ��

اق العقارية, عضو مجلس إدارة بنك  كة إ�� كة شعاع , رئيس مجلس إدارة �� رئيس مجلس إدارة ��
كة التطوير  � كابيتال جروب, عضو مجلس إدارة �� الخليج ا¤¶ول, عضو مجلس إدارة ابوظ��

, عضو مجلس إدارة مجموعة جي أف أتش المالية � � أبوظ��
وا¤ستثمار السياحي ��

 � ��� ا́¤مارات، ومجلس د
� ل¢ستثمار والتجارة الخارجية" (الم¿ف) �� ��عضوية كل من الم¿ف العر

� السعودية
�� � ��ا¤قتصادي، و"

"، إÊ جانب منصبه  كة "خدمات سنس�� اء العقارية"، و�� رئيس مجلس إدارة "ا́¤مارات الخ¿�
ست". � ف�� ��كة "د كة "أصيل للتمويل" و�� كعضو مجلس إدارة ��
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ويحدد الجدول التاÊ� عدد اجتماعات لجان مجلس ا́¤دارة، أثناء عام 2016، وعضويتها، وطبيعة العضوية، وسجل حضور ا¤جتماعات طوال العام:

دارة التنفيذية تفويض السلطة وص¦حيات ا��
لــدى مجلــس ا́¤دارة وا́¤دارة التنفيذيــة مســؤوليات مختلفــة، حيــث يقــوم مجلــس ا́¤دارة بتحديــد إطــار عمــل ا́¤دارة التنفيذيــة عــن طريــق تحديــد الرؤيــة وا¤¶هــداف 
� تكــون بموجــب تفويــض مــن الص¢حيــات 

�كــة الــ� اف عــµ عمــل ا́¤دارة ومســائلتها. وتتــوÊ ا́¤دارة التنفيذيــة مســؤولية ا¤¶عمــال اليوميــة لل»� كــة وا́¤�� اتيجية لل»� �ا¤ســ�
� نشــاطات 

� عــµ وجــه الخصــوص، �� �Åالتنفيذيــ �وري أن ¤ ينخــرط أعضــاء مجلــس ا́¤دارة وكذلــك ا¤¶عضــاء غــ� والحــدود المنصــوص عليهــا مــن مجلــس ا́¤دارة. ومــن الــ¿�
كة. � تأسست بموجب إطار عمل حوكمة ال»�

�العمل اليومية، وقد قام مجلس ا́¤دارة بتفويض إدارة شؤون معينة إÊ اللجان ا́¤دارية ال�

المساءلة
ــال ¤ الحــ¿؛  ــا ́¤طــار المســاءلة وتشــمل عــµ ســبيل المث ــة أساًس تشــكل الحوكمــة إطــار المســاءلة الشــامل للمؤسســة، وتضــع سياســات "شــعاع" وإجراءاتهــا الداخلي
ام بالسياســات المطبقــة  � �� ا¤لــ� �Åأعضــاء مجلــس ا́¤دارة وجميــع الموظفــ µكات. وينبغــي عــ يــة والماليــة وإطــار حوكمــة الــ»� سياســات ا¤متثــال، والمخاطــر، والمــوارد الب»�

وفًقا لمناصبهم ووظائفهم.

. � �Åة للمجموعة والمساهم تقوم السكرتارية بعمل مراجعة دورية ́¤طار المسائلة، وتعديله حسب الحاجة لتلبية المتطلبات والتوقعات المتغ��

المدقق الخارجي
ايــر  � اجتماعــه المنعقــد يــوم 11 ف��

�� Éكــة منــذ عــام 2011. وكان مجلــس ا́¤دارة قــد أو ق ا¤¶وســط أعمــال التدقيــق الخارجــي لل»� كــة "ديليويــت آنــد تــوش" الــ»� �� Êتتــو
� 23 مــارس 2015. وُحــددت 

كــة �� � 31 ديســم�� 2016، وصــدق عليــه ا¤جتمــاع العــام لل»�
كــة "ديلويــت آنــد تــوش" مدقًقــا خارجًيــا للعــام المــاÊ� المنتهــي �� �� � �Å2016 بتعيــ

كــة ديلويــت آنــد تــوش  كــة. و¤ تقــدم �� � للتقاريــر الماليــة الربــع ســنوية الخاصــة بال»�
��� لتتــوÊ المراجعــة والتدقيــق القانــو

��كــة بقيمــة 320 ألــف درهــم إمــارا أتعــاب ال»�
أي خدمات أخرى لمجموعة "شعاع"، بخ¢ف دور المدقق الخارجي طوال العام الماÊ�   2016 و تقديم دراسة IFRS-9 التحليلية.

المدقق الداخ½�
ــو مــن ســنة 2013 ، حيــث تولــت مهمــة التدقيــق  كــة منــذ شــهر ماي � إم جــي" الخليــج ا¤¶د�� المحــدودة بتقديــم خدمــات التدقيــق الداخــµ� لل»� ��ــه  كــة "كي تقــوم ��
 . �

��كــة بمبلــغ 423,000 درهــم إمــارا الداخــµ� للمجموعــة عــن طريــق إعــداد خطــة تدقيــق داخــµ� قائمــة عــµ المخاطــر ل¢¶عــوام مــن 2016-2015 وحــددت أتعــاب ال»�
� إم جــي" مراجعــات تدقيــق داخليــة للعمليــات والوظائــف المختــارة، واجــراء مراجعــات متابعــة ربــع ســنوية لخطــط العمــل ا́¤داريــة المتفــق عليهــا لــكل  ��ــذ "كيــه  ûوتَُنف

العمليات والوظائف.
� إم جي" الخليج ا¤¶د�� المحدودة أي خدمات أخرى لمجموعة "شعاع". ��وأثناء هذه المدة، لم تقدم "كيه 

� وتتــم الموافقــة عــµ خطــط العمــل. 
� عــن ا́¤جــراءات وإدارة "شــعاع"، حيــث تُناقــش النتائــج مــع الفريــق المعــ�� �Åالمعنيــ Êوعنــد اكتمــال المراجعــات تقــدم التقاريــر إ

� إم جــي" الخليــج  ��كــة " كيــه  � وإدارة "شــعاع" ولجنــة "التدقيــق والمخاطــر" التابعــة لمجلــس ا́¤دارة. كمــا يقــدم فريــق عمــل �� �Åالمعنيــ Êوتقــدم التقاريــر النهائيــة إ
ا¤¶د�� المحدودة تحديثات ربع سنوية للجنة "التدقيق والمخاطر" التابعة لمجلس ا́¤دارة.

� استقال* ��لغاية 16 مارس 2016 ح

**من 24 مارس 2016 (اسَتبدل مارتن أنغل)

*** لغاية 24 مارس 2016

**** من 24 مارس 2016

 

مارتن آنغل*

فهد الجوعان

إبراهيم المنصوري**

فهد الجوعان***

جمال بن غليطة

مارتن آنغل*

عبدالرحمن الحارب****

إبراهيم المنصوري**

رئيس 

عضو

عضو

رئيس

عضو

عضو

رئيس

عضو

غ�� تنفيذي مستقل

غ�� تنفيذي مستقل

غ�� تنفيذي مستقل

غ�� تنفيذي مستقل

غ�� تنفيذي مستقل

غ�� تنفيذي مستقل

غ�� تنفيذي غ�� مستقل

غ�� تنفيذي مستقل

1

4

3

2

2

1

2

2
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معام¦ت ا��طراف ذات الع¦قة
كات القابضــة،  وفًقــا لتعريــف هيئــة ا¤¶وراق الماليــة والســلع، يتــم تعريــف ا¤¶طــراف ذات الع¢قــة بأنهــا الكيانــات المرتبطــة ببعضهــا بموجــب نســبة حصــص ا¤¶ســهم (الــ»�
. كمــا يُعــرّف القانــون رقــم (2) لعــام 2015 الــذي يحكــم  � �Åكات الملحقــة) وأيًضــا أعضــاء مجلــس ا́¤دارة وموظفــي ا́¤دارة الرئيســي كات التابعــة، والــ»� والــ»�
� يمتلــك فيهــا الرئيــس والمديــرون ا¤îخــرون وا́¤دارة التنفيذيــة العليــا مــا نســبته %30 عــµ ا¤¶قــل مــن حصــة 

�كات الــ� كات التجاريــة، ا¤¶طــراف ذات الع¢قــة بأنهــا الــ»� الــ»�
كات الشقيقة. كات الملحقة أو ال»� كات التابعة، أو ال»� رأس المال وال»�

� بحــوزة أي منهــم بموجــب عضويتهــم أو وظيفتهــم لتحقيــق أي منفعــة أيًــا كانــت، 
�كــة ا¤ســتفادة مــن المعلومــات الــ� و¤ يحــق ل¢¶طــراف ذات الع¢قــة وموظفــي ال»�

ة مــع أي طــرف يتعامــل  ة أو غــ�� مبــا�� كــة أو أي تعامــ¢ت أخــرى. و¤ يكــون لهــذا الطــرف أو الموظــف مصلحــة مبــا�� نتيجــة لمعامــ¢ت ا¤¶وراق الماليــة الخاصــة بال»�
كة. كة، مما يؤثر عµ معد¤ت ا¤¶وراق المالية الصادرة عن ال»� مع ال»�

، أيهمــا أقــل، دون  �
��كــة أو مــا يعــادل 10 مليــون درهــم إمــارا ابطــة بمــا يزيــد عــن %5 مــن حصــة رأس مــال ال»� �كــة عقــد صفقــات ضخمــة مــع ا¤¶طــراف الم� و¤ يحــق لل»�

كة. موافقة ا¤جتماع العام لل»�

كــة أو التجــارة  � أي أعمــال تجاريــة منافســة لل»�
� تجــدد كل عــام، المشــاركة ��

�كــة الــ� وكذلــك ¤ يحــق للرئيــس والمديريــن ا¤îخريــن، دون موافقــة الجمعيــة العموميــة لل»�
كــة بدفــع تعويــض أو اعتبــار أن التعامــ¢ت الربحيــة المنفــذة لحســابهم  كــة، وإ¤ ســتطالبهم ال»� � أي فــرع مــن أنشــطة ال»�

لحســابهم الشــخü� أو لحســاب الغــ�� ��
كة. الشخü� وكأنها نُفذت لمصلحة ال»�

معلومات عامة
� كل شهر خ¢ل عام 2016.

� سعر السهم (ا́¤غ¢ق، ا¤¶عµ، ا¤¶قل) ��
��î¤يوضح الجدول ا

0.351
0.47

0.579
0.69

0.649
0.647

0.64
0.652
0.888

1.11
1.5

1.48

0.41
0.48
0.62

0.731
0.691
0.706
0.672
0.675
0.945

1.14
1.82

1.6

0.305
0.34

0.425
0.568

0.58
0.601
0.639
0.623

0.65
0.84
1.05
1.39
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� دول مجلس 
� ومواط�� �Åإماراتيــ � �Åمواطن Êإ � �Åكات، ومؤسســات حكومية) مع تقســيم المســاهم � بداية من 2016/12/31 (أفراد، و�� �Åهيــكل المســاهم �

��î¤يوضــح الجــدول ا
التعاون الخليجي، وعرب وأجانب.

ح�� تاريخ 2016/12/31 ، كان المساهمون المذكورون يمتلكون أك�� من 5% من حصة رأس المال
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� ”شعاع“
دارة التنفيذية � ا��

حسام بن الحاج عمر
المدير العام و الرئيس الماÊ� التنفيذي

كــة،  اف عــµ ا¤¶قســام الماليــة لل»� � «شــعاع كابيتــال»، حيــث يتــوÊ مهمــة ا́¤��
يشــغل حســام بــن الحــاج عمــر منصــب المديــر العــام و الرئيــس المــاÊ� التنفيــذي ��

� عــام 2007 ، قادمــاً مــن بنــك «سوســييتيه 
اكات التابعــة لهــا. وكان بــن الحــاج عمــر قــد انضــم إÊ فريــق عمــل «شــعاع كابيتــال» �� ووحــدات أعمالهــا، والــ»�

� جديد بالكامل.
� فرع تونس، وكان مسؤو¤ً عن تطبيق نظام م¿��

ال» الذي شغل فيه منصب رئيس «قسم المحاسبة» �� ج��

� قطــاع الخدمــات الماليــة، حيــث أدار 
» و»آرثــر أندرســن» كمديــر أول متخصــص �� � ال»، عمــل حســام بــن الحــاج عمــر لــدى «مــور ســتيف�� وقبــل بنــك «سوســييتيه جــ��

� بالمعايــ�� الدوليــة ل́¢بــ¢غ 
ة واســعة ودرايــة عاليــة �� � أنحــاء مختلفــة مــن أوروبــا وشــمال أفريقيــا. ويتمتــع حســام بــن الحــاج عمــر بخــ��

مهــام التدقيــق وا¤ستشــارات ��

� معتمد.
��� منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أيضا محاسب قانو

، والمتطلبات التنظيمية �� �Êالما

عمر الجارودي
كة ”شعاع كابيتال السعودية“ الرئيس التنفيذي ل»�

ة الجارودي  � مجا¤ت مختلفة تشــمل ا¤ســتثمارات التجارية والم¿فية. وانطلقت مســ��
ة واســعة ومتنوعة تتجاوز 28 عاماً �� يتمتع عمر الجارودي، الســعودي الجنســية، بخ��

 . �
� مجال الخدمات الم¿فية التجارية، لينتقل ¤حقاَ إÊ ا¤ستثمار الم¿��

» حيث استهل عمله هناك �� �Ñعام 1984 مع «البنك السعودي الفرن �
المهنية ��

� عام 2007، 
� تم دمجها عــام 2000 مع «بنــك عــودة ش.م.ل». و��

�� تأســيس البنــك ا¤ســتثماري» لبنــان إنفســت» وهــي المؤسســة الم¿فية الــ�
� عــام 1995، ســاهم ��

و��

� والملكيــة 
� مجــا¤ت ا¤ســتثمار المــ¿��

ــا �� ق ا¤¶وســط وأوروب � منطقــة الــ»�
ة واســعة وشــاملة �� انضــم الجــارودي إÊ «شــعاع كابيتــال». وقــد اكتســب الجــارودي خــ��

ق  كات ضمــن منطقــة الــ»� � العديــد مــن الــ»�
الخاصــة، وإدارة ا¤¶صــول، والوســاطة الماليــة المحليــة وا́¤قليميــة، والتوزيــع، كمــا أنــه يتمتــع بعضويــة مجلــس ا́¤دارة ��

ا¤¶وسط وأوروبا.

وت».  � ب��
� إدارة ا¤¶عمال من «الجامعة ا¤¶مريكية ��

� نيويورك، وشهادة البكالوريوس ��
اكيوز» �� � ا¤قتصاد من جامعة «س��

يحمل عمر الجارودي شهادة الماجست�� ��

روس آبوت
المدير المنتدب- رئيس قسم أسواق رأس المال

 

� ا¤¶ســواق 
�� �Êالقطــاع المــا �

ة �� � ينايــر 2016، و لــه خــ��
كــة �� � يخضــع لهــا  قســم أســواق رأس المــال منــذ انضمامــه لل»�

�يقــود الســيد آبــوت خطــة التعزيــز والتغيــ�� الــ�

العالمية والنامية تمتد ¤¶ك�� من 25 عاما.

 �
� حيــث كان رئيــس قســم التــداو¤ت، وقبــل ذلــك كان المديــر المنتــدب ورئيــس قســم ا¤¶ســهم النقديــة ��

� الوطــ�� ��وكان الســيد آبــوت قــد انضــم مــن بنــك ا́¤مــارات د

� اس. ��� إن آمرو و يو  ��� أسواق لندن و جوهانيسبورغ و لدی كل من أي 
أرقام كابيتال. كما عمل أيضاً ��
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رانيا فتح الله
كات العضو المنتدب، رئيس قسم تمويل ال»�

 

� "شــعاع كابيتــال"، وتتــوÊ مســؤولية اســتدراج وتنفيــذ 
كات �� ، ورئيــس قســم تمويــل الــ»� �

تشــغل رانيــا فتــح اللــه منصــب العضــو المنتــدب لقســم ا¤ســتثمار المــ¿��

كت  �ــادت واشــ� ــا ق � العــام 2007. كم
ــال" �� ــا إÊ "شــعاع كابيت ــذ انضمامه � من

� قســم ا¤ســتثمار المــ¿��
ــن المناصــب �� ــدداً م ــدت ع ــد تقل ــا ق ــت راني ــات. وكان الصفق

� باركــس  ��� العالميــة" و"ا́¤مــارات ريــت"، و"د ��¶ د ��كات مثــل "مــوا � شــملت ا́¤صــدارات العامــة ا¤¶وليــة لــ»�
�� والــ�

� العديــد مــن العمليــات المتعلقــة با¤ســتثمار المــ¿��
��

آند ريزورتس"، كما عملت بنجاح عµ العديد من صفقات الدمج وا¤ستحواذ.

 

"، حيــث كانــت مســؤولة عــن اســتقطاب وتســهيل عمليــات إدراج  � ��� "ناســداك د
كات �� قبــل انضمامهــا إÊ "شــعاع كابيتــال"، شــغلت رانيــا منصــب رئيــس قســم تمويــل الــ»�

وت، لبنان. � ب��
� مجموعة "ميدل إيست كابيتال" و"بنك عودة" ��

تها كمدير أول ل¢¶بحاث �� ، حيث اكتسبت خ�� �
� القطاع الم¿��

تها المهنية �� ا¤¶سهم. استهلت رانيا مس��

 

وت. � ب��
� ا¤قتصاد من الجامعة ا¤¶مريكية ��

يال، كندا، وشهادة البكالوريوس �� �� مون�
� ا¤قتصاد من جامعة ماكجيل ��

تحمل رانيا شهادة ماجست�� ��

أوليفر ��
رئيس قسم إدارة المخاطر

 �
� عــام 2007. وقبــل ذلــك تــرأس أوليفــر قســم إدارة المخاطــر ��

كــة �� � ”شــعاع كابيتــال“ منــذ انضمامــه إÊ ال»�
يشــغل أوليفــر Ê� منصــب رئيــس قســم إدارة المخاطــر ��

� فرعيهــا بســنغافورة ولنــدن، حيــث كان مســؤو¤ً عــن إعــادة هيكلــة فريــق العمــل وتعزيــز آليــات العمــل المتعلقــة 
� يــو إف جــي ترســت العالميــة“ ��

�Ñمؤسســة ”ميتســوبي

� لنــدن، حيــث 
� مورغــان تشــيس“ �� ��� بنــك ”جــي 

� وقــت ســابق، تــوÊ أوليفــر منصــب نائــب رئيــس قســم إدارة المخاطــر ��
بالســوق وا¤ئتمــان والعمليــات التشــغيلية. و��

� مجــال ا¤ســتثمار 
� تطبيــق أر�� الممارســات ��

تــه الغنيــة �� ق ا¤¶وســط وآســيا. وبفضــل معرفتــه الواســعة وخ�� � أوروبــا ومنطقــة الــ»�
ف عــµ مجموعــات عمــل مختلفــة �� أ��

� تطوير إطار العمل المناسب ́¤دارة المخاطر، وإعداد الهيكلية الم¢ئمة لتطبيق أر�� معاي�� الحوكمة العالمية.
، ساعد أوليفر Ê� ”شعاع كابيتال“ �� �

الم¿��

� مجال المحاسبة والتحليل الماÊ� من جامعة ”واريك“.
ف، �� � العلوم  بمرتبة ال»�

يحمل أوليفر Ê� شهادة البكالوريوس ��
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مقدمـة

وصلت إيراداتنا لســنة ٢٠١٦ مبلغ ١٧٣٫٨ مليون درهم (٢٠١٥: ١٧٨٫٢ مليون درهم)، يف 
ح£ انخفض إج�يل خسائر املجموعة بواقع ٣٠٫٤٪ ليبلغ ١٣٢٫٥ مليون درهم (٢٠١٥: ١٩٠٫٣ 

مليون درهم). 

العقــارات  صناديــق  إدارة  يف  بالقــوة  بالرشكــة  األصــول  إدارة  قســم  أداء  واتســم 
واملرشوعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بعــد أن 
ســجلت زيــادة قدرهــا خمســة أضعــاف يف األربــاح. وشــهد قســم الخدمــات املرصفيــة 

االســتث�رية أيًضــا ســنة حافلــة بالنشــاط يف تقديــم املشــورة بشــأن سلســلة مــن 
عمليــات الدمــج واالســتحوا والصفقــات العامــة للــرشكات اإلقليميــة. وقامــت الرشكــة يف 
ــاري  ــي التج ــرصف الخليج ــة ١٤٪ يف امل ــىل حص ــرتاتيجي ع ــتحواذ االس ــمرب باالس ديس

بالبحرين.

أهم النقاط االسرتاتيجية

ــداف  ــق أه ــاهم يف تحقي ــة تس ــول عملي ــم حل ــىل تقدي ــة ع ــز املجموع ــد كان لرتكي لق
ــة  ــÅ الصارم ــع التداب ــب م ــا إىل جن ــردي، جنبً ــيس والف ــتوي£ املؤس ــىل املس ــالء ع العم
للتحكــم يف التكلفــة،  أثــرًا هاًمــا يف مســاعدة رشكــة شــعاع عــىل مواجهــة التقلبــات خــالل 
التاليــة  للمرحلــة   Åوالتحضــ قويــة  عمــالء  قاعــدة  عــىل  والحفــاظ   ،2016 عــام 

يف تطور العالمة التجارية . 

ال تــزال امليزانيــة العموميــة ومجمــوع األصــول يف رشكــة شــعاع محافظــة عــىل حالتهــا 
الجيــدة يف نهايــة العــام حيــث وصــل إىل 1.3 مليــار درهــم (2015: 1.6 مليــار درهــم). 
ويُعــد موقــف الســيولة لــدى املجموعــة قويـًـا Öــا Õلكــه مــن نقــد بقيمــة 346.6 مليــون 
درهم. انخفضت املطلوبات لتصل إىل 474.7 مليون درهم مقارنة بعام 2015 حيث كانت 

638.6 مليــون درهــم. وبلغــت صــايف األصــول ك� يف 31 ديســمرب عــام 2016 مبلغ 825.8 
مليون درهم يف ح£ وصلت نسبة الدين إىل رأس املال إىل 0.45 بحلول نهاية العام.

ــد أن  ــوق، بع ــع الس ــد صان ــىل صعي ــا ع ــرًا أيًض ــا مبه ــة نجاًح ــت املجموع ــ� حقق ك
ــع إطــالق ســوق أســهم  ــام 2016 م ــد خــالل ع توســعت هــذه الخــربة عــىل نحــو جي

العقود املستقبلية يف بورصة ناسداك دà بشكل حرصي. 

إدارة األصول 

سجل قسم إدارة األصول زيادة يف أرباح سنة كاملة بنسبة %492 بواقع 8.3 مليون درهم 
(2015: 1.4 مليــون درهــم). وبلغــت اإليــرادات 27.4 مليون درهــم مقارنة بـ 16.0 مليون 
درهــم يف عــام 2015. وحقــق القســم، الــذي يديــر صناديــق الضيافــة العقاريــة 
واملرشوعــات إىل جانــب مجموعــة مــن الحســابات االســتث�رية املــدارة، مجموعــة نتائــج 
قويــة بفضــل الحضــور الفاعــل يف كل مــن األســواق الســعودية واإلماراتيــة. وشــهد عــام 

ــدة  ــة ج ــازة يف مدين ــادق املمت ــد الفن ــا، أح ــن روتان ــاه£ م ــنرتو ش ــالق س 2016 إط
 ،àــارا يف د ــان كانت ــاري كي ــكني والتج ــع الس ــن املجم ــالن ع ــك اإلع ــعودية، وكذل بالس

باالشرتاك مع مجموعة كيان وروتانا إلدارة الفنادق.

األسواق املالية

سجل قسم أسواق املال زيادة بنسبة %38.1 يف اإليرادات بواقع 8.6 مليون درهم (2015: 
6.2 مليــون درهــم)، وخســارة بلغــت 8.4 مليــون درهــم (2015: 7.2 مليــون درهــم). قام 
ــك  ــا يف ذل Ö ــام ــالل دورة الع ــÅ خ ــكل كب ــق بش ــدرات الفري ــاءة ق ــع كف ــم برف القس
ــة  ــا مــن أجــل دعــم أهــداف األعــ�ل طويل ــات يف املناصــب العلي سلســلة مــن التعيين
ــارزة  ــاط الب ــم النق ــ£ أه ــن ب ــاث. وم ــ�ن واألبح ــهم واالئت ــرق األس ــن ف ــل ضم األج
للفريــق كــون رشكــة شــعاع صانــع الســوق األســايس لســوق األســهم يف بورصــة ناســداك 

بــدà، وقيــام فريــق األبحــاث الخــاص باألســهم بتوســيع تغطيتــه يف مختلــف القطاعــات 
والصناعــات يف أنحــاء منطقــة الخليــج. ويــويل القســم تركيــزًا أساســيًا عــىل أربعــة 
جوانــب، وهــي: األســهم واالئتــ�ن وصناعــة الســوق واألبحــاث. ويتســم أداء كل قســم 
ــ£  ــذ عام ــه من ــع ل ــل رب ــهم أفض ــم األس ــجل قس ــد س ــوة. لق ــام بالق ــذه األقس ــن ه م
عــام  منــذ  األعــىل  الرابــع  الربــع  يف  االئتــ�ن  قســم  نتائــج  وكانــت  ونصــف، 

.2010

الخدمات املرصفية االستث�رية
ســجل قســم االســتث�ر املرصيف يف رشكة شــعاع أرباح للعام بأكمله بواقع 1.9 مليون درهم 
مقارنة بخســائر قدرها 1.9 مليون درهم  يف عام 2015. وارتفعت اإليرادات بنســبة 17.4٪ 
لتصــل إىل 8.4 مليــون درهــم (2015: 7.1 مليــون درهــم). وخــالل العــام، عمــل قســم 
الخدمــات املرصفيــة االســتث�رية يف عــدد مــن عمليــات الدمــج واالســتحواذ وغÅهــا مــن 
املعامــالت االستشــارية (مــن بينهــا) العمــل كمستشــار لــدى مجموعــة اإلمــارات 
الوطنيــة يف االســتحواذ االســرتاتيجي لحصــة يف "مــرص بــص"، والعمــل كمستشــار لــدى 
ــث  ــة اللي ــدارس"، والعمــل كمستشــار ملجموع ــات" لالســتحواذ عــىل حصــة يف "م "أمان

لالســتث�رات بشــأن البيــع االســرتاتيجي.  اســتمر القســم يف العمــل يف عــدد مــن 
معامــالت االستشــارة حــول الدمــج واالســتحواذ ومعامــالت أســواق املــال لــدى عمــالء يف 
دول الخليــج عــرب عــدد مــن القطاعــات. كــ� يحتفــظ فريــق الخدمــات املرصفيــة 
االســتث�رية Öذكــرة تفاهــم اســرتاتيجية مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة 
لعــدد  القيّــم  االستشــاري  الدعــم   Åوتوفــ  ،àواملتوســطة يف د الصغــÅة  املشــاريع 

100 رشكة من الرشكات الصغÅة واملتوسطة.
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اإلقراض

ــارات  ــة اإلم ــل يف دول ــج للتموي ــة الخلي ــم رشك ــي تض ــراض الت ــات اإلق ــت عملي خفض
العربيــة املتحــدة ورشكــة الخليــج للتمويــل يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
مليــون   119.9 كانــت  ، حيــث  مليــون درهــم   110.0 إىل  العــام  لهــذا  خســائرها 
درهم يف عام 2015. وانخفضت إيرادات عمليات اإلقراض بنسبة %18.5 أي 130.1 مليون 
درهــم (2015: 159.7 مليــون درهــم). واســتمر القســم يف تكويــن مخصصــات مقابــل 
القــروض املتعــëة بســبب اســتمرار الضعــف يف قطــاع املشــاريع الصغــÅة واملتوســطة. 
ــول  ــر حل ــي توف ــعودية، والت ــة الس ــة العربي ــل اململك ــج للتموي ــة الخلي ــت رشك حافظ
ــىل  ــة، ع ــطة يف اململك ــÅة واملتوس ــات الصغ ــة للمرشوع ــع الرشيع ــة م ــل متوافق ìوي
مواصلــة النمــو املســتقر بفضــل زيــادة الطلــب مــن ســوق الــرشكات الصغــÅة 

واملتوسطة بالسعودية. 

وبلــغ حجــم محفظــة القــروض يف رشكــة الخليــج للتمويــل بحلــول نهايــة العــام يف كل 
مــن دولــة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية الســعودية 500 مليون درهم و189 
مليــون درهــم عــىل التــوايل، مقارنــة بنحــو 925 مليون درهــم و193 مليــون درهم يف عام 

 .2015

وســيوقف القســم عــىل املــدى القريــب عمليــات اإلقــراض مــع الرتكيــز عــىل التحصيــالت 
وتخفيض التكاليف وإحراز تحسن عىل مستوى اإلجراءات التنفيذية.

اإلدارة الرئيسية

ســّجل قســم اإلدارة الرئيســية، الــذي Õثــل العمــود الفقــري ألقســام األعــ�ل املتعقلــة 
بالعمــالء، ارتفاًعــا يف اإليــرادات بواقع 8.8 مليــون درهم (2015: 1.2 مليــون درهم)، قبل 
الخســائر من االســتث�رات يف الصناديق املدارة من شــعاع مبلغ 9.5 مليون درهم (2015: 
12.0 مليــون درهــم). وانخفضــت املصاريــف العامــة واإلداريــة إىل 33.0 مليــون درهــم 

(2015: 34.6 مليــون درهــم) وتتابــع الرشكــة تعزيــز عمليــات دعــم األعــ�ل. وســجل 
القســم انخفــاض خســائر يف ســنة كاملــة بواقــع 24.3 مليــون درهــم (2015: 62.6 مليون 

درهم).

جـاسم الصديقي

رئيس مجلس اإلدارة 

13 فرباير 2017
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السادة املساهمون 

شعاع كابيـتال ش.م.ع.

د�

اإلمارات العربية املتحدة

تقرير حول البيانات املالية املـوحدة

الرأي

قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة لشــعاع كابيـــتال ش.م.ع ("الرشكــة")، ورشكاتهــا التـــابعة ("يشــار إليهــا معــاً بـــ "املجـــموعة")، والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املــايل املوحــد كــ� يف 

31 ديســمرب 2016، وبيــان الدخــل املوحــد وبيــان الدخــل الشــامل املوحــد وبيــان التغــÅات يف حقــوق امللكيــة املوحــد وبيــان التدفقــات النقديــة املوحــد للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ، 

وملخصا للسياسات املحاسبية الهامة، ومعلومات تفسÅية أخرى.

يف رأينــا، إن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة املركــز املــايل املوحــد للمجموعــة كــ� يف 31 ديســمرب 2016 وآدائهــا املــايل املوحــد 

وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايÅ الدولية للتقارير املالية.

اساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعايــÅ الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا Öوجــب تلــك املعايــÅ موضحــة تفصيــال يف فقــرة مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة 

الــواردة بتقريرنــا. أننــا مســتقلون عــن املجموعــة وذلــك وفًقــا ملعايــÅ الســلوك الدوليــة ملجلــس املحاســب£ "قواعــد الســلوك للمحاســب£ املهنيــ£" ووفًقــا للمتطلبــات األخالقيــة األخــرى بدولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة ذات الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة. هــذا، وقــد التزمنــا Öســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه املتطلبــات. نعتقــد بــأن بينــات التدقيــق 

الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالïة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

تعــد أمــور التدقيــق الرئيســية، يف تقديرنــا املهنــي، تلــك األمــور التــي لهــا األهميــة األكــرب يف تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة عــن الفــرتة الحاليــة. تــم تنــاول تلــك األمــور يف ســياق تدقيقنــا 

للبيانات املالية املوحدة ككل ويف تشكيل رأينا حولها، وبالتايل نحن ال نبدي رأيا منفصال بشأنها.
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البيانات المالية

التقرير السنوي 2016 

أمور التدقيق الرئيسية       كيفية تناول تدقيقنا ألمور التدقيق الرئيسية

انخفاض قيمة القروض والسلف

قمنــا بالرتكيــز عــىل هــذا األمــر ألنــه يتطلــب مــن اإلدارة اتخــاذ افرتاضــات مهمــة مــن 
اإلدارة عــىل ســبيل املثــال افرتاضــات لتحديــد القــروض التــي انخفضــت قيمتهــا، وتقييــم 
ــة  ــرتداد وقيم ــل لالس ــغ القاب ــر املبل ــا، وتقدي ــاض قيمته ــىل انخف ــة ع ــة املوضوعي األدل
ìثــل  (التــي   Åالتأجــ وموجــودات  والســلف  القــروض  ونظــرا ألهميــة  الضــ�ن. 
٪47 مــن مجمــوع املوجــودات) وعــدم اليقــ£ مــن التقديــرات، فإننــا نعتــرب هــذا األمــر 
مــن األمــور األساســية للتدقيــق. وينشــأ أكــرب قــدر مــن عــدم اليقــ£ مــن املحافــظ التــي 
 Åينتــج فيهــا انخفــاض القيمــة مــن النــ�ذج الج�عيــة املرتبطــة بالتعرضــات غــ

املضمونة للمخاطر أو املعرضة لنقص محتمل يف الض�ن.

ــا  ــرب األهــم نظــرًا لتعرضه ــي تعت ــة والت ــة باملخصصــات الج�عي إن االفرتاضــات املتعلق
لتعديــالت حساســة. إن االفرتاضــ£ األهــم يف تقديــر املخصصــات الج�عيــة هــ� 
احت�ليــة عــدم الســداد والفــرتة قبــل ذلــك. ويعتــرب االفــرتاض األول هــو األهــم بســبب 

توفر سابقة ضئيلة للتأكد من االفرتاضات.

ــة إىل  ــرا للحاج ــة، نظ ــÅ موضوعي ــا غ ــي أيًض ــة  ه ــة للمجموع ــات الفردي إن املخصص
ــتقبلية.  ــة املس ــات النقدي ــن التدفق ــة ع ــات املتاح ــة للبيان ــر الضئيل ــرات والتوف التقدي
تخضــع تلــك القــروض للمتابعــة الفرديــة ويقتــيض تقديــر املخصصــات الفرديــة معرفــة 
كل مقــرتض، ويعتمــد التقديــر األســايس للمخصصــات الفرديــة عــىل هــذه املحافــظ عــىل 

قيمة الض�ن القابلة لالسرتداد .

ــا لنــ�ذج أرصــدة املخصصــات لتعكــس عوامــل املخاطــر  ــا Öراجعته تقــوم اإلدارة أيًض
التــي ô تؤخــذ بعــ£ االعتبــار يف النــ�ذج. يتطلــب ذلــك حكــم االدارة عــىل مالءمــة تلــك 

العوامل Öا يف ذلك قيمتها املقدرة.

البيانــات  تعتقــد  عندمــا  املراجعــات  أو  التعديــالت  بتطبيــق  أيًضــا  اإلدارة  تقــوم 
املســتخرجة واإلجــراءات والحســابات غــÅ مالïــة ســواء بســبب االتجاهــات الناشــئة أو 
ــة  ــك، رؤي ــىل ذل ــال ع ــروض. وكمث ــة الق ــر يف محفظ ــاول املخاط ــي ô تتن ــ�ذج الت الن
ــج  ــد عــن نات ــا اإلدارة Öــا يزي ــي تطبقه اإلدارة للرتكــزات الخاصــة ببعــض العمــالء والت

öوذج انخفاض القيمة. هذا، وتتطلب تلك املراجعات اتخاذ أحكام جوهرية.

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي اتبعناهــا تقديــر الضوابــط عــىل املوافقــة وتســجيل 
القــروض والســلف وتقييــم املنهجيــات واملدخــالت واالفرتاضــات التــي ســتخدمها 
املجموعــة يف احتســاب قيمــة االنخفــاض يف القيمــة املقــدرة ج�عيــا، مــع تقييــم كفايــة 

مخصصات انخفاض القيمة للقروض والسلف املقدرة فرديا.

لقد اختربنا التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية وذلك لتحديد:
الضوابط القاïة عىل النظام والضوابط اليدوية عىل تسجيل القروض    -  

والسلف التي انخفضت قيمتها يف الوقت املناسب،    
الضوابط حول تسديد القروض وتحصيلها؛ و  -  

الضوابط املتعلقة بالض�نات، التي تشمل مراجعة االجت�عات     -  
الرئيسية التي    

تشــكل جــزءا مــن عمليــة املوافقــة عــىل مخصصــات انخفــاض قيمــة القــرض وتقييــم 
التحليــل اإلداري واختبــار صحــة اإلجــراءات املتخــذة نتيجــة لتلــك االجت�عــات. 
ــا  ــة، واختربن ــة املهم ــات الفردي ــىل الوضعي ــا ع ــا أيض ــد ركزن ــك، فق ــة إىل ذل وباإلضاف

االفرتاضات املتصلة بانخفاض القيمة وتقديره.

ــات  ــا ملتطلب ــي وفق ــة الج�ع ــاض القيم ــادة احتســاب مخصــص انخف ــا بإع ــد قمن ولق
املرصف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل ض�ن كفاية املخصص.

تقييم األدوات املالية

إن تقييــم األدوات املاليــة للمجموعــة كان مــن بــ£ أمــور التدقيــق الرئيســية وذلــك ألن 
ــم  ــات تقيي ــق تقني ــق تطبي ــن طري ــم ع ــة يت ــألدوات املالي ــة ل ــة العادل ــد القيم تحدي
تشــمل يف أغلــب األوقــات م�رســة تقديــرات مــن قبــل اإلدارة واســتخدام افتـــراضات 

وتقديرات.

ــد  ــك أح ــرب ذل ــد اعت ــا فق ــط به ــد املحي ــدم التأك ــة وع ــة األدوات املالي ــرًا ألهمي ونظ
مخاطــر التدقيــق الرئيســية. لقــد شــكلت نســبة املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة 
مــن   12.8% نســبة   2016 ديســمرب   31 يف  كــ�  للبيــع  املتاحــة  أو  العادلــة 
مجمــوع املوجــودات. وجــاءت نســبة املســتوى األول بـــ %73 بينــ� كانت نســبة كل من 
املســتوي£ الثــاû والثالــث حــوايل %21 و %6 عــىل التــوايل. وتعتــرب الشــكوك املتعلقــة 
بالتقديــرات عاليــة نســبيًا بشــأن تلــك األدوات وذلــك عندمــا تكــون مدخــالت التقييــم 
ــر  ــرب الخط ــ� يعت ــث. بين ــاû والثال ــتوي£ الث ــالت املس ــة مدخ ــÅ املراقب ــة غ الجوهري
متصاعــد يف بشــأن اســتث�رات املســتوى األول يف حــال كانــت األوضــاع الســوقية تقلــل 
ــل لعنــرص مــن  ــايل فقــد يتطلــب إجــراء تحلي مــن ســيولة محفظــة االســتث�رات وبالت

عنارص الحكم عند إجراء التقييم.

تقييــم  الصلــة يف عمليــة  ذات  الضوابــط  تصميــم وفعاليــة عمــل  بتقييــم  قمنــا 
االستث�رات.

لقــد فحصـــنا نســبة %100 مــن أســعار نهايــة الســنة عــن طريــق تتبعهــا باملقارنــة مــع 
مصــادر طــرف ثالــث موثــوق. كــ� وقــد تــم األخــذ باالعتبــار ســيولة املحفظــة يف نهايــة 
الســنة مــن أجــل تقديــر أي تعديــل كان مفــرتض إجــراءه يف عمليــة تقييــم املوجــودات 

التجارية غÅ السائلة أو املعلقة. 

ــراءات  ــا إج ــد اتخذن ــة، فق ــÅ املدرج ــة غ ــة الخاص ــتث�رات امللكي ــق باس ــ� يتعل وفي
إضافيــة تعمــل بشــكل كبــÅ عــىل تقييــم املدخــالت واالفرتاضــات الرئيســية، وذلــك عــن 

طريق تقييمها بطرق بديلة وتقييم الحساسية بشأن افرتاضات رئيسية.

ــة، Öــا يف  ــات املالي ــواردة بالبيان ــت اإلفصاحــات ال ــا إذا كان ــا م ــد قيمن ــة، فق ويف النهاي
ذلــك الحساســية بشــأن املدخــالت الرئيســية، تعكــس عــىل نحــو مالئــم تعــرض 

املجموعة ملخاطر تقييم األدوات املاليـة.



معلومات أخرى

إن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــم املســؤولون عــن املعلومــات األخــرى. تتكــون املعلومــات األخــرى مــن التقريــر الســنوي للمجموعــة. لقــد حصلنــا عــىل تقريــر مجلــس اإلدارة قبــل 

ــخ. ال تتضمــن  ــك التاري ــد ذل ــا بع ــا عليه ــر الســنوي متاحــه الطالعن ــة يف التقري ــات األخــرى املتبقي ــع أن تكــون املعلوم ــن املتوق ــه م ــ� أن ــق الحســابات، ك ــر مدق ــخ تقري تاري

املعلومات األخرى البيانات املالية املوحدة وتقريرنا بشأنها. 

ال يتناول رأينا حول البيانات املالية املوحـدة تلك املعلومات األخرى، ولن نعرب بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعــ�ل تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة يف قــراءة املعلومــات األخــرى املحــددة أعــاله، ويف ســبيل ذلــك نقــوم بتحديــد مــا إذا كانــت هــذه املعلومــات 

األخــرى غــÅ متوافقــة جوهريـًـا مــع البيانــات املاليــة املوحـــدة أو املعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعــ�ل التدقيــق، أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن 

أخطــاًء جوهريــة. واســتناًدا إىل األعــ�ل التــي قمنــا بهــا بشــأن هــذه املعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر، إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة يف 

املعلومات األخرى، فإنه يتع£ علينا اإلفصاح عن ذلك. ليس لدينا ما نُفِصح عنه يف هذا الشأن.

ويف حال أن استنتجنا وجود أخطاء جوهرية عىل املعلومات األخرى للتقرير السنوي للمجموعة عند اطالعنا عليها، فإننا مطالبون باإلبالغ عنها إىل املكلف£ بالحوكمة.

مسؤوليات االدارة واملكلف� بالحوكمة يف اعداد البيانات املالية املوحدة 

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا للمعايــÅ الدوليــة للتقاريــر املاليــة ولألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة 

ــدة  ــة املوح ــات املالي ــداد البيان ــن اع ــا م ــة لتمكنه ــا االدارة رضوري ــي تجده ــة الت ــة الداخلي ــام الرقاب ــع نظ ــن وض ــك ع ــنة 2015، وكذل ــم 2 لس ــدة رق ــة املتح ــارات العربي اإلم

بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

وعنــد إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة عــىل متابعــة أع�لهــا عــىل أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح، حســب االقتضــاء، 

عــن األمــور املتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية املحاســبي مــا ô تعتــزم اإلدارة تصفيــة املجموعــة أو وقــف أع�لهــا أو يف حالــة عــدم توفــر أي بديــل 

واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

تقع مسؤولية اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة عىل أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

تتمثــل غايتنــا بالحصــول عــىل تأكيــد معقــول فيــ� إذا كانــت البيانــات املاليــة املوحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، 

وإصــدار تقريــر املدقــق الــذي يشــمل رأينــا. ان التأكيــد املعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ìّــت وفقــا للمعايــÅ الدوليــة للتدقيــق 

ســوف تكشــف داïـًـا أي خطــأ جوهــري يف حــال وجــوده. وقــد تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتــرب جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجّمــع فيــ� إذا كان مــن املتوقــع 

تأثÅها عىل القرارات االقتصادية املتخذة من مستخدم£ هذه البيانات املالية املوحدة.

ــا لقواعــد الســلوك املهنــي املتعلقــة باالســتقاللية، والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغÅهــا مــن  ــان يظهــر امتثالن كــ� نقــوم باطــالع املكلفــ£ بالحوكمــة عــىل بي

املسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثÅًا معقوًال عىل استقالليتنا وإجراءات الح�ية ذات الصلة متى كان مناسبًا. 

مــن األمــور التــي يتــم التواصــل بشــأنها مــع املكلفــ£ بالحوكمــة تلــك التــي تعتــرب األكــë أهميــة بالنســبة لتدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للفــرتة الحاليــة، والتــي لذلــك قــد 

إعتــربت أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم ببيــان تلــك األمــور يف تقريرنــا مــا ô يكــن ذلــك محظــورا Öوجــب قانــون أو نظــام Õنــع الكشــف العلنــي عــن تلــك األمــور أو عندمــا، ويف 

حاالت نادرة للغاية، إذا ما قررنا أنه ال ينبغي إثارة األمر يف تقريرنا إن كانت اآلثار السلبية لذلك رÖا تفوق املنافع العامة املتوخاة من اإلفصاح عن األمر. 
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كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايÅ التدقيق الدولية،فإننا öارس االجتهاد املهني ونحافظ عىل الحس املهني طوال فرتة التدقيق. ونقوم كذلك :

بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق Öا   •  

ينسجم مع تلك املخاطر والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق    

تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف املتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخيل.    

باالطالع عىل نظام الرقابة الداخيل ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول    •  

فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.    

بتقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.  •  

باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي، وبناء عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، يف حال وجود حالة جوهرية من عدم   •  

اليق£ متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثÅ شكوكا جوهرية حول قدرة املجموعة عىل االستمرار. ويف حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن،    

يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإليضاحات ذات الصلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، أو، يف حال كانت هذه اإليضاحات غÅ كافية يتوجب    

علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد يف استنتاجاتنا عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف    

املستقبلية باملجموعة إىل توقف أع�ل املجموعة عىل أساس مبدأ االستمرارية.   

تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها، Öا يف ذلك اإليضاحات، وفي� إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر   •  

العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.   

الحصول عىل بيّنات تدقيق مناسبة بشأن املعلومات املالية للمجموعة وأع�لها من أجل إبداء رأي تدقيق حول البيانات املالية املوحدة. إننا مسؤولون   •  

عن توجيه واإلرشاف عىل تنفيذ تدقيق املجموعة، ك� نبقى املسؤولون عن تقريرنا بشكل منفرد.   

نقــوم بالتواصــل مــع املكلفــ£ بالحوكمــة فيــ� يتعلــق، عــىل ســبيل املثــال، ال الحــرص بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة، Öــا يف ذلــك أي خلــل جوهــري يف نظــام الرقابــة 

الداخيل يتب£ لنا من خالل تدقيقنا.

ــا لقواعــد الســلوك املهنــي املتعلقــة باالســتقاللية، والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغÅهــا مــن  ــان يظهــر امتثالن كــ� نقــوم باطــالع املكلفــ£ بالحوكمــة عــىل بي

املسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثÅًا معقوًال عىل استقالليتنا وإجراءات الح�ية ذات الصلة متى كان مناسبًا. 

مــن األمــور التــي يتــم التواصــل بشــأنها مــع املكلفــ£ بالحوكمــة تلــك التــي تعتــرب األكــë أهميــة بالنســبة لتدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للفــرتة الحاليــة، والتــي لذلــك قــد 

إعتــربت أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم ببيــان تلــك األمــور يف تقريرنــا مــا ô يكــن ذلــك محظــورا Öوجــب قانــون أو نظــام Õنــع الكشــف العلنــي عــن تلــك األمــور أو عندمــا، ويف 

حاالت نادرة للغاية، إذا ما قررنا أنه ال ينبغي إثارة األمر يف تقريرنا إن كانت اآلثار السلبية لذلك رÖا تفوق املنافع العامة املتوخاة من اإلفصاح عن األمر. 
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تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وإضافة لذلك، ووفقاً ملتطلبات من قبل القانون االتحادي رقم (2) لعام 2015، نفيد �اييل:

أننا قد حصلنا عىل جميع املعلومات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا؛  (1  

تم إعداد البيانات املالية املوحدة، من جميع النواحي الجوهرية، Öا يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم (2) لعام 2015؛  (2  

إن املجموعة احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛  (3  

املعلومات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع السجالت املحاسبية للمجموعة؛  (4  

ك� جاء يف اإليضاح 12 (أ) يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة تم اإلفصاح عن األسهم التي تم رشاؤها وبيعها خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2016؛  (5  

ب£ االيضاح 29 يف البيانات املالية املوحدة املعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة والرشوط التي تم Öوجبها إجراء هذه املعامالت؛ و  (6  

استنادا إىل املعلومات التـي تم توفÅها لنا ô يسرتع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن املجموعة قد أخلت خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 بأي من أحكام   (7  

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم (2) لعام Ö 2015ا يخص الرشكة ونظامها األسايس والذي من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري عىل أنشطتها أو    

مركزها املايل ك� يف 31 ديسمرب 2016.   

ديلويت آند توش (الرشق األوسط)

سنتا كور�

رشيك

رقم القيد بسجل مدققي الحسابات 995

13 فرباير 2017

àد

اإلمارات العربية املتحدة
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2016 

2015 2016 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

19  

20

21

 

جاسم الصديقي

دارة  Ôرئيس مجلس ا�

حسام بن الحاج عمر

المدير العام

يضاحات المرفقة من 1 إÆ 32 المرفقة جزءاً � يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. Ôتشكل ا�

الموجودات

نقد وودائع لدى البنوك

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

�µقروض وسلفيات وعقود إيجار تموي

� صناديق مدارة من شعاع كابيتال
استثمارات ��

كات زميلة أخرى �� �
استثمارات ��

استثمارات أخرى

الممتلكات والمعدات

مجموع الموجودات

346,610 

31,974 

609,026 

102,584 

44,766 

131,962 

33,574 

1,300,496

296,944

177,763

474,707

262,674 

35,315 

959,264 

201,845 

54,248 

46,085 

40,623 

1,600,054

453,374 

185,192 

638,566

1,065,000

(5,341)

-

(233,256)

(468)

(180)

825,755

34

825,789

1,300,496

1,065,000 

(10,790)

200,861 

(296,211)

2,781 

(228)

961,413

75

961,488

1,600,054

اير 2017. تم الموافقة عµ البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس ا́¤دارة والت¿يح بإصدارها بتاريخ 13 ف��
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2016  

2015 2015 2016 
 12)

 
2016 

22

23

 

24

13

25

26

 

 ) 

28
( )

يضاحات المرفقة من 1 إÆ 32 المرفقة جزءاً � يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. Ôتشكل ا�

25,016 

10,926 

716 

(1,563)

35,095 

(31,370)

(6,607)

(4,184)

(9,080)

-

(51,241)

(16,146)

(2,708)

(18,854)

(18,853)

(1)

(18,854)

(0.018)

132,900 

48,780 

1,586 

(9,459)

173,807 

(126,825)

(28,976)

(11,563)

(143,068)

-

(310,432)

(136,625)

4,167 

(132,458)

(132,457)

(1)

(132,458)

(0.124)

41,297 

7,530 

(923)

(7,802)

40,102 

(30,829)

(6,933)

(2,219)

(123,731)

(34,111)

(197,823)

(157,721)

(4,078)

(161,799)

(161,800)

1 

(161,799)

(0.152)

154,446 

35,743 

(15)

(12,007)

178,167 

(130,643)

(24,963)

(8,728)

(161,598)

(34,111)

(360,043)

(181,876)

(8,383)

(190,259)

(190,256)

(3)

(190,259)

(0.179)
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يضاحات المرفقة من 1 إÆ 32 المرفقة جزءاً � يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. Ôتشكل ا�

2016  

2015 2015 2016 
 

2016
 12)

 

(18,854)

-

(80)

47

(33)

(18,887)

(18,886)

(1)

(18,887)

(132,458)

(2,781)

(468)

48

(3,201)

(135,659)

(135,658)

(1)

(135,659)

(161,799)

2,684

-

(1)

2,683

(159,116)

(159,116)

-

(159,116)

(190,259)

2,585

-

(9)

2,576

(187,683)

(187,678)

(5)

(187,683)

ة / للسنة �الخسارة للف�

(الخسارة)/ الدخل الشامل ا��خر

� سيتم تصنيفها �حقا ضمن الربح أو الخسارة:
البنود ال��

� حركة احتياطي إعادة تقييم:
صا��

   - ا¤ستثمارات ا¤¶خرى

� صناديق مدارة من شعاع
   - استثمارات ��

فروقات óف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية 

ة / السنة �(الخسارة) / الدخل الشامل ا��خر للف�

ة / للسنة �مجموع الخسارة الشاملة للف�

العائدة إ� : 

كة ا¤¶م مساهمي ال»�

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة
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يضاحات المرفقة من 1 إÆ 32 المرفقة جزءاً � يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. Ôتشكل ا�

 

2016  

2015 2016 
التدفقات النقدية من ا��نشطة التشغيلية

 الخسارة للسنة

تعدي¢ت لـ:

استه¢كات   

� صناديق مدارة من شعاع
الخسارة من استثمارات ��  

كات زميلة أخرى �� �
(ا¤¶رباح) / الخسائر من استثمارات أخرى بما فيها ا¤ستثمارات ��  

دفعات تسدد عµ أساس ا¤¶سهم   

اطفاء شهرة  

�
مخصصات - صا��  

� الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
ات � التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ��

� الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ات �� التغ��

� ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
النقص / (الزيادة) ��

�µقروض وسلفيات وعقود إيجار تموي �
النقص / (الزيادة) ��

� ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(النقص) / الزيادة ��

داد من / (ا¤ستحواذ عµ) صناديق مدارة من شعاع �� ا¤س�
صا��

) ا��نشطة التشغيلية �
� النقد الناتج من / (المستخدم �

صا�

التدفقات النقدية من ا��نشطة ا�ستثمارية

اء من بيع استثمارات اخرى �� �
صا��

كات زميلة توزيعات أرباح من ��

اء ممتلكات ومعدات  �� �
صا��

� ا��نشطة ا�ستثمارية
� النقد المستخدم �

صا�

التدفقات النقدية من ا��نشطة التمويلية

� المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة
(النقص) / الزيادة ��

توزيع إÊ أطراف غ�� مسيطرة

) / الناتج من ا��نشطة التمويلية �
� النقد (المستخدم �

صا�

� النقد وما يعادله
� الزيادة / (النقص) �

صا�

تحويل عم¢ت أجنبية

� بداية السنة
النقد وما يعادله ��

� نهاية السنة (إيضاح 7)
النقد وما يعادله �

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات ا��رباح

الفائدة المقبوضة

الفائدة المدفوعة

ا¤¶رباح المقبوضة

(132,458)

11,563 

9,459 

(4,167)

-

-

143,068

27,465

707 

209,172 

(6,797)

89,334 

319,881

(85,598)

4,760

(4,514)

(85,352)

(156,430)

(40)

(156,470)

78,059

70

238,195

316,324

132,706

(29,267)

4,760

(190,259)

8,728 

12,007 

8,383 

1,827 

34,111 

161,598 

36,395

(9,702)

(274,619)

65,611 

(9,794)

(192,109)

(23,002)

4,800

(10,325)

(28,527)

118,142

(145)

117,997

(102,639)

(7)

340,841

238,195

154,126

(20,976)

4,800
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2016 2015 

� والنشاطات
�الوضع القانو  .1

، ا́¤مــارات العربيــة المتحدة. يتم تداول أســهم  � ��كــة هــو ص. ب 31045، د ي رقــم 6 الصــادر بتاريــخ 25 إبريــل 1979. إن العنــوان المســجل لل»� بموجــب المرســوم ا¤¶مــ��
� دولة ا́¤مارات العربية المتحدة.

�� �Êالما � ��� سوق د
كة �� ال»�

كــة مرخصــة مــن المــ¿ف المركــزي لدولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة لمزاولــة أعمــال ا¤ســتثمارات الماليــة وأعمــال ا¤ستشــارات الم¿فيــة والماليــة وا¤ســتثمارية  إن ال»�
عم¢ بقرار مجلس إدارة الم¿ف المركزي رقم 94/8/164 وأعمال الوساطة المالية والنقدية عم¢ بقرار مجلس إدارة الم¿ف المركزي رقم 95/5/126. 

ــة  ــة بصــورة عامــة ودول � الــدول العربي
� عــµ ا¤ســتثمار �� كــ�� �اتيجية متنوعــة مــع ال� �ــة اســ� كاتهــا التابعــة ("المجموعــة") نشــاطات اســتثمارية ومالي كــة و�� تمــارس ال»�

� المنطقة. 
� أسواق المال العامة والخاصة ��

ا́¤مارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وهي ناشطة ��

� 31 ديسم�� 2016:
كات التابعة الهامة التالية كما �� كة ال»� يوجد لدى ال»�

تطبيق املعاي� الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة   .2

عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ذات الصلة المطبقة دون أن يكون  المعاي�� الدولية ��
(IFRS) جوهري ع½ البيانات المالية الموحدة �لها تأث�

� هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. لــم يســفر عــن تطبيــق هــذه المعايــ�� الدوليــة الجديــدة والمعّدلــة أي 
تــم تطبيــق المعايــ�� الدوليــة الجديــدة والمعّدلــة التاليــة ��

تيبات المستقبلية. �� المبالغ المسجلة عن السنة الحالية والسنوات السابقة، ولكنها قد تؤثر عµ حسابات المعام¢ت وال�
ات جوهرية �� تأث��

� أو بعد
� تبدأ ¤�

ات السنوية ال�� �Êت�ي للف

� تواجه معــدي التقارير 
�� الــدوÊ� رقــم 1 عــرض البيانــات المالية وذلــك للتعاطي مــع المعوقات الملموســة الــ� تعديــ¢ت عــµ المعيــار المحاســ��

� عرض تقاريرهم المالية.
المالية عند ممارسة أحكامهم ��

كة. �� عمليات مش�
كة ́¤يضاح محاسبة ا¤ستحواذ عµ حصص �� �تيبات المش� �تعدي¢ت عµ المعيار الدوÊ� ́¤عداد التقارير المالية رقم 11 ال�

� الدوÊ� رقم 38 الموجودات غ�� الملموســة  � الدوÊ� رقم 16، الممتلكات، ا¤î¤ت والمعدات، والمعيار المحاســ�� تعدي¢ت عµ المعيار المحاســ��
́¤يضاح الطرق المقبولة ل́¢سته¢ك وا́¤طفاء.

كات  � الــ»�
� الــدوÊ� رقــم 27 البيانــات الماليــة المنفصلــة بحيــث تســمح ¤¶ي منشــأة بمحاســبة ا¤ســتثمارات �� تعديــ¢ت عــµ المعيــار المحاســ��

� الــدوÊ� رقــم 39 / المعيــار الــدوÊ� ́¤عــداد  كات الزميلــة إمــا بالتكلفــة، بمــا يتفــق مــع المعيــار المحاســ�� كة والــ»� �التابعــة والمشــاريع المشــ�
� البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.

التقارير المالية رقم 9 باستخدام طريقة الملكية ��

� الدوÊ� رقم  تعديــ¢ت عــµ المعيــار الــدوÊ� ́¤عــداد التقارير المالية رقــم 10 والمعيار الدوÊ� ́¤عــداد التقارير المالية رقم 12 والمعيار المحاســ��
28حيث توضح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق استثناء التوحيد للمنشآت ا¤ستثمارية.

التحســينات الســنوية عــµ دورة المعايــ�� 2012 – 2014 بحيــث تشــمل التعديــ¢ت عــµ المعيار الــدوÊ� ́¤عــداد التقارير المالية رقــم 5 والمعيار 
� الدوÊ� رقم 34. � الدوÊ� رقم 19 و المعيار المحاس�� الدوÊ� ́¤عداد التقارير المالية رقم 7 والمعيار المحاس��

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

كة الخليج للتمويل ش.م.ع ��

كة الخليج للتمويل ش.م.م  ��

شعاع كابيتال الدولية المحدودة

شعاع ́¤دارة ا¤¶صول المحدودة 

شعاع ل¢¶وراق المالية ذ.م.م

شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.م 

شعاع ل¢¶وراق المالية م¿

آسيا ل¢ستشارات ا¤قتصادية 

ا́¤مارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

ا́¤مارات العربية المتحدة

ا́¤مارات العربية المتحدة

ا́¤مارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

م¿

ا¤¶ردن

تمويل

تمويل

الوساطة المالية

كات خاصة/ إدارة ا¤¶صول استثمارات ��

الوساطة المالية

خدمات مالية

الوساطة المالية

استشارات

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

94.3٪

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

94.3٪

  2016 31
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صدار وغ�� السارية بعد عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ذات الصلة قيد ا�� المعاي�� الدولية ��

� تم إصدارها ولم تصبح سارية التطبيق بعد.
�لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعاي�� الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة وال�

� أو بعد
� تبدأ ¤�

ات السنوية ال�� �Êسارية للف

المعيار الدوÊ� للتقارير المالية رقم 9 ا¤¶دوات المالية

المعيار الدوÊ� للتقارير المالية رقم 15 ا¤يرادات من العقود مع العم¢ء

المعيار الدوÊ� للتقارير المالية رقم 16 عقود ا́¤يجار

تعدي¢ت عµ المعيار الدوÊ� للتقارير المالية رقم 2 الدفع عµ أساس السهم

ائب الدخل �ó 12 رقم �Êالدو � تعدي¢ت عµ المعيار المحاس��

� الدوÊ� رقم 7 بيان التدفقات النقدية تعدي¢ت عµ المعيار المحاس��

� الدوÊ� رقم 40 ا¤ستثمارات العقارية تعدي¢ت عµ المعيار المحاس��

تعدي¢ت عµ المعيار الدوÊ� للتقارير المالية رقم 7 ا¤¶دوات المالية

التحسينات السنوية عµ دورة المعاي�� الدولية ́¤عداد التقارير المالية 2014 – 2016 بتعديل المعيار الدوÊ� ́¤عداد 

� الدوÊ� رقم 28 التقارير المالية رقم 1 والمعيار الدوÊ� ́¤عداد التقارير المالية رقم 12 والمعيار المحاس��

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2019

1 يناير 2018

1 يناير 2017

1 يناير 2017

1 يناير 2018

Æعداد التقارير المالية للمرة ا��و Ô� �Æعند تطبيق المعيار الدو

عداد التقارير المالية رقم 12) Ô� �Æ1 يناير 2017  (المعيار الدو

عداد التقارير المالية رقم 1 والمعيار  Ô� �Æ1 يناير 2018 (المعيار الدو
� الدو�Æ رقم 28) Íالمحاس�

� يوليو 2014 متضمنــة متطلبات جديدة 
*صــدرت نســخة نهائيــة للمعيــار الــدو�Æ للتقاريــر الماليــة رقم 9 (المعيار الــدو�Æ للتقاريــر المالية رقــم 9 ا��دوات الماليــة (2014)) ¤�

� القيمــة، محاســبة التحــوط العــام والغــاء ا�عتـــراف. وتعــدل هــذه النســخة متطلبــات تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة وتقــدم 
للتصنيــف، القيــاس، ا�نخفــاض ¤�

نموذج جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة.

 µجوهــري عــ �قــد يكــون لــه تأثــ� �هــذه المعايــ� ،Êســنة التطبيــق ا¤¶و �
� البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة ��

تتوقــع المجموعــة أن يتــم تطبيــق هــذه التعديــ¢ت ��
� تطبيقهــا. وعــµ الرغــم مــن ذلــك، فمــن غــ�� الممكــن عمليــا تقديــم تقديــر معقــول بشــأن ذلــك  �Åالمبالــغ المدرجــة المتعلقــة ببيانــات المجموعــة الماليــة الموحــدة حــ

التأث�� ح�� يتم ا¤نتهاء من مراجعة مفصلة.

أهم السياسات المحاسبية  .3

ام  �بيان ا�ل�
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعايــ�� الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومتطلبــات أحــكام القانــون ا¤تحــادي لدولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 
كــة أن يتم  كات") نافذاً بتاريــخ 1 يوليــو 2015. وتتوقع ال»� 2015 وتعدي¢تــه. أصبــح القانــون ا¤تحــادي لدولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 2015 ("قانــون الــ»�

ة ا¤نتقالية بتاريخ 30 يونيو 2017.  �� أو قبل نهاية الف�
ام به كام¢ً �� � �ا¤ل�

أسس إعداد البيانات المالية
� تــم إظهارهــا بالقيمــة العادلــة. تعتمــد التكلفــة 

�تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا بعــض ا¤¶دوات الماليــة والــ�
التاريخيــة عمومــاً عــµ القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع لقــاء الموجــودات. القيمــة العادلــة هــو الســعر المحصــل مــن بيــع أحــد الموجــودات أو الســعر المدفــوع لنقــل 
ة أو مقــدر باســتخدام تقنيــة تقييــم  � تاريــخ القيــاس، بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك الســعر م¢حــظ مبــا��

� الســوق ��
�� � �Åالمشــارك � �Åمعاملــة منظمــة بــ �

ام �� � �ا¤لــ�
أخرى. 
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فيما يµ� السياسات المحاسبية الهامة.

أسس توحيد البيانات المالية

� بيــان الدخــل الموحــد اعتبــاراً 
كات التابعــة �� كاتهــا التابعــة ("المجموعــة")، وتـُـدرج نتائــج أعمــال هــذه الــ»� كــة ا¤¶م و�� تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة لل»�

كات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ ا¤ســتحواذ، فهــو التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المجموعــة عــµ الســيطرة  مــن تاريــخ التأســيس أو التملــك حــ�� تاريــخ ا¤ســتبعاد. يتــم توحيــد الــ»�
كاتها التابعة عند التوحيد. كة و�� � ال»� �Åتاريخ توقف تلك السيطرة. يتم حذف جميع ا¤¶رصدة والمعام¢ت الجوهرية وا¤¶رباح ب �ويستمر توحيدها ح�

� ا¤ســتثمار، ولديهــا 
ة لقــاء مشــاركتها �� � العوائــد المتغــ��

تتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون للمجموعــة ســلطة عــµ الجهــة المســتثمر فيهــا، أو لديهــا تعــرض أو حقــوق ��
القدرة عµ استخدام سلطتها للتأث�� عµ قيمة عائدات المستثمر.

� بند أو أك�� من البنود المذكورة أع¢ه.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم سيطرتها من عدمه عµ الجهة المستثمر فيها اذا كان هناك ما يؤ�� اÊ تغ�� الحقائق والظروف ��

� بيــان الدخــل الموحــد 
� ¤ تمتلكهــا المجموعــة وقــد تــم عرضهــا منفصلــة ��

�� الموجــودات الــ�
تمثــل حقــوق ا¤¶طــراف غــ�� المســيطرة الجــزء مــن ا¤¶ربــاح أو الخســائر وصــا��

كة ا¤¶م.  � ال»�
�� � �Åالموحد بصورة منفصلة عن حقوق المساهم �Êبيان المركز الما �

وضمن حقوق الملكية ��

احتساب تاريخ المتاجرة 

يات  �اء ا¤¶صــل. إن المشــ� ام المجموعــة ببيــع أو �� � �اف بهــا بتاريــخ المتاجــرة أي تاريــخ الــ� �يات ومبيعــات الموجــودات الماليــة "بالطريقــة العاديــة" يتــم ا¤عــ� �إن جميــع مشــ�
ة زمنيــة محــددة حســب النظــام أو العــرف  �� تتطلــب توصيــل الموجــودات خــ¢ل فــ�

�يات أو المبيعــات للموجــودات الماليــة الــ� �أو المبيعــات بالطــرق العاديــة تمثــل المشــ�
� السوق.

المتبع ��

طريقة الفائدة الفعلية

� تخصهــا. نســبة الفائــدة 
�ات الــ� �� يتــم فيهــا احتســاب التكلفــة المطفــأة لــ¢¶داة المدينــة وتوزيــع أربــاح الفائــدة عــµ الفــ�

�طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي الطريقــة الــ�
� ذلــك جميــع الرســوم المدفوعــة 

� المســتقبل عــ�� المــدة المتوقعــة لــ¢¶داة المدينــة (بمــا ��
� يتــم فيهــا خصــم النقــد المقــدر اســت¢مه ��

�الفعليــة هــي تحديــداً النســبة الــ�
� القيمــة 

ة أقــ¿، إÊ صــا�� �� تُشــكل جــزءاً مــن نســبة الفائــدة الفعليــة، وتكاليــف المعاملــة وعــ¢وات أخــرى أو خصومــات) أو (أينمــا كان مناســباً) عــ�� فــ�
�أو المســتلمة الــ�

اف بالدخــل أو المصاريــف بنــاء عــµ نســبة فائــدة فعليــة لــ¢¶دوات المدينــة خــ¢ف تلــك ا¤¶دوات الماليــة المصنفــة كمحتفــظ  �. ويتــم ا¤عــ� �
¶�اف المبــد �يــة عنــد ا¤عــ� �الدف�

بها للتجارة.

الموجودات المالية

� حسب الفئات التالية: 
¶�اف المبد �تصنف المجموعة موجوداتها المالية عند ا¤ع�

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة   -  
� أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر

استثمارات ��   -  
قروض وسلفيات   -  

استثمارات متاحة للبيع   -  

. �
¶�اف المبد �ويعتمد التصنيف عµ طبيعة وغرض الموجودات المالية ويتم تحديده وقت ا¤ع�

� أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خ¦ل ا��رباح والخسائر
ا�ستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة واستثمارات �

ــات  ــاح مــن تقلب ــق أرب اؤهــا أساســاً لتحقي ــم �� � يت
�ــ� ــك ا¤ســتثمارات المســتحوذة أو ال ــة تل � ا¤¶وراق المالي

ــا للمتاجــرة وا¤ســتثمارات �� ــل ا¤ســتثمارات المحتفــظ به تمث
. إن القيمــة العادلــة ل¢ســتثمارات تحــت هــذا التصنيــف يمكــن قياســها بصــورة يمكــن ا¤عتمــاد عليهــا وأن ا¤¶ربــاح والخســائر الناتجــة مــن  ا¤¶ســعار عــµ المــدى القصــ��

� ظهرت خ¢لها.
�ة ال� �� الف�

� بيان الدخل الموحد ��
� القيمة العادلة يتم ادراجها ��

ات �� التغ��

اء المرتبطة با¤ستثمار. � بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع باستثناء كافة تكاليف ال»�
¶�اف المبد �تدرج هذه ا¤ستثمارات عند ا¤ع�

� تحتســب بنــاًء عــµ آخــر ســعر 
�، يتــم قيــاس هــذه ا¤ســتثمارات بالقيمــة العادلــة. يتــم تقييــم اســتثمارات ا¤¶وراق الماليــة بالقيمــة العادلــة والــ� �

¶�وبعــد ا¤عتـــراف المبــد
� حالــة عــدم توفــر قيمــة ســوقية لهــذه ا¤ســتثمارات، يتــم احتســاب القيمــة العادلــة بالمقارنــة مــع ســعر الســوق 

� ا¤¶ســواق الماليــة المعتمــدة. ��
طلــب ل¢¶ســهم المدرجــة ��

نمــاذج تســع��  أو  المخصومــة  النقديــة  التدفقــات  باســتخدام طريقــة  أو  تقييمهــا  يتــم   �
�الــ� لــ¢¶داة  المشــابهة بشــكل جوهــري  أو  المماثلــة  الماليــة  لــ¢¶دوات 

الخيارات أو أي طريقة تقييم أخرى معتمدة. 

� طــرأ فيهــا 
�ة الــ� �� أوراق ماليــة ضمــن بيــان الدخــل الموحــد للفــ�

� القيمــة العادلــة ل¢ســتثمارات المصنفــة كاســتثمارات ��
تُــدرج ا¤¶ربــاح والخســائر الناتجــة مــن التغــ�� ��

� بيان الدخل الموحد.
. يتم إدراج توزيعات ا¤¶رباح والفوائد وا́¤يرادات ا¤¶خرى المتحققة من هذه ا¤ستثمارات �� التغ��
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قروض وسلفيات 
� الســوق تســمى قــروض وســلفيات. يتــم احتســاب القــروض 

� ليســت متدأولــة ��
�� لديهــا جــدول دفعــات ثابتــة أو محــددة والــ�

�إن ا¤¶دوات الماليــة غــ�� المشــتقة والــ�
� نهايــة 

والســلفيات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــاً أي مخصــص مطلــوب ¤نخفــاض القيمــة اســتناداً إÊ مراجعــة كافــة المبالــغ القائمــة ��
هــا  � تعت��

�� برصــد مخصصــات محــددة مقابــل القــروض والســلفيات المقدمــة للعمــ¢ء الــ�
�üالمكتســبة. تعتمــد المجموعــة سياســة تقــ �الســنة متضمنــاً ا́¤يــرادات غــ�

داد هذه المبالغ. �� حالة استنفاذ ا́¤دارة لكافة السبل الممكنة ¤س�
� تحصيلها. يتم شطب القروض والسلفيات فقط ��

ا́¤دارة أرصدة مشكوك ��

 �
� قيمــة القــروض يغطــي أيضــاً الخســائر حينمــا يكــون هنــاك دليــل مــادي عــµ وجــود خســائر محتملــة ضمــن مكونــات محفظــة القــروض ��

إن مخصــص ا¤نخفــاض ��
� تعكــس المنــاخ ا¤قتصــادي الــذي يعمــل فيــه 

�. تــم تقديــر خســائر مكونــات محفظــة القــروض بنــاًء عــµ النمــاذج الســابقة للخســائر والــ� �Êتاريــخ إعــداد التقريــر المــا
ضون. �المق�

ا�ستثمارات المتاحة للبيع
ــة أو قــروض وســلفيات أو  ــة كاســتثمارات ا¤¶وراق المالي ــة أو غــ�� مصنف ــا مصنفــة ضمــن هــذه الفئ ــع هــي ليســت مشــتقات، إم ــة المتاحــة للبي إن الموجــودات المالي
ــة  ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــة. يت ــة العادل ــع بالقيم ــة للبي ــتثمارات المتاح ــم إدراج ا¤س ، يت �

¶�ــد اف المب �ــ� ــد ا¤ع ــتحقاق. بع ــخ ا¤س ــ�� تاري ــا ح ــظ به ــتثمارات محتف اس
� ا¤¶ســواق الماليــة وفقــاً لســعر ا́¤قفــال بتاريــخ إعــداد التقريــر المــاÊ� المعــدل 

� ا¤¶ســواق الماليــة النشــطة بالرجــوع إÊ ا¤¶ســعار المتدأولــة ��
ل¢ســتثمارات المتدأولــة ��

¤عتبارات نقص السيولة والتكاليف ا¤خرى ال¢زمة لتحقق قيمة ا¤¶صل.

� أي مــن ا¤¶ســواق الماليــة، يتــم احتســاب 
� ســوق نشــط، أو يتــم تدأولهــا بصــورة محــدودة أو إذا كانــت غــ�� مدرجــة ��

عندمــا تكــون هــذه ا¤ســتثمارات غــ�� مدرجــة ��
� الســوق ¤¶داة ماليــة مماثلــة أو شــبيهة لهــا بشــكل جوهــري أو باســتخدام عوامــل الربــح، التدفقــات 

القيمــة العادلــة لهــذه ا¤ســتثمارات بالرجــوع إÊ القيمــة الســائدة ��
اء تمــت حديثــا أو بمبلــغ البيــع المتوقــع لهــذه  � عمليــات دمــج و��

� ا¤عتبــار عوامــل مماثلــة مســتخدمة �� �Åتأخــذ بعــ �
�النقديــة المتوقعــة والمضاعفــات المتعــددة الــ�

� قيمتها.
� ¤ يمكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض ��

�اء. يتم إدراج ا¤ستثمارات ال� ا¤ستثمارات إذا كان هناك مفأوضات لل»�

� بيــان الدخــل الشــامل ا¤¶خــر ضمــن بنــد احتياطــي إعــادة تقييــم 
� القيمــة العادلــة ل¢ســتثمارات المتاحــة للبيــع ��

ات �� ّ تقيــد ا¤¶ربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغــ��
ــاح أو الخســائر  � ا¤¶رب

ــل صــا�� ــم تحوي ــة، يت ــة أحــد الموجــودات المالي � قيم
ــاض �� ــد حصــول انخف ــة بشــطب ا¤ســتثمار أو عن ك ــوم ال»� ــا تق ــا عندم ا¤ســتثمارات. أم

� مخصص إعادة تقييم ا¤ستثمار إÊ بيان الدخل الموحد لتلك السنة.
� سبق إدراجها ��

�اكمة وال� �الم�

� احتياطي إعادة تقييم ا¤ستثمارات قيد التحقق.
� القيمة المدرجة سابقاً من خ¢ل بيان الدخل الموحد بل كزيادة ��

¤ تسجل عكوسات خسائر ا¤نخفاض ��

المشتقات
ة ماليــة. الربــح أو الخســارة  �يتــم التســجيل ا¤¶وÊ� للمشــتقات بالقيمــة العادلــة بتاريــخ أبــرام عقــود المشــتقات و¤حقــاً يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة بنهايــة كل فــ�
ة ضمــن ا¤¶ربــاح أو الخســائر إ¤ اذا كانــت المشــتقات مخصصــة ومفعلــة كأداة تحــوط، حيــث يتــم تحديــد وقــت التســجيل بحســاب ا¤ربــاح  الناتجــة يتــم تســجيلها مبــا��

أو الخسائر با¤عتماد عµ طبيعة ع¢قة التحوط.

اف بالموجودات المالية �إلغاء ا�ع�
، أو عندمــا تقــوم  �Êفقــط عنــد انتهــاء الحــق المتعاقــد عليــه المتعلــق باســت¢م التدفقــات النقديــة مــن ا¤¶صــل المــا �Êاف بأصــل مــا �تقــوم المجموعــة بإلغــاء ا¤عــ�
المجموعــة بتحويــل ا¤¶صــل المــاÊ� وجميــع مخاطــر ومنافــع ملكيــة ا¤¶صــل بصــورة جوهريــة إÊ منشــأة أخــرى. إذا لــم تقــم المجموعــة بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع 
ــات  ــاح المحتجــزة عــµ ا¤¶صــل المــاÊ� والمطلوب ف المجموعــة بنســبة ا¤¶رب �ــه، تعــ� ــة ملكيت ــة واســتمرت بالتحكــم با¤¶صــل المحول ــة أو تحويلهــا بصــورة جوهري الملكي
ــإن المجموعــة تســتمر  ــة ا¤¶صــل المــاÊ� المحــول ف ــة بكافــة مخاطــر ومنافــع ملكي ــا. إذا احتفظــت المجموعــة بصــورة جوهري � قــد تدفعه

�ــ� المتعلقــة عــن ا¤¶مــوال ال
� المبالغ المحّصلة.

اض المضمون بالرهن عن صا�� �اف كذلك با¤ق� �اف با¤¶صل الماÊ� وا¤ع� �با¤ع�

يــة ل¢¶صــل ومجمــوع المبالــغ المقابلــة المقبوضــة والذمــم المدينــة  �� القيمــة الدف� �Åاف بالموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة كليــا، يقيــد بلفــرق بــ �عنــد إلغــاء ا¤عــ�
� بيان الدخل الموحد.

� حقوق الملكية ��
اكم �� �� الدخل الشامل ا¤¶خر والم�

ف بها سابقا �� �ومبلغ ا¤¶رباح أو الخسائر المع�

المطلوبات المالية
� كمطلوبات مالية اخرى. 

¶�اف المبد �تصنف المجموعة مطلوباتها المالية عند ا¤ع�

مطلوبات مالية أخرى
� ¤حقــاً يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة 

�تتضمــن المطلوبــات الماليــة ا¤¶خــرى الذمــم متوســطة ا¤¶جــل والذمــم الدائنــة وا¤¶رصــدة الدائنــة ا¤¶خــرى والــ�
الفائدة الفعلية.
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عقود الضمان الما��
� القيــام بدفعــات وقــت 

� تكبدهــا بســبب إخفــاق مديــن محــدد ��
�إن عقــد الضمــان المــاÊ� هــو العقــد الــذي يتطلــب مــن المصــدر تعويــض المالــك عــن الخســارة الــ�

استحقاقها بموجب أحكام أداة الدين.

� بالقيمــة العادلــة، وإذا لــم يتــم تقيمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــ¢ل ا¤¶ربــاح أو الخســائر، يتــم قياســها 
¶�تقــاس عقــود الضمــان المــاÊ� الصــادرة عــن المجموعــة بشــكل مبــد

بالقيمة ا¤¶عµ لـ:

� الدوÊ� رقم 37 المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة. ام بموجب العقد، كما هو محدد طبقا للمعيار المحاس�� � �مبلغ ا¤ل�  •  

اف بالدخل. �ف به طبقا لسياسات ا¤ع� �اكمي المع� �ورة، ا¤سته¢ك ال� � ناقص، عند ال¿�
¶�ف بها بشكل مبد �القيمة المع�  •  

اف بالمطلوبات المالية  �إلغاء ا�ع�
 � �Åاف بالفــرق بــ �اماتهــا أو إلغاؤهــا أو انتهــاء ص¢حيتهــا. يتــم ا¤عــ� � �اف بالمطلوبــات الماليــة، فقــط عندمــا يتــم إعفــاء المجموعــة مــن ال� �تقــوم المجموعــة بإلغــاء ا¤عــ�

� بيان الدخل الموحد.
اف بها والمقابل المدفوع أو واجب الدفع �� �� تم إلغاء ا¤ع�

�ية للمطلوبات المالية ال� �القيمة الدف�

كات زميلة «¬ �
ا�ستثمارات �

كات  � تؤثــر فيهــا المجموعــة مــن غــ�� الــ»�
�كــة الزميلــة هــي المنشــأة الــ� كات الزميلــة عــµ أســاس طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية. ال»� � الــ»�

يتــم إدراج ا¤ســتثمارات ��
� القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية ¤ســتثمار مــن غــ�� 

� القــدرة عــµ المســاهمة ��
كة. ويتمثــل التأثــ�� الكبــ�� �� �� المشــاريع المشــ�

التابعــة أو الحصــص ��
 �Êبيــان المركــز المــا �

كات الزميلــة �� � الــ»�
هــا عــµ هــذه السياســات. وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكيــة، تســّجل ا¤ســتثمارات �� اكــة مــع غ�� ان تكــون مســيطرة وحدهــا أو بال»�

كــة  � ال»�
كــة الزميلــة. تســجّل الخســائر �� � ا¤¶ربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل ا¤خــر لل»�

الموحــد بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا ¤حقــاً لتســجيل حصــة المجموعــة مــن صــا��
 �

� اســتثمارات المجموعــة ��
� تشــّكل، جوهريــاً، جــزءاً مــن صــا��

�كــة الزميلــة (وتتضمــن الفوائــد طويلــة ا¤¶جــل الــ� � هــذه ال»�
� تزيــد عــµ حصــة المجموعــة ��

�الزميلــة والــ�
كــة  كــة ملزمــة قانونيــاً أو تعاقديــا أو إذا قامــت بتقديــم دفعــات بالنيابــة عــن ال»� اف بالخســائر ا́¤ضافيــة فقــط إÊ الحــّد الــذي تكــون فيــه ال»� �كــة الزميلــة) ويتــم ا¤عــ� ال»�

الزميلة.

� القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات والمطلوبــات المحتملــة القابلــة للتحديــد 
� صــا��

اف كشــهرة بفائــض تكاليــف ا¤ســتحواذ عــµ حصــة المجموعــة �� �يتــم ا¤عــ�
ًة بفائــض حصــة المجموعــة  اف مبــا�� �يــة ل¢ســتثمار، يتــم ا¤عــ� �� تاريــخ ا¤ســتحواذ. تســّجل الشــهرة ضمــن القيمــة الدف�

ف بهــا كمــا �� �كــة الزميلــة والمعــ� والمتعلقــة بال»�
� القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة القابلة للتحديد عµ تكاليف ا¤ستحواذ ضمن بيان الدخل الموحد.

� صا��
��

اف بــأي خســارة مــن انخفــاض القيمة فيمــا يتعلــق باســتثمار المجموعة  �وري ا¤عــ� � الــدوÊ� رقــم 39 لتحديــد مــا إذا كان مــن الــ¿� يتــم تطبيــق متطلبــات المعيــار المحاســ��
ــم  ــدوÊ� رق ــار المحاســبة ال ــا لمعي ــة وفق � القيم

ــاض �� ــك الشــهرة) ل¢نخف � ذل
ــا �� ــة ل¢ســتثمار (بم ي �ــة الدف� ــل القيم ــار كام ــم اختب ورة، يت ــ¿� ــد ال ــة. وعن ــة زميل ك �� �

��
يــة، وتشــكل أي خســارة  �� ا¤ســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع) مــع قيمتــه الدف�

داد (أعــµ قيمــة �� �36 كأصــل واحــد مــن خــ¢ل مقارنــة المبلــغ القابــل ل¢ســ�
 �Êيــة ل¢ســتثمار. ومــن المســلم بــه أن أي عكــس خســارة انخفــاض يجــب أن تعالــج وفقــا لمعيــار المحاســبة الــدو �ف بهــا جــزءا مــن القيمــة الدف� �انخفــاض القيمــة المعــ�

داد ل¢ستثمار. �رقم 36 إÊ الحد الذي ازدادت به القيمة القابلة ل¢س�

� ذلــك 
كــة الزميلــة، تصنــف ا¤ســتثمارات المتبقيــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة �� � تلــك ال»�

كــة زميلــة ينتــج عنــه فقــدان المجموعــة للتأثــ�� الجوهــري �� عنــد اســتبعاد أيــة ��
يــة  �� القيمــة الدف� �Åالفــرق بــ � �Åرقــم39. ويتــم تضمــ �Êوفقــا لمعيــار المحاســبة الــدو �Êكأصــل مــا �

¶�اف المبــد �التاريــخ وتعتــ�� بالقيمــة العادلــة عنــد ا¤عــ�
ــوم  ــك ، تق ــة إÊ ذل ــة. با́¤ضاف ــة الزميل ك ــتبعاد ال»� ــن اس ــة ع ــارة الناتج ــح أو الخس ــد الرب � تحدي

ــة �� ــه العادل ــزة وقيمت ــدة المحتج ــµ الفائ ــة ع ــة الموزع ــة الزميل ك لل»�
كــة الزميلــة عــµ ا¤¶ســاس نفســه الــذي قــد يكــون مطلوبــا  � مــا يتعلــق بتلــك ال»�

� الدخــل الشــامل ا¤¶خــرى ��
اف بهــا �� �� ســبق ا¤عــ�

�المجموعــة باحتســاب جميــع المبالــغ الــ�
ف بهــا  �ة باســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة. وطبقــا لذلــك، إذا كان مــن المحتمــل إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المعــ� كــة الزميلــة مبــا�� إذا قامــت ال»�
كــة الزميلــة كربــح أو خســارة عنــد اســتبعاد الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة، تعيــد المجموعــة تصنيــف الربــح  � الدخــل الشــامل ا¤¶خــر عــن طريــق تلــك ال»�

ســابقا ��
كة الزميلة. ها الجوهري عµ تلك ال»� أو الخسارة من حقوق الملكية للربح أو الخسارة (كتعديل إعادة تصنيف) عندما تفقد المجموعة تأث��

عقود التأج��
وط عقــد ا¤يجــار نقــل كافــة مخاطــر  قدمــت المجموعــة خــ¢ل العــام خدمــات التأجــ�� بصفتهــا المؤجــر. تُصنــف عقــود ا́¤يجــار كعقــود إيجــار تمويليــة عندمــا تحقــق ��

ومنافع الملكية إÊ المستأجر، بينما يتم تصنيف جميع عقود ا́¤يجار ا¤¶خرى كعقود إيجار تشغيلية.

ــم  ــود ا́¤يجــار. يت � عق
ــة �� � اســتثمار المجموع

ــة صــا�� ــة بقيم ــم المدين ــن الذم ــµ� ضم ــود ا¤يجــار التموي ــن المســتأجرين بموجــب عق ــغ المســتحقة م ــد المبال ــم قي يت
ــق بعقــود  � اســتثمار المجموعــة المســتحق فيمــا يتعل

ــت عــµ صــا�� ــد دوري ثاب ات المحاســبية بحيــث تعكــس معــدل عائ �ــµ� إÊ الفــ� تخصيــص دخــل التأجــ�� التموي
ا́¤يجار.

ة ا¤¶وليــة  ة عقــد ا́¤يجــار ذات الصلــة. تضــاف التكاليــف المبــا�� �يتــم إثبــات دخــل ا́¤يجــار مــن عقــود ا́¤يجــار التشــغيلية عــµ أســاس القســط الثابــت عــµ مــدى فــ�
ة ا́¤يجار. �ف بها عµ أساس القسط الثابت عµ مدى ف� �ية ل¢¶صل المؤجر ومع� �� التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيµ� عµ القيمة الدف�

المتكبدة ��
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الشهرة
� تشــمل ســابقا الموجــودات 

�� يمكــن تحديدهــا (الــ�
�اء المحاســبية. يتضمــن ذلــك الموجــودات المحققــة والــ� يتــم المحاســبة عــµ دمــج ا¤¶عمــال باســتخدام طريقــة الــ»�

� إعــادة الهيكلــة المســتقبلية) ل¢¶عمــال المســتحوذة بالقيمــة العادلــة. يتــم إدراج 
امــات المحتملــة وتســتث�� � �� تشــمل ا¤ل�

�غــ�� الملموســة غــ�� المثبتــة) والمطلوبــات (الــ�
اة  �امــات المحتملــة المشــ� � �كــة مــن الموجــودات والمطلوبــات وا¤ل� � القيمــة العادلــة لحصــة ال»�

اء عــµ صــا�� � تكلفــة الــ»�
الشــهرة مبدئيــاً بالتكلفــة باعتبارهــا الفائــض ��

� قيمــة 
اكمــة نتيجــة انخفــاض القيمــة. يتــم اختبــار ا¤نخفــاض �� �، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــاً أيــة خســائر م� �

¶�اف المبــد �� يمكــن تحديدهــا. وبعــد ا¤عــ�
�والــ�

ات تش�� إÊ إمكانية انخفاض قيمة الشهرة.  ة أقل من ذلك عند وجود أية أحداث أو تغ�� �الشهرة سنوياً أو بف�

الممتلكات والمعدات
اجــع القيمــة لشــطب التكلفــة أو  �اف ب� �اكمــة ل¢نخفــاض. ويتــم ا¤عــ� �اكــم وأي خســائر م� �يتــم إدراج الممتلــكات والمعــدات بســعر التكلفــة بعــد طــرح ا¤ســته¢ك الم�
ة الخدمــة المتوقعــة، وذلــك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت. تتــم مراجعــة العمــر ا́¤نتاجــي المقــدر والعمــر  �) ناقــص مــدى فــ� �

�Éتقييــم الموجــودات (باســتثناء ا¤¶را
. ويتــم تقييــم ا¤ســته¢ك عــµ أســاس القســط  �µأســاس مســتقب µالتقديــر المحتســب عــ �

ات �� ة كل تقريــر مــع أثــر أي تغــ�� �� نهايــة فــ�
� وطريقــة ا¤ســته¢ك ��

�Éا �ا¤فــ�
: �µات المقدرة ¤ستعمالها كما ي �� للموجودات عµ أساس الف�

�Éا �الثابت عµ مدى العمر ا¤ف�

1 – 5 سنوات � مستأجرة   
��أثاث وتحسينات عµ مبا

3 – 5 سنوات أجهزة مكتبية، أجهزة حاسب اÊ� و برامج   
4 سنوات سيارات     

40 سنة      �
��مبا

اف بــأي مــن عنــاó الممتلــكات والمعــدات عنــد ا¤ســتبعاد أو عندمــا يكــون مــن غــ�� المتوقــع تحقيــق فوائــد اقتصاديــة مــن جــراء ا¤ســتخدام المتواصــل  �يتــم إلغــاء ا¤عــ�
 �

يــة ل¢¶صــل ويتــم تســجيلها �� �� المتحصــل مــن البيــع والقيمــة الدف� �Åل¢¶صــل. تحــدد ا¤¶ربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد أو بيــع أي مــن ا¤¶¤ت والمعــدات بالفــرق بــ
بيان الدخل الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات غ�� المالية
� قيمتــه. وإن وجــد أي دليــل عــµ ذلــك، أو عندمــا 

تجــري المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر تقييًمــا تبحــث فيــه عــن وجــود دليــل يفيــد بتعــرض أي مــن الموجــودات ¤نخفــاض ��
داد القيمــة العادلــة ل¢¶صــل  �داد. يمثــل مبلــغ ا¤¶صــل القابــل ل¢ســ� �� القيمــة، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ القابــل ل¢ســ�

يتطلــب إجــراء اختبــار ســنوي ل¢نخفــاض ��
داد،  �أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــاُ تكاليــف البيــع وقيمتــه المســتخدمة أيهمــا أعــµ. عندمــا يتجــأوز المبلــغ المــدرج ل¢¶صــل أو وحــدة توليــد النقــد المبلــغ القابــل ل¢ســ�

� بيان الدخل الموحد.
اف بخسائر انخفاض القيمة �� �داد. ويتم ا¤ع� �� القيمة ويتم تخفيضه إÊ المبلغ القابل ل¢س�

يعت�� ا¤¶صل منخفضاً ��

يبــة والــذي يعكــس  ويتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية للقيمــة العادلــة الحاليــة لهــا أثنــاء تقييــم القيمــة المســتخدمة باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل ال¿�
تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المقتــ¿ة عــµ ا¤¶صــل. أثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف البيــع، يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم 

ات القيمة العادلة المتوفرة ا¤¶خرى. كات التابعة المتدأولة للعموم أو مؤ�� المناسب. يتم تثبيت هذه ا¤حتسابات بمضاعفات، تقييم أسعار أسهم ال»�

� القيمــة المثبتــة ســابقاً ربمــا لــم تعــد 
اً بــأن خســائر ا¤نخفــاض �� بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة، يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ التقريــر فيمــا إذا كان هنــاك مــؤ��

 �
موجــودة أو انخفضــت. وتقــوم المجموعــة عنــد وجــود ذلــك المــؤ�� بتقييــم المبلــغ الممكــن تحصيلــه ل¢¶صــل أو وحــدة توليــد النقــد. يتــم عكــس خســائر ا¤نخفــاض ��

ة.  � القيمــة ا¤¶خــ��
اضــات المســتخدمة لتحديــد مبلــغ ا¤¶صــل الممكــن تحصيلــه منــذ تثبيــت خســائر ا¤نخفــاض �� �� ا¤ف�

القيمــة المثبتــة ســابقاً فقــط إذا كان هنــاك تغــ�� ��
ــده، بعــد طــرح  ــذي ســيتم تحدي ــغ المــدرج ال ــد عــن المبل ــه، أو يزي ــغ الممكــن تحصيل ــة ل¢¶صــل عــن المبل ي �ــد القيمــة الدف� ــ|� ¤ تزي ــة العكــس محــدودة ل إن عملي

� بيان الدخل الموحد.
اف بذلك العكس �� �� سنوات سابقة. يتم ا¤ع�

� القيمة ل¢¶صل ��
اف بخسارة ا¤نخفاض �� �ا¤سته¢ك، إذا لم يتم ا¤ع�

ات المستقبلية. �� الف�
� قيمة الشهرة ��

¤ يمكن عكس خسائر ا¤نخفاض ��

اف بالدخل �ا�ع�
اف بهــا باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة إ¤ إذا كان مشــكوكاً  �� تعتــ�� جــزءاً مــن العائــد الفعــµ� ل¢¶صــل المــاÊ� يتــم ا¤عــ�

�إن إيــرادات الفوائــد با́¤ضافــة إÊ الرســوم الــ�
اف بإيرادات الفوائد عندما تصبح الموجودات المالية منخفضة القيمة. �� تحصيلها. يتم تعليق ا¤ع�

��

 Êط أن يكــون مــن المحتمــل أن المنافــع ا¤قتصاديــة ســوف تتدفــق إ � اســت¢م الدفعــات (��
�� � �Åتقيــد إيــرادات أربــاح ا¤ســتثمارات عندمــا يتــم التأكــد مــن حــق المســاهم

المجموعة وا́¤يرادات والتكاليف، إن وجدت، يمكن قياسها بشكل يمكن ا¤عتماد عليه).

� تاريخ حدوث المعاملة.
يتم احتساب الرسوم والعمو¤ت والمصاريف ��
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المخصصات 
� أو اســتنتاجي) نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يطلــب مــن المجموعــة تســوية 

��ام عــµ المجموعــة (قانــو � �اف بالمخصصــات عندمــا يكــون هنــاك الــ� �يتــم ا¤عــ�
امــات  � �ف بهــا كمخصــص تعــد أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســديد ا¤ل� �ام بشــكل يعتمــد عليــه. إن القيمــة المعــ� � �ام ويكــون با́¤مــكان تقديــر مبلــغ ا¤لــ� � �ا¤لــ�
امــات. عنــد قيــاس المخصــص عــµ أســاس التدفــق  � �� ا¤عتبــار المخاطــر والتقديــرات غــ�� المؤكــدة المحيطــة با¤ل� �Åة المحاســبية، مــع ا¤¶خــذ بعــ �� نهايــة الفــ�

الحاليــة كمــا ��
يــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة (عندمــا يكــون أثــر القيمــة الزمنيــة للمــال جوهريــا). عنــد  �، فــإن قيمتــه الدف� �Êام الحــا � �النقــدي المقــدر لتســديد ا¤لــ�
ام مــن طــرف ثالــث، فإنــه يتــم تســجيل المبالــغ المدينــة كأصــل إذا مــا تــم التأكــد فعــ¢ً  � �داد بعــض أو جميــع المنافــع ا¤قتصاديــة المطلوبــة لتســديد ا¤لــ� �توقــع اســ�

من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.

دفعات ع½ أساس ا��سهم
� المجموعــة مكافــآت عــµ شــكل تعويضــات حســب قيمــة ا¤¶ســهم حيــث يقــدم الموظفــون الخدمــات مقابــل 

�� ( � �Åمــن ضمنهــم كبــار المســؤول) � �Åيتلقــى بعــض الموظفــ
أدوات حقوق الملكية ("معام¢ت عµ أساس أسهم الملكية")

معام¦ت ع½ أساس أسهم الملكية 
� يتــم قياســها بالرجــوع إÊ القيمــة العادلــة بتاريــخ منــح المكافــآت. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام  �Åأســاس أســهم الملكيــة مــع الموظفــ µإن تكلفــة المعامــ¢ت عــ

� إيضاح رقم 18.
نموذج تسع�� مناسب، تفاصيل إضافية تم بيانها ��

 � �Åوط ا¤¶داء وتنتهــي بتاريــخ اســتحقاق المكافــأة للموظفــ � أنجــزت فيهــا ��
�ة الــ� �� الحقــوق، عــµ مــدى الفــ�

يتــم تثبيــت تكلفــة المعامــ¢ت ، با́¤ضافــة للزيــادة المقابلــة ��
("تاريــخ ا¤ســتحقاق"). إن المــ¿وف الــكµ� المثبــت عــن معامــ¢ت عــµ أســاس أســهم الملكيــة بتاريــخ كل تقريــر حــ�� تاريــخ ا¤ســتحقاق، يعكــس المجــال الــذي انتهــت 
� ســيتم منحهــا عنــد ا¤ســتحقاق. إن المبلــغ المــ¿وف أو المحــول إÊ بيــان ا́¤يــرادات الموحــد 

�ة المنــح والتقديــر ا¤¶مثــل للمجموعــة لعــدد أدوات الحقــوق الــ� �فيــه فــ�
 �

�اف بــأي مصاريــف للمكافــآت الــ� �ة. لــم يتــم ا¤عــ� �� بدايــة ونهايــة الفــ�
� المــ¿وف الــكµ� المثبــت ��

� يمثــل الحركــة �� �Åة والمســجلة ضمــن رواتــب ومنافــع الموظفــ �للفــ�
. �

¶�لم تستحق بشكل نها

 �Åمنافع نهاية الخدمة للموظف
. تســتند المبالــغ المســتحقة الدفــع عــن هــذه المنافــع عــµ الراتــب  � �Åتقــوم المجموعــة بتكويــن مخصصــات للمبالــغ الواجبــة الدفــع لقــاء منافــع نهايــة الخدمــة للموظفــ

ة الخدمة. �ة الخدمة. يؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه المنافع عµ مدى ف� �� خضوعاً ́¤تمام الحد ا¤¶د�� من ف� �Åوطول مدة الخدمة للموظف �
¶�النها

ــة العامــة للمعاشــات  ــل الهيئ ــم تأسيســه مــن قب � صنــدوق تقاعــد ت
ــة المتحــدة، تقــدم المجموعــة مســاهمات �� ــة ا́¤مــارات العربي � دول

� مواطــ�� �Åبخصــوص الموظفــ
ــة  ــات المجموع ام � �ــ¿ ال� . تقت � �Åــ ــب الموظف ــن روات ــبة م ــب كنس ــنة 1999 وتحتس ــم 7 لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة الم ــون دول ــا لقان ــة طبق ــات ا¤جتماعي والتأمين

� تحّمل للمصاريف عند استحقاقها.
�عµ هذه المساهمات وال�

المعام¦ت بالعم¦ت ا��جنبية
ــة  ــة ("العمل ك ــا ال»� ــل فيه � تعم

�ــ� ــة ال ــة ا¤قتصادي � البيئ
ــية �� ــة الرئيس ــتخدام العمل ــة باس كات المجموع ــن �� ــن كل م ــة م ــات المالي � البيان

ــة �� ــود المدرج ــاس البن تق
كة.  المستخدمة"). تعرض البيانات المالية الموحدة بدرهم دولة ا¤مارات العربية المتحدة وهي العملة المستخدمة لل»�

� تاريــخ بيــان المركــز 
� تاريــخ بيــان المركــز المــاÊ� إÊ الدرهــم بموجــب أســعار الــ¿ف الســائدة ��

يتــم ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــ¢ت ا¤¶جنبيــة ��
� سعر ال¿ف ضمن بيان الدخل الموحد.

. يتم إظهار ا¤¶رباح أو الخسائر الناتجة عن التغي�� �� �Êالما

. ويتــم تحويــل نتائــج عملياتهــا باســتخدام  �Êكات التابعــة عنــد التوحيــد باســتخدام أســعار الــ¿ف الســائدة بتاريــخ التقريــر المــا يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات الــ»�
ة ضمــن  متوســط أســعار الــ¿ف لتلــك الســنة. تــدرج فروقــات العمــ¢ت ا¤جنبيــة الناتجــة عــن توحيــد البيانــات الماليــة والمحاســبة عــµ أســاس حقــوق الملكيــة مبــا��

الدخل الشامل (موزعة إÊ ا¤¶طراف غ�� المسيطرة إن كان مناسباً).

� حقــوق الملكيــة والمتعلــق بتلــك العمليــات 
� بنــد منفصــل ��

اكــم �� �� الدخــل الشــامل ا¤¶خــر والم�
ف بــه �� �عنــد بيــع منشــأة أجنبيــة فــإن المبلــغ المجمــوع المؤجــل المعــ�

� بيان الدخل الموحد كجزء من ا¤¶رباح أو الخسائر عند البيـع.
اف به �� �ا¤¶جنبية المحددة يتم ا¤ع�

النقد و ما يعادله
� تستحق خ¢ل 90 يوم أو أقل.

�ة ا¤¶جل ال� � ا́¤يداعات النقدية وا́¤يداعات قص��
يتمثل النقد وما يعادله ¤¶غراض بيان التدفقات النقدية الموحد ��

أسهم الخزينة
اف بأيــة خســائر  �يتــم خصــم اســتثمارات ا¤¶ســهم المســتحوذة (أســهم الخزينــة) مــن حقــوق الملكيــة وتحتســب عــµ أســاس المتوســط المرجــح للتكلفــة. لــم يتــم ا¤عــ�

اء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التابعة للمجموعة. � بيان الدخل عند ��
أو أرباح ��
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اضات المحاسبية الهامة والمصادر ا��ساسية للتقديرات غ�� المؤكدة �4. ا�ف�

يــة للموجــودات والمطلوبــات لعــدم وجــود  �اضــات للقيمــة الدف� �� طــور تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، يتطلــب مــن ا́¤دارة القيــام بأحــكام، وتقديــرات واف�
��

ة التاريخيــة والعوامــل ا¤¶خــرى ذات الع¢قــة. إن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن  اضــات عــµ أســاس الخــ�� �مصــادر أخــرى مؤكــدة. يتــم تحديــد هــذه التقديــرات وا¤ف�
هذه التقديرات.

ــم هــذه  ــا إعــادة تقيي ــم فيه � يت
�ــ� ة ال �� الفــ�

ــرات المحاســبية �� ــ¢ت عــµ التقدي اف بالتعدي �ــم ا¤عــ� اضــات بشــكل مســتمر. يت �ــرات وا¤ف� ــم مراجعــة هــذه التقدي يت
� حالــة كــون التعديــ¢ت الناتجــة عــن إعــادة تقييــم التقديــرات 

ة فقــط. أمــا �� �� حالــة أن التعديــ¢ت الناتجــة عــن إعــادة التقييــم تؤثــر عــµ تلــك الفــ�
التقديــرات وذلــك ��

ات الحالية والمستقبلية. �� الف�
ات المستقبلية فيتم تسجيلها �� �ة الحالية والف� �� الف�

تؤثر ��

� تطبيق السياسات المحاسبية
التقديرات الهامة �

 µا جوهريــا عــ � لهــا تأثــ��
�� عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والــ�

� اســتخدمتها ا́¤دارة ��
�� تتضمــن تقديــرات، الــ�

�فيمــا يــµ� ا¤¶مــور المهمــة، غــ�� تلــك الــ�
� البيانات المالية الموحدة.

ف بها �� �القيم المع�

مبدأ ا�ستمرارية
� تنفيــذ 

� تمكنهــا مــن ا¤ســتمرار ��
�قامــت ا́¤دارة بتقييــم قــدرة المجموعــة عــµ ا¤ســتمرار كمنشــأة مســتمرة، وتكونــت لديهــا قناعــة بــأن المجموعــة لديهــا مــن المــوارد الــ�

أعمالهــا للمســتقبل المنظــور. وعــ¢وة عــµ ذلــك، فــإن ا́¤دارة ليســت عــµ علــم بــأي شــكوك حقيقيــة مــن شــأنها الحــد مــن قــدرة المجموعــة لمواصلــة العمــل كمنشــأة 
مستمرة. ولذلك، فإن البيانات المالية الموحدة ¤ يزال يتم إعدادها عµ أساس مبدأ ا¤ستمرارية.

تصنيف الموجودات المالية
� إيضــاح السياســات المحاســبية الهامــة، عــµ طبيعــة الموجــودات الماليــة والغــرض منهــا، ويتــم تحديــد ذلــك 

� الفئــات المبينــة ��
يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة، ��

اضات من قبل ا́¤دارة. �� الذي يتطلب ممارسة ا¤ف�
¶�اف المبد �التصنيف وقت ا¤ع�

القيمة العادلة ل¦�دوات المالية
� ا¤¶ســواق الماليــة النشــطة باســتخدام 

� بيــان المركــز المــاÊ� الموحــد وغــ�� المدرجـــة ��
يتــم تحديــد القيــم العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المســجلة ��

� تتضمــن اســتخدام نمــاذج حســابية. ويتــم اســتنباط مدخــ¢ت هــذه النمــاذج مــن بيانــات الســوق الملحوظــة، إن أمكــن، ولكــن عنــد عــدم 
�تقنيــات مختلفــة للتقييــم والــ�

اضــات اعتبــارات الســيولة ومدخــ¢ت النمــوذج مثــل تقديــرات  �اضــات لتقديــر القيــم العادلــة. وتتضمــن هــذه ا¤ف� �توافــر بيانــات الســوق الملحوظــة، يجــب القيــام باف�
ا¤رتباط والتّقّلب لمشتقات غ�� مؤرخة.

� قيمة القروض والسلفيات وعقود ا�يجار التموي½�
خسائر ا�نخفاض �

وري تســجيل  � قيمــة القــروض والســلفيات وعقــود ا¤يجــار التمويــµ� بتاريــخ كل تقريــر مــاÊ� لتقييــم مــا إذا كان مــن الــ¿�
تقــوم ا́¤دارة بمراجعــة خســائر ا¤نخفــاض ��

ــة  ــات النقدي ــت التدفق ــة ووق ــم قيم � تقيي
ــا �� ــن ا́¤دارة مطلوب ــر م ــون التقدي ــوص، يك ــه الخص ــµ وج ــد. وع ــل الموح ــان الدخ � بي

ــة �� � القيم
ــاض �� ــص ل¢نخف مخص

اضــات بشــأن عــدد العوامــل وقــد تختلــف النتائــج الواقعيــة، ا¤¶مــر الــذي  �المســتقبلية عنــد تحديــد حجــم المخصــص المطلــوب. وتعتمــد تلــك التقديــرات عــµ ا¤ف�
ات مستقبلية عµ المخصص. تغ��

ــل التعــرض (يتضمــن  � القيمــة مقاب
ــة الهامــة، فــإن المجموعــة أخــذت أيضــاً مخصــص شــامل ل¢نخفــاض �� ــل ا¤¶رصــدة الفردي وإضافــة إÊ مخصصــات محــددة مقاب

المتطلبــات ذات الصلــة بالمــ¿ف المركــزي ل́¢مــارات العربيــة المتحــدة) والــذي تحمــل خطــر كبــ�� عنــد عــدم القــدرة عــµ الســداد أكــ�� ممــا كانــت عليــه عندمــا تــم 
منحها أو¤، عµ الرغم من أنها غ�� محددة بشكل خاص عµ أنها منخفضة القيمة.

انخفاض قيمة ا�ستثمارات المتاحة للبيع
تجري المجموعة بتاريخ كل تقرير تقييمات تحدد إذا كان هناك دلي¢ موضوعيا عµ أن استثمارات متاحة للبيع فردية أو جماعية قد تعرضت ¤نخفاض القيمة.

ــة  � القيم
ــة انخفــاض مطــول أو جوهــري �� ــاض القيم ــل الموضوعــي ¤نخف ــع، يتضمــن الدلي ــة المدرجــة كاســتثمارات متاحــة للبي وبالنســبة ¤ســتثمارات حقــوق الملكي

� تكلفــة ا¤ســتحواذ والقيمــة العادلــة  �Åاكمــة – المقاســة كفــرق بــ �العادلــة ل¢ســتثمار أقــل مــن التكلفــة. وعنــد وجــود دليــل عــµ انخفــاض القيمــة، فــإن الخســارة الم�
� بيــان الدخــل الموحــد – يتــم شــطبها مــن حقــوق الملكيــة وإعــادة 

� وقــت ســابق ��
ف بهــا �� �� القيمــة عــµ تلــك ا¤ســتثمارات المعــ�

الحاليــة، ناقــص أي خســارة انخفــاض ��
اف  �� القيمــة عــµ اســتثمارات حقــوق الملكيــة خــ¢ل بيــان الدخــل الموحــد. يتــم ا¤عــ�

� بيــان الدخــل الموحــد. ¤ يتــم عكــس أيــة خســائر انخفــاض ��
اف بهــا �� �ا¤عــ�

� الدخل الشامل ا¤¶خر تحت بند "احتيـاطي إعادة تقييم ا¤ستثمارات".
� القيمة العادلة لتلك ا¤ستثمارات ��

بالزيادات ال¢حقة ��

� القيمــة بنــاء عــµ نفــس المعايــ�� كموجــودات ماليــة محملــة بالتكلفــة المطفــأة. وتســتمر الفائــدة 
� حالــة أدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع، يتــم تقييــم النقــص ��

و��
ــة ¤¶داة  ــة العادل � حــال زادت القيم

ــدة. و�� ــراد الفائ ــن إي ــا كجــزء م ــم إدراجه ــة المخفضــة ل¢¶صــل ويت ي �ــة الدف� ــة عــµ القيم ــة ا¤¶صلي ــدة الفعلي ــة بنســبة الفائ اكم �م�
� الدخــل الموحــد، يتــم  �Åبــ �

اف بخســارة انخفــاض القيمــة �� �� ســنوات ¤حقــة، وكان مــن الممكــن نســب الزيــادة بشــكل موضوعــي إÊ حــدث تــم بعــد ا¤عــ�
المداينــة، ��

عكس خسارة انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.
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2016 

2015 

التقديرات غ�� المؤكدة 

ية للموجودات والمطلوبات خ¢ل السنة المالية القادمة.  �مخاطرة عالية قد تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدف�

� ا��سهم غ�� المدرجة
تقييم ا�ستثمارات �

: �µواحداً مما ي µالمدرجة بشكل طبيعي ع �ا¤¶سهم غ� �
يستند تقييم ا¤ستثمارات ��

� أطراف مستقلة المصالح �Åصفقات سوق حديثة ب  •  

القيمة العادلة الحالية ¤¶داة أخرى مماثلة بشكل كب��  •  
التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بنسب متداولة ومعمول بها لبنود تتضمن نفس ا¤¶حكام وخصائص المخاطر  •  

نماذج تقييم أخرى  •  

ويتطلــب تحديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل الخصــم ¤¶ســهم اســتثمارات الملكيــة غــ�� المدرجــة إجــراء تقييــم جوهــري. وتقــدر المجموعــة أســاليب التقييــم بصــورة 
هــا مــن بيانــات الســوق المتاحــة  � ا¤¶داة نفســها أو غ��

دوريــة وتجــري اختبــارات عليهــا للتأكــد مــن صحتهــا باســتخدام أســعار مــن معامــ¢ت الســوق الحاليــة ملحوظــة ��
الممكن م¢حظتها.

القيمة العادلة ل¦�دوات المالية  .5

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التاÊ� لتحديد والكشف عن القيمة العادلة ل¢¶دوات المالية حسب أسلوب التقييم :
� أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة ؛

المستوى 1 : أسعار (غ�� معدلة) مدرجة ��  -  
� ملحوظة، إما بشكل مبا�� أو غ�� مبا�� ؛ 

�المستوى 2 : أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخ¢ت لها تأث�� جوهري  عµ القيمة العادلة المسجلة ال�  -  
� السوق.

� ¤ تستند عµ بيانات ملحوظة ��
�المستوى 3 : أساليب تستخدم مدخ¢ت لها تأث�� جوهري  عµ القيمة العادلة المسجلة ال�  -  

� الجدول التاÊ� تحلي¢ للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفها : �Åيب

موجودات مالية
� صناديق مدارة من شعاع

استثمارات ��
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر  

متاحة للبيع  
استثمارات أخرى

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر  
متاحة للبيع  

 18,501 
 15,692 

 674 
 16 

 34,883 

 -   
 -   

 379 
 9,043 
 9,422 

 18,501 
 15,692 

 122,903 
 9,059 

 166,155 

 121,850 

 121,850 

موجودات مالية
� صناديق مدارة من شعاع

استثمارات ��
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر  

متاحة للبيع  
استثمارات أخرى

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر  
متاحة للبيع  

مطلوبات مالية
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر

119,694

9,794

749

5,430

135,667

-

-

-

945

9,455

10,400

-

119,694

9,794

31,200

14,885

175,573

(89)

-

-

29,506

-

29,506

(89)
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20156 

 
   

/
 (2016 

2015 
  (

2015 

20162015

الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة

الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة
اضــات  �� يتــم تســجيلها حســب القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم. تشــمل هــذه التقديــرات اف�

�فيمــا يــµ� وصــف لتحديــد القيمــة العادلــة لــ¢¶دوات الماليــة الــ�
� السوق عند تقييم ا¤¶دوات.

اضات قد يقوم بها أي مشارك �� �المجموعة وهي اف�

مقيمة حسب القيمة العادلة من خ©ل ا��رباح أوالخسائر
يتــم تقييــم ا¤ســتثمارات المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــ¢ل ا¤¶ربــاح أوالخســائر باســتعمال أســعار ا¤¶ســـواق النشـــطة أو تقنيــات تقييــم تتضمــن بيانـــات ملحوظــة 
� موجــودات هــي بدورهــا مقيمــة عــµ اســاس 

� تســتثمر ��
�� الســوق. وتشــمل هــذه الفئــة عــµ أســهم وســندات وصناديــق مدرجــة وغــ�� مدرجــة والــ�

وغــ�� ملحوظــة ��
ــة  ــداول ا¤¶ســهم با¤¶ســواق النشــطة ، أســعار óف العمــ¢ت ا¤¶جنبي ــات الملحوظــة بالســوق مــن أســعار ت � الســوق. تتكــون البيان

ــات ملحوظــة وغــ�� ملحوظــة �� بيان
� المســتقبل، ومعــد¤ت الخصــم والســيولة 

اضــات المتعلقــة بــا¤¶داء المــاÊ� المتوقــع �� �ات أســواق ا¤¶ســهم. أمــا البيانــات غــ�� الملحوظــة فتشــمل ا¤ف� � مــؤ��
والحركــة ��
� السوق.

��

متاحة للبيع
إن ا¤ســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع المقيمــة باســتخدام تقنيــة التقييــم أو التســع�� تتكــون مــن أســهم مدرجــة وغــ�� مدرجــة وصناديــق أســهم خاصــة غــ�� مدرجــة 
� الســوق 

� الســوق. إن المدخــ¢ت غــ�� الملحوظــة ��
� الســوق. تقــدر قيمــة هــذه الموجــودات باســتخدام ا¤ســعار الســوقية ومزيــج مــن بيانــات ملحوظــة وغــ�� ملحوظــة ��

��
كة المستثمر فيها. � لل»�

اضات ا¤قتصادية المتعلقة بالصناعة والموقع الجغرا�� �، والمخاطر، وا¤ف� �µالمستقب �Êاضات بخصوص ا¤¶داء الما �تشمل اف�

حركة المستوى 3 من ا��دوات المالية بالقيمة العادلة

� المستوى 1 والمستوى 3. �Åلم تجر خ¢ل السنة أية تحوي¢ت ب

� يتم تسجيلها حسب القيمة العادلة 
�� المستوى 3 ال�

� الجدول التاÊ� تسوية ل¢¶رصدة ا¤فتتاحية والختامية للموجودات المالية �� �Åيب

 945

9,455

10,400

(566)

(412)

(978)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

379

9,043

9,422

 1,038

12,313

13,351

 89 

 (51)

 38 

-

 2,586 

 2,586 

 (182)

 -  

 (182)

-

-

-

-

 (5,393)

 (5,393)

 945 

 9,455 

 10,400 

-
(978)
(978)

89 

(51)

38 
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اضات الرئيسية ع½ القيمة العادلة للموجودات المالية من المستوى 3 �ات ا�ف� تأث�� تغ��

اضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف ا¤¶داة: �� الجدول التاÊ� مدى تأثر القيمة العادلة ل¢¶دوات من المستوى 3 باستخدام ا¤ف� �Åيب

: �Êالنحو التا µالملحوظة ا¤¶ساسية ع �اضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخ¢ت غ� �من أجل تحديد ا¤ف�

سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما¤ت التخلف عن السداد والخسارة من خ¢ل زيادة وانخفاض القيمة العادلة ل¢¶داة بنسبة 25 ٪.  •  
اضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البدائل المعقولة الممكنة. يختلف مدى تأث�� التعديل حسب  �� الصناديق وا¤سهم: قامت المجموعة بتعديل اف�

استثمارات ��  •  
خصائص كل استثمار.   

ية والقيمة العادلة ل¢¶دوات المالية. �� القيمة الدف� �Åيوجد فرق جوهري ب ¤

ادارة المخاطر المالية  .6

المقدمة

إن المخاطــر المتأصلــة المتعلقــة بأنشــطة المجموعــة مــدارة مــن خــ¢ل عمليــة تعريــف وقيــاس ومراقبــة مســتمرة، خاضعــة لحــدود المخاطــر وأســاليب مراقبــة أخــرى. 
� تشــمل مخاطــر أســعار الفائــدة، مخاطــر العمــ¢ت ا¤¶جنبيــة ومخاطــر أســعار ا¤¶ســهم)، 

�تتعــرض المجموعــة لمخاطــر ا¤ئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق (الــ�
والمخاطر التشغيلية.

هيكل ادارة المخاطر

يعتــ�� مجلــس ا́¤دارة مســؤول بشــكل تــام عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة المجموعــة. يــدرك مجلــس ا́¤دارة أهميــة إدارة المخاطــر بالتــوازي مــع درجــة 
المخاطر لدى المساهم.

ــن المخاطــر  ــة تابعــة ولك ك ــكل �� ــة ول ــة الحوكم ــا للجن ــم تفويضه ــان والســيولة والســوق ت ــة ́¤دارة مخاطــر ا¤ئتم ــدى المجموع � واســعة ل �Åــ إن الســلطة ́¤نشــاء قوان
� المجموعة الواسعة. �Åاف عليها من طرف اللجنة ا¤دارية لضمان التقيد بقوان الواسعة لدى المجموعة يتم ا́¤��

مخاطر ا�ئتمان

مخاطــر ا¤ئتمــان أو مخاطــر حــدوث خســائر بســبب التخلــف عــن الدفــع تتــم مراقبتهــا بتطبيــق الموافقــات ا¤ئتمانيــة ومراقبــة ا́¤جــراءات. يتــم وضــع ا¤¶نظمــة للحــد مــن 
اتيجية. التقيــد بالحــدود الشــاملة  �التعــرض للمخاطــر ا¤ئتمانيــة بواســطة مجلــس ا́¤دارة وتــوكل المســؤولية إÊ لجنــة الحوكمــة لوضــع ا¤¶نظمــة الخاصــة با¤¶عمــال وا¤ســ�

كز ومتطلبات الضمان يتم مراقبتها وإدارتها بصورة مستقلة من قبل إدارة المخاطر. �والص¢حية وال�

� تحصيلهــا ضمــن 
تقــوم ادارة المخاطــر بمراجعــة دوريــة لوضــع الذمــم المدينــة والموافقــة عــµ التعرضــات والمخصصــات وخطــوات التخفيــض ¤¶يــة أرصــدة مشــكوك ��

السياسات والتوجيهات الداخلية والتنظيمية. 

الحد ا¤¶قü للتعرض لمخاطر ا¤ئتمان
� الحسبان أية ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى، مدرج أدناه: 

إن الحد ا¤¶قü للتعرض لمخاطر ا¤ئتمان لعناó بيان المركز الماÊ� الموحد قبل ا¤¶خذ ��

2016  312015 31

   
 

37995 945 236

9,0431,809 9,455 1,891

9,4221,904 10,400 2,127
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2016  31

    
 

 346,610    -  346,610    -  346,610 
   -  31,974  31,974    -  31,974 
   -  426,103  426,103  182,923  609,026 
   -  11,734  11,734  379  12,113 

 346,610  469,811  816,421  183,302  999,723 

2014 31

262,674-262,674-262,674
-35,31535,315-35,315
-771,432771,432187,832959,264
-29,21529,21594530,160

262,674835,9621,098,636188,7771,287,413

 µعــ � كــ�� �ــة عــ�� محفظــة ا¤ئتمــا، حيــث يعمــل ذلــك عــµ التســهيل عــµ ا́¤دارة لل� إن مــن سياســة المجموعــة الحفــاظ عــµ مقاييــس تقييــم للمخاطــر بصــورة دقيقــة ومحدث

� كل قطاعــات ا¤¶عمــال الجغرافيــة وا́¤قليميــة وقطــاع المنتجــات. إن نظــام التصنيــف مدعــوم بتحليــ¢ت ماليــة متنوعــة ممزوجــة 
المخاطــر المطبقــة ومقارنــة تعــرض ا¤ئتمــان ��

بمعلومــات متعلقــة بالســوق تــم معالجتهــا مــن أجــل توفــ�� المعلومــات الرئيســية لقيــاس مخاطــر الطــرف المقابــل. إن جميــع التصنيفــات الداخليــة تــم وضعهــا لتتــ¢ءم مــع 

ا¤¶صنــاف المختلفــة وهــي مقتبســة وفقــاً لسياســة التصنيــف لــدى المجموعــة. يتــم مراجعــة تصنيفــات المخاطــر المعنيــة وتحديثهــا بصــورة منتظمــة. إن موجــودات الفئــة العاليــة 

ة التســهيل. إن تحليــل أعمــار القــروض المتأخــرة والغــ�� منخفضــة  �� لــم تواجــه أي إخفــاق خــ¢ل فــ�
�تمثــل جميــع الموجــودات النقديــة، كمــا تمثــل الفئــة المثاليــة الموجــودات الــ�

: �Êالقيمة وتفاصيل التعرضات المنخفضة القيمة فرديا حسب فئة الموجودات المالية هو كالتا

� نوعية ا¤ئتمان للتعرض.
� القيمة المنفردة عند وجود تراجع ملحوظ ��

يتم تقييم ا¤نخفاض ��

مخاطر السيولة

تيــب مصــادر  �اماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. للحــد مــن هــذه المخاطــر قامــت المجموعــة ب� � �� عــدم قــدرة المجموعــة عــµ الوفــاء بال�
� تكمــن ��

�مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر الــ�

� ا¤عتبار ومراقبة السيولة بشكل يومي.
تمويل متنوعة، وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة ��

اماتهــا عنــد اســـتحقاقها، دون أن تواجــه خســـائر غــ�� مقبولـــة ودون حــدوث تأثــ�� جوهــري عــµ عوائــد رأس المــال.  � �تهــدف المجموعــة اÊ أن يكــون لديهــا ســيولة كافيــة للوفــاء بال�

وضعــت لجنــة الموجــودات والمطلوبــات حــد أد�� لنســب الســيولة ومتطلبــات الرصيــد النقــدي. تضمــن المجموعــة التدفــق النقــدي المتوقــع والســيولة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا 

ة ا¤¶جل مع مؤسسات مالية. � تتألف اÊ حد كب�� من ايداعات قص��
�ة ا¤¶جل لتغطية المتطلبات ال� المالية. كما تحتفظ بمحفظة للموجودات السائلة قص��

2016 31

     
  

 30
 30
 60

 60
 90

 

 34,457 47,344 25,270(1,253) 105,818  249,819(172,714) 77,105  182,923 

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

 34,457 47,344 25,270(1,253) 105,818  254,304(176,820) 77,484  183,302 

2015 31

 
 

 30
30
60

60
90

77,77351,11228,913(2,592)155,206254,487(221,861)32,626187,832

-----4,480(3,535)945945

77,77351,11228,913(2,592)155,206258,967(225,396)33,571188,777
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ــمل  ــل. تش ــات التموي � متطلب
ــا�� ــض وص ــدي الفائ ــال النق ــائلة، رأس الم ــودات الس ــن الموج ــزون م ــي مخ ــة ه ــتعملها المجموع � تس

�ــ� ــة ال ــة ا¤¶ولي ــات الث¢ث إن القياس
� الســوق. يتــم تحديــد رأس المــال النقــدي كمجمــوع رأس مــال المجموعــة والمطلوبــات 

الموجــودات الســائلة المبالــغ النقديــة وشــبه النقديــة، بمــا فيهــا ا¤¶وراق الماليــة ��
النقــدي لتمويــل متطلبــات  � تســتحق بعــد أكــ�� مــن 12 شــهر وأيــة تســهي¢ت غــ�� مســحوبة مــن قبــل المجموعــة. يســتخدم رأس المــال 

�الــ� الداخليــة 
� متطلبــات التمويــل هــو الموجــودات الســائلة ال¢زمة 

� الشـــركات الشـــقيقة وا¤¶ســهم والســندات وا¤î¤ت والمعــدات. إن صــا��
التمويــل طويلــة ا¤¶جــل وتشـــمل ا¤ســتثمار ��

امات النقد. � �لتمويل ال�

� ليــس 
�ة المتبقيــة لتاريــخ ا¤ســتحقاق التعاقــدي. للموجــودات الــ� �يلخــص جــدول اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات كمــا بتاريــخ التقريــر المحــددة عــµ أســاس الفــ�

لديها تاريخ استحقاق تعاقدي(*)، قامت ا́¤دارة بتقدير تاريخ ا¤ستحقاق بناء عµ سيولة ا¤¶صل ونية ا¤دارة.

: �µ31 ديسم�� 2016 كما ي �
كان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما ��

 
3

12-3 5-15  

 316,324  23,108  339,432  7,178    -  346,610 

 15,188  13,522  28,710  3,264    -  31,974 

  141,953  214,694  356,647  252,379    -  609,026 

 18,501  22,797  41,298  61,286    -  102,584 

   -    -    -  44,766    -  44,766 

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

   -    -    -  33,574    -  33,574 

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

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

 88,536  84,146  172,682  5,081    -  177,763 

   -    -    -    -  825,789  825,789 

 139,663  229,260  368,923  105,784  825,789  1,300,496 

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

   370,961  424,975  424,975  825,789    -    - 

3
12-35-15

 238,195  22,871  261,066  1,608   -  262,674 

 20,609  10,692  31,301  4,014   -  35,315 

 140,729  291,683  432,412  526,852   -  959,264 

 99,694  48,238  147,932  53,913   -  201,845 

  -  5,527  5,527  48,721   -  54,248 

 34,898  9,219  44,117  1,968   -  46,085 

  -   -   -  40,623   -  40,623 

 534,125  388,230  922,355  677,699   -  1,600,054 

 65,263  132,031  197,294  256,080   -  453,374 
 91,969  88,033  180,002  5,190   -  185,192 

  -   -   -   -  961,488  961,488 

 157,232  220,064 377,296  261,270  961,488  1,600,054 

 376,893  168,166  545,059  416,429 (961,488)   - 

 376,893  545,059 545,059  961,488   -   - 

 367,037  586,515  586,515  1,113,378 -  - 

  2016 31
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إن استحقاق الموجودات والمطلوبات كما ��
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: �
تتمثل المطلوبات المالية غ�� المخصومة للمجموعة ضمن المطلوبات المالية المحملة بفوائد ��

امات. � �تتوقع المجموعة أن ¤ يتم سحب كل المطلوبات المحتملة وا¤ل�

مخاطر السوق
� الســوق مثــل أســعار الفائــدة وأســعار óف 

ات �� � مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــ¢¶داة الماليــة بســبب التغــ��
مخاطــر الســوق تتمثــل ��

� تســبب التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة، وحركــة العملــة وأســعار 
�العمــ¢ت ا¤¶جنبيــة وأســعار ا¤¶ســهم. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق بســبب المواقــف الــ�

ا¤¶سهم.

وافــق مجلــس ا¤دارة عــµ التوجيهــات ا¤ســتثمارية للحــد مــن تعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق. وفقــا لهــذه التوجيهــات تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بوضــع 
اتيجية. تراقــب إدارة مخاطــر المجموعــة بشــكل مســتقل  �أهــداف ا¤¶داء وتخصيــص المخاطــر والمشــاريع الرأســمالية والموافقــة عــµ قواعــد ا¤ســتثمار لــكل عمــل أو اســ�
كــة. يتــم حــل أي قضيــة أو تعرضــات زائــدة بشــكل فــوري  مســتوى مخاطــر الســوق وا́¤يــرادات بشــكل يومــي مقابــل قواعــد ا¤ســتثمار لــكل مســتوى مــن مســتويات ال»�
وع  وري تحويــط أي مــ»� ويتــم إعــداد تقريــر للجنــة الموجــودات والمطلوبــات ¤تخــاذ ا¤جــراءات ال¢زمــة. كمــا تقــرر لجنــة الموجــودات والمطلوبــات مــا إذا كان مــن الــ¿�

للتخفيف من تعرض المجموعة للمخاطر.

مخاطر أسعار الفائدة
� الجــدول  �Åالقيمــة العادلــة لــ¢¶دوات الماليــة. يبــ µالتدفقــات النقديــة المســتقبلية أو عــ µأســعار الفائــدة عــ �

ات �� تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال تأثــ�� التغــ��
ات ا¤¶خرى الخاصة ببيان الدخل الموحد للمجموعة. � أسعار الفائدة، مع ا¤حتفاظ بثبات كافة المتغ��

ات الممكنة �� التاÊ� الحساسية نحو التغ��

2016  31

3  12 - 3 5 -1

52,505151,823107,810312,138

12,52663,4242,45978,409

 2015 31

312-35 -1

66,720138,321276,262481,303

11,61057,1991,92870,737

2016  31

3  12 - 35 -1

1691,730-1,899

--67,19967,199

1691,73067,19969,098

2015 31

312 - 35 -1

7,0522,3662269,644

30011467,19967,613

7,3522,48067,42577,257

  2016 31
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2016  312015 31

25(255)(641)

25(121)(92)

253-

ــد لســنة واحــدة، اســتناداً عــµ الســعر المتغــ��  ــرادات الفوائ � إي
ــدة عــµ صــا�� � معــد¤ت الفائ

ضــة �� �ات المف� ــ�� التغــ�� � تأث
ــان الدخــل الموحــد �� تتمثــل حساســية بي

المتأثــرة  المطلوبــات  و  للموجــودات  يــة  �الدف� القيمــة  بلغــت   .2016 ديســم��   31  �
�� كمــا  بهــا  المحتفــظ  التجاريــة  غــ��  الماليــة  والمطلوبــات  للموجــودات 

بتحركات أسعار الفائدة عµ التواÊ� 166.232  و 299.339 (31 ديسم�� 2015 – 96.491  و 455,053 ).

� عµ ا¤¶رباح.
لم يكن هناك أي تأث�� عµ حقوق ملكية المجموعة، باستثناء التأث�� الضم��

مخاطر أسعار العم¦ت ا��جنبية

� أسعار تحويل العم¢ت ا¤¶جنبية.
ات �� مخاطر أسعار العم¢ت ا¤¶جنبية هي مخاطر تقلب قيمة ا¤¶دوات المالية بسبب التغ��

� يتم مراقبتها من قبل ا́¤دارة بالتوافق مع ا¤رشادات الداخلية.
�تتعرض المجموعة إÊ مخاطر أسعار العم¢ت ا¤¶جنبية نتيجة لتنوع عملياتها جغرافيا، وال�

� 31 ديســم�� 2016. أن هــذا التحليــل يحــدد التأثــ�� عــµ ا¤¶ربــاح وحقــوق 
� أدت إÊ تعــرض المجموعــة لمخاطــر جوهريــة ��

�� الجــدول التــاÊ� العمــ¢ت ا¤¶جنبيــة الــ� �Åيبــ
� 31 ديســم�� 2016، مــع ا¤حتفــاظ بثبــات كافــة 

الملكيــة بخصــوص تقويــة قيمــة درهــم ا¤مــارات العربيــة بنســبة %1 مقابــل العمــ¢ت ا¤¶خــرى مــن المســتويات المطبقــة ��
� ا¤¶ربــاح أو حقــوق الملكيــة، بينمــا توضــح القيمــة الموجبــة احتمــال حــدوث 

� انخفــاض ��
� الجــدول احتمــال حــدوث صــا��

ات ا¤¶خــرى. توضــح القيمــة الســالبة �� المتغــ��
� زيادة. 

صا��

� نظــرا ¤رتبــاط هــذه العمــ¢ت 
��� والدينــار ا¤¶رد

� والدينــار البحريــ��
��� والريــال الســعودي والريــال القطــري والريــال العمــا

��� ا¤عتبــار كل مــن الدرهــم ا́¤مــارا �Åلــم يأخــذ بعــ
بالدو¤ر ا¤¶مري|� و¤ تمثل خطرا جوهريا عµ المجموعة.

مخاطر أسعار ا��سهم
� أســعار الســوق. أن تأثــ�� مخاطــر أســعار ا¤¶ســهم عــµ المجموعــة مــع 

ات �� � مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة ل¢¶ســهم نتيجــة التغــ��
تتمثــل مخاطــر أســعار ا¤¶ســهم ��

: �µات ا¤¶خرى هو كما ي ا¤حتفاظ بثبات كافة المتغ��

 2016  312015 31

+1- --(54)

+1(1)2(2)(1)

+12-3-

2016 312015 31

 (5,160)---

 -5 (3)--(270)

  -5 (347)-(11)-

 -5 (1)-(2)-

 -5 (1,406)(785)(6,494)(094)

 -5 (606)-(1,508)-

  2016 31
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مخاطر التشغيل
ي أو ا¤حتيــال أو ا¤¶حــداث الخارجيــة. قــام مجلــس ا́¤دارة بإعطــاء  إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل ا¤¶نظمــة أو بســبب الخطــأ البــ»�

. � �Åاللجنة ا́¤دارية ́¤عداد سياسات المجموعة الشاملة ́¤دارة المخاطر ومراقبة البيئة لتلبية توقعات مجلس ا́¤دارة والمساهم Êالتفويض ا

� لتعريف وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر لدى المجموعة وضمان التقيد بالسياسات الشاملة للمجموعة. ��� إدارة مخاطر المجموعة بإطار عمل رقا �Åتستع

مخاطر إدارة رأس المال
 � �Åلرأســمالها بهــدف دعــم أعمالهــا وزيــادة قيمــة حقــوق المســاهم �Êهيــكل مثــا µمــن إدارة رأس المــال هــو التأكــد مــن أنهــا تحافــظ عــ �Ñإن هــدف المجموعــة الرئيــ

¤¶قü حد ممكن.

� وثقــة الســوق  �Åالمســتثمرين والدائنــ µمــن المتطلبــات، وذلــك للحفــاظ عــ ��تكمــن سياســة المجموعــة بالمحافظــة عــµ قاعــدة رأســمال قويــة أعــµ بكثــ�� مــن الحــد ا¤¶د
والمحافظة عµ استدامة تطوير ا¤عمال المستقبلية.

� أدناه: �Åإن هيكل رأس المال لدى المجموعة من حيث نسبة المديونية مب

ة ومتوسطة ا¤جل لدى البنوك وأطراف أخرى.  � متطلبات قص��
تتمثل المديونية ��

� يتم إدارتها كرأس مال.
�� رأس المال وا¤حتياطات ال�

تتمثل حقوق الملكية ��

نقد وودائع لدى البنوك  .7

يشــتمل مجمــوع النقــد والودائــع لــدى البنــوك عــµ ودائــع ثابتــة قيمتهــا 30.286 (31 ديســم�� 2015 – 24,479) مــع بنــك محــµ� محتفــظ بهــا كضمــان مقابــل كفالــة مقدمة 
� من هذه الودائع.

للم¿ف المركزي. لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد تم عرض النقد والودائع لدى االبنوك صا��

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .8
   

2016  312015 31

369,897522,774

825,789961,488

2016  312015 31

4,5683,328

3188,984

7,9508,201

9,4688,932

1,2981,597

773579

27426

-1,098

7,5722,170

31,97435,315

  2016 31
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قروض وسلفيات وعقود إيجار تموي½�  .9

: �µمما ي �µتتكون القروض والسلفيات وعقود ا́¤يجار التموي

2016  312015 31

 379,294  743,657 

 192,667  207,427 

 37,065  8,180 

609,026 959,264 

 

2016  312015 31

498,308 917,839 

(106,175)(160,505)

(12,839)(13,677)

379,294743,657 

2016  312015 31

(160,505)(33,151)

(144,183)(157,570)

(304,688)(190,721)

198,51330,216

(106,175)(160,505)

 

2016  312015 31

 123,731 113,671

 82,740 101,230

(13,804)(7,474)

 192,667207,427

   

       

2016  312015 312016  312015 31

146,488138,975  123,731 113,671 

93,914115,135  82,740 101,230 

240,402254,110 206,471214,901 

(33,931)(39,209)--

206,471214,901 206,471 214,901 

(13,804)(7,474)(13,804)(7,474)

192,667207,427 192,667207,427 

ة المشمولة بالتقرير تقدر بمبلغ صفر. �� نهاية الف�
�� �µالتموي �المضمونة للموجودات تحت التأج� �القيم المتبقية غ�

 . ة التأج�� �� عقود التأج�� بتاريخ ابرام العقد عن كامل ف�
يتم تحديد معدل الفائدة المتضمن ��

  2016 31

يجار ا��
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قروض بهامش ج- 

ة ا¤¶جــل وهــي مضمونــة بــا¤¶وراق الماليــة  � ا¤¶وراق الماليــة المتدأولــة. إن هــذه الســلفيات ذات طبيعــة قصــ��
تقــدم المجموعــة تســهي¢ت لعم¢ئهــا لغــرض المتاجــرة ��

� 31 ديســم�� 2016 مبلــغ 199.049 (31 ديســم�� 2015 – 46,603). 
� هــي بعهــدة المجموعــة. بلغــت قيمــة هــذه ا¤¶وراق الماليــة المعنيــة كمــا ��

�المعنيــة الــ�
� نهاية السنة، تم تسجيل مخصص قدره 46.739 (31 ديسم�� 2015 – 56,600).

يتم تكوين مخصصات للجزء غ�� المغطى من الهوامش. كما ��

� صناديق مدارة من شعاع
استثمارات �  .10

: �µصناديق مدارة من شعاع مما ي �
تتألف ا¤ستثمارات ��

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل الربح أو الخسارة
� صناديق تديرها شعاع.

دت المجموعة خ¢ل السنة مبلغ 95.700 من استثمارت �� �اس�

كات زميلة «¬

كــة تضامنية محدودة  � وهــو صنــدوق اســتثمارات خاصة ، مقفل ومســجل ك»� ��تمتلــك المجموعــة %27.0 (31 ديســم�� 2015: %27.0 ) مــن صنــدوق شــعاع للضيافــة 1ال . 
 �

�� مشــاريع تنميــة الضيافــة وعقــارات الضيافــة القائمــة والــ�
ة �� ة أو غــ�� مبــا�� � جــزر كايمــان. إن الهــدف الرئيــÑ� للصنــدوق هــو القيــام باســتثمارات مبــا��

معفــاة ��
ة، بلغــت حصــة المجموعــة 26.3%(31  � منطقــة الشـــرق ا¤¶وســـط وشــمال إفريقيــا. نتيجــة لتجمــع اســتثمارات غــ�� مبــا��

كــة روتانــا ́¤دارة الفنــادق �� ســتدار مــن قبــل ��
� هيئــة الســوق المالية بالمملكــة العربية الســعودية.  �Åديســم�� 2015: %26.3) مــن صنــدوق شــعاع الســعودية 1 للضيافــة وهــو صنــدوق اســتثمار مقفــل مــدار حســب قوان

� رأس المال طويل ا¤¶جل.
� المملكة العربية السعودية لتحقيق نمو ��

� عقارات الضيافة ��
الهدف الرئيÑ� لهذا الصندوق هو ا¤ستثمار ��

: �µكات الزميلة والمطلوبات والخسارة للسنة كما ي إن حصة المجموعة من موجودات ال»�

2016  312015 31

18,501119,694

68,39172,357

15,6929,794

102,584201,845

  2016  312015 31

81,87190,611

(14,880)(12,720)

66,99177,891

(7,151)1,611

  2016 31
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كات زميلة أخرى «¬ �

استثمارات �  .11

كات زميلة أخرى: �� �
تملك المجموعة ا¤ستثمارات التالية ��

استثمارات أخرى  .12

: �µتشمل ا¤ستثمارات ا¤¶خرى ما ي

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¦ل ا��رباح أوالخسائر  (1
: �µتتألف ا¤ستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خ¢ل ا¤¶رباح أوالخسائر مما ي

� للهندسة ذ.م.م 
�سي¿

كــة ذات مســؤولية محــدودة مركزهــا الشــارقة بدولــة ا́¤مــارات العربيــة  � للهندســة ذ.م.م وهــي ��
�كــة ســي� تمتلــك المجموعــة %40.0 (31 ديســم�� 2015 – %40.0) مــن ��

يــل  � المتحــدة وتقــوم بأعمــال المقــأو¤ت وا́¤نشــاءات المدنيــة. تــم تحديــد المبلــغ القابــل للتحصيــل مــن هــذا ا¤ســتثمار اســتناداً إÊ حســابات حقــوق الملكيــة بعــد ت��
� القيمة. خ¢ل السنة استلمت المجموعة مبلغ 2,800 (31 ديسم�� 2015 – 4,800) كأرباح موزعة.

مخصص ا¤نخفاض ��

كة سبتك القابضة المحدودة «¬

� مجــال تحليــة ومعالجــة الميــاه ومشــاريع 
� جــزر كايمــان وقائمــة بإمــارة الشــارقة بدولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة وتنشــط ��

كــة محــدودة المســؤولية �� كــة مســجلة ك»� ��
كــة ســبتك  ــة والمــرا©� المعــدة للقــوارب والخدمــات التابعــة لهــا. تمتلــك المجموعــة حصــة تعــادل %49.0 (31 ديســم�� 2015 – %49.0) مــن ملكيــة �� ــة التحتي البني

ة توزيعات أرباح بمبلغ 1.960. �القابضة. تم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من هذا ا¤ستثمار استناداً إÊ طريقة حقوق الملكية. استلمت المجموعة خ¢ل الف�

: �µكات الزميلة للسنة هي كما ي إن حصة المجموعة من موجودات ومطلوبات وإيرادات ال»�

استثمارات أسهم متداولة
� بورصة البحرين مقابل 93.509.

� أحد البنوك ا¤¶قليمية مدرج ��
ة عµ أسهم ملكية �� �استحوذت المجموعة خ¢ل الف�

2016 312015 31

54,248

2016  312015 31
54,24868,500
(4,722)(9,452)
(4,760)(4,800)
44,76654,248

2016  312015 31
152,753151,914
(71,925)(78,865)

80,82873,049

48,96452,229
(177)(7,245)

2016  312015 31
122,90331,200

9,05914,885
131,96246,085

2016  312015 31
110,209317

12,11330,160
581723

122,90331,200

  2016 31
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استثمارات متاحة للبيع  (2

: �µتتألف ا¤ستثمارات المتاحة للبيع مما ي

13. الممتلكات والمعدات

: �µتتألف ا¤ستثمارات المتاحة للبيع مما ي

� أسهم
استثمارت �

تخارجت المجموعة خ¢ل السنة من أحد استثماراتها المصنفة متاحة للبيع.

2015 31

165,430

9,455

14,885

2016 312015 31

33,57440,103

-520

33,57440,623

2016  31

2016  31

 
 

    – 

 23,288  45,735  1,092  18,583  88,698  4,316  93,014 

 1,334  4,018    -    -  5,352    -  5,352 

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

 24,612  49,118  958  18,583  93,271  2,553  95,824 

 21,259  25,478  702  2,866  50,305  2,606  52,911 

 2,512  6,961  171  465  10,109  1,454  11,563 

(8) (579) (130)    - (717) (1,507) (2,224) 

 23,763  31,860  743  3,331  59,697  2,553  62,250 

 849  17,258  215  15,252  33,574    -  33,574 

  2016 31



68

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا

التقرير السنوي 2016 

2015 31

 25,651  31,003  1,092  18,583 76,329  16,607  92,936 

 1,017  14,964   -   -  15,981   -  15,981 

(3,380) (232)   -   - (3,612) (12,291) (15,903) 

 23,288  45,735  1,092  18,583 88,698  4,316  93,014 

 23,113  21,413  509  2,401  47,436  5,008  52,444 

 1,292  4,264  193  465  6,214  2,514  8,728 

(3,146) (199)   -   - (3,345) (4,916) (8,261) 

 21,259  25,478 702  2,866 50,305  2,606 52,911 

2,029 20,257 390 15,717 38,393 1,710 40,103

بنوك دائنة  .14

تمثل المطلوب للبنوك قروضاً تم الحصول عليها من بنوك تجارية أثناء نشاط المجموعة ا¤عتيادي 
ضمن نطاق التسهي¢ت ا¤ئتمانية المتفق عليها مع هذه البنوك. 

قروض ¤¶جل تستحق خ¢ل أث�� ع»� شهراً
قروض ¤¶جل تستحق بعد أث�� ع»� شهراً

� %2 و 4%.  �Åأوح ما ب �ة حسب سعر EIBOR/SIBOR مضافاً إليه نسبة معينة ت� تب عµ التسهي¢ت الم¿فية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغ�� �ي�

� ومضمون برهــن بعض موجودات  �Åالقادمت � �Åمدار الســنت µيتضمــن المطلــوب للبنــوك مبلــغ 225.000 يمثــل رصيــد تســهيل قرض مجمع بمبلغ 500,000 يســتحق الســداد ع
المجموعة. 

� 31 ديســم�� 2016، تــم منــح خطابــات ضمــان مــن ممــوÊ� المجموعة، بالنيـــابة عــن المجموعــة، بمبلــغ 63.415 (31 ديســم�� 2015 – 63.415). تعت�� هــذه الضمانات كآلية 
��

امات جوهرية. � �تب عµ تلك الضمانات أي ال� �� المنطقة لتسهيل ا¤¶نشطة. ومن غ�� المتوقع أن ي�
� الهياكل البنكية والمقايضات المالية ��

محددة مستخدمة ��

الذمم الدائنة وا��رصدة الدائنة ا��خرى  .15

: �µتشمل الذمم الدائنة وا¤¶رصدة الدائنة ا¤¶خرى ما ي

2016  312015 31

196,241197,294

100,703256,080

453,374

2016  312015 31

33,50833,681

36,28435,824

48,00050,000

26,29217,243

13,01114,526

4,5485,078

1,657-

3,91219,054

10,5519,786

177,763185,192

  2016 31
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مطلوبات مالية أخرى

تتضمن المطلوبات المالية ا¤¶خرى مبلغ 20.000 (31 ديسم�� 2015 – 50.000) تمثل مبالغ مستلمة من عميل بموجب 
يعة ا́¤س¢مية نيابة عن العميل.  اتفاقية وكالة ومستثمرة بوديعة متوافقة مع ال»�

� ع»� شهًرا (إيضاح 29).
�كما تتضمن مبلغ 28.000 (31 ديسم�� 2015 – صفر) أوراق مالية دائنة غ�� مضمونة مستحقة السداد خ¢ل إثن�

رأس المال   .16

� واحد لكل ســـهم (31 ديســم�� 2015 – 1,065,000,000 ســهم). 
��يتألــف رأس المــال المــ¿ح بــه والمصــّدر والمدفــوع بالكامل من 1,065,000,000 ســهم بواقع درهم إمارا

كل سهم يحمل حق تصويت واحد وحق الحصول عµ توزيعات ا¤¶رباح. 

 �Åأسهم برنامج الحوافز طويلة ا��جل للموظف  .17

: � �Åبيان ا¤¶سهم المحتفظ بها با¤مانة ضمن برنامج الحوافز طويلة ا¤¶جل للموظف

اكمة.  �خ¢ل السنة، 2,395,000 سهم تم استخدامها. وبناًء عµ ذلك، تم تحويل متوسط التكلفة المرجح لهذه ا¤سهم والبالغ 5,449 اÊ الخسائر الم�

 �Åبرنامج الحوافز طويلة ا��جل للموظف  .18

ــة مصاريــف بشــأن الدفعــات القائمــة عــµ ا¤¶ســهم (31 ديســم�� 2015  ، كمــا لــم تقيــد أي � �Åالجــدد أو الحاليــ � �Åلــم تصــدر خــ¢ل الســنة أي حقــوق ســواء للموظفــ
.(1.827 –

�
�ا�حتياطي القانو  .19

كة  . يجــوز لل»� �
��كة، يجب تحويــل 10 % من أربــاح الســنة إÊ ا¤حتياطي القانو � دولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة والنظــام ا¤¶ســا©� لل»�

كات التجاريــة �� وفقــاً لقانــون الــ»�
� يســمح 

�� الحا¤ت ال�
أن تقــرر التوقــف عــن التحويــل عندمــا يصبــح مجمــوع ا¤حتياطــي مســأوياً 50 % مــن رأس المــال المدفوع. إن هــذا ا¤حتياطي غــ�� قابل للتوزيــع إ¤ ��

بها قانون دولة ا́¤مارات العربية المتحدة.

اكمة البالــغ قيمتهــا 200.861 مقابل رصيد  �� 16 مــارس 2016 الموافقــة عــµ إجراء مقاصــة عµ الخســائر الم�
وأعلــن المســاهمون بالجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة ��

. �
��ا¤حتياطي القانو

احتياطي إعادة تقييم ا�ستثمارات  .20

 : �µيتألف احتياطي إعادة تقييم ا¤ستثمارات مما ي

� الدخــل 
اف بهــا �� �� تــم ا¤عــ�

�اكمــة والناشــئة عــن إعــادة تقييــم ا¤ســتثمارات المتاحــة للبيــع و الــ� �يمثــل احتياطــي إعــادة تقييــم ا¤ســتثمارات الخســائر وا¤¶ربــاح الم�
� من القيم المعاد إدراجها إÊ الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد تلك الموجودات أو تم تحديدها عµ أنها منخفضة القيمة.

الشامل ا¤¶خر، صا��

2016  312015 31
2,348,0044,743,004

5,34110,790
3,4751,945

2016  312015 31

  

2,781196

(2,781)-

(468)2,585

(468)2,781

  2016 31
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21

:
 

:

24

:

.((1.827) – 2015 31

ً 105
ً 76 – 2015 31 ً 68 ً 222 – 2015 31) ً 173 2016 31 

.(ً 146 – 2015 31

2016  312015 31

51,77444,061

(2,994)(8,318)

48,78035,743

2016  312015 31

(5,493)(11,714)

(3,966)(293)

(9,459)(12,007)

2016  312015 31
(83,564) (82,684)
(10,702) (13,316)
(13,245) (13,787)

(7,416) (7,592)
(2,308) (4,284)
(9,590) (8,980)

(126,825) (130,643)

 �
المخصصات - صا�  .25

: �µقامت المجموعة بأخذ مخصصات لما ي

* �
قروض وسلفيات وعقود ايجار تمويµ� – صا��

�
� تحصيلها - صا��

مخصصات ذمم مدينة وموجودات أخرى مشكوك ��
مخصصات أخرى

* يتضمن مخصص بمبلغ (142.181) مقابل "قروض وسلف"، (6.345) مقابل "عقود إيجار تمويلية"، وعكس مخصص بمبلغ 7.460 مقابل "قروض بالهامش". 

2016  312015 31

(141,066)(162,311)

(1,159)(3,318)

(843)4,031

(143,068)(161,598)

  2016 31

23

22
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انخفاض قيمة الشهرة  .26

كة تابعة).  كة الخµ� للتمويل ش.م.ع. (�� � 31 ديسم�� 2015 قيمة الشهرة بالكامل المتعلقة ل»�
خفضت المجموعة كما ��

كات زميلة أخرى «¬ �
(خسائر) / أرباح من ا�ستثمارات ا��خرى بما فيها ا�ستثمارات �  .27

: �µتتألف (الخسائر) / ا¤¶رباح من ا¤ستثمارات ا¤¶خرى مما ي

خسارة السهم  .28

كة ا¤¶م والبالغة(132.457) (31 ديسم�� 2015 – 190,256) بالقسمة  � ال»�
� الخسارة العائدة لحامµ� ا¤¶سهم العادية ��

تم احتساب خسارة السهم ا¤¶ساسية باستخدام صا��
عµ المتوسط المرجح لعدد ا¤¶سهم العادية القائمة والبالغ 1,065,000,000 (31 ديسم�� 2015 – 1,065,000,000).

 �
كــة ¤¶يــة أدوات لهــا تأثــ�� عــµ ربحيــة الســهم �� � 31 ديســم�� 2016 و 2015 نظــرا لعــدم إصــدار ال»�

� ربحيــة الســهم ا¤¶ساســية والمخفضــة كمــا �� �Åيوجــد فــرق بــ ¤
حالة تنفيذها.

المعام¦ت مع ا��طراف ذات الع¦قة  .29
� وأعضــاء مجلــس  �Åرئيســي � �Åا¤¶عمــال العاديــة. إن ا¤¶طــراف ذات الع¢قــة تمثــل مســاهم �عــدد مــن المعامــ¢ت مــع أطــراف ذات ع¢قــة أثنــاء ســ� �

دخلــت المجموعــة ��
كــة  � ال»� �Åجوهــري  عليهــا. ا¤¶رصــدة بــ �يتحكمــون بهــا أو لهــم تأثــ� �

�كات الــ� كاتهــم والــ»� � و�� �Åــا للمجموعــة وافــراد عائ¢تهــم المقربــ ا́¤دارة وموظفــي ا́¤دارة العلي
� هذا ا¤يضاح.

كة يتم تحييدها عند توحيد البيانات المالية و¤ يتم اظهارها �� كاتها التابعة والمعدة كأطراف ذات ع¢قة مع ال»� و��

: �µإن طبيعة وكميات الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذات ع¢قة هي كما ي

2016 `  312015 31

(4,722)(9,452)

6,536831 

2,353(51)

-289 

4,167(8,383)

2016  312015 31

-206

27220

277140

102,584201,845

102,888202,411

� حيث ¤ يتم تحميل أية فوائد. �Åالمتوفر لكل الموظف � �Åتعكس السلفيات لموظفي ا́¤دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظف

ذمم دائنة وأرصدة ائتمانية أخرى

    أطراف أخرى ذات ع¢قة

2016  312015 31

28,000

  2016 31
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: �µبيان الدخل الموحد كما ي �
تم إدراج المعام¢ت مع ا¤¶طراف ذات الع¢قة ��

2016  312015 31

(3,966)(293)

(5,493)(11,714)

1,5973,249 

(7,862)(8,758)

2016  312015 31

(12,661)(17,605)

(455)-

-(1,827)

(13,116)(19,432)

المعلومات القطاعية   .30

� 5 قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع عµ وحدات ا¤¶عمال:
¤¶غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة ��

� اســواق ا¤ســهم ا́¤قليمية، اســواق الدخــل الثابــت وا¤ئتمان. 
� الســعودية وا¤مــارات. وتديــر أيضــاً محافــظ اســتثمارية وصناديــق ��

ادارة ا��صــول: تديــر صناديــق ضيافــة ومشــاريع ��
� أســواق ا¤¶ســهم الخليجيــة والعربيــة. وتدير شــعاع ́¤دارة ا¤¶صول 

� وا¤¶جانــب ببوابات ل¢ســتثمار �� �Åتغطــي 14 ســوقاً ماليــاً إقليميــاً. وتــزود شــعاع ́¤دارة ا¤¶صــول المســتثمرين المحليــ
يعــة ا́¤ســ¢مية، والصناديــق ا¤ســتثمارية باســتخدام أســاليب إداريــة نشــطة وغــ��  حقــوق الملكيــة والديــون التقليديــة، با́¤ضافــة إÊ المحافــظ ا¤ســتثمارية المتوافقــة مــع ال»�

� الملكية الخاصة. 
نشطة. كما تدير صناديق ل¢ستثمار ��

� ا¤¶ســهم والســندات، وعمليــات الدمــج وا¤ســتحواذ والتفكيــك 
كات، وخدمــات ا¤كتتابــات الخاصــة وا¤كتتابــات العامــة �� ا�ســتثمارات الم�فيــة: تقــدم استشــارات ماليــة للــ»�

والفصل، با́¤ضافة إÊ عمليات المشاركة والمنتجات المركبة. 

� ذوي المــ¢ءة الماليــة العاليــة. مــن خــ¢ل ا¤¶ســواق  �Åا��ســواق الماليــة: توفــر خدمــات البيــع والمتاجــرة مــن خــ¢ل الوصــول ل¢¶ســواق العالميــة لقاعــدة عمــ¢ء شــعاع المؤسســاتي
الماليــة يســتطيع العمــ¢ء الوصــول إÊ ا¤¶ســهم العالميــة والدخــل الثابــت، وا¤صــدارات ا¤¶وليــة فضــ¢ عــن المشــتقات خــارج البورصــة، والســيولة مــن خــ¢ل شــبكة واســعة مــن 
� جميــع أنحــاء دول مجلــس 

كات المدرجــة �� � تنتــج تغطيــة ا¤¶بحــاث القطاعيــة للــ»�
�ا¤¶طــراف المقابلــة المحليــة والدوليــة. ويواكــب قســم ا¤¶ســواق الماليــة بحــوث ا¤ســتثمار الــ�

� دولة ا́¤مارات العربية المتحدة والسعودية.
� عµ ا¤¶سهم �� ك�� �التعأون الخليجي مع ال�

 � كــ�� �� مجــال ا́¤قــراض المدعــوم بالموجــودات، مــع ال�
كــة الخليــج للتمويــل (الســعودية)"، وتنشــط بصــورة أساســية �� كــة الخليــج للتمويــل" و" �� التمويــل: تعمــل تحــت مظلــة "��

ة والمتوسطة. كات الصغ�� بشكل رئيÑ� عµ تمويل ال»�

كات  � الــ»�
كة المرتبطــة بالمجموعــة. ان جميــع ا¤ســتثمارات �� �ف عــµ جميــع الضوابــط النقديــة ونفقــات الخدمــات المشــ� كــة المســتقبلية وتــ»� ا�دارة الرئيســية: تديــر تطــورات ال»�

ــع المســتثمرين،  ــات م ــات، ادارة المخاطــر، الع¢ق ــة، العملي ــة، المالي ــة، القانوني ــال التجاري ــة ا¤¶عم اتيجية تنمي �ــن أيضــاً اســ� ــذي يتضم ــن هــذا القســم ال التابعــة تدخــل ضم
ية. التسويق وا¤تصا¤ت، الموارد الب»�

تقــوم ا́¤دارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بصــورة منفصلــة ¤تخــاذ القــرارات بخصــوص توزيــع المصــادر وتقييــم ا¤¶داء. يتــم تقييــم أداء القطاعــات اســتناداً 
إÊ ا¤¶رباح أو الخسائر التشغيلية.
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2016  31

  

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

   26,078 8,387 6,189 7,728 398 48,780

    -   - 1,555   - 31 1,586

     -   -   -   -(9,459)(9,459)

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

 ( )(6,501) (15,021) (53,356)(33,043)(126,825)

   -   -   -(28,945)(31)(28,976)

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

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

( )(6,501)(16,946)(240,118)(27,802)(310,432)

    

 8,329 1,886(8,385)(110,005)(28,450)(136,625)

  

   -   -   -   - 4,167 4,167

 (

 8,329 1,886(8,385)(110,005)(24,283)(132,458)

 

 

  8,329 1,886(8,384) (110,005)(24,283)(132,457)

   -   -(1)    -   -(1)

2016  31

  

 103,427   - 114,984701,509380,576 1,300,496

 7,649   - 8,263368,18990,606 474,707
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إيرادات الفوائد

� إيرادات الرسوم والعمو¤ت 
صا��

إيرادات التداول 

�
� صناديق مدارة من شعاع - صا��

أرباح من استثمارات ��

مجموع ا́¤يرادات

مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف الفوائد

استه¢ك

�
مخصصات - صا��

مصاريف انخفاض قيمة الشهرة

مجموع المصاريف

� الربح/ (الخسارة) قبل الخسائر من ا¤ستثمارات ا¤¶خرى
صا��

�
كات زميلة للغ�� - بالصا�� � ذلك ��

الخسائر من ا¤ستثمارات ا¤¶خرى بما ��

الربح / (الخسارة) للسنة

:Êالعائدة ا

كة ا¤¶م مساهمي ال»�

ا¤¶طراف غ�� المسيطرة

� فقط. �Åإن ا́¤يراد المدرج أع¢ه ناتج من عم¢ء خارجي
تتفق السياسات المحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية مع سياسات المجموعة.

� التقارير الداخلية ل́¢دارة.
ات �� � القطاعات للتما©� مع التغ�� �Å31 ديسم�� 2015 ب �

تم إعادة تصنيف بعض ا¤¶رقام المقارنة كما ��

2015 31

 389 

15,566 

-   

-   

15,955 

(14,420)

-   

(128)

-   

-   

(14,548)

1,407 

-   

1,407 

1,407 

-   

1,407 

-   

7,145 

-   

-   

7,145 

(8,991)

-   

-   

(85)

-   

(9,076)

(1,931)

-   

(1,931)

(1,931)

-   

(1,931)

641 

5,572 

(15)

-   

6,198 

(11,658)

-   

(2,024)

249 

-   

(13,433)

(7,235)

-   

(7,235)

(7,232)

(3)

(7,235)

152,315 

7,411 

-   

-   

159,726 

(60,982)

(24,963)

(4,950)

(154,643)

(34,111)

(279,649)

(119,923)

-   

(119,923)

(119,923)

-   

(119,923)

1,101

49 

-   

(12,007)

(10,857)

(34,592)

-   

(1,626)

(7,119)

-   

(43,337)

(54,194)

(8,383)

(62,577)

(62,577)

-   

(62,577)

154,446 

35,743 

(15)

(12,007)

178,167 

(130,643)

(24,963)

(8,728)

(161,598)

(34,111)

(360,043)

(181,876)

(8,383)

(190,259)

(190,256)

(3)

(190,259)

   

2015 31

 50,487 

5,708 

498 

-   

68,869 

10,848 

1,065,673

561,809

414,527

60,201

1,600,054 

638,566 

الموجودات   

المطلوبات
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2016  312015 31

1,8999,644

 

67,199

-414

67,613

راجعت المجموعة كل المطلوبات المحتملة والقضايا الحالية وتأكدت من تسجيل كل المخصصات ال¢زمة لتغطية الخسائر المستقبلية الممكنة.

موجودات مدارة نيابة عن عم¦ء  .32

كــة خدمــات ماليــة وفقــاً ¤¶نظمــة المــ¿ف المركــزي لدولــة ا́¤مــارات العربيــة المتحــدة. تــدار أمــوال وموجــودات العمــ¢ء والبالغــة  إن المجموعــة مرخصــة للعمــل ك»�

� 31 ديســم�� 2016 (31 ديســم�� 2015 – 2.7 مليــار درهــم) بالوكالــة وبــدون مســؤولية عــµ المجموعــة. تعتــ�� هــذه الموجــودات كبنــود خــارج 
3.2 مليــار درهــم كمــا ��

انية و¤ تشكل جزًءا من موجودات المجموعة. � الم��
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” ” 

 
mtahboub@shuaacapital.com

"  

(SHUAA)

(SHUA.DU)

(SHUAA UH)

( )

ّ( )

ّ
 

 
www.shuaa.com 

 

ّ ّ ً ّ

ّ ً

ّ

ّ ً

ّ ّ

ّ

ّ

ّ ً

ّ

ً ً

ً
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