




















 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 
 بيان الدخل الشامل الموحد 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

9 

 م 2020  م 2021  إيضاح 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي    

      الدخل 
 23,776,956  41,154,792  16 دخل العموالت واألستشارات
 12,536,844  16,677,084   الدخل من التداول بالهامش

 1,221,524  46,720   دخل التمويل 
 3,535,574  7,477,535  17 الدخل األخر 

   65,356,131  41,070,898 
      اريفالمص

 (34,426,551)  (47,234,840)  18 المصاريف العمومية واإلدارية
 -  (4,500,000)  7 تمان المتوقعة خسارة االئ  مخصص

 (873,408)  (635,914)   تكاليف التمويل
   (52,370,754)  (35,299,959) 

 5,770,939  12,985,377   الربح للسنة
      بيان الدخل الشامل 

ــاح أو  ــى األربـــ ــنيفها إلـــ ــادة تصـــ ــتم إعـــ البنـــــود التـــــي ال يـــ
 الخسائر

 
    

 -  -   الدخل الشامل االخر 
صـــــافي الـــــدخل الشـــــامل االخـــــر التـــــي ال يمكـــــن إعـــــادة 

 تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر
 

 -  - 
      البنود التي يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

صــــافي الــــدخل الشــــامل االخــــر )الخســــارة( التــــي يمكــــن 
 إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر

 
 (760,000)  - 

 5,770,939  12,225,377   لي الدخل الشامل للسنةإجما
      

هم اأساسةةةية والمخفضةةةة )درهةةةم إمةةةاراتي سةةةربحيةةة اأ
 للسهم(

 
 0.07  0.01 

 
   .الموحدة البيانات المالية ه( جزءًا ال يتجزأ من هذ22( إلى ) 1المرفقة من )  تشكل اإليضاحات



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 االحتياطي القانوني  أسهم خزينة  رأس المال  
 

 اطي الدمجاحتي
القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل الخر 
 )الخسائر المتراكمة(/ األرباح  

 اإلجمالي  المحتجزة  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   

 172,187,180 (2,792,736) (115,793) (390,410,680) 3,664,641 (2,000,000) 563,841,748   م2020يناير  1الرصيد في 
        إجمالي الدخل الشامل للسنة   

 5,770,939 5,770,939 - - - - - للسنة الربح 
        الدخل الشامل  

 - (577,094) - - 577,094 - - المبلغ المحول إلى األحتياطي القانوني 
لة من في االستثمار بالقيمة العاد ات التغيير 

 - - - - - - - خالل الدخل الشامل اآلخر 
 5,770,939 5,193,845 - - 577,094 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

        المعامالت مع الُمالك  
 - - - - - - - إجمالي المعامالت مع الُمالك 

 177,958,119 2,401,109 (115,793) (390,410,680) 4,241,735 (2,000,000) 563,841,748   م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 177,958,119 2,401,109 (115,793) (390,410,680) 4,241,735 (2,000,000) 563,841,748 م2021يناير  1الرصيد في 
    390,410,680   (390,410,680) التخفيض بسبب األسهم الملغاة 



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 االحتياطي القانوني  أسهم خزينة  رأس المال  
 

 احتياطي الدمج
القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل الخر 
 )الخسائر المتراكمة(/ األرباح  

 اإلجمالي  المحتجزة  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   

        الدخل الشامل 
 12,985,377 12,985,377 - - - - - الربح للسنة 

        الدخل الشامل األخر للسنة 
 - (1,298,537) - - 1,298,537 - - المبلغ المحول إلى األحتياطي القانوني 

في االستثمار بالقيمة العادلة من  ات التغيير 
 760,000  (760,000)   - - خالل الدخل الشامل اآلخر 
 12,225,377 11,686,840 (760,000) - 1,298,537 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

        المعامالت مع المالك  
 - - - - - - - إجمالي المعامالت مع الُمالك 

 190,183,496 14,087,949 (875,793) - 5,540,272 (2,000,000) 173,431,068 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 .الموحدة ماليةالبيانات ال ه( جزءًا ال يتجزأ من هذ22( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 م2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي    درهم إماراتي   

    اأنشطة التشغيلية

   5,770,939  12,985,377 للفترة  الربح/
    التعديالت لـ: 

 2,595,750  2,704,511 اإلستهالك واإلطفاء 
 (269,489)  (44,738) ربح غير محقق من االستثمارات

 207,288  121,617 بنكية  الفوائد على القروض ال
 (274,361)  (46,720) دخل الفوائد على الودائع

 (892,225)  (1,338,015) صرف سعر العملة  ربح
 -  740,000 خسارة على االستثمار العقاري ال

 -  4,500,000 بدل لخسارة االئتمان المتوقعة 
 727,757  917,159 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 -  - ممتلكات والمعدات المحول من األطراف ذوي العالقة   ال
 (11,727)  15,772 األثاث والمعدات  الربح من مستبعدات)الخسارة( / 

 7,853,932  20,554,963 التشغيلي قبل رأس المال العامل  ربحال

 25,000,000     - التغيرات في وديعة قصيرة األجل مرهونة
 (27,428,826)  (2,518,084) مدفوعة مقدمًا واالرصدة المدينة األخرى التغيرات في المصاريف ال

 (37,238,545)  - التغيرات في المبالغ المستحقة لألطراف ذوي العالقة
 80,058,939  (12,892,615) التغيرات في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة واألخرى  

 5,144,264  48,245,500 
 274,361  46,720 على الودائع  الفوائد المستلمة

 (372,256)  (86,626) نهاية الخدمة للموظفينمكافأة المدفوع من 

 48,147,605  5,104,358 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 

 )تتمة( بيان التدفقات النقدية الموحد
 م2021سمبر دي  31للسنة المنتهية في 
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 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي    درهم إماراتي   اأنشطة االستثمارية 

 (276,352)  (1,289,070) شراء ممتلكات ومعدات 
 37,453  85,691 عائدات البيع للموجودات الثابتة

 (7,544,319)  (2,882,819) شراء عقارات استثمارية

 (7,783,218)  (4,086,198) التدفقات النقدية )المستخدمة في( / األنشطة االستثمارية

    اأنشطة التمويلية 

 (717,135)  (717,136) سداد قروض بنكية 
 (207,288)  (121,617) فوعة على قروض بنكيةالفوائد المد

 (24,000,000)  - قصيرة األجل سداد قروض 

 (24,924,423)  (838,753) المستخدمة في األنشطة التمويلية التدفقات النقدية

 15,439,964  179,407 النقدية وشبه النقدية   الزيادة / النقصان في
 892,225  1,338,015 الزيادة / النقصان في صرف سعر العملة 

 16,332,189  1,517,422 صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية بعد صرف العملة  
 3,975,326  20,307,515 يناير 1لنقدية وشبه النقدية في ا

 20,307,515  21,824,937 ديسمبر  31النقدية وشبه النقدية في 
 

    يتمثل ب:
 220,933,543  329,751,859 النقد واالرصدة البنكية 

 (200,626,028)  (307,926,922) ودائع العمالء 

 20,307,515  21,824,937 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
  

 
 .الموحدة البيانات المالية ه( جزءًا ال يتجزأ من هذ22( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من ) 

 
 



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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   الرئيسية الوضع القانوني واأنشطة  1

المالية مساهمة خاصةشر   تأسست للخدمات  اتش مباشر  بي  المالية مساهمة خاصة(سابقًا    ةالمعروف)  كة  للخدمات  اتش مباشر  بي    11بتاريخ    بــــــ 
 .  )وتعديالتة( م 2015( لسنة 2وفقًا ألحكام قانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )م 2006مارس 

 
دمج عمليات شركة مباشر للخدمات المالية ذ.م.م. مع الصفوة وتم إعادة تسمية تم    ،م2016ديسمبر    8في  (  3اح رقم ) كما هو موضح في اإليض

المالية )ش  منشأةال باسم الصفوة مباشر للخدمات  المالي كشركة مساهمة خاصة )ش.م.خ(.  (.  .م.خالمدمج  يستمر  تم إدراج الصفوة في سوق دبي 
 ي المالي كشركة مساهمة خاصة.  إدراج أسهم الشركة في سوق دب 

 
درهم   1سهمًا بقيمة    10،000،000بتأسيس شركة تابعة من خالل االكتتاب في    للخدمات المالية اإلسالمية  ، قامت الصفوةم2009يوليو    14في  

( وهي شركة تأسست في إمارة الشارقة  % من أسهم الملكية في شركة الصفوة كابيتال ذ.م.م. )"الشركة التابعة"100للسهم الواحد وهو ما يمثل    إماراتي
. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في  م )وتعديالتة(2015( لسنة  2وفقًا ألحكام قانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 امتالك عقارات استثمارية وأوراق مالية استثمارية.  

وشركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة الصفوة كابيتال ذ.م.م. )يشار   للشركة  لنتائج المالية والمركز الماليمن ا  البيانات المالية الموحدةتتألف  
 إليهما معًا بـ "المجموعة"(. 

 .لهامشواألوراق المالية األخرى بما في ذلك تداول ايتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات الوساطة المتعلقة باألسهم والسندات 

  دبي، االمارات العربية المتحدة.  -26730ص.ب.  4901مكتب رقم إن عنوان المكتب المسجل للشركة 

 . م2202فبراير 14  في مجلس اإلدارة  تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل 

 السياسات المحاسبية المهمة  2

 أساس اأعداد   2-1

  بيان االمتثال

على أساس مبدأ االستمرارية ووفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرت واعتمدت من مجلس معايير المحاسبة  الموحدة  الية  أعدت البيانات الم
المفعول في   النافذة  الدولية  التابعة لمجلس معايير المحاسبة  الدولية  المالية  التقارير  تفسير     م2021ديسمبر    31الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة 

 ومتطلبات القوانين واللوائح المحلية. 

 المفعولساري  وسيكون  م2021سبتمبر  20بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( في  م2021لعام   ( 32)صدر القانون االتحادي رقم 
"(. الشركة بصدد مراجعة م2015) "قانون  تعديالتة()و بشأن الشركات التجارية،  م  2015لعام  (2)القانون االتحادي رقم  ليستبدل م2022يناير  2في 

 .الذي أصبحت فيه التعديالت سارية المفعولتاريخ الاألحكام الجديدة وستطبق متطلباتها في موعد أقصاه سنة واحدة من 

 العرف المحاسبي 

تقييم الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة خالل  إعادة، حيثما ينطبق ذلك، أعدت البيانات المالية الموحدة بموجب التكلفة التاريخية باستثناء
كات واآلالت  الربح أو الخسارة، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والعقارات االستثمارية، وفئات معينة من الممتل

 والمعدات واألدوات المالية المشتقة. 
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 تتمة() السياسات المحاسبية المهمة 2

 تتمة()أساس اأعداد  2-1

 تتمة() العرف المحاسبي

 تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي وهو عرض المجموعة والعملة الوظيفية. 

الية بالقيمة العادلة خالل الموالمطلوبات لموجودات  إعادة تقييم ا، حيثما ينطبق ذلك، بموجب التكلفة التاريخية باستثناءالموحدة البيانات المالية  أعدت
، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والعقارات االستثمارية، وفئات معينة من الممتلكات واآلالت  الربح أو الخسارة

 والمعدات واألدوات المالية المشتقة. 

 المجموعة والعملة الوظيفية. تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي وهو عرض 

 : قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى 

ي عبارة عن معطيات وه  1: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى  2المستوى  
 ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم التي تشتمل على مدخالت لبند موجودات أو بند مطلوبات، ال تستند على 3المستوى  
 الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. معطيات السوق 

التي حدث فيها التغيير. اإلفصاحات للتسلسل  التقرير يعترف بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة من قبل المجموعة في نهاية سنة 
  (. 21في اإليضاح رقم )ح باالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مفصالهرمي للقيمة العادلة المتعلقة 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 

المالية   البيانات  في  المدرجة  البنود  فيها  الموحدة  تقاس  تعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  البيئة  المالية المجموعةباستخدام عملة  البيانات  تعرض هذه   .  
 . للمجموعة الوظيفيةي )درهم( وهي العملة بالدرهم اإلمارات  الموحدة

 ساس التوحيد أ
التابعة( كما في   التي تسيطر عليها الشركة )منشأتها  المالية للشركة والمنشأة  البيانات  المالية الموحدة  البيانات  تتحقق    .م2021ديسمبر    31تتضمن 

 السيطرة عند استيفاء جميع المعايير التالية:

 لدى الشركة سيطرة على المنشأة،  (أ
 رة من ارتباطها بالمنشأة، و لدى الشركة تعرض أو حقوق لعوائد متغي  (ب 
 لدى الشركة قدرة على استخدام قوتها على المنشأة للتأثير على مبلغ عوائد الشركة.  ج(

لة في  عندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة لالستثمار، تأخذ المجموعة باالعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الص
 لديها سلطة االستثمار، بما في ذلك:تقييم ما إذا كان 

 الترتيبات التعاقدية مع اصحاب حقوق التصويت االخرين في االستثمار  -
 حقوق ناشئة عن الترتيبات التعاقدية -
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  -
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  2
 )تتمة(أساس اأعداد  2-1

 )تتمة(أساس التوحيد 

المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على استثمار أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات على واحد أو أكثر من عناصر  تعد
ة على لسيطر الرقابة الثالثة. يبدأ توحيد المنشأة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على المنشأة التابعة، وتتوقف عندما تفقد المجموعة ا

ن تاريخ المنشأة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف منشأة تابعة تم حيازتها أو استبعادها خالل السنة في بيان الدخل الشامل م
 حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على المنشأة التابعة.

يخ االستحواذ أو التأسيس، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر توحيدها حتى التاريخ  توحد المنشآت التابعة بالكامل من تار 
ة متسقة. تستبعد  الذي تتوقف فيه هذه السيطرة. تعد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد التقارير للشركة، وذلك باستخدام سياسات محاسبي 

 لمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة داخل المجموعة الناتجة عن المعامالت واألرباح الموزعة داخل المجموعة بالكامل. جميع األرصدة وا
 تنسب المساهمة في الدخل/ الخسارة الشاملة ضمن منشأة تابعة للمصلحة غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك في رصيد عجز.

ة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على المنشأة التابعة، يحتسب التغيير في حصة ملكية في المنشأ
 فإنها:

 الموجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات المنشأة التابعة؛تلغي االعتراف ب  •
 تلغي االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة؛  •
 ملة التراكمي المسجل في حقوق الملكية؛ تلغي االعتراف لفوارق ترجمة الع •
 تعترف بالقيمة العادلة للعوض المقبوض؛ •
 تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار مستبقى؛  •
 تعترف بأي فائض أو عجز في الربح والخسارة؛  •
األرباح المستبقاة، كما هو مالئم،   تعيد تصنيف حصة الشركة األم للمكونات المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح والخسارة أو •

 حيث سيكون مطلوبًا إذا استبعدت المجموعة مباشرة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 

سهم  10,000,000م من خالل االكتتاب في 2009يوليو  14، لدى الشركة منشأة تابعة واحدة تأسست في م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
% من حصص حقوق الملكية في الصفوة كابيتال ذ.م.م )"المنشأة التابعة"( التي تأسست في إمارة الشارقة.  100ي للسهم تمثل درهم إمارات  1بقيمة 

 النشاط الرئيسي للمنشأة التابعة هو االحتفاظ بالعقارات االستثمارية واألوراق المالية االستثمارية.

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات    2-2

 لمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة:ا (أ

م )ما لم يذكر خالف ذلك(. لم تقم  2021يناير  1طبقت الشركة ألول مرة معايير وتعديالت معينة تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 ساري المفعول بعد.  غيرالمجموعة مبكرًا بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه  

( ومعيار التقارير  39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9)تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )  2المرحلة    -المعياري  الفائدة    معدلح  صالإ
 ( 16( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )4( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )7)لي رقم المالية الدو 

من المخاطر.   ةشبه خالي   ةبديل  تالمالية المؤقتة عند استبدال معدل الفائدة المعروض بين البنوك بمعدال  التقارير اءات تعالج آثار تقدم التعديالت إعف
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 تتمة(السياسات المحاسبية المهمة ) 2

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   2-2

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة: )تتمة(  (أ

 تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:
في   • كتغيرات  لتعامل  مباشرة،  اإلصالح  يتطلبها  التي  النقدية  التدفقات  في  تغيرات  أو  تعاقدية،  تغيرات  تتطلب  عملية  الفائدة وسيلة  معدل 

 .سعر الفائدة في السوق ، بما يعادل حركة المتغيرة
إصالح   • يتطلبها  التي  التصاريح  الالتغيرات  البنوك معدل  بين  وقف    معروض  دون  التحوط  وتوثيق  التحوط  لتخصيصات  إجراؤها  سيتم  التي 

 استمرارية عالقة التحوط.

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات المحددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة معدل فائدة خالي من   •
 المخاطر كتحوط لمكون المخاطر. 

للمجموعة. تنوي المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة  الموحدة  المالية    البياناتعلى  أثر  تعديالت  لم يكن لهذه ال
 للتطبيق.

 ( 16م تعديالت على المعيار التقارير المالية الدولي رقم )2021يونيو   30بعد  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد

تعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم   -  19-م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار المتعلقة بـــــ كوفيد2020  مايو  28في  
قد اإليجار ( بشأن محاسبة تعديل ع16توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات معيار التقارير المالية الدولي رقم )( عقود اإليجار.  16)

 -كوفيدكوسيلة عملية، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بـ  .  19-المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد
في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز  من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار بالحسابات ألي تغيير    19

، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد    ( 16)رقم  الدولي  التقارير المالية    بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب معيار  19-كوفيداإليجار المرتبط بـ  
 اإليجار.

التعديل حتى   تطبيق  المقرر  تأثير    م2021يونيو    30كان من  استمرار  قام مجلس معايير ،  م2021مارس    31، في  19-كوفيدجائحة  ، ولكن مع 
أبريل   1م. ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  2022يونيو    30فترة تطبيق المنفعة العملية حتى  تمديد  ب   المحاسبة الدولية

 .19-م. لم تتلق المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بـــــ كوفيد2021

 سارية بعد  غيرمعايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  (ب 

في المفعول  سارية  تعتبر  والتي  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدرها  التي  والتفسيرات  المعايير  على  والتعديالت  المعايير  من  الفترات    هناك عدد 
 المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم تطبيقها في وقت مبكر.

 :م2022يناير  1لتالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في التعديالت ا
 ( ؛ 37رقم )العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تنفيذ تكلفة  -العقود المرهقة  •
 ( ؛ 16رقم )الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
السن  • الدولية  وية على معاييرالتحسينات  المالية  الدو   )تعديالت على  م2018-م2020  التقارير  المالية  التقارير    ( 1)لي رقم  معيار 

 ( ؛ و 41معيار المحاسبة الدولي )و ( 16)لي رقم ومعيار التقارير المالية الدو  (9)لي رقم ومعيار التقارير المالية الدو 
. (3الدولي رقم )التقارير المالية  معيار إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على ةاإلشار  •
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2-2

 )تتمة(  سارية بعد غيرعايير وتفسيرات وتعديالت جديدة م (ب 

 :م2023يناير  1التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 
اسات المحاسبية وتصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح عن السي  •

 (. 2رقم )  الدولي التقارير المالية رعياوبيان الممارسة لم (1رقم )
 (. و 8) رقم  تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي •
 (.12) رقم الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي بالموجودات والمطلوباتلقة الضرائب المؤجلة المتع •

 عقود التأمين.  - (17)رقم الدولي تقارير المالية العقود التأمين والتعديالت على معيار  - (17)رقم الدولي لتقارير المالية امعيار 

 التغيير في السياسة المحاسبية  )أ( 2-3

االستهالك  ناقصاً  امت اإلدارة بتغيير سياستها المحاسبية المتعلقة بقياس عقاراتها االستثمارية. في السابق، كانت العقارات االستثمارية ُتقاس بالتكلفةق
من يناير  مارية". اعتباراً "العقارات االستث  (40رقم )لمعيار المحاسبة الدولي  المتراكم وخسارة انخفاض القيمة، إن وجدت، أي "نموذج التكلفة" وفقاً 

"العقارات   (40رقم )لمعيار المحاسبة الدولي  العادلة" وفقاً يمة "نموذج القبـــــ ، غيرت اإلدارة سياستها وقامت بقياس العقارات االستثمارية م2021
يكن هناك رسوم ، لم وبالتالي ،م2021الربع الرابع من  ىاالستثمارية". نظًرا لوجود عقار استثماري واحد فقط في تاريخ التقرير والذي كان قيد اإلنشاء حت 

ن التغيير في السياسة  إفي السنوات السابقة وكانت القيمة الدفترية للعقار االستثماري هي التكلفة المتكبدة إلنشاء العقار االستثماري. وعليه، فاستهالك 
 المحاسبية ليس له أي تأثير بأثر رجعي.

 اسبية المهمةملخص السياسات المح )ب(2-3

 فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها باستمرار في إعداد هذه البيانات المالية.

 واإلستهالك الممتلكات والمعدات
المبدأي كموجودات،   بعد االعتراف.  تتضمن التكلفة سعر الشراء والمصاريف األخرى ذات الصلة. يتم تسجيل الممتلكات والمعدات مبدئيًا بسعر التكلفة

 يتم تسجيل الموجودات على أساس التكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم ناقًصا أي خسارة إلنخفاض القيمة.

ى أساس يتم احتساب اإلستهالك على جميع الممتلكات والمعدات، بالمعدالت المحسوبة لشطب التكلفة، ناقصًا القيمة المقدرة القابلة لالسترداد عل
ال يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إلى قيمها الحالية عند تحديد القيمة   سائدة في تاريخ حيازة كل أصل، على الفائدة المتوقعة.األسعار ال

 المقدرة لألصول الثابتة على النحو التالي:تقدر األعمار االنتاجية  القابلة لالسترداد لبنود األصول الثابتة.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية المهمة )ب(2-3

 عقارات استثمارية

و / أو لزيادة رأس المال )بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء لهذه األغراض(. يتم  العقارات االستثمارية هي العقارات المحتفظ بها لكسب اإليجارات 
تثمارات العقارية في قياس العقارات االستثمارية وفًقا لنموذج القيمة العادلة. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن تقلبات القيمة العادلة لالس

 . بيان الدخل الشامل الموحد

ة من عاد العقار االستثماري عند بيعه أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بشكل دائم من االستخدام، وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلييتم استب 
دفترية  لالمبالغ المستبعدة. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد الممتلكات )المحسوبة كالفرق بين صافي المبالغ المستبعدة والقيمة ا

 للموجودات( في بيان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة التي يتم فيها استبعاد العقار. 

رف آخر أو   يتم تحويل العقارات االستثمارية فقط عندما يکون هناك تغيير في االستخدام مثبًتا بإنتهاء مهنة المالك، أو بدء عقد إيجار تشغيلي إلی ط
 إنهاء بناء أو التطوير. 

 ات غير الملموسة الموجود

 الشهرة  
خسائر  يتم عرض الشهرة التي تنشأ عن دمج األعمال مع الموجودات غير الملموسة.  إلحاقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا

 إنخفاض القيمة المتراكمة. 

 موجودات غير الملموسة األخرى 

وبرمجة   حق للموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل والتي تتكون من عالقة العميلالسياسات المحاسبية لالعتراف المبدئي والقياس الال
 . الحاسوب
 اإلطفاء 

 . سنوات على التوالي 3سنوات و 10 عمرها اإلنتاجي المقدر على مدار وبرمجة الحاسوب يتم إطفاء عالقة العميل

 .إطفاؤهاالشهرة ال يتم 

 اأدوات المالية 

 مالية تصنيف الموجودات ال 

 االعتراف المبدئي
القيمة العادلة   اإلعتراف المبدئي، يصنف بند الموجودات المالية كما قيس بـ)أ( التكلفة المطفأة، )ب( القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر أو )ج(   عند 

 خالل الربح أو الخسارة.

 بالتكلفة المطفأة: الموجودات المالية المقاسة (أ
 ت المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كال الشرطين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة  يتم قياس بند الموجودا

 محتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  •
لتي هي دفعات فقط من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم. شروطه التعاقدية تعطي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية ا •
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 ()تتمةالسياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية المهمة )ب(2-3

 )تتمة( اأدوات المالية

 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية 

األخرى   العمالء األرصدة المدينة  من للمجموعة بالتكلفة المطفأة المبالغ المستحقة، تتضمن الموجودات المالية م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ، ودائع قصيرة األجل تحت الرهن والنقد واالرصدة البنكية. والودائع

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر   (ب 

الدخل الشامل اآلخر، حيث التدفقات النقدية التعاقدية فقط لمدفوعات  العادلة خالل    أدوات الدين: يمكن تصنيف أدوات الدين كما في القيمة •
خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع   نعة محقق موأصل الدين والفائدة على أصل الدين القائم، وهدف نموذج أعمال المجم

   الموجودات المالية أساسها.
ة أو محددة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة، يمكن للمجموعة ر ق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجو حق   أدوات الملكية: في حالة أدوات •

 . يجرى هذا االختيار على أساس االستثمار باالستثمار. راف بالتغيرات الالحقة في الدخل الشامل اآلخ ردون تراجع، اختيار االعت 

الدخل  ، صنف كقيمة عادلة خالل الشركة الوطنية للمجمعات السكنية ش.م.م.عمجموعة استثمارًا تحمل ال ،م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 .الشامل اآلخر

 ج( الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة:

يقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة خالل   عند االعتراف المبدئي، للمجموعة أن تصنف، دون تراجع، بند موجودات مالية لم يستوفي متطلبات أن
 ف ذلك. الدخل الشامل اآلخر، كقيمة عادلة خالل الربح أو الخسارة. إذا أدى ذلك إلى حذف أو التقليل بشكل كبير عدم تطابق محاسبي كان لينشأ خال

 ارة. تصنف جميع الموجودات المالية األخرى کمقاسة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخس

 . خالل الربح أو الخسارةمصنفة كمقاسة بالقيمة العادلة تقوم المجموعة باستثمارات تجارية في أسهم مدرجة  ،م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 تقييم نموذج العمل

طريقة إدارة    ھعلی أفضل وج  ببند موجودات مالية في مستوى محفظة ألن هذا يعکس ھتجري المجموعة تقييمًا لهدف نموذج األعمال الذي يحتفظ في 
 األعمال وتقديم المعلومات إلی اإلدارة. تتضمن المعلومات المأخوذة باالعتبار:  

لك،  تكرار وحجم وتوقيت تداول الموجودات المالية في السنوات سابقة، وأسباب هذه المتاجرات وتوقعاتها بشأن نشاط المتاجرة المستقبلي. مع ذ •
متاجرة بشكل منعزل، لكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق المجموعة للهدف المعلن إلدارة الموجودات ال ينظر للمعلومات عن نشاط ال

 المالية، وكيف تتحقق التدفقات النقدية. 
 كيف يقيم ويرفع بتقارير أداء المحفظة لإلدارة، و  •
 نموذج األعمال هذا( وکيف تدار ھذه المخاطر.المخاطر التي تؤثر علی أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن  •

نها غير محتفظ بها تقاس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يقيم أداؤها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة أل
قدية وبيع موجودات مالية. لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لكل من تحصيل تدفقات نقدية تعا
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 ()تتمةالسياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية المهمة )ب(2-3

 )تتمة( اأدوات المالية

 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة 

يعرف "أصل الدين" على أنه القيمة العادلة لبند موجودات مالية عند االعتراف المبدئي. تعرف "الفائدة" على أنها العوض للقيمة  ألغراض هذا التقييم، 
 الزمنية للمال وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل الدين القائم.  

الفائدة ألصل دين قائم، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية  في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل الدين و 
تعاقدية بحيث لألدوات. هذا يتضمن تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتوي على شروط تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية ال

 ال تستوفي هذا الشرط.أنها 

 ة:إعادة تصنيف الموجودات المالي 

 المالية. ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي بها، باستثناء الفترة بعد تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة ھذه الموجودات

 :إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

دوات حقوق الملکية المحددة كقيمة عادلة خالل الدخل  / خسارة تراكمية معترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بأ ربحيعاد تصنيف أي 
 الشامل اآلخر إلى أرباح مستبقاة عند االستبعاد.  

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

االئتمان    ( مع نموذج "خسائر39( محل نموذج "الخسارة المتكبدة" المتبع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )9يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
خسائر االئتمان  مان المتوقعة حكًما كبيًرا. تحددالمتوقعة" المتطلع لها. يتطلب تقييم كيف تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئت 

 على أساس االحتمال باألوزان المرجحة.  المتوقعة

ا بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة. تستند خسائر االئتمان  ھالمحتفظ ب   تعترف المجموعة ببدل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير
مة بالتقريب للفائدة المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة قبضها، مخصو 

ة المتوقعة تدفقات نقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال  الفعلية األصلية. ستتضمن التدفقات النقدي 
 يتجزأ من الشروط التعاقدية.

تقدم    ييعترف بخسائر االئتمان المتوقعة في مرحلتين. للتعرضات االئتمانية حيث لم تکن ھناك زيادة کبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئ 
  12ر االثني عشرة التالية )خسائر ائتمان متوقعة لـھخسائر االئتمان المتوقعة للخسائر االئتمانية التي تنتج من أحداث تخلف سداد ممكنة خالل األش

لقاء خسائر االئتمان    رًا(. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي حدث لها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، فمطلوب بدل خسارةھش
 مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التخلف عن السداد )خسائر ائتمان متوقعة مدى الحياة(.المتوقعة على 

غيرات في  عة نهجًا مبسطًا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك ال تتعقب المجموعة الت و، تطبق المجمني رالمستثم  نم قبالنسبة للمبلغ المستح
 تاريخ تقرير.  خسائر ائتمان متوقعة مدى الحياة في كل مخاطر االئتمان، لكنها بداًل من ذلك تعترف ببدل الخسارة على أساس  

 ة. أسست المجموعة مصفوفة مخصص تستند على خبرتها التاريخية لخسائر االئتمان، معدلة للعوامل المتطلعة المخصصة للمدينين والبيئة االقتصادي 
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 ()تتمةاسات المحاسبية المهمة السي  3

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية المهمة )ب(2-3

 )تتمة(  انخفاض قيمة الموجودات المالية 

% من القيمة التجارية. في حالة عدم السداد لدى  25تعتبر المجموعة بند موجودات مالية كتخلف سداد حيث تقل حيازات حقوق الملكية للمستثمرين عن 
  .1:0.50ق في تصفية األوراق المالية واسترداد قيمة الحساب المعاد بيانه إلى نسبة هامشالمجموعة الح

 مبدئياالعتراف ال

حددة کأدوات تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي بـ)أ( التکلفة المطفأة أو )ب( القيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة أو )ج( کمشتقات م
كما هو مناسب. يعترف بجميع المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة، حيثما تحوط في تحوط فعال، 

 كان ذلك ممكناً 

 :قياس المطلوبات المالية

 ، كما هو موضح أدناه:س المطلوبات المالية على تصنيفهايعتمد قيا

 ل الربح أو الخسارة:أ( المطلوبات المالية بالقيمة العادلة خال

بات المالية المحددة  يجب أن تقاس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة بما في ذلك المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلو 
 عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة.

 لم تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة.  ،م2021ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي 

 ب( المطلوبات المالية األخرى:

غاء رة عند إلبعد االعتراف المبدئي، تقاس هذه بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يعترف بالمكاسب والخسائر في الربح أو الخسا 
االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو قسط على  

ي بيان الربح أو  ل فاالستحواذات واألتعاب أو التكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تموي 
 الخسارة. 

، القروض المصرفية، قروض قصيرة لمجموعةالدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى ل حددت مبالغ ،م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المالية.   المطلوباتضمن هذه الفئة من األجل، والمبالغ المستحقة لألطراف ذوي العالقة 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية:

مقرض يلغى االعتراف بمطلوب مالي عندما يعفى أو يلغى أو تنتهي صالحية االلتزام المتعلق به. عند استبدال مطلوب مالي موجود بآخر من نفس ال
ديل يعامل كإلغاء اعتراف بالمطلوب األصلي  بشكل جوهري فإن مثل هذا التبادل أو التع أو بتعديل شروط مطلوب موجودبشروط مختلفة إلى حد كبير، 

 الصلة في بيان الربح أو الخسارة واعتراف بمطلوب جديد. يعترف بالفارق في المبالغ الدفترية ذات

 مقاصة األدوات المالية 

 واجب النفاذا، كان هناك حق قانوني تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويعلن عن صافي المبلغ في بيان المركز المالي، إذا، وفقط إذ
حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، أو تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. 
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 ()تتمةالسياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية المهمة )ب(2-3

 القطاعات التشغيلية  
 ضمن الخدمات أو المنتجات في تقديم أو األعمال(، )قطاع الخدمات أو في تقديم المنتجات يشترك إما لدى المجموعة مميز عنصر قطاع فيال يتمثل

قسمين مخاطر وامتيازات القطاعات األخرى. تمتلك المجموعة  عن تختلف التي واالمتيازات للمخاطر جغرافي( ويخضع )قطاع محددة بيئة اقتصادية
 والقسمة المتحدة مثل نشاطها الرئيسي في تقديم خدمات الوساطة المتعلقة باألسهم والسندات واألوراق المالية األخرى في دولة اإلمارات العربي حيث يت 

 الثاني هو تقديم الخدمات االستشارية للعمالء.

 واألرصدة المدينة األخرى  المدينون التجاريون 

، تقاس هذه  مباشرة. الحقًا لالعتراف المبدئيالمدينين اآلخرين مبدئيًا بالقيمة العادلة زائًدا أي تكلفة معاملة منسوبة يعترف بالمبلغ المستحق من المستثمرين و 
 خسائر االئتمان المتوقعة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقًصا أي خسائر انخفاض في القيمة. يحتسب بدل انخفاض القيمة باستخدام نهج  

تحت عنوان األدوات المالية موضحة    خسائر االئتمان المتوقعة (. المعلومات اإلضافية عن احتساب  9كما هو محدد في معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ون الرديئة عندما ال يكون أعاله. يعترف بالربح والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف أو تعديل أو انخفاض قيمة بند الموجودات. تشطب الدي 

 هناك إمكانية الستردادها.

 النقدية وشبه النقدية 
 .وودائع العمالء   تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية في الصندوق واألرصدة البنكية، صافي السحب على المكشوف من البنوك 

 المخصصات 
أو استنتاجي ينشأ عن حدث سابق وتكون تكاليف تسوية االلتزام محتملة ويمكن   يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني 

 قياسها بشكل موثوق.
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لعربية يتكون المخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين. ال يقل هذا المخصص عن المبالغ المستحقة بموجب قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات ا 
 دة بناًء على المطلوبات الذي قد تنشأ إذا تم إنهاء خدمات جميع الموظفين في تاريخ التقرير.المتح 

 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي على أساس تصنيف متداول/غير متداول.  

 يصنف بند الموجودات كمتداول عندما يكون:
 أو  بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛ يزعمن المتوقع أن يتحقق أو م -
 أو محتفظ به، أساسًا، لغرض المتاجرة؛  -
 من المتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير؛ أو -
 شر شهرًا على األقل بعد تاريخ التقرير. نقدية أو شبه نقدية ما لم يكن ممنوعًا من استبداله أو استخدامه لسداد مطلوبات لمدة اثني ع -

 تصنف جميع الموجودات األخرى كغير متداولة.

 يصنف بند المطلوبات كمتداول عندما يكون:
من المتوقع سداده في دورة التشغيل العادية؛ -
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 ()تتمةالسياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية المهمة )ب(2-3

 )تتمة( قابل غير المتداولالتصنيف المتداول م
 محتفظ به، أساًسا، لغرض المتاجرة؛  -
 مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرًا بعد سنة إعداد التقرير؛ أو  -
 بدون حق غير مشروط لتأجيل سداد بند المطلوبات لمدة اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاريخ التقرير.  -

 ولة.تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كغير متدا

 اإليراد من العقود مع العمالء 

( اإليراد 15العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في "معيار التقارير المالية الدولي رقم ) المجموعة باإليراد من العقود معترف تع
 العمالء" كما يلي: د معمن العقو 

بأنها اتفاقية بين طرفين أو أكثر تكون حقوقًا والتزامات واجبة النفاذ وتضع المعايير الواجب  العميل: تعرف العقود  . تحديد العقد )العقود( مع 1خطوة ال
 الوفاء بها لكل عقد.

ت(  . تحديد التزامات األداء في العقد. التزامات األداء هي وعد في عقد مع عميل للتحويل   للعميل بسلعة أو خدمة )أو مجموعة سلع أو خدما2الخطوة 
 من السلع أو الخدمات المتميزة المتشابهة بشكل كبير ولها نفس نمط التحويل للعميل. سلةمتميزة أو سل

إلى عميل، 3الخطوة   موعودة  خدمات  أو  سلع  تحويل  مقابل  استحقاقه  المنشأة  تتوقع  الذي  العوض  مبلغ  هو  المعاملة  المعاملة: سعر  سعر  تحديد   .
 باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.

. تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة لعقد يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر 4لخطوة ا
 المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يظهر مبلغ االعتبار الذي تتوقع المجموعة استحقاقه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء على حده.

 عتراف باإليراد عندما )أو كما( تفي المنشأة بالتزام األداء. .اال5الخطوة 
 تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليراد بمرور الوقت، إذا استوفيت أحد المعايير التالية:

 أداء المجموعة أثناء أداء الشركة؛ و   يستهلك جميع المزايا التي يقدمها العميل في الوقت نفسه و  . يتلقى1

 إنشاء الموجودات أو تحسينها؛  أثناء أو يعزز أداء الشركة موجودات يتحكم فيها العميل . يكون 2

 . ال يكون أداء الشركة بند موجودات باستخدام بديل للشركة، ولدى الشركة حق واجب النفاذ في الدفع لألداء المكتمل حتى تاريخه.3

 وفى، يعترف بااليراد في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام األداء.اللتزامات األداء حيث أحد الشروط المذكورة أعاله غير مست 

على مبلغ العوض الذي اكتسبه األداء. عندما   عندما تفي المجموعة بالتزام األداء بتسليم السلع أو الخدمات الموعودة، فإنها تكون موجودات عقد بناءً 
 ترف به فإن هذا ينتج عنه التزام عقد. يتجاوز مبلغ العوض المقبوض من العميل مبلغ اإليراد المع

 يشتق إيراد الشركة من خدمات الوساطة وعمل الشركة كوكيل، ويعترف باإليراد على النحو التالي:

 دخل العمولة 

يعترف بدخل عمولة الوساطة في الوقت الذي قدمت فيه الخدمات وعندما يثبت حق المجموعة في قبض الدخل. يعترف بالعموالت على أساس 
كيل في  لصافي، أي العمولة المكتسبة من العميل ناقصًا العمولة المحصلة نيابة عن سعر الصرف. تعتقد المجموعة أن هذا هو األنسب ألنها تعمل كو ا

المعاملة وليس كأصل. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية المهمة  2-3

 دخل الفائدة  
ائدة عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. هذه هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة لبند الموجودات وتخصيص دخل  يعترف بدخل الف

قع العمر المتو  الفائدة خالل السنة المعنية باستخدام معدل الفائدة الفعلي وهو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم القبض النقدي التقديري المستقبلي خالل
 لبند الموجودات المالي إلى صافي القيمة الدفترية لبند الموجودات المالي.

 دخل االستشارات 

  عتراف بالدخل من الخدمات اإلستشارية في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات وعندما يتم إثبات حق المجموعة في تلقي الدخل. يتم احتسابيتم اإل
 ستالمه من العمالء. الدخل بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة ا

 الدخل اآلخر 

 يعترف بالدخل اآلخر عند قبضه أو عندما يثبت حق استالمه. 

 العمالت األجنبية

بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإل  ماراتي وتقيد بأسعار تقيد المعامالت بالدرهم اإلماراتي وهي العملة التشغيلية والوظيفية للفرع )درهم(.  تحول المعامالت 
تاريخ تقريبية السائدة في تاريخ المعامالت )درهم(.  تحول الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في  الصرف ال 

 التقرير. يعترف باألرباح والخسائر المحققة وغير المحققة الناجمة عن تحويل العمالت في الربح والخسارة.

 جة عن تسوية البنود النقدية وعن إعادة تحويل البنود النقدية ضمن بيان الربح أو الخسارة للسنة.تدرج فوارق صرف العملة النات 

 اأحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  2-4

راضات مهمة تؤثر على القيمة الدفترية عند إعداد بياناتها المالية الموحدة وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية، على المجموعة إجراء أحكام وتقديرات وافت 
، والدخل والمصروفات باإلضافة إلى معلومات أخرى معلن عنها في اإليضاحات. تراقب المجموعة دوريًا هذه التقديرات  وجودات ومطلوبات معينة لم 

لمالية الموحدة. مع ذلك، هذا ال يمنع أن تختلف األرقام واالفتراضات للتأكد من أنها تتضمن جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة في تاريخ إعداد البيانات ا 
 الفعلية عن التقديرات.

لتقديرات واالفتراضات  تخضع األحكام والتقديرات واالفتراضات األساسية لموافقة اإلدارة. في تاريخ بيان المركز المالي، أجرت اإلدارة بشكل أساسي األحكام وا 
 األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية:الرئيسية التالية والتي لها التأثير  

 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد  •

( على المجموعة بناًء على المعلومات المعروفة. يمتد هذا 19-تم إتخاذ الحكم عند النظر في اآلثار التي أحدثها أو قد يكون لوباء فيروس كورونا )كوفيد 
مات المقدمة والعمالء وسلسلة التوريد والموظفين والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة. بخالف ما تم تناوله في  اإلعتبار إلى طبيعة المنتجات والخد 

ي قد تؤثر على مالحظات محددة، ال يبدو أن هناك حاليًا أي تأثير جوهري على البيانات المالية أو أي شكوك جوهرية فيما يتعلق باألحداث أو الظروف الت 
(.19-وعة بشكل سلبي كما في تاريخ التقرير أو الحقًا نتيجة جائحة فيروس كورونا )كوفيد المجم 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(اأحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  2-4

 لممتلكات والمعداتالعمر اإلنتاجي ل •

اإلستهالك ذات صلة لممتلكاتها ومعداتها. إن أي تغييرات في العمر اإلنتاجي المقدر سوف تؤثر على  تحدد المجموعة االعمار اإلنتاجية المقدرة ورسوم
 رسوم   اإلستهالك للسنة. 

 العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقارية •
االستثماري ال يزال قيد اإلنشاء وغير   تحدد المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر وتكاليف اإلستهالك ذات الصلة لعقارها االستثماري. ومع ذلك، فإن العقار

 متاح لالستخدام بعد، فقد قررت اإلدارة عدم تحصيل قيمة اإلستهالك إلى أن يكتمل البناء.  
 دل خسائر االئتمان المتوقع للحسابات المستحقة من العمالء:ب  •

المستثمرين. تستند معدالت المخصصات على األيام التي للمبالغ المستحقة من    خسائر االئتمان المتوقعةتستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب  
عمالء مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة )أي، حسب الموقع الجغرافي ونوع المنتج ونوع وتقييم العميل والتغطية بخطابات    تجاوزت االستحقاق لمجموعات

 االعتماد وغيرها من أشكال التأمين االئتماني(. 

ًا إلى معدالت تخلف السداد التاريخية الملحوظة للمجموعة. ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل تجربة خسارة  تستند مصفوفة المخصص مبدئي 
جمالي( االئتمان التاريخية مع معلومات تطلعية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور ظروف اقتصادية متوقعة )أي الناتج المحلي اإل

ة، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المتخلفين عن السداد، تعدل معدالت التخلف عن السداد التاريخية. في تاريخ كل تقرير، تحدث خالل السنة القادم
 معدالت التخلف عن السداد التاريخية الملحوظة وتحلل التغيرات في التقديرات التطلعية. 

الملح التاريخية  السداد  عن  التخلف  معدالت  بين  العالقة  تقييم  مبلغ  يعد  مهمًا.  تقديرًا  المتوقعة  االئتمان  وخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  وظة 
التا االئتمانية  الخسارة  تجربة  تكون  ال  قد  المتوقعة.  االقتصادية  والظروف  المحيطة  الظروف  في  للتغيرات  حساس  المتوقعة  االئتمان  ريخية  خسائر 

 العميل الفعلي في المستقبل.  دلتخلف سدا للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة أيًضا ممثلة

 إنخفاض قيمة الشهرة  •

إنخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في مجموعة أصغر من الموجودات التي تولد   ض القيمة. بالنسبة الختباريتم اختبار الشهرة سنوًيا لتحديد انخفا
ر عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو وحدة توليد النقد. يتم توزيع الشهرة  تدفقات نقدية من االستمرار في االستخدام، وهي مستقلة إلى حد كبي 

 الناتجة عن دمج األعمال على وحدات توليد النقد أو مجموعات من وحدات توليد النقد التي من المتوقع أن تستفيد من األداء المشترك. 

هي القيمة االكبر في االستخدام والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. تعتمد القيمة المستخدمة    إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات أو وحدة توليد النقد 
الحالية للقيمة   على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل ما قبل الضريبة الخصم الذي يعكس تقييمات السوق 

 الخاصة بالموجودات أو وحدة توليد النقد.الزمنية للنقود والمخاطر 

األعتراف   لالسترداد.ب يتم  القابلة  القيمته  النقد  توليد  وحدة  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  تجاوزت  إذا  القيمة  انخفاض  بخسائر   خسارة  االعتراف  يتم 
الدفترية القيمة  لتقليل  اواًل  توزيعا  يتم  الخسارة.  أو  الربح  بيان  في  القيمة  الدفترية   انخفاض  القيم  لتقليل  ثم  النقد،  توليد  لوحدة  مخصصة  شهرة  ألية 

 للموجودات األخرى في وحدة توليد النقد علی أساس تناسبي. 

تجاوز فيه  ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى، يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال ت 
 القيمة.   الدفترية للموجودات القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، صافي   اإلستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يتم االعتراف بخسائر انخفاضالقيمة  
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 )تتمة(السياسات المحاسبية المهمة  2

 )تتمة(اأحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المهمة  2-4

 الملموسة لألعمار غير المحددة  غير الموجوداتية بخالف الشهرة وغيرها من غير المال الموجوداتقيمة  انخفاض •

غير الملموسة لألعمار غير المحددة في تاريخ كل  الموجوداتتقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وغيرها من 
عين الذي قد يؤدي إلى انخفاض القيمة. في حالة وجود مشغل انخفاض في القيمة، يتم تقرير من خالل تقييم الشروط الخاصة بالمجموعة واألصل الم

من  ، والتي تتضمن عدداً المستخدمةأو حسابات القيمة  البيعمنها تكاليف  ناقصاً تحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل. يتضمن ذلك القيمة العادلة 
 التقديرات واالفتراضات الرئيسية.

 جيرمدة عقد التأ •

االستخدام ومطلوبات عقد التأجير. يمارس الحكم في تحديد ما إذا كان هناك  -في قياس كل من موجودات حق ذات صلة تعتبر مدة عقد التأجير مكوناً 
من الفترات التي  يقين معقول بممارسة خيار تمديد عقد التأجير، أو شراء بند الموجودات األساسي، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد التأجير عند التأكد

ا اقتصادًيا ستدرج في مدة عقد التأجير. عند تحديد مدة عقد التأجير، يؤخذ باالعتبار في تاريخ بدء التأجير، جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزً 
لعمليات الشركة، ومقارنة الشروط واألحكام لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. قد تشمل العوامل المأخوذة باالعتبار أهمية الموجودات 

الشركة  بمعدالت السوق السائدة، وتكبد جزاءات كبيرة، ووجود تحسينات كبيرة على المنشآت المستأجرة، وتكاليف ومعوقات استبدال الموجودات. تعيد
 اء، إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف.تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنه

 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة اأخرى  3

م، القرار الوزاري 2016يناير   21بموجب اتفاقية الدمج بين "الصفوة" و "مباشر للخدمات المالية ذ.م.م."  وقرارات المساهمين للمنشأة المخصصة بتاريخ 
م على 2016أكتوبر  11م، هيئة األوراق المالية والسلع الموافقة بتاريخ  2016سبتمبر   19صادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ م ال2016( /  499رقم )

قًا "الصفوة الموافقة الدمج، بدأت الشركة عملياتها وتم تداولها كمنشأة مشتركة تحت اسم بي اتش مباشر للخدمات المالية مساهمة خاصة )المعروفة ساب 
م، عند استكمال إجراءات التبادل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. نتيجة الدمج، نشأت 2016ديسمبر  8خدمات المالية ش.م.خ"( اعتبارًا من مباشر لل

 جي. ها اإلنتارى عمدفاء عالقة العميل على مطإ ميًا النخفاض القيمة ويت وة التجارية سن راختبار الشه مالشهرة التجارية والعالقة مع العمالء، يت 

 فيما يلي الحركة في الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة األخرى خالل الفترة:

 اإلجمالي   أنظمة الحاسوب    عالقة العمالء   الشهرة التجارية  
 درهم إماراتي    درهم إماراتي   درهم إماراتي    درهم إماراتي   

        التكلفة
 46,305,476  26,415  7,900,000  38,379,061 م 2020يناير  1كما في 

 6,300  6,300  -  - اإلضافات خالل السنة  

 46,311,776  32,715  7,900,000  38,379,061 م2020ديسمبر  31كما في 
 -  -  -  - اإلضافات خالل السنة 

 46,311,776  32,715  7,900,000  38,379,061 م  2021ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة( دات غير الملموسة اأخرى الشهرة التجارية والموجو  3

 اإلطفاء 

 اإلجمالي   أنظمة الحاسوب    عالقة العمالء   الشهرة التجارية  
 درهم إماراتي    درهم إماراتي    درهم إماراتي    درهم إماراتي   
        

 2,370,000  -  2,370,000  - م 2020يناير  1كما في 
 819,041  29,041  790,000  - المحمل للسنة  

 3,189,041  29,041  3,160,000  - م2020ديسمبر  31كما في 
 793,674  3,674  790,000  - المحمل للسنة 

 3,982,715  32,715  3,950,000  - م  2021ديسمبر  31كما في 

        صافي القيمة الدفترية 

 42,329,061  -  3,950,000  38,379,061 م  2021ديسمبر  31كما في 

 43,122,735  3,674  4,740,000  38,379,061 م2020ديسمبر  31كما في 

 (. 2.3إن الشهرة ال تنخفض قيمتها خالل العام ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى كما هو مفصح في اإليضاح رقم )

االستخدام باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة، بناًء  شهرة الموحدة للمنشأة من خالل حساب القيمة قيدلقيمة التم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 
 سنوات متوقعة معتمدة من قبل اإلدارة.  3على فترة 

 االفتراضات الرئيسية هي تلك التي يكون فيها المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أكثر حساسية.
 قات النقدية المخصومة للشركة:تم استخدام االفتراضات الرئيسية التالية في نموذج التدف

 %.  8• معدل خصم 
 نمو اإليرادات المتوقعة أو معدل االنخفاض سنويا.  %35% إلى  25• 
 في تكاليف التشغيل والنفقات العامة. م2024و م2023 ،م 2022سنويا لعام  %15% إلى  5• 
 

 سنوات. 3أسواق األسهم اإلماراتية على مدار  تعتقد اإلدارة أن الزيادة المتوقعة في إيرادات معدل النمو أمر حذر، في
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 الممتلكات والمعدات  4
اأثاث  

 اإلجمالي   البناء   مركبة  معدات مكتب   مكائن ومعدات   أجهزة الحاسوب اآللي   والتجهيزات 
 رهم إماراتي د   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي    درهم إماراتي    درهم إماراتي   التكلفة 

 40,531,096  21,996,021  611,362  1,726,813  5,886,466  7,775,377  2,535,057 م 2020يناير  1في 
 270,052  -  -  96,500  122,400  40,792  10,360 اإلضافات 

 (25,725)  -  (25,725)  -  -  -  - المستبعدات خالل السنة 
 40,775,423  21,996,021  585,637  1,823,313  6,008,866  7,816,169  2,545,417 م 2020ديسمبر  31في 

 1,289,070  -  520,600  553,929  105,180  67,588  41,773 اإلضافات 
 (163,453)  -  (160,203)  -  -  -  (3,250) المستبعدات خالل السنة 

 41,901,040  21,996,021  946,034  2,377,242  6,114,046  7,883,757  2,583,940 م 2021ديسمبر  31في 
              اإلستهالك

 27,596,892  12,774,995  314,107  1,572,213  3,333,037  7,765,703  1,836,837 م 2020يناير  1 في
 1,776,708  756,961  67,935  73,926  725,934  11,235  140,717 المحمل للسنة 

 29,373,600  13,531,956  382,042  1,646,139  4,058,971  7,776,938  1,977,554 م 2020ديسمبر  31في 
 1,910,836  756,964  70,300  175,734  734,926  22,763  150,149 المحمل للسنة 

 (61,991)  -  (58,741)  -  -  -  (3,250) المستبعدات خالل السنة 
 31,222,445  14,288,920  393,601  1,821,873  4,793,897  7,799,701  2,124,453 م  2021ديسمبر  31في 

              صافي القيمة الدفترية 
 10,678,595  7,707,101  552,433  555,369  1,320,149  84,056  459,487 م  2021ديسمبر  31في 
 11,401,822  8,464,064  203,595  177,174  1,949,895  39,231  567,863 م 2020ديسمبر  31في 

(11يشمل المبنى مبنى المكتب المرهون مع التسهيالت المقدمة من بنك )إيضاح 
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 العقارات االستثمارية  5

 م 2020  م 2021   
 درهم إماراتي    درهم إماراتي     

      التكلفة:

 5,250,000  5,250,000   يناير  1كما في 
 -  (740,000)   خسائر إنخفاض القيمة 

 5,250,000  4,510,000   م   2021ديسمبر  31كما في 

  5.2: م 2020ديسمبر  31مليون درهم إماراتي  )  4،5بلغت   م2021ديسمبر  31للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  الدفتريةإن القيمة 
تودع تم إنشاءة في الشارقة، يتكون العقار االستثماري من مس إجراء تقييم مستقل من قبل خبير عقارات خارجي.مليون درهم إماراتي ( على أساس 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

، وقد أكد أن المجموعة هي المالك المستفيد لهذا محمد حمدان السويدي الحرإن العقار االستثماري المذكور أعاله هو باسم رئيس مجلس اإلدارة ، 
 العقار.

 الموجودات المالية  6

 لدى المجموعة الموجودات المالية التالية:
 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي    درهم إماراتي   

 3,753,946  3,753,946 م 2020ينابر  1كما في 

 3,753,946  3,753,946 م2020ديسمبر  31كما في 
 -  (760,000) الخصم بسبب إعادة التقييم

 3,753,946  2,993,946 م  2021ديسمبر  31كما في 
 

% من الفوائد المحتفظ بها في الشركة الوطنية  2.5اق المالية المصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يمثل االستثمار في األور 
للمجمعات السكنية ش.م.م.ع، شركة مساهمة خاصة تم تأسيسها في سلطنة ُعمان وتعمل بشكل رئيسي في مجال التطوير العقاري. تم االستحواذ 

 ج األعمال.على هذا االستثمار من خالل دم
درهم إماراتي فيما يتعلق بهذا االستثمار مع األخذ في االعتبار صافي أصول الشركة المستثمر  760،000سجلت اإلدارة انخفاضًا في القيمة بمبلغ 

 فيها والفوائد االقتصادية المنخفضة القيمة المحتملة التي تعتقد اإلدارة أنها ستسحبها في المستقبل.
 إعادة التقييم للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر:الحركة في احتياطي 

 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي    درهم إماراتي   

 115,793  115,793 م 2021ينابر  1 كما في

 -  760,000 الخصومات خالل السنة 

 115,793  875,793 م2021في ديسمبر  31كما 
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 )تتمة( الموجودات المالية  6

 م 2020  م 2021 لمالية من خالل الربح او الخسارة الموجودات ا
 درهم إماراتي    درهم إماراتي   

 1,034,613  8,848,421 م 2021ينابر  1كما في 
 7,544,319  2,882,818 االضافات خالل السنة  

 269,489  44,738 تغييرات القيمة العادلة خالل السنة )غير محققة(

 8,848,421  97711,775, م  2021ديسمبر  31كما في 

 يمثل االستثمار في األوراق المالية المصنفة كقيمة عادلة من خالل األرباح والخسائر محفظة استثمارات في األسهم المدرجة.

 المدينة اأخرى  واأرصدةالمصاريف المدفوعة مقدمًا  7
 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 159,705,288  162,671,130 ( 1-7يضاح المبالغ المستحقة من العمالء )إ
 (47,358)  (4,518,708) ( 2-7بدل خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 158,152,422  159,657,930 
 931,521  2,001,868 المصاريف المدفوعة مقدماً 

    المدينة األخرى: األرصدة
    صافي التسوية المستحقة من:

 101,385  79,299 وناسداك دبي
 -  313,574 أيه دي أكس 

 5,811,751  6,250,335 الودائع 
 3,250,886  515,210 المبالغ المستحقة عن أعمال الوساطة  

 1,045,322  1,521,593 أخرى 
 168,834,301   170,798,795 

  3,8: م2020ديسمبر  31) راتي مليار درهم إما 1,1 بلغت القيمة السوقية لألسهم المحتفظ بها كضمان ،م2021ديسمبر  31كما في  7-1
 مليار درهم إماراتي( مقابل المبالغ المستحقة من العمالء. 

 م 2020  م 2021 حركة بدل خسائر االئتمان المتوقعة: 7-2
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 48,003  47,358   يناير 1في 
 -  4,500,000 إضافات من المخصص  

 (645)  (28,650) عكس المخصص 

 47,358  4,518,708 ديسمبر  31في كما 
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 معامالت وأرصدة اأطراف ذوي العالقة  8

خر أو يشكل تأثير ملحوظ عليه في اتخاذ القرارات المالية تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان طرف ما قادر على السيطرة على الطرف اآل 
 والشركات التابعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين وأفراد عائالتهم المقربين. أو التشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على الشركة األم 

يتمثل موظفي اإلدارة الرئيسيين في األشخاص الذين لديهم الصالحية والمسؤولين عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة، سواء بشكل 
سواء كان مسؤول تنفيذي أو غير ذلك. يتم تنفيذ المعامالت  مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة

 مع األطراف ذات العالقة وفقًا للشروط المتفق عليها بين األطراف المعنية. 
 فيما يلي تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير، والمعامالت الهامة مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة:

 ت خالل السنة المعامال )أ(8
 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 المصروفات المتكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة 
 146,488  - عن المجموعة وتم إعادة تحميلها على المجموعة

 المصروفات المتكبدة من قبل المجموعة بالنيابة عن أطراف  
 1,877,117  - ذات عالقة  ذات عالقة وتم إعادة تحميلها على أطراف

 2,956,146  4,417,189 رواتب ومكافئات مقدمة لموظفي اإلدارة الرئيسيين 

 النقد واأرصدة البنكية  9

 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

    النقد واألرصدة البنكية 
 20,305,391  21,824,741 ودائع المجموعة  -
 2,124  196 في الصندوق  النقدية -
 200,626,028  307,926,922 ( 1-9ودائع العمالء )إيضاح  -

 220,933,543  329,751,859 النقد واألرصدة البنكية 

 (200,626,028)  (307,926,922) ودائع العمالء 

 20,307,515  21,824,937 النقدية وشبة النقدية
 
السلع، تحتفظ المجموعة بحسابات مصرفية منفصلة للمبالغ المستلمة من عمالئها  وفقًا للقوانين الصادرة من قبل هيئة األوراق المالية و  9-1

 )"ودائع العمالء"( وهي ليست متاحة للمجموعة إال لغرض تسوية المعامالت التي تم تنفيذها بالنيابة عن هؤالء العمالء.

 



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 م 2021ديسمبر  31

 

33 

 رأس المال  10

 م 2020  م 2021 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
    

 563,841,748  563,841,748 يناير  1 قيد اإلصدار في
 -  (390,410,680) )ج(( 10رقم  إيضاحإلغاء األسهم )

 563,841,748  173,431,068 ديسمبر  31قيد اإلصدار في 
 563,841,748  173,431,068 إجمالي رأس المال المدفوع )درهم إماراتي(

 إدارة كفاية رأس المال 

م بشأن معايير كفاءة رأس المال لشركات الوساطة في األوراق 2014( لسنة 27لتأكد من االلتزام بالقرار رقم. )تدير المجموعة كفاءة رأس المال ل
ا المالية وعقود السلع. يتمثل الهدف األساسي إلدارة رأس المال للمجموعة في ضمان الحفاظ على نسب رأس مال بشكل سليم من أجل دعم أعماله

 وزيادة قيمة المساهمين. 

المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. لم يتم إجراء أي تغييرات تقوم 
 . م2020ديسمبر  31و   م2021ديسمبر  31في األهداف أو السياسة أو العمليات خالل السنوات المنتهية في 

   أسهم الخزينة  )أ( 10

سهم من أسهم المجموعة تمتلكها شركة الصفوة كابيتال ذ.م.م. وهي شركة تابعة تعود ملكيتها بالكامل  2,000,000ينة في عدد تتمثل أسهم الخز 
 .  %100للشركة بنسبة 

 االحتياطي القانوني   ( )ب10

ية القانونية. وفقًا للقانون االتحادي لدولة  إن االحتياطي القانوني للسنة الحالية وسنة المقارنة بشركة الصفوة وهي الشركة المستحوذ عليها من الناح
% من األرباح السنوية إلى هذا االحتياطي القانوني الغير 10، يتعين تحويل ما ال يقل عن )وتعديالتة(  م2015( لعام 2اإلمارات العربية المتحدة)

 ويًا لنصف رأس المال المدفوع.  قابل للتوزيع.  يجوز إيقاف هذه التحويالت عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مسا

 احتياطي الدمج  )ج( 10

( الصفوة اإلسالمية للخدمات المالية )ش.م.ع( )"الصفوة"( 1بين شركتين:   الدمج مليون درهم والذي نتج عن  390البالغ دمج احتياطي عجز الإن 
مليون درهم في تاريخ المعاملة   390جز الناشئ البالغ تم االعتراف بالع - م2016( مباشر للخدمات المالية )"مباشر"( الذي حدث في عام 2و 

في بيان المركز المالي الموحد مع االئتمان المقابل في رأس المال من خالل إصدار أسهم بالقيمة االسمية أي درهم إماراتي واحد  الدمجكاحتياطي 
 .الدمج احتياطيكانت الحركة معدومة في للسهم. 

مليون درهم، بموافقة هيئة األوراق المالية   390العجز البالغ  دمجبتخفيض رأس المال بما يعادل احتياطي ، قامت اإلدارة م2021خالل عام 
م )وتعديالتة(. 2015( لسنة 2لقانون اإلمارات العربية المتحدة االتحادي رقم ) اً والسلع وفق
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 )تتمة(رأس المال  10

 )تتمة(احتياطي الدمج  )ج( 10

 :في الجدول أدناه جالدمحركة احتياطي فيما يلي 
 م 2020  م 2021    

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  
 390,410,680  390,410,680 في يناير  

 -  (390,410,680) )ج((  10المحول إلى رأس المال )إيضاح رقم 

 390,410,680  - ديسمبر  31في 

 ( منشأة إجارةالقروض البنكية ) 11 

 م 2020  م 2021  
 رهم إماراتي د  درهم إماراتي   

 4,960,186  4,243,050  ( 1-11القروض البنكية )إيضاح 
     تم الكشف عنها تحت بيان المركز المالي كما يلي:

 4,243,050  3,525,914  الجزء غير الحالي من القرض البنكي
 717,136  717,136  الجزء الحالي من القرض البنكي 

  4,243,050  4,960,186 
  8، تم منح المجموعة عقد إجارة آجل من أحد البنوك اإلسالمية بغرض شراء مكاتب في إمارة دبي. حصلت الشركة في م2008في  11-1

قسط شهري  180درهم إماراتي على أن يتم سداده على  24,051,620م على ملكية المكاتب وتم إعادة جدولة عقد اإلجارة البالغ 2012نوفمبر 
% سنويًا  1.75م. يترتب على عقد اإلجارة معدل ربح وفقًا لمعدات الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات زائدًا 2012ديسمبر   8متساوي اعتبارًا من 

 ويخضع لضمان بموجب رهن مسجل من الدرجة األولى على العقار ذو الصلة.  
   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 12

 م 2020  م 2021  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 1,410,664  1,766,165 ي بداية السنة   المخصص ف
 727,757  917,159 المحمل للسنة  

 (372,256)  (86,626) المبالغ المدفوعة 

 1,766,165  2,596,698 المخصص في نهاية السنة  
ب الموظفين غير مهمة وغير جوهرية في لم يتم إجراء تقييم اكتواري حيث تعتبر اإلدارة أن التأثير الصافي لمعدل الخصم والزيادة المستقبلية في روات 

البيانات المالية.
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 اأرصدة الدائنة التجارية واأخرى  13
 م 2020  م 2021  

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 200,626,028  307,926,922 ودائع العمالء 
 19,117,050  15,988,013 ودائع العمالء مع األسواق أجنبية  

    ى:صافي التسوية المستحقة إل
 9,375,706  9,661,978 سوق دبي المالي -
 14,395,755  - سوق أبوظبي لألوراق المالية  -
 -  - ناسداك دبي -
 -  - أسواق أجنبية أخرى  -
 38,753,969  31,078,549 المدفوعات مقدما قصيرة األجل  -

 10,257,284  22,296,033 أرصدة دائنة أخرى ومستحقات  
 292,525,792  386,951,495 األرصدة الدائنة األخرى  إجمالي األرصدة الدائنة و

 تمثل األرصدة الدائنة التجارية صورة أساسية في الودائع من العمالء لغرض التداول من قبل المجموعة بالنيابة عنهم.   
 المحتملة   المطلوبات 14

 م 2020  م 2021  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 23,000,000  23,000,000 سوق أبوظبي لألوراق المالية 
 11,000,000  11,000,000 سوق دبي المالي 
 5,527,500  5,527,500 ناسداك دبي ليمد 

 1,000,000  1,000,000 هيئة األوراق المالية والسلع 

 40,527,500  40,527,500 

 درهم إماراتي(  13,101,000: م 2020ديسمبر  31درهم إماراتي ) 13,101,000 إن الضمانات الصادرة محتفظ بها بالودائع الثابتة بقيمة 

 االرتباطات  15

 االرتباطات الرأسمالية  
 م 2020  م 2021  

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 281,507  281,507 ةستثماري اال اتعقـار على ال تطويـرال نفقات

درهم إماراتي(. وقعت   281,507: م2020ديسمبر   31هم إماراتي )در   281,507لـدى المجموعة التزام بدفع تكاليف تطويـر عقـارات استثمارية بمبلغ 
على قطعة أرض تم تصنيفها كعقار استثماري في البيانات المالية الموحدة   أسقفم إلنشاء ست 2014فبراير  2المجموعة اتفاقيـة مع مقـاول بتاريخ 
مليون درهم إماراتي بموجب االتفاقية كما في تاريخ   2,38جموعة بدفع مبلغ مليون درهم إماراتي، وقامت الم 2,66للمجموعة. يبلغ إجمالي قيمة العقد 

 التقرير.  
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 دخل العموالت واأستشارات  16
 م 2020  م 2021  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   

 22,676,956  40,638,732  دخل العموالت  
 1,100,000  516,060  دخل اإلستشارات 

  41,154,792  23,776,956 

 الدخل اأخر   17
 م 2020  م 2021  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   

 892,225  1,338,015  الربح من صرف سعر العملة 
 1,257,818  3,406,751  الدخل المتنوعة األخر 

 1,385,531  2,732,769  الربح من الموجودات المالية من خالل الربح او الخسارة 
  7,477,535  3,535,574 
 صروفات العمومية واإلدارية الم  18
 م 2020  م 2021  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   

 22,641,178  31,841,312  تكلفة الموظفين 
 4,970,088  7,074,008  مصروفات التداول 

 1,776,708  1,910,836  االستهالك من الممتلكات والمعدات
 819,041  793,675  إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 495,860  426,055  قصيرة االجل   اإليجار صاريفم
 683,302  646,748  المصروفات القانونية والمهنية

 785,772  821,235  رسوم التسجيل والترخيص
 540,600  369,386  االتصاالت 

 1,714,002  3,351,585  مصروفات أخرى 

  47,234,840  34,426,551 
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 خفضة ربحية السهم اأساسية والم 19

رجح يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة عن طريق تقسيم األرباح أو الخسائر للسنة والمنسوبة إلى مالكي المجموعة على المتوسط المُ 
 لعدد األسهم القائمة خالل السنة:

 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

 5,770,939  12,985,377 أرباح السنة المنسوبة لمساهمي المجموعة

 563,841,748  173,431,068 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
    

 0.01  0.07 ربحية األسهم األساسية والمخفضة )درهم إماراتي لكل سهم( 

 اأدوات المالية  20

خالل الدخل الشامل األخر، والقيمة العادلة من خالل الربح  تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد واالرصدة البنكية، والقيمة العادلة من
المبالغ  والخسارة، ومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة وارصدة مدينة. تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة األرصدة الدائنة والمبالغ المستحقة و 

تحقة لألطراف ذات العالقة. السياسات المحاسبية للموجودات  المستحقة للمستثمرين والقروض البنكية قروض قصيرة األجل، والمبالغ المس
 (. 2،3والمطلوبات المالية مدرجة في إيضاح رقم )

 لخص الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بتاريخ التقرير:
 م 2020  م 2021 

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  الموجودات المالية 

 403,901,817  509,685,292 المطفأة  بالتكلفة
 8,848,421  11,775,977 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 3,753,946  2,993,946 موجودات مالية من خالل الدخل الشامل األخر 

 416,504,184  524,455,215 ديسمبر   31كما في 
 

    المطلوبات المالية 
    لة من خالل الربح والخسارة بالقيمة العاد

    يقاس بالتكلفة المطفأة:
 4,960,186  4,243,050 القروض - 
 292,525,792  386,951,494 المطلوبات المالية األخرى - 

 297,485,978  391,194,544 ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة 

ھري عن قيمتها الدفترية في تاريخ التقرير. إن القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف بشکل جو 
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 معلومات عن المخاطر المالية    21
 هي مخاطر االئتمان ومخاطر سعر السهم.  المجموعةتعرض لها ت إن المخاطر الرئيسية التي 

 مخاطر السوق 

أسعار األسهم والسلع أو فروق االئتمان أو مخاطر السوق هي التغير المحتمل في قيمة األداة بسبب تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت و 
ل  مخاطر أخرى. يتأثر مستوى مخاطر السوق عدم االستقرار والسيولة في األسواق التي يتم فيها تداول األدوات المالية. تواجه المجموعة بشك 

 رئيسي مخاطر السوق التالية:

 مخاطر سعر األسهم 

ا من ھاألسهم، مما يؤثر علی قيمة األوراق المالية لألسهم واألدوات األخرى التي تستمد قيمت  تنشأ مخاطر أسعار األسهم من إمکانية تقلب أسعار
اسهم معينة أو سلة محددة من األسم أو مؤشر االسهم. تحاول المجموعة إدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل مراقبة تقلبات السوق في أسعار 

 األسهم.
 مخاطر الخالفات 

، انخفض تعرض المجموعة لمخاطر الخالفات بشكل كبير حيث تقوم المجموعة على الفور بتوصيل المستثمرين إلى بعد التداول بنظام الهامش
وعة بيان المعامالت التي يتم تنفيذها من خالل إشعارات الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد اإللكتروني اليومية. عالوة على ذلك، ترسل المجم

 النشطين في نهاية كل شهر. الحسابات إلى المستثمرين 

ومع ذلك، فإن المجموعة ال تزال محدودة التعرض لهذا الخطر حيث تقوم المجموعة بتنفيذ صفقة تداول خاطئة وقد تضطر إلى تصحيحها من 
 خالل شراء أو بيع األدوات المالية بأسعار السوق غير المالءمة. 

 مخاطر االئتمان

دود بعد بدء تداول الهامش. حسب التداول على قواعد ولوائح الهامش والتعاقد مع المستثمرين، يجب إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان مح
% من القيمة السوقية. في حالة عدم التسوية، يحق  25تسوية جميع الحسابات خالل يومي عمل حيث تقل قيمة صافي أصول المستثمر عن 

 . 1:0.5ة الحساب إلى نسبة هامش للمجموعة في تصفية األوراق المالية والحصول على قيم

شهرا ويعكس فترات االستحقاق القصيرة للتعرضات. ترى   12قياس انخفاض قيمة النقدية وشبة والنقدية على أساس الخسارة المتوقعة لمدة  
لألطراف المقابلة. تعتبر المبالغ  ا مخاطر ائتمان منخفضة استنادًا إلی التصنيفات االئتمانية الخارجية ھالمجموعة أن النقد واالرصدة البنكية لدي 

 المستحقة من األطراف ذوي العالقة منخفضة المخاطر ويتم سدادها عند الطلب. إدارة تقييم هذا المبلغ قابل لالسترداد.

الل استخدام اعتمدت المجموعة مخصص خسائر ائتمان متوقعة مدى الحياة لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة للمبلغ المستحق من المستثمرين من خ
نموذج باستخدام معدالت ثابتة من مخصصات خسائر االئتمان. تعتبر ھذه المخصصات توضيح لجميع عمالء المجموعة استنادًا إلی معدالت  

 المخصصات التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة.

قولة بالمبلغ القابل لإلسترداد. وتشمل مؤشرات هذا فشل بشكل عام، يتم شطب المبالغ المستحقة من المستثمرين في حالة عدم وجود توقعات مع
 المستثمر في المشاركة في خطة سداد المبلغ، وعدم وجود أنشطة إنفاذ نشطة وعدم تقديم مدفوعات تعاقدية لمدة سنة تزيد عن سنة واحدة.

% من صافي قيمة األصول من رصيد  75موعة بتقديم باإلضافة إلى ذلك، لالمتثال للقانون الجديد لهيئة األوراق المالية والسلع، قامت المج
المستثمرين المستحق. صافي قيمة األصول هو الرصيد المستحق الصافي بعد خصم القيمة السوقية لألسهم المحتفظ بها كضمان من قبل 

 المجموعة. وبالتالي، فإن صافي التعرض لمخاطر االئتمان محدود.
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 ()تتمةمعلومات عن المخاطر المالية    21

 )تتمة( مخاطر االئتمان 

 إن المبالغ المستحقة من المستثمرين موضحة أدناه:
 م 2020  م 2021 

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  الموجودات المالية 
    الحساب الحالي   

 73,939,886  63,299,392 يوم  30أقل من 
 20,970,758  15,466,435 يوم  90إلى  31

 64,794,644  83,905,303 يوم   90أكثر من 

 159,705,288  162,671,130 ديسمبر   31كما في 
 دقيق على العقوبات االئتمانية.ت تسيطر اإلدارة على مخاطر االئتمان من خالل اإلشراف ال

 عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة أيًضا بأسهم المستثمرين بموجب حساب الوساطة الخاص بها، وتتم حماية مصالحها إلى حٍد ما.
 ر السيولة مخاط

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة من خالل التأکد من توفر تسهيالت البنوك والنقد الكافي من العمليات. تتطلب شروط عقود الوساطة  
 للمجموعة استالم المبالغ وتسويتها وفًقا لشروط تسوية سوق األوراق المالية. تتم مراقبة المستحقات غير المسددة على أساس مستمر. 

، بناًء على  م2020ديسمبر  31و   م2021ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه استحقاقات المجموعة للمطلوبات المالية غير المخصومة في 
 المدفوعات التعاقدية.  

 م 2021
النقدية   القيمة الدفترية    التدفقات 

 التعاقدية
 أشهر   3إلى حد  

 
أشهر   3من  

 إلى سنة  
إلى    سنة  من 

  سنين   5
من     5أكثر 

 سنين  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   

المبالغ المستحقة 
 من المستثمرين 

 
323,914,935  323,914,935  323,914,935  -  -  - 

المبالغ المسنحقة 
لالطراف ذوي 

 العالقة  

 

-  -  -  -  -  - 
 673,009  3,270,785  674,371  228,170  4,846,335  4,243,050  قروض بنكية 

قروض قصيرة 
 األجل  

 
-  -  -  -  -  - 

 673,009  3,270,785  674,371  324,143,105  328,761,270  328,157,985  إجمالي
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 )تتمة(معلومات عن المخاطر المالية    21
 )تتمة(مخاطر السيولة 

 م 2020
المبالغ المستحقة 

 ين من المستثمر 
 

219,743,078  219,743,078  219,743,078  -  -  - 
المبالغ المسنحقة 

لالطراف ذوي 
 العالقة 

 

-  -  -  -  -  - 
 1,439,649  3,406,676  699,965  236,546  5,782,846  4,960,186  قروض بنكية 
سحب على  

 المكشوف 
 

-  -  -  -  -  - 
 1,439,649  3,406,676  699,965  219,979,624  225,525,924  224,703,264  إجمالي

 مخاطر معدل الفائدة
 مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

دات المالية إما بدون فائدة أو محمولة وج وث أن جميع المداتها المالية حي وج و ة الهامة على مدأسعار الفائ  طرمخا  نعة ألي موض المجمرال تتع
 المالية.  بالمطلوباتبسعر فائدة ثابت. مخاطر أسعار الفائدة تتعلق بشكل أساسي 

 يحلل الجدول التالي األصول المالية والمطلوبات المالية حسب سعر الفائدة:
 م 2020  م 2021 

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  الموجودات المالية 
 243,697,895  348,683,085 بدون فوائد  
   172,806,288  175,772,130 معدل ثابت

 524,455,215  416,504,183 
    المطلوبات المالية  

 292,525,792  386,951,494 بدون فوائد 
 4,960,186  4,243,050 معدل عائم 

 391,194,544  297,485,978 

ئدة ألن موجوداتها ومطلوباتها المالية إما بدون فوائد أو بفائدة ثابتة. تشمل الموجودات المالية بالسعر الثابت  ال تتعرض المجموعة ألية مخاطر فا
 %. 15% إلى 1المبالغ المستحقة القبض من المستثمرين والودائع المضمونة. يتراوح معدل الفائدة على هذه األدوات بين 

% في السنة. تشتمل المطلوبات  2.5روض قصيرة األجل. يتم تحديد سعر الفائدة على القروض بنسبة تتضمن المطلوبات المالية بفائدة ثابتة على ق
 ( من البيانات المالية. 11المالية بسعر فائدة عائم على قروض بنكية. تم الكشف عن سعر الفائدة في اإليضاح رقم )

 تحليل الحساسية 

درهم إماراتي(.  49,602:م2020درهم إماراتي ) 42،430طة أساسية ستزيد الخسارة بمبلغ نق 100إن الزيادة المفترضة في سعر الفائدة بمقدار 
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 )تتمة(معلومات عن المخاطر المالية    21

 مخاطر العملة 

نفة  مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تشكل الموجودات المالية للمجموعة المص
نفة بعمالت أخرى غير بالريال السعودي والدوالر األمريكي األرصدة المدينة األجنبية الرئيسية التي ال تتقلب كثيرًا. تعتبر األرصدة المدينة األجنبية المص

 لغاية.الريال السعودي والدوالر األمريكي غير مهمة من حيث المبلغ وتعتقد اإلدارة أن مخاطر العملة المرتبطة بها ضئيلة ل

 مخاطر العملة 

 الموجودات المالية المحللة حسب العملة هي كما يلي:
 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

  2,392,623      -  ريال سعودي
  188,707    430,592  دوالر امريكي 
 73,422    63,555  دينار كويتي 
 333,260    170,422  جنيه مصري 
    -    2,019  ريال عماني 

 15,993    3,500  جنية استرليني 
 246,831      -  يورو

   -    362  دوالر هونج كونج 
   -    658  دوالر استرالي 
   -    915  دوالر كندي 
  -    14,787  ريال قطري  

 413,253,347    523,768,405  درهم اماراتي  

 416,504,183  524,455,215 ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )تتمة(معلومات عن المخاطر المالية   21

 )تتمة(مخاطر العملة 

 :االلتزامات المالية المحللة حسب العملة هي كما يلي
 م 2020  م 2021 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  

  8,739,666    2,513,777  ريال سعودي
  7,899,922    12,580,992  دوالر امريكي 
  224,768    ,39125  دينار كويتي 

  )606(   )597( دينار بحريني
  832,765    456,584  جنيه مصري 
  33    180,300  ريال عماني 

  3,323    3,294  جنية استرليني 
  1,058,279    368,367  يورو

  358,900    -    كرونة سويدية
  -      804  دوالر هونج كونج 

  -      276  دوالر استرالي 
  -      16,673  دوالر كندي 
  -      13,765  ريال قطري  

  278,368,928    375,034,918  درهم اماراتي  

 297,485,978  391,194,544 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 تقدير القيمة العادلة 

ھمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات. يحتوي  تقوم المجموعة بتصنيف قياسات القيمة العادلة باستخدام تسلسل ھرمي للقيمة العادلة يعکس أ
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

 األسعار المعروضة في األسواق النشطة  - 1المستوى 
، إما مباشرة )أي والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات 1المدخالت بخالف األسعار المعروضة المدرجة ضمن المستوى  - 2المستوى 

 من األسعار(. مشتقكأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي 
المدخالت غير القابلة للرقابة( ،مدخالت ألصل أو التزام ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )أي - 3المستوى 



 بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 م 2021ديسمبر  31

 

43 

 )تتمة(معلومات عن المخاطر المالية   21

 )تتمة(تقدير القيمة العادلة 

 : م2021ديسمبر  31التالي، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، الموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة في  يحلل الجدول
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   

       م2021ديسمبر  31في 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او  -ليةالموجودات الما

 11,775,977 - - 11,775,977 الخسارة 
الدخل  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  -الموجودات المالية

 2,993,946 2,993,946 - - الشامل االخر 
     l2020ديسمبر  31في 

ل الربح االستثمار بالقيمة العادلة من خال  -الموجودات المالية 
 8,848,421 - - 8,848,421 والخسارة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل   -الموجودات المالية
 3,753,946 3,753,946 - - الشامل االخر 

   19-: كوفيد ةأحداث مهم 1-1

حة عالمية واسعة النطاق، وكان لتدابير ، وهو مرض معد يسببه فيروس جديد، جائ 19-م، أن كوفيد2020مارس    11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  
في إعداد بياناتها المالية. في حين أن مجاالت    19-تأثير كبير على االقتصاد العالمي. تحتاج المنشأت إلى مراعاة تأثير كوفيد  19-إبطاء انتشار كوفيد  

 اخل تلك المجاالت.أدى إلى تطبيق مزيد من األحكام د 19-األحكام المحددة قد ال تتغير، فإن تأثير كوفيد

لـ كوفيد المتطورة  للطبيعة  التقديرات في    19-نظرًا  تغييرات على  إجراء  يلزم  فقد  الوباء،  لمثل هذا  والمالية  للتأثيرات اإلقتصادية  المحدودة  الحديثة  والتجربة 
ع ستكشف  كانت  إذا  فيما  النظر  للمنشأت  على  يجب  المستقبل.  في  للمنشأت  والمطلوبات  الموجودات  مع  قياس  يتماشى  بما  اتخذتها،  التي  التدابير  ن 

العدوى في مجاالتها اإلدارية والتشغي  الوقاية من  العالمية ووزارات الصحة الوطنية، للحفاظ على صحة موظفيها ودعم  لية، مثل توصيات منظمة الصحة 
و  يتنقلون،  الذين  العمال  عدد  لتقليل  التشغيل  مناطق  في  العمل  نوبات  تقليل  بعد،  عن  الحماية  العمل  معدات  وتوزيع  العمل،  ألماكن  الصارم  التنظيف 

 الشخصية، واختبار الحاالت المشتبه فيها وقياس درجة حرارة الجسم. 

 


