
   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاع كابيتال ش.م.عـش

   ةموحدالبيانات المالية ال

  و تقرير مدقق الحسابات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة ل

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
 

 ١

 تقرير مجلس ا/دارة

  ملخص النتائج المالية

ات تسريح الموظفين في المنطقة وحول وشھد القطاع المزيد من عملي ٢٠١٢استمرت إيرادات الخدمات المالية بأدائھا الضعيف خ	ل العام 
العالم. وشھد العام الماضي خروج العديد من منافسينا من القطاع مما ساھم في بروز شعاع مجدداً ك	عب رئيسي في صناعة الخدمات 

  المالية بدولة اAمارات العربية المتحدة.

في قطاع الخدمات المالية ئج أعمالھا واستعادت مكانتھا و تحسن ملحوظ بنتابميزانية ووضع سيولة أقوى،  ٢٠١٢أنھت شعاع العام 
مليون درھم مقابل خسارة بلغت  ٠٥٩,% ليصل إلى ٨٠بنسبة ليشھد تحسناً  ٢٠١٢اAقليمي. وانخفض صافي خسارة الشركة في العام 

  .٢٠١١مليون درھم في العام  ٢٩٣٫٨

. ويعزى التحسن في المقام ا\ول إلى نجاح شعاع بإتمام ٢٠١٢أعلنت عنھا شعاع في شھر أكتوبر  وأتت النتائج في نطاق التوقعات التي
  برنامج إعادة ھيكلة الشركة وترشيد حجمھا.

مليون  ٣٧٫٧مليون درھم، بما في ذلك تخفيض النفقات اAدارية والعمومية إلى  ٠١٦٣,بواقع  ٢٠١٢وخفضت شعاع إجمالي النفقات للعام 
مليون  ١٣٫٧م كنتيجة لتقليص عدد الموظفين وتعزيز كفاءة العمليات بشكل أكبر. وسجلت أعمال اAقراض ارتفاعاً في نفقاتھا بواقع درھ

 درھم تماشياً مع خططھا للتوسع في دولة اAمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بينما سجلت كافة وحدات ا\عمال ا\خرى
اiن بقدر  مجموعةال%. وبالتالي، تعمل ٢٩مليون درھم، وھو ما يمثل تحسناً سنوياً بنسبة  ٥١٫٤يراً في نفقاتھا بلغ مجموعه انخفاضاً كب

ى بتحرير جزء كاف من رأس المال غير المنتج وذلك بھدف إعادة توظيفه في أعمالھا ا\قو تامقأنھا  كماأكبر من الفعالية من حيث التكلفة 
  أداء.

، والذي بدأ تأثيره اAيجابي ينعكس على للمجموعة ، تكبدت شعاع تكاليف متعلقة ببرنامج إعادة الھيكلة٢٠١٢خ	ل النصف ا\ول من العام 
لعام  الھيكلة. ومن المتوقع أن يظھر التأثير الكامل لبرنامج إعادة ٢٠١٢المصاريف اAدارية والعمومية خ	ل النصف الثاني من العام 

  %.١٠مع تحسن إضافي للتكلفة بنسبة  ٢٠١٣في العام  ٢٠١٢

كما ، ٢٠١٢مليار درھم في نھاية شھر ديسمبر من العام  ١٫٤ صولا\إجمالي  حيث بلغوواصلت شعاع تعزيز متانة ميزانيتھا العمومية 
تخفيض مستوى  ٢٠١٢خ	ل العام  مجموعةالون درھم. واستمرت ملي ٤٢٣٫٣% ليسجل ٢٤النقد والودائع في البنوك بنسبة إجمالي ارتفع 

مليون درھم  ٤٣٧٫٢مليون درھم مقابل  ٢٦٩٫٤% إلى ٣٨المطلوبات من خ	ل تسديد الديون، وبالتالي انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 
مليون درھم في العام  ١٦٫٢مليون درھم مقابل  ١١٫٧% إلى ٢٨، ا\مر الذي أدى إلى انخفاض نفقات الفائدة بنسبة ٢٠١١في نھاية العام 

٢٠١١.  

  برنامج إعادة الھيكلة

مجموعة الواصل مجلس اAدارة العمل بشكل وثيق مع إدارة شعاع العليا لترسيخ مكانة الشركة وتحضيرھا للنمو المستقبلي. وبالفعل، أتمت 
، مجموعةبرنامج ترشيد حجم ال شملتما نجحت في إتمام أربع مبادرات تحوليّة مھمة ، ك٢٠١٢برنامجھا Aعادة الھيكلة خ	ل العام  نجاحب

  ، وتحديد اتجاه استراتيجي واضح.مجموعةوتخفيض ا\صول غير ا\ساسية، وحماية الميزانية العمومية لل

الشركة على تنفيذ خططھا المستقبلية. وبعد الربع الثالث، ونجحت شعاع بتعزيز وضع السيولة لديھا مؤكدة على قّوة استراتيجيتھا وقدرة 
أعلنت شعاع خارطة الطريق اyستراتيجية والمالية والتشغيلية مع تركيز واضح على توليد اAيرادات المتكررة، وبدأت بالفعل بتنفيذ 

  اyستراتيجية الجديدة بشكل ناجح.

  ا/دارة التنفيذية

الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس اAدارة اعتباراً من شھر  ، تولّى صاحب السمو٢٠١٢في أبريل 
، منصب رئيس مجلس اAدارة التنفيذي ليضيف إلى مسؤولياته مھمة قيادة برنامج إعادة الھيكلة وإعادة موضعة شعاع. وفي ٢٠١١يوليو 

مجلس اAدارة، في حين انضم كولن ماكدونالد  في عضوك استمرومؤقت النفس الشھر، تنحى مايكل فيليب عن منصب الرئيس التنفيذي 
  كرئيس تنفيذي.

 ا/قراض 

مليون درھم. وعموماً،  ٠٣,مليون درھم، وأرباحاً صافية بلغت  ٧٥٫٦إيرادات بلغت  ٢٠١٢سجلت أعمال اAقراض لدى شعاع في العام 
  .٢٠١٢% من إيرادات شعاع في العام ٥٥حيث ساھمت بنحو  ٢٠١٢شھدت أعمال اAقراض عاماً اخر قوياً خ	ل 

 ٣٫٦مليون درھم، منھا  ٧٫١مليون درھم قابلھا استثمارات كبيرة بقيمة  ٠١٠,أرباحاً صافية بلغت  ٢٠١٢وحققت الخليج للتمويل في العام 
إضافية مليون درھم  ٣٫٥لسعودية، بينما استثمرت مليون درھم استثمرت في إط	ق شركة "الخليج للتقسيط" مؤخراً في المملكة العربية ا

  في تأسيس وحدة شعاع اyئتمانية.

مصرف اAمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص Aنشاء نافذة اس	مية  طلباً لام شركة الخليج للتمويل خ	ل الع قدمتو
اAس	مية في إطار بعض أنشطة التمويل التي تمارسھا. وتسعى الخليج للتمويل لتكون جاھزة  لتقديم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة
  صل الربيع من ھذا العام، شرط الحصول على موافقة الجھات المعنية.لتقديم المنتجات اAس	مية الجديدة بحلول ف

توسطة" وذلك خ	ل حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر وحصلت الخليج للتمويل على جائزة "أفضل مؤسسة تمويل للشركات الصغيرة والم
أنشطتھا التمويلية للشركات الصغيرة عن . وكانت ھذه السنة الثانية على التوالي التي يتم تكريم الخليج للتمويل ٢٠١٢ميدل إيست" لعام 

  والمتوسطة.











 شعاع كابيتال ش.م.ع
  بيان الدخل الموحد 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة المنتھية في للسن

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة)

  

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٤إلى  ١تشكل اAيضاحات من 

 �

 

 

  يناير إلى ١

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  أكتوبر إلى ١

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  يناير إلى ١

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

  أكتوبر إلى ١

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

    أشھر) ٣(  )شھر ١٢(  أشھر) ٣( )شھر ١٢(

  إيضاحات غير مدققة   مدققة ققةغير مد مدققة

 

      

 إيرادات الفوائد   ٢١,٧٩٧  ٨٦,٢٣٣  ٢٢,٦٥٢  ٨١,٦٩٤

 صافي الرسوم والعموyت ٢٥  ٦,٦٦٠  ٣٨,٢٥٤  ٩,٨٦٤  ٤٩,٠٩٨

  أرباح تداول   ٤٣  ٨١ (١٢٨)  ٢٩٧

(٣١,٨١٩) (١٢,٢٨٩) ٢٦ (٣,٣٤١)  ١٢,٧٢٢ 
في صناديق  استثماراتمن  (خسائر)/أرباح

  رة من شعاع كابيتالمدا

 ————  ————  ———— ————   

 ا/يراداتإجمالي    ٢٥,١٥٩  ١٣٧,٢٩٠  ٢٠,٠٩٩  ٩٩,٢٧٠

 ————  ————   ———— ————    

       

 مصاريف إدارية وعمومية ٢٧ (٣٣,٨٤٢) (١٧١,٣٦٢) (٤٦,٥١٨) (٢٠٩,٠٦١)

 مصاريف الفوائد  (٢,٣٤٠) (١١,٧٠٠) (٤,٤٣٥) (١٦,١٧١)

 استھ	كات  ١٣ (١,٢١٣) (٦,٧٧٥) (٦,٥٧٥) (١٤,٨٦٠)

 مخصصات ٢٨ (١,٨١٢) (٩,٤٤٥) (١٢,٠٥١) (٥٢,٥٢٦)

 قيمة الشھرة انخفاضمصاريف  ١٤ - - (٦٩,٦٨٣) (٦٩,٦٨٣)

 ————  ————  ———— ————   

 المصروفاتإجمالي    (٣٩,٢٠٧)  (١٩٩,٢٨٢) (١٣٩,٢٦٢) (٣٦٢,٣٠١)

————  ————  ————  ————     

(٢٦٣,٠٣١) (١١٩,١٦٣) (٦١,٩٩٢) (١٤,٠٤٨)  

من  )الخسائر( ا=رباح / صافي الخسارة قبل
 ا=خرى اAستثمارات

      

(٣٠,٧١٩) ٢٩ (٦,٦٢٥)  ٣,٧٤٦  ٧,٣٢٠ 
ا\خرى بما  اyستثماراتا\رباح/(الخسائر) من 

 في شركات زميلة أخرى اyستثماراتفيھا 

 ————  ————   ———— ————   

 خسائر الفترة/السنة  (٢٠,٦٧٣) (٥٨,٢٤٦) (١١١,٨٤٣) (٢٩٣,٧٥٠)

      

 العائدة إلى:     

 ا\طراف غير المسيطرة  (٦)  ٧٤٧  ٢٣  ٤٥

 مساھمي الشركة ا\م  (٢٠,٦٦٧) (٥٨,٩٩٣) (١١١,٨٦٦) (٢٩٣,٧٩٥)

 ══════  ══════   ══════  ══════    

    
 

  

 رة للسھم (بالدرھم)الخسا ٣٠  (٠٫٠١٩)  (٠٫٠٥٦) (٠٫١٠٥) (٠.٢٧٧)

══════ ══════ ══════ ══════   



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  بيان الدخل الشامل الموحد 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة)

  

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٤إلى  ١تشكل اAيضاحات من 

 �

  

  يناير إلى ١

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  أكتوبر إلى ١

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ 
  يناير إلى ١

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

  أكتوبر إلى ١

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

    أشھر) ٣(  شھر) ١٢(  أشھر) ٣( شھر) ١٢(

   غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة

     

     

 خسائر الفترة/السنة (٢٠,٦٧٣) (٥٨,٢٤٦) (١١١,٨٤٣) (٢٩٣,٧٥٠)

     

 الدخل الشامل ا=خر    

     

(٢٧١) -  -  -  

  صافي حركة احتياطي إعادة تقييم:

 في الصناديق المدارة من شعاع اyستثمارات -

 ا\خرى اyستثمارات - (١١) (٥,٠٦٥) (١١,٠٦١) (٨,٠١٠)

 حصة الدخل الشامل ا\خر من الشركات الزميلة (٨٨١) (٦٥٨)  ٥٢٥ (٢,٩٥٩)

 قات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية فرو (١٠٨) (٨٩) (١٨) (٥٧)

———— ———— ———— ————  

 السنة / شاملة أخرى للفترة خسائر  (١,٠٠٠)  (٥,٨١٢) (١٠,٥٥٤) (١١,٢٩٧)

———— ———— ———— ————  

 السنة / إجمالي الخسائر الشاملة للفترة  (٢١,٦٧٣)  (٦٤,٠٥٨) (١٢٢,٣٩٧) (٣٠٥,٠٤٧)

══════ ══════ ══════ ══════  

 العائدة إلى :     

 ا\طراف غير المسيطرة (٧)  ٧٤٣  ٢٣  ٤٥

 مساھمي الشركة ا\م (٢١,٦٦٦) (٦٤,٨٠١) (١٢٢,٤٢٠) (٣٠٥,٠٩٢)

══════ ══════ ══════ ══════   

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحد التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة)

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٤إلى  ١تشكل اAيضاحات من 

 �

  يناير إلى ١

 ٢٠١١ ديسمبر ٣١
  يناير إلى ١

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

 

 ا=نشطة التشغيلية  

 السنة خسائر (٥٨,٢٤٦) (٢٩٣,٧٥٠)

 التعدي	ت للبنود التالية:  

  استھ	كات    ٦,٧٧٥  ١٤,٨٦٠

 في صناديق مدارة من شعاع استثمارات خسائر من /)أرباح(   (١٢,٧٢٢)  ٣١,٨١٩

 استثمارات أخرى خسائر من/ )أرباح(   (٦,٩٥٤)  ٣٥,٩٨٦

 / (عكوسات) دفعات تسدد على أساس ا\سھم    ١,٤٠٦ (٨٢٨)

  قيمة الشھرة انخفاضيف مصار   -  ٦٩,٦٨٣

 مخصصات    ٩,٤٤٥  ٥٢,٥٢٦

 ————  ————  
 الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  (٦٠,٢٩٦) (٨٩,٧٠٤)

   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

 أخرى في ذمم مدينة وأرصدة مدينة(الزيادة)  /النقص  ٣٠,٢٠٠ (١١,٣٣٧)

 قروض وسلفيات في(الزيادة)  النقص/   ٦,٧٥٢ (١١,٥٢٣)

 النقص في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  (٣٦,٩٣٧) (١٣,٤٧٨)

 صناديق مدارة من شعاع (شراء)/بيع صافي   ٨٠,٦٢٨ (٩٤,٣٨٠)

 ————  ————  
 نشطة التشغيليةا= (المستخدم في)من / الناتج  صافي النقد  ٢٠,٣٤٧ (٢٢٠,٤٢٢)

 ————  ————  
 ا=نشطة اAستثمارية  

 صافي بيع استثمارات و شركات زميلة أخرى  ١٦٠,٧٩٢  ١٦٦,٣٦٨

  وتوزيعات رأسمالية أرباح مقبوضة  ٤٥,٠٦٩  ٢,٠٠٠

 صافي شراء أyت و معدات  (٢,٧٦٤) (٢,٨٨٠)

 ————  ————  
 ة اAستثماريةمن ا=نشطالناتج صافي النقد  ٢٠٣,٠٩٧ ١٦٥,٤٨٨

 ————  ————  
    
 ا=نشطة التمويلية  

 الزيادة في الديون متوسطة ا\جل  ٢٦,٢٥٠  ١٦,٤٥٩

 النقص في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة (١٦٥,٨٦٢) (١٨,٤١٧)

 توزيعات \طراف غير مسيطرةال (٦٣٠)     -

 ————  ————  
 في ا=نشطة التمويلية صافي النقد المستخدم  (١٤٠,٢٤٢)  (١,٩٥٨)

 ————  ————  
    

 في النقد وما يعادله ) النقصالزيادة / (  ٨٣,٢٠٢ (٥٦,٨٩٢)

    

 تحويل عم	ت أجنبية  (٩٢) (٥٠)

    

 النقد وما يعادله في بداية السنة ٣٤٠,٢٠٧  ٣٩٧,١٤٩

 ————  ————  
 السنةالنقد وما يعادله في نھاية  ٤٢٣,٣١٧  ٣٤٠,٢٠٧

══════ ══════  
  التدفق النقدي التشغيلي من الفوائد وا=رباح الموزعة  

  الفائدة المقبوضة ٩٠,٩٢٠ ٧٦,٣١١
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 شعاع كابيتال ش.م.ع
   لموحدابيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة)

  

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١تشكل اAيضاحات من 

 �

  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا=م    

 اAجمالي
ا\طراف غير 

 المجموع  المسيطرة

احتياطي 
تحويل 

 تالعم	

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة اyستثمارات

أسھم نظام خيار 
شراء ا\سھم 

  رأس المال  أسھم خزينة للموظفين

 ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ (١٤,٤٥٨) (٨٦,٦٠٣) ٧٢٨,٢٩٥ (٢٣٥,٦٧٨) ١٨,٠٤٣   (١٦٠)   ١,٤٧٤,٤٣٩  ٣٦٠ ١,٤٧٤،٧٩٩

 إجمالي الخسائر الشاملة للسنة  -   -   -   -  )٢٩٣,٧٩٥(  (١١,٢٤٠) )٥٧(  )٣٠٥,٠٩٢( ٤٥ (٣٠٥,٠٤٧)

 )٢١(إيضاح دفعات على أساس ا\سھم   -   -   -   -  (٨٢٨)  -   -  (٨٢٨)  -  (٨٢٨)

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ما في الرصيد ك  ١,٠٦٥,٠٠٠ (١٤,٤٥٨)  (٨٦,٦٠٣)  ٧٢٨,٢٩٥  (٥٣٠,٣٠١)  ٦,٨٠٣ (٢١٧)  ١,١٦٨,٥١٩  ٤٠٥ ١,١٦٨,٩٢٤

  

  

  

  

  
  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا=م    

 اAجمالي
ا\طراف غير 

 المجموع  المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العم	ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة اyستثمارات

أسھم نظام خيار 
شراء ا\سھم 

  رأس المال  أسھم خزينة للموظفين

 ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ (١٤,٤٥٨) (٨٦,٦٠٣) ٧٢٨,٢٩٥ (٥٣٠,٣٠١) ٦,٨٠٣   (٢١٧)  ١,١٦٨,٥١٩  ٤٠٥ ١,١٦٨,٩٢٤

 إجمالي الخسائر الشاملة للسنة  -   -   -   -  )٥٨,٩٩٣(  (٥,٧٢٣) )٨٥(  )٦٤,٨٠١( ٧٤٣ (٦٤,٠٥٨)

  )٢٢(إيضاح  لمتراكمةتسوية الخسائر ا   -    -    -   (٥٣٠,٣٠١) ٥٣٠,٣٠١   -    -   -   -  -

 )٢١(إيضاح دفعات على أساس ا\سھم   -   -   -   -  ١,٤٠٦  -   -  ١,٤٠٦  -  ١,٤٠٦

  توزيعات \طراف غير مسيطرة   -    -    -    -   -   -    -   -  (٦٣٠) (٦٣٠)

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠ (١٤,٤٥٨)  (٨٦,٦٠٣)  ١٩٧,٩٩٤  (٥٧,٥٨٧)  ١,٠٨٠ (٣٠٢)  ١,١٠٥,١٢٤  ٥١٨ ١,١٠٥,٦٤٢



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

كشركة مساھمة عامة في دبـي، اAم�ارات العربي�ة المتح�دة بموج�ب المرس�وم  )أو "الشركة ا\م" ("الشركة" تأسست شعاع كابيتال ش.م.ع
(وتعدي	ته). إن العنوان المس�جل للش�ركة ھ�و  ١٩٨٤لسنة  ٨ووفقاً للقانون اyتحادي رقم  ١٩٧٩إبريل  ٢٥الصادر بتاريخ  ٦ا\ميري رقم 

  ، دبي، اAمارات العربية المتحدة. يتم تداول أسھم الشركة في سوق دبي المالي في دولة اAمارات العربية المتحدة.٣١٠٤٥ص. ب 
  

مالي�ة وأعم�ال اyستش�ارات إن الشركة مرخص�ة م�ن المص�رف المرك�زي لدول�ة اAم�ارات العربي�ة المتح�دة لمزاول�ة أعم�ال اyس�تثمارات ال
عم�	 وأعم�ال الوس�اطة المالي�ة والنقدي�ة  ٩٤/٨/١٦٤المص�رف المرك�زي رق�م عم�	 بق�رار مجل�س إدارة المصرفية والمالية واyس�تثمارية 

  . ٩٥/٥/١٢٦المصرف المركزي رقم بقرار مجلس إدارة 
  

اس�تراتيجية متنوع�ة م�ع التركي�ز عل�ى اyس�تثمار ف�ي ال�دول  نش�اطات اس�تثمارية ومالي�ة وش�ركاتھا التابع�ة ("المجموع�ة") تم�ارس الش�ركة
العربية بصورة عامة ودولة اAم�ارات العربي�ة المتح�دة وبقي�ة دول مجل�س التع�اون الخليج�ي بص�فة خاص�ة، وھ�ي نش�طة ف�ي أس�واق الم�ال 

  العامة والخاصة في المنطقة.  
  

  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة الھ

  الرئيسيالنشاط   بلد التأسـيـس  اAســــــم

  الحصة كما في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  

          
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  اAمارات العربية المتحدة  عشركة الخليج للتمويل ش.م.

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  المملكة العربية السعودية  شركة أقساط الخليج المحدودة *

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  اAمارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة

 Aدارة اyصول المحدودة شعاع

  سابقاً) بارتنرز المحدودة(شعاع 

 /استثمارات شركات خاصة  اAمارات العربية المتحدة

  إدارة ا\صول

١٠٠  ٪١٠٠٪  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  المتحدة اAمارات العربية  شعاع ل�وراق المالية ذ.م.م

  ٪٩٩,٦  ٪٩٩,٦  خدمات مالية  المملكة العربية السعودية  السعودية شعاع كابيتال العربية

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  مصر  نايل واحد المحدودة

  ٪٩٤,٣  ٪٣٩٤,  الوساطة المالية  ا\ردن  آسيا للوساطة المالية المحدودة
  

  % من ھذه الشركة.١٠٠شركة تابعة والشركة ا\م كل من تمتلك . ٢٠١٢ المملكة العربية السعودية خ	ل *ھي شركة جديدة اسست في
  
 (IFRSs)الجديدة والمعدلة  الموحدة تطبيق المعايير الدولية /عداد التقارير المالية .٢

 الموحدة دون أن يكون لھا تأثير على البيانات المالية التي تم تطبيقھاذات الصلة المعايير الدولية /عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 

. لم يؤد تطبيق ھذه المعايير والتفسيرات إل�ى ت�أثيرات الموحدة تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة التالية في ھذه البيانات المالية
  د تؤثر على حسابات المعام	ت والترتيبات المستقبلية.كبيرة في المبالغ المسجلة عن السنة الحالية والسنوات السابقة ولكنھا ق

 
 المالية تحوي	ت الموجودات –اAفصاحات ٧) رقم IFRSتعدي	ت على المعيار الدولي للتقارير المالية (

ة المالية الحالية ليست التي أصبحت مطبقة خ	ل السنا\خرى الجديدة و المعدلة  (IFRSs)إن كافة المعايير الدولية Aعداد التقارير المالية 
 صلة بالمجموعة.ذات 

  
  قيد ا/صدار ولم يتم تطبيقھا بعد: بالمجموعة الجديدة و المعدلة ذات الصلةالمعايير 

 
 

 ١ا\دوات المالية ٩) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

٢وحدةالمالبيانات المالية   ١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (
 

 ٢أخرىإفصاح عن الحصص في مؤسسات   ١٢) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (
٢قياس القيمة العادلة  ١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

 

 ٢مكافآت الموظفين )٢٠١١(معدل في  ١٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 
 ٢البيانات المالية المنفصلة )٢٠١١(معدل في  ٢٧رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 
اyستثمارات في شركات زميلة والمشاريع  )٢٠١١(معدل في ٢٨رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

 ٢ المشتركة.
  
 .٢٠١٥يناير  ١يطبق للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  ١

  .٢٠١٣يناير  ١يطبق للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  ٢
  

للمجموع�ة ف�ي الس�نة ا\ول�ى لتطبيقھ�ا ، تطبي�ق ھ�ذه المع�ايير ق�د  الموح�دة تتوقع المجموعة أن يتم تطبيق ھذه التعدي	ت ف�ي البيان�ات المالي�ة
قديم تالممكن عمليا . وعلى الرغم من ذلك، فمن غير الموحدة المالية يكون له تأثير جوھري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة

 تقدير معقول بشأن ذلك التأثير حتى يتم اyنتھاء من مراجعة مفصلة.



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  المحاسبيةأھم السياسات  .٣
  

  بيان اAلتزام

) ومتطلبات أحكام الق�انون اyتح�ادي لدول�ة اAم�ارات العربي�ة IFRSتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (
  وتعدي	ته. ١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (

  
  أسس إعداد البيانات المالية

التاريخي�ة فيم�ا ع�دا بع�ض ا\دوات المالي�ة والت�ي ت�م إظھارھ�ا بالقيم�ة العادل�ة.  التكلفةتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ 
  ء الموجودات. تعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع لقا

  

  .فيما يلي السياسات المحاسبية الھامة
  

  أسس توحيد البيانات المالية

ة تتض�من البيان�ات المالي�ة للش�ركة ا\م وش�ركاتھا التابع�ة ("المجموع�ة"). ي�تم إدراج نت�ائج أعم�ال ھ�ذه الش�ركات موح�دإن البيانات المالية ال
الش�ركات التابع�ة بالكام�ل م�ن ت�اريخ توحي�د تأس�يس أو التمل�ك حت�ى ت�اريخ اyس�تبعاد. ي�تم التابعة في بيان الدخل الموحد اعتباراً من تاريخ ال

حت�ى ت�اريخ توق�ف تل�ك الرقاب�ة. ي�تم ح�ذف جمي�ع توحي�دھا اyستحواذ باعتب�اره الت�اريخ ال�ذي تحص�ل في�ه المجموع�ة عل�ى الرقاب�ة ويس�تمر 
  .التوحيدلتابعة عند ا\رصدة والمعام	ت الجوھرية وا\رباح بين الشركة وشركاتھا ا

  

 y المجموعة وقد تم عرضھا منفصلة  تمتلكھاتمثل حقوق ا\طراف غير المسيطرة الجزء من ا\رباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي
  في بيان الدخل الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد بصورة منفصلة عن حقوق المساھمين في الشركة ا\م. 

  
  احتساب تاريخ المتاجرة 

ببي�ع أو المجموع�ة إن جميع مشتريات ومبيعات الموجودات المالية "بالطريقة العادية" يتم اyعتراف بھ�ا بت�اريخ المت�اجرة أي ت�اريخ الت�زام 
طلب توص�يل الموج�ودات شراء ا\صل. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق العادية تمثل المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تت

  خ	ل فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوق.
  

  طريقة الفائدة الفعلية

على الفترات الت�ي تخص�ھا. نس�بة  أرباح الفائدةوتوزيع  المدينة ة�دالطريقة الفائدة الفعلية ھي الطريقة التي يتم فيھا احتساب التكلفة المطفأة 
(بم�ا ف�ي ذل�ك جمي�ع المدين�ة  ة�دال�تحديداً النسبة التي يتم فيھا خصم النقد المقدر است	مه في المستقبل عبر المدة المتوقع�ة الفائدة الفعلية ھي 

نس�بة الفائ�دة الفعلي�ة، وتك�اليف المعامل�ة وع�	وات أخ�رى أو خص�ومات) أو (أينم�ا ك�ان من الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي تُشكل جزءاً 
ترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند اyعتراف المب�دئي. وي�تم اyعت�راف بال�دخل أو المص�روفات بن�اء عل�ى نس�بة فائ�دة مناسباً) عبر ف

  خ	ف تلك البيانات المالية المصنفة كمحتفظ بھا للتجارة.المدينة  وات�دلفعلية 
  

  الموجودات المالية 

  لي حسب الفئات التالية: ا\و اyعترافتصنف المجموعة موجوداتھا المالية عند 

  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -

  استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ	ل ا\رباح والخسائر -

  قروض وسلفيات -

  استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اyستحقاق -

  للبيعمتاحة استثمارات  -

  ة ويتم تحديده وقت اyعتراف ا\ولي.ويعتمد التصنيف على طبيعة وغرض الموجودات المالي
  

  جرة واستثمارات في أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خtل ا=رباح والخسائراتماAستثمارات المحتفظ بھا لل
  

ا أساس�اً لتحقي�ق جرة واyستثمارات في ا\وراق المالية تلك اyستثمارات المس�تحوذة أو الت�ي ي�تم ش�راؤھاتمتمثل اyستثمارات المحتفظ بھا لل
يمكن اyعتم�اد عليھ�ا أرباح من تقلبات ا\سعار على المدى القصير. إن القيمة العادلة ل	ستثمارات تحت ھذا التصنيف يمكن قياسھا بصورة 

  لھا.وأن ا\رباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة يتم ادراجھا في بيان الدخل الموحد في الفترة التي ظھرت خ	
  

تش�مل كاف�ة تك�اليف الش�راء المرتبط�ة y  وللمقابل الم�دفوع يتم إدراج استثمارات ا\وراق المالية في البدايةً بالتكلفة باعتبارھا القيمة العادلة 
  باyستثمار.

  
القيمة العادلة والتي تحتسب بناًء على بالقيمة العادلة. يتم تقييم استثمارات ا\وراق المالية ب ھذه اyستثماراتبعد اyعتراف ا\ولي، يتم قياس 

ل�ة آخر سعر طلب ل�سھم المدرجة في ا\سواق المالية المعتمدة. في حالة عدم توفر قيمة سوقية لھذه اyستثمارات، يتم احتس�اب القيم�ة العاد
مھا أو باس�تخدام طريق�ة الت�دفقات النقدي�ة أو بشكل جوھري ل�داة التي يتم تقيي أو المشابھةبالمقارنة مع سعر السوق ل�دوات المالية المماثلة 

  نماذج تسعير الخيارات أو أية طريقة تقييم أخرى معتمدة. 
  

يتم إدراج ا\رباح والخسائر الناتج�ة م�ن التغي�ر ف�ي القيم�ة العادل�ة ل	س�تثمارات المص�نفة كاس�تثمارات ف�ي أوراق مالي�ة ض�من بي�ان ال�دخل 
�تم إد��ا التغي�ر. ي��رأ فيھ��ي ط��نللفت�رة الت��ة م��رى المتحقق��د واAي�رادات ا\خ��ة والفوائ��اح الموزع��دخل  ھ�ذه  راج ا\رب��ان ال��ي بي��تثمارات ف�اyس

  .الموحد



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  )(تتمة المحاسبيةأھم السياسات   .٣
 

  قروض وسلفيات 

لفيات. ي�تم لديھا ج�دول دفع�ات ثابت�ة أو مح�ددة والت�ي ليس�ت متداول�ة ف�ي الس�وق تس�مى ق�روض وس�التي  المشتقة وا\دوات المالية غير إن 
احتساب القروض والسلفيات بالمبلغ اAجمالي المستحق من العم	ء ناقصاً أي مخصص مطلوب yنخفاض القيمة استناداً إلى مراجع�ة كاف�ة 
المبالغ القائمة في نھاية السنة متضمناً اAيرادات غير المكتسبة. تعتمد المجموعة سياسة تقض�ي برص�د مخصص�ات مح�ددة مقاب�ل الق�روض 

القروض والس�لفيات فق�ط ف�ي حال�ة اس�تنفاذ اAدارة شطب لفيات المقدمة للعم	ء التي تعتبرھا اAدارة أرصدة مشكوك في تحصيلھا. يتم والس
  لكافة السبل الممكنة yسترداد ھذه المبالغ.

  

حتمل�ة ض�من مكون�ات إن مخصص اyنخفاض في قيمة القروض يغطي أيضاً الخسائر حينما يك�ون ھن�اك دلي�ل م�ادي عل�ى وج�ود خس�ائر م
السابقة للخسائر والت�ي تعك�س النماذج المالي. تم تقدير خسائر مكونات محفظة القروض بناًء على  إعداد التقريرمحفظة القروض في تاريخ 

  المناخ اyقتصادي الذي يعمل فيه المقترضون.
  

  اAستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اAستحقاق 

بت�واريخ اس�تحقاق  أو مح�ددةذات دفع�ات ثابت�ة  غير مشتقة أنھا محتفظ بھا لتاريخ اyستحقاق تمثل موجوداتإن اyستثمارات المصنفة على 
 ثابتة والتي يكون لدى المجموعة ني�ة اyحتف�اظ بھ�ا لت�اريخ اyس�تحقاق. ي�تم قي�اس تل�ك اyس�تثمارات بالتكلف�ة المطف�أة باس�تخدام طريق�ة س�عر

  ض في القيمة.الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص اyنخفا

  

  للبيعالمتاحة ات اAستثمار 

مشتقات، إما مصنفة ضمن ھذه الفئة أو غير مصنفة كاستثمارات ا\وراق المالي�ة أو ق�روض ليست للبيع ھي المتاحة إن الموجودات المالية 
للبي�ع بالقيم�ة العادل�ة. ي�تم  تاح�ةمات الا\ولي، يتم إدراج اyس�تثمار اyعترافوسلفيات أو استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اyستحقاق. بعد 

س�عر تحديد القيم�ة العادل�ة ل	س�تثمارات المتداول�ة ف�ي ا\س�واق المالي�ة النش�طة ب�الرجوع إل�ى ا\س�عار المتداول�ة ف�ي ا\س�واق المالي�ة وفق�اً ل
  لتحقق قيمة ا\صل. اAقفال بتاريخ إعداد التقرير المالي المعدل yعتبارات نقص السيولة والتكاليف اyخرى ال	زمة

  

عندما تكون ھذه اyستثمارات غير مدرجة في س�وق نش�ط، أو ي�تم ت�داولھا بص�ورة مح�دودة أو إذا كان�ت غي�ر مدرج�ة ف�ي أي م�ن ا\س�واق 
بشكل جوھري أو المالية، يتم احتساب القيمة العادلة لھذه اyستثمارات بالرجوع إلى القيمة السائدة في السوق \داة مالية مماثلة أو شبيھة لھا 

باستخدام عوامل الربح، التدفقات النقدية والمضاعفات المتعددة التي تأخذ بعين اyعتبار عوام�ل مماثل�ة مس�تخدمة ف�ي عملي�ات دم�ج وش�راء 
م قيمتھ�ا ي�تم إدراج اyس�تثمارات الت�ي y يمك�ن تقي�ي أو بمبل�غ البي�ع المتوق�ع لھ�ذه اyس�تثمارات إذا ك�ان ھن�اك مفاوض�ات للش�راء. ح�ديثاتمت 

  العادلة بشكل موثوق بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في قيمتھا.

  

ا\خ�ر تح�ت بن�د  ف�ي بي�ان ال�دخل الش�املللبي�ع المتاح�ة يتم إدراج ا\رباح أو الخسائر الناتجة عن التغيّرات ف�ي القيم�ة العادل�ة ل	س�تثمارات 
عند حصول انخفاض في قيمة أحد ا\صول المالية، فإن�ه ي�تم او اyستثمار بشطب أما عندما تقوم الشركة  .اyستثماراتإعادة تقييم  احتياطي

  إلى بيان الدخل الموحد لتلك السنة. اyستثمارمخصص إعادة تقييم تحويل صافي ا\رباح أو الخسائر المتراكمة والتي سبق إدراجھا في 

  

وإنم�ا كزي�ادة ف�ي احتي�اطي إع�ادة تقي�يم  الموح�د ي�ان ال�دخلس�ابقاً y تس�جل م�ن خ�	ل بالمدرج�ة إن عكوسات خسائر اyنخف�اض ف�ي القيم�ة 
  اyستثمارات قيد التحقق.

 
  إلغاء اAعتراف بالموجودات المالية

و تقوم المجموعة بإلغاء اyعتراف بأصل مالي فق�ط عن�د انتھ�اء الح�ق المتعاق�د علي�ه المتعل�ق باس�ت	م الت�دفقات النقدي�ة م�ن ا\ص�ل الم�الي، أ
ملكية ا\صل بصورة جوھرية إلى منشأة أخ�رى. إذا ل�م تق�م المجموع�ة ومنافع عة بتحويل ا\صل المالي وجميع مخاطر عندما تقوم المجمو

ا\ص�ل المحول�ة ملكيت�ه، تعت�رف المجموع�ة بنس�بة ب�التحكم بالملكي�ة أو تحويلھ�ا بص�ورة جوھري�ة واس�تمرت ومن�افع بتحويل كاف�ة مخ�اطر 
ذا احتفظ�ت المجموع�ة بص�ورة جوھري�ة بكاف�ة إع�ن ا\م�وال الت�ي ق�د ت�دفعھا. المتعلق�ة لمطلوب�ات ا\رباح المحتجزة على ا\صل الم�الي وا

ملكي�ة ا\ص�ل الم�الي المح�ول ف�إن المجموع�ة تس�تمر ب�اyعتراف با\ص�ل الم�الي واyعت�راف ك�ذلك ب�اyقتراض المض�مون ومنافع مخاطر 
  بالرھن عن صافي المبالغ المحّصلة.

  

 ةالمقبوض� ةلغ المقابل�امب�مجم�وع الوجودات المالية بالتكلفة المطف�أة كلي�ا، ف�إن الف�رق ب�ين القيم�ة الدفتري�ة ل�ص�ل وعند إلغاء اyعتراف بالم
بي�ان والذمم المدينة ومبلغ ا\رباح أو الخسائر المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل ا\خر والمتراكم في حقوق الملكية يتم اyعتراف ب�ه ف�ي 

  الدخل الموحد.

  وبات الماليةالمطل

   تصنف المجموعة مطلوباتھا المالية عند اyعتراف ا\ولي كمطلوبات مالية اخرى.
  

  مطلوبات مالية أخرى

ا\خ�رى والت�ي yحق�اً ي�تم قياس�ھا بالتكلف�ة المطف�أة  اyئتم�انتتضمن المطلوبات المالية ا\خرى الذمم متوسطة ا\جل والذمم الدائنة وأرص�دة 
  دة الفعلية.باستخدام طريقة الفائ
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  عقود الضمان المالي

ع�ن الخس�ارة الت�ي تكب�دھا بس�بب إخف�اق م�دين مح�دد ف�ي القي�ام المال�ك إن عقد الضمان المالي ھو العقد ال�ذي يتطل�ب م�ن المص�در تع�ويض 
  بدفعات وقت استحقاقھا بموجب أحكام أداة الدين.

  

�اح أو ويق�اس عق�د الض�مان الم�الي ال��تم تقيم�ه بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�	ل ا\رب��ة بش�كل مب�دئي بالقيم�ة العادل�ة، وإذا ل�م ي�ص�ادر ع�ن المجموع
  الخسائر، يتم قياسه بالقيمة ا\على لـ:

المخصص�ات، المطلوب�ات الطارئ�ة والموج�ودات  ٣٧مبلغ اyلتزام بموجب العقد، كما ھ�و مح�دد طبق�ا للمعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م  •
  ة.الطارئ

 القيمة المعترف بھا بشكل مبدئي ناقص، عند الضرورة، اyستھ	ك التراكمي المعترف به طبقا لسياسات اyعتراف بالدخل. •
  

  إلغاء اAعتراف بالمطلوبات المالية 

نتھ�اء ص�	حيتھا. ي�تم تقوم المجموعة بإلغاء اyعتراف بالمطلوب�ات المالي�ة، فق�ط عن�دما ي�تم إعف�اء المجموع�ة م�ن التزاماتھ�ا أو إلغاؤھ�ا أو ا
  و واجب الدفع في بيان الدخل الموحد.أبھا والمقابل المدفوع  اyعترافبالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء  اyعتراف

  

  اAستثمارات في شركات زميلة

�وق الملكي�ة المحا��ة عل�ى أس�اس طريق�ة حق��ا ي�تم إدراج اyس�تثمارات ف�ي الش�ركات الزميل��ي المنش�أة الت�ي ت�ؤثر فيھ�س�بية. الش�ركة الزميل�ة ھ
المجموعة من غير الشركات التابعة أو الحص�ص ف�ي المش�اريع المش�تركة. ويتمث�ل الت�أثير الكبي�ر ف�ي الق�درة عل�ى المس�اھمة ف�ي الق�رارات 

غيرھا عل�ى ھ�ذه السياس�ات. وفق�ا ًلطريق�ة  المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية yستثمار من غير ان تكون مسيطرة وحدھا أو بالشراكة مع
حقوق الملكية، تسّجل اyستثمارات في الشركات الزميلة في بي�ان المرك�ز الم�الي الموح�د بالتكلف�ة المعّدل�ة للتغي�ر ف�ي حص�ة المجموع�ة بع�د 

الخس�ائر ف�ي الش�ركة الزميل�ة  اyستحواذ من صافي موجودات الشركة الزميلة، بعد طرح أي انخفاض في قيمة اyستثمارات الفردية. تسجلّ 
والتي تزيد على حصة المجموعة في ھذه الشركة الزميلة (وتتضمن الفوائد طويلة ا\جل التي تشّكل، جوھرياً، جزءاً من صافي استثمارات 

يم دفع�ات بالنياب�ة ع�ن الش�ركة أو إذا قامت بتقد تعاقديااً أو يالمجموعة في الشركة الزميلة) فقط إلى الحّد الذي تكون فيه الشركة ملزمة قانون
 الزميلة.

   

�ات ��ات والمطلوب��ة للموج�ودات والمطلوب��افي القيم�ة العادل��ة ف�ي ص��ة المجموع��تحواذ عل�ى حص��ائض تك�اليف اyس��راف كش�ھرة بف�ي�تم اyعت
ن القيم�ة الدفتري�ة ل	س�تثمار المحتملة القابلة للتحديد والمتعلقة بالشركة الزميلة والمعترف بھا كما في تاريخ اyستحواذ. تس�ّجل الش�ھرة ض�م

عملية إع�ادة التقي�يم، ي�تم اyعت�راف مباش�رةً ف�ي ا\رب�اح أو الخس�ائر  بعدويتم تقييمه لتحري اyنخفاض في القيمة كجزء من ذلك اyستثمار. 
  لى تكاليف اyستحواذ.بفائض حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة القابلة للتحديد ع

  

م�ن انخف�اض القيم�ة فيم�ا  لتحدي�د م�ا إذا ك�ان م�ن الض�روري اyعت�راف ب�أي خس�ارة ٣٩يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رق�م 
ل	س�تھ	ك المجموعة في شركة زميلة. وعند الضرورة، يتم اختبار كامل القيم�ة الدفتري�ة ل	س�تثمار (بم�ا ف�ي ذل�ك الش�ھرة)  يتعلق باستثمار

واحد من خ	ل مقارنة المبلغ القابل ل	سترداد (أعلى قيمة في اyستخدام والقيمة العادلة ناقص�ا  كأصل ٣٦وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
سلم ب�ه أن أي تكاليف البيع) مع قيمته الدفترية، وتشكل أي خسارة انخفاض القيمة المعترف بھا جزءا من القيمة الدفترية ل	ستثمار. ومن الم

  لدرجة أن المبلغ القابل ل	سترداد ل	ستثمار يزيد في وقت yحق. ٣٦عكس خسارة اyنخفاض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

عند استبعاد أية شركة زميلة ينتج عنه فقدان المجموعة للتأثير الجوھري في تل�ك الش�ركة الزميل�ة، تص�نف اyس�تثمارات المحتج�زة المقيم�ة 
. ويتم تض�مين ٣٩قيمة العادلة في ذلك التاريخ وتعتبر بالقيمة العادلة عند اyعتراف المبدئي كأصل مالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقمبال

د بعاالفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة الموزعة على الفائدة المحتج�زة وقيمت�ه العادل�ة ف�ي تحدي�د ال�ربح أو الخس�ارة الناتج�ة ع�ن اس�ت
ق الشركة الزميلة. باAضافة إلى ذلك ، تقوم المجموعة باحتساب جميع المبالغ التي سبق اyعتراف بھا في الدخل الشامل ا\خرى في ما يتعل

بتلك الشركة الزميلة عل�ى ا\س�اس نفس�ه ال�ذي ق�د يك�ون مطلوب�ا إذا قام�ت الش�ركة الزميل�ة مباش�رة باس�تبعاد الموج�ودات والمطلوب�ات ذات 
وطبقا لذلك، إذا كان من المحتم�ل إع�ادة تص�نيف ال�ربح أو الخس�ارة المعت�رف بھ�ا س�ابقا ف�ي ال�دخل الش�امل ا\خ�ر ع�ن طري�ق تل�ك  الصلة.

الشركة الزميلة كربح أو خسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، تعيد المجموع�ة تص�نيف ال�ربح أو الخس�ارة م�ن حق�وق 
  ة (كتعديل إعادة تصنيف) عندما تفقد المجموعة تأثيرھا الجوھري على تلك الشركة الزميلة.الملكية للربح أو الخسار

 

 الشھرة

 يتم المحاسبة على دمج ا\عمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. يتضمن ذلك الموجودات المحققة والتي يمكن تحديدھا (التي تشمل سابقا

المحتملة وتستثني إعادة الھيكلة المستقبلية) ل�عمال المستحوذة  اyلتزاماتمطلوبات (التي تشمل الموجودات غير الملموسة غير المثبتة) وال
�ن ��ركة م��ة الش��ة لحص��ة العادل��افي القيم��ى ص��راء عل��ة الش��ي تكلف��ائض ف��ا الف��ة باعتبارھ��دئياً بالتكلف��ھرة مب��تم إدراج الش��ة. ي��ة العادل�بالقيم

المشتراة والتي يمكن تحديدھا. وبعد اyعتراف المبدئي، يتم قياس الشھرة بالتكلف�ة ناقص�اً أي�ة الموجودات والمطلوبات واyلتزامات المحتملة 
 خسائر متراكمة نتيجة انخفاض القيمة. يتم اختبار اyنخفاض في قيمة الشھرة سنوياً أو بفترة أقل من ذلك عن�د وج�ود أي�ة أح�داث أو تغي�رات

  تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الشھرة. 
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  اADت والمعدات

يتم إدراج اyiت والمعدات بسعر التكلف�ة بع�د ط�رح اyس�تھ	ك المت�راكم وأي خس�ائر متراكم�ة ل	نخف�اض. وي�تم اyعت�راف بتراج�ع القيم�ة 
�ة، وذ��ة المتوقع��رة الخدم��دى فت��اقص م��ي) ن��تثناء ا\راض��ودات (باس��يم الموج��ة أو تقي��طب التكلف��تم لش��ت. ت��ط الثاب��ة القس��تخدام طريق��ك باس�ل

مراجعة العمر اAنتاجي المقدر والعمر اyفتراضي وطريقة اyستھ	ك في نھاية فت�رة ك�ل تقري�ر م�ع أث�ر أي تغي�رات ف�ي التق�دير المحتس�ب 
أس�اس الفت�رات المق�درة  على أساس مستقبلي. ويتم تقييم اyستھ	ك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اyفتراض�ي للموج�ودات عل�ى

  yستعمالھا كما يلي:
  

  سنوات ٥ – ١  أثاث وتحسينات على مباني مستأجرة

  سنوات ٣  معدات مكتبية وحواسب آلية

  سنوات ٤  سيارات

  سنة ٤٠   عقارات
 

تص�ادية م�ن ج�راء يتم إلغاء اyعتراف ب�أي م�ن عناص�ر اyiت والمع�دات عن�د اyس�تبعاد أو عن�دما يك�ون م�ن غي�ر المتوق�ع تحقي�ق فوائ�د اق
والمعدات بالفرق بين المتحص�ل م�ن البي�ع ا\yت اyستخدام المتواصل ل�صل. تحدد ا\رباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو بيع أي من 

  .الموحد والقيمة الدفترية ل�صل ويتم تسجيلھا في بيان الدخل
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

كل تقرير بتقييم فيما إذا كان ھناك دليل بأن ا\صل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذل�ك، أو عن�دما يتطل�ب تقوم المجموعة بتاريخ 
العادلة إجراء اختبار سنوي ل	نخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل ل	سترداد. إن مبلغ ا\صل القابل ل	سترداد ھو القيمة 

يد النقد ناقصاُ تكاليف البي�ع وقيمت�ه المس�تخدمة أيھم�ا أعل�ى. عن�دما يتج�اوز المبل�غ الم�درج ل�ص�ل أو وح�دة تولي�د النق�د ل�صل أو وحدة تول
لقيم�ة المبلغ القابل ل	سترداد، يعتبر ا\صل منخفضاً في القيمة ويتم تخفيضه إلى المبلغ القابل ل	سترداد. ويتم اyعتراف بخس�ائر انخف�اض ا

  الموحد.في بيان الدخل 
  

وال�ذي أثناء تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المس�تقبلية للقيم�ة العادل�ة الحالي�ة لھ�ا باس�تخدام س�عر خص�م م�ا قب�ل الض�ريبة 
يف البي�ع، ي�تم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المقتص�رة عل�ى ا\ص�ل. أثن�اء تحدي�د القيم�ة العادل�ة ناقص�اً تك�ال

 استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت ھذه اyحتسابات بمض�اعفات، تقي�يم أس�عار أس�ھم الش�ركات التابع�ة المتداول�ة للعم�وم أو مؤش�رات

  القيمة العادلة المتوفرة ا\خرى.
  

مؤشراً بأن خسائر اyنخفاض في القيمة المثبت�ة س�ابقاً  بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ التقرير فيما إذا كان ھناك
س ربما لم تعد موجودة أو انخفضت. إذا وجد ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله ل�صل أو وحدة توليد النقد. يتم عك

لمستخدمة لتحديد مبلغ ا\صل الممكن تحصيله منذ تثبيت خسائر اyنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط إذا كان ھناك تغير في اyفتراضات ا
 خسائر اyنخفاض في القيمة ا\خيرة. إن عملية العكس محدودة لكي y تزيد القيمة الدفترية ل�صل عن المبلغ الممكن تحصيله، أو يزيد ع�ن

yنخف�اض ف�ي القيم�ة ل�ص�ل ف�ي س�نوات س�ابقة. ي�تم المبلغ المدرج الذي سيتم تحديده، بعد طرح اyستھ	ك، إذا لم ي�تم اyعت�راف بخس�ارة ا
  اyعتراف بذلك العكس في بيان الدخل الموحد.

  

  y يمكن عكس خسائر اyنخفاض في قيمة الشھرة في الفترات المستقبلية.

  

  اAعتراف بالدخل

يتم اyعتراف بھا باس�تخدام طريق�ة الفائ�دة الفعلي�ة إن إيرادات الفوائد باAضافة إلى الرسوم التي تعتبر جزءاً من العائد الفعلي ل�صل المالي 
  إy إذا كان مشكوكاً في تحصيلھا. يتم تعليق اyعتراف بإيرادات الفوائد عندما تصبح الموجودات المالية منخفضة القيمة.

  

ن يك�ون م�ن المحتم�ل أن المن�افع م�ن ح�ق المس�اھمين ف�ي اس�ت	م ال�دفعات (ش�رط أالتأكد يتم اyعتراف بإيراد أرباح اyستثمارات عندما يتم 
  ).يمكن اyعتماد عليهاyقتصادية سوف تتدفق إلى المجموعة واAيرادات والتكاليف، إن وجدت، يمكن قياسھا بشكل 

  

  المخصصات 

ل�ب م�ن يتم اyعتراف بالمخصصات عندما يكون ھناك التزام على المجموعة (قانوني أو استنتاجي) نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يط
المجموعة تسوية اyلتزام ويكون باAمكان تقدير مبلغ اyلتزام بشكل يعتم�د علي�ه. إن القيم�ة المعت�رف بھ�ا كمخص�ص تع�د أفض�ل التق�ديرات 

ة للمقابل المطلوب لتس�ديد اyلتزام�ات الحالي�ة كم�ا ف�ي نھاي�ة الفت�رة المحاس�بية، م�ع ا\خ�ذ بع�ين اyعتب�ار المخ�اطر والتق�ديرات غي�ر المؤك�د
ي�ة المحيطة باyلتزامات. عند قياس المخصص على أساس التدفق النقدي المقدر لتسديد اyلتزام الحالي، ف�إن قيمت�ه الدفتري�ة ھ�ي القيم�ة الحال

ديد لتس�لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون أثر القيمة الزمنية للمال جوھريا). عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع اyقتص�ادية المطلوب�ة 
ب�الغ اyلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فع	ً من أن التسديدات سوف ي�تم تحص�يلھا وأن تك�ون الم

  المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.
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 ��

  )(تتمة المحاسبيةأھم السياسات   .٣
  

  دفعات على أساس ا=سھم

ولين) في المجموعة أيضاً يستلمون مكافآت على شكل معام	ت تعويضات حس�ب قيم�ة ا\س�ھم حي�ث إن الموظفين (من ضمنھم كبار المسؤ
  ("معام	ت على أساس أسھم الملكية") الملكية يقدم الموظفون الخدمات مقابل أدوات حقوق

  

  معامtت على أساس أسھم الملكية 

س�ھا ب�الرجوع إل�ى القيم�ة العادل�ة بت�اريخ م�نح المكاف�آت. ي�تم تحدي�د القيم�ة إن تكلفة المعام	ت على أساس أسھم الملكية مع الموظفين يتم قيا
  .٢١العادلة باستخدام نموذج تسعير مناسب، تفاصيل إضافية تم بيانھا في إيضاح رقم 

  

ترة الت�ي أنج�زت فيھ�ا يتم تثبيت تكلفة المعام	ت على أساس أسھم الملكية مع الموظفين، باAضافة للزيادة المقابلة في الحقوق، على مدى الف
"). إن المصروف الكلي المثبت عن معام	ت على أساس أسھم اyستحقاقشروط ا\داء وتنتھي بتاريخ استحقاق المكافأة للموظفين ("تاريخ 

دوات الحق�وق ، يعكس المجال الذي انتھت فيه فترة الم�نح والتق�دير ا\مث�ل للمجموع�ة لع�دد أyستحقاقالملكية بتاريخ كل تقرير حتى تاريخ ا
. إن المبلغ المصروف أو المحول إلى بيان اAيرادات للفترة يمثل الحركة ف�ي المص�روف الكل�ي المثب�ت ف�ي عند اyستحقاقالتي سيتم منحھا 

 في النھاية. ستحقبداية ونھاية الفترة. لم يتم اyعتراف بأي مصاريف للمكافآت التي لم ت
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

مجموعة بتكوين مخصصات للمبالغ الواجبة الدفع لقاء مكافأة نھاية الخدمة للموظفين. تس�تند المب�الغ المس�تحقة ال�دفع ع�ن ھ�ذه المزاي�ا تقوم ال
على الراتب النھائي وطول مدة الخدم�ة للم�وظفين خض�وعاً Aتم�ام الح�د ا\دن�ى م�ن فت�رة الخدم�ة. يؤخ�ذ مخص�ص للتك�اليف المتوقع�ة لھ�ذه 

  فترة الخدمة. المزايا على مدى

  

بخصوص الموظفين مواطني دولة اAمارات العربية المتحدة، تقدم المجموعة مساھمات في صندوق تقاعد تم تأسيسه من قب�ل الھيئ�ة العام�ة 
وتحتس�ب كنس�بة م�ن روات�ب الم�وظفين.  ١٩٩٩لس�نة  ٧طبق�ا لق�انون دول�ة الم�ارات العربي�ة المتح�دة رق�م للمعاشات والتأمينات اyجتماعية 

  تقتصر التزامات المجموعة على ھذه المساھمات والتي تحّمل للمصاريف عند استحقاقھا.

  

  المعامtت بالعمtت ا=جنبية

في البيانات المالية من كل من شركات المجموعة يتم قياسھا باس�تخدام العمل�ة الرئيس�ية ف�ي البيئ�ة اyقتص�ادية الت�ي تعم�ل  المدرجةان البنود 
المستخدمة"). تعرض البيانات المالية الموحدة بدرھم دولة اyمارات العربية المتحدة والتي ھي العملة المستخدمة لدى  فيھا الشركة ("العملة

   شعاع كابيتال.

  

في�تم ترجمتھ�ا إل�ى ال�درھم بموج�ب أس�عار الص�رف بي�ان المرك�ز الم�الي أما الموجودات والمطلوبات النقدي�ة ب�العم	ت ا\جنبي�ة ف�ي ت�اريخ 
  . يتم إظھار ا\رباح أو الخسائر الناتجة عن التغيير في سعر الصرف ضمن بيان الدخل الموحد.بيان المركز الماليي تاريخ السائدة ف

  

باستخدام أس�عار الص�رف الس�ائدة بت�اريخ التقري�ر الم�الي. وي�تم تحوي�ل نت�ائج التوحيد يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة عند 
البيان�ات المالي�ة و المحاس�بة عل�ى  وحي�دتدرج فروقات العم	ت اyجنبية الناتجة عن ت توسط أسعار الصرف لتلك السنة.عملياتھا باستخدام م

  أساس حقوق الملكية مباشرة ضمن الدخل الشامل (موزعة إلى ا\طراف غير المسيطرة إن كان مناسباً).

  

تحوي�ل عم�	ت ف�ي حق�وق  احتي�اطيه في الدخل الشامل ا\خ�ر والمت�راكم ف�ي المعترف ب عند بيع منشأة أجنبية فإن المبلغ اAجمالي المؤجل
  بيـع.الملكية المنفصل المتعلق بتلك العمليات ا\جنبية المحددة يتم اyعتراف به في بيان الدخل الموحد كجزء من ا\رباح أو الخسائر عند ال

  

  النقد و ما يعادله

ي�وم أو  ٩٠ات النقدية الموحد في اAيداعات النقدية واAيداعات قصيرة ا\جل التي تستحق خ�	ل يتمثل النقد وما يعادله \غراض بيان التدفق
  أقل.

  

  أسھم الخزينة

المرجح للتكلفة. ل�م ي�تم اyعت�راف  المتوسطيتم خصم استثمارات ا\سھم المستحوذة (أسھم الخزينة) من حقوق الملكية وتحتسب على أساس 
  الدخل عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التابعة للمجموعة. بأية خسائر أو أرباح في بيان
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 ��

 غير المؤكدةالمصادر ا=ساسية للتقديرات اAفتراضات المحاسبية الھامة و .٤
  

  

�ة الدفت��ات للقيم��ديرات وافتراض��ام، وتق��ام بأحك��ن اAدارة القي��ب م��ة، يتطل��بية للمجموع��ات المحاس��ق السياس��ور تطبي��ي ط��ودات ف��ة للموج�ري
والمطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة. يتم تحديد ھذه التقديرات واyفتراضات على أساس الخبرة التاريخية والعوام�ل ا\خ�رى ذات 

  الع	قة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن ھذه التقديرات.
  

تعدي	ت على التق�ديرات المحاس�بية ف�ي الفت�رة الت�ي ي�تم فيھ�ا إع�ادة يتم مراجعة ھذه التقديرات واyفتراضات بشكل مستمر. يتم اyعتراف بال
اتج�ة ع�ن تقييم ھذه التقديرات وذلك في حالة أن التعدي	ت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفترة فقط. أما في حالة كون التعدي	ت الن

  لية فيتم تسجيلھا في الفترات الحالية والمستقبلية.إعادة تقييم التقديرات تؤثر في الفترة الحالية والفترات المستقب
  

  التقديرات الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية
  

ا فيما يلي ا\مور المھمة، بعيدا ع�ن التق�ديرات، الت�ي اس�تخدمتھا اAدارة ف�ي عملي�ة تطبي�ق السياس�ات المحاس�بية للمجموع�ة والت�ي لھ�ا ت�أثير
  لبيانات المالية الموحدة.جوھريا على القيم المعترف بھا في ا

 

  مبدأ اAستمرارية

�ن قامت اAدارة بتقييم قدرة المجموعة على اyستمرار كمنشأة مستمرة، وتكونت لديھا قناعة بأن المجموعة لديھا م�ن الم�وارد الت�ي تمكنھ�ا م
بأي ش�كوك حقيقي�ة م�ن ش�أنھا الح�د م�ن ق�درة اyستمرار في تنفيذ أعمالھا للمستقبل المنظور. وع	وة على ذلك، فإن اAدارة ليست على علم 

  المجموعة لمواصلة العمل كمنشأة مستمرة. ولذلك، فإن البيانات المالية الموحدة y يزال يتم إعدادھا على أساس مبدأ اyستمرارية.
  

 تصنيف الموجودات المالية

سبية الھامة، على طبيعة الموجودات المالية والغرض منھا، يعتمد تصنيف الموجودات المالية، في الفئات المبينة في إيضاح السياسات المحا
  ويتم تحديد ذلك التصنيف وقت اyعتراف المبدئي الذي يتطلب ممارسة اyفتراضات من قبل اAدارة.

 

  القيمة العادلة ل}دوات المالية

كز الم�الي الموح�د وغي�ر المدرج�ـة ف�ي ا\س�واق المالي�ة يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المر
�من ��ي تتض��يم والت��ة للتقي��ات مختلف��تخدام تقني��طة باس��تخدامالنش��وق  اس��ات الس��ن بيان��اذج م��ذه النم��دخ	ت ھ��تنباط م��تم اس��ابية. وي��اذج حس�نم

ير القيم العادلة. وتتضمن ھ�ذه اyفتراض�ات الملحوظة، إن أمكن، ولكن عند عدم توافر بيانات السوق الملحوظة، يجب القيام بافتراضات لتقد
  اعتبارات السيولة ومدخ	ت النموذج مثل تقديرات اyرتباط والتقّلّب لمشتقات غير مؤرخة.

  

  خسائر اAنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

�جيل تق�وم اAدارة بمراجع�ة خس�ائر اyنخف�اض ف�ي قيم�ة الق�روض والس�لفيات بت�اريخ ك�ل تقري�ر م�الي لتقي�يم م�ا �إذا ك�ان م�ن الض�روري تس
مخصص ل	نخفاض في القيم�ة ف�ي بي�ان ال�دخل الموح�د. وعل�ى وج�ه الخص�وص، يك�ون التق�دير م�ن اAدارة مطلوب�ا ف�ي تقي�يم قيم�ة ووق�ت 

ل�ف التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد حجم المخصص المطلوب. وتعتمد تل�ك التق�ديرات عل�ى اyفتراض�ات بش�أن ع�دد العوام�ل وق�د تخت
  النتائج الواقعية، ا\مر الذي تغيرات مستقبلية على المخصص.

  

وإضافة إلى مخصصات محددة مقابل ا\رصدة الفردية الھام�ة، ف�إن المجموع�ة أخ�ذت أيض�اً مخص�ص ش�امل ل	نخف�اض ف�ي القيم�ة مقاب�ل 
تحم�ل خط�ر كبي�ر عن�د ع�دم الق�درة عل�ى التعرض (يتضمن المتطلبات ذات الصلة بالمصرف المركزي ل�مارات العربي�ة المتح�دة) وال�ذي 

  السداد أكبر مما كانت عليه عندما تم منحھا أوy، على الرغم من أنھا غير محددة بشكل خاص على أنھا منخفضة القيمة.
  

  للبيعالمتاحة انخفاض قيمة اAستثمارات 

ة للبي�ع فردي�ة أو جماعي�ة تاح�عيا عل�ى أن اس�تثمارات متقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييمات تحدد ما إذا كان ھناك دلي	 موضو
  قد تعرضت yنخفاض القيمة.

  

أو مط�َول للبي�ع، يتض�من ال�دليل الموض�وعي yنخف�اض القيم�ة انخف�اض متاح�ة وبالنسبة yستثمارات حق�وق الملكي�ة المدرج�ة كاس�تثمارات 
المقاس�ة كف�رق ب�ين  –ل على انخف�اض القيم�ة، ف�إن الخس�ارة المتراكم�ة جوھري في القيمة العادلة ل	ستثمار أقل من التكلفة. وعند وجود دلي

تكلفة اyستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقص أي خسارة انخفاض في القيمة على تلك اyستثمارات المعت�رف بھ�ا ف�ي وق�ت س�ابق ف�ي بي�ان 
لدخل الموحد. y يتم عكس أية خسائر انخفاض في القيمة عل�ى يتم شطبھا من حقوق الملكية وإعادة اyعتراف بھا في بيان ا – الموحد الدخل

�امل استثمارات حقوق الملكية خ	ل بيان الدخل الموحد. يتم اyعتراف بالزيادات ال	حقة في القيمة العادلة لتلك اyس�تثمارات ف�ي ال�دخل الش
  ا\خر تحت بند "احتيـاطي إعادة تقييم اyستثمارات".

للبيع، يتم تقييم النقص في القيمة بناء على نفس المعايير كموجودات مالية محملة بالتكلفة المطفأة. كمتاحة ة المصنفة وفي حالة أدوات المداين
�ي ح�ال وتستمر الفائدة متراكمة بنسبة الفائدة الفعلية ا\صلية على القيمة الدفترية المخفضة ل�صل ويتم إدراجھا كجزء من إي�راد الفائ�دة. وف

عادلة \داة المداينة، في سنوات yحقة، وكان من الممكن نسب الزيادة بشكل موضوعي إلى ح�دث ت�م بع�د اyعت�راف بخس�ارة زادت القيمة ال
  بيان الدخل الموحد.ضمن انخفاض القيمة في بين الدخل الموحد، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة 
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 ��

  (تتمة) ر المؤكدةغي والمصادر ا=ساسية للتقديراتاAفتراضات المحاسبية الھامة   .٤

 

  التقديرات غير المؤكدة 

فيما يلي أھم اyفتراضات الخاصة بالمستقبل واyفتراضات غير المؤكدة ا\خرى بتاريخ التقرير والتي لھ�ا نس�بة مخ�اطرة والت�ي ق�د تتس�بب 
  بتعديل جوھري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خ	ل السنة المالية القادمة. 

  

  ثمارات في ا=سھم غير المدرجةتقييم اAست

  يستند تقييم اyستثمارات في ا\سھم غير المدرجة بشكل طبيعي على واحداً مما يلي:

  صفقات سوق حديثة بين أطراف مستقلة المصالح •

 القيمة العادلة الحالية \داة أخرى تعتبر أساساً على نفس الحالة •

 ومعمول بھا لبنود تتضمن نفس ا\حكام وخصائص المخاطر التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بنسب متداولة •

 نماذج تقييم أخرى •

 

ويتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم \س�ھم اس�تثمارات الملكي�ة غي�ر المدرج�ة إج�راء تقي�يم ج�وھري. وتق�در المجموع�ة أس�اليب 
س�عار م�ن مع�ام	ت الس�وق الحالي�ة يمك�ن م	حظتھ�ا ف�ي ا\داة التقييم بصورة دورية وتجري اختبارات عليھا للتأكد من ص�حتھا باس�تخدام أ

  نفسھا أو غيرھا من بيانات السوق المتاحة الممكن م	حظتھا.

 

  انخفاض قيمة الشھرة

يتطلب تحديد ما إذا كان ھنالك انخفاض في قيمة الشھرة ، تقدير القيم�ة المس�تخدمة لوح�دة تولي�د النق�د الت�ي وزع�ت عليھ�ا الش�ھرة. ويتطل�ب 
ب ساب القيمة المستخدمة من اAدارة إجراء تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للزيادة من وحدة توليد النق�د وتحدي�د نس�بة خص�م مناس�بة لحس�اح

  القيمة الحالية.
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 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  القيمة العادلة ل}دوات المالية .٥
    

  ف عن القيمة العادلة ل�دوات المالية حسب أسلوب التقييم :تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحديد والكش

  معدلة مدرجة في أسواق نشطة \صول أو مطلوبات مماثلة ؛ أسعار غير:  ١الصنف  -

: أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخ	ت لھا ت�أثير كبي�ر عل�ى القيم�ة العادل�ة المس�جلة الت�ي يمك�ن م	حظتھ�ا، إم�ا بش�كل  ٢الصنف  -
  اشر ؛ مباشر أو غير مب

: أساليب تستخدم مدخ	ت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المس�جلة الت�ي y تس�تند عل�ى بيان�ات يمك�ن م	حظتھ�ا ف�ي  ٣الصنف  -
  السوق.

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا : ل�صوليبين الجدول التالي تحلي	 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة     
 ٩٣,٦٩٧ - ٩٣,٦٩٧ -  ا\رباح و الخسائر من خ	ل

 - - - -  للبيعمتاحة استثمارات 

      استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة 
 ٢٨,٧٦٠ ١٣,٤٧٢ ٥,١١٦ ١٠,١٧٢  ا\رباح و الخسائر من خ	ل

 ١٤,٥٨٨ ١١,٦٠٣ ٢,٩٣٨ ٤٧  للبيعمتاحة استثمارات 

  ١٣٧,٠٤٥ ٢٥,٠٧٥ ١٠١,٧٥١ ١٠,٢١٩ 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة     
 ١٥٣,٥١٣ - ١٥٣,٥١٣ -  ا\رباح و الخسائر من خ	ل

 ١٢,٧٧٨ - ١٢,٧٧٨ -  للبيعمتاحة استثمارات 

      استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة 
 ٩٧,٥٥٨ ١٤,٣٨١ ٩,٢٩٧ ٧٣,٨٨٠  ا\رباح و الخسائر من خ	ل

 ١٠٨,٥٦٧ ٨٨,٩٥٤ ١٠,٤٣٢ ٩,١٨١  للبيعمتاحة استثمارات 

  ٣٧٢,٤١٦ ١٠٣,٣٣٥ ١٨٦,٠٢٠ ٨٣,٠٦١ 

 

 ة المسجلة بالقيمة العادلةا=صول المالي

�ديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة ل�دوات المالية التي يتم تسجيلھا حس�ب القيم�ة العادل�ة باس�تخدام أس�اليب التقي�يم. تش�مل ھ�ذه التق
  قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم ا\دوات. افتراضاتالمجموعة وھي  افتراضات

 

 مقيمة حسب القيمة العادلة من خ	ل ا\رباح والخسائر

أسعار ا\سـواق النشـطة أو تقني�ات تقي�يم تتض�من  باستعمالالمدرجة حسب القيمة العادلة من خ	ل ا\رباح والخسائر  اyستثماراتيتم تقييم 
س�ھم الخاص�ة غي�ر المدرج�ة الت�ي تس�تثمر ف�ي بيانـات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة صناديق مدرج�ة و ص�ناديق ا\

أصول ھي بدورھا مقيم�ة عل�ى اس�اس بيان�ات ملحوظ�ة و غي�ر ملحوظ�ة ف�ي الس�وق. تتك�ون البيان�ات الملحوظ�ة بالس�وق م�ن أس�عار ت�داول 
�ي مؤش�رات أس�واق ا\س�ھم. أم�ا البيان�ات غي�ر المل��مل ا\س�ھم با\س�واق النش�طة ، أس�عار ص�رف العم�	ت ا\جنبي�ة والحرك�ة ف�حوظ�ة فتش

  اyفتراضات المتعلقة با\داء المالي المتوقع في المستقبل، ومعدyت الخصم و السيولة في السوق.

  

  ة للبيعتاحم

للبي�ع المقيم�ة باس�تخدام تقني�ة التقي�يم أو التس�عير تتك�ون م�ن أس�ھم مدرج�ة وغي�ر مدرج�ة و ص�ناديق أس�ھم المتاح�ة  إن اyستثمارات المالي�ة 
مزيج من بيانات ملحوظ�ة و غي�ر ملحوظ�ة ف�ي الس�وق. اyسعار السوقية والسوق. تقدر قيمة ھذه ا\صول باستخدام  خاصة غير مدرجة في

�ادية ��ات اyقتص��اطر، واyفتراض��تقبلي، والمخ��الي المس��وص ا\داء الم��ات بخص��مل افتراض��وق تش��ي الس��ة ف��ر الملحوظ��دخ	ت غي�إن الم
  مستثمر فيھا.المتعلقة بالصناعة والموقع الجغرافي للشركة ال

  
  ٢و الصنف  ١حركة ا=صول المالية بالقيمة العادلة بين الصنف 

. سبب التحويل أن السعر الس�وقي ل�ص�ل اص�بح غي�ر ٢و الصنف  ١تحويل أصول مالية مسجلة بالقيمة العادلة بين الصنف تم خ	ل السنة 
  .٢,٩٣٨كانت المحول والقيمة الدفترية ل�صل  متوفر.
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 ��

  ة ل}دوات المالية (تتمة)القيمة العادل  .٥
  

  من ا=دوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  .٣ أصل من الصنفأي تصنيف في  تتحوي	لم يتم أي  خ	ل السنة
  

  من ا\صول المالية التي يتم تسجيلھا حسب القيمة العادلة : ٣يبين الجدول التالي حركة الصنف 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  

  رصيد في ال

 يناير ١

٢٠١٢  

  أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن  
  الدخلبيان 

 أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن 
الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  ا=خر

تحويtت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

         استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيم�ة العادل�ة 

 ١٣,٤٧٢      - (٢٦٣)  -   -  (٦٤٦) ١٤,٣٨١  ا\رباح و الخسائر من خ	ل

 ١١,٦٠٣  - (٦٩,٨٩٦) ٦,٦١١ (٤,٤٩٦) (٩,٥٧٠) ٨٨,٩٥٤  للبيعمتاحة استثمارات 

  ٢٥,٠٧٥  - (٧٠,١٥٩) ٦,٦١١ (٤,٤٩٦) (١٠,٢١٦) ١٠٣,٣٣٥ 
  
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١١  

  أرباح/(خسائر)

 مدرجة ضمن 

  الدخلبيان 

 أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن 
شامل الدخل ال

  مبيعات  مشتريات  ا\خر

تحوي	ت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

ديسمبر  ٣١
٢٠١١  

       استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  - (١٢,٧٧٩)  -  -  (٢٧١) (٣,٢٥٦) ١٦,٣٠٦  للبيعمتاحة استثمارات 

         استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيم�ة العادل�ة 

  و الخسائر ا\رباح من خ	ل
١٤,٣٨١ ١١,٧٩٠ (١٩,٩٤٤)  -   -  ٩,٤٨٤ ١٣,٠٥١ 

 ٨٨,٩٥٤  - (٤,٥٧٩)  ١١,٤٣٤ (٩٨٣) (٧,٧٤٠) ٩٠,٨٢٢  للبيعمتاحة استثمارات 

  ١٠٣,٣٣٥ (٩٨٩) (٢٤,٥٢٣)  ١١,٤٣٤ (١,٢٥٤) (١,٥١٢) ١٢٠,١٧٩ 
 
 

 ادات تتكون مما يلي:والمدرجة ضمن بيان اAير ٣ا\رباح و الخسائر الناتجة من ا\دوات المالية الصنف  
  

  استثمارات أخرى

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

      
 ١١,٠٤٠   (٩٠٠)  محققة أرباح /( خسائر) 

 (٩,٢٩٦)   (٩,٣١٦)  خسائر غير محققة

  (١٠,٢١٦)   ١,٧٤٤ 
  

  ٣الرئيسية على القيمة العادلة ل}صول المالية من الصنف  اAفتراضاتتأثير تغيرات 

 باستخدام اyفتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف ا\داة: ٣تالي مدى تأثر القيمة العادلة ل�دوات من الصنف يبين الجدول ال

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  

  القيمة الدفترية

 اAفتراضاتتأثير 

  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

 اyفتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة
        أخرىاستثمارات 

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من 
  ٣,٥٩٥  ١٤,٣٨١   ٣,٣٦٨ ١٣,٤٧٢  ا\رباح و الخسائر خ	ل

  ١٧,٧٩١  ٨٨,٩٥٤   ٢,٣٢١ ١١,٦٠٣  للبيعمتاحة استثمارات 

  ٢١,٣٨٦  ١٠٣,٣٣٥   ٥,٦٨٩ ٢٥,٠٧٥  
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 ��

    القيمة العادلة ل}دوات المالية (تتمة)  .٥
 

  البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخ	ت غير الملحوظة ا\ساسية على النحو التالي: من أجل تحديد اyفتراضات

والخس�ارة م�ن خ�	ل زي�ادة وانخف�اض القيم�ة العادل�ة ل��داة  ع�ن الس�داد سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتماyت التخلف -
  ٪. ٢٥بنسبة 

ة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البدائل المعقولة الممكنة. يختل�ف استثمارات في الصناديق: قامت المجموع -
  مدى تأثير التعديل حسب خصائص كل استثمار.

 y يوجد فرق جوھري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة ل�دوات المالية.
  

  ادارة المخاطر المالية  .٦
  

  المقدمة

�ة بأن��لة المتعلق��اطر المتأص��فإن المخ��ة تعري��	ل عملي��ن خ��دارة م��ة م��طة المجموع��اطر  و ش��دود المخ��عة لح��تمرة، خاض��ة مس��اس ومراقب�قي
وأساليب مراقبة أخرى. تتعرض المجموعة لمخاطر اyئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (التي تشمل مخاطر أسعار الفائدة، مخ�اطر 

 ة.المخاطر التشغيليوالعم	ت ا\جنبية ومخاطر أسعار ا\سھم)، 
  

  ھيكل ادارة المخاطر

يعتبر مجلس اAدارة مسؤول بشكل تام عن تحديد ومراقبة المخاطر المتعلقة بأنشطة المجموعة. يدرك مجلس اAدارة أھمي�ة إدارة المخ�اطر 
  بالتوازي مع درجة المخاطر لدى المساھم.

  
لة والس�وق ت�م تفويض�ھا للجن�ة الحوكم�ة ولك�ل ش�ركة تابع�ة إن السلطة Aنشاء قوانين واسعة لدى المجموعة Aدارة مخاطر اyئتم�ان والس�يو

  لضمان التقيد بقوانين المجموعة الواسعة.اyدارية لجنة اليتم اAشراف عليھا من طرف المجموعة ولكن المخاطر الواسعة لدى 
  

  مخاطر اAئتمان

الموافقات اyئتمانية ومراقبة اAجراءات. ي�تم وض�ع  مخاطر اyئتمان او مخاطر حدوث خسائر بسبب التخلف عن الدفع تتم مراقبتھا بتطبيق
�ى ��ؤولية إل��ل المس��س اAدارة وتوك��طة مجل��ة بواس��اطر اyئتماني��رض للمخ��ن التع��د م��ة للح��ة ا\نظم��ةلجن��ة  الحوكم��ة الخاص��ع ا\نظم�لوض

ا وإدارتھا بصورة مستقلة م�ن قب�ل إدارة والتركز ومتطلبات الضمان يتم مراقبتھ ةالحدود الشاملة والص	حيب التقيدبا\عمال واyستراتيجية. 
  المخاطر.

  
�وم ��اطر ادارة تق��دة المخ��ة أرص��يض \ي��وات التخف��ات وخط��ات والمخصص��ى التعرض��ة عل��ة والموافق��ذمم المدين��ع ال��ة لوض��ة دوري�بمراجع

  . ضمن السياسات والتوجيھات الداخلية والتنظيمية مشكوك في تحصيلھا
  

  الحد ا=قصى للتعرض لمخاطر اAئتمان

إن الحد ا\قصى للتعرض لمخاطر اyئتمان لعناصر بيان المركز الم�الي قب�ل ا\خ�ذ ف�ي الحس�بان أي�ة ض�مانات وتعزي�زات ائتماني�ة أخ�رى، 
  مدرج أدناه: 

 إجمالي الحد ا\قصى إجمالي الحد ا=قصى  
 للتعرض للتعرض  
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
      

  ٣٤٠,٢٠٧  ٤٢٣,٣١٧  نقد وودائع لدى البنوك

  ٤٣,٥١٣   ٢١,٥٦٩  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ٥٧٦,٤٤٤   ٥٦٢,٣٨٢   قروض وسلفيات

    استثمارات أخرى

  ٧٢,٣٢٢   ٢٣,٦٧٠   ا\رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ	ل -

 ٧,٥١٩   ٧,٥١٩   استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اyستحقاق -

  —————  —————  
  ١,٠٤٠,٠٠٥   ١,٠٣٨,٤٥٧   

  —————  —————  
 ٣٥,٤٧٤  ٦١,٣٩٥  مطلوبات محتملة

 ١٣٠,٠٣١  ٧١,٧٥٣  التزامات

  —————  —————  
  

 ١٦٥,٥٠٥   ١٣٣,١٤٨   

  —————  —————  
   ١,٢٠٥,٥١٠   ١,١٧١,٦٠٥   مجموع التعرض لمخاطر اAئتمان

  ═══════  ═══════  
  طر اyئتمان لطرف مقابل واحد او مجموعة أطراف مقابلة لھا نفس مخاطر اyئتمان.أي تعرض جوھري لمخالدى المجموعة  y يوجد
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 ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية :أي قبل ا\خذ في اyعتبار 

اAمارات   
العربية 
  المتحدة

ل مجلس دو
  التعاون  الخليجي

  ا=خرى

 الشرق ا=وسط

  وشمال إفريقيا

  ا=خرى

أميركا 
  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

  ٤٢٣,٣١٧   -   ٩٩   ٣,٠٤٨   ١,٩١٢   ٧٤,٤٠١   ٣٤٣,٨٥٧   نقد وودائع لدى البنوك

  ٢١,٥٦٩   -   ٥٢٦   ١   ٢,٩٦٦   ١,١٣٤   ١٦,٩٤٢   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٥٦٢,٣٨٢   ٢٠   -   -   ١٤,٦٣٤   ١٣,١٠٠   ٥٣٤,٦٢٨   قروض وسلفيات

  ١٦٤,٨١٣   -   -   -   -   ١٣٢,٣٧٥   ٣٢,٤٣٨   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  ٩٢,٠٤٦   -   -   -   -   ٢٦,٧٢٥   ٦٥,٣٢١   استثمارات في شركات زميلة أخرى

  ٥٠,٨٦٧   -   ١,٥٩٢   ٣,٤٧٦   ٢,٥٩٩   ٤١,٩٨٠   ١,٢٢٠   استثمارات أخرى

  ٢٥,٩١٦   -   -   -   ١٦٦   ١,٣٣١   ٢٤,٤١٩   و المعدات اyiت

  ٣٤,١١١   -   -   -   -   -   ٣٤,١١١   شھرة

 ١,٣٧٥,٠٢١ ٢٠ ٢,٢١٧ ٦,٥٢٥ ٢٢,٢٧٧ ٢٩١,٠٤٦ ١,٠٥٢,٩٣٦  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ -إجمالي الموجودات

                

 ١,٦٠٦,٠٩٣ ٧٧,٠٧٥ ٧,١٦٠ ١٥,٩٦٢ ٤٩,٨٦٦ ٤١٥,٦١٥ ١,٠٤٠,٤١٥  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ -إجمالي الموجودات
  

  الضمانات والتعزيزات اAئتمانية ا=خرى

إن مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم مخاطر اyئتمان للطرف المقابل. إن أنواع الضمانات تشمل بشكل رئيسي النقد 
  وحقوق الملكية الخاصة. سياراتنات على رھو و وا\وراق المالية السائلة

  
ت تراقب اyدارة القيمة السائدة في السوق وتطلب ضمانات اضافية وفقا ل	تفاقيات ا\ساسية، كما تراقب القيمة السائدة في السوق للضمانا

تبرم المجموعة أيضا اتفاقيات التي حصلت عليھا أثناء مراجعتھا للحد المناسب من كفاية مخصص خسائر اyنخفاض الدائم في القيمة. 
  تصفية رئيسية مع ا\طراف المقابلة.  

  
تماد إن نوعية اyئتمان للموجودات المالية تدار من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات اyئتمانية الداخلية. يظھر الجدول أدناه نوعية اyع

  لدى المجموعة. حسب صنف الموجودات المالية استناداً إلى نظام التصنيف اyئتماني
  

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  

متأخرة أو   غير متأخرة وA منخفضة القيمة  
  منخفضة 

  

  المجموع  القيمة    فئة  فئة  

  الرئيسي  فرديا  المجموع  مثالية  عالية  

  ٤٢٣,٣١٧  -  ٤٢٣,٣١٧  -  ٤٢٣,٣١٧  نقد وودائع لدى البنوك

  ٢١,٥٦٩  -  ٢١,٥٦٩   ٢١,٥٦٩  -  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٧٠١,٠٤٩   ٢٠٥,٠٨٢ ٤٩٥,٩٦٧   ٤٩٥,٩٦٧ -  قروض وسلفيات

 ٣١,١٨٩ ٢٠,٩٩٠ ١٠,١٩٩ ١٠,١٩٩ -  استثمارات أخرى

  ١,١٧٧,١٢٤  ٢٢٦,٠٧٢  ٩٥١,٠٥٢  ٥٢٧,٧٣٥   ٤٢٣,٣١٧  

  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

متأخرة أو   غير متأخرة وy منخفضة القيمة  
  منخفضة 

  

  المجموع  القيمة    فئة  فئة  

  الرئيسي  فرديا  المجموع  اليةمث  عالية  

  ٣٤٠,٢٠٧  -  ٣٤٠,٢٠٧  -  ٣٤٠,٢٠٧  نقد وودائع لدى البنوك

  ٤٣,٥١٣  -  ٤٣,٥١٣   ٤٣,٥١٣  -  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٦٩٦,٠٣٨   ٢٠٢,٤٤١ ٤٩٣,٥٩٧   ٤٩٣,٥٩٧ -  قروض وسلفيات

 ٧٩,٨٤١ ٢١,٨٩٩ ٥٧,٩٤٢ ٥٧,٩٤٢ -  استثمارات أخرى

  ١,١٥٩,٥٩٩  ٢٢٤,٣٤٠  ٩٣٥,٢٥٩  ٥٩٥,٠٥٢   ٣٤٠,٢٠٧  
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على مقاييس تقييم للمخاطر بصورة دقيقة ومماثلة عبر محفظة اyئتمان. ھذا يسھّل على اAدارة التركيز  حفاظإن من سياسة المجموعة ال
غرافية واAقليمية وقطاع المنتجات. إن نظام التصنيف مدعوم على المخاطر المطبقة ومقارنة تعرض اyئتمان في كل قطاعات ا\عمال الج

بتحلي	ت مالية متنوعة ممزوجة بمعلومات متعلقة بالسوق تم معالجتھا من أجل توفير المعلومات الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. 
قاً لسياسة التصنيف لدى المجموعة. يتم مراجعة مع ا\صناف المختلفة وھي مقتبسة وف لتت	ءمإن جميع التصنيفات الداخلية تم وضعھا 

المثالية تصنيفات المخاطر المعنية وتحديثھا بصورة منتظمة. إن موجودات الفئة العالية تمثل جميع الموجودات النقدية، كما تمثل الفئة 
  الموجودات التي لم تواجه أي إخفاق خ	ل فترة التسھيل.

  

  غير منخفضة القيمة حسب فئة الموجودات المالية ھو كالتالي:إن تحليل أعمار القروض المتأخرة وال
 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  يوم ٣٠

  الى ٣٠

  يوم ٦٠

  الى ٦٠

  يوم ٩٠

  أكثر من

  المجموع  يوم ٩٠

  

 ٩٢,٣١٢ ٧١,٨٩٦ ٩٥٩ ٧,٩٦٧ ١١,٤٩٠  قروض وسلفيات

 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  يوم ٣٠

  الى ٣٠

  يوم ٦٠

  الى ٦٠

  يوم ٩٠

  أكثر من

  المجموع  يوم ٩٠

  

  ٥٢,٦٩٨  ٤٠,٤٥٣  ٣,٧٧٩  ٢,٤٠٦  ٦,٠٦٠  قروض وسلفيات

  

  :ما يلي فيتتمثل أن القروض منخفضة القيمة 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

          ١٤٩,٧٤٣   ١١٢,٧٧٠  إجمالي التعرض

 (٩٧,٠٨٩)   (٩٠,٨٥٧)  القيمة انخفاضمخصصات 

 ٥٢,٦٥٤   ٢١,٩١٣  التعرض صافي

  

لدى المجموعة ضمانات كافية لتغطية القيمة للقيم المقرضة.  اyئتمانالقيمة عند وجود تراجع ملحوظ في نوعية في  نخفاضتقييم اyم تي
  .تعرضال اذالصافية لھ

  

  مخاطر السيولة

ھا. للحد من ھذه المخاطر قامت مخاطر السيولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالية عند استحقاق
  المجموعة بترتيب مصادر تمويل متنوعة، وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في اyعتبار ومراقبة السيولة بشكل يومي.

  

ث تأثير تھدف المجموعة الى أن يكون لديھا سيولة كافية للوفاء بالتزاماتھا عند اسـتحقاقھا، دون أن تواجه خسـائر غير مقبولـة ودون حدو
جوھري على عوائد رأس المال. وضعت لجنة ا\صول والمطلوبات حد أدنى لنسب السيولة ومتطلبات الرصيد النقدي. تضمن المجموعة 
 التدفق النقدي المتوقع والسيولة لموجوداتھا ومطلوباتھا المالية. كما تحتفظ بمحفظة للموجودات السائلة قصيرة ا\جل لتغطية المتطلبات

  لف الى حد كبير من ايداعات قصيرة ا\جل مع مؤسسات مالية.التي تتأ
 

إن القياسات الث	ثة ا\ولية التي تستعملھا المجموعة ھي مخزون من ا\صول السائلة، رأس المال النقدي الفائض وصافي متطلبات 
في السوق. يتم تحديد رأس المال النقدي كإجمالي رأس  التمويل. تشمل ا\صول السائلة المبالغ النقدية وشبه النقدية، بما فيھا ا\وراق المالية

شھر وأية تسھي	ت غير مسحوبة من قبل المجموعة. يستخدم رأس  ١٢مال المجموعة والمطلوبات الداخلية التي تستحق بعد أكثر من 
. إن و المعدات اyiت ھم والسندات والمال النقدي لتمويل متطلبات التمويل طويلة ا\جل وتشـمل اyستثمار في الشـركات الشـقيقة وا\س

  صافي متطلبات التمويل ھو ا\صول السائلة ال	زمة لتمويل التزامات النقد.
  

المحددة على أساس الفترة المتبقية لغاية تاريخ اyستحقاق  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١جدول استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في يلخص 
، قامت اAدارة بتقدير تاريخ اyستحقاق بناء على سيولة ا\صل )*(تعاقدي استحقاقيس لديھا تاريخ لموجودات التي لبالنسبة لالتعاقدي. 

  ونية اyدارة.
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  أقل من  

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات

  ٤٢٣,٣١٧     -     -   ٤٢٣,٣١٧     -   ٤٢٣,٣١٧   نقد وودائع لدى البنوك

  ٢١,٥٦٩     -   ٢,٠٥٠   ١٩,٥١٩   ٩,٧٩١   ٩,٧٢٨   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٥٦٢,٣٨٢     -   ٢٩٩,٦٣٤   ٢٦٢,٧٤٨   ١٢٧,٩٧٣   ١٣٤,٧٧٥   قروض وسلفيات

استثمارات في صناديق مدارة من 
  شعاع*

 -     ١٦٤,٨١٣     -   ١٣٢,٣٧٥   ٣٢,٤٣٨   ٣٢,٤٣٨  

  ٩٢,٠٤٦     -   ٢٧,٧٩٩   ٦٤,٢٤٧   ٦٤,٢٤٧     -   استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  ٥٠,٨٦٧     -   ٢٨,٠٩١   ٢٢,٧٧٦   ٩,٥٩٤   ١٣,١٨٢   استثمارات أخرى*

  ٢٥,٩١٦     -   ٢٥,٧٥٠   ١٦٦     -   ١٦٦   و المعدات* اyiت

  ٣٤,١١١   ٣٤,١١١     -     -     -     -   شھرة*

  ١,٣٧٥,٠٢١  ٣٤,١١١   ٥١٥,٦٩٩   ٨٢٥,٢١١   ٢٤٤,٠٤٣  ٥٨١,١٦٨  مجموع الموجودات

  ٨٢,٩٨٦     -     -   ٨٢,٩٨٦   ٤١,١٤٦   ٤١,٨٤٠   بنوك دائنة

  ١٣٣,٠٦٠     -   ١٥,٦٠٥   ١١٧,٤٥٥   ٢٩,٠٢٦   ٨٨,٤٢٩   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ٥٣,٣٣٣     -   ٥٣,٣٣٣     -     -     -   ديون متوسطة ا\جل

  ١,١٠٥,٦٤٢  ١,١٠٥,٦٤٢     -     -     -     -   حقوق الملكية

 ١,٣٧٥,٠٢١ ١,١٠٥,٦٤٢ ٦٨,٩٣٨ ٢٠٠,٤٤١ ٧٠,١٧٢ ١٣٠,٢٦٩  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  -  (١,٠٧١,٥٣١)  ٤٤٦,٧٦١  ٦٢٤,٧٧٠ ١٧٣,٨٧١  ٤٥٠,٨٩٩  صافي السيولة المتوفرة

   -   ١,٠٧١,٥٣١  ٦٢٤,٧٧٠   ٦٢٤,٧٧٠   ٤٥٠,٨٩٩   يولة المتوفرةاجمالي الس

  

  :كانت كما يلي ٢٠١١ديسمبر  ٣١إن استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

  
  أقل من  

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع أقل من 
  سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات

  ٣٤٠,٢٠٧   -   -  ٣٤٠,٢٠٧   ٢١,٥٠٠   ٣١٨,٧٠٧   نقد وودائع لدى البنوك

  ٤٣,٥١٣   -   ٢,٤٤٣   ٤١,٠٧٠   ١٣,٥٦٥   ٢٧,٥٠٥   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٥٧٦,٤٤٤   -   ٢٥٨,٨٩٩   ٣١٧,٥٤٥   ١٣٢,١٧٤   ١٨٥,٣٧١   قروض وسلفيات

استثمارات في صناديق مدارة من 
  ٢٣٢,٧٢١   -   ١٩٧,٤١٣   ٣٥,٣٠٨   ١٦,٤٨٤   ١٨,٨٢٤   شعاع*

  ١٣٥,٥٢٦   -   -  ١٣٥,٥٢٦   ١٣٥,٥٢٦   -   مارات في شركات زميلة أخرى*استث

  ٢١٣,٦٤٤   -   ٥٣,٥٢١   ١٦٠,١٢٣   ٧٧,١٠٩   ٨٣,٠١٤   استثمارات أخرى*

  ٢٩,٩٢٧   -   ٢٩,٩٢٧   -   -   -   و المعدات* اyiت

  ٣٤,١١١   ٣٤,١١١   -  -   -   -   شھرة*

  ١,٦٠٦,٠٩٣  ٣٤,١١١   ٥٤٢,٢٠٣   ١,٠٢٩,٧٧٩  ٣٩٦,٣٥٨   ٦٣٣,٤٢١   مجموع الموجودات

  ٢٢٢,١٨١   -   -  ٢٢٢,١٨١   ١٢٣,٢٢٩   ٩٨,٩٥٢   بنوك دائنة

  ١٦١,٢٣٨   -   ١٠,٩٨٥   ١٥٠,٢٥٣   ٢٠,٥٠٧   ١٢٩,٧٤٦   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ٥٣,٧٥٠   -   ٥٣,٧٥٠   -   -   -   ديون متوسطة ا\جل

  ١,١٦٨,٩٢٤  ١,١٦٨,٩٢٤  -  -   -   -   حقوق الملكية

  ١,٦٠٦,٠٩٣  ١,١٦٨,٩٢٤  ٦٤,٧٣٥   ٣٧٢,٤٣٤   ١٤٣,٧٣٦   ٢٢٨,٦٩٨   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  -  (١,١٣٤,٨١٣)  ٤٧٧,٤٦٨   ٦٥٧,٣٤٥   ٢٥٢,٦٢٢   ٤٠٤,٧٢٣   صافي السيولة المتوفرة

   -   ١,١٣٤,٨١٣  ٦٥٧,٣٤٥   ٦٥٧,٣٤٥   ٤٠٤,٧٢٣   اجمالي السيولة المتوفرة
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  تتمثل في: ضمن المطلوبات المالية المحملة بفوائدللمجموعة  غير المخصومة الماليةمطلوبات الإن 
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢-٣  

  أشھر

٥-١  

  المجموع  سنوات

 ٨٤,٩٩٤ - ٤٢,٧٩٦ ٤٢,١٩٨  بنوك دائنة 

 ٦٠,٤٠٩ ٦٠,٤٠٩ - -  سطة ا\جل ديون متو

 ١٤٥,٤٠٣ ٦٠,٤٠٩ ٤٢,٧٩٦ ٤٢,١٩٨  المجموع
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢-٣  

  أشھر

٥-١  

  المجموع  سنوات

 ٢٢٧,٦١٢   -  ١٢٦,١١١   ١٠١,٥٠١   بنوك دائنة 

  ٥٩,١٤٦   ٥٩,١٤٦ -  -  ديون متوسطة ا\جل 

 ٢٨٦,٧٥٨   ٥٩,١٤٦  ١٢٦,١١١   ١٠١,٥٠١   المجموع
  

  إن تاريخ انقضاء المطلوبات المحتملة و التزامات المجموعة حسب تاريخ استحقاقھا ھي كما يلي:
  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢-٣  

  أشھر

٥-١  

  المجموع  سنوات

 ٦١,٣٩٥ - ٥١,٦٤٩ ٩,٧٤٦  مطلوبات محتملة 

 ٧١,٧٥٣ ٧١,٧٥٣ - -  التزامات

 ١٣٣,١٤٨ ٧١,٧٥٣ ٥١,٦٤٩ ٩,٧٤٦  المجموع

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢-٣  

  أشھر

٥-١  

  المجموع  سنوات

 ٣٥,٤٧٤   ٢٥,٨١٧  ٩,٦٥٧  مطلوبات محتملة 

 ١٣٠,٠٣١  ٥٩,٦٩٧  ٤٠,٢٢٣  ٣٠,١١١  التزامات

 ١٦٥,٥٠٥  ٥٩,٦٩٧  ٦٦,٠٤٠  ٣٩,٧٦٨  المجموع
 

  تتوقع المجموعة أن y يتم سحب كل المطلوبات المحتملة واyلتزامات.
  

  مخاطر السوق

الفائدة  مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل�داة المالية بسبب التغيرات في السوق مثل أسعار
سعار التي تسبب التعرض لمخاطر أ فعرض المجموعة لمخاطر السوق بسبب المواقوأسعار صرف العم	ت ا\جنبية وأسعار ا\سھم. تت

  ا\سھم.العملة وأسعار  الفائدة، وحركة
  

الموجودات وافق مجلس اyدارة على التوجيھات اyستثمارية للحد من تعرض المجموعة لمخاطر السوق. وفقا لھذه التوجيھات تقوم لجنة 
ر لكل عمل أو استراتيجية. بوضع أھداف ا\داء وتخصيص المخاطر والمشاريع الرأسمالية والموافقة على قواعد اyستثما والمطلوبات

تراقب إدارة مخاطر المجموعة بشكل مستقل مستوى مخاطر السوق واAيرادات بشكل يومي مقابل قواعد اyستثمار لكل مستوى من 
yتخاذ اyجراءات  لجنة الموجودات والمطلوباتمستويات الشركة. يتم حل أي قضية أو تعرضات زائدة بشكل فوري ويتم إعداد تقرير ل

  ما إذا كان من الضروري تحويط أي مشروع للتخفيف من تعرض المجموعة للمخاطر. لجنة الموجودات والمطلوباتل	زمة. كما تقرر ا
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  مخاطر أسعار الفائدة

المستقبلية أو على القيمة العادلة ل�دوات  تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية
يان المالية. يبين الجدول التالي الحساسية نحو التغيرات الممكنة في أسعار الفائدة، مع اyحتفاظ بثبات كافة المتغيرات ا\خرى الخاصة بب

  الدخل الموحد للمجموعة.
  

  العملة
  زيادة في

  النقاط ا=ساسية

  حساسية صافي

  إيرادات الفوائد

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  حساسية صافي

  إيرادات الفوائد

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

        
 ١٤ ٦٨  ٢٥  درھم اAمارات العربية المتحدة

 ١٤٦ ٢٦  ٢٥  دوyر اميركي

  - ١٧٤  ٢٥  ريا ل سعودي
  

احدة، استناداً على في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد لسنة و موحدالالدخل تتمثل حساسية بيان 
القيمة الدفترية ل�صول و بلغت  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما السعر المتغير للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المحتفظ بھا 

  ).٢٧٥,٩٣١ و  ٤٠٠,٩١١ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١(١٣٦,٣٢٠و ٢٣٩,٧٠٠المتطلبات المتأثرة بتحركات أسعار الفائدة 
 

  ر على حقوق ملكية المجموعة، باستثناء التأثير الضمني على ا\رباح.لم يكن ھناك أي تأثي
  

  مخاطر أسعار العمtت ا=جنبية

  مخاطر أسعار العم	ت ا\جنبية ھي مخاطر تقلب قيمة ا\دوات المالية بسبب التغيرات في أسعار تحويل العم	ت ا\جنبية.
  

يجة لتنوع عملياتھا جغرافيا، والتي يتم مراقبتھا من قبل اAدارة بالتوافق مع تتعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار العم	ت ا\جنبية نت
  اyرشادات الداخلية.

  

. أن ھذا التحليل يحدد ٢٠١٢ديسمبر  ٣١يبين الجدول التالي العم	ت ا\جنبية التي أدت إلى تعرض المجموعة لمخاطر جوھرية في 
% مقابل العم	ت ا\خرى من المستويات ١قيمة درھم اyمارات العربية بنسبة  التأثير على ا\رباح وحقوق الملكية بخصوص تقوية

، مع اyحتفاظ بثبات كافة المتغيرات ا\خرى. توضح القيمة السالبة في الجدول احتمال حدوث صافي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المطبقة في 
  وث صافي زيادة. ، بينما توضح القيمة الموجبة احتمال حدالملكية انخفاض في ا\رباح أو حقوق

  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    

  العمtت

  % التغير

في  أسعار 
  العمtت

  التأثير على

  ا=رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

  التأثير على

  ا\رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

 (٩٠) (٢) (٢٩) - ١+  دينار كويتي

 (٢٣) (٢٦) (٢٩) (٢) ١+  جنيه مصري

 (٧٦٣)  -    -  - ١+  روبية ھندية

 (٣٧)  -    -  - ١+  الليرة السورية

 

ھذه  yرتباطو الدينار ا\ردني نظرا و الدينار البحريني ل السعودي و الريال القطري اوالري اAماراتيكل من الدرھم  اyعتبارلم يأخذ بعين 
  را جوھريا على المجموعة.العم	ت بالدوyر ا\مريكي وy تمثل خط
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  مخاطر أسعار ا=سھم

أن تأثير مخاطر أسعار ا\سھم  تتمثل مخاطر أسعار ا\سھم في مخاطر انخفاض القيمة العادلة ل�سھم نتيجة التغيرات في أسعار السوق.
  ما يلي:على المجموعة مع اyحتفاظ بثبات كافة المتغيرات ا\خرى ھو ك

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    

  

  % التغيرات

  في سعر السھم

  التأثير على

  ا=رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

  التأثير على

  ا\رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

           ا=سھم المتداولة 

  )٤٥٧( -   (١٤٧)  -  ٥-   سوق الكويت المالي

  -  (٤١٦)  - -  ٥-   سوق اyسھم السعودية

  -  (١٥٧)  - -  ٥-   بورصة قطر

  -  (١٤١)  - (١)  ٥-   سوق دبي المالي 

  )٢( (١٤)  (٢) -  ٥-   بورصة مصر

  -  (٧١)  - -  ٥-   سوق ابو ظبي ل�وراق المالية

         

 (٣،١٣٣) (٩،٦٧٢) (٥٥) (٥،٤٦٣)  ٥-   صناديق

  -  (٣،٦١٧)  - (١،١٨٣)  ٥-   سندات

 

  مخاطر التشغيل

م مجلس اقأو ا\حداث الخارجية.  اyحتيالإن مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل ا\نظمة أو بسبب الخطأ البشري أو 
توقعات مجلس اAدارة  بيةتلAعداد سياسات المجموعة الشاملة Aدارة المخاطر ومراقبة البيئة لالى اللجنة اAدارية اAدارة بإعطاء التفويض 

  والمساھمين.
  

إن إدارة مخاطر المجموعة تستخدم إطار عمل رقابي لتعريف وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر لدى المجموعة وضمان التقيد بالسياسات 
  الشاملة للمجموعة.

  

  مخاطر إدارة رأس المال

تحافظ على ھيكل مزدھر لرأسمالھا بھدف دعم أعمالھا وزيادة قيمة  إن ھدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال ھو التأكد من أنھا
  حقوق المساھمين \قصى حد ممكن.

  

تكمن سياسة المجموعة بالمحافظة على قاعدة رأسمال قوية أعلى بكثير من الحد ا\دنى من المتطلبات، وذلك للحفاظ على المستثمرين 
 المستقبلية. وير اyعمالطتاستدامة والدائنين وثقة السوق والمحافظة على 

 

  إن ھيكل رأس المال لدى المجموعة من حيث نسبة المديونية مبين أدناه:

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

        
  ٢٧٥,٩٣١    ١٣٦,٣١٩   إجمالي القروض

  ١,١٦٨,٩٢٤    ١,١٠٥,٦٤٢   مجموع حقوق الملكية

        
 ١,٤٤٤,٨٥٥   ١,٢٤١,٩٦١  مجموع رأس المال

  % ١٩٫١    ١١٫٠%  سبة المديونيةن        

 

  تتمثل القروض في متطلبات قصيرة و طويلة المدى لفائدة بنوك و أطراف أخرى. 

  التي يتم إدارتھا كرأس مال. اyحتياطاتتتمثل حقوق الملكية في رأس المال و 
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  نقد وودائع لدى البنوك .٧
  

م�ع بن�ك محل�ي مح�تفظ بھ�ا ) ٤٣,٠٩٧ – ٢٠١١ديس�مبر  ٣١( ٢١,٥٠٠يمتھ�ا يشتمل مجموع النقد والودائع لدى البن�وك عل�ى ودائ�ع ثابت�ة ق
  كضمان مقابل كفالة مقدمة للمصرف المركزي.

  

  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .٨
  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

        
 ١٠,٥٢٤   ٥,٤٧٤  مدفوعات مقدمة

 ٥,٣٦٠   ٤,٧٠٨  ايداعات

 ١٢٩   ٣,٩٨٥  معام	تذمم مستحقة مقابل تسوية 

 ٣,٠٣٥   ٣,٤٤٢  ذمم مستحقة من العم	ء

 ٣,٧٦٨   ١,٤١٨  سلفيات مقدمة لبرامج الموظفين

 ٥,٣٨٣   ٦٩٦  فوائد مستحقة

 ١٤,٩١١   ٦٤٩  ذمم مستحقة من أطراف ذات ع	قة

 ٤٠٣   ١,١٩٧  ذمم مدينة أخرى

  ٤٣,٥١٣   ٢١,٥٦٩ 

  
  قروض وسلفيات .٩
  

  القروض والسلفيات مما يلي: تتكون

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 ٤٧٢,٢٦٩    ٥٢٨,٤٦٥  قروض وسلفيات

 ١٠٤,١٧٥    ٣٣,٩١٧  قروض بھامش

  ٥٧٦,٤٤٤    ٥٦٢,٣٨٢ 

  

  قروض وسلفيات  -أ

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 ٥٠٢,٥٦٢   ٥٨٦,٧٠٥  قروض وسلفياتإجمالي 

 (٢٢,٦٠٤)   (٤٠,٠٤٠)   مخصص متراكم ل	نخفاض في القيمة

 (٧,٦٨٩)   (١٨,٢٠٠)  د معلقةفوائ

  ٤٧٢,٢٦٩   ٥٢٨,٤٦٥ 

  

  خ	ل السنة ھي كما يلي :  القروض والسلفياتفي قيمة  ل	نخفاضإن الحركة في المخصص المتراكم 

  

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 (٣١,٧٣٦)   (٢٢,٦٠٤)  الرصيد في بداية السنة

 (٢٠,٤٦٣)   (٢٨,١٨٦)  المخصص خ	ل السنة

  (٥٠,٧٩٠)   (٥٢,١٩٩) 
        

  ٢٠,١٩٥   ١٠,٧٥٠  ناقصا: تحصي	ت مقابل المخصص تمت خ	ل السنة

  ٩,٤٠٠   -  ناقصا: مشطوبات

 (٢٢,٦٠٤)   (٤٠,٠٤٠)  الرصيد في نھاية السنة

  

  اريخ إعداد التقرير.بت القروض والسلفياتفي القيمة يمثل أفضل تقدير ل�دارة للخسائر المحتملة في  ل	نخفاضإن المخصص المتراكم 
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  قروض وسلفيات (تتمة)  .٩

  
  قروض بھامش  -ب
  

 تقدم المجموعة تسھي	ت لعم	ئھا لغرض المتاجرة في ا\وراق المالية المتداولة. إن ھذه السلفيات ذات طبيعة قصيرة ا\جل وھي مضمونة

�ندات��ذه الس��ة ھ��ت قيم��ة. بلغ��دة المجموع��ي بعھ��ي ھ��ة الت��ھم المعني��ندات وا\س��ي  بالس��ا ف��ة كم��ھم المعني��مبر  ٣١وا\س��غ  ٢٠١٢ديس�مبل
.  يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطى من الھوامش. كما ف�ي نھاي�ة الس�نة، ت�م تس�جيل )٤١٠,٨١٧ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١(١٤٠,٦٩٥

  ).٨٩,٣٠١ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٨٠,٤٢٧مخصص قدره 

  
  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .١٠

  
  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف اyستثمارات في 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

      

 ١٥٣,٥١٣   ٩٣,٦٩٧  ا\رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ	ل

 ١٢,٧٧٨   -  للبيعمتاحة استثمارات 

 ٦٦,٤٣٠   ٧١,١١٦  شركات زميلة

  ٢٣٢,٧٢١   ١٦٤,٨١٣ 

 

 ا=رباح و الخسائر عادلة من خtلاستثمارات مدرجة حسب القيمة ال

. ال�ربح الص�افي خ�	ل الس�نة م�ن ٧٣,٧٨٤خ	ل السنة خرجت المجموعة من خمسة من استثماراتھا في الصناديق المدارة من شعاع مقابل 
  .١,٢٣٣ھذه اyستثمارات بلغ 

 

 للبيعمتاحة استثمارات 

  .٢,٥٠٥ربح صافي بلغ ه اyستثمارات وتحقق كتوزيعات رأسمالية من ھذ ١٥,٢٨٣استلمت المجموعة  خ	ل السنة

  

  شركات زميلة

خاصة ، مقف�ل ومس�جل  استثماراتوھو صندوق  ١من صندوق شعاع للضيافة %) ٢٧٫٨: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(% ٢٨٫٨تمتلك المجموعة 
ش�رة أو غي�ر مباش�رة ف�ي بوصفه شركة تضامنية محدودة معفاة في ج�زر كايم�ان. إن الھ�دف الرئيس�ي للص�ندوق ھ�و القي�ام باس�تثمارات مبا

مشاريع تنمية الضيافة وعق�ارات الض�يافة القائم�ة والت�ي س�تدار م�ن قب�ل ش�ركة روتان�ا Aدارة الفن�ادق ف�ي منطق�ة الش�ـرق ا\وس�ـط وش�مال 
�ع ��ة لتجم��ا. نتيج��تثماراتإفريقي��ة  اس��ة المجموع��ت حص��رة، بلغ��ر مباش��مبر  ٣١(%٢٧٫٨غي��عاع  %)٢٧٫١: ٢٠١١ديس��ندوق ش��ن ص�م

لضيافة وھو صندوق استثمار مفتوح م�دار حس�ب ق�وانين ھيئ�ة الس�وق المالي�ة بالمملك�ة العربي�ة الس�عودية. الھ�دف الرئيس�ي لھ�ذا السعودية ل
 لتحقيق نمو في رأس المال طويل ا\جل. الصندوق ھو اyستثمار في عقارات الضيافة في المملكة العربية السعودية

  

�ة ��ك المجموع��مبر  ٣١(% ٣٥٫٥تمتل��ندوق %) ٣٥٫٥: ٢٠١١ديس��ن ص��ي.م��ي اyول ال . ب��ر اوبرتينيت��ندوق  فرونتي��و ص��تثماراتوھ� اس

خاصة ، مقفل ومسجل بوصفه شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصندوق ھو القي�ام باس�تثمارات مباش�رة 
�ي ��رة ف��ر مباش��رقأو غي��ة الش��ك  .منطق��تردة لتل��ة المس��م تحدإن القيم��ودات ت��ائر الموج��ل خس��د تنزي��ة بع��وق الملكي��ة حق��تخدام طريق��دھا باس�ي

  اyنخفاض في القيمة. 
  

  للسنة كما يلي:الخسارة وإن حصة المجموعة من موجودات الشركات الزميلة والمطلوبات 

  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

      

  ٨٠,٧٣٤   ٨٨,٠٨٩  الموجودات

  (٩,١٨٠)   (٦,٩٢٣)  المطلوبات

 ٧١,٥٥٤   ٨١,١٦٦  اتصافي الموجود

 (١٧,٠٧٨)   (٤,٢١٤)  صافي - الخسارة للسنة

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  
  استثمارات في شركات زميلة أخرى .١١

  
  تملك المجموعة اyستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

  

  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

          

 ٦٣,١٧٩   ٦٥,٣٢١    استثمارات في اAمارات العربية المتحدة 

 ٧٢,٣٤٧   ٢٦,٧٢٥    بقية دول مجلس التعاون الخليجي    استثمارات في

    ١٣٥,٥٢٦   ٩٢,٠٤٦ 

  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

مح�دودة مركزھ�ا الش�ارقة ذات مس�ؤولية ش�ركة سيتي للھندسة ذ.م.م وھي من شركة %) ٤٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(% ٤٠تمتلك المجموعة 
اس�تناداً إل�ى  اyس�تثمارھذا من  تم تحديد المبلغ القابل للتحصيلواAنشاءات المدنية. وتقوم بأعمال المقاوyت بدولة اAمارات العربية المتحدة 

   حسابات حقوق الملكية بعد تنزيل مخصص اyنخفاض في القيمة.

 

  المحدودة شركة سبتك القابضة

وتنشط في مجال تحلية  بية المتحدةبدولة اAمارات العر جزر كايمان وقائمة بإمارة الشارقة شركة مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في
ديس�مبر  ٣١( %٤٩ومعالجة المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لھا. تمتلك المجموع�ة حص�ة تع�ادل 

حق�وق الملكي�ة بع�د طريق�ة اس�تناداً إل�ى  اyس�تثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحص�يل م�ن ھ�ذا  من ملكية شركة سبتك القابضة. %)٤٩: ٢٠١١
  كأرباح موزعة من الشركة. ٦,٠٣٣خ	ل السنة استلمت المجموعة مبلغ  تنزيل مخصص اyنخفاض في القيمة.

  

  أموال

أموال وھي شركة مساھمة قطرية مقفلة، مرخصة م�ن قب�ل مص�رف من شركة %) ٤٦٫٧: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(% ٤٦٫٧تمتلك المجموعة 
 اyس�تثمارت�م تحدي�د المبل�غ القاب�ل للتحص�يل م�ن ھ�ذا المصرفي وأنش�طة إدارة ا\ص�ول ف�ي قط�ر.  yستثماراقطر المركزي لمزاولة أعمال 

مقاب�ل تخف�يض  ٣٩,٠٣٦  خ	ل السنة اس�تلمت المجموع�ة مبل�غ حقوق الملكية بعد تنزيل مخصص اyنخفاض في القيمة.طريقة استناداً إلى 
  رأس المال. 

  

     

  

  

إلى  ٢٠١٢يناير  ١
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  شھر) ١٢(

إلى  ٢٠١١يناير  ١  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  شھر) ١٢(

        
  ١٨٦,٦٧٧   ١٣٥,٥٢٦  الرصيد في بداية السنة

 ٩,٦٢٦   ٢,٢٤٠  الحصة من نتائج الشركات الزميلة

 (٥٥,٨١٢)    -  خسائر انخفاض القيمة المثبتة

  (٢,٩٥٩)   (٦٥٨)  الحصة من الدخل الشامل ا\خر للشركات الزميلة 

  (٢,٠٠٠)   (٤٥,٠٦٩)  يعات أرباح مقبوضة وتخفيض رأس المالتوز

 (٦)   ٧  احتياطي تحويل عم	ت

  ١٣٥,٥٢٦   ٩٢,٠٤٦  الرصيد في نھاية السنة
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 	�

  )(تتمة استثمارات في شركات زميلة أخرى  .١١
  

  إن حصة المجموعة من موجودات ومطلوبات وإيرادات الشركات الزميلة للسنة ھي كما يلي:

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 ٢٧٢,٩١١   ٢٠٢,٥١١  الموجودات

 (١١٢,١٢٩)   (٨٩,٧١٤)  المطلوبات

  ١٦٠,٧٨٢   ١١٢,٧٩٧  صافي الموجودات

        
   ٥٥,٠٠٩    ٥٦,٥٨٦  اAيرادات

 ٢,٢٥٤    ٦٢٦  ا\رباح

  
  استثمارات أخرى .١٢
  

  تشمل اyستثمارات ا\خرى ما يلي:

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

      

 ٩٧,٥٥٨   ٢٨,٧٦٠  ا\رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ	ل

 ١٠٨,٥٦٧   ١٤,٥٨٨  للبيعمتاحة استثمارات 

 ٧,٥١٩   ٧,٥١٩  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اyستحقاق

  ٢١٣,٦٤٤   ٥٠,٨٦٧ 
  

  ا=رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خtل )أ 
  

       مما يلي: ا\رباح و الخسائر اyستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ	ل تتألف
  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

      

 ٩,٢٦١   ٥,٠٥٦  صناديق استثمارية 

 ١٥,٩٧٥   ٣٤  استثمارات أسھم متداولة

 ٧٢,٣٢٢   ٢٣,٦٧٠  استثمارات بإيراد ثابت

  ٩٧,٥٥٨   ٢٨,٧٦٠ 

  اولةاستثمارات أسھم متد
  

. الربح الصافي خ	ل السنة من ھذه اyستثمارات ١٧,٣٩٢استثماراتھا في اyسھم المتداولة مقابل بعض خ	ل السنة خرجت المجموعة من 
  .١,٤٢٤بلغ 

  
  استثمارات بإيراد ثابت

  
ل السنة م�ن ھ�ذه اyس�تثمارات . الربح الصافي خ	٥٠,٥٥٧مقابل ثابت السائلة  بإيراداستثماراتھا بعض خ	ل السنة خرجت المجموعة من 

  .٢,٥٠٧بلغ 
  

  ة للبيعتاحاستثمارات م )ب 
  

  ة للبيع مما يلي:تاحتتألف اyستثمارات الم

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 ٩,١٨١   ٢,٩٨٥  استثمارات أسھم مباشرة متداولة

 ٩٩,٣٨٦   ١١,٦٠٣  صناديق استثمارية غير متداولة

  ١٠٨,٥٦٧   ١٤,٥٨٨ 

  استثمارية غير متداولةصناديق 
. الخس�ارة الص�افية خ�	ل الس�نة م�ن ٧٠,٧٠٤خ	ل السنة خرجت المجموعة من اربعة من استثماراتھا في صناديق الملكية الخاص�ة مقاب�ل 

 . ٦١٠ھذه اyستثمارات بلغ 
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 	�

  (تتمة) استثمارات أخرى  .١٢
  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اAستحقاق )ج 
  

  بھا لتاريخ اyستحقاق ما يلي:تشمل اyستثمارات المحتفظ 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        

 ٧,٥١٩   ٧,٥١٩  استثمارات ذات إيرادات ثابتة

  

  و المعدات اADت .١٣
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

أثاث وتحسينات   
على مباني 

  ا/جمالي  اراضي ومباني  سيارات  أجھزة مكتبية   مستأجرة

            تكلفةال

  ٨٧,٤٨٠   ١٨,٥٨٣   ١,٥٦٧   ٣٠,٩٢٥   ٣٦,٤٠٥   في بداية السنة

  ٤,٥٩٧     -   ٢٠٧   ١,١٢٦   ٣,٢٦٤   إضافات

 (١٦,٩٧١)     -  (٦٨٧)  (٣,٩٥٨)  (١٢,٣٢٦)   استبعادات

  ٧٥,١٠٦  ١٨,٥٨٣  ١,٠٨٧  ٢٨,٠٩٣  ٢٧,٣٤٣  نھاية السنةفي 

            
            اAستھtك المتراكم

  ٥٧,٥٥٣   ١,٠٠٧   ١,٤٢٣   ٢٦,٥٨٦   ٢٨,٥٣٧   في بداية السنة

  ٦,٧٧٥   ٤٦٤   ١١٤   ٢,٧٣٥   ٣,٤٦٢   السنة استھtك

 (١٥,١٣٨)     -  (٦٤٠)  (٣,٤٩٦)  (١١,٠٠٢)   استبعادات

  ٤٩,١٩٠  ١,٤٧١  ٨٩٧  ٢٥,٨٢٥  ٢٠,٩٩٧  نھاية السنةفي 

            
            صافي القيمة الدفترية

  ٢٥,٩١٦  ١٧,١١٢  ١٩٠  ٢,٢٦٨  ٦,٣٤٦  الرصيد في نھاية السنة
 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

أثاث وتحسينات   
على مباني 

  اAجمالي  أراضي ومباني  سيارات  أجھزة مكتبية  مستأجرة

            تكلفةال

  ٨٦,٣٧١  ١٨,٥٨٣  ٢,٢٧٤  ٢٩,٢٩٢  ٣٦,٢٢٢  في بداية السنة

  ٣,٥٢٩   -                 ٥٩  ٢,٦٦٢  ٨٠٨  إضافات

 (٢,٤٢٠)   -                (٧٦٦) (١,٠٢٩) (٦٢٥)  استبعادات

  ٨٧,٤٨٠  ١٨,٥٨٣  ١,٥٦٧  ٣٠,٩٢٥  ٣٦,٤٠٥  في نھاية السنة

            
            اyستھ	ك المتراكم

  ٤٤,٤٦٤  ٥٤٢  ١,٤١٣  ٢٢,٩٨١ ١٩,٥٢٨  في بداية السنة

  ١٤,٨٦٠  ٤٦٥  ٤٩٠  ٤,٥٨٧  ٩,٣١٨  السنة استھ	ك

 (١,٧٧١)   -                (٤٨٠) (٩٨٢) (٣٠٩)  استبعادات

  ٥٧,٥٥٣  ١,٠٠٧  ١,٤٢٣  ٢٦,٥٨٦  ٢٨,٥٣٧  في نھاية السنة

            
            صافي القيمة الدفترية

  ٢٩,٩٢٧  ١٧,٥٧٦  ١٤٤  ٤,٣٣٩  ٧,٨٦٨  الرصيد في نھاية السنة
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 	�

  الشھرة .١٤

   

  : ا\عمال على وحدات توليد النقد كما يلي اندماجالمستحوذ عليھا من تتوزع الشھرة 

  

  

  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

          

 ٣٤,١١١   ٣٤,١١١    شركة الخليج للتمويل

  

 المبلغ القابل ل	سترداد من ھذه الوحدات قد تم تحدي�ده عل�ى أس�اس قيم�ة اyس�تخدام وذل�ك بإس�تعمال توقع�ات الت�دفقات النقدي�ة لفت�رة الخم�س

ھ�و ا\كث�ر حساس�ية  فت�رة الموازن�ةاحتساب القيمة المستخدمة للفترة التي تزيد ع�ن سنوات القادمة و التي وافقت عليھا إدارة المجموعة. إن 
 للناتج المحلي اAجم�الي لدول�ة اAم�ارات ودول مجل�س التع�اون الخليج�ي ، ولمع�دyت الخص�م ، ولحص�ة الس�وق ولمع�دyت النم�و المتوقع�ة

  .المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية لفترات ما بعد الموازنة

  

  :ھي كما يليخ	ل السنة الحركة على الشھرة إن 

  

  

  يناير إلى ١

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢  

  إلى يناير ١  

ديسمبر  ٣١
٢٠١١  

  شھر) ١٢(    شھر) ١٢(    

          

 ١٠٣,٧٩٤   ٣٤,١١١    الرصيد في بداية السنة

 (٦٩,٦٨٣)  -     شعاع سكيوريتيز ذ.م.مدائم في شھرة  انخفاضمصاريف 

 ٣٤,١١١   ٣٤,١١١    الرصيد في نھاية السنة

  

 اس�تنادا للش�ركة اyس�تخدامطريق�ة قيم�ة  اس�تعملتو  ٢٠١١ديس�مبر  ٣١ف�ي  ش�عاع س�كيوريتيز ذ.م.مقامت المجموعة بمراجعة قيمة شھرة 

مقاب�ل  ٦٩،٦٨٣خسائر قدرھا  في قيمة الشھرة وقامت بتسجيل كام	 انخفاضاالمجموعة  استنتجت .التدفقات المالية المستقبليةتوقعات على 
  .٢٠١١في  لغ الشھرة المتحققمب
  

  بنوك دائنة .١٥
  

تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول عليھا من بنوك تجارية أثناء نشاط المجموع�ة اyعتي�ادي ض�من نط�اق التس�ھي	ت اyئتماني�ة المتف�ق 
  عليھا مع ھذه البنوك. وتسدد المبالغ المستحقة للبنوك خ	ل اثنا عشر شھراٌ.

 

  

  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

          

 ٢٢٢,١٨١   ٨٢,٩٨٦    قروض \جل تستحق خ	ل أثنى عشر شھراً 

 

% ٣مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما بين  EIBORيترتب على التسھي	ت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر 

وھ�و مض�مون ب�رھن  ل�يحyج�ل م�ن بن�ك م قصير ا\جل من ق�رض يمثل الجزء ٢٦,٦٦٧ويتضمن رصيد البنوك الدائنة مبلغ    %.٥٤.و 
  . على بعض من أصول المجموعة

  

�ي �����ا ف�����ة كم�����لت المجموع�����مبر  ٣١حص�����غ  ٢٠١٢ديس�����ة تبل�����مانات بنكي�����ى ض�����ا عل�����ل معھ�����ي تتعام�����وك الت�����ن البن����  ٦٨,٢٠٥م

والص�رافات المالي�ة ف�ي المنطق�ة ). إن ھذه الضمانات عبارة ع�ن آلي�ة نموذجي�ة مس�تخدمة ض�من البن�وك ١٥٣,٦٩٨ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١(
 . ومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات مادية من ھذه الضمانات.النشاطاتلتسھيل 

 

 

 

 

  

 

  
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 		

  الذمم الدائنة وا=رصدة الدائنة ا=خرى .١٦
   

  تشمل الذمم الدائنة وا\رصدة الدائنة ا\خرى ما يلي:

  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

        
 ٦٥,١٢٥   ٥٢,٨١٠  ءذمم دائنة للعم	

 ٣٤,٥٦٧   ٣٤,٣٣٢  أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 

 ١٠,٦٧٤   ١٦,٩٠٥  مبالغ مستحقة الدفع

 ١٥,٠١٥   ١٢,٨٥٨  مكافأة نھاية الخدمة

 ٥,٧٣٨   ١٠,٣١٩  مخصصات 

 ٣,٣٠٥   ١١  ذمم دائنة مقابل تسوية عمليات

 ١٤,٦٥٨   -  أطراف ذات ع	قةمستحقة الى ذمم 

 ١٢,١٥٦   ٥،٨٢٥  ذمم دائنة أخرى

  ١٦١,٢٣٨   ١٣٣,٠٦٠ 

 
  ديون متوسطة ا=جل .١٧

  
  تتكون الديون متوسطة ا\جل مما يلي: 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

        
 ٥٣,٧٥٠   ٥٣,٣٣٣  قروض \جل

  

  

  رأس المال  .١٨
 

ديس�مبر  ٣١واحد لك�ل س�ـھم (سھم بواقع درھم إماراتي  ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠يتألف رأس المال المصرح به والمصّدر والمدفوع بالكامل من 
   كل سھم يحمل حق تصويت واحد و حق الحصول على توزيعات ا\رباح. سھم). ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٢٠١١

 
 

  أسھم الخزينة .١٩
 

  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١تمتلك المجموعة أسھم الخزينة التالية في 

  

  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

          

 ٣,٥٠٠,٠٠٠   ٣,٥٠٠,٠٠٠    عدد أسھم الخزينة

  % ٠٫٣    % ٠٫٣    نسبة أسھم الخزينة من إجمالي ا\سھم المصدرة

  ١٤,٤٥٨   ١٤,٤٥٨    تكلفة أسھم الخزينة

  ١,٩٢٥   ١,٩٢٢    القيمة السوقية \سھم الخزينة
  

 .: صفر)٢٠١١ديسمبر  ٣١( لم تقم المجموعة ببيع أو شراء أي أسھم خزينة خ	ل السنة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 	


  سھم للموظفين أسھم نظام خيار شراء ا= .٢٠
 

  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١سھم المحتفظ بھا ضمن برنامج خيار شراء ا\سھم للموظفين في ا\ بيان

  

  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

          

  ٣١,٥٩٨,٠٠٤    ٣١,٥٩٨,٠٠٤    عدد ا\سھم

 % ٣٫٠    % ٣٫٠     نسبة ا\سھم من إجمالي ا\سھم المصدرة

  ٨٦,٦٠٣    ٨٦,٦٠٣    تكلفة ا\سھم

  ١٧,٣٧٩   ١٧,٣٤٧    القيمة السوقية ل�سھم

  

 .y يوجد أي حركة على أسھم نظام خيار شراء اyسھم للموظفين خ	ل السنة

  
 نظام خيار شراء ا=سھم .٢١

  
  تمنح خيارات اyسھم للموظفين وفقا لتقدير مجلس اAدارة في إطار إتفاقية موافق عليھا من قبل المساھمين في الشركة. 

  

و y يدفع مستلم خيار ا\س�ھم أي�ة مب�الغ. وy تحم�ل الخي�ارات أي�ة حق�وق التحويل ار ا\سھم للموظفين إلى سھم واحد للشركة عند يتحول خي
  .اAستحقاق واAلغاءتلك الخيارات في أي وقت بين تاريخ تحويل بشأن توزيعات ا\رباح أو حقوق تصويت. و يوجز 

   

�ة ��درت المجموع��نة ، أص��عر  )١٠,٨٥٠,٠٠٠ – ٢٠١١ديس�مبر  ٣١( ٣٠٠,٠٠٠خ�	ل الس��دد بس��اليين والج��وظفين الح��ارات أس�ھم للم�خي
ث	ث سنوات من تاريخ اyصدار. إن القيمة العادلة للخي�ارات  بعد، تستحق  )١٫٥٦ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١( درھم ٢ممارسة متوسط مرجح 

  ). ٣,٥٥٨ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٧٩التي منحت خ	ل ھذه السنة ھي 

  

، ت�م تحدي�د القيم�ة العادل�ة للخي�ارات الممنوح�ة والقيم�ة العادل�ة للخي�ار موح�دالال�دخل تساب المصاريف التي يجب تثبيتھا في بيان لغرض اح
  المعدل وذلك باستخدام نموذج خيار ب	ك سكولز. تم تثبيت الخدمات المقدمة والتزامات الدفع على مدى فترة اyستثمار المتوقعة.

  

  اyفتراضات المستخدمة في نموذج خيارات ا\سھميعرض الجدول التالي 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

      

 ١٫٦%   ١٫٦%  عائد توزيعات ا\رباح

 ٥٥٫٨%   ٥٦٫٣%  التقلب المتوقع

 ١٫٨٢%   ١٫٨٠%  سعر فائدة خالية من المخاطر

 ٣٫٠٩   ٣٫٠٩  (سنوات) لخيارالمدة المتوقعة ل

 ١٫٥١   ١٫٥٢  فيذ (درھم)سعر متوسط مرجح للسھم عند التن

  

  ).٨٢٨ ايراد – ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ١,٤٠٦خ	ل السنة  ستلمةالمخدمات الموظفين مقابل مصاريف البلغت قيمة 
  

بمتوس�ط ) ١٨,٥٥٠,٠٠٠ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١سھم (  ١٣,٣١٢,٥٠٠تشمل  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١إن الخيارات الممنوحة للموظفين كما في 
ائم�ة ف�ي نھاي�ة الفت�رة ب�ين درھم ).  تراوحت أسعار الخي�ارات الق ١٫٥١ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسھم الواحد (درھم  ١٫٥٢يبلغ تحويل سعر 
 ٣,١٥٥,٠٠٠درھ�م). ت�م خ�	ل الس�نة اس�تحقاق خي�ارات ش�راء أس�ـھم بواق�ع  ٢٫٠٠ و ١٫٠٠ – ٢٠١١ديس�مبر  ٣١درھم ( ٢٫٠٠و ١٫٠٠

 سـھم). ٧,٢٠٢,٥٠٠ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١سـھم (

 

yس ا� الخي�ارات الح�ق ف�ي الص�	حية ل��دارة لمفاوض�ة الم�وظفين ال�ذين ل�ديھم ٢٠١٢ن�وفمبر  ٨دارة باجتماع�ه المنعق�د بت�اريخ فوض مجل

  الحالي.خيار اyسھم Aغ	ق برنامج 
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 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 	�

  اAحتياطي القانوني .٢٢
  

�% م�ن أرب�اح الس�نة إل�ى  ١٠ب تحوي�ل وفقاً لقانون الشركات التجاري�ة ف�ي دول�ة اAم�ارات العربي�ة المتح�دة والنظ�ام ا\ساس�ي للش�ركة، يج
 % من رأس المال المدفوع.  ٥٠اyحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن التحويل عندما يصبح إجمالي اyحتياطي مساوياً 

  

 .دولة اAمارات العربية المتحدة في الحاyت التي يسمح بھا قانون إyھذا اyحتياطي غير قابل للتوزيع 
 

مقاب�ل اyحتي�اطي   ٥٣٠,٣٠١عل�ى تس�وية الخس�ائر المتراكم�ة والبالغ�ة ٢٠١٢أبري�ل  ٢٤قت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بت�اريخ واف
  القانوني.

  
  احتياطي إعادة تقييم اAستثمارات .٢٣

  
         يتألف احتياطي إعادة تقييم اyستثمارات مما يلي:

 ٢٠١٢يناير  ١  

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٢  

 إلى ٢٠١١يناير  ١  

ديسمبر  ٣١
٢٠١١  

  شھر) ١٢(    شھر) ١٢(  

        ة للبيعتاحاستثمارات م

        
  ١٣,٨٩٠   ٥,٦٠٩  الرصيد في بداية السنة

 (٤٥)   (١٢,٤٣٧)  المحقق خ	ل السنة

 (٨,٢٣٦)   ٧,٣٧٢  صافي الحركة في القيمة العادلة خ	ل السنة

        
  ٥,٦٠٩    ٥٤٤  الرصيد في نھاية السنة

        

        إعادة التقييم لtستثمارات في شركات زميلة احتياطيجموعة من حصة الم

        

 ٤,١٥٣   ١,١٩٤  الرصيد في بداية السنة

 (٢,٩٥٩)   (٦٥٨)  صافي الحركة في القيمة العادلة خ	ل السنة

        
  ١,١٩٤    ٥٣٦  الرصيد في نھاية السنة

        
  ٦,٨٠٣    ١,٠٨٠  اجمالي إحتياطي إعادة تقييم اAستثمارات

  

�ل ��اطييمث��يم  احتي��ادة تقي��تثماراتإع��ادة  اyس��ن إع��ئة ع��ة والناش��اح المتراكم��ائر و ا\رب��يم الخس��تثماراتتقي��الم اyس��م تاح��ي ت��ع و الت�ة للبي
أو ت�م تل�ك الموج�ودات  اس�تبعادالق�يم المع�اد إدراجھ�ا إل�ى ال�ربح أو الخس�ارة عن�دما ي�تم  م�ن بھا في الدخل الشامل ا\خ�ر، ص�افي اyعتراف

  ھا على أنھا منخفضة القيمة.تحديد

  

  ا=طراف غير المسيطرة .٢٤
  

  نسبة حقوق مساھمي ا\قلية إلى إجمالي صافي موجودات الشركات التابعة ونتائج أعمالھا.  ا\طراف غير المسيطرةتمثل 

  
  ايرادات الرسوم والعموAتصافي  .٢٥

  
  ان ايرادات ومصاريف الرسوم والعموyت تتألف مما يلي:

     

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
  ٥١,٩٢٤   ٤٠,٨٤٤  ايرادات رسوم وعموyت

 (٢,٨٢٦)   (٢,٥٩٠)  مصاريف رسوم وعموyت

  ٤٩,٠٩٨   ٣٨,٢٥٤ 
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   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 	�

  أرباح/ (خسائر) من اAستثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٢٦
  

  ا\رباح من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي:(الخسائر)/تتألف
  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  
      

 (٩,١٠٣)   ١٣,٩٦٨  مدرجة حسب القيمة العادلة من خ	ل بيان ا\رباح أو الخسائر صناديق   

      :ة للبيعتاحماستثمارات    

-   ٢,٥٠٥  ا\رباح والخسائر -       

 (٣,٢٥٦)   -  اyنخفاض في القيمة -       

 (١٩,٤٦٠)   (٣,٧٥١)  شركات زميلة

  (٣١,٨١٩)    ١٢,٧٢٢ 
  

  إدارية وعموميةمصاريف  .٢٧
  

   تتكون المصروفات اAدارية والعمومية مما يلي:

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 (١٣٨,١٨٤)   (١١١,٧٧٨)   رواتب ومستحقات إضافية للموظفين

 (١٦,٩٣٥)   (١٢,٠٧٤)   إيجار مكاتب ومصروفات ذات ع	قة

 (٢١,١٦١)   (١٨,٥٩١)   أتعاب مھنية

 (١٣,٩٣٨)   (١٣,٣٩٨)   اتصاyتة، تقنية و إدار

 (٦,١٦٣)   (٥,٠٣٧)   تكاليف تسويق وع	مة تجارية

 (١٢,٦٨٠)   (١٠,٤٨٤)   مصاريف أخرى

  (١٧١,٣٦٢)   (٢٠٩,٠٦١) 
  

�غ ��ى مبل��وظفين" عل��افية للم��تحقات إض��ب ومس��مبر  ٣١( ١,٤٠٦تش�تمل "روات��ة – ٢٠١١ديس��راد بقيم��افي  ٨٢٨ إي��اتعكالكص��ق وس�) يتعل
  مصاريف الناتجة من المعام	ت التي تم احتسابھا على أساس المعام	ت التي تسدد با\سھم.بال
  

موظف�اً ف�ي ش�ركة  ٧٨موظف�اً) بواق�ع  ٢٨٢ – ٢٠١١ديس�مبر  ٣١موظف�اً ( ٢٠٠، بل�غ ع�دد م�وظفي المجموع�ة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
  موظفاً). ١٧٦ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١لشركات التابعة (موظفاً لدى ا ١٢٢موظفاً) و  ١٠٦ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١شعاع كابيتال (

  
  المخصصات .٢٨

      

  ديسمبر ٣١  قامت المجموعة بأخذ مخصصات لما يلي:

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 (٤٠,٣٨٥)   (٧,٣١٠)  صافي أقساط ائتمان وقروض وسلفيات

 (٧,٠٩٤)   ٦,٦٢٥  ذمم مدينة مشكوك في تحصيلھاصافي 

 (٥,٠٤٧)   (٨,٧٦٠)  مخصصات أخرى

  (٩,٤٤٥)   (٥٢,٥٢٦) 
  

  بما فيھا اAستثمارات في شركات زميلة أخرى ا=خرى اAستثماراتمن  )خسائرأرباح/ ( .٢٩
  

  ا\خرى مما يلي: اyستثماراتتتألف ا\رباح و الخسائر من 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
 (٤٦,١٨٦)   ٢,٢٤٠  الشركات الزميلة ا\خرى

      اyستثمارات ا\خرى

  ٢١,٧٦٥   ٢,٠٥٩  المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ	ل ا\رباح والخسائر   

      :ة للبيعتاحالم   

  ٧,٦٦٦   ١٦,٥٢٠  صافي ا\رباح والخسائر من البيع -

 (٢٥,٩٣٨)   (١٧,٠٧٣)  اyنخفاض في القيمة -

      :المحتفظ بھا لتاريخ اyستحقاق   

  ١١,٩٧٤   -  عند اyستحقاقا\رباح  -

  (٣٠,٧١٩)   ٣,٧٤٦ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 	�

  ربحية السھم .٣٠
  

 ٣١( (٥٨,٩٩٣)تم احتساب ربحية السھم ا\ساسي باستخدام صافي خسائر الفترة العائ�دة لح�املي ا\س�ھم العادي�ة ف�ي الش�ركة ا\م والبالغ�ة 

�مبر ��الغ ٢٩٣,٧٩٦( – ٢٠١١ديس��ة والب��ة القائم��ھم العادي��دد ا\س��رجح لع��ط الم��ى المتوس��مة عل��مبر  ٣١( ١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠)) بالقس�ديس
١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠ – ٢٠١١.(  

  
نظرا لعدم إص�دار الش�ركة \ي�ة أدوات لھ�ا ت�أثير  ٢٠١١ و ٢٠١٢ ديسمبر y٣١ يوجد فرق بين ربحية السھم ا\ساسي و المخفض كما في 

  على ربحية السھم في حالة تنفيذھا.
  

  المعامtت مع ا=طراف ذات العtقة .٣١
  

�ن المع�ام	ت��ي ع�دد م��ة تمث�ل  دخل�ت المجموع�ة ف��ة. إن ا\ط�راف ذات الع	ق��اء س�ير ا\عم�ال العادي��راف ذات ع	ق�ة أثن��اھمين م�ع أط�مس
واف�راد ع�ائ	تھم المق�ربين وش�ركاتھم والش�ركات الت�ي يتحكم�ون بھ�ا أو  وأعضاء مجلس اAدارة وموظفي اAدارة العليا للمجموعةرئيسيين 

ان�ات يلتابع�ة والمع�دة ك�أطراف ذات ع	ق�ة م�ع الش�ركة ي�تم تحيي�دھا عن�د توحي�د البا\رص�دة ب�ين الش�ركة وش�ركاتھا ا .لھم تأثير كبير عليھا
yيتم اظھارھا في ھذا ا yيضاحالمالية و.  

   
    الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذات ع	قة ھي كما يلي:إن 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ١٤,٦٥٨   ٣٨١  شركات زميلة   

 ٢٥٣   ٢٦٨  أطراف أخرى ذات ع	قة   

      

      قروض وسلفيات

 ٣١,٦٨١   ١٤,٦١٤  شركات زميلة   

 ٢,٦٨٦   -  أطراف أخرى ذات ع	قة   

 ٨٦١   ٢٠٤  كبار موظفي اAدارة العليا  

      

 ٢٣٢,٧٢١   ١٦٤,٨١٣  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع كابيتال

  ٢٨٢,٨٦٠   ١٨٠,٢٨٠ 

  
اyس�تثمارات المح�تفظ بھ�ا والمب�الغ المدفوع�ة مق�دما حس�ب برن�امج مقاب�ل س السلفيات لم�وظفي اAدارة العلي�ا ھ�امش المت�اجرة المؤَمن�ة تعك

  مساعدة الموظفين المتوفر لكل الموظفين حيث y يتم تحميل أية فوائد.

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٢    

  ديسمبر ٣١

٢٠١١  

        
       ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ١٤,٦٥٨   -  أطراف أخرى ذات ع	قة

  

  كما يلي:الموحد الدخل المعام	ت مع ا\طراف ذات الع	قة في بيان  إدراجتم 

إلى  ٢٠١٢يناير  ١  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

إلى  ٢٠١١يناير  ١  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

        
  شھر) ١٢(    شھر) ١٢(  

        إيرادات الفوائد

  ١,٧٣٩   ٢,٠١٣  شركات زميلة   

 ٤٦١   ٩٧  أخرى ذات ع	قةأطراف    

      أرباح استثمارات مدارة من شعاع كابيتال

 (١٩,٤٦٠)   (٣,٧٥١)  شركات زميلة   

 (١٢,٣٥٩)   ١٦,٤٧٣  أطراف أخرى ذات ع	قة   

      إيرادات رسوم وعموyت

 ٤,٣٠٥   ٣,٠٠٣  أطراف أخرى ذات ع	قة   

        
  (٢٥,٣١٤)     ١٧,٨٣٥  
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 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 	�

  (تتمة) ذات العtقة المعامtت مع ا=طراف .٣١
 

        موظفي اAدارة العليا ھي كما يلي: كبار تعويضات

 ٢٠١٢يناير  ١  

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٢  

إلى  ٢٠١١يناير  ١  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

        
  شھر) ١٢(    شھر) ١٢(  

      

 ١٩,٩٧٩   ١٥,٣٠٧  رواتب ومزايا قصيرة ا\جل

 ٤,٤٧١   ٢٩٢  مكافأة نھاية الخدمة

 (٢,٠١٧)   ٥٤٢  \سھمدفعات مسددة با

  ٢٢,٤٣٣   ١٦,١٤١   لكبار موظفي اAدارة العليا المدفوعة إجمالي التعويضات

  
  المعلومات القطاعية  .٣٢
  

 :قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات ا\عمال ٥\غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 

  

ماليا إقليميا. وتزود شعاع Aدارة ا\صول المس�تثمرين المحلي�ين وا\جان�ب سوقاً  ١٤فظ استثمارية وصناديق تغطي اتدير محادارة ا=صول 
�ى ��افة إل��ة، باAض��ديون التقليدي��ة وال��وق الملكي��ول حق��عاع Aدارة ا\ص��دير ش��ة.  وت��ة والعربي��ھم الخليجي��واق ا\س��ي أس��تثمار ف��ات ل	س�ببواب

�ناديق ا��ريعة اAس�	مية، والص��ع الش��تثمارية المتوافق�ة م��ر نش�طة.المح�افظ اyس��طة و غي��اليب إداري�ة نش��تثمارية باس�تخدام أس��دير yس��ا ت� كم

  خاصة.ال في الملكية ستثمارل	 وقينصند

  

تقدم استشارات مالية للشركات، وخدمات اyكتتابات الخاص�ة واyكتتاب�ات العام�ة ف�ي ا\س�ھم والس�ندات والمبيع�ات  اAستثمارات المصرفية
  والتفكيك والفصل، باAضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.التجارية، وعمليات الدمج واyستحواذ 

  

، وت�وفر للعم�	ء خ�دمات الحف�ظ "ش�عاع ل��وراق المالي�ة"تزاول وحدة أعمال الوساطة نش�اطھا بالوكال�ة أو ا\ص�الة تح�ت مظل�ة  الوساطة
  Aقليمية.ا\مين والمقاصة للمستثمرين، متيحة لھم بذلك إمكانية التداول في ا\سواق ا

  

عل�ى بشكل رئيسي تعمل تحت مظلة "الخليج للتمويل"، وتنشط بصورة أساسية في مجال اAقراض المدعوم با\صول، مع التركيز  التمويل
  .الشركات الصغيرة والمتوسطةتمويل 

  

المش�تركة المرتبط�ة بالمجموع�ة. تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدي�ة ونفق�ات الخ�دمات  اAدارة الرئيسية
لي�ة، ان جميع اyستثمارات في الشركات التابعة تدخل ضمن ھذا القسم الذي يتضمن أيضاً استراتيجية تنمية ا\عمال التجارية، القانونية، الما

�ا مك��ا فيھ��رية، بم��وارد البش��اyت، الم��ويق واyتص��تثمرين، التس��ع المس��ات م��اطر، الع	ق��ات، ادارة المخ��اتھم العملي��وظفين وتعويض��آت الم�اف
  واستحقاقاتھم.

 

 تقوم اAدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بص�ورة منفص�لة yتخ�اذ الق�رارات بخص�وص توزي�ع المص�ادر وتقي�يم ا\داء. ي�تم

  تقييم أداء القطاعات استناداً إلى ا\رباح أو الخسائر التشغيلية.
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 	�

  )مةتت(المعلومات القطاعية  .٣٢

  

  ة بخصوص قطاعات ا\عمال الخاصة بالمجموعة.موحدتعرض الجداول التالية المعلومات المالية ال
 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  ادارة  

  ا=صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مصرفية

 ٨٦,٢٣٣ ١٠,٧٤٠ ٧٢,٩٩٢ ٩١٦ ١,٣٢٠ ٢٦٥ إيرادات الفوائد

 ٣٨,٢٥٤ ٩٨٦ ٢,٥٩٠ ٧,٢٠٤ ٩,٧٨٢ ١٧,٦٩٢  إيرادات الرسوم والعموAتصافي 

 ٨١ - - - ٨١ -  أرباح تداول 

في صناديق مدارة من  استثماراتأرباح من 
  شعاع

- - - - ١٢,٧٢٢ ١٢,٧٢٢ 

 ١٣٧,٢٩٠ ٢٤,٤٤٨ ٧٥,٥٨٢ ٨,١٢٠ ١١,١٨٣ ١٧,٩٥٧  مجموع ا/يرادات

              
              

 (١٧١,٣٦٢) (٧٩,٩٠٣) (٤٣,٩٩٧) (١٨,١٨٥) (١٢,٨٠٣) (١٦,٤٧٤)  مصروفات إدارية وعمومية

 (١١,٧٠٠) (٢٧٧) (١١,٤٢٣) - - -  مصاريف الفوائد

 (٦,٧٧٥) (٣,٨٢٥) (٢,٧٤٣) (٢٠٧) - -  استھtكات 

 (٩,٤٤٥) (٦,١٢٨) (١٤,٣٨٧) ١٠,٥٥٨ ٢١٢ ٣٠٠  مخصصات

 (١٩٩,٢٨٢) (٩٠,١٣٣) (٧٢,٥٥٠) (٧,٨٣٤) (١٢,٥٩١) (١٦,١٧٤) مجموع المصروفات

              

قبل ا=رباح / الربح /  الخسارة)(صافي 
  ا=خرى اAستثمارات(الخسائر) من 

(٦١,٩٩٢) (٦٥,٦٨٥) ٣,٠٣٢ ٢٨٦ (١,٤٠٨) ١,٧٨٣ 

        
 ٣,٧٤٦ ٣,٧٨١ - (٤٠) - ٥ ا=خرى  اAستثماراتا=رباح/(الخسائر) من 

        
 (٥٨,٢٤٦) (٦١,٩٠٤) ٣,٠٣٢ ٢٤٦ (١,٤٠٨) ١,٧٨٨  السنة أرباح(خسائر) / 

 ٧٤٧ ٧٨٩ - (٤٢) - -  ل}طراف غير المسيطرةالعائدة               

 (٥٨,٩٩٣) (٦٢,٦٩٣) ٣,٠٣٢ ٢٨٨ (١,٤٠٨) ١,٧٨٨  العائدة لمساھمي الشركة ا=م

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  

  إدارة

  ا=صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مصرفية

 ١,٣٧٥,٠٢١ ٦٧٩,٦٤١ ٦٣٠,٦٥٦ ٥٦,١٢٢ ٨٠١ ٧,٨٠١  الموجودات

 ٢٦٩,٣٧٩ ١٠٣,٥٧٤ ١٣٥,٥٠١ ٣٠,٢٨٤ - ٢٠  المطلوبات
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�

  

  المعلومات القطاعية (تتمة) .٣٢
 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  ادارة  

  ا\صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مصرفية

  ٨١,٦٩٤  ١٨,٤٢٣   ٥٧,١٦٨   ٣,٠٦١  ٢,٧٣٥   ٣٠٧  إيرادات الفوائد

  ٤٩,٠٩٨  ٩٥٨  ٤,٠١٦   ١٦,٨٣٠  ٣,٧٩٧   ٢٣,٤٩٧ yت صافي إيرادات الرسوم والعمو

  ٢٩٧   -   -   -   ٢٩٧  -  أرباح تداول 

في صناديق مدارة من  استثماراتمن الخسائر 
  شعاع

-   -   -   -   (٣١,٨١٩)  (٣١,٨١٩) 

  ٩٩,٢٧٠ (١٢,٤٣٨)   ٦١,١٨٤   ١٩,٨٩١  ٦,٨٢٩   ٢٣,٨٠٤  مجموع اAيرادات

              
              

 (٢٠٩,٠٦١)   (٣٠,٢٦٧)  (٣٣,٣٩٣) (١٤,١٥٣) (١٨,٤٢٠)  مصروفات إدارية وعمومية

 (١٦,١٧١)  (١٠,٦٢٥)  (٥,٥٣٤)  (١٢)   -   -  مصاريف الفوائد

 (١٤,٨٦٠)  (٤,٢٧٨)  (٢,٦٢٥)  (٧,٩١٧)  -  (٤٠)   استھ	كات 

 (٥٢,٥٢٦)  (٤,٥١٤)   ٦٧١ (٤١,٥٧٨) (٧,١٠٥)  -  مخصصات

 (٦٩,٦٨٣)   -   -  (٦٩,٦٨٣)  -   -  قيمة الشھرة انخفاضف مصاري

١٥٢,٥٨٣) (٢١,٢٥٨) (١٨,٤٦٠) مجموع المصروفات
) 

 (٣٧,٧٥٥)  

(١٣٢,٢٤٥) 

 (٣٦٢,٣٠١) 

              

/ (الخسائر) قبل الربح /(الخسارة)صافي 

  ا\خرى اyستثماراتمن   ا\رباح
(١٤,٤٢٩)  ٥,٣٤٤ 

(١٣٢,٦٩٢
) 

 ٢٣,٤٢٩  
 

(١٤٤,٦٨٣) 
 (٢٦٣,٠٣١) 

        
 (٣٠,٧١٩)  (٣٣,٣٨٦)   -   ٢,٧٨٠  -  (١١٣)  ا\خرى  اyستثماراتمن ا\رباح /  (الخسائر)

        
١٢٩,٩١٢) (١٤,٤٢٩)  ٥,٢٣١  السنة أرباح / (خسائر)

) 

 ٢٣,٤٢٩   

(١٧٨,٠٦٩) 

 (٢٩٣,٧٥٠) 

  ٤٦   ٧٤  -  (٤٦)  (٦)   ٢٤   العائدة ل�طراف غير المسيطرة              

١٢٩,٨٦٦) (١٤,٤٢٣)  ٥,٢٠٧  العائدة لمساھمي الشركة ا\م
) 

 ٢٣,٤٢٩   

(١٧٨,١٤٣) 
 (٢٩٣,٧٩٦) 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  

  إدارة

  ا\صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مصرفية

  ١,٦٠٦,٠٩٣   ٩٠٠,٢٦٠  ٥١٨,٧٣٣  ١٥٦,٨٠٧  ٦,٨٦٠   ٢٣,٤٣٣  الموجودات

  ٤٣٧,١٦٩  ٢٢٢,١٩٢  ١٦٦,٦٥١  ٤٧,٢٢٠  -   ١,١٠٦  المطلوبات

  

  

  إن اAيراد المدرج أع	ه ھو ناتج من عم	ء خارجيين فقط.

  أن السياسات المحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة.

  ير الداخلية ل�دارة.حتى تتطابق مع التغييرات في التقار ٢٠١١ديسمبر  ٣١تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في 
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  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آyف دراھم اAمارات العربية المتحدة) 
  

 
�

  اAلتزامات والمطلوبات المحتملة .٣٣
  

  التزامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي:  المجموعةكان لدى 

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

        

 ٣٥,٤٧٤   ٦١,٣٩٥  محتملةالمطلوبات ال

  

الشركة الزميلة سيتي للھندسة ذ.م.م. y تتوقع اAدارة تحول ھذه الض�مانات  تحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات أداء أصدرت لصالح
  إلى متطلبات.

  

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١١  

yلتزاماتا        

 ٨٠,١٩٤   ٧١,٧٥٣  مدارة من شعاع استثمارصناديق 

 ٤٩,٨٣٧   -  استثمارات أخرى

      

و تأك�دت م�ن تس�جيل ك�ل المخصص�ات ال	زم�ة لتغطي�ة الخس�ائر المس�تقبلية الحالي�ة والقض�ايا المطلوب�ات المحتمل�ة راجعت المجموعة كل 
  الممكنة.

  

  مدارة نيابة عن عمtءأصول  .٣٤

  

 و أص�ول إن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاً \نظمة المصرف المركزي لدولة اAمارات العربية المتحدة. ت�دار أم�وال

بصفة الوكالة وبدون مسؤولية عل�ى ) درھم مليار ٥٫٣ – ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  رھمد مليار ٤٫٠والبالغة  العم	ء
  ل بنود خارج الميزانية العمومية وy تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.صوالمجموعة. تعتبر ھذه ا\

  

  


