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 ع.م.عاع كابيتال شش
 

 ١

    اإلدارة مجلس تقرير
  

 لـذلك،  ونتيجـة . الربحية إلى بالعودة الخاص برنامجها لتنفيذ هامة خطوات باتخاذ ٢٠١٠ سنة خالل" كابيتال شعاع "قامت
 تنظيمي وهيكل واضحة، واستراتيجية توجهاته، في مختلف أعمال ونموذج جداً، يةقو عمومية بميزانية السنة حسابات أغلقنا
 التقلبـات  اجتياز لنا وتتيح قوي موقف في الشركة تضع اإلجراءات هذه أن ونعتقد. الشركات لحوكمة مطور وبإطار جديد،
  . بالسوق تعصف التي الواسعة

  
 في الصدارة بمركز تحتفظ تزال ال والتي للرسوم، المدرة الرئيسية أعمالنا وحدات وتعزيز االستثمار على التركيز ونواصل
 وقمنـا . النفقـات  ترشيد بهدف" كابيتال شعاع "أعمال ووحدات شركات كافة عبر اإلجراءات من سلسلة اتبعنا وقد. السوق
  .النفقات تقليص في واستمررنا الجديدة، األعمال بيئة مع تتناسب بحيث التكلفة هيكلية بتعديل

  
 من األخير الربع ففي. الموروثة الشركة محفظة لجهة خاصة المخاطر تخفيف إزاء ثابت نهج تطبيق في كذلك قدماً ومضينا
 ولكننا". شعاع "إيرادات كشف على تأثيراً تترك أن لها بد ال كان التي المتحفظة القرارات بعض اتخاذ إلى اضطررنا السنة،
 ربحيتنـا  إلدارة أفـضل  موقـع  فـي  وتضعنا االستثنائية الظروف هذه بتجاوز لنا محتس أجريناها التي التعديالت أن نعتقد

  .  مستقبالً
  

 فيمـا  ،)٢٠٠٩ لسنة درهم مليون ٢٦٧.٩ مع مقارنة (درهم مليون ١٨٨.٤ المنقضية للسنة" كابيتال شعاع "إيرادات وبلغت
  ). ٢٠٠٩ لسنة ٥٢٩,٨ مع مقارنة (درهم مليون ٢٢٣.٦ إلى الخسارة إجمالي انخفض

  
 الموروثـة  محفظتها في أعباء بخصم للرسوم المدرة الرئيسية أعمالها وحدات عن الناجمة اإلجمالية" شعاع "ربحية وقوبلت
 الميزانيـة  فـي  الموروثة المحفظة مخاطر لتقليص حكيماً نهجاً أساسية بصورة يعكس ما وهو. درهم مليون ١٥٧.٩ بقيمة

  .العمومية
  

. المتغيـر  التنافـسية  ومشهد السالبة السوق ظروف مواجهة في كبرى أهمية" شعاع "لـ المتينة يةالعموم الميزانية وتكتسب
 لـسنة % ٢٨.٢ مع مقارنة% (١٦.١ عند منخفض قروض معدل وعلى رأسمالها بقوة االحتفاظ على عازمة الشركة وتبقى
 مـع  Ba٢ تـصنيف  مؤخراً" ثمرينالمست لخدمات موديز "منحتها حيث مستقر، بدرجة تصنيف ذلك عن نتج وقد). ٢٠٠٩
 قـدرة  تعزيـز  ويواصل العالم، حول المالية األوراق شركات أفضل من لعدد مماثالً التصنيف هذا ويعتبر. مستقرة توقعات

  . نسبياً مفضلة بشروط السيولة إلى الوصول على" شعاع"
  

 ما أو درهم مليون ٩٢٧ بانخفاض درهم، مليار ١.٩٢" شعاع "ألصول اإلجمالية القيمة بلغت ،٢٠١٠ ديسمبر ٣١ وبتاريخ
 ٣٩٧ مقـداره  سليماً نقدياً مركزاً يتضمن وهذا). درهم مليار ٢.٨٥ (٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ بتاريخ كانت عما% ٣٢.٥ يعادل
 أو درهـم  ماليين ٧٠٤ بانخفاض ،٢٠١٠ سنة بنهاية درهم مليون ٤٤٧.٦ للمطلوبات اإلجمالية القيمة وبلغت. درهم مليون

  . ٢٠٠٩ سنة بنهاية درهم مليار ١.١٥ قدرها إجمالية مطلوبات مع مقارنة% ٦١ يعادل ما
  

 المتكرر غير والخفض الموروثة للمحفظة المدروس التقليص فهي والمطلوبات األصول قيمة لتراجع الرئيسية األسباب وأما
 ٥٦٤ إلى درهم مليون ٤٥٧ داربمق الموروثة المحفظة حجم بتقليص ٢٠١٠ سنة خالل" كابيتال شعاع "قامت فقد. للمخاطر
 التخارج عمليات عن الناتج النقد استخدام وتم. درهم مليار ١.٠٢ البالغ السابق حجمها عن% ٤٤.٧ بنسبة أدنى أي مليوناً،
  . العمومية ميزانيتها في االستدانة بند وتقليص الديون لتسديد السنة مدار على مستمرة بصورة االستثمارات من
  

 وبـدأت . المسبوقة غير والتحديات االستثنائية والسوق تقلبات مواجهة في المالية الخدمات قطاع استمر ،٢٠١٠ سنة وخالل
 طيلـة  اسـتمر  سـلبي  أداء ذلك وأعقب األول، الربع خالل إيجابي بأداء السنة المتحدة العربية اإلمارات في األسهم أسواق
 األحـداث  هذه وأسفرت. السنة نهاية حتى متقلباً األداء بقي فيف،ط بشكل انتعاشه من الرغم وعلى. والثالث الثاني الربعين

  .   المالية والوساطة المصرفي االستثمار مجالي في خاصة صعبة، تداول بيئة عن
  

 تـأثرت  بينمـا  ،٢٠١٠ سنة في أرباحاً والتمويل الخاصة، الشركات في واالستثمار األصول، إدارة أعمال وحدات وحققت
 اإلماراتية، األسهم على المستثمرين إقبال وتراجع العمالء نشاط انحسار جراء المالية والوساطة مصرفيال االستثمار وحدتا
  . السنة خالل اإلماراتية األسهم أسواق في األولية العامة اإلصدارات غياب عن فضالً

  
 فئتـه  ضـمن  أداء األعلـى  قالـصندو  بصفته" شعاع "في األصول إدارة لوحدة التابع" العربية البوابة صندوق "تصنيف تم

 مؤشر "لـ% ١١.٣٥ مقابل% ١٩.٤١ بلغت مكاسب محققاً ،٢٠١٠ لسنة أفريقيا وشمال األوسط الشرق بمنطقة االستثمارية
 مقابـل % ٣٧.١١ سـجل  حيـث  قطـر،  في أداء األعلى" قطر بوابة صندوق "وكان". المركب العربي بورز آند ستاندرد
" الـسعودية  بوابـة "و" اإلمارات بوابة "صندوقا فيها بما األخرى، الصناديق جميع أن ذلك، إلى يضاف. لمؤشره% ٢٤.٧٥
كما حصدت وحدة إدارة األصول  .بها الخاصة المؤشرات أداء فاقت عمالء، لصالح المدارة االختيارية االستثمارات ومحافظ في حفل توزيع   حدة، وذلك    عن أفضل شركة إلدارة األصول في اإلمارات العربية المت          "إيميا فايننس " جائزة     . المالية"إيميا فايننس"من مجلة " ٢٠١٠جوائز اإلنجازات المصرفية "

  
 عمالء قبل من االكتتابات وكذلك األخير الربع في تجدد المستثمرين إقبال أن إال السنة، خالل استرداد عمليات شهدنا وفيما

 زيـادة  علـى  قـدرتها  مـن  واثقة األعمال وحدة فإن المتزايدة، عمالءال وثقة الممتاز األداء إلى واستناداً. ودوليين إقليميين
  . ٢٠١١ سنة خالل إلدارتها الخاضعة األصول

  











 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  بيان اإليرادات المجّمع المرحلي

 )م اإلمارات العربية المتحدةآالف دراه: العملة(
  

  . المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية٣٣ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٦

  
 

 
  إلى ٢٠٠٩ يناير ١
٢٠٠٩  ديسمبر٣١ 

  إلى ٢٠٠٩ أكتوبر ١
 ٢٠٠٩  ديسمبر٣١ 

 إلى ٢٠١٠ يناير ١
٢٠١٠  ديسمبر٣١ 

 إلى ٢٠١٠ أكتوبر ١
٢٠١٠  ديسمبر٣١    

)شهر ١٢( ) أشهر٣(  )شهر ١٢(  ) أشهر٣(     
  مدققة
 فهامعاد تصني

  غير مدققة
 معاد تصنيفها

  مدققة
 

  غير مدققة
 

 إيضاحات
٣٣  

      
 إيرادات الفوائد   ١٩,٤١٥  ٨٦,٧٢١  ٢٥,٤٩٠  ١٢٦,٣٥٤
  الرسوم والعموالتصافي ٢٣  ١٤,٢٦٩  ٨٦,٩٨١  ٢٢,٤٠٣  ١١٩,٠١٨
  وسندات تداول أسهم أرباح   ٥٤٠  ٢,٥٣٨  ١,٨٢٣  ٩,٨٠٢
 صناديق مدارة  إستثمارات في منأرباح ٢٤  ٨,٥٤٣  ١٢,١٩٩ (٣,٠٤٦)  ١٢,٦٩٥

  من شعاع كابيتال
 ————  ————   ————  ————    
يراداتمجموع اإل   ٤٢,٧٦٧  ١٨٨,٤٣٩  ٤٦,٦٧٠  ٢٦٧,٨٦٩

 ————  ————   ————  ————    
       

 مصروفات إدارية وعمومية ٢٥ (٥٩,٨٣٢) (٢٢٥,٨٢٨) (٤٩,١٤٤) (٢٤٤,٨٤٨)
 مصاريف الفوائد  (٥,٧٥٣) (٣٣,٢٩٠) (٩,٠٩٩) (٧٢,١٣٧)
 استهالكات  ١١ (٢,٩٨٩) (١١,٩٣٣) (٢,٣٠٣) (١١,٥٩٨)
 مخصصات ٢٦ (٤٠,٢٥٢) (٤٢,١٣٥) (٣٢,١٦٠) (٥٣,٧٢٦)

 شهرةمصاريف إطفاءات  ١٢ (٣٩,٢٤٥) (٣٩,٢٤٥)   - -
 ————  ————   ————  ————    
صروفاتمجموع الم  (١٤٨,٠٧١) (٣٥٢,٤٣١) (٩٢,٧٠٦) (٣٨٢,٣٠٩)
———— ———— ————  ————    
من الخسائر  الخسارة قبلصافي  (١٠٥,٣٠٤) (١٦٣,٩٩٢) (٤٦,٠٣٦) (١١٤,٤٤٠)

اإلستثمارات األخرى
      

 من اإلستثمارات األخرى بما فيها الخسائر ٢٧ (٨١,٣٨٠) (٥٩,٦٩٤) (١٠٨,٣٠٢) (٤٢٣,٣٤٤)
 األستثمارات في شركات زميلة أخرى

 ————  ————   ————  ————    
 الفترةخسائر   (١٨٦,٦٨٤) (٢٢٣,٦٨٦) (١٥٤,٣٣٨) (٥٣٧,٧٨٤)

 ══════  ══════   ══════  ══════    
 :العائدة إلى     

 حقوق األقلية  (٢٧) (٨٢) (٣٧) (٨,٠٠٣)
 مساهمي الشركة األم  (١٨٦,٦٥٧) (٢٢٣,٦٠٤) (١٥٤,٣٠١) (٥٢٩,٧٨١)

 ══════ ══════  ══════  ══════    

 
 

  
العائدة لمساهمي الشركة (خسارة السهم  

  للفترة) األم
(٠.٧٧٧)  (٠.٢١٥) (٠.٢١١) )٠.١٧٦(  )بالدرهم( للسهم ةاألساسيالخسارة  ٢٨ 

══════ ══════ ══════ ══════   
(٠.٤٩٩)  (٠.١٤٥) (٠.٢١١) )٠.١٧٦(    )بالدرهم( للسهم ةالمخفضالخسارة  ٢٨ 

══════ ══════ ══════ ══════   



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠  ديسمبر٣١في  للفترة المنتهية بيان اإليرادات الشاملة المجّمع المرحلي

 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة(
  

  . المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية٣٣ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٧

  
  

  إلى ٢٠٠٩ يناير ١
٢٠٠٩  ديسمبر٣١ 

 إلى ٢٠٠٩ أكتوبر ١
٢٠٠٩  ديسمبر٣١ 

 إلى ٢٠١٠ يناير ١
٢٠١٠  ديسمبر٣١ 

 إلى ٢٠١٠ أكتوبر ١
٢٠١٠  ديسمبر٣١   

)شهر ١٢( ) أشهر٣(  )شهر ١٢(  ) أشهر٣(    
  غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة

     
     

 الفترةخسائر  (١٨٦,٦٨٤) (٢٢٣,٦٨٦) (١٥٤,٣٣٨) (٥٣٧,٧٨٤)
     
  شاملة أخرى)خسائر/(أرباح    
     

(٦٠٧)  ١٠,٠٤٠ (٣,٧٩٧)  ٨,٤٨٨ 
  :احتياطي إعادة تقييم  حركةصافي
 اإلستثمارات في الصناديق المدارة من شعاع -

 اإلستثمارات األخرى - (١٩,١٧٦)  ١١,٤٢٩ (٢٥,٣٥٢) (١,٨٨١)
 لشركات الزميلة األخرى من ااإليرادات الشاملةحصة   ٣,٧٧٢  ٥,٥٤٩  ١,٥٥٦  ١٣,٠٩٨
 أجنبية  عملياتفروقات صرف ناتجة عن تحويل  (٧٨) (٦,٠١١)  ١٠,٢٥٣ (٨,٧٥٨)

———— ———— ———— ————  
 للفترةشاملة أخرى  أرباح)/ خسائر( (١٦,٠٨٩)  ٢١,٠٠٧ (١٧,٣٤٠)  ١٠,٩٤٧

———— ———— ———— ————  

 للفترة الشاملة الخسائرإجمالي  (٢٠٢,٧٧٣) (٢٠٢,٦٧٩) (١٧١,٦٧٨) (٥٢٦,٨٣٧)
══════ ══════ ══════ ══════  

 : العائدة إلى     
 حقوق األقلية (٣٢) (٨٩) (٣٦) (٧,٩٥٩)

 مساهمي الشركة األم (٢٠٢,٧٤١) (٢٠٢,٥٩٠) (١٧١,٦٤٢) (٥١٨,٨٧٨)
══════ ══════ ══════ ══════   

  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية  المجّمعالتدفقات النقديةبيان 

  )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة(

  . المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية٣٣ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٨

  إلى ٢٠٠٩ يناير ١
  ٢٠٠٩  ديسمبر٣١ 

 أعيد تصنيفها

  إلى ٢٠١٠ يناير ١
  ٢٠١٠  ديسمبر٣١ 

 
 األنشطة التشغيلية  

 الفترةخسائر  (٢٢٣,٦٨٦) (٥٣٧,٧٨٤)
 :التعديالت للبنود التالية  

 استهالكات     ١١,٩٣٣  ١١,٥٩٨
 غير محققة من إستثمارات في صناديق مدارة من شعاع أرباح   (١١,١٠٤) (٥٣,٠٨٦)
 ادات من استثمارات أخرىإير    ٨٨,٧٥٦  ٢٩٥,٨٤٤
  خسائربيع شركات تابعة    - ٤,٤١٣
 مصاريف الدفعات التي تسدد باألسهم    ٢٧٠  ٢٢,١٦٤

  شهرةمصاريف إطفاءات    ٣٩,٢٤٥  -
 مخصصات    ٣٥,٣١٦  ٢١٠,٥٤٦
 أخرى غير تشغيليةإيرادات  -  ١,٥٤٩

 ————  ———— 
التشغيلية  ت في الموجودات والمطلوباتالتشغيلية قبل التغيرا الخسائر (٥٩,٢٧٠)  (٤٤,٧٥٦)  

   
 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى   ١٢,٨٣٦  ١٨٢,٩٨٥
 أقساط ائتمان وقروض وسلفيات   ١٩٨,٨١٠  ٣٧٥,٣٢٧

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  (٣٢,٣٥٢)  (٢٤١,٣١٣)
 صناديق مدارة من شعاع بيعصافي    ٢٧,٥٨٦  ١٩٥,٥٧٧

 ————  ———— 
 صافي النقد من األنشطة التشغيلية ١٤٧,٦١٠  ٤٦٧,٨٢٠

 ————  ———— 
 األنشطة االستثمارية  

 أخرىبيع استثمارات و شركات زميلة صافي   ٤٣٠,٣٤٨  ٦٤٠,٥٥٤
  أرباح مقبوضة  ٢٨,٢٧٥  -

   ة تابعةدفعات تتعلق باالستثمارات في شرك (٣٤,٩٠٧) (٥١,٥٧٥)
 صافي شراء موجودات ثابتة (٨,٦٤٠) (١٠,٠١٢)

 ————  ———— 
 األنشطة االستثمارية من صافي النقد  ٤١٥,٠٧٦  ٥٧٨,٩٦٧

 ————  ———— 
   

 األنشطة التمويلية  
  فوائد على السندات القابلة للتحويل (٤٥,٠٠٠)  -

 ديون متوسطة األجلالالنقص في  (٤٨,٩٤١) (٥٢,٧٤٥)
 النقص في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة (٣٥٦,٤٣٢) (٨٣٩,٩٩٠)

  ألطراف أخرىالنقص في المبالغ المستحقة  (٢٣٩,١٦٠)  -
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  - (١٣٨)
  شراء أسهم خزينة  - (٩٨٣)

 الحركة في أسهم نظام خيار شراء األسهم للموظفين (١٩,٢٣٣)  (٧١)
 ————  ———— 
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية (٧٠٨,٧٦٦) (٨٩٣,٩٢٧)
 ————  ———— 

   
  في النقد وما يعادلهالزيادة)/النقص( (١٤٦,٠٨٠) ١٥٢,٨٦٠

   
 تحويل عمالت أجنبية (٢٣٠)  ٥١٠

   
 الفترةالنقد وما يعادله في بداية   ٥٤٣,٤٥٩  ٣٩٠,٠٨٩

 ————  ———— 
 الفترة وما يعادله في نهاية النقد  ٣٩٧,١٤٩ ٥٤٣,٤٥٩

 ══════ ══════ 

  التدفق النقدي التشغيلي من الفوائد واألرباح الموزعة  
  الفائدة المقبوضة ٨٧,١٠٨ ١٣٤,٩٣٦

  الفائدة المدفوعة (٣٤,٦٤٥) (١٢٢,٦٥٠)
  األرباح المقبوضة ١,٠٩٤ ٤,٢١٨



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ برديسم ٣١في للسنة المنتهية  المجّمع الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 )آالف دراهم اإلمارات العربية المتحدة: العملة(
  

  . المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية٣٣ إلى ١تشكل اإليضاحات من 
 ٩

  حقوق ملكية مساهمي الشركة األم  

 المجموع  قليةحقوق األ اإلجمالي
سندات قابلة 
 للتحويل

احتياطي 
تحويل 
 العمالت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 احتياطي قانوني خسائر متراكمة االستثمارات

أسهم نظام خيار 
شراء األسهم 
  رأس المال  أسهم خزينة للموظفين

٢٠٠٩ يناير ١الرصيد كما في  ٥٥٠,٠٠٠  (١٣,٤٧٥) (١٢٩,٤٢٤) ٥٥٣,١٤٠ (٣٩٨,٥٥١)  (٢٨,٦٨٨) ١٤,٦٥٤  ١,٦٧٦,٠٠٠  ٢,٢٢٣,٦٥٦   ٤٤,٣٠١  ٢,٢٦٧,٩٥٧   
 إجمالي الخسائر الشاملة للفترة - - -  - (٥٢٩,٧٨١)  ١٩,٧٠٦ (٨,٨٠٣)  - (٥١٨,٨٧٨) (٧,٩٥٩)  (٥٢٦,٨٣٧)

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  -  -  -  -  (١٣٨) -  -  -   (١٣٨) -   (١٣٨)
 شراء أسهم خزينة - (٩٨٣) -  - - -  -   -  (٩٨٣)  -   (٩٨٣)

)٢٠إيضاح  (تحويل السندات القابلة للتحويل ٥١٥,٠٠٠  - -  ١,١٦١,٠٠٠  - -  -  (١,٦٧٦,٠٠٠)  -  -   -  
 فوائد على السندات القابلة للتحويل - - -  - (٢٨,٢٤٠) -  -   - (٢٨,٢٤٠)  -  (٢٨,٢٤٠)
 حقوق األقلية الناتجة عن استحواذ شركة تابعة - - -  - - -  -   -  - (٣٥,٨٩٣) (٣٥,٨٩٣)

 صافي الحركة في أسهم نظام خيار شراء األسهم للموظفين - - ٥١,٢٢٨ - (٥١,٢٩٩) -  -   - (٧١)  -  (٧١)
باألسهممصاريف الدفعات التي تسدد  - - -  - ٢٢,١٦٤  -  -   -  ٢٢,١٦٤   -   ٢٢,١٦٤   

   ٢٠٠٩ ديسمبر٣١الرصيد كما في  ١,٠٦٥,٠٠٠  (١٤,٤٥٨) (٧٨,١٩٦) ١,٧١٤,١٤٠  (٩٨٥,٨٤٥)  (٨,٩٨٢) ٥,٨٥١   -   ١,٦٩٧,٥١٠   ٤٤٩  ١,٦٩٧,٩٥٩ 
  

  حقوق ملكية مساهمي الشركة األم  

 المجموع  حقوق األقلية اإلجمالي
سندات قابلة 
 للتحويل

احتياطي 
تحويل 
 العمالت

اطي احتي
إعادة تقييم 
 احتياطي قانوني خسائر متراكمة االستثمارات

أسهم نظام خيار 
شراء األسهم 
  رأس المال  أسهم خزينة للموظفين

 ٢٠١٠ يناير ١الرصيد كما في  ١,٠٦٥,٠٠٠ (١٤,٤٥٨)  (٧٨,١٩٦) ١,٧١٤,١٤٠ (٩٨٥,٨٤٥) (٨,٩٨٢)  ٥,٨٥١   -   ١,٦٩٧,٥١٠  ٤٤٩  ١,٦٩٧,٩٥٩
 إجمالي الخسائر الشاملة للفترة  -   -   -   -  )٢٢٣,٦٠٤(  ٢٧,٠٢٥ )٦,٠١١ (  -  )٢٠٢,٥٩٠( )٨٩( )٢٠٢,٦٧٩(

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  -   -   -   -   ١٣٨   -   -   -   ١٣٨  -   ١٣٨
  تشغيليةإحتياطيات   -   -   -   -  )١,٦٥٦(  -   -   -  )١,٦٥٦(  -  )١,٦٥٦(
 )٢٠إيضاح (تسوية خسائر متراكمة   -   -   -  (٩٨٥,٨٤٥)  ٩٨٥,٨٤٥  -   -   -   -   -   - 

 األسهم للموظفين أسهم نظام خيار شراء صافي الحركة في  -   -  )٨,٤٠٧ (  -  )١٠,٨٢٦(  -   -   -  )١٩,٢٣٣ (  -  )١٩,٢٣٣ (
 د باألسهممصاريف الدفعات التي تسد  -   -   -   -  ٢٧٠  -   -   -  ٢٧٠  -  ٢٧٠

 ٢٠١٠ ديسمبر٣١الرصيد كما في  ١,٠٦٥,٠٠٠ (١٤,٤٥٨)  (٨٦,٦٠٣) ٧٢٨,٢٩٥  (٢٣٥,٦٧٨)  ١٨,٠٤٣  (١٦٠)   -  ١,٤٧٤,٤٣٩  ٣٦٠  ١,٤٧٤,٧٩٩
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ١٠

  
  ةالوضع القانوني ونشاط الشرك .١
  

 ديـسمبر   ٣١ة المنتهيـة فـي      للسن") المجموعة("والشركات التابعة لها     ع.م.إن البيانات المالية المجمعة لشعاع كابيتال ش      
  .٢٠١١ براير ف٧ تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٠

 
كشركة مساهمة عامة في دبـي، اإلمارات العربية المتحدة بموجـب المرسـوم             )"الشركة"( ع.م.شعاع كابيتال ش  تأسست  

ـ  ٨وفقاً للقانون االتحادي رقم     و ١٩٧٩ إبريل   ٢٥ الصادر بتاريخ    ٦األميري رقم     إن العنـوان    .)وتعديالتـه  (١٩٨٤ سنة ل
فـي    يتم تداول أسهم الشركة في سوق دبي المـالي         .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة    ٣١٠٤٥ب  . المسجل للشركة هو ص   

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

مارات الماليـة وأعمـال     إن الشركة مرخصة من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لمزاولة أعمال االستث            
 وأعمال الوساطة المالية في     ١٦٤/٨/٩٤المصرف المركزي رقم    عمال بقرار   االستشارات المصرفية والمالية واالستثمارية     

    . ١٢٦/٥/٩٥المصرف المركزي رقم عمال بقرار األسهم المحلية والدولية 
ي الدول العربية بصورة عامة ودولة اإلمارات العربية         مع التركيز على االستثمار ف     ،تنتهج الشركة سياسة استثمارية شاملة    

  .  المال العامة والخاصة في المنطقةفي أسواق وهي تنشط بفاعلية  ، دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصةيةالمتحدة وبق
  السياسات المحاسبية الهامة .٢   
  

أتبعت هذه السياسات المحاسـبية فـي جميـع         .  المجمعة فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة إلعداد البيانات المالية        
 .السنوات المعروضة، اال اذا ذكر عكس ذلك

  
   البيانات الماليةأسس إعداد

أعدت هذه البيانات المالية المجّمعة طبقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية والنصوص السارية من القانون اإلتحادي رقم                 
  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة) وتعديالته (١٩٨٤ لسنة ٨
  

تعد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليشمل قياس القيمـة العادلـة للمـشتقات واالسـتثمارات للمتـاجرة                    
  .واالستثمارات المعدة للبيع

  
  الجديدة و التفسيرات المعايير المحاسبية 

، باستثناء معايير إعداد التقارير المالية الدولية       ثلة لتلك المتبعة في السنة المالية السابقة      إن المعايير المحاسبية المتبعة هي مما     
  :٢٠١٠المعدلة التي يسري مفعولها بدءاً من واحد يناير 

 البيانات  ٢٧والمعيار المحاسبي الدولي رقم     ) المعدل( مجموعات األعمال    ٣معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم        •
، ويتشمل على التعديالت الالحقة لمعايير ٢٠٠٩ يوليو  ١الذي يسري مفعوله من     ) المعدل(ية المجمعة والمنفصلة    المال

  .٣٩ و٣١ و٢٨ و٢١ و٧ والمعايير المحاسبية الدولية رقم ٧ و٥ و٢إعداد التقارير المالية الدولية رقم 
  

  .لية للمجموعةإن اتباع المعايير أعاله لم ينتج عنه أي أثر على البيانات الما
  

  المعايير الصادرة لكن غير سارية المفعول حتى اآلن
تنوي المجموعة إتبـاع    . إن المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مبينة أدناه             

  .المعايير عندما تصبح سارية المفعولهاته 
 )تعديل(األطراف ذات العالقة  إفصاحات -٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
  تصنيف حقوق اإلصدار–العرض : ، األدوات المالية٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
يعكس معيار إعداد التقارير الماليـة      . التصنيف والقياس : ، األدوات المالية  ٩معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم        •

المعيار المحاسـبي   لتعويض   أعمال مجلس المعايير المحاسبية الدولية        المرحلة األولى من   ، كما صدر  ٩الدولية رقم   
 في المعيار المحاسبي الـدولي      عرفت   المالية كما     و المطلوبات  تصنيف وقياس الموجودات   يطبق ل   ٣٩الدولي رقم   

في المراحـل   . ٢٠١٣ يناير   ١لفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد        يبدأ سريان مفعول هذا المعيار من  ا       . ٣٩رقم  
من المتوقع االنتهاء مـن     . الالحقة، سيعالج مجلس المعايير المحاسبية الدولية االنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط          

 ٩إن إتباع المرحلة األولى من معيار إعداد التقارير المالية الدوليـة رقـم              . ٢٠١١هذه المشروع في منتصف سنة      
تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير إتباع معيار       . قياس الموجودات المالية  سينتج عنه بشكل رئيسي تأثير على تصنيف و       

، مع ذلك، تأثير إتباع هذا المعيار يعتمد على الموجودات المحتفظ بها مـن قبـل   ٩إعداد التقارير المالية الدولية رقم   
  . حالياليس من العملي قياس التأثير. المجموعة بتاريخ إتباع المعيار

المبالغ المدفوعة مقدماً بالحـد األدنـى       ) المعدل(الدولية   الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية        ١٤التفسير رقم    •
  لمتطلبات للتمويل

أدوات بإسـتعمال   تسوية المطلوبـات الماليـة      – الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية         ١٩التفسير رقم    •
 حقوق الملكية



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ١١

  
  )تتمة(لهامة السياسات المحاسبية ا  .٢
  

  )٢٠١٠الصادرة في مايو (تحسينات على معايير إعداد التقارير المالية الدولية 
 التعـديالت الـشاملة األولـى       تحسينات على معايير إعداد التقارير المالية الدولية،      أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية      

 يوليو  ١ت ألنها أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية في أو بعد           تم إتباع التعديال  . لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية    
  :  التعديالت مبينة أدناههاته . ٢٠١١ يناير ١ أو ٢٠١٠

  
   مجموعات األعمال– ٣معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  •
   اإلفصاحات– األدوات المالية – ٧معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  •
  عرض البيانات المالية – ١ر المحاسبي الدولي رقم المعيا •
  البيانات المالية المجمعة والمنفصلة– ٢٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
  برامج والء العمالء– عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ١٣التفسير رقم  •
  

  .ر على مركزها أو أدائها الماليمع ذلك، ال تتوقع المجموعة بأن يكون إلتباع هذه التعديالت أي تأثي
 

  أسس التجميع
يتم إدراج نتائج أعمال هذه     "). المجموعة(" وشركاتها التابعة     األم  البيانات المالية للشركة    تتضمن  البيانات المالية المجّمعة   إن

شركات التابعة بالكامل مـن      يتم تجميع ال   .المجّمع اعتباراً من تاريخ التأسيس أو التملك      اإليرادات  الشركات التابعة في بيان     
  .تاريخ االستحواذ باعتباره التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على الرقابة ويستمر تجميعها حتى تاريخ توقف تلك الرقابـة                 

  .يتم حذف جميع األرصدة والمعامالت الجوهرية واألرباح بين الشركة وشركاتها التابعة عند التجميع
  

األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تحتفظ بها المجموعة وقد تم عرضها منفصلة              تمثل حقوق األقلية الجزء من      
 وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي المجمع بصورة منفصلة عن حقوق المساهمين في               المجّمع في بيان اإليرادات  

  .كمعاملة حقوق ملكيةتحتسب استحوذات حقوق األقلية . الشركة األم
  

  ب تاريخ المتاجرة احتسا
إن جميع مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالطريقة العادية يتم تثبيتها بتاريخ المتاجرة أي تاريخ التزام الشركة ببيع أو                  

إن المشتريات أو المبيعات بالطرق العادية تمثل المشتريات أو المبيعات للموجودات الماليـة التـي تتطلـب                 . شراء االصل 
  .دات خالل فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوقتوصيل الموجو

  
   الهامة  المحاسبية والتقديراتاألحكام
 مهمة بالنسبة الى    تعتبروالتقديرات التالية ، والتي       األحكام اتخذت االدارة  ، عملية تطبيق السياسات المحاسبيه للمجموعة     أثناء

  . في البيانات الماليةالمثبتةالمبالغ 
  
  التقديرات غير المؤكدة 

إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتـاريخ إعـداد التقريـر                 
المالي، التي لها مخاطر جوهرية تسبب تعديل مادي لمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة الماليـة المقبلـة                  

  .مبينة أدناه
  
  تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة 

  :إن تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة يستند عادةً على إحدى األمور التالية
  
 ,المعامالت حسب األسعار السائدة في السوق •
 ,القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كبيرة •
 .حالية التي تنطبق على بنود ذات شروط وخواص مخاطرة مشابهةالتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار ال •
 .نماذج تقييم أخرى •
  

تقـوم  . إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المتداولة يتطلـب إجـراء تقـديرات جوهريـة                 
معامالت السوق الحالية الملحوظة في نفس      المجموعة بتحديد أساليب التقييم دورياً واختبار صالحيتها باستخدام إما األسعار ل          

  .األداة أو من بيانات السوق المتوفرة األخرى
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  القيمة العادلة لألدوات المالية 

لمالي من خالل   عندما ال يمكن الوصول إلى القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز ا               
إن تزويد هذه النماذج يتم من      . األسواق النشطة، يتم تحديدها باستخدام أساليب تقييم متنوعة تشمل استخدام نماذج رياضياتية           

تـشمل التقـديرات األخـذ فـي        . أسواق ملحوظة ان وجدت، واذا تعذر ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة             
  .د النماذج مثل ترابط وتقلبات المشتقات طويلة األجلاالعتبار السيولة وتزوي

  
  خسائر االنخفاض الدائم في قيمة القروض والسلفيات

تقوم المجموعة بمراجعة المشاكل المتعلقة بالقروض والسلفيات بشكل دوري لتقييم فيما إذا كان يتوجب تـسجيل مخـصص       
يجب أن تجري اإلدارة تقييماً لتقدير المبلغ والزمن للتدفقات         على وجه الخصوص،    . لالنخفاض في القيمة في بيان اإليرادات     

الفتراضـات حـول    لى ا إن مثل هذه التقديرات مبنية استناداً ع      . النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة      
  . ق بالمخصصاتبعض العوامل والنتائج الفعلية التي من الممكن أن تتغير وينتج عنها تغيرات مستقبلية فيما يتعل

  
باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل القروض والسلفيات الجوهرية الفردية، تقوم المجموعة بتكوين مخصص جماعي              
مقابل التعرض للمخاطر التي رغم أنها ليست مذكورة بالتحديد على أنها تتطلب مخصص محدد، إال أن لديها مخاطر أكبـر                  

  . ند منحهاللتخلف عن السداد عما كانت عليه ع
  

  االنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع
تقوم المجموعة بتقييم بتاريخ كل بيان مركز مالي فيما إذا كان هنالك دليل موضوعي بأن االستثمار الفردي أو المجموعـة                    

  . من االستثمارات المتوفرة للبيع قد تعرضت لالنخفاض في القيمة
  

هم المصنفة على أنها متوفرة للبيع فإن الدليل الموضوعي سوف يشمل انخفـاض جـوهري لمـدة             في حالة استثمارات األس   
 الذي يقاس على أنه الفرق ما بين –عند وجود دليل على انخفاض القيمة . طويلة في القيمة العادلة لالستثمارات تحت تكلفتها     

انخفاض القيمة لذلك االستثمار تم تثبيتهـا سـابقاًً فـي بيـان             تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أية خسارة نتيجة          
إن خسائر االنخفاض في القيمة من استثمارات األسهم غير         .  تحذف من حقوق الملكية وتثبت في بيان اإليرادات        –اإليرادات  

  . في حقوق الملكيةمعكوسة من خالل بيان اإليرادات وتزيد في القيمة العادلة المستقبلية بعد تثبيت االنخفاض مباشرة
  

بخصوص السندات المصنفة على انها متوفرة للبيع، يتم تقييم االنخفاض في القيمة بنفس المعيار مثل الموجـودات الماليـة                   
يستمر احتساب الفوائد بسعر الفائدة الفعلي األصلي على المبلغ المدرج المخفض لألصل ويـسجل              . المدرجة بالتكلفة المطفأة  

إذا كان في السنة الالحقة ازدادت القيمة العادلة للسند ويمكن ربط الزيادة بحدث تم بعـد تثبيـت          . لفوائدكجزء من إيرادات ا   
  .خسارة االنخفاض في القيمة في بيان اإليرادات، عندها يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في بيان اإليرادات

  
  مبدأ االستمرارية

بأن المجموعة  مقتنعة   االستمرارية وهي    مبدأحسب  في نشاطها    ة على االستمرار  قامت اإلدارة بإجراء تقدير لقدرة المجموع     
 جوهريـة   معلومـات باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية          . لديها المصادر لالستمرار بأعمالها في المستقبل     

يتواصـل  ولـذلك،   . سـتمرارية حسب مبـدأ اال   في نشاطها    االستمراريمكن أن تلقي بشك كبير حول قدرة المجموعة على          
  .تحضير البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية

  
    الماليةالموجودات

  : تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند التثبيت األولي حسب الفئات التالية
  
   االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة-
  .دلة من خالل بيان األرباح والخسائرفي أسهم وسندات مصنفة بالقيمة العاستثمارات  اال-
   أقساط  ائتمان وقروض وسلفيات-
   االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق-
  المعدة للبيع اتستثمار اال-
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دلـة مـن خـالل بيـان األربـاح          في أسهم وسندات مصنفة بالقيمة العا       المحتفظ بها للمتاجرة واستثمارات    ستثماراتاال 

  والخسائر
تمثل استثمارات أسهم وسندات تلك االستثمارات المستحوذة أو التي يتم شراؤها أساساً لتحقيق أرباح من تقلبـات األسـعار                   

إن القيمة العادلة لالستثمارات تحت هذا التصنيف يمكن قياسها بصورة معقولة وأن األرباح والخـسائر     . على المدى القصير  
  .ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة يتم ادراجها في بيان اإليرادات المجمع في الفترة التي ظهرت خاللهاال
  

يتم إدراج استثمارات أسهم وسندات في البدايةً بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة وتشمل كافـة تكـاليف الـشراء المرتبطـة                    
  .باالستثمار

  
ـ سهم واأليتم إدراج استثمارات .  العادلةبالقيمة المحتفظ بها للمتاجرة     األسهميتم قياس   بعد التثبيت األولي،     سندات بالقيمـة  ال

في حالة عـدم تـوفر قيمـة        . العادلة والتي تحتسب بناًء على آخر سعر طلب لألسهم المدرجة في األسواق المالية المعتمدة             
 مع سعر السوق ألداة مالية مماثلة أو مشابهة بشكل جـوهري            سوقية لهذه االستثمارات، يتم احتساب القيمة العادلة بالمقارنة       

يتم .  لألداة التي يتم تقييمها أو باستخدام طريقة التدفقات النقدية أو نماذج تسعير الخيارات أو أية طريقة تقييم أخرى معتمدة                  
د خصم أي انخفـاض جـوهري فـي         إدراج االستثمارات المالية التي ال يمكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة بع            

  .قيمتها
  

يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة كاستثمارات في أسهم وسندات ضمن                 
ـ         . بيان اإليرادات لتلك الفترة التي طرأ فيها التغير        ة مـن   يتم إدراج األرباح الموزعة والفوائد واإليرادات األخـرى المتحقق

  .في بيان اإليرادات المجّمع االستثمارات في أسهم وسندات
  

  أقساط  ائتمان وقروض وسلفيات 
إن القروض والذمم المدينة التي ليست موجودات مالية مشتقة ولديها جدول دفعات ثابتة أو محددة والتي ليست متداولة فـي                    

الئتمان والقروض والسلفيات بالمبلغ اإلجمالي المستحق      يتم احتساب أقساط ا   . السوق تسمى أقساط ائتمان وقروض وسلفيات     
من العمالء ناقصاً أي مخصص مطلوب النخفاض القيمة استناداً إلى مراجعة كافة المبالغ القائمة في نهاية السنة متـضمناً                   

وض تعتمد المجموعة سياسة تقضي برصد مخصصات محددة مقابـل أقـساط االئتمـان والقـر              . اإليرادات غير المكتسبة  
يتم حذف أقساط االئتمان والقروض والسلفيات . والسلفيات المقدمة للعمالء التي تعتبرها اإلدارة أرصدة مشكوك في تحصيلها   

  .فقط في حالة استنفاذ اإلدارة لكافة السبل الممكنة السترداد هذه المبالغ
  

ل على وجود خسائر محتملة ضـمن       إن مخصص االنخفاض في قيمة القروض يغطي أيضاً الخسائر حينما يكون هناك دلي            
تم تقدير خسائر مكونات محفظة القروض بنـاًء علـى الخبـرات            . مكونات محفظة القروض في تاريخ بيان المركز المالي       

  .السابقة للخسائر والتي تعكس المناخ االقتصادي الذي يعمل فيه المقترضون
  
  االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق 

 المصنفة على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق تمثل موجودات ذات دفعات ثابتة أومحددة بتواريخ استحقاق                إن االستثمارات 
يتم قياس تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة باسـتخدام        . ثابتة والتي يكون لدى المجموعة نية االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق         

  .فاض في القيمةطريقة سعر الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص االنخ
  
  المعدة للبيع اتستثماراال 

إن الموجودات المالية المعدة للبيع هي غير مشتقات، إما مصنفة ضمن هذه الفئة أو غير مصنفة كاستثمارات أسهم وسندات                   
تثمارات بعد التثبيت األولي، يتم إدراج االس     . أو أقساط ائتمان وقروض وسلفيات أو استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق          

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة بالرجوع إلى األسعار             . المعدة للبيع بالقيمة العادلة   
المتداولة في األسواق المالية وفقاً لسعر اإلقفال بتاريخ إعداد التقرير المالي المعدل العتبارات نقـص الـسيولة والتكـاليف                   

  .زمة لتحقق قيمة األصلاالخرى الال
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عندما تكون هذه االستثمارات غير مدرجة في سوق نشط، أو يتم تداولها بصورة محدودة أو إذا كانت غير مدرجة فـي أي                      
تثمارات بالرجوع إلى القيمة السائدة في السوق ألداة مالية مماثلة أو           من األسواق المالية، يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االس        

شبيهة لها بشكل جوهري أو باستخدام عوامل الربح، التدفقات النقدية والمضاعفات المتعددة التي تأخذ بعين االعتبار عوامل                 
ستثمارات إذا كـان هنـاك مفاوضـات    مماثلة مستخدمة في عمليات دمج وشراء تمت حديثاً، أو بمبلغ البيع المتوقع لهذه اال      

  .يتم إدراج االستثمارات التي ال يمكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في قيمتها .للشراء
  

ـ                    ي يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغّيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المعدة للبيع ضمن حقوق الملكيـة ف
أما عندما تقوم الشركة ببيع االستثمار فإنه يتم إظهار أي ربـح أو خـسارة تـم                 . حساب احتياطي إعادة تقييم االستثمارات    

  .إدراجها سابقاً في حقوق الملكية في بيان اإليرادات المجّمع للسنة
  

ه يتم تحويل صافي األربـاح أو       عند حصول انخفاض في قيمة أحد األصول المالية أو عندما يتم تحديد قيمة االنخفاض، فإن              
الخسائر المتراكمة والتي سبق إدراجها في بيان حقوق الملكية المجّمع المتعلقة بذلك االستثمار إلى بيان اإليرادات المجّمـع                  

  .لتلك السنة
  

تياطي إعـادة   إن عكوسات خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً ال تسجل من خالل بيان اإليرادات وإنما كزيادة في اح                 
  .تقييم االستثمارات حتى يتم تحقيقها

  
  المطلوبات المالية

  :تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية عند التثبيت األولي حسب الفئات التالية
  مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  •
 قروض وسلفيات •
 .يمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن التحوط الفعل •

  
  .يتم تثبيت المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة

  
تشتمل المطلوبات المالية لدى الشركة على دائنون تجاريون ودائنون آخرون وسحب على المكشوف من البنوك وقـروض                 

س القـروض   يتم استخدام طريقة سعر الفائدة الفعلية بخـصوص قيـا         . وسلفيات وعقود ضمانات مالية وأدوات مالية مشتقة      
  .والسلفيات في وقت الحق

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة

تعتبر الشركة زميلة عندما يكـون      . يتم إدراج االستثمارات في الشركات الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية المحاسبية           
 ، يـتم    لملكية المحاسـبية  طريقة حقوق ا  وفقاً ل  .للمجموعة تأثير جوهري عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك          

إدراج االستثمار في الشركة الزميلة في بيان المركز المالي بالتكلفة مضافاً إليها حصة المجموعة من التغيرات في صـافي                   
تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن المبلغ المدرج لالستثمار وال يتم           . موجودات الشركة الزميلة بعد تاريخ الشراء     

  .إطفاؤها
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  الشهرة
التي (يتضمن ذلك األصول المحققة والتي يمكن تحديدها        . يتم احتساب مجموعات األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية       

)  الهيكلة المـستقبلية   التي تشمل اإللتزامات المحتملة وتستثني إعادة     (والمطلوبات  ) تشمل سابقا األصول المعنوية غير المثبتة     
يتم إدراج الشهرة مبدئياً بالتكلفة باعتبارها الفائض في تكلفة الشراء على صافي القيمـة              . لألعمال المستحوذة بالقيمة العادلة   

يتم قياس الـشهرة    . العادلة لحصة الشركة من الموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشتراة والتي يمكن تحديدها           
يتم اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة سنوياً أو بفترة أقـل           . بالتكلفة ناقصاً أية خسائر متراكمة نتيجة انخفاض القيمة       الحقاً  

  . من ذلك عند وجود أية أحداث أو تغيرات تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الشهرة
  

  الموجودات الثابتة واالستهالك
  بطريقة القسط الثابت يتم استهالك الموجودات الثابتة .  اقصاً االستهالك المتراكميتم إدراج الموجودات الثابتة بسعر التكلفة ن

  :كما يلي المقدرة الستعمالها اتعلى أساس الفتر
  

   سنوات٥ – ١  أثاث وتحسينات على مباني مستأجرة
   سنوات٣  ةليآاسب ومعدات مكتبية وح

   سنوات٤  سيارات
  سنة٤٠  عقارات

  
   الماليةانخفاض قيمة الموجودات غير

في حالة وجـود    .  بأن أحد األصول قد انخفضت قيمته      اكان هناك مؤشر  ما  تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير بتقييم  إذا         
 نخفاض في القيمة ، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل للتحـصيل          السنوي لال ختبار  االأو عندما يتوجب إجراء     هذا المؤشر   

القيمة العادلـة   القيمة األعلى ما بين     لوحدات التي تولد النقد يمثل       من ا  ألصل أو   من ا بل للتحصيل   إن المبلغ القا  . ألصلا من
عندما يزيد المبلغ المدرج لألصل أو الوحدات التي تولد النقد عن المبلغ            . القيمة المستخدمة له   لألصل ناقصاً تكاليف للبيع و    

  . خفيض قيمته إلى المبلغ القابل للتحصيلالقابل للتحصيل، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم ت
  

وفي تقييم القيمة المستخدمة، فإن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة العائدة لألصل يتم تخفيضها إلى القيمة الحالية باسـتخدام     
تحديد القيمة العادلـة  عند . لألصلالراجعة أسعار الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر        

 الـسوق   متعدد أو أسـعار   التقييم  التقييم بطرق أخرى كال   هذا  تأييد  يتم  . لبيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب     اناقصاً تكاليف   
  .مؤشرات  للقيمة العادلةما توفر من متداولة أو السهم بالنسبة لأل

  
فيما إذا كان هناك مؤشر بأن خسائر االنخفـاض       للتأكد   بقية األصول  إجراء تقييم بتاريخ إعداد التقارير    باستثناء الشهرة، يتم    

في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقـدير المبلـغ القابـل              . المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها       
ابقاً فقط إذا كان يوجد تغيير في       يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة س       . لنقدل ةولدالملالسترداد لألصل أو الوحدات     

إن عكـس خـسائر     . االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد منذ تثبيت آخر خسائر االنخفاض فـي القيمـة              
تـسجل  لم  كما لو   االنخفاض في القيمة محدود لكي ال يتجاوز المبلغ  القابل لالسترداد المبلغ المدرج  بعد تنزيل االستهالك                  

  . المجمعيتم تثبيت عكس خسائر االنخفاض في القيمة في بيان اإليرادات. في السنوات السابقة سائر انخفاض في القيمةأية خ
  

  .ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية
  

   اإليراداتتحقق
الفعلي لألصل المالي يتم إدراجها باستخدام طريقة العائد باإلضافة إلى الرسوم التي تعتبر جزءاً من العائد   الفوائد   إن إيرادات 

  . تعليق تحقق إيرادات الفوائد عندما تصبح القروض منخفضة القيمةيتم. الفعلي إال إذا كان مشكوكاً في تحصيلها
  

مـستخدم  يتم إدراج الفوائد النظرية عن القروض والموجودات المالية األخرى التي انخفضت قيمتها على أسـاس الـسعر ال          
تتحقق .  يتم إدراج إيرادات الرسوم االخرى عند تقديم الخدمات        .لخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية الصافية       
   .أرباح األسهم عندما يصبح من حق الشركة استالم الدفعات

  
  المخصصات 

سائدة وااللتزامات التعاقديـة وبـرامج التعويـضات        يتم تكوين مخصصات للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقاً للقوانين ال         
  .يتم إدراج هذه المبالغ ضمن ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى. األخرى المعتمدة من قبل إدارة المجموعة

  
 على المجموعة نتيجة حدث سابق وتكون عملية سـداد          )قانوني أو تبعي  (يتم إدراج المخصصات األخرى عند وجود التزام        

  .ملة ومبلغ االلتزام قابل للتحديدااللتزام محت
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 ١٦

  
   )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   .٢
  

   األدوات الماليةمشتقات 
تـدرج  . تثبت األدوات المالية المشتقة في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة                

أو خسائر  إن أية أرباح. ة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة المشتقات كموجودات عندما تكون القيم    
  . ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات خالل السنة تؤخذ مباشرة إلى بيان اإليرادات

  
 اتفاقيات اعادة الشراء واعادة البيع 

واألسهم المباعة وفقا التفاقيات اعـادة الـشراء يـتم          ) فاقيات إعادة الشراء  ات(إن األسهم المشتراة وفقا التفاقيات اعادة البيع        
يتم تنفيذ هذه الصفقات حسب االتفاقيات النموذجية المطبقة من قبل العاملين والمشاركين في             .  التعامل معها كصفقات تمويل   

قابة المخاطر االئتمانية المحددة من قبـل       ويتم تنفيذ هذه الصفقات مع األطراف المقابلة خضوعاً الجراءات ر         . السوق المالي 
وعكس ذلك في حالة اتفاقيات إعادة الشراء فإن النقد المدفوع يتم شطبه وتسجل ذمة مدينة مقابلة تشمل الفوائـد                   . المجموعة

. جاعهاالمستحقة في بيان المركز المالي تحت بند الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى مما يثبت حق المجموعة في استر                 
وفي حالة اتفاقيات إعادة الشراء فإن النقد المستلم ويشمل الفوائد المستحقة يتم تثبيته في بيان المركز المالي مع التزام مقابل                    

إن األسهم والسندات المستلمة حسب اتفاقيـات إعـادة شـراء معكوسـة             ). الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى    (إلعادته  
سلّمة حسب اتفاقيات إعادة شراء ال يتم تثبيتها في أو شطبها من بيان المركـز المـالي إال إذا كانـت                     واألسهم والسندات الم  

  .  المخاطر والمكافآت بخصوص الملكية تم الحصول عليها أو التخلي عنها
  

  معامالت تسدد باألسهم 
م، حيث يقدم الموظفون الخدمات مقابل      في المجموعة يستلمون مكافآت باألسه    ) من ضمنهم المدراء التنفيذيين   (إن الموظفين   

  ").معامالت تسدد بحقوق الملكية("حصولهم على حقوق تملك أسهم 
  

  معامالت تسدد بحقوق الملكية 
يتم تحديد  . إن تكلفة المعامالت التي تسدد باألسهم مع الموظفين يتم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلة بتاريخ منح المكافآت                

  .١٩استخدام نموذج تسعير مناسب، تفاصيل إضافية تم بيانها في إيضاح رقم القيمة العادلة ب
  

يتم تثبيت تكلفة المعامالت التي تسدد باألسهم مع الموظفين، باإلضافة للزيادة المقابلة في الحقوق، على مدى الفتـرة التـي                    
إن المصروف المتراكم المثبت عـن      "). منحتاريخ ال ("أنجزت فيها شروط األداء وتنتهي بتاريخ استحقاق المكافأة للموظفين          

معامالت التسديد باألسهم بتاريخ كل تقرير حتى تاريخ المنح، يعكس المجال الذي انتهت فيه فترة المنح والتقـدير األمثـل                    
يسجل إن المبلغ المصروف أو المحول إلى بيان اإليرادات للسنة          . للمجموعة لعدد أدوات الحقوق التي سيتم منحها في النهاية        

لـم يـتم    . ويمثل الحركة في المصروف المتراكم المثبت في بداية ونهاية السنة         " رواتب ومستحقات إضافية للموظفين   "تحت  
  .تثبيت أي مصروف للمكافآت التي لم تمنح في النهاية

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تستند المبالغ المستحقة   .  الوافدين ية الخدمة للموظفين  تقوم المجموعة بتكوين مخصصات للمبالغ الواجبة الدفع لقاء مكافأة نها         
يؤخـذ  . الدفع عن هذه المزايا على الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعاً إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة                 

  .مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه المزايا على مدى فترة الخدمة
  

 في صندوق تقاعد تم تأسيسه      تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين     جموعة مساهمات بخصوص الموظفين المواطنين، تقدم الم    
.  و ١٩٩٩ فـي    ٧طبقا لقانون دولة المارات العربية المتحـدة عـدد           من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية      

  .تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات والتي تحّمل للمصاريف عند استحقاقها
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 ١٧

  
   )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   .٢
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
المجموعة يتم قياسها باسـتخدام العملـة الرئيـسية فـي البيئـة             شركات  البنود المدرجه في البيانات المالية من كل من         ان  

 دولة االمـارات العربيـة       المجمعة بدرهم  ليةتعرض البيانات الما  ").  المستخدمة العملة ("فيها الشركة عمل  تاالقتصادية التي   
  .والتي هي العملة المستخدمة لدى شعاع كابيتالالمتحدة 

  
 بموجب   إلى الدرهم  فيتم تحويلها بيان المركز المالي     بالعمالت األجنبية في تاريخ       النقدية أما الموجودات والمطلوبات المالية   

 الـصرف   سعريتم إظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيير في          . ليبيان المركز الما  تاريخ  أسعار الصرف السائدة في     
  .اإليرادات المجّمعضمن بيان 

  
. يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة عند التجميع باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقرير المالي               

 تدرج فروقات العمالت االجنبية الناتجة عن تجميع        .لتلك السنة صرف  ويتم تحويل نتائج عملياتها باستخدام متوسط أسعار ال       
  .البيانات المالية و المحاسبة على أساس حقوق الملكية مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة

  
ملة و المتعلق بتلك العملية األجنبية المحددة و المثبت ضمن اإليرادات الشا عند بيع منشأة أجنبية فإن المبلغ اإلجمالي المؤجل

  .المتجمع في بند منفرد من حقوق الملكية يتم تثبيته في بيان اإليرادات كجزء من ربح أو خسارة البيع
  

  النقد و ما يعادله
من تـاريخ    يوم   ٩٠ خالل   التي تستحق  الماليةواالستثمارات قصيرة األجل في أدوات األسواق       بالنقد  يتمثل النقد وما يعادله     

  .بيان التقرير المالي
  

  م الخزينةأسه
لم . من حقوق الملكية وتحتسب على أساس المعدل المتوسط للتكلفة        ) أسهم الخزينة (يتم إقتطاع استثمارات األسهم المستحوذة      

  .يتم تسجيل أية خسائر أو أرباح في بيان اإليرادات عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التابعة للمجموعة
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 ١٨

  
  دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .٣
  
  : أسلوب التقييم حسبالتسلسل الهرمي التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية  المجموعة ستخدمت

  ة ؛ماثل ممطلوبات ألصول أو ةفي أسواق نشط مدرجة غير معدلةأسعار : ١ الصنف -
 يمكن مالحظتها،    المسجلة التي  مة العادلة مدخالت لها تأثير كبير على القي      تستعمل   ب تقييم أخرى  يلاأس : ٢ الصنف -

  إما بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ 
لى بيانات يمكـن    عال تستند   المسجلة التي   ب تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة          يلاأس : ٣ الصنف -

  .السوق في مالحظتها
  

   :حسب تصنيفهاة  المالية المسجلة بالقيمة العادللألصوليبين الجدول التالي تحليال 
 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  المجموع  ٣ صنف  ٢ صنف  ١ صنف  
      صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في           

 استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلـة      
  ٨٨,٦٨٣ -  ٨٨,٦٨٣ -  األرباح و الخسائر من خالل

  ١٦,٣٠٦  ١٦,٣٠٦ - -  استثمارات معّدة للبيع
       أخرىاستثمارات

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلـة      
  ١٥٦,٤٧٤  ١٣,٠٥١  ١١٤,٢٩٩  ٢٩,١٢٤  األرباح و الخسائر من خالل

  ١٤٠,٤٣٣  ٩٠,٨٢٢  ١٥,٤٢٧  ٣٤,١٨٤  استثمارات معّدة للبيع
  ٤٠١,٨٩٦  ١٢٠,١٧٩  ٢١٨,٤٠٩  ٦٣,٣٠٨  
  

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
  المجموع  ٣ صنف  ٢ صنف  ١ صنف  
      اديق مدارة من شعاعصناستثمارات في           

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلـة      
  ٩٦,٧٩٩ -  ٩٦,٧٩٩  -  األرباح و الخسائر من خالل

  ٦٢,١٢٨  ٤٥,٣٥٢   ١٦,٧٧٦  -  استثمارات معّدة للبيع
       أخرىاستثمارات

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلـة      
  ٣١٨,٧٦٤  ١٩٦,٠٦٣   ٦٦,٤٦٩  ٥٦,٢٣٢  األرباح و الخسائر من خالل

  ١٥٩,٩٧٩  ١٣٠,٣٦٨   ٢٨,١٤٧   ١,٤٦٤   استثمارات معّدة للبيع
   ٦٣٧,٦٧٠  ٣٧١,٧٨٣   ٢٠٨,١٩١   ٥٧,٦٩٦  
  
  

  القيمة العادلةب المالية المسجلة األصول
تـشمل  . ساليب التقييم  باستخدام أ   القيمة العادلة  حسب لألدوات المالية التي يتم تسجيلها       لتحديد القيمة العادلة  فيما يلي وصف    

  .المجموعة وهي إفتراضات قد يقوم بها أي مشارك في السوق عند تقييم األدواتفتراضات إهذه التقديرات 
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 ١٩

  
  )تتمة (القيمة العادلة لألدوات المالية  .٣
  

  )مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر(استثمارات 
 بإستعمال أسعار األســواق النـشـطة أو        قيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر     المدرجة حسب ال  يتم تقييم اإلستثمارات    

 األسـهم    مدرجـة و صـناديق     تشمل هذه الفئة صناديق   و. بيانـات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق     تضمن  تقنيات تقييم ت  
 .ر ملحوظة في الـسوق    بيانات ملحوظة و غي   على اساس    مقيمة   مدرجة التي تستثمر في أصول هي بدورها      الالخاصة غير   

 في  ة، أسعار صرف العمالت األجنبية والحرك     باألسواق النشطة   األسهم  تتكون البيانات الملحوظة بالسوق من أسعار تداول        
األداء المالي المتوقـع فـي المـستقبل،        بتشمل االفتراضات المتعلقة    الملحوظة ف غير  أما البيانات   . مؤشرات أسواق األسهم  
  .يولة في السوقومعدالت الخصم و الس

  
   للبيع استثمارات معّدة

  و  مدرجـة وغيـر مدرجـة       أسهم من باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكون        المقيمة للبيع    معّدةالمالية  الستثمارات  إن اال 
مزيج من بيانات ملحوظة و غير ملحوظـة        هذه األصول باستخدام     تقدر قيمة    .سوقالفي   مدرجةصناديق أسهم خاصة غير     

تشمل افتراضات بخـصوص األداء المـالي المـستقبلي، والمخـاطر،     في السوق ملحوظة  الالمدخالت غير   إن   . السوق في
  . فيها الجغرافي للشركة المستثمرالموقعصناعة والواالفتراضات االقتصادية المتعلقة ب

  
  ٢ و الصنف ١ بين الصنف  المالية بالقيمة العادلةاألصولحركة 

  .٢ و الصنف ١ويل أي من األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة بين الصنف لم يتم خالل السنة تح
  

  األدوات المالية بالقيمة العادلةمن  ٣ الصنفحركة 
تبلغ القيمة الدفترية لهذا األصـل      . ٢ إلى الصنف    ٣قامت المجموعة خالل السنة بتحويل تصنيف أحد األصول من الصنف           

 كان بسبب توفر بيانات ملحوظة في السوق جرى اسـتخدامها لتقيـيم   ٢ إلى ٣صنف إن سبب التحويالت من ال .٧٧,١١٩
  .األصل

 
  : القيمة العادلة حسب من األصول المالية التي يتم تسجيلها ٣ الصنف حركةيبين الجدول التالي 

  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  

  رصيد في ال
 ٢٠١٠ يناير ١

  )خسائر/(أرباح
 مدرجة ضمن 
  اإليرادات

 )خسائر/(أرباح
مدرجة ضمن 
  مشتريات  حقوق الملكية

إعادة / بيع
  تصنيف

تحويالت 
) إلى/(من

  المستويات
  ٢ و١ 

  الرصيد في
 ديسمبر ٣١

٢٠١٠  
                

       صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 
  ١٦,٣٠٦  - (٣٢,٤٥٣)  -  ١١,٦٨٠ (٨,٢٧٣)  ٤٥,٣٥٢  استثمارات معّدة للبيع

          أخرىاستثمارات
ت مدرجة حسب القيمة العادلـة      استثمارا

  ١٣,٠٥١ (٧٧,١١٩) (٩٧,٩٣٦)  -  -  (٧,٩٥٧)  ١٩٦,٠٦٣  األرباح و الخسائر من خالل

  ٩٠,٨٢٢  - (٤٤,٦٩٣)  ٨,٤٠٧ ٩,٤٥٧ (١٢,٧١٧)  ١٣٠,٣٦٨  استثمارات معّدة للبيع
  ١٢٠,١٧٩ (٧٧,١١٩)(١٧٥,٠٨٢)  ٨,٤٠٧  ٢١,١٣٧ (٢٨,٩٤٧)  ٣٧١,٧٨٣  
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٠

  
  )تتمة ( لألدوات الماليةالقيمة العادلة  .٣
  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
  

  رصيد في ال
 يناير ١

٢٠٠٩  

  )خسائر/(أرباح
 مدرجة ضمن 
  اإليرادات

 )خسائر/(أرباح
مدرجة ضمن 
  مبيعات  مشتريات  حقوق الملكية

تحويالت 
) إلى/(من

  المستويات
  ٢ و١ 

  الرصيد في
 ديسمبر ٣١

٢٠٠٩  
                

       صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 
استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة     

  -  -  -  -  -  -  -  األرباح و الخسائر من خالل

  ٤٥,٣٥٢  -  -  ٨,٤٥٠  ٦٥٨ (٩٥٤)  ٣٧,١٩٨  استثمارات معّدة للبيع
          أخرىاستثمارات

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة     
  ١٩٦,٠٦٣ (١٤,٧٣٨)   -  ١٠,٧٨٦  - (٧٥,٣٠٩)  ٢٧٥,٣٢٤  األرباح و الخسائر من خالل

 ١٣٠,٣٦٨   - (٤٠,٦٧١)  ٦,٩٠٧ (١١,٥٤٢) (٣,٤٠١)  ١٧٩,٠٧٥  استثمارات معّدة للبيع
  ٣٧١,٧٨٣ (١٤,٧٣٨) (٤٠,٦٧١)  ٢٦,١٤٣ (١٠,٨٨٤) (٧٩,٦٦٤)  ٤٩١,٥٩٧  
  
  

  :الصنف الثالث والمدرجة ضمن بيان اإليرادات تتكون مما يلياألدوات المالية األرباح و الخسائر الناتجة من 
  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
   ديسمبر٣١  

٢٠٠٩  
       صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 
  -   (٨,٢٧٣)  خسائر محققة

 (٩٥٤)    -  خسائر غير محققة
       أخرىاستثمارات

 ٤,١١٣   (١٢,٠٥٥)  محققة أرباح)/ خسائر( 
 (٨٢,٨٢٣)   (٨,٦١٣)  خسائر غير محققة

  (٢٨,٩٤١)   (٧٩,٦٦٤) 
  
  

  ٣ الرئيسية على القيمة العادلة لألصول المالية من الصنف تأثير تغيرات أإلفتراضات
 باستخدام االفتراضات البديلة الممكنة المعقولـة حـسب         ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة لألدوات من الصنف           

  :صنف األداة
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  

  القيمة الدفترية
تأثير اإلفتراضات  

  عقولةالبديلة الم
  

  القيمة الدفترية
تأثير اإلفتراضات 
 البديلة المعقولة

        صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 
 ١٢,٠١٣ ٤٥,٣٥٢    ٣,٢٦١  ١٦,٣٠٦  استثمارات معّدة للبيع

         أخرىاستثمارات
استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من      

 ٢١,٧٩٨ ١٩٦,٠٦٣    ٣,٢٦٣  ١٣,٠٥١  األرباح و الخسائر خالل

 ٢٨,١٥٥  ١٣٠,٣٦٨    ١٨,١٦٤  ٩٠,٨٢٢  استثمارات معّدة للبيع
  ٦١,٩٦٦  ٣٧١,٧٨٣    ٢٤,٦٨٨  ١٢٠,١٧٩ 



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢١

  
  )تتمة (القيمة العادلة لألدوات المالية  .٣
  

 األساسية على النحـو      غير الملحوظة  تعديل المدخالت ة قامت المجموعة ب   معقولالمن أجل تحديد االفتراضات البديلة الممكنة       
  :لتاليا

من خالل زيادة وانخفاض القيمة العادلة لـألداة        الخسارة   احتماالت التخلف و   قامت المجموعة بتعديل   :سندات الدين  -
  . ٪٢٥بنسبة 

افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من البدائل المعقولـة         قامت المجموعة بتعديل     :قيداصنفي ال استثمارات   -
  .خصائص كل استثمارتأثير التعديل حسب مدى يختلف . الممكنة

  
 القيمة العادلة فـي البيانـات        مسجلة حسب  ألدوات المالية التي ليست   لالقيمة الدفترية والقيمة العادلة     بين  في ما يلي مقارنة     

  :غير الماليةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات هذا الجدول ال يشمل . المالية
  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية    القيمة العادلة  دفتريةالقيمة ال  

  الموجودات المالية
        

 ٥٤٣,٤٥٩ ٥٤٣,٤٥٩    ٣٩٧,١٤٩  ٣٩٧,١٤٩   نقد وودائع لدى البنوك
  ١٠١,٠٣٤   ١٠١,٠٣٤     ٢٤,٩٦٤   ٢٤,٩٦٤   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
  ٨١٠,٦٩٨  ٨١٠,٦٩٨    ٦٠٥,٢٩٥  ٦٠٥,٢٩٥   أقساط ائتمان وقروض وسلفيات

 ١٦,٣٨٣ ١٦,٣٨٣    ٦٥,٤٤٢  ٦٥,٤٤٢   صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 
  ٤٦١,٢٦٦  ٤٦١,٢٦٦    ١٨٦,٦٧٧  ١٨٦,٦٧٧    أخرىاستثمارات في شركات زميلة

 أخرى محتفظ بهـا لتـاريخ       استثمارات
 ٥٢,٨٩١  ٨١,٢٠٨    ٩٢,٤٩٩  ٨٠,٩١٧   االستحقاق

  ١,٩٨٥,٧٣١ ٢,٠١٤,٠٤٨   ١,٣٧٢,٠٢٦ ١,٣٦٠,٤٤٤ 

  
  المطلوبات المالية

   
 

  

 

 

  ٤٢٣,٦٩٧  ٤٢٣,٦٩٧    ١٣٣,٩٣١  ١٣٣,٩٣١   بنوك دائنة
  ٤١٦,٢١١   ٤١٦,٢١١     ١٢٨,٩٢٠   ١٢٨,٩٢٠   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ٥٩,٥٦٦  ٥٩,٥٦٦    ١٤٣,٩٥٨  ١٤٣,٩٥٨   ديون متوسطة األجل
   ٨٩٩,٤٧٤   ٨٩٩,٤٧٤     ٤٠٦,٨٠٩   ٤٠٦,٨٠٩  
  
  
  
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٢

  ادارة المخاطر المالية .٤
  

  المقدمة
قياس ومراقبة مستمرة، خاضعة لحـدود        و إن المخاطر المتأصلة المتعلقة بأنشطة المجموعة مدارة من خالل عملية تعريف          

التـي تـشمل    (تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الـسوق          . المخاطر وأساليب مراقبة أخرى   
 .، كما أنها معرضة إلى المخاطر التشغيلية) الفائدة، مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهممخاطر أسعار

  
  هيكل ادارة المخاطر

يدرك مجلس اإلدارة أهمية    . يعتبر مجلس اإلدارة مسؤول بشكل تام عن تحديد ومراقبة المخاطر المتعلقة بأنشطة المجموعة            
  .خاطر لدى المساهمإدارة المخاطر بالتوازي مع درجة الم

إن السلطة إلنشاء قوانين واسعة لدى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان والسيولة والسوق تم تفويضها للجنة الحوكمة ولكـل                 
يتم اإلشراف عليها من طرف لجنة المخاطر لـضمان التقيـد بقـوانين             المجموعة  شركة تابعة ولكن المخاطر الواسعة لدى       

  .المجموعة الواسعة
  

  ر االئتمانمخاط
مخاطر حدوث خسائر بسبب التخلف عن الدفع تتم مراقبتها بتطبيـق الموافقـات االئتمانيـة ومراقبـة                 مخاطر االئتمان او    

لجنـة  يتم وضع األنظمة للحد من التعرض للمخاطر االئتمانية بواسطة مجلس اإلدارة وتوكل المسؤولية إلـى                . اإلجراءات
بصورة يومية فإن الحدود الشاملة والـصالحيات والتركيـزات         . ال واالستراتيجية  لوضع األنظمة الخاصة باألعم    الحوكمة

  .ومتطلبات الضمان يتم مراقبتها وإدارتها بصورة مستقلة من قبل إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة
  

خفيض أليـة  بمراجعة دورية لوضع الذمم المدينة والموافقة على التعرضات والمخصصات وخطوات الت          المخاطر  تقوم لجنة   
  . أرصدة مشكوك في تحصيلها

  
  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي قبل األخذ في الحسبان أية ضـمانات وتعزيـزات                   
  : ائتمانية أخرى، مدرج أدناه

 إجمالي الحد األقصى إجمالي الحد األقصى  
 رضللتع للتعرض  
       ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  

  ٥٤٣,٤٥٩  ٣٩٧,١٤٩  نقد وودائع لدى البنوك
  ١٠٩,١٨٦  ٣٩,٢٧٩  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
   ٨١٠,٦٩٨  ٦٠٥,٢٩٥   أقساط ائتمان وقروض وسلفيات

     استثمارات أخرى
   ٤٥,٠٠٩   ٢٤,٨٤١   األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل

 ————————    ٨١,٢٠٨   ٨٠,٩١٧   استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  ١,٥٨٩,٥٦٠    ١,١٤٧,٤٨١   المجموع

 ════════════ 
 ٢٥٥,٨٧٢  ٤٥,٠٩٤   مطلوبات محتملة

 ————————  ٣٥٧,٨٨٠ ١٦٢,٧٩٠  التزامات
 ————————  ٦١٣,٧٥٢   ٢٠٧,٨٨٤   المجموع

 ════════════   ٢,٢٠٣,٣١٢    ١,٣٥٥,٣٦٥   ض لمخاطر االئتمانمجموع التعر



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٣

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

 المناطق الجغرافية حسب  للمجموعة المالييل الوضعيمكن تحل، ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرىأي االعتبار  في األخذقبل 
  :التالية 

 
  

االمارات العربية 
  المتحدة

دول مجلس 
 التعاون 
  الخليجي
  األخرى

الشرق األوسط 
  وشمال إفريقيا
  األخرى

أميركا 
  أوروبا  الشمالية

  آسيا
  المجموع  أخرى

 ٣٩٧,١٤٩  -٤,٧٠٠  ٥,٨٨٩ ٧,٨٦٣ ٣,٢٣٦ ٣٧٥,٤٦١   نقد وودائع لدى البنوك
 ٣٩,٢٧٩  ٤٢٨١٥ - ٥,٧٠٧ ٢,٨٧٢ ٣٠,٢٥٧   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ٦٠٥,٢٩٥  --  - ٤٠,٤١٦ ٩٤,٤٨٨ ٤٧٠,٣٩١   ان وقروض وسلفياتأقساط ائتم
 ١٧٠,٤٣١  --  - ٢٧,٢٦٤ ٩٠,٠٧٧ ٥٣,٠٩٠   صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 

 ١٨٦,٦٧٧  --  - - ٨٠,٨٥١ ١٠٥,٨٢٦    أخرىاستثمارات في شركات زميلة
 ٣٧٧,٨٢٤  ١١,٦٥٩١٠٣,٠٣٠  ١٣,٥٦٥ ٥,١٠٥ ١٤٨,٣١٣ ٩٦,١٥٢    أخرىاستثمارات

 ٤١,٩٠٧  --  - ٤,٠٤١ ٣,٥٤٨ ٣٤,٣١٨   موجودات ثابتة
 ١٠٣,٧٩٤  --  - - - ١٠٣,٧٩٤   شهرة

 ١,٩٢٢,٣٥٦ ١٦,٧٨٧١٠٣,٠٤٥ ١,٢٦٩,٢٨٩٤٢٣,٣٨٥٩٠,٣٩٦١٩,٤٥٤  ٢٠١٠ ديسمبر٣١ -إجمالي الموجودات
                
   ٢,٨٤٩,٧٠٢    ١١٠,٣٨٢   ٧٤,٩٣٧   ٧٠,٤٣٧    ١٥٥,٥٢٧   ٨١٠,٦٦٣    ١,٦٢٧,٧٥٦  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ -جمالي الموجوداتإ

  
  الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

إن أنواع الـضمانات تـشمل بـشكل        . إن مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل           
  .واألوراق المالية السائلة، رهونات على األدوات المالية وحقوق الملكية الخاصةرئيسي النقد 

  
تراقب االدارة القيمة السائدة في السوق وتطلب ضمانات اضافية وفقا لالتفاقيات األساسية، كما تراقب القيمة السائدة في 

. مخصص خسائر االنخفاض الدائم في القيمةالسوق للضمانات التي حصلت عليها أثناء مراجعتها للحد المناسب من كفاية 
  .  تبرم المجموعة أيضا اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف المقابلة

  
يظهر الجـدول أدنـاه   . إن نوعية االئتمان للموجودات المالية تدار من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية       

  .ية استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني لدى المجموعةنوعية االعتماد حسب صنف الموجودات المال
  
  ٢٠١٠  ديسمبر٣١  
متأخرة أو   غير متأخرة وال منخفضة القيمة  

  منخفضة 
  

  المجموع  القيمة    فئة  فئة  
  الرئيسي  فرديا  المجموع  متوسطة  عالية  

  ٣٩٧,١٤٩  - ٣٩٧,١٤٩ - ٣٩٧,١٤٩  نقد وودائع لدى البنوك
  ٣٩,٢٧٩  - ٣٩,٢٧٩  ٣٩,٢٧٩ -  دينة أخرىذمم مدينة وأرصدة م

 ٨٣,٦٩٨٦٩٤,٧١٢ ٦١١,٠١٤٦١١,٠١٤-  أقساط ائتمان وقروض وسلفيات
 ٣٢,٣٦٠١٠٥,٧٥٨ ٧٣,٣٩٨٧٣,٣٩٨-  استثمارات أخرى

  ١١٦,٠٥٨١,٢٣٦,٨٩٨ ٣٩٧,١٤٩٧٢٣,٦٩١١,١٢٠,٨٤٠ 
  
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٤

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

  )تتمة(ية األخرى الضمانات والتعزيزات االئتمان
  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
متأخرة أو   غير متأخرة وال منخفضة القيمة  

  منخفضة 
  

  المجموع  القيمة    فئة  فئة  
  الرئيسي  فرديا  المجموع  متوسطة  عالية  

  ٥٤٣,٤٥٩  -  ٥٤٣,٤٥٩  -  ٥٤٣,٤٥٩  نقد وودائع لدى البنوك
  ١٠٩,١٨٦  -  ١٠٩,١٨٦  ١٠٩,١٨٦   -  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 ٨٤٨,٠٢٦ ١٢٦,٧٨٩  ٧٢١,٢٣٧  ٧٢١,٢٣٧  -    أقساط ائتمان وقروض وسلفيات

  ١٢٦,٢١٧  ٥٤,١٩٢  ٧٢,٠٢٥  ٧٢,٠٢٥   -  استثمارات أخرى
  ١,٦٢٦,٨٨٨   ١٨٠,٩٨١   ١,٤٤٥,٩٠٧   ٩٠٢,٤٤٨    ٥٤٣,٤٥٩   
  

هذا يـسّهل علـى   . تمان على مقاييس تقييم للمخاطر بصورة دقيقة ومماثلة عبر محفظة االئ          حفاظإن من سياسة المجموعة ال    
اإلدارة التركيز على المخاطر المطبقة ومقارنة تعرض االئتمان في كل قطاعات األعمال الجغرافيـة واإلقليميـة وقطـاع                  

إن نظام التصنيف مدعوم بتحليالت مالية متنوعة ممزوجة بمعلومات متعلقة بالسوق تم معالجتها من أجل تـوفير               . المنتجات
إن جميع التصنيفات الداخلية تم وضعها لتتالئم مع األصناف المختلفـة           . ياس مخاطر الطرف المقابل   المعلومات الرئيسية لق  

إن . يتم مراجعة تصنيفات المخاطر المعنية وتحديثها بصورة منتظمـة        . وهي مقتبسة وفقاً لسياسة التصنيف لدى المجموعة      
الفئة المتوسطة الموجودات التي لم تواجه أي إخفاق خـالل          موجودات الفئة العالية تمثل جميع الموجودات النقدية، كما تمثل          

  .فترة التسهيل
  

  :إن تحليل أعمار القروض المتأخرة والغير منخفضة القيمة حسب فئة الموجودات المالية هو كالتالي
 
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  أقل من  

   يوم٣١
   الى٣١
   يوم٩٠

   الى٩١
   يوم١٨٠

  أكثر من
  المجموع   يوم١٨٠

  
  ٧٧,٢٠٤  ٣٠,٧٠١  ٩,٨٤٧  ٢٤,١٠٢  ١٢,٥٥٤   وسلفيات ان وقروضأقساط ائتم

 
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
  أقل من  

   يوم٣١
   الى٣١
   يوم٩٠

   الى٩١
   يوم١٨٠

  أكثر من
  المجموع   يوم١٨٠

  
 ١٠٣,٩٥٨ - ١٨,٣٦٣ ٦٣,٩٤٧ ٢١,٦٤٨  وسلفيات أقساط ائتمان وقروض

  
  مخاطر السيولة

للحد من هذه   . من في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها          مخاطر السيولة هي المخاطر التي تك     
المخاطر قامت المجموعة بترتيب مصادر تمويل متنوعة، وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة الـسيولة        

  .بشكل يومي
  

لتزاماتها عند اسـتحقاقها، دون أن تواجه خسـائر غير مقبولــة  تهدف المجموعة الى أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء با   
وضعت لجنة األصول والمطلوبات حد أدنى لنسب السيولة ومتطلبـات        . ودون حدوث تأثير جوهري على عوائد رأس المال       

ـ   .  تضمن المجموعة التدفق النقدي المتوقع والسيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية         .الرصيد النقدي  تفظ بمحفظـة   كمـا تح
  .للموجودات السائلة قصيرة األجل لتغطية المتطلبات التي تتألف الى حد كبير من ايداعات قصيرة األجل مع مؤسسات مالية

  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٥

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
 

  )تتمة(مخاطر السيولة 
    

، رأس المال النقدي الفائض وصـافي       إن القياسات الثالثة األولية التي تستعملها المجموعة هي مخزون من األصول السائلة           
يتم تحديـد رأس    . تشمل األصول السائلة المبالغ النقدية وشبه النقدية، بما فيها األوراق المالية في السوق            . متطلبات التمويل 

 شهر وأية تـسهيالت غيـر       ١٢المال النقدي كإجمالي رأس مال المجموعة والمطلوبات الداخلية التي تستحق بعد أكثر من              
يستخدم رأس المال النقدي لتمويل متطلبات التمويل طويلة األجل وتـشـمل االسـتثمار فـي               . وبة من قبل المجموعة   مسح

إن صافي متطلبات التمويل هو األصول السائلة الالزمة لتمويل        . موجودات ثابتة ال الشـركات الشـقيقة واألسهم والسندات و    
  .التزامات النقد

  
 المحددة على أساس الفترة المتبقية لغاية       ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١لموجودات والمطلوبات كما في     يلخص الجدول التالي استحقاق ا    

، قامـت اإلدارة بتقـدير تـاريخ        *لموجودات التي ليس لديها تاريخ إستحقاق تعاقـدي       بالنسبة ل . تاريخ االستحقاق التعاقدي  
  :االستحقاق بناء على سيولة األصل وذلك كما يلي

  
  أقل من  

  أشهر٣
١٢-٣  
  هرأش

مجموع أقل 
  من سنة

٥-١  
  سنوات

  ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

  ٣٩٧,١٤٩   -   - ٣٩٧,١٤٩  ٤٣,٠٩٧  ٣٥٤,٠٥٢   البنوك نقد وودائع لدى
  ٣٩,٢٧٩   -   ١,٨٦٧  ٣٧,٤١٢  ٢٧,٤٦٢  ٩,٩٥٠   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
  ٦٠٥,٢٩٥   -   ١٠٠,٠١٧  ٥٠٥,٢٧٨  ١٩٠,٠٤٨  ٣١٥,٢٣٠   أقساط ائتمان وقروض وسلفيات

صـناديق مـدارة مـن      استثمارات في   
  ١٧٠,٤٣١   -   ١٥٤,١٢٥  ١٦,٣٠٦  ١٦,٣٠٦  -   *شعاع

  ١٨٦,٦٧٧   -   ٢٩,٩٨٠  ١٥٦,٦٩٧  ١٥٦,٦٩٧  -   * أخرىاستثمارات في شركات زميلة
  ٣٧٧,٨٢٤   -   ١٧٣,٥٨٧  ٢٠٤,٢٣٧  ٩٦,٦٠٩  ١٠٧,٦٢٨   * أخرىاستثمارات

  ٤١,٩٠٧   -   ٤١,٩٠٧  -  -  -   *موجودات ثابتة
  ١٠٣,٧٩٤   ١٠٣,٧٩٤   - -  -  -   *شهرة

  ١,٩٢٢,٣٥٦  ١٠٣,٧٩٤   ٥٠١,٤٨٣  ١,٣١٧,٠٧٩ ٥٣٠,٢١٩  ٧٨٦,٨٦٠   مجموع الموجودات

  ١٣٣,٩٣١   -   - ١٣٣,٩٣١  ١٠٣,٥٤٣  ٣٠,٣٨٨   بنوك دائنة
  ١٦٩,٦٦٨   -   ١٤,٣٨٠  ١٥٥,٢٨٨  ٣٤,٦٢٥  ١٢٠,٦٦٣   ىذمم دائنة وأرصدة دائنة أخر

  ١٤٣,٩٥٨   -   ١٤٣,٩٥٨  -  -  -   ديون متوسطة األجل
  ١,٤٧٤,٧٩٩  ١,٤٧٤,٧٩٩  - -  -  -   حقوق الملكية

  ١,٩٢٢,٣٥٦  ١,٤٧٤,٧٩٩  ١٥٨,٣٣٨  ٢٨٩,٢١٩  ١٣٨,١٦٨  ١٥١,٠٥١   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  -  (١,٣٧١,٠٠٥)  ٣٤٣,١٤٥  ١,٠٢٧,٨٦٠ ٣٩٢,٠٥١  ٦٣٥,٨٠٩   في السيولة المتوفرةصا

    -   ١,٣٧١,٠٠٥ ١,٠٢٧,٨٦٠ ١,٠٢٧,٨٦٠ ٦٣٥,٨٠٩   اجمالي السيولة المتوفرة
  
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٦

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

  : كانت كما يلي٢٠٠٩ ديسمبر ٣١إن استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 
  
  أقل من  

  أشهر٣
١٢-٣  

  أشهر
مجموع أقل 
  من سنة

٥-١  
  سنوات

  ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

   ٥٤٣,٤٥٩   -    -    ٥٤٣,٤٥٩   -    ٥٤٣,٤٥٩  البنوك نقد وودائع لدى
   ١٠٩,١٨٦   -    ٣٥,٠٧٦   ٧٤,١١٠   ٤٩,٧٠٨   ٢٤,٤٠٢  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
   ٨١٠,٦٩٨   -    ٨٧,١١٢   ٧٢٣,٥٨٦   ٣٨٤,٨٠٧   ٣٣٨,٧٧٩  أقساط ائتمان وقروض وسلفيات

   ١٧٥,٣١٠   -    ٣١,٠٩٧   ١٤٤,٢١٣   ١٠٣,٣٨٩   ٤٠,٨٢٤  *صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 
   ٤٦١,٢٦٦   -   ١٣١,٥٣٧   ٣٢٩,٧٢٩   ٢٠٢,٠١٥   ١٢٧,٧١٤  * أخرىاستثمارات في شركات زميلة

   ٥٥٩,٩٥١   -    ٢٩٩,٠٥٠   ٢٦٠,٩٠١   ١٧٩,٣٢٩   ٨١,٥٧٢  * أخرىاستثمارات
   ٤٦,٧٩٣   -   ٤٦,٧٩٣   -   -   -  *موجودات ثابتة

   ١٤٣,٠٣٩   ١٤٣,٠٣٩   -    -   -    -   *شهرة
   ٢,٨٤٩,٧٠٢    ١٤٣,٠٣٩   ٦٣٠,٦٦٥   ٢,٠٧٥,٩٩٨    ٩١٩,٢٤٨  ١,١٥٦,٧٥٠  مجموع الموجودات

   ٤٢٣,٦٩٧   -    -    ٤٢٣,٦٩٧   ٢٨٣,٢٧٨   ١٤٠,٤١٩  بنوك دائنة
   ٦٦٨,٤٨٠   -    ٨,٣٢٩    ٦٦٠,١٥١   ٤٣٢,٥٧٨   ٢٢٧,٥٧٣  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

   ٥٩,٥٦٦   -    ٥٩,٥٦٦   -   -    -   ديون متوسطة األجل
   ١,٦٩٧,٩٥٩    ١,٦٩٧,٩٥٩    -    -   -    -   حقوق الملكية

   ٢,٨٤٩,٧٠٢    ١,٦٩٧,٩٥٩    ٦٧,٨٩٥   ١,٠٨٣,٨٤٨    ٧١٥,٨٥٦   ٣٦٧,٩٩٢  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  -  (١,٥٥٤,٩٢٠)    ٥٦٢,٧٧٠   ٩٩٢,١٥٠   ٢٠٣,٣٩٢   ٧٨٨,٧٥٨  توفرةصافي السيولة الم

    -   ١,٥٥٤,٩٢٠    ٩٩٢,١٥٠   ٩٩٢,١٥٠   ٧٨٨,٧٥٨  اجمالي السيولة المتوفرة
  

  :التزامات التسديد التعاقدية تتمثل فيحسب  فوائد التي سيتم دفعهاالمالية للمجموعة بإعتبار المطلوبات الإن 
  

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  أقل من  

   أشهر٣
١٢-٣  

  أشهر
٥-١  

  المجموع  سنوات
  

  ١٣٧,٨١٧   -  ١٠٧,١٣١   ٣٠,٦٨٦    بنوك دائنة

  ٦,٠٧٠   -  ٦,٠٧٠  -   أخرى وأرصدة دائنةتجارية ذمم دائنة 
  ١٥٧,٤٧٠   ١٥٧,٤٧٠ -  -   ديون متوسطة األجل

  ٣٠١,٣٥٧   ١٥٧,٤٧٠  ١١٣,٢٠١   ٣٠,٦٨٦   المجموع
  

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
  أقل من  

   أشهر٣
١٢-٣  

  أشهر
٥-١  

  المجموع  سنوات
  

 ٤٣٤,٨٢٤ -  ٢٩٢,١٧٣ ١٤٢,٦٥١   بنوك دائنة

 ٢٤٥,٩٨٣ ٥,٩١٩ ١٨٩,٢٤٢ ٥٠,٨٢٢   أخرى وأرصدة دائنةتجارية ذمم دائنة 
 ٧٠,٠٥٩ ٧٠,٠٥٩ - -   ديون متوسطة األجل

 ٧٥٠,٨٦٦ ٧٥,٩٧٨ ٤٨١,٤١٥ ١٩٣,٤٧٣  المجموع
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٧

  
  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

  :إن تاريخ انقضاء التزامات المجموعة حسب تاريخ استحقاقها هي كما يلي
  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  أقل من  

   أشهر٣
١٢-٣  

  أشهر
٥-١  

  سنوات
  أكثر من

  المجموع   سنوات٥
  

 ٤٥,٠٩٤  -  - ٤٥,٠٩٤ -   مطلوبات محتملة

 ١٦٢,٧٩٠  -  ١٢٩,٧٨٧ ٣٣,٠٠٣ -  التزامات
 ٢٠٧,٨٨٤  -  ١٢٩,٧٨٧ ٧٨,٠٩٧ -  المجموع

  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
  أقل من  

   أشهر٣
١٢-٣  

  أشهر
٥-١  

  سنوات
  أكثر من

  المجموع   سنوات٥
  

 ٢٥٥,٨٧٢   -  - ٤٤,٣١٥ ٢١١,٥٥٧   مطلوبات محتملة

 ٣٥٧,٨٨٠  - ٣٢٤,٨٧٧ ٣٣,٠٠٣ -  التزامات
 ٦١٣,٧٥٢  - ٣٢٤,٨٧٧ ٧٧,٣١٨ ٢١١,٥٥٧  المجموع

 
  .ماتتتوقع المجموعة أن ال يتم سحب كل المطلوبات المحتملة وااللتزا

  
  مخاطر السوق

مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في الـسوق                   
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق بسبب اتخاذ بعـض  . مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم 

  . العملة وأسعار األسهمالتعرض لمخاطر أسعار الفائدة، إتساع االئتمان وحركةالمواقف التي تسبب 
  

وفقا لهذه التوجيهات تقوم لجنة . وافق مجلس االدارة على التوجيهات االستثمارية للحد من تعرض المجموعة لمخاطر السوق
 على قواعد االستثمار لكل عمل أو االستثمار بوضع أهداف األداء وتخصيص المخاطر والمشاريع الرأسمالية والموافقة

تراقب إدارة مخاطر المجموعة بشكل مستقل مستوى مخاطر السوق واإليرادات بشكل يومي مقابل قواعد . استراتيجية
يتم حل أي قضية أو تعرضات زائدة بشكل فوري ويتم إعداد تقرير للجنة . االستثمار لكل مستوى من مستويات الشركة

كما تقرر لجنة االستثمار ما إذا كان من الضروري تحويط أي مشروع للتخفيف من . جراءات الالزمةاالستثمار التخاذ اال
  .تعرض المجموعة للمخاطر

  
  مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو على القيمة العادلة                   
  . دوات الماليةلأل
  

يبين الجدول التالي الحساسية نحو التغيرات الممكنة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى الخاصـة                  
  .ببيان اإليرادات المجمع للمجموعة



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٨

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

  )تتمة(مخاطر أسعار الفائدة 
  
  

  زيادة في  العملة
  ة النقاط األساسي

  

  حساسية صافي
  إيرادات الفوائد

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  حساسية صافي
  إيرادات الفوائد

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
        

 ٤٦٢ ٩٥  ٢٥  درهم اإلمارات العربية المتحدة
 (٦٠٨) ١٧١  ٢٥  دوالر اميركي

  
ادات الفوائـد لـسنة     تتمثل حساسية بيان اإليرادات المجمع في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيـر               

 وتشمل  ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١واحدة، استناداً على السعر المتغير للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المحتفظ بها في              
  .تأثير أدوات التحوط

 
  .لم يكن هناك أي تأثير على حقوق ملكية المجموعة، باستثناء التأثير الضمني على األرباح

  
  ألجنبيةمخاطر أسعار العمالت ا

  .مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية
  

تتعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار العمالت األجنبية نتيجة لتنوع عملياتها جغرافيا، والتي يتم مراقبتها من قبل اإلدارة 
  .داخليةبالتوافق مع االرشادات ال

  
أن هـذا   . ٢٠١٠ ديـسمبر    ٣١يبين الجدول التالي العمالت األجنبية التي أدت إلى تعرض المجموعة لمخاطر جوهرية في              

مقابل العمـالت   % ١التحليل يحدد التأثير على األرباح وحقوق الملكية بخصوص تقوية قيمة درهم االمارات العربية بنسبة               
توضح القيمة السالبة   . ، مع االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى      ٢٠١٠يسمبر   د ٣١األخرى من المستويات المطبقة في      

  . في الجدول احتمال حدوث صافي انخفاض في األرباح أو الحقوق، بينما توضح القيمة الموجبة احتمال حدوث صافي زيادة
  
  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١    

  العمالت

  التغير% 
في  أسعار 
  العمالت

  ير علىالتأث
  األرباح
  ألف درهم

  التأثير على
  حقوق الملكية
  ألف درهم

  التأثير على
  األرباح
  ألف درهم

  التأثير على
  حقوق الملكية
  ألف درهم

  
  (٨٠٤)  (٣,٠٨٢) (٨٠١) (١,٦٤٤) ١+  دوالر اميركي
  (١,٢٦٤)  (١,٦٤١) (٨٠١) (٩٦١) ١+  ريال قطري
  (١,٠٩٨)  (٣٠) (٨٨٦) (٤٠٥) ١+  ريال سعودي

  (٥٢٠)  (٥٦) (٢١٩) (٦١) ١+  اردنيدينار 
  (٢,٠٠٠)  (٣٠) (٣٢٧) (٢١) ١+  دينار كويتي
  (١٨٨)  (١٣) (٥١) (٦) ١+  جنيه مصري
  (٦٤٥)  (٣٥٦) (٨٢٨)  -    ١+  روبية هندية

  (١٦٦)  -    (٢٧٠)  -    ١+  الليرة السورية
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٢٩

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

  مخاطر أسعار األسهم
  .ر األسهم في مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في أسعار السوقتتمثل مخاطر أسعا

  
  :أن تأثير مخاطر أسعار األسهم على المجموعة مع االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى هو كما يلي

  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١    

  

  التغيرات% 
  في سعر السهم

  التأثير على
  األرباح
  رهمألف د

  التأثير على
  حقوق الملكية
  ألف درهم

  التأثير على
  األرباح
  ألف درهم

  التأثير على
  حقوق الملكية
  ألف درهم

           األسهم المتداولة 
  -    -    -   (١,٦٥٠) -٥  سوق الكويت المالي
  -    (١,٤٤٤)  -   (٧٢٩) -٥  سوق ناسداك دبي
  -    (٩٢٨)  -   (٤٢٨) -٥  بورصة السعودية

  )٧١(  (١٧٦)  )٥٧( (١٢٤) -٥  المالي سوق دبي 
  -    (١٥)  -   (٩٨) -٥  مصر بورصة

  -    (١١٩)  -   (٤٢) -٥  بورصة الدوحة
  -    (١)  -   (٢٩) -٥  بورصة عمان

  -    (١٤٨)  -   (١٧) -٥  سوق ابو ظبي المالي
  -    (١٣٣)  -    -   -٥   بيروتبورصة

  -    (٣٥)  -    -   -٥  بورصة األردن
           

  )٢,٧٤٣(  (١,٠٣٧)  )١١(  -   -٥   غير متداولةأسهم
          

  )٨,٢٨٩(  (١٤,٤٩٤) (٣,٨٢٢) (١٢,٢٩٣) -٥  صناديق
  -    (٢,٢٥٠)  -   (١,٢٤٢) -٥  سندات

 
  مخاطر التشغيل

 هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو اإلحتيال أو األحداث لإن مخاطر التشغي
قوم مجلس اإلدارة بإعطاء التفويض إلعداد سياسات المجموعة الشاملة إلدارة المخاطر ومراقبة البيئة لكي تلبي ي. الخارجية

  .توقعات مجلس اإلدارة والمساهمين
  

إن إدارة مخاطر المجموعة تستخدم إطار عمل رقابي لتعريف وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر لدى المجموعة وضمان 
  .املة للمجموعةالتقيد بالسياسات الش

  
  مخاطر إدارة رأس المال

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو التأكد من أنها تحافظ على هيكل مزدهر لرأسمالها بهدف دعم أعمالها 
  .وزيادة قيمة حقوق المساهمين ألقصى حد ممكن

  
الحد األدنى من المتطلبات، وذلك للحفاظ على تكمن سياسة المجموعة بالمحافظة على قاعدة رأسمال قوية أعلى بكثير من 
  .المستثمرين والدائنين والثقة بالسوق والمحافظة على التنمية المستقبلية لالعمال

  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٠

  )تتمة(ادارة المخاطر المالية   .٤
  

  :إن هيكل رأس المال لدى المجموعة من حيث نسبة المديوينية مبين أدناه
     

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠  

   ديسمبر٣١  
٢٠٠٩  

  ٦٦٦,٩١٣    ٢٨٣,٩٥٩   إجمالي القروض      
  ١,٦٩٧,٩٥٩    ١,٤٧٤,٧٩٩  مجموع حقوق الملكية

  ٢,٣٦٤,٨٧٢    ١,٧٥٨,٧٥٨  مجموع رأس المال      
  %٢٨.٢    % ١٦.١  نسبة المديوينية      
  
  نقد وودائع لدى البنوك .٥
  
 محتفظ بها كضمان مقابل كفالـة        محلي بنك مع   ٤٣,٠٩٧قيمتها  ودائع ثابتة    على   ودائع لدى البنوك  ال و  مجموع النقد  ملتشي

  . المركزيمقدمة للمصرف
  
  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .٦

  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
 ٩,٦٢٠   ١٢,٧٥٥  ذمم مستحقة من العمالء      

 ٩,٤٧٧   ٦,٥١٧   مقدمة لبرامج الموظفينسلفيات
 ٦,٠٦٨   ٥٣٩  ذمم مدينة مقابل تسوية عمليات

 ٣٠,٧٢٠   ٣٢٣  قة من أطراف ذات عالقةذمم مستح
 ٣٢,٩٩٧   -    مقابل عقارات قيد اإلنشاءسلفيات 

 ٢٠,٣٠٤   ١٩,١٤٥  ذمم مدينة أخرى
  ١٠٩,١٨٦   ٣٩,٢٧٩ 
  
  أقساط ائتمان وقروض وسلفيات .٧
  

  :تتكون أقساط االئتمان والقروض والسلفيات مما يلي
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
  ٣٩٢,٢٧٥   ٢٢١,٦٢٢  أقساط ائتمان      

  ١١٢,٤٠٤   ١٤٨,١٩١  قروض وسلفيات
  ٣٠٦,٠١٩   ٢٣٥,٤٨٢  مستحق من عمالء

  ٨١٠,٦٩٨   ٦٠٥,٢٩٥  
  
  أقساط ائتمان  -أ

     
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
  ٤٧٥,٥٩٦    ٢٩٦,١٣٥  إجمالي أقساط االئتمان      

  (٣٣,٨١٦)   (٢٩,٦٢١)   مخصص متراكم لالنخفاض في القيمة
  (٢,١٢٩)   (٤,٩٤٠)  ئد معلقةفوا

  (٤٧,٣٧٦)   (٣٩,٩٥٢)  دخل غير مكتسب من أقساط االئتمان
  ٣٩٢,٢٧٥    ٢٢١,٦٢٢  
 



 ع.م.عاع كابيتال شش
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣١

  
  )تتمة(أقساط ائتمان وقروض وسلفيات   .٧
  

  : إن الحركة في المخصص المتراكم لإلنخفاض في قيمة أقساط االئتمان خالل السنة هي كما يلي 
  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
  (٢١,٢٣٣)   (٣٣,٨١٦)  الرصيد في بداية السنة      

  (١٩,٦٣٣)   (١٠,٣٨٦)  المخصص خالل السنة
  (٤٤,٢٠٢)   (٤٠,٨٦٦)           

  ٤,٩٠٦     ١٠,٢٧١  تحصيالت مقابل المخصص تمت خالل السنة: ناقصا
   ٢,١٤٤    ٤,٣١٠  مشطوبات: ناقصا

  (٣٣,٨١٦)   (٢٩,٦٢١)  الرصيد في نهاية السنة
  

خصص المتراكم لإلنخفاض في القيمة يمثل أفضل تقدير لإلدارة للخسائر المحتملة في أقساط اإلئتمان بتاريخ إعـداد                 إن الم 
  .التقرير المالي

  
  قروض وسلفيات  -ب
  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
   ديسمبر٣١  

٢٠٠٩  
  ١١٧,٤٥٦    ١٦٣,١٣٩  قروض      
        

  (١,٣٤٧)   (٢,١١٥)  مخصص خسائر القروض المتراكم
  (٣٦)   (١,٣٦٢)   معلقةفوائد

  (٣,٦٦٩)   (١١,٤٧١)  فوائد غير مكتسبة
  ١١٢,٤٠٤    ١٤٨,١٩١   
  

  :إن الحركة في المخصص المتراكم لإلنخفاض في قيمة القروض والسلفيات خالل السنة هي كما يلي
  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
  (٥,٧٠٧)   (١,٣٤٧)  الرصيد في بداية السنة      

  (٩١٧)   (١,٥٢٤)   السنةالمخصص خالل
  (٢,٨٧١)   (٦,٦٢٤)          

  ٤٠٣    ٢٥٦  تحصيالت مقابل المخصص تمت خالل السنة: ناقصا
  ٤,٨٧٤    ٥٠٠  مشطوبات: ناقصا

  )١,٣٤٧(   (٢,١١٥)  الرصيد في نهاية السنة
  

روض والسلفيات كما بتاريخ    إن المخصص المتراكم لإلنخفاض في القيمة يمثل أفضل تقدير لإلدارة للخسائر المحتملة في الق             
  .إعداد التقرير المالي



 ع.م.عاع كابيتال شش
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٢

 
  )تتمة(أقساط ائتمان وقروض وسلفيات   .٧
  
  مستحق من العمالء  -ج
  

إن هذه السلفيات ذات طبيعة قصيرة األجل       . تقدم المجموعة تسهيالت لعمالئها لغرض المتاجرة في األوراق المالية المتداولة         
 ٣١بلغت قيمة هذه السندات واألسهم المعنية كما فـي          .  التي هي بعهدة المجموعة    وهي مضمونة بالسندات واألسهم المعنية    

كمـا فـي    . يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطى من الهوامش كما هو مطلوب          .  ١,٠١٠,٩٢٠ مبلغ   ٢٠١٠ديسمبر  
  ).٤١,٥٨٠  -٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (٥١,٣٧٩نهاية السنة، تم تسجيل مخصص قدره 

  
  
  مدارة من شعاعفي صناديق استثمارات  .٨
  

  : مما يليصناديق مدارة من شعاعتتألف االستثمارات في 
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
      

 ٩٦,٧٩٩   ٨٨,٦٨٣  األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل
 ٦٢,١٢٨   ١٦,٣٠٦  استثمارات معدة للبيع

 ١٦,٣٨٣   ٦٥,٤٤٢   زميلةاتشرك
  ١٧٥,٣١٠   ١٧٠,٤٣١ 
  

   زميلةاتشرك
شـركة  مسجل بوصـفه     وهو صندوق إستثمارات خاصة ، مقفل و       ١من صندوق شعاع للضيافة     % ٢٣.٧تمتلك المجموعة   

الهدف الرئيسي للصندوق هو القيام باستثمارات مباشرة أو غير مباشـرة فـي             إن  .  محدودة معفاة في جزر كايمان     تضامنية
رق ـ من قبل شركة روتانا إلدارة الفنادق فـي منطقـة الـش             والتي ستدار   القائمة فةوعقارات الضيا مشاريع تنمية الضيافة    

مـن صـندوق شـعاع      % ٢٣.٨نتيجة لتجمع إستثمارات غير مباشرة، بلغت حصة المجموعـة          .  وشمال إفريقيا  طـاألوس
الهـدف  . ربية الـسعودية  السعودية للضيافة وهو صندوق استثمار مفتوح مدار حسب قوانين هيئة السوق المالية بالمملكة الع             

 لتحقيق نمو في رأس المال طويـل        الرئيسي لهذا الصندوق هو االستثمار في عقارات الضيافة في المملكة العربية السعودية           
 .األجل

  
مـسجل   وهو صندوق إستثمارات خاصة ، مقفل و.Frontier Opportunities Fund I L.Pمن صندوق % ٣٥.٥تمتلك المجموعة 

الهدف الرئيسي للصندوق هو القيام باستثمارات مباشرة أو غير         إن  .  محدودة معفاة في جزر كايمان     نيةشركة تضام بوصفه  
  .سوريا و لبنان و األردنمباشرة في 

  
  :إن حصة المجموعة من موجودات الشركات الزميلة والمطلوبات واإليرادات للسنة كما يلي

  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
      

 ١٦,٣٩٨    ٩٢,٣٨٥  الموجودات
 (٢٤)   (١٠,٢٩٠)  المطلوبات

 ١٦,٣٧٤    ٨٢,٠٩٥  صافي الموجودات
  

 ٣١٥    ١٢,٠٥٦  اإليرادات
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٣

  
   أخرى في شركات زميلةاستثمارات .٩
  

  :تملك المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى
  

  
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
   ديسمبر٣١  

٢٠٠٩  
          

 ١٣١,٥٣٧   ١٠٥,٨٢٦    ية المتحدة استثمارات في اإلمارات العرب
 ٣٢٩,٧٢٩   ٨٠,٨٥١    استثمارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   

    ٤٦١,٢٦٦    ١٨٦,٦٧٧ 
  

  م .م.سيتي للهندسة ذ
شركة محدودة المسؤولية مركزها الـشارقة وتقـوم بأعمـال          م وهي   .م.سيتي للهندسة ذ  من شركة   % ٤٠تمتلك المجموعة   

استناداً إلى حسابات حقوق الملكيـة بعـد        هذا اإلستثمار   من   تم تحديد المبلغ القابل للتحصيل    . ت المدنية المقاوالت واإلنشاءا 
  .٢٥,٧١١تسجيل مصاريف إنخفاض دائم قدرت بمبلغ ب ونتيجة لذلك قامت اإلدارة .تنزيل مخصص االنخفاض في القيمة

 
  شركة سبتك القابضة

زر كايمان وقائمة بإمارة الشارقة وتنشط في مجال تحلية ومعالجة الميـاه  ج شركة مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في
مـن ملكيـة    % ٤٩تمتلك المجموعة حصة تعادل     . ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لها        

  .شركة سبتك القابضة
  

  ك.م.للمشاريع الصناعية شالكوت 
قامـت  . شركة مساهمة كويتية مسجلة لدى سوق الكويـت لـألوراق الماليـة           . ك.م.شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش    

  .١,٢١٨ محققة خسارة قدرها ١٩٤,٩٩٦مقابل مبلغ % ٤٨.٧المجموعة خالل الفترة ببيع كل حصتها في الشركة و البالغة 
  

  أموال
صرف قطـر المركـزي     أموال وهي شركة مساهمة قطرية مقفلة، مرخصة من قبل م         من شركة   % ٤٦.٧تمتلك المجموعة   

إن بيع حصة المجموعة في شركة أموال لم يكتمل كما          . لمزاولة أعمال اإلستثمار المصرفي وأنشطة إدارة األصول في قطر        
تستمر المجموعة في استكشاف جميع الخيارات السـترجاع اسـتثمارها فـي    . ٢٠١٠في الربع األول من عام     كان مخطط   

   كأرباح موزعة من هذا االستثمار٢٨,٢٤٦المجموعة على حصلت ل الفترة خال. شركة أموال في المستقبل القريب
  

  .٨,٩٨٣كما وقع مراجعة تقييمه حسب قيمة التصفية و سجلت مصاريف إنخفاض دائم قدرها 
 

     
  

  

 إلى ٢٠١٠ يناير ١
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  ) شهر١٢(
 إلى ٢٠٠٩ يناير ١  

   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
  ) شهر١٢(

   ٩٠٠,٦٨٩    ٤٦١,٢٦٦  السنةالرصيد في بداية       
   ٩     -  إضافات خالل السنة

  (٣٥,٠٧٣)    -  تعديل سعر االستحواذ 
  (١٧,١٦٠)    -   رأس المالإسترداد

  (١٠٦,٦٨٧)   (١٩٦,٢١٤)  بيع شركات زميلة خالل السنة
  (٢٠,١٨٨)   (١٥,١٧٧)  الحصة من نتائج الشركات الزميلة

  (٢٦١,٦٨٤)   (٣٤,٦٩٤)  خسائر انخفاض القيمة المثبتة
   ١٣,٠٩٩    ٥,٥٤٩   من اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلةالحصة 

  -   (٢٨,٢٧٥)  توزيعات أرباح مقبوضة
  (١١,٧٣٩)   (٥,٧٧٨)  احتياطي تحويل عمالت
  ٢٦٦,٤٦١    ١٨٦,٦٧٧  الرصيد في نهاية السنة
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٤

  
  )تتمة ( أخرى في شركات زميلةاستثمارات  .٩
  

  :ات ومطلوبات وإيرادات الشركات الزميلة للسنة هي كما يليإن حصة المجموعة من موجود
  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
   ٤٦٥,٣٧١    ٢٨٧,٨٦٩  الموجودات      

  (١٦٣,٤١٤)    (١٢٨,٨١٠)  المطلوبات
        

   ٣٠١,٩٥٧     ١٥٩,٠٥٩  صافي الموجودات
   ١٥٩,٥٢٧     ٩٥,٨٢٧  اإليرادات      
  
  

  استثمارات أخرى .١٠
  

  :ستثمارات األخرى ما يليتشمل اال
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
      

 ٣١٨,٧٦٤   ١٥٦,٤٧٤  األرباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل
 ١٥٩,٩٧٩   ١٤٠,٤٣٣  استثمارات معدة للبيع

 ٨١,٢٠٨   ٨٠,٩١٧  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  ٥٥٩,٩٥١   ٣٧٧,٨٢٤ 
  
  األرباح و الخسائر تثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خاللاس  ) أ
  

  : مما يلياألرباح و الخسائر تتألف االستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خالل
       

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠    

   ديسمبر٣١
٢٠٠٩  

      صناديق استثمارية 
 ٤٤,٤٤٢   ٢٤,٥٧٦     متداولة

 ١٤٨,٦٤٣   ٧٧,٧٥٦     غير متداولة 
      استثمارات األسهم

 ٥٩,٠٧٤   ٢٩,٣٠٢     متداولة
 ٢١,٥٩٦    -     غير متداولة 

 ٤٥,٠٠٩   ٢٤,٨٤٠  استثمارات بإيراد ثابت
  ٣١٨,٧٦٤   ١٥٦,٤٧٤ 
  
  استثمارات معدة للبيع  ) ب
  

  :تتألف االستثمارات المعّدة للبيع مما يلي
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
        

 ١,٤٦٣   ٣٤,١٨٣  ة متداولةاستثمارات أسهم مباشر
 ٥٧,٢٨٣    -  استثمارات أسهم مباشرة غير متداولة

 ١٠١,٢٣٣   ١٠٦,٢٥٠  صناديق استثمارية غير متداولة
  ١٥٩,٩٧٩   ١٤٠,٤٣٣ 
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٥

 
  )تتمة (استثمارات أخرى .١٠

  
  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق  ) ت
  

  :تشمل االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق ما يلي
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
        

  ٨١,٢٠٨   ٨٠,٩١٧  استثمارات ذات إيرادات ثابتة
  ٨١,٢٠٨   ٨٠,٩١٧  
  

 هـي   ٢٠١٠ ديـسمبر    ٣١ و المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق كما فـي          ذات اإليرادات الثابتة  إن القيمة السوقية لالستثمارات     
  ). ٥٢,٨٩١ – ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (٩٢,٤٩٩

  
  

  ثابتةالموجودات ال .١١
  

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
أثاث وتحسينات   

على مباني 
  مستأجرة

أجهزة مكتبية 
  اإلجمالي  عقارات  سيارات  وحاسب آلي

            القيمة اإلجمالية
  ٣٥,٢٤٣٢٥,٦٣١٢,٣٨٠١٨,٥٨٣٨١,٨٣٧  ٢٠١٠ يناير ١ في

  ٨,٨٢٤ - ٣,٥١٤٤,٩٧٠٣٤٠  إضافات
 (٤,٢٩٠) - (٤٤٦)(١,٣٠٩)(٢,٥٣٥)  استبعادات

  ٨٦,٣٧١ ١٨,٥٨٣ ٢,٢٧٤ ٢٩,٢٩٢ ٣٦,٢٢٢  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في 

            االستهالك المتراكم
  ١٥,٥٥٩١٧,٨٩٧١,٥١١٧٧٣٥,٠٤٤  ٢٠١٠ يناير ١ في

  ٤,٩١٣٦,٢٢٣٣٣٢٤٦٥١١,٩٣٣  أستهالك السنة
 (٢,٥١٣) - (٤٣٠)(١,١٣٩)(٩٤٤)  لالستبعادات

  ٤٤,٤٦٤ ٥٤٢ ١,٤١٣ ٢٢,٩٨١ ١٩,٥٢٨  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في 

            صافي القيمة الدفترية
  ٤١,٩٠٧ ١٨,٠٤١ ٨٦١ ٦,٣١١ ١٦,٦٩٤  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٦

  )تتمة(الموجودات الثابتة  .١١
  

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  
أثاث وتحسينات   

على مباني 
  مستأجرة

أجهزة مكتبية 
  إلجماليا  عقارات  سيارات  وحاسب آلي

            القيمة اإلجمالية
  ٦٠,٣٧٩  -   ٢,٣٠١  ٢٢,٣٨٣  ٣٥,٦٩٥  ٢٠٠٩ يناير ١ في

  ٢٧,٣٢٣  ١٨,٥٨٣  ١٦١   ١,٨٥٢  ٦,٧٢٧  إضافات
 (٥,٨٦٥)  -  (٢٠٢) (١,٤٠٤) (٤,٢٥٩)  استبعادات

  -   -   ١٢٠   ٢,٨٠٠ (٢,٩٢٠)  إعادة تصنيف
  ٨١,٨٣٧  ١٨,٥٨٣  ٢,٣٨٠  ٢٥,٦٣١  ٣٥,٢٤٣  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
            االستهالك المتراكم            
  ٢٦,١٣٦  -   ١,٢١٠ ١٢,٨٧٦  ١٢,٠٥٠  ٢٠٠٩ يناير ١ في

  ١١,٥٩٨  ٧٧  ٤٤٠   ٤,٩٥٧  ٦,١٢٤  أستهالك السنة
 (٢,٦٩٠)  -  (٢٥٨) (٨١٦) (١,٦١٦)  لالستبعادات
  -   -   ١١٩   ٨٨٠  (٩٩٩)  إعادة تصنيف

  ٣٥,٠٤٤  ٧٧  ١,٥١١  ١٧,٨٩٧  ١٥,٥٥٩  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
            صافي القيمة الدفترية            

  ٤٦,٧٩٣  ١٨,٥٠٦  ٨٦٩   ٧,٧٣٤  ١٩,٦٨٤  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 
  
  

  الشهرة .١٢
   

  : تتوزع الشهرة على الشركات التابعة التالية
  
  

  
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
          

 ٦٩,٦٨٣   ٦٩,٦٨٣    م.م.تيز ذيشعاع سكور
 ٣٤,١١١   ٣٤,١١١    ركة الخليج للتمويلش

 ٣٩,٢٤٥    -    شعاع كابيتال المملكة العربية السعودية 
    ١٤٣,٠٣٩    ١٠٣,٧٩٤ 
  

ـ  ات توقعات التدفق  بإستعمالستخدام وذلك   االقيمة   المبلغ القابل لالسترداد من هذه الوحدات قد تم تحديده على أساس            ة النقدي
للفترة التـي تزيـد عـن        المستخدمة القيمة   إن احتساب . المجموعةافقت عليها إدارة    التي و القادمة و   سنوات   الخمسلفترة  

معـدالت  للناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجـي ، و           لهو األكثر حساسية    الخمس السنوات   
  .معدالت النمو المتوقعةلحصة السوق ولالخصم ، و
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 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٣٧

  )تتمة(الشهرة   .١٢
  

  :على الشهرة هي كما يليإن الحركة 
  

  

  إلى٢٠١٠ يناير ١
 ديسمبر ٣١

٢٠١٠   

  إلى٢٠٠٩  يناير١  
   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

          
 ٩٥,٢٠٠   ١٤٣,٠٣٩    الرصيد في بداية السنة

 ٨,٥٩٤    -     م.م.شعاع سكيوريتيز ذمن % ٥حصة بنسبة 
 ٣٩,٢٤٥    -    شعاع كابيتال السعوديةمن % ٣٩,٦حصة بنسبة 

 -      (٣٩,٢٤٥)    شعاع كابيتال السعوديةم في شهرة  مصاريف إنخفاض دائ
  ١٤٣,٠٣٩   ١٠٣,٧٩٤    الرصيد في نهاية السنة

  
من حقوق التصويت لألسهم من شركة سعاع كابيتال        % ٣٩.٦، قامت المجموعة باالستحواذ على نسبة       ٢٠٠٩ سبتمبر   ١في  

القيمـة الدفتريـة     أمـا    ٦٩,٨١٤ بلغت قيمة المعاملة     %.٩٩.٦حيث بلغت نسبة ملكيتها الفعلية      المملكة العربية السعودية،    
 والقيمة الدفترية للحصص    ٧٧,١٩٤لصافي موجودات شركة شعاع كابيتال المملكة العربية السعودية في هذا التاريخ كانت             

لمـستحوذ   بين سعر المعاملة والقيمة الدفترية للحصة ا       ٣٩,٢٤٥الفرق البالغ   تم تثبيت   . ٣٠,٥٦٩اإلضافية المستحوذ عليها    
  .عليها في الشهرة

  
 و إستعملت طريقة قيمة اإلستخدام لشعاع كابتال الـسعودية          ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١قامت المجموعة بمراجعة قيمة الشهرة في       

التدفقات المالية المستقبلية المدونة في البيانات المالية للخمس سنوات القادمة والموافق عليها من طرف              توقعات  إستنادا على   
لتحـديث التـدفقات    المطبقـة   تبلغ النسبة   . تم تحديث التدفقات المالية لتعكس الطلب المتوقع على الخدمات        . مجموعةإدارة ال 
إسـتنتجت  ). ٢٠٠٩فـي  % ٢ (%٢  بنـسبة و تضخيمها للمدة ما بعد الخمس سـنوات ) ٢٠٠٩في % ١٥% (١٥المالية 

  .٣٩,٢٤٥ خسائر قدرها  في قيمة الشهرة وقامت بتسجيلالمجموعة إنخفاضا
  

 حيث ضلت السيولة و حركة      ٢٠١٠إنخفاض مستويات النشاط في األسواق المالية اإلقليمية كانت السمة البارزة خالل سنة             
تم إعتبار تواصل التخوف اإلقتصادي ضمن التدفقات النقدية المتوقعة مـن طـرف اإلدارة التـى                . رؤوس األموال ضعيفة  

  .عاتالتوقهذه إستندت على سوابق تاريخية إلعداد 
  

على القيمة المدرجة للوحدات    تؤثر   من شأنها أن   أنه ال يوجد تغيرات متوقعة في أي من االفتراضات الرئيسية            تعتقد اإلدارة 
   .في تجاوز المبلغ القابل للتحصيلو تتسبب المتبقية 

  
  

  البنوك الدائنة .١٣
  

المجموعة االعتيادي ضمن نطـاق التـسهيالت       تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول عليها من بنوك تجارية أثناء نشاط             
  .وتسدد المبالغ المستحقة للبنوك خالل اثنا عشر شهراٌ. االئتمانية المتفق عليها مع هذه البنوك

 
  

  
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
          

 ١٥٣,١٧٦   ٤,٤٣٦    سحب على المكشوف من البنوك
 ٢٧٠,٥٢١   ١٢٩,٤٩٥    قروض ألجل تستحق خالل أثنى عشر شهراً

    ٤٢٣,٦٩٧   ١٣٣,٩٣١  
 

 مضافاً إليـه نـسبة معينـة        EBORيترتب على التسهيالت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر            
  %.٥و % ٣تتراوح ما بين 

  
   ١٥٥,٧٢٣ من البنوك التي تتعامل معهـا علـى ضـمانات بنكيـة تبلـغ                ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١حصلت المجموعة كما في     

إن هذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجية مستخدمة ضمن البنوك والصرافات المالية            ). ٢٣٢,٨٨١ – ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١(
  .ومن المتوقع عدم ظهور أي التزامات مادية من هذه الضمانات. في المنطقة لتسهيل عملية السداد
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 ٣٨

  
  الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى .١٤

   
  : الدائنة األخرى ما يليتشمل الذمم الدائنة واألرصدة

  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
  ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
  ١٢٩,٩١٤   ٨٠,٥٧٤  ذمم دائنة للعمالء      

  ٣٩,٥٤١   ٣٦,١٧٦  أرباح مستحقة الدفع
  ٧٠,٨٦٩   ٢٥,٤٢٦  مبالغ مستحقة الدفع
 ١٤,٢٧٥   ١٤,٧٢٢  مكافأة نهاية الخدمة

  ١٩٠,٩٥١   ٦,٠٧٠  سندات مركبة
  ٢,٦٠٤   ٣,١٩٩  لياتذمم دائنة مقابل تسوية عم

  ١٥٦,٦٤٣   ٦٠٠  مخصصات 
  ٢٠,٩٣١   ٢,٩٠١  ذمم دائنة أخرى

  ٤٢,٧٥١    -  ذمم دائنة مقابل استثمارات
  ٦٦٨,٤٨٠   ١٦٩,٦٦٨  
 

  ديون متوسطة األجل .١٥
  

  : تتكون الديون متوسطة األجل مما يلي
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
   ديسمبر٣١  

٢٠٠٩  
  ٥٩,٥٦٦    ١٤٣,٩٥٨  قروض ألجل      
  ٥٩,٥٦٦    ١٤٣,٩٥٨  
  

 التجـاري   أبو ظبـي   تمثل الجزء المتوسط المدى من قرض ممنوح من بنك           ١٣٣,٣٣٣تشتمل الديون متوسطة األجل على      
 إجمالييبلغ .  ٣٠٠,٠٠٠ع وهو مضمون برهن على بعض من أصول المجموعة قيمتها الصافية المجمعة ال تقل عن            .م.ش

إيضاح (مدرج في المبالغ المستحقة للبنوك      و   ٢٠١١ مستحق في    ٩٣.٣٣٣مبلغ  من بينه    ٢٢٦.٦٦٦  المستحق القرضباقي  
١٣.(  
  
  

  رأس المال  .١٦
  

 سهم بواقع درهم إماراتي واحـد لكـل         ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠يتألف رأس المال المصرح به والمصّدر والمدفوع بالكامل من          
  ).  سهم١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١(سـهم 

  
 

  أسهم الخزينة .١٧
 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١م الخزينة التالية في تمتلك المجموعة أسه
  

  
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٩  
          

  ٣,٥٠٠,٠٠٠    ٣,٥٠٠,٠٠٠    عدد أسهم الخزينة
   %٠،٣     %٠،٣    نسبة أسهم الخزينة من إجمالي األسهم المصدرة

  ١٤,٤٥٨    ١٤,٤٥٨    تكلفة أسهم الخزينة
   ٥,٢١٥     ٤,٣٠٥    القيمة السوقية ألسهم الخزينة

  
 .لم تقم المجموعة ببيع أو شراء أي أسهم خزينة خالل السنة
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 ٣٩

 
  أسهم نظام خيار شراء األسهم للموظفين  .١٨

 
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١سهم المحتفظ بها ضمن برنامج خيار شراء األسهم للموظفين في األ بيان

  
  

  
   ديسمبر٣١

٢٠١٠  
   ديسمبر٣١  

 ٢٠٠٩  
          

  ١٩,٥٦١,٣٩١    ٣١,٥٩٨,٠٠٤    عدد األسهم
   %١،٨    %٣،٠     نسبة األسهم من إجمالي األسهم المصدرة

   ٧٨,١٩٦    ٨٦,٦٠٣    تكلفة األسهم
   ٢٩,١٤٦    ٣٨,٨٦٦    القيمة السوقية لألسهم

  
  :بيان حركة برنامج خيار شراء األسهم للموظفين

  عدد األسهم    
  

  
  إلى٢٠١٠ يناير ١
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  إلى٢٠٠٩ يناير ١  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

          
 ٣٢,٢٦٢,٥٧٠    ١٩,٥٦١,٣٩١    سنةالرصيد في بداية ال

  (١٢,٧٤٥,٣٦٧)   (٣,٩٦٣,٣٨٧)    خيارات منفذة
  ٤٤,١٨٨    ١٦,٠٠٠,٠٠٠    شراء أسهم

  ١٩,٥٦١,٣٩١    ٣١,٥٩٨,٠٠٤    سنةالرصيد في نهاية ال
  
  

 نظام خيار شراء األسهم .١٩
  

  . الشركة المساهمين في  عليها من قبلموافقإتفاقية طار  في إ اإلدارةتمنح خيارات االسهم للموظفين وفقا لتقدير مجلس
  

سة متوسـط مـرجح     بسعر ممار  للموظفين الحاليين والجدد      أسهم خيارات ٢٥,٤٢٥,٠٠٠ المجموعة   صدرتأخالل السنة ،    
السنة القيمة العادلة للخيارات التي منحت خالل هذه        إن  . من تاريخ االصدار  و ثالث سنوات    سنة  بين  تستحق   درهم ،    ١،٣٩

  ). ٣,٠٢٢ – ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (٨,٠٤١ يه
  

 وهي تمثـل    ٣,٨٥٩ بلغت القيمة العادلة لهذا التغيير       .سبق منحها  أسهم   خيارات ١٢,٦٢٥,٠٠٠ خالل السنة تم تعديل أحكام    
 ١،٠٠  إلـى  ١،٦٨لقد تم كذلك تغيير سعر هذه الخيارات من متوسط          . الفرق بين القيمة العادلة للخيارات قبل و بعد التغيير        

  .درهم و قد تم تأجيل تاريخ إستحقاقها بما بين أربعون و تسع و خمسون شهرا
  

لغرض احتساب المصاريف التي يجب تثبيتها في بيان االيرادات المجمع، تم تحديد القيمة العادلة للخيارات الممنوحة والقيمة                 
يت الخدمات المقدمة والتزامات الدفع على مدى فترة        تم تثب . العادلة للخيار المعدل وذلك باستخدام نموذج خيار بالك سكولز        

  .االستثمار المتوقعة
  

  يعرض الجدول التالي االفتراضات المستخدمة في نموذج خيارات األسهم
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
   %١٤،٤  %٣،٩  عائد توزيعات األرباح

   %٨١،٥ %٥٨،١  التقلب المتوقع
   %٦،٠  %٢،٢  سعر فائدة خالية من المخاطر

  ١،٤٦ ٣،٢١  )سنوات(المدة المتوقعة لألسهم 
  ١،٠٦ ١،٢٣  )درهم(سعر متوسط مرجح للسهم عند التنفيذ 
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 ٤٠

  
  )تتمة(نظام خيار شراء األسهم   .١٩

  
  ).٢٢,١٦٤ – ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (٢٦٩بلغت قيمة مصاريف خدمات الموظفين المثبتة خالل السنة 

  
 – ٢٠٠٩ ديـسمبر    ٣١(  سـهم     ٣٣,٧٢٥,٠٠٠ تـشمل    ٢٠١٠ ديـسمبر    ٣١ كما فـي     إن الخيارات الممنوحة للموظفين   

تراوحـت أسـعار    ).   درهـم    ١،٤٦ – ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١(درهم للسهم الواحد     ١،٢٦بمعدل سعر يبلغ    ) ١٦,٩٣٨,٣٩١
لـسنة  تم خالل ا  ).  درهم ٤،٠٠ صفر و    – ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١( درهم   ٤،٠٠ و   ١،٠٠الخيارات القائمة في نهاية الفترة بين       
  ). سـهم١٦,٨٣٢,١٤٥ - ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١( سـهم ٥,١٣٨,٣٩١استحقاق خيارات شراء أسـهم بواقع 

 
  

  قانونيالحتياطي اال .٢٠
  

من أرباح   % ١٠وفقاً لقانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل               
 % ٥٠للشركة أن تقرر التوقف عن التحويل عندما يصبح إجمالي االحتياطي مـساوياً    يجوز  . السنة إلى االحتياطي القانوني   

  .من رأس المال المدفوع% ٥٠تجاوز االحتياطي لنسبة نظرا لتم التوقف عن هذا التحويل . من رأس المال المدفوع
  

 .  في الحاالت التي يسمح بها القانونإالهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع 
  

 سهم لصالح مجموعة دبي المصرفية      ٥١٥,٠٠٠,٠٠٠ بإصدار   ٢٠٠٩ سبتمبر   ٢ع بتاريخ   .م.ة شعاع كابيتال ش   قامت شرك 
تم زيـادة رأس المـال      .  درهم للسهم  ٢.٩١تم إصدار هذه األسهم بواقع      . خ وذلك إثر مراجعة إتفاقية تحويل السندات      .م.ش

 . إلى االحتياطي القانوني١.١٦١.٠٠٠  وقد أضيفت عالوة إصدار األسهم الناتجة البالغة٥١٥.٠٠٠بمبلغ 
  

الخسائر المتراكمـة   لتسوية فائض االحتياطي القانوني لديها مقابل       حصلت الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع         
  .٩٨٥,٨٤٥الخسائر المتراكمة إلطفاء االحتياطي القانوني الذي استخدم فائض    وبلغ.٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 

  
  .٢٠١٠ أبريل ١٨ في تي عقدت الجمعية العمومية السنوية للمجموعة الأثناء المساهمين من قبل د هذه المعاملةتم اعتما

  
  إلى٢٠١٠ يناير ١  

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
  إلى٢٠٠٩ يناير ١  

   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
       

  ٥٥٣,١٤٠   ١,٧١٤,١٤٠  الرصيد في بداية السنة
  -      )٩٨٥,٨٤٥(  اكمةالخسائر المترالحركة خالل السنة إلطفاء 
  ١,١٦١,٠٠٠    -      عالوة إصدار أسهم جديدة
  ١,٧١٤,١٤٠   ٧٢٨,٢٩٥  الرصيد في نهاية السنة

 
  

 – ٢٠٠٩ ديـسمبر    ٣١ (٤٠,٢٥٠قيمتهـا   إجمـالي   ويبلـغ    على االحتياطيات القانونية للشركات التابعة       الرصيدال يشتمل   
بناء على ذلك، فإن صافي الموجودات للشركات التابعة الموحدة يخـضع           . البيانات المالية تجميع  عند  حذفها  وتم  ) ٤٠,٠٥٠

  .لمتطلبات ذلك االحتياطي
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 ٤١

  
  احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .٢١

  
    :يتألف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات مما يلي

       
  إلى٢٠١٠ يناير ١  

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
  إلى٢٠٠٩ يناير ١  

   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
        ت معدة للبيعاستثمارا      
  (١٤,١٩٤)   (٧,٥٨٦)  الرصيد في بداية السنة      

   ١,٧٧٨    ٦,٩٣٢  المحقق خالل السنة
   ٤,٨٣٠    ١٤,٥٤٤  الحركة في القيمة العادلة خالل السنةصافي 

  (٧,٥٨٦)     ١٣,٨٩٠  الرصيد في نهاية السنة      
        

        ي شركات زميلةلالستثمارات ف حصة المجموعة من إحتياطي إعادة التقييم
        

  (١٤,٤٩٤)   (١,٣٩٦)  الرصيد في بداية السنة
   ١٣,٠٩٨    ٥,٥٤٩  صافي الحركة في القيمة العادلة خالل السنة

  (١,٣٩٦)     ٤,١٥٣  الرصيد في نهاية السنة      
  (٨,٩٨٢)    ١٨,٠٤٣  إعادة تقييم االستثماراتإحتياطي  اجمالي    

  
 

  حقوق األقلية .٢٢
  

  . التابعة ونتائج أعمالهاات قلية نسبة حقوق مساهمي األقلية إلى إجمالي صافي موجودات الشركتمثل حقوق األ
  
  

  ايرادات الرسوم والعموالت .٢٣
  

  :ان ايرادات ومصاريف الرسوم والعموالت تتألف مما يلي
     

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠    

   ديسمبر٣١
٢٠٠٩  

   ١٢٥,١٨١    ٨٨,٧١٧  ايرادات رسوم وعموالت      
  (٦,١٦٣)   (١,٧٣٦)  وم وعموالترسمصاريف 

  ١١٩,٠١٨    ٨٦,٩٨١   
 

  
  من االستثمارات في صناديق مدارة من شعاع) خسائر/ (أرباح .٢٤

  
  : و الخسائر من الصناديق المدارة من شعاع مما يليرباحتتألف األ

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠    

   ديسمبر٣١
٢٠٠٩  

        
      صناديق

  ٢٣,٦٨٧     ١٢,٥١٠   ن األرباح أو الخسائر    مدرجة حسب القيمة العادلة من خالل بيا
          متوفرة للبيع

  ٤,٠٣٤     ٣,٧٧٧           األرباح والخسائر
 (٩,٣٧١)   (١٠,٩٥٥)          االنخفاض في القيمة

 (٥,٦٥٥)    ٦,٨٦٧   شركات زميلة
   ١٢,٦٩٥     ١٢,١٩٩  
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 ٤٢

  
  مصروفات إدارية وعمومية .٢٥

  
 :لعمومية مما يليتتكون المصروفات اإلدارية وا

   
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
  (١٦٣,٥٧٠)   (١٤٩,٥٠٠)  رواتب ومستحقات إضافية للموظفين      

  (٢١,٠٨٥)   (١٧,٩٠٢)  إيجار مكاتب ومصروفات ذات عالقة
  (١٥,٧٦٥)   (٢٤,٦٤٦)  أتعاب مهنية

  (١٠,٢٤٤)   (٧,٧٣٨)  تكاليف تسويق وعالمة تجارية
  (٣٤,١٨٤)   (٢٦,٠٤٢)  مصاريف أخرى

  (٢٢٥,٨٢٨)   (٢٤٤,٨٤٨)  
  

يتعلق بالمصاريف الناتجة   ) ٢٢,١٦٤ – ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١( ٢٧٠على مبلغ   " رواتب ومستحقات إضافية للموظفين   "تشتمل  
  .من المعامالت التي تم احتسابها على أساس المعامالت التي تسدد باألسهم

  
 ١٦٠بواقـع   )  موظفـاً  ٣٧٢ – ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١( موظفاً   ٣٨٣بلغ عدد موظفي المجموعة     ،  ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١كما في   

ديـسمبر   ٣١( موظفاً لدى الشركات التابعـة       ٢٢٣و  )  موظفاً ١٥٦ – ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١(موظفاً في شركة شعاع كابيتال      
  ). موظفا٢١٦ً – ٢٠٠٩

  
  

     المخصصات .٢٦
     :قامت المجموعة بأخذ مخصصات لما يلي

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠    

   ديسمبر٣١
٢٠٠٩  

  (٣٢,٨٥١)   (٦,٥٩٤)  أقساط ائتمان وقروض وسلفيات      
  (٢,١٦٢)   (٣٢,٩٩٧)  ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  (١٨,٧١٣)   (٢,٥٤٤)  مخصصات أخرى
  (٤٢,١٣٥)   (٥٣,٧٢٦)  
 
  

   بما فيها االستثمارات في شركات زميلة أخرى من اإلستثمارات األخرى)خسائر/ (أرباح .٢٧
  

  : اإلستثمارات األخرى مما يلي و الخسائر منرباحتتألف األ
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
        

 (٢٨١,٨٦٥)   (٥١,٠٩٠)  الشركات الزميلة األخرى
      االستثمارات األخرى

  ١٧,٧٣٨     ٢١,٨٧٨      المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
         المتوفرة للبيع

  ٣١,٢٤٦    (٣١٩)         األرباح والخسائر
 (١٧٦,٧٧١)   (٣١,٤٠٥)        االنخفاض في القيمة

         المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  ١,٨٥٧     ٣,١٢٢          األرباح والخسائر

 (١٥,٥٤٩)   (١,٨٨٠)         االنخفاض الدائم في القيمة
  (٥٩,٦٩٤)   (٤٢٣,٣٤٤) 
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 ٤٣

  
  السهمربحية  .٢٨

  
خسائر الفترة العائدة لحاملي األسهم العادية في الـشركة األم والبالغـة            صافي  اسي باستخدام   األسالسهم  ربحية  تم احتساب   

معدلة بالفائدة المستحقة على    ) ٥٢٩,٧٨١ (– ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ (١٣٨ تعاب أعضاء مجلس اإلدارة   معدلة بأ ) ٢٢٣,٦٠٤(
علـى  ربحية السهم المعدلة بالقسمة   احتساب تم)). ١٣٨ (تعاب أعضاء مجلس اإلدارة    و بأ  ٢٨,٢٤٠السندات القابلة للتحويل    

  .)٧١٨,٦١١,٨٧٢ – ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ (١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠ والبالغ  العادية القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم
  

 نظرا لعدم إصدار الشركة ألية أدوات لهـا  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١ال يوجد فرق بين ربحية السهم األساسي و المخفض كما في            
  .ية السهم في حالة تنفيذهاتأثير على ربح

  
 العائدة لحاملي األسـهم العاديـة فـي    الخسائربقسمة صافي   ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ربحية السهم المخفض كما في      تم احتساب   
  ممـثال مجمـوع    ١,٠٦١,٩٤٥,٢٠٥ علـى ) ١٣٨ (تعاب أعضاء مجلس اإلدارة    معدلة بأ  )٥٢٩,٧٨١( والبالغالشركة األم   

  .  األسهم العادية المصدرة عند تحويل السندات القابلة للتحويلوعددالقائمة  العادية المتوسط لعدد األسهم
  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٢٩
  

إن األطراف ذات العالقة تمثـل  . دخلت المجموعة في عدد من المعامالت مع أطراف ذات عالقة أثناء سير األعمال العادية    
ستثمار مدارة من قبل المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة ومـوظفي اإلدارة           شركات زميلة وصناديق ا   مساهمين رئيسيين و    

أو مجلس  /يتم الموافقة على سياسات األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة و             . العليا للمجموعة 
  .اإلدارة

   
    :الموجودات والمطلوبات لدى أطراف ذات عالقة هي كما يليإن 

   
  ر ديسمب٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
        نقد وودائع لدى البنوك      

  ٥٠,٠٠٠    ٤٣,٠٩٧     أطراف أخرى ذات عالقة
        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٩٣   ٤٥     شركات زميلة
  ٢٨,٢٢٦   ٢٧٨     أطراف أخرى ذات عالقة

       قروض وسلفيات
  -      ٢٣,١٧٢     شركات زميلة

  ٨٦,٣٥٤   ١٢,٩١٣     أطراف أخرى ذات عالقة
  -      ١,٣٤٧     موظفي اإلدارة العليا

  ١٦٤,٦٧٣   ٨٠,٨٥٢  
  

االستثمارات المحتفظ بها والمبـالغ المدفوعـة مقـدما    مقابل تعكس السلفيات لموظفي اإلدارة العليا هامش المتاجرة المؤَمنة  
  .وائدحسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الموظفين حيث ال يتم تحميل أية ف

  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠    
   ديسمبر٣١

٢٠٠٩  
        الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى      

  ٨٠,٥٢٠    ١  أطراف أخرى ذات عالقة   
  ٨٠,٥٢٠    ١  
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 ٤٤

 
  )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٢٩

  
  : كما يلي المجمعتم إدارج المعامالت مع األطراف ذات العالقة في بيان اإليرادات

  إلـى  ٢٠١٠ يناير   ١  
   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  إلى ٢٠٠٩  يناير ١  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

        إيرادات الفوائد      
  -       ٢,٠٨٠     شركات زميلة

  ٦,٧١٥   ٢,٦٠٦     أطراف أخرى ذات عالقة
     مدارة من شعاع كابيتالأرباح استثمارات 

  ٢٧,٦٩٢   ٤,٢٤١     أطراف أخرى ذات عالقة
       ت أخرىخسائر استثمارا

  )١٨,٦٣٠(   )١,٢١٨(     أطراف أخرى ذات عالقة
       إيرادات رسوم وعموالت

  ٥٠    -        شركات زميلة
  ٧,٩٥١   ٩,٨٣٠     أطراف أخرى ذات عالقة
       مصروفات إدارية وعمومية
  )٦٠٣(   )١٨٦(     أطراف أخرى ذات عالقة

        ٢٣,١٧٥    ١٧,٣٥٣  
  

خرى الخسارة المحققة إثر بيع المجموعة لحصتها في شـركة الكـوت للمـشاريع الـصناعية               تمثل خسائر االستثمارات األ   
 .لمجموعة من المستثمرين من بينهم والد أحد أعضاء مجلس إدارة شعاع كابيتال

 
        :تعويضات موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي

  إلى ٢٠١٠ يناير   ١  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  إلى ٢٠٠٩  يناير ١  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  ١٦,٠٤٥   ١٨,٢٥٠  رواتب ومزايا قصيرة األجل      
  ٢٤,٧٧٥   ٨٨٢  مكافأة نهاية الخدمة

  ٤,١٦١   ٩,٠٨٤  دفعات مسددة باألسهم
  ٤٤,٩٨١    ٢٨,٢١٦  إجمالي التعويضات لموظفي اإلدارة العليا      
  
  

  الشركات التابعة .٣٠
  

  :ضمن هذه البيانات الماليةيوجد لدى المجموعة الشركات التابعة المهمة التالية والمجّمعة 
  

    بلد التأسـيـس  االســــــم
   ديسمبر٣١             ديسمبر٣١    

                       ٢٠٠٩             ٢٠١٠  
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الجزر العذراء البريطانية  .انك) اسيتس(شعاع كابيتال 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الجزر العذراء البريطانية  .شعاع كابيتال انك
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  للتمويلشركة الخليج 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة
  ٪١٠٠   ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  شعاع بارتنرز المحدودة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠   اإلمارات العربية المتحدة  م.م.تيز ذيشعاع سكور
  ٪٩٩،٦  ٪٩٩،٦  المملكة العربية السعودية  دية شعاع كابيتال المملكة العربية السعو

  ٪١٠٠   ٪١٠٠  مصر  م.م.نايل واحد ذ
  ٪٩٩،٣   ٪٩٩،٣  األردن  م.م.المالية ذ للوساطة آسيا
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 ٤٥

  
  

  )تتمة (الشركات التابعة. ٣٠
  

لم . ردنلضريبة أو الزكاة على األرباح المتعلقة بعملياتها في المملكة العربية السعودية ومصر واأل            خاضعة ل المجموعة   إن  
يتم عرض إيضاح يبين الخسائر المحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة حيث أن أياً من الشركات المعنية لم تتكبد مصاريف                  

  . خالل السنة الحالية أو السنة السابقةجوهرية ضريبة أو زكاة 
  
  

    المعلومات القطاعية  .٣١
 :ند كل قطاع على وحدات األعمال قطاعات تشغيلية ويست٦ألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 

  
 صناديق استثمارية، باإلضافة إلى محفظة الشركة األم من االستثمارات          ٤تدير شركة شعاع بارتنرز حالياً      : الملكية الخاصة 

تعد شعاع بارتنرز ضلع المجموعة لإلستثمارات الخاصة و هي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي ضمن الفئة                 . المباشرة
ة ويديرها فريق من خبراء االستثمار الذين يتمتعون بسجل حافل من اإلنجازات وفهم عميـق لالسـتثمارات الخاصـة                   الثالث

   .والعامة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  

وتزود شعاع إلدارة األصول . قليميا سوقاً ماليا إ١٥ محفظة استثمارية وصناديق إقليمياً تغطي  ٢٢تدير حالياً   : ادارة األصول 
وتدير شعاع إلدارة األصول حقوق     .  المستثمرين المحليين واألجانب ببوابات لالستثمار في أسواق األسهم الخليجية والعربية         

رية الملكية والديون التقليدية، باإلضافة إلى المحافظ االستثمارية المتوافقة مع الـشريعة اإلسـالمية، والـصناديق االسـتثما        
  .باستخدام أساليب إدارية نشطة و غير نشطة

  
 تقدم استشارات مالية للشركات، وخدمات االكتتابات الخاصة واالكتتابـات العامـة فـي األسـهم                :االستثمارات المصرفية 

جـات  والسندات والمبيعات التجارية، وعمليات الدمج واالستحواذ والتفكيك والفصل، باإلضافة إلى عمليات المشاركة والمنت            
  .المركبة

  
 تزاول وحدة أعمال الوساطة نشاطها بالوكالة أو األصالة تحت مظلة شعاع لألوراق الماليـة، وتـوفر للعمـالء                   :الوساطة

  .خدمات الحفظ األمين والمقاصة للمستثمرين، متيحة لهم بذلك إمكانية التداول في األسواق اإلقليمية
  

تنشط بصورة أساسية في مجال اإلقراض المدعوم باألصول، مـع التركيـز            ، و "الخليج للتمويل " تعمل تحت مظلة     :التمويل
  .الشركات الصغيرة والمتوسطةعلى تمويل بشكل رئيسي 

  
 تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة              االدارة الرئيسية 

الشركات التابعة تدخل ضمن هذا القسم الذي يتضمن أيضاً استراتيجية تنمية األعمال            ان جميع االستثمارات في     . بالمجموعة
التجارية، القانونية، المالية، العمليات، ادارة المخاطر، العالقات مع المستثمرين، التسويق واالتصاالت، الموارد البشرية، بما              

  .فيها مكافآت الموظفين وتعويضاتهم واستحقاقاتهم
 

 بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة التخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وتقييم              تقوم اإلدارة 
  .يتم تقييم أداء القطاعات استناداً إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية. األداء
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 ٤٦

 
  )تتمة(المعلومات القطاعية   .٣١

  
  . بخصوص قطاعات األعمال الخاصة بالمجموعةتعرض الجداول التالية المعلومات المالية المجمعة

  
   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  

  استثمارات  
شركات 
  خاصة

  ادارة
  ممتلكات

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مصرفية

  ٨٦,٧٢١  ٣٢,٦٧١   ٥٣,٢٦٧  ٧٨٣  -  -  -  إيرادات الفوائد
  ٨٦,٩٨١  ٣,٤٤٥   ٧,٩٢٨  ٢٩,٠٩١ ١٤,٨٢٨  ٨,٧٦٦  ٢٢,٩٢٣ إيرادات الرسوم والعموالت

  ٢,٥٣٨  -   -  ١,٨٠٩ ٧٢٩ -  -   وسندات تداول أسهم أرباح
 من إستثمارات في أرباح

  صناديق مدارة من شعاع
١٢,١٩٩  -   -  -  -  ١٠,٩٥٢  ١,٢٤٧  

  ١٨٨,٤٣٩  ٣٦,١١٦   ٦١,١٩٥  ٣١,٦٨٣ ١٥,٥٥٧  ١٩,٧١٨  ٢٤,١٧٠  يراداتمجموع اإل

 (٢٢٥,٨٢٨) (١١١,٦٧٠) (٢٦,٨٥٦) (٣٨,٢٦٠)(١٨,٧٢٢)(١٤,٦٤٧)(١٥,٦٧٣)  مصروفات إدارية وعمومية  
 (٣٣,٢٩١)  (٢٤,٠٠٢)  (٧,٧٩٦) (١,٤٨٥) -  -(٨)   مصاريف الفوائد

 (١١,٩٣٣)  (٧,٤٧٥)  (١,٩٢٠) (٢,٣٧٨) -  -(١٦٠)   استهالكات 
 (٤٢,١٣٥)  (٤٠,٧٥٤)  (١,٣٨١)  -  -  -  -   مخصصات

 (٣٩,٢٤٤)  (٣٩,٢٤٤)   -  -  -  -  -   شهرةمصاريف إطفاءات 
 (٣٥٢,٤٣١) (٢٢٣,١٤٥) (٣٧,٩٥٣) (٤٢,١٢٣)(١٨,٧٢٢)(١٤,٦٤٧)(١٥,٨٤١) مجموع المصروفات

               
قبل ) الخسارة/(الربح صافي 

من ) الخسائر/ (األرباح 
  اإلستثمارات األخرى

(١٦٣,٩٩٢) (١٨٧,٠٢٩)  ٢٣,٢٤٢ (١٠,٤٤٠)(٣,١٦٥) ٥,٠٧١  ٨,٣٢٩ 

من ) الخسائر/(األرباح
 اإلستثمارات األخرى 

 -  -  -  (٥٩,٦٩٤)  (٦٠,٤٤٠)   ٦١٩ ١٢٧ 

 (٢٢٣,٦٨٦) (٢٤٧,٤٦٩)  ٢٣,٨٦١ (١٠,٣١٣)(٣,١٦٥) ٥,٠٧١  ٨,٣٢٩  الفترة )خسائر/(أرباح

 (٨٢) (٧٤)  - (٣) (٢) (٣)   -   وق األقليةالعائدة لحق
 (٢٢٣,٦٠٤) (٢٤٧,٣٩٥)  ٢٣,٨٦١ (١٠,٣١٠)(٣,١٦٣) ٥,٠٧٤  ٨,٣٢٩  العائدة لمساهمي الشركة األم

   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  

  
  استثمارات
شركات 
  خاصة

  إدارة
  ممتلكات

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  وساطة  مصرفية

١,٩٢٢,٣٥٦  ١,٠٤١,٨٠٥  ٤١٨,٣٤٠ ٢٤٣,٩٢٢ ٧,٦٨٦  ٨٩,١٢٤  ١٢١,٤٧٩ الموجودات
    ٤٤٧,٥٥٧  ٣١٢,٦٥٨  ٨٩,٦٧١ ٤٤,٠١٧ -  -  ١,٢١١ المطلوبات



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٤٧

  
  )تتمة(المعلومات القطاعية  .٣١

  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  

  استثمارات  
شركات 
  خاصة

  ادارة
  ممتلكات

استثمارات 
  تمويل  وساطة  مصرفية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ١٢٦,٣٥٤  ٤٤,٠٠٦   ٨١,٦٥٤  ٥٠٦  -  - ١٨٨  إيرادات الفوائد

  ١١٩,٠١٨  ٩٢٠  ٧,٤٤٤  ٥٨,٢٩٨ ٢,٢٤٠  ١٨,٢٢٥ ٣١,٨٩١  الرسوم والعموالتصافي

  ٩,٨٠٢  -   -  ٦,٣٠٤ ٣,٤٩٨  - -   وسنداتإيرادات تداول أسهم 

من إستثمارات ) خسائر/(أرباح
  في صناديق مدارة من شعاع

(١٠,٩٩٢) ١٢,٦٩٥  -   -  -  -  ٢٣,٦٨٧  

  ٢٦٧,٨٦٩  ٤٤,٩٢٦   ٨٩,٠٩٨  ٦٥,١٠٨ ٥,٧٣٨  ٤١,٩١٢ ٢١,٠٨٧  يراداتمجموع اإل

                
 (٢٤٤,٨٤٨)  (١٣٤,٣٤٨)  (٢٤,٥٦١)  (٤٤,٦٠٦) (١٤,٣٤٠) (١١,٥١٨) (١٥,٤٧٥)  مصروفات إدارية وعمومية                

 (٧٢,١٣٧)  (٤٥,١٩٤)  (٢٥,٢٦٠)  (١,٦٧٤) -  - (٩)   مصاريف الفوائد

 (١١,٥٩٨)  (٧,١٢٧)  (٩٤٨) (٢,٤٣٢) -  - (١,٠٩١)  استهالكات 

 (٥٣,٧٢٦)  (٣٦,٠٦٦)  (١٣,٧٠٩)  (٣,٩٥١) -  - -   مخصصات

 (٣٨٢,٣٠٩)  (٢٢٢,٧٣٥)  (٦٤,٤٧٨)  (٥٢,٦٦٣) (١٤,٣٤٠) (١١,٥١٨) (١٦,٥٧٥) مجموع المصروفات

                
قبل ) الخسارة (/ربحالصافي 

من ) الخسائر/ (األرباح 
  اإلستثمارات األخرى

(١١٤,٤٤٠)  (١٧٧,٨٠٩)   ٢٤,٦٢٠  ١٢,٤٤٥ (٨,٦٠٢) ٣٠,٣٩٤ ٤,٥١٢ 

من ) الخسائر/(األرباح  
 اإلستثمارات األخرى 

 - -  - (٤٢٣,٣٤٤)  (٤٢٦,٤٧٨)   -  ٣,١٣٤ 

 (٥٣٧,٧٨٤)  (٦٠٤,٢٨٧)   ٢٤,٦٢٠  ١٥,٥٧٩ (٨,٦٠٢) ٣٠,٣٩٤ ٤,٥١٢  الفترة )خسائر/(أرباح  

 (٨,٠٠٣)  (٧,٤٠٢)   -  (٩٨٦)  (٤١٦)  - ٨٠١   العائدة لحقوق األقلية                

 (٥٢٩,٧٨١)  (٥٩٦,٨٨٥)   ٢٤,٦٢٠  ١٦,٥٦٥ (٨,١٨٦) ٣٠,٣٩٤ ٣,٧١١  العائدة لمساهمي الشركة األم

   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  

  
  استثمارات

ات شرك
  خاصة

  إدارة
  ممتلكات

استثمارات 
  تمويل  وساطة  مصرفية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ٢,٨٤٩,٧٠٢   ١,٧٧٦,٢٤٦  ٥٥١,٠٩٤  ٢٦٦,٩٠٥ ٢,٨٩٦  ٩٧,٤٣١ ١٥٥,١٣٠  الموجودات

  ١,١٥١,٧٤٣  ٨١٤,٣٠٣   ٢٤٥,٩٤٣  ٨٢,٠٨٦ -  - ٩,٤١١  المطلوبات
  
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٤٨

  
  المحتملةوالمطلوبات االلتزامات  .٣٢

  
  :  التزامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يليالمجموعةلدى كان 

   ديسمبر٣١  
٢٠١٠  

   ديسمبر٣١  
٢٠٠٩  

        
  ٢٥٥,٨٧٢   ٤٥,٠٩٤  مطلوبات محتملة

       التزامات
 ٢٥١,٠٥٧   ١٠٠,٦٣٨  صناديق إستثمار مدارة من شعاع

 ١٠٦,٨٢٣   ٦٢,١٥٢   أخرىاستثمارات
      

  
  

  إعادة تصنيف أرقام المقارنة .٣٣
  

ونتيجة لهـذا   . تهاتعكس بصورة أفضل أنشط   حتى   للمجموعة   اإلدارة على تعديل طريقة عرض البيانات المالية       وافق مجلس 
 . اعتمدتالتيمع طريقة العرض الجديدة كي تتفق السنة السابقة تم إعادة تصنيف بعض أرقام التغيير 

 
 :هي كما يلي ا عليه تعديالت إعادة التصنيفالتي تم إجراء المحددة لبنود اإن 
  

  بيان المركز المالي المجمع المرحلي
  
    ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في   
    الفرق  أصلية  معاد تصنيفها  

          الموجودات
   ١٧٥,٣١٠- ١٧٥,٣١٠ صناديق مدارة من شعاعاستثمارات في 

   ٤٦١,٢٦٦- ٤٦١,٢٦٦  أخرىاستثمارات في شركات زميلة
   ٥٥٩,٩٥١- ٥٥٩,٩٥١  أخرىاستثمارات

   (٤١٥,٥٦٣) ٤١٥,٥٦٣-  ستثمارات في أسهم وسنداتا
   (٢٢٢,١٠٧) ٢٢٢,١٠٧-  استثمارات معّدة للبيع

   (٨١,٢٠٨) ٨١,٢٠٨-  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
   (٤٧٧,٦٤٩) ٤٧٧,٦٤٩-  استثمارات في شركات زميلة

  ١,١٩٦,٥٢٧ ١,١٩٦,٥٢٧     -    
  



 ع.م.عاع كابيتال شش
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية المجّمعة

 )لعربية المتحدةآالف دراهم اإلمارات ا: العملة (
  

 ٤٩

 
  )تمةت(إعادة تصنيف أرقام المقارنة  .٣٣

  
  بيان اإليرادات المجّمع المرحلي

  
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في   
  الفرق  أصلية  معاد تصنيفها  
        

 (١٣,٩٢٥) ١٤٠,٢٧٩  ١٢٦,٣٥٤  إيرادات الفوائد
 ٩,٨٠٢  -  ٩,٨٠٢     وسندات تداول أسهم أرباح
 ١٢,٦٩٥  -  ١٢,٦٩٥   صناديق مدارة من شعاع إستثمارات فيمن) خسائر/ (أرباح

 ١٥٦,٨٢٠ (٢١٠,٥٤٦) (٥٣,٧٢٦)  مخصصات
 من اإلستثمارات األخرى بما فيهـا األسـتثمارات فـي           )خسائر/ (أرباح

 (٤٢٣,٣٤٤)  - (٤٢٣,٣٤٤)  شركات زميلة أخرى

 (٣٨,٢٤٨) ٣٨,٢٤٨-  أرباح استثمارات أسهم وسندات
 (٣٥,٢٣٧) ٣٥,٢٣٧-  أرباح استثمارات

 ١٩,٢٥٩ (١٩,٢٥٩)-  شركات زميلةأرباح )/خسائر(الحصة من 
 ٣١٢,١٧٨ (٣١٢,١٧٨)-  مصاريف اإلنخفاض الدائم

  (٣٢٨,٢١٩) (٣٢٨,٢١٩) -
 
 

 بنفس الطريقة التي أستعملت لعـرض البيانـات         ٢٠١٠ ديسمبر   ٣١المنتهية في   للسنة  لو تم عرض بيان اإليرادات المجمع       
  :كالتاليمعة المج لكانت المجاميع الفرعية في بيان اإليرادات ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١المالية السنوية في 

  
   ديسمبر٣١  

٢٠١٠  
 ٦٠,١٨٨  صافي إيرادات الفوائد

 ١١٦,٩١٠  إيرادات االستثمارات المصرفية
 ٤٩,٣٩٢  اإليرادات التشغيلية
(٢٧٣,٠٧٨)  مصروفات تشغيلية

 
  


