
   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاع كابيتال ش.م.عـش
   ةموحدالبيانات المالية ال

  و تقرير مدقق الحسابات

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
 

 ١

  تقرير مجلس ا�دارة

  

  ملخص النتائج المالية
  

رة من كافة وحدات ا:عمال التابعة ستمم،  وضعت شعاع كابيتال ھدفاً استراتيجياً يتمثل في توليد إيرادات فصلية ٢٠١٤مطلع العام في 
المتخصصة في أسواق رأس المال، ا نأعماللھا. وخ>ل ا:رباع الث>ثة ا:ولى، تمّكنت الشركة من تحقيق ھذا الھدف من خ>ل توسع وحدة 

الكبيرة في الدخل من الصغيرة والمتوسطة، فض>ً عن الزيادة لشركات ل المخصصةوالنمو المتواصل في الطلب على منتجات اLقراض 
 الرسوم التي سجلتھا وحدة اRستثمار المصرفي ووحدة إدارة ا:صول، باLضافة إلى المكاسب القوية التي حققتھا الصناديق المدارة من قبل

خسائر خ>ل ا:شھر شعاع. إR أن، ظروف السوق السيئة والتقلبات الحادة التي سجلتھا ا:سواق المالية خ>ل الربع الرابع، أدت إلى تحقيق 
  .بناء على تقييمات السوق الث>ثة ا:خيرة من العام

  

مليون درھم، مدعومة بالمكاسب المحققة من تحسن  ٢١٣وعلى الرغم من التقلبات الحادة في السوق، بلغت اLيرادات خ>ل العام كام>ً 
ا:رباح خ>ل العام  تات الصغيرة والمتوسطة. وبلغأنشطة وحدات أعمال إدارة ا:صول واRستثمار المصرفي ووحدة إقراض الشرك

لضبط التكاليف والحد من  متواصلةمليون درھم بفضل اعتماد إجراءات  ١٦٥مليون درھم، في حين انخفضت النفقات التشغيلية إلى  ٢٥٫٨
  النفقات العامة واLدارية، وھو ما يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للشركة.

  

مليار درھم بحلول  ١٫٦صول ا:إجمالي  زادتحسناً إضافياً في ھيكلية ميزانيتھا العمومية، حيث  ٢٠١٤ل خ>ل العام وشھدت شعاع كابيتا
مليون  ٣٦٥نقدي بلغ  وضعب ٢٠١٤. كما حافظت الشركة على مستوى قوي من السيولة لتنھي العام ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الفترة المنتھية في 

اRعمال  ةوحدوسيع أنشطة لتھدف يمليون درھم نتيجة حصولھا على قرض مجمع جديد  ٤٥٩ية إلى درھم. ارتفعت التزامات شعاع المال
مليار درھم، في  ١٫١. وعموماً، ارتفع صافي أصول الشركة بشكل طفيف إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إقراضالمتخصصة في 

  ف.ضع ٠٫٢٩حين ارتفعت نسبة مديونيتھا مع نھاية العام الماضي بمقدار 
  

  استراتيجية الشركة للفترة القادمة 

، تحولت شعاع إلى شركة متوازنة ا:داء، تضم مجموعة من وحدات ا:عمال ٢٠١٤بعد تعافيھا وعودتھا إلى مسار الربحية خ>ل العام 
قطاع اLقراض، إلى جانب الحد  المدرة لkرباح. وقد بذلنا جھوداً كبيرة في سبيل تنويع وتحسين خدماتنا ومنتجاتنا، بزيادة استثماراتنا في

  من مخاطر أعمالنا، ما أتاح لنا مواصلة تعزيز ا:رباح.
  

وواصلنا خ>ل العام المنصرم اRستثمار في تطوير وتوسيع عمليات قسم أسواق رأس المال لدينا، حيث عملنا على تطبيق نظام "صن 
وصول إلى أسواق ا:سھم اLقليمية والعالمية، وتوسيع باقة منتجاتنا غارد فرونت أرينا"، وھي منصة تداول متطورة ومتكاملة توفِر ال

لتشمل أنشطة صانع السوق والدخول المباشر للسوق وإقراض ا:وراق المالية. كما عملنا أيضاً على تعزيز فرق المبيعات والتداول، 
Lقراض التابعة لنا. وبالنظر إلى المستقبل، ستستمر والخدمات المصرفية اRستثمارية وإدارة ا:صول، وزيادة عدد الموظفين في شركة ا

رة من خ>ل طرح منتجات وخدمات جديدة، إلى جانب توسيع قدرات الشركة ستماستراتيجية شعاع بالتركيز على تحقيق اLيرادات الم
  وأنشطتھا وزيادة اLستثمار في قطاع اLقراض.

  

  ا�قراض

المملكة  -غيرة والمتوسطة المتمثِلة بكل من "شركة الخليج للتمويل" و"شركة الخليج للتمويلسجلت وحدة التمويل اRئتماني للمشاريع الص
٪، كما نما صافي أرباحھا بمقدار ثمانية أضعاف ليصل إلى ٢٦مليون درھم، بنمو نسبته  ١٣١السعودية"، عائدات سنوية بلغت العربية 
مرار الطلب القوي على منتجات اLقراض التي يوفرھا القسم لقطاع المشاريع . ويعّزى ھذا النمو Lست٢٠١٤مليون درھم في العام  ٣٣٫٤

  الصغيرة والمتوسطة.
  

، واصلت شركة الخليج ٢٠١٣وبعد كشف النقاب عن برنامج طموح لتطوير أعمالھا والحد من التكاليف خ>ل الربع الثالث من العام 
ار استراتيجيتھا الناجحة الرامية إلى تسوية القروض عالية القيمة خ>ل للتمويل العمل على تخفيض حجم محفظة قروضھا عمداً في إط

  وقت مبكر بما يساعدھا في الحد من مخاطر تركز اRئتمان، وتعزيز مستوى تنوع محفظتھا وتوليد دخل أكبر من الفوائد.
  

مليون درھم من خ>ل بنك أبوظبي  ٥٠٠بقيمة  مجمع، نجحت الشركة في الحصول على قرض تمويل ٢٠١٤وخ>ل الربع الرابع من العام 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في في اقراض لنمو لتمويل الtستمرار المجمع التجاري، بصفته منسق رئيسي. وسيتم استخدام ھذا القرض 

  السعودية.المملكة العربية  -دولة اLمارات والمملكة العربية السعودية من خ>ل شركة الخليج للتمويل
  

السعودية، والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لھا، توسيع عملياتھا في المملكة العربية السعودية خ>ل العربية  -شركة الخليج للتمويل وواصلت
في الحصول على رخصة جديدة لمزاولة نشاطھا في المملكة من قبل  ٢٠١٤. ونجحت الشركة خ>ل الربع الرابع من العام ٢٠١٤العام 

السعودي، لتتحول بذلك من مجرد مزود لمنتجات التقسيط إلى شركة تمويل جديدة خاضعة :حكام نظام مراقبة  مؤسسة النقد العربي
  شركات التمويل.

  

  إدارة ا+صول

"، والتي تدير صناديق اRستثمار وصناديق ا:سھم الخاصة ومحافظ استثمارية تدار بصفة  سجلت وحدة إدارة ا:صول التابعة لـ "شعاع
مليون درھم. وحقّق صندوقا اRستثمار الرئيسيان اللذان تديرھما وحدة  ٢٦٫٤بقيمة   مليون درھم، و إيرادات ٢٠٫٧رباحاً بلغت تفويضية، أ

. وارتفع ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بالمائة كما في  ٢٫٧بالمائة و  ١٦٫٤إدارة ا:صول وھما "بوابة اLمارات" و"البوابة العربية" عائدات نسبتھا 
وحصدت شعاع Lدارة ا:صول على جائزة  مليون درھم. ٨٥٣إلى  ٢٠١٤العم>ء التي أدارتھا الوحدة خ>ل العام  إجمالي حجم أصول

  .من قبل مجلة إيميا فايننس للسنة الخامسة على التوالي ٢٠١٤أفضل شركة Lدارة ا:صول في اRمارات فى الربع الرابع من عام 











 شعاع كابيتال ش.م.ع
  بيان الدخل الموحد 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة)

  

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٥ إلى ١تشكل اLيضاحات من 

 	

 

  يناير إلى ١

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
  أكتوبر إلى ١

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
  يناير إلى ١

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 

  أكتوبر إلى ١

   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 

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

  إيضاحات غير مدققة   مدققة غير مدققة مدققة

 

      

���,���  
 إيرادات الفوائد   ��	,��  ���,���  ���,�

�
,���  ��,	
 صافي الرسوم والعموRت ��  ���,��  ���,��  �

�,���  �
  ��  �
  أرباح التداول   

��,���  ��,���  �	,	��  (�	,���) �� 
أرباح/(خسائر) من استثمارات في صناديق مدارة من 

  شعاع 

 ————  ———— ———— ————   

 ���,��� 	
,		
 إجمالي ا�يرادات  ���,�� �	�,���   

 ————  ———— ———— ————    

       

(���,���) (��,�
�) (���,	��) (��,�
 مصاريف إدارية وعمومية 	� (�

(�,���) (
,	�
 مصاريف الفوائد  (���,�) (���,��) (

(	,���) (�,���) (�,��
) (�,���) �
 استھ>كات  

(��,

�) (��,	��) (�
 صافي  -مخصصات  �� (���,�) (�	�,

———— ———— ———— ————   

(��
 إجمالي المصاريف  (���,��) (���,���) (	��,�	) (���,

———— ———— ———— ————    

 �,��
  �,��� ��,
��  (�	,
��)  
صافي الربح/(الخسارة) قبل ا+رباح / (الخسائر) من 

 ا1ستثمارات ا+خرى

      

(�,	
�)  �,
�� (�,�	�) �,���  �� 
ا:رباح/(الخسائر) من اRستثمارات ا:خرى بما فيھا 

 اRستثمارات في شركات زميلة أخرى

———— ———— ———— ————   

 �,���  
 ربح / (خسارة) الفترة/السنة  (���,��)  ���,��  ���,

══════ ══════ ══════ ══════   

      

 العائدة إلى:     

�,���  
 مساھمي الشركة ا:م   (	��,��) ���,��  ���,

��  �
 ا:طراف غير المسيطرة    �  �  

———— ———— ———— ————   

 �,���  
,���  ��,���  (��,���)   

 ══════  ══════  ══════  ══════   

       

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣   
,
�� (
,
 الربح /(الخسارة) للسھم )بالدرھم( �� (��

══════ ══════ ══════ ══════   



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  بيان الدخل الشامل الموحد 

  ٢٠١٤سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة)

  

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٥ إلى ١تشكل اLيضاحات من 

 �

  يناير إلى ١

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
  أكتوبر إلى ١

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
  يناير إلى ١

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 

  أكتوبر إلى ١

   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 

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

   غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة

     

     

 �,���  
 الفترة/السنة ة)خسارربح /( (���,��) ���,��  ���,

     

 الدخل الشامل ا+خر    

     

  البنود التي سيتم تصنيفھا Rحقا ضمن الربح أو الخسارة:    

 يم:صافي حركة احتياطي إعادة تقي    

 اRستثمارات ا:خرى - (���) (��	,�) (��)  	��,�

(�
 من الشركات الزميلة ىا:خر ةالشامل سارةحصة الخ - - - (	

 فروقات صرف ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية   �  �� (�) (�)

———— ———— ———— ————  

 �,��
 (��) (�,���) (�
 خر للفترة / السنةاشامل  ربح / ة)خسار( (�

———— ———— ———— ————  

 
,���  
 شاملة للفترة / السنة ة)خسارربح / (إجمالي  (��	,��) �		,��  ���,

══════ ══════ ══════ ══════  

 العائدة إلى :     


,���  
,�
 مساھمي الشركة ا:م  )١٤,٩٣٧( 	�	,��  	

��  �
 ا:طراف غير المسيطرة  �  �  

———— ———— ———— ————  

 
,���  
,���  ��,		� (��,	��)  

══════ ══════ ══════ ══════  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحد التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة)

  المرفقة جزءاً ھاما من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٥ إلى ١تشكل اLيضاحات من 

 �

  يناير إلى ١

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  يناير إلى ١

 ٢٠١٤ ديسمبر ٣١

 

 ا+نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من   

 السنةربح    ���,��  ���,� 

 التعدي>ت للبنود التالية:  

	,���   �,��
 استھ>كات   

 من استثمارات في صناديق مدارة من شعاع أرباح (��	,	�) (���,��)

�,	
 بما فيھا اRستثمارات في شركات زميلة أخرى من استثمارات أخرى خسائر �	�,�   �

�
 دفعات تسدد على أساس ا:سھم  ���,�   ���,

 ��,

�  �
 صافي - مخصصات  �	�,

 ————  ————  

(�,	�
 شغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية الت تدفقات النقديةال ��	,��  (

   
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

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

(
 وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات في الزيادة (���,��) (���,��

 في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى )النقصزيادة /(ال   ���,��  (�	�,��)

(�,
 صناديق مدارة من شعاع بيع / (شراء) صافي    �	�,��  (��

 ————  ————  

(

 ا+نشطة التشغيلية (المستخدم في) / الناتج منصافي النقد  ��	,��  (���,�

 ————  ————  

 ا+نشطة ا1ستثماريةالتدفقات النقدية من   

�
 اخرىبيع استثمارات  عائدات من صافي ���,	   ���,

�,���   �
  من شركات زميلة أرباح مقبوضة وتوزيعات رأسمالية  ���,

  اRستحواذ على حصص أطراف غير مسيطرة (���) -

(��,�
 و معدات ممتلكاتصافي شراء  (���,�) (�

 ————  ————  

(�,
 ا+نشطة ا1ستثمارية دم في)صافي النقد الناتج من / (المستخ �	�,��  (��

 ————  ————  

 ا+نشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

 ���,�	�  ��,
 الزيادة في المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة  ��

-  �,�	
 عائدات بيع أسھم خزينة 

 برنامج الحوافز طويلة ا:جل للموظفينأسھم الحركة في  - (�	���)

 ————  ————  

 ���,	�
  �
 صافي النقد الناتج من ا+نشطة التمويلية ���,

 ————  ————  
    

(�

,��
 في النقد وما يعادله (النقص) /الزيادة صافي  ��	,���  (

    
 تحويل عم>ت أجنبية - � 

    
 ��
,
 النقد وما يعادله في بداية السنة ���,	��  ��

 ————  ————  

 لنقد وما يعادله في نھاية السنةا ���,���  ���,��� 

══════ ══════  
  من الفوائد وا+رباح الموزعة ةالتشغيلي ةالنقدي اتالتدفق  

  الفائدة المقبوضة  ���,��� ���,��� 

(�,���) (��,
  الفائدة المدفوعة (��

 
,��� �,�
  ا:رباح المقبوضة  �



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة)

  

  .الموحدة انات الماليةالمرفقة جزءاً ھاما من ھذه البي ٣٥إلى  ١تشكل اLيضاحات من 

 �

  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا+م    

 اLجمالي
طراف غير ا:

 المجموع  المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العم>ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة اRستثمارات

أسھم برنامج 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  أسھم خزينة ا:جل للموظفين

            
�,���,	��   ���  �,���,���   (
��) �,���  (��,���)  ���,���  (�	,	�
 ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في   ���,�	�,� (���,��) (

 
,��� ��  
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  حقوق ملكية مساھمي الشركة ا+م    

 اLجمالي
ا:طراف غير 
 المجموع  المسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 العم>ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة اRستثمارات

أسھم برنامج 
الحوافز طويلة 
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 ٢٠١٤ر ديسمب ٣١الرصيد كما في   

            



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

كشركة مساھمة عام�ة ف�ي دب�ـي، اLم�ارات العربي�ة المتح�دة بموج�ب المرس�وم  )أو "الشركة ا:م" ("الشركة" تأسست شعاع كابيتال ش.م.ع
ت�ه). إن العن�وان المس�جل للش�ركة ھ�و (وتعدي> ١٩٨٤لس�نة  ٨ووفقاً للقانون اRتح�ادي رق�م  ١٩٧٩إبريل  ٢٥الصادر بتاريخ  ٦ا:ميري رقم 

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

اRستش��ارات  إن الش��ركة مرخص��ة م��ن المص��رف المرك��زي لدول��ة اLم��ارات العربي��ة المتح��دة لمزاول��ة أعم��ال اRس��تثمارات المالي��ة وأعم��ال
عم�> بق�رار وأعمال الوساطة المالية والنقدية  ٩٤/٨/١٦٤المصرف المركزي رقم عم> بقرار مجلس إدارة المصرفية والمالية واRستثمارية 

  . ٩٥/٥/١٢٦المصرف المركزي رقم مجلس إدارة 
  

متنوعة مع التركيز على اRستثمار ف�ي ال�دول العربي�ة نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية  وشركاتھا التابعة ("المجموعة") تمارس الشركة
ش��طة ف��ي أس��واق الم��ال العام��ة ابص��ورة عام��ة ودول��ة اLم��ارات العربي��ة المتح��دة وبقي��ة دول مجل��س التع��اون الخليج��ي بص��فة خاص��ة، وھ��ي ن

  والخاصة في المنطقة.  
  

  :٢٠١٤ديسمبر  ٣١مة التالية كما في ايوجد لدى الشركة الشركات التابعة الھ

  الرئيسيالنشاط   بلد التأسـيـس  ا1ســــــم

  الحصة كما في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣  

          
 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  تمويل  اLمارات العربية المتحدة  شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

شركة (سابقاً "شركة الخليج للتمويل 
  ")أقساط الخليج المحدودة 

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  تمويل  سعوديةالمملكة العربية ال

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  اLمارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة

  اLمارات العربية المتحدة  شعاع Lدارة اRصول المحدودة 
 /استثمارات شركات خاصة

  إدارة ا:صول
٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠٪ 

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  عربية المتحدةاLمارات ال  شعاع لkوراق المالية ذ.م.م

 ٪٦.٩٩ ٪٠.١٠٠  خدمات مالية  المملكة العربية السعودية  *شعاع كابيتال العربية السعودية

 ٪٠.١٠٠ ٪٠.١٠٠  الوساطة المالية  مصر  مصر شعاع لkوراق المالية

  ٪٣.٩٤  ٪٣.٩٤  استشارات  ا:ردن  ستشارات اRقتصادية آسيا ل>
  

. ومع ھ�ذا اRس�تحواذ، أص�بحت ٢١١في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية مقابل مبلغ  ٠٫٤٪، استحوذت الشركة على حصة إضافية تبلغ ةسنال * خ>ل
  % من الشركة التابعة.١٠٠.٠المجموعة تمتلك حصة 

  
 (IFRS)تطبيق المعايير الدولية �عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

 الموحدة على البيانات الماليةھام التي تم تطبيقھا دون أن يكون لھا تأثير ذات الصلة �عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير الدولية 

إل�ى ل�ة الجدي�دة والمعدّ الدولي�ة . ل�م ي�ؤد تطبي�ق ھ�ذه المع�ايير الموح�دة الجديدة والمعّدلة التالية في ھذه البيانات المالية الدوليةتم تطبيق المعايير 
  تأثيرات كبيرة في المبالغ المسجلة عن السنة الحالية والسنوات السابقة ولكنھا قد تؤثر على حسابات المعام>ت والترتيبات المستقبلية.

 
  عرض ا:دوات المالية٣٢ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي>ت على  ٣٢رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

قيمة ا:صول:  انخفاض ٣٦ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي>ت على ٣٦رقم  (IAS)ي معيار المحاسبة الدول
 القيمة القابلة للتحصيل إفصاحات

 اRعتراف: المالية ا:دوات ٣٩ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي>ت على  ٣٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

  التحوط محاسبة يةاستمرارو المشتقات استبدال ،والقياس

  ،١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (
  ٢٧رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي و ١٢

  اRستثمارية الكيانات بشأن توجيھات

  

التي أصبحت مطبقة خ>ل السنة المالية الحالية ليست ا:خرى ة الجديدة و المعدل (IFRSs)إن كافة المعايير الدولية Lعداد التقارير المالية 
  صلة بالمجموعة.ذات 

  

  

  

  

  



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

 تتمة - (IFRS)الجديدة والمعدلة  تطبيق المعايير الدولية �عداد التقارير المالية .٢
  

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

 بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتي تم إصدارھا ولم تصبح سارية التطبيق بعد. لم تقم المجموعة

 يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 ٢٠١٨يناير  ١ *ةا:دوات المالي ٩) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

 ٢٠١٧يناير  ١ اRيرادات من العقود مع العم>ء ١٥) رقم IFRSلمالية (المعيار الدولي للتقارير ا

 ٢٠١٦يوليو  ١  ٢٠١٤-٢٠١٢التحسينات السنوية للمعايير الدولية للقارير المالية دورة 

 ٢٠١٦يناير  ١ ٣٨و  ١٦رقم  (IAS) ينالمحاسبة الدولي امعيارتعدي>ت 

 ٢٠١٦يناير  ١ ١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (تعدي>ت 

 ٢٠١٦يناير  ١ ٤١و  ١٦رقم  (IAS) ينالمحاسبة الدولي امعيارتعدي>ت 

 معيارو تعدي>ت ١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (تعدي>ت 

  ٢٨رقم  (IAS)المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٦يناير  ١

  ٢٠١٦يناير  ١  ٢٧رقم  (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعدي>ت 

تعدي>ت  و١٢ورقم  ١٠ ) رقمIFRSللتقارير المالية ( ةر الدوليييالمعاتعدي>ت 
  ٢٨رقم  (IAS)المحاسبة الدولي  معيار

  ٢٠١٦يناير  ١

  ٢٠١٦يناير  ١  ١ رقم (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعدي>ت 

  ٢٠١٤يوليو  ١  ٢٠١٢-٢٠١٠التحسينات السنوية للمعايير الدولية للقارير المالية دورة 

  ٢٠١٤يوليو  ١  ٢٠١٣-٢٠١١التحسينات السنوية للمعايير الدولية للقارير المالية دورة 

  ٢٠١٤يوليو  ١  الموظفين فعانم ١٩رقم  (IAS)المحاسبة الدولي  معيارتعدي>ت 

  ةا:دوات المالي  ٧) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (تعدي>ت 
) IFRSلتقارير المالية (لمعيار الدولي لعند أول تطبيق ل

  ٩رقم 

 ةا:دوات المالي��  ٩) رق��م IFRS( المعي��ار ال��دولي للتق��ارير المالي��ة( ٩رق��م  )IFRS(للمعي��ار ال��دولي للتق��ارير المالي��ة النھ��ائي اRص��دار *
س�بة التح�وط العام�ة اRنخف�اض ف�ي القيم�ة، محاوالمتضمن متطلبات جدي�دة للتص�نيف، القي�اس،  ٢٠١٤والذي تم اصداره في يوليو )) ٢٠١٤(

  والغاء اRعتراف. ھذا يعدل متطلبات تصنيف وقياس اRصول المالية ويقدم نموذج جديد للخسائر المتوقعة ل>نخفاض في القيمة.
 

ق�د يك�ون تطبيقھا ، تطبيق ھ�ذه المع�ايير حين يحين موعد للمجموعة  الموحدة تتوقع المجموعة أن يتم تطبيق ھذه التعدي>ت في البيانات المالية
تق�ديم تق�دير الممك�ن عملي�ا . وعلى الرغم من ذلك، فمن غي�ر الموحدة المالية له تأثير جوھري على المبالغ المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة

  معقول بشأن ذلك التأثير حتى يتم اRنتھاء من مراجعة مفصلة.
 
  المحاسبيةأھم السياسات  .٣
  

  بيان ا1لتزام

) ومتطلب�ات أحك�ام الق�انون اRتح�ادي لدول�ة اLم�ارات العربي�ة IFRSلية الموحدة وفقاً للمعايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة (تم إعداد البيانات الما
  وتعدي>ته. ١٩٨٤) لسنة ٨المتحدة رقم (

  
  أسس إعداد البيانات المالية

عدا بعض ا:دوات المالية والتي تم إظھارھا بالقيمة العادلة. تعتم�د  التاريخية فيما التكلفةتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ 
الس�عر بيع أحد ا:صول أو من حصل المالقيمة العادلة ھو السعر  التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع لقاء الموجودات.

سوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان ذل�ك الس�عر م>ح�ظ مباش�رة أو المدفوع لنقل اRلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في ال
   .ىخرأقدر باستخدام تقنية تقييم م
  

  .فيما يلي السياسات المحاسبية الھامة
  

  أسس توحيد البيانات المالية
  

عة"). يتم إدراج نتائج أعمال ھذه الشركات التابع�ة ة تتضمن البيانات المالية للشركة ا:م وشركاتھا التابعة ("المجموموحدإن البيانات المالية ال
الش�ركات التابع�ة بالكام�ل م�ن ت�اريخ اRس�تحواذ توحي�د في بيان الدخل الموحد اعتباراً من تاريخ التأسيس أو التملك حتى تاريخ اRستبعاد. ي�تم 

ي�تم ح�ذف جمي�ع ا:رص�دة  .س�يطرةالتوق�ف تل�ك حت�ى ت�اريخ توحي�دھا ويس�تمر  س�يطرةالباعتباره الت�اريخ ال�ذي تحص�ل في�ه المجموع�ة عل�ى 
  .التوحيدوالمعام>ت الجوھرية وا:رباح بين الشركة وشركاتھا التابعة عند 

  
ف�ي  اتع�رض أو حق�وق ف�ي العوائ�د المتغي�رة لق�اء مش�اركتھ يھال�دأو على الجھة المس�تثمر فيھ�ا،  سلطةعندما تكون للمجموعة  السيطرة تتحقق

  للتأثير على قيمة عائدات المستثمر. سلطتھاة على استخدام القدر ااRستثمار، ولديھ
  

ث�ر تقوم المجموعة بإعادة تقييم سيطرتھا من عدمه على الجھة المستثمر فيھا اذا كان ھناك ما يؤشر الى تغير الحقائق والظ�روف ف�ي بن�د أو أك
  من البنود المذكورة أع>ه.

  
اح أو الخسائر وصافي الموجودات التي R تمتلكھا المجموع�ة وق�د ت�م عرض�ھا منفص�لة تمثل حقوق ا:طراف غير المسيطرة الجزء من ا:رب

  في بيان الدخل الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد بصورة منفصلة عن حقوق المساھمين في الشركة ا:م. 



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  تتمة - أھم السياسات المحاسبية   .٣
  

  احتساب تاريخ المتاجرة 

ببي�ع أو المجموع�ة مشتريات ومبيعات الموجودات المالي�ة "بالطريق�ة العادي�ة" ي�تم اRعت�راف بھ�ا بت�اريخ المت�اجرة أي ت�اريخ الت�زام  إن جميع
شراء ا:صل. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق العادية تمثل المشتريات أو المبيع�ات للموج�ودات المالي�ة الت�ي تتطل�ب توص�يل الموج�ودات 

  نية محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوق.خ>ل فترة زم
  

  طريقة الفائدة الفعلية

عل�ى الفت�رات الت�ي تخص�ھا. نس�بة  أرب�اح الفائ�دةوتوزي�ع  المدينة ةkدالطريقة الفائدة الفعلية ھي الطريقة التي يتم فيھا احتساب التكلفة المطفأة 
(بم�ا ف�ي ذل�ك جمي�ع المدين�ة  ةkدال�النقد المقدر اس�ت>مه ف�ي المس�تقبل عب�ر الم�دة المتوقع�ة  الفائدة الفعلية ھي تحديداً النسبة التي يتم فيھا خصم
نس�بة الفائ�دة الفعلي�ة، وتك�اليف المعامل�ة وع�>وات أخ�رى أو خص�ومات) أو (أينم�ا ك�ان م�ن الرسوم المدفوعة أو المس�تلمة الت�ي تُش�كل ج�زءاً 
بناء عل�ى نس�بة فائ�دة فعلي�ة  اريفالمصية عند اRعتراف المبدئي. ويتم اRعتراف بالدخل أو مناسباً) عبر فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفتر

  المالية المصنفة كمحتفظ بھا للتجارة. دواتا:خ>ف تلك المدينة  واتkدل
  

  الموجودات المالية 

  ا:ولي حسب الفئات التالية:  اRعترافتصنف المجموعة موجوداتھا المالية عند 

  ت محتفظ بھا للمتاجرةاستثمارا -

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

  قروض وسلفيات -

  استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اRستحقاق -

  للبيعمتاحة استثمارات  -

  ويعتمد التصنيف على طبيعة وغرض الموجودات المالية ويتم تحديده وقت اRعتراف ا:ولي.
  

  جرة واستثمارات في أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خpل ا+رباح والخسائراتما1ستثمارات المحتفظ بھا لل
  

جرة واRس�تثمارات ف�ي ا:وراق المالي�ة تل�ك اRس�تثمارات المس�تحوذة أو الت�ي ي�تم ش�راؤھا أساس�اً لتحقي�ق اتمتمثل اRستثمارات المحتفظ بھا لل
يمك�ن اRعتم�اد عليھ�ا سعار على المدى القصير. إن القيمة العادلة ل>ستثمارات تحت ھذا التص�نيف يمك�ن قياس�ھا بص�ورة أرباح من تقلبات ا:

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

كاف�ة تك�اليف الش�راء المرتبط�ة  باس�تثناءللمقاب�ل الم�دفوع بالتكلف�ة باعتبارھ�ا القيم�ة العادل�ة  ند اRعتراف ا:ول�يعستثمارات ھذه اRيتم إدراج 
  باRستثمار.

  
بالقيمة العادلة. يتم تقييم استثمارات ا:وراق المالية بالقيمة العادلة والت�ي تحتس�ب بن�اًء عل�ى  ھذه اRستثماراتبعد اRعتراف ا:ولي، يتم قياس 

ل�ة آخر سعر طلب لkسھم المدرجة في ا:سواق المالية المعتمدة. في حالة عدم توفر قيم�ة س�وقية لھ�ذه اRس�تثمارات، ي�تم احتس�اب القيم�ة العاد
ة بش�كل ج�وھري ل�kداة الت�ي ي�تم تقييمھ�ا أو باس�تخدام طريق�ة الت�دفقات النقدي� أو المش�ابھةبالمقارنة مع س�عر الس�وق ل�kدوات المالي�ة المماثل�ة 

  أو نماذج تسعير الخيارات أو أية طريقة تقييم أخرى معتمدة. المخصومة 
  

الموح�د يتم إدراج ا:رباح والخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة ل>ستثمارات المصنفة كاستثمارات في أوراق مالية ضمن بيان الدخل 
  .الموحداRستثمارات في بيان الدخل  ھذه  الفوائد واLيرادات ا:خرى المتحققة منللفترة التي طرأ فيھا التغير. يتم إدراج ا:رباح الموزعة و

  
  قروض وسلفيات 

ل��ديھا ج��دول دفع�ات ثابت��ة أو مح��ددة والت�ي ليس��ت متداول��ة ف�ي الس��وق تس��مى ق�روض وس��لفيات. ي��تم الت�ي  المش��تقة وا:دوات المالي�ة غي��ر إن 
ناقصاً أي مخصص مطلوب Rنخفاض القيمة استناداً إلى مراجع�ة ستخدام طريقة الفائدة الفعلية تكلفة المطفأة بااحتساب القروض والسلفيات بال

كاف��ة المب��الغ القائم��ة ف��ي نھاي��ة الس��نة متض��مناً اLي��رادات غي��ر المكتس��بة. تعتم��د المجموع��ة سياس��ة تقض��ي برص��د مخصص��ات مح��ددة مقاب��ل 
الق�روض والس�لفيات فق�ط ف�ي حال�ة اس�تنفاذ شطب أرصدة مشكوك في تحصيلھا. يتم  القروض والسلفيات المقدمة للعم>ء التي تعتبرھا اLدارة

  اLدارة لكافة السبل الممكنة Rسترداد ھذه المبالغ.
  

إن مخصص اRنخفاض في قيمة الق�روض يغط�ي أيض�اً الخس�ائر حينم�ا يك�ون ھن�اك دلي�ل م�ادي عل�ى وج�ود خس�ائر محتمل�ة ض�من مكون�ات 
الس�ابقة للخس�ائر والت�ي تعك�س النم�اذج المالي. تم تقدير خسائر مكونات محفظة القروض بن�اًء عل�ى  اد التقريرإعدمحفظة القروض في تاريخ 

  المناخ اRقتصادي الذي يعمل فيه المقترضون.

  

  ا1ستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ ا1ستحقاق

ت غي�ر مش�تقة ذات دفع�ات ثابت�ة أو مح�ددة بت�واريخ اس�تحقاق إن اRستثمارات المصنفة على أنھا محتفظ بھا لتاريخ اRس�تحقاق تمث�ل موج�ودا
الفائ�دة  ثابتة والتي يكون لدى المجموعة نية اRحتفاظ بھا لتاريخ اRستحقاق. يتم قياس تلك اRستثمارات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق�ة س�عر

  الفعلي ناقصاً مخصص اRنخفاض في القيمة.

  

  



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 �


  تتمة - أھم السياسات المحاسبية   .٣
  

  

  للبيعالمتاحة ات ا1ستثمار 

مشتقات، إما مصنفة ضمن ھ�ذه الفئ�ة أو غي�ر مص�نفة كاس�تثمارات ا:وراق المالي�ة أو ق�روض ليست للبيع ھي المتاحة إن الموجودات المالية 
للبي�ع بالقيم�ة العادل�ة. ي�تم  تاح�ةما:ول�ي، ي�تم إدراج اRس�تثمارات ال اRعت�رافوسلفيات أو استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اRس�تحقاق. بع�د 

س�عر اLقف�ال تحديد القيمة العادلة ل>ستثمارات المتداولة في ا:سواق المالية النشطة بالرجوع إلى ا:سعار المتداولة في ا:سواق المالي�ة وفق�اً ل
  قيمة ا:صل. بتاريخ إعداد التقرير المالي المعدل Rعتبارات نقص السيولة والتكاليف اRخرى ال>زمة لتحقق

  
عندما تكون ھ�ذه اRس�تثمارات غي�ر مدرج�ة ف�ي س�وق نش�ط، أو ي�تم ت�داولھا بص�ورة مح�دودة أو إذا كان�ت غي�ر مدرج�ة ف�ي أي م�ن ا:س�واق 

وھري أو ج�المالية، يتم احتساب القيمة العادلة لھذه اRستثمارات بالرجوع إلى القيمة السائدة في السوق :داة مالية مماثل�ة أو ش�بيھة لھ�ا بش�كل 
والمضاعفات المتعددة التي تأخ�ذ بع�ين اRعتب�ار عوام�ل مماثل�ة مس�تخدمة ف�ي عملي�ات دم�ج المتوقعة باستخدام عوامل الربح، التدفقات النقدية 

قي�يم قيمتھ�ا يتم إدراج اRستثمارات التي R يمك�ن ت أو بمبلغ البيع المتوقع لھذه اRستثمارات إذا كان ھناك مفاوضات للشراء. حديثاوشراء تمت 
  العادلة بشكل موثوق بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في قيمتھا.

  
ا:خ�ر تح�ت بن�د  ف�ي بي�ان ال�دخل الش�املللبي�ع المتاح�ة يتم إدراج ا:رب�اح أو الخس�ائر الناتج�ة ع�ن التغيّ�رات ف�ي القيم�ة العادل�ة ل>س�تثمارات 

عند حصول انخفاض ف�ي قيم�ة أح�د ا:ص�ول المالي�ة، فإن�ه ي�تم او اRستثمار طب بشأما عندما تقوم الشركة  .اRستثماراتإعادة تقييم  احتياطي
  إلى بيان الدخل الموحد لتلك السنة. اRستثمارمخصص إعادة تقييم تحويل صافي ا:رباح أو الخسائر المتراكمة والتي سبق إدراجھا في 

  
وإنم��ا كزي��ادة ف��ي احتي��اطي إع��ادة تقي��يم  الموح��د ل بي��ان ال��دخلس��ابقاً R تس��جل م��ن خ��>المدرج��ة إن عكوس��ات خس��ائر اRنخف��اض ف��ي القيم��ة 

 اRستثمارات قيد التحقق.
  

  المشتقات

رة مالية. الربح يتم التسجيل ا:ولي للمشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ أبرام عقود المشتقات وRحقاً يتم إعادة قياسھا بالقيمة العادلة بنھاية  كل فت
جيلھا مباشرة ضمن ا:رباح أو الخسائر إR اذا كانت المشتقات مخصصة ومفعلة كأداة تحوط، حيث يتم تحديد وقت أو الخسارة الناتجة يتم تس

  التسجيل بحساب اRرباح أو الخسائر باRعتماد على طبيعة ع>قة التحوط.
 

  إلغاء ا1عتراف بالموجودات المالية

ء الحق المتعاقد عليه المتعلق باست>م التدفقات النقدية من ا:ص�ل الم�الي، أو عن�دما تقوم المجموعة بإلغاء اRعتراف بأصل مالي فقط عند انتھا
ملكية ا:صل بصورة جوھرية إلى منش�أة أخ�رى. إذا ل�م تق�م المجموع�ة بتحوي�ل ومنافع تقوم المجموعة بتحويل ا:صل المالي وجميع مخاطر 

ا:ص��ل المحول��ة ملكيت��ه، تعت��رف المجموع��ة بنس��بة ا:رب��اح ب��التحكم برت الملكي��ة أو تحويلھ��ا بص��ورة جوھري��ة واس��تمومن��افع كاف��ة مخ��اطر 
ومن�افع ذا احتفظت المجموعة بصورة جوھرية بكافة مخاطر إعن ا:موال التي قد تدفعھا. المتعلقة المحتجزة على ا:صل المالي والمطلوبات 

واRعت�راف ك�ذلك ب�اRقتراض المض�مون ب�الرھن ع�ن ص�افي  ملكية ا:صل المالي المحول فإن المجموعة تستمر ب�اRعتراف با:ص�ل الم�الي
  المبالغ المحّصلة.

  

 ةلغ المقابل�امب�مجم�وع الالفرق ب�ين القيم�ة الدفتري�ة لkص�ل وب� ي�تم اRعت�رافعند إلغاء اRعت�راف ب�الموجودات المالي�ة بالتكلف�ة المطف�أة كلي�ا، 
بھا سابقا في الدخل الشامل ا:خر والمت�راكم ف�ي حق�وق الملكي�ة ف�ي بي�ان ال�دخل والذمم المدينة ومبلغ ا:رباح أو الخسائر المعترف  ةالمقبوض
  الموحد.

  المطلوبات المالية

   تصنف المجموعة مطلوباتھا المالية عند اRعتراف ا:ولي كمطلوبات مالية اخرى.
  

  مطلوبات مالية أخرى

ا:خ�رى والت�ي Rحق�اً ي�تم قياس�ھا بالتكلف�ة المطف�أة  دائن�ةالرص�دة ا:و تتضمن المطلوبات المالية ا:خرى ال�ذمم متوس�طة ا:ج�ل وال�ذمم الدائن�ة
  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  عقود الضمان المالي

إن عقد الضمان المالي ھو العقد الذي يتطلب من المصدر تعويض المالك عن الخسارة التي تكبدھا بسبب إخفاق مدين محدد في القي�ام ب�دفعات 
  بموجب أحكام أداة الدين.وقت استحقاقھا 

  

بالقيم�ة العادل��ة م��ن خ��>ل ا:رب��اح أو  اع��ن المجموع��ة بش��كل مب��دئي بالقيم�ة العادل��ة، وإذا ل��م ي��تم تقيمھ�� ةالض��مان الم��الي الص�ادر ودعق��ق�اس ت
  بالقيمة ا:على لـ: االخسائر، يتم قياسھ

المخصص�ات، المطلوب�ات الطارئ�ة والموج��ودات  ٣٧ي رق�م مبل�غ اRلت�زام بموج�ب العق�د، كم�ا ھ�و مح�دد طبق��ا للمعي�ار المحاس�بي ال�دول •
  الطارئة.

 القيمة المعترف بھا بشكل مبدئي ناقص، عند الضرورة، اRستھ>ك التراكمي المعترف به طبقا لسياسات اRعتراف بالدخل. •
  

  إلغاء ا1عتراف بالمطلوبات المالية 

عن��دما ي��تم إعف��اء المجموع��ة م��ن التزاماتھ��ا أو إلغاؤھ��ا أو انتھ��اء ص��>حيتھا. ي��تم تق��وم المجموع��ة بإلغ��اء اRعت��راف بالمطلوب��ات المالي��ة، فق��ط 
  الموحد. اRعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء اRعتراف بھا والمقابل المدفوع أو واجب الدفع في بيان الدخل
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  في شركات زميلةا1ستثمارات 

ي��تم إدراج اRس��تثمارات ف��ي الش��ركات الزميل��ة عل��ى أس��اس طريق��ة حق��وق الملكي��ة المحاس��بية. الش��ركة الزميل��ة ھ��ي المنش��أة الت��ي ت��ؤثر فيھ��ا 
المجموع�ة م�ن غي�ر الش�ركات التابع�ة أو الحص�ص ف�ي المش�اريع المش��تركة. ويتمث�ل الت�أثير الكبي�ر ف�ي الق�درة عل�ى المس�اھمة ف�ي الق��رارات 
ة المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية Rستثمار من غير ان تكون مس�يطرة وح�دھا أو بالش�راكة م�ع غيرھ�ا عل�ى ھ�ذه السياس�ات. وفق�ا ًلطريق�

حص�ة المجموع�ة  لتس�جيل يلھا Rحق�اً ع�دويتم تحقوق الملكية، تسّجل اRستثمارات في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة 
الزميلة. تسجّل الخسائر في الشركة الزميل�ة والت�ي تزي�د عل�ى حص�ة المجموع�ة لشركة ل ا:رباح أو الخسائر والدخل الشامل اRخرمن صافي 

 في ھذه الشركة الزميلة (وتتضمن الفوائد طويلة ا:جل الت�ي تش�ّكل، جوھري�اً، ج�زءاً م�ن ص�افي اس�تثمارات المجموع�ة ف�ي الش�ركة الزميل�ة) 

أو إذا قامت بتقديم دفعات بالنيابة عن الش�ركة  تعاقديااً أو يفقط إلى الحّد الذي تكون فيه الشركة ملزمة قانونتراف بالخسائر اLضافية ويتم اRع
 الزميلة.

   

حتملة يتم اRعتراف كشھرة بفائض تكاليف اRستحواذ على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الم
ي��تم ، القابل��ة للتحدي��د والمتعلق��ة بالش��ركة الزميل��ة والمعت��رف بھ��ا كم��ا ف��ي ت��اريخ اRس��تحواذ. تس��ّجل الش��ھرة ض��من القيم��ة الدفتري��ة ل>س��تثمار

اRعت��راف مباش��رةً بف��ائض حص��ة المجموع��ة ف��ي ص��افي القيم��ة العادل��ة للموج��ودات والمطلوب��ات والمطلوب��ات المحتمل��ة القابل��ة للتحدي��د عل��ى 
  .ضمن بيان الدخل الموحد ليف اRستحواذتكا
  

من انخفاض القيم�ة فيم�ا يتعل�ق  لتحديد ما إذا كان من الضروري اRعتراف بأي خسارة ٣٩يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 نخف�اض ف�ي القيم�ةل>في ذلك الش�ھرة)  المجموعة في شركة زميلة. وعند الضرورة، يتم اختبار كامل القيمة الدفترية ل>ستثمار (بما باستثمار

واحد من خ>ل مقارنة المبلغ القابل ل>سترداد (أعلى قيم�ة ف�ي اRس�تخدام والقيم�ة العادل�ة ناقص�ا  كأصل ٣٦وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
دفتري�ة ل>س�تثمار. وم�ن المس�لم ب�ه أن أي تكاليف البيع) مع قيمته الدفترية، وتشكل أي خسارة انخفاض القيمة المعترف بھا جزءا من القيم�ة ال

  ل>سترداد ل>ستثمار. ةالقابل إلى الحد الذي ازدادت به القيمة ٣٦وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم يجب أن تعالج عكس خسارة انخفاض 
  

المقيمة بالقيم�ة ة تبقيالمنف اRستثمارات عند استبعاد أية شركة زميلة ينتج عنه فقدان المجموعة للتأثير الجوھري في تلك الشركة الزميلة، تص
. وي�تم تض�مين الف�رق ٣٩العادلة في ذلك التاريخ وتعتبر بالقيمة العادلة عند اRعتراف المبدئي كأصل مالي وفق�ا لمعي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م

ال�ربح أو الخس�ارة الناتج�ة ع�ن اس�تبعاد الش�ركة  بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة الموزعة على الفائ�دة المحتج�زة وقيمت�ه العادل�ة ف�ي تحدي�د
الزميلة. باLضافة إلى ذلك ، تقوم المجموعة باحتساب جميع المبالغ الت�ي س�بق اRعت�راف بھ�ا ف�ي ال�دخل الش�امل ا:خ�رى ف�ي م�ا يتعل�ق بتل�ك 

عاد الموج�ودات والمطلوب�ات ذات الص�لة. الشركة الزميلة على ا:ساس نفس�ه ال�ذي ق�د يك�ون مطلوب�ا إذا قام�ت الش�ركة الزميل�ة مباش�رة باس�تب
ة وطبقا لذلك، إذا كان من المحتمل إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل ا:خر عن طريق تلك الشركة الزميل�

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

  

 عقود التأجير

 عق�د اRيج�ار ش�روطتحق�ق خ>ل العام، قدمت المجموعة خدمات التأجير بصفتھا المؤجر. تصنف عقود اLيجار كعق�ود إيج�ار تمويلي�ة عن�دما 

  كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر. يتم تصنيف جميع عقود اLيجار ا:خرى كعقود إيجار تشغيلية. نقل
  

ص�افي اس�تثمار المجموع�ة ف�ي عق�ود  بقيم�ةال�ذمم المدين�ة ض�من  يتم�ويلال اRيج�ار  يتم إثبات المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود
مويلي إلى الفت�رات المحاس�بية بحي�ث تعك�س مع�دل عائ�د دوري ثاب�ت عل�ى ص�افي اس�تثمار المجموع�ة اLيجار. يتم تخصيص دخل التأجير الت

  عقود اLيجار.بالمستحق فيما يتعلق 
  

يتم إثب�ات دخ�ل اLيج�ار م�ن عق�ود اLيج�ار التش�غيلية عل�ى أس�اس القس�ط الثاب�ت عل�ى م�دى فت�رة عق�د اLيج�ار ذات الص�لة. تض�اف التك�اليف 
المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي على القيمة الدفترية لkصل المؤجر ومعترف بھا على أساس القس�ط الثاب�ت المباشرة ا:ولية 

  على مدى فترة اLيجار.

 

 الشھرة

ش�مل س�ابقا يتم المحاسبة على دمج ا:عمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. يتضمن ذلك الموجودات المحققة والتي يمك�ن تحدي�دھا (الت�ي ت
المحتملة وتستثني إع�ادة الھيكل�ة المس�تقبلية) لkعم�ال المس�تحوذة  اRلتزاماتالموجودات غير الملموسة غير المثبتة) والمطلوبات (التي تشمل 

ركة م�ن الموج�ودات بالقيمة العادلة. يتم إدراج الشھرة مبدئياً بالتكلفة باعتبارھا الفائض في تكلفة الشراء على صافي القيمة العادلة لحص�ة الش�
 والمطلوب��ات واRلتزام��ات المحتمل��ة المش��تراة والت��ي يمك��ن تحدي��دھا. وبع��د اRعت��راف المب��دئي، ي��تم قي��اس الش��ھرة بالتكلف��ة ناقص��اً أي��ة خس��ائر

تغي�رات تش�ير إل�ى متراكمة نتيجة انخفاض القيمة. يتم اختبار اRنخفاض في قيمة الشھرة سنوياً أو بفترة أقل من ذلك عند وجود أية أح�داث أو 
  إمكانية انخفاض قيمة الشھرة. 
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  والمعدات لممتلكاتا

والمعدات بسعر التكلفة بعد طرح اRس�تھ>ك المت�راكم وأي خس�ائر متراكم�ة ل>نخف�اض. وي�تم اRعت�راف بتراج�ع القيم�ة  ممتلكاتاليتم إدراج 
ت (باستثناء ا:راضي) ناقص مدى فترة الخدمة المتوقعة، وذلك باستخدام طريقة القس�ط الثاب�ت. ت�تم مراجع�ة لشطب التكلفة أو تقييم الموجودا

العمر اLنتاجي المقدر والعمر اRفتراضي وطريقة اRستھ>ك في نھاية فترة كل تقرير مع أث�ر أي تغي�رات ف�ي التق�دير المحتس�ب عل�ى أس�اس 
ساس القسط الثابت على مدى العمر اRفتراضي للموجودات على أساس الفترات المق�درة Rس�تعمالھا كم�ا مستقبلي. ويتم تقييم اRستھ>ك على أ

  يلي:
  

  سنوات ٥ – ١  أثاث وتحسينات على مباني مستأجرة

  سنوات ٥ – ٣  ، أجھزة حاسب الي و برامجأجھزة مكتبية

  سنوات ٤  سيارات

  سنة ٤٠   مباني
 

والمع�دات عن�د اRس�تبعاد أو عن�دما يك�ون م�ن غي�ر المتوق�ع تحقي�ق فوائ�د اقتص�ادية م�ن ج�راء ت تلكامماليتم إلغاء اRعتراف بأي من عناصر 
والمع�دات ب�الفرق ب�ين المتحص�ل م�ن البي�ع ا:Rت اRستخدام المتواصل لkصل. تحدد ا:رباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو بي�ع أي م�ن 

  .الموحد الدخل والقيمة الدفترية لkصل ويتم تسجيلھا في بيان
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

ب تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم فيما إذا كان ھناك دليل بأن ا:صل قد انخفض�ت قيمت�ه. إذا وج�د أي دلي�ل عل�ى ذل�ك، أو عن�دما يتطل�
رداد. إن مبلغ ا:صل القاب�ل ل>س�ترداد ھ�و القيم�ة العادل�ة إجراء اختبار سنوي ل>نخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل ل>ست

ق�د المبل�غ لkصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيھما أعلى. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لkصل أو وحدة تولي�د الن
مبلغ القابل ل>سترداد. ويتم اRعتراف بخسائر انخفاض القيم�ة ف�ي بي�ان القابل ل>سترداد، يعتبر ا:صل منخفضاً في القيمة ويتم تخفيضه إلى ال

  الدخل الموحد.
  

والذي يعك�س أثناء تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لھا باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة 
نقود والمخاطر المقتص�رة عل�ى ا:ص�ل. أثن�اء تحدي�د القيم�ة العادل�ة ناقص�اً تك�اليف البي�ع، ي�تم اس�تخدام تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لل

العادل�ة نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت ھذه اRحتسابات بمضاعفات، تقييم أسعار أسھم الشركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القيم�ة 
  المتوفرة ا:خرى.

  

وجودات باستثناء الشھرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ التقرير فيما إذا كان ھناك مؤشراً ب�أن خس�ائر اRنخف�اض ف�ي القيم�ة المثبت�ة س�ابقاً بالنسبة للم
س ربما لم تعد موجودة أو انخفضت. إذا وجد ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لkصل أو وح�دة تولي�د النق�د. ي�تم عك�

اRنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط إذا كان ھناك تغير في اRفتراضات المستخدمة لتحديد مبلغ ا:ص�ل الممك�ن تحص�يله من�ذ تثبي�ت  خسائر
 خسائر اRنخفاض في القيمة ا:خيرة. إن عملية العكس محدودة لكي R تزيد القيمة الدفترية لkصل ع�ن المبل�غ الممك�ن تحص�يله، أو يزي�د ع�ن

المدرج الذي سيتم تحدي�ده، بع�د ط�رح اRس�تھ>ك، إذا ل�م ي�تم اRعت�راف بخس�ارة اRنخف�اض ف�ي القيم�ة لkص�ل ف�ي س�نوات س�ابقة. ي�تم المبلغ 
  اRعتراف بذلك العكس في بيان الدخل الموحد.

  

  R يمكن عكس خسائر اRنخفاض في قيمة الشھرة في الفترات المستقبلية.

  

  ا1عتراف بالدخل

وائد باLضافة إلى الرسوم التي تعتبر جزءاً من العائد الفعلي لkصل المالي يتم اRعتراف بھا باستخدام طريقة الفائ�دة الفعلي�ة إR إن إيرادات الف
  إذا كان مشكوكاً في تحصيلھا. يتم تعليق اRعتراف بإيرادات الفوائد عندما تصبح الموجودات المالية منخفضة القيمة.

  

م�ن ح�ق المس�اھمين ف�ي اس�ت>م ال�دفعات (ش�رط أن يك�ون م�ن المحتم�ل أن المن�افع التأك�د اح اRس�تثمارات عن�دما ي�تم يتم اRعتراف بإيراد أرب�
  ).يمكن اRعتماد عليهاRقتصادية سوف تتدفق إلى المجموعة واLيرادات والتكاليف، إن وجدت، يمكن قياسھا بشكل 

  

  .المعاملة حدوثيتم احتساب الرسوم والعموRت والمصاريف في تاريخ 
  

  المخصصات 

يتم اRعتراف بالمخصصات عندما يكون ھناك التزام على المجموعة (قانوني أو استنتاجي) نتيج�ة لح�دث س�ابق وم�ن المحتم�ل أن يطل�ب م�ن 
تق�ديرات المجموعة تسوية اRلتزام ويكون باLمك�ان تق�دير مبل�غ اRلت�زام بش�كل يعتم�د علي�ه. إن القيم�ة المعت�رف بھ�ا كمخص�ص تع�د أفض�ل ال

ة للمقاب��ل المطل��وب لتس��ديد اRلتزام��ات الحالي��ة كم��ا ف��ي نھاي��ة الفت��رة المحاس��بية، م��ع ا:خ��ذ بع��ين اRعتب��ار المخ��اطر والتق��ديرات غي��ر المؤك��د
لحالية لتلك المحيطة باRلتزامات. عند قياس المخصص على أساس التدفق النقدي المقدر لتسديد اRلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية ھي القيمة ا
د اRلت�زام التدفقات النقدية (عندما يكون أثر القيمة الزمنية للمال جوھريا). عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع اRقتصادية المطلوبة لتسدي

تك�ون المب�الغ المدين�ة من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة كأصل إذا ما ت�م التأك�د فع�>ً م�ن أن التس�ديدات س�وف ي�تم تحص�يلھا وأن 
  قابلة للقياس بشكل موثوق.
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  دفعات على أساس ا+سھم

الموظفين (من ضمنھم كبار المسؤولين) في المجموعة يستلمون مكافآت على شكل معام>ت تعويضات حسب قيم�ة ا:س�ھم حي�ث يق�دم  بعض
  ("معام>ت على أساس أسھم الملكية") كيةالمل الموظفون الخدمات مقابل أدوات حقوق

  

  معامpت على أساس أسھم الملكية 

يمة العادلة إن تكلفة المعام>ت على أساس أسھم الملكية مع الموظفين يتم قياسھا بالرجوع إلى القيمة العادلة بتاريخ منح المكافآت. يتم تحديد الق
  .٢٠ھا في إيضاح رقم باستخدام نموذج تسعير مناسب، تفاصيل إضافية تم بيان

  

حقاق يتم تثبيت تكلفة المعام>ت ، باLضافة للزيادة المقابلة في الحقوق، على مدى الفترة الت�ي أنج�زت فيھ�ا ش�روط ا:داء وتنتھ�ي بت�اريخ اس�ت
تقري�ر حت�ى ت�اريخ  "). إن المصروف الكلي المثبت عن معام>ت على أس�اس أس�ھم الملكي�ة بت�اريخ ك�لاRستحقاقالمكافأة للموظفين ("تاريخ 

. إن عن�د اRس�تحقاق، يعكس المجال الذي انتھت فيه فت�رة الم�نح والتق�دير ا:مث�ل للمجموع�ة لع�دد أدوات الحق�وق الت�ي س�يتم منحھ�ا Rستحقاقا
وف الكل�ي يمثل الحرك�ة ف�ي المص�ر والمسجلة ضمن رواتب ومنافع الموظفين للفترة الموحد المبلغ المصروف أو المحول إلى بيان اLيرادات

 .بشكل نھائي ستحقالمثبت في بداية ونھاية الفترة. لم يتم اRعتراف بأي مصاريف للمكافآت التي لم ت
  

  نھاية الخدمة للموظفين نافعم

عل�ى  فعناالمنھاية الخدمة للموظفين. تستند المبالغ المستحقة الدفع عن ھذه  نافعمتقوم المجموعة بتكوين مخصصات للمبالغ الواجبة الدفع لقاء 
عل�ى  ن�افعمالالراتب النھائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعاً Lتمام الحد ا:دنى من فترة الخدمة. يؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لھذه 

  مدى فترة الخدمة.

  

ب�ل الھيئ�ة العام�ة بخصوص الموظفين مواطني دولة اLمارات العربية المتحدة، تقدم المجموعة مساھمات في ص�ندوق تقاع�د ت�م تأسيس�ه م�ن ق
وتحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. تقتص�ر  ١٩٩٩لسنة  ٧طبقا لقانون دولة المارات العربية المتحدة رقم للمعاشات والتأمينات اRجتماعية 

  التزامات المجموعة على ھذه المساھمات والتي تحّمل للمصاريف عند استحقاقھا.

  

  المعامpت بالعمpت ا+جنبية

في البيانات المالية من كل من شركات المجموعة يتم قياسھا باستخدام العملة الرئيسية في البيئة اRقتصادية الت�ي تعم�ل فيھ�ا  مدرجةالان البنود 
الشركة ("العملة المس�تخدمة"). تع�رض البيان�ات المالي�ة الموح�دة ب�درھم دول�ة اRم�ارات العربي�ة المتح�دة والت�ي ھ�ي العمل�ة المس�تخدمة ل�دى 

   .الشركة

  

إل�ى ال�درھم بموج�ب أس�عار الص�رف الس�ائدة ف�ي بيان المركز الم�الي الموجودات والمطلوبات النقدية بالعم>ت ا:جنبية في تاريخ  يتم ترجمة
  . يتم إظھار ا:رباح أو الخسائر الناتجة عن التغيير في سعر الصرف ضمن بيان الدخل الموحد.بيان المركز الماليتاريخ 

  

باس�تخدام أس�عار الص�رف الس�ائدة بت�اريخ التقري�ر الم�الي. وي�تم تحوي�ل نت�ائج التوحي�د مطلوبات الش�ركات التابع�ة عن�د يتم تحويل موجودات و
البيان�ات المالي�ة و المحاس�بة عل�ى  وحي�دتدرج فروق�ات العم�>ت اRجنبي�ة الناتج�ة ع�ن ت عملياتھا باستخدام متوسط أسعار الصرف لتلك السنة.

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

  

المتعل�ق وف�ي حق�وق الملكي�ة  بند منفصلالمعترف به في الدخل الشامل ا:خر والمتراكم في  عند بيع منشأة أجنبية فإن المبلغ اLجمالي المؤجل
  الموحد كجزء من ا:رباح أو الخسائر عند البيـع. بتلك العمليات ا:جنبية المحددة يتم اRعتراف به في بيان الدخل

  

  النقد و ما يعادله

ي�وم أو  ٩٠يتمثل النقد وما يعادله :غراض بيان التدفقات النقدية الموحد في اLيداعات النقدية واLي�داعات قص�يرة ا:ج�ل الت�ي تس�تحق خ�>ل 
  أقل.

  

  أسھم الخزينة

الم�رجح للتكلف�ة. ل�م ي�تم اRعت�راف  المتوس�طلخزينة) من حقوق الملكية وتحتسب عل�ى أس�اس يتم خصم استثمارات ا:سھم المستحوذة (أسھم ا
  بأية خسائر أو أرباح في بيان الدخل عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التابعة للمجموعة.
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ف��ي ط��ور تطبي��ق السياس��ات المحاس��بية للمجموع��ة، يتطل��ب م��ن اLدارة القي��ام بأحك��ام، وتق��ديرات وافتراض��ات للقيم��ة الدفتري��ة للموج��ودات 
والمطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة. يتم تحديد ھذه التقديرات واRفتراض�ات عل�ى أس�اس الخب�رة التاريخي�ة والعوام�ل ا:خ�رى ذات 

  نتائج الفعلية قد تختلف عن ھذه التقديرات.الع>قة. إن ال
  

ة تقي�يم يتم مراجعة ھذه التقديرات واRفتراضات بشكل مستمر. يتم اRعتراف بالتعدي>ت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا إعاد
ترة فقط. أما في حالة ك�ون التع�دي>ت الناتج�ة ع�ن إع�ادة ھذه التقديرات وذلك في حالة أن التعدي>ت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الف

  تقييم التقديرات تؤثر في الفترة الحالية والفترات المستقبلية فيتم تسجيلھا في الفترات الحالية والمستقبلية.
  

  التقديرات الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية
  

دمتھا اLدارة ف�ي عملي��ة تطبي�ق السياس�ات المحاس�بية للمجموع��ة والت�ي لھ�ا ت��أثيرا فيم�ا يل�ي ا:م�ور المھم��ة، بعي�دا ع�ن التق�ديرات، الت��ي اس�تخ
  جوھريا على القيم المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة.

 

  مبدأ ا1ستمرارية

م�وارد الت�ي تمكنھ�ا م�ن قامت اLدارة بتقييم قدرة المجموعة على اRستمرار كمنشأة مستمرة، وتكونت ل�ديھا قناع�ة ب�أن المجموع�ة ل�ديھا م�ن ال
اRستمرار في تنفيذ أعمالھا للمستقبل المنظور. وع>وة على ذلك، ف�إن اLدارة ليس�ت عل�ى عل�م ب�أي ش�كوك حقيقي�ة م�ن ش�أنھا الح�د م�ن ق�درة 

Rيزال يتم إعدادھا على أساس مبدأ ا R ستمرارية.المجموعة لمواصلة العمل كمنشأة مستمرة. ولذلك، فإن البيانات المالية الموحدة  
  

 تصنيف الموجودات المالية

 يعتمد تصنيف الموجودات المالية، في الفئات المبينة في إيضاح السياسات المحاسبية الھامة، على طبيع�ة الموج�ودات المالي�ة والغ�رض منھ�ا،

  ويتم تحديد ذلك التصنيف وقت اRعتراف المبدئي الذي يتطلب ممارسة اRفتراضات من قبل اLدارة.
 

  ة العادلة لuدوات الماليةالقيم

مالي�ة يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالي�ة المس�جلة ف�ي بي�ان المرك�ز الم�الي الموح�د وغي�ر المدرج�ـة ف�ي ا:س�واق ال
ماذج من بيانات السوق الملحوظ�ة، نماذج حسابية. ويتم استنباط مدخ>ت ھذه الن استخدامالنشطة باستخدام تقنيات مختلفة للتقييم والتي تتضمن 

إن أمكن، ولكن عند عدم توافر بيانات السوق الملحوظة، يج�ب القي�ام بافتراض�ات لتق�دير الق�يم العادل�ة. وتتض�من ھ�ذه اRفتراض�ات اعتب�ارات 
  السيولة ومدخ>ت النموذج مثل تقديرات اRرتباط والتقّلّب لمشتقات غير مؤرخة.

  

  وعقود ا1يجار التمويلي قروض والسلفياتخسائر ا1نخفاض في قيمة ال

تق��وم اLدارة بمراجع��ة خس��ائر اRنخف��اض ف��ي قيم��ة الق��روض والس��لفيات بت��اريخ ك��ل تقري��ر م��الي لتقي��يم م��ا إذا ك��ان م��ن الض��روري تس��جيل 
م قيمة ووقت التدفقات مخصص ل>نخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد. وعلى وجه الخصوص، يكون التقدير من اLدارة مطلوبا في تقيي

النقدي�ة المس��تقبلية عن��د تحدي��د حج�م المخص��ص المطل��وب. وتعتم��د تل��ك التق�ديرات عل��ى اRفتراض��ات بش��أن ع�دد العوام��ل وق��د تختل��ف النت��ائج 
  الواقعية، ا:مر الذي تغيرات مستقبلية على المخصص.

  

ة أخ�ذت أيض�اً مخص�ص ش�امل ل>نخف�اض ف�ي القيم�ة مقاب�ل وإضافة إلى مخصص�ات مح�ددة مقاب�ل ا:رص�دة الفردي�ة الھام�ة، ف�إن المجموع�
التعرض (يتضمن المتطلب�ات ذات الص�لة بالمص�رف المرك�زي لtم�ارات العربي�ة المتح�دة) وال�ذي تحم�ل خط�ر كبي�ر عن�د ع�دم الق�درة عل�ى 

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

  للبيعالمتاحة انخفاض قيمة ا1ستثمارات 

ة للبي�ع فردي�ة أو جماعي�ة ق�د تاحتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييمات تحدد ما إذا كان ھناك دلي> موضوعيا على أن استثمارات م
  تعرضت Rنخفاض القيمة.

  

أو مط��َول للبي��ع، يتض��من ال��دليل الموض��وعي Rنخف��اض القيم��ة انخف��اض متاح��ة  وبالنس��بة Rس��تثمارات حق��وق الملكي��ة المدرج��ة كاس��تثمارات
المقاسة كفرق بين تكلفة  –جوھري في القيمة العادلة ل>ستثمار أقل من التكلفة. وعند وجود دليل على انخفاض القيمة، فإن الخسارة المتراكمة 

 القيمة على تلك اRس�تثمارات المعت�رف بھ�ا ف�ي وق�ت س�ابق ف�ي بي�ان ال�دخل اRستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقص أي خسارة انخفاض في

ي��تم ش��طبھا م�ن حق��وق الملكي��ة وإع��ادة اRعت�راف بھ��ا ف��ي بي�ان ال��دخل الموح��د. R ي��تم عك�س أي��ة خس��ائر انخف�اض ف��ي القيم��ة عل��ى  – الموح�د
ل>حق�ة ف�ي القيم�ة العادل�ة لتل�ك اRس�تثمارات ف�ي ال�دخل الش�امل استثمارات حقوق الملكية خ>ل بيان الدخل الموحد. يتم اRعتراف بالزيادات ا

  ا:خر تحت بند "احتيـاطي إعادة تقييم اRستثمارات".

للبيع، يتم تقييم النقص في القيم�ة بن�اء عل�ى نف�س المع�ايير كموج�ودات مالي�ة محمل�ة بالتكلف�ة المطف�أة. كمتاحة وفي حالة أدوات الدين المصنفة 
اكمة بنسبة الفائدة الفعلية ا:صلية على القيمة الدفترية المخفضة لkص�ل وي�تم إدراجھ�ا كج�زء م�ن إي�راد الفائ�دة. وف�ي ح�ال وتستمر الفائدة متر

زادت القيمة العادلة :داة المداينة، في سنوات Rحقة، وكان من الممكن نس�ب الزي�ادة بش�كل موض�وعي إل�ى ح�دث ت�م بع�د اRعت�راف بخس�ارة 
  بيان الدخل الموحد.ضمن الدخل الموحد، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة انخفاض القيمة في بين 



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

   تتمة - غير المؤكدة والمصادر ا+ساسية للتقديراتا1فتراضات المحاسبية الھامة   .٤
 

  التقديرات غير المؤكدة 

ق�د تتس�بب  عالي�ةوالت�ي لھ�ا نس�بة مخ�اطرة فيما يلي أھم اRفتراضات الخاصة بالمستقبل واRفتراضات غي�ر المؤك�دة ا:خ�رى بت�اريخ التقري�ر 
  بتعديل جوھري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خ>ل السنة المالية القادمة. 

  

  تقييم ا1ستثمارات في ا+سھم غير المدرجة

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

  راف مستقلة المصالحصفقات سوق حديثة بين أط •

 مماثلة بشكل كبيرالقيمة العادلة الحالية :داة أخرى  •

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

 نماذج تقييم أخرى •
 

المدرجة إجراء تقييم جوھري. وتقدر المجموعة أساليب التقي�يم  ويتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم :سھم استثمارات الملكية غير
بصورة دورية وتجري اختبارات عليھا للتأكد من صحتھا باستخدام أس�عار م�ن مع�ام>ت الس�وق الحالي�ة يمك�ن م>حظتھ�ا ف�ي ا:داة نفس�ھا أو 

  غيرھا من بيانات السوق المتاحة الممكن م>حظتھا.
 

  انخفاض قيمة الشھرة

تطلب تحديد ما إذا كان ھنالك انخف�اض ف�ي قيم�ة الش�ھرة ، تق�دير القيم�ة المس�تخدمة لوح�دة تولي�د النق�د الت�ي وزع�ت عليھ�ا الش�ھرة. ويتطل�ب ي
اب حساب القيمة المستخدمة من اLدارة إجراء تقدير التدفقات النقدية المتوقع�ة للزي�ادة م�ن وح�دة تولي�د النق�د وتحدي�د نس�بة خص�م مناس�بة لحس�

  مة الحالية.القي
 
  القيمة العادلة لuدوات المالية .٥

    
  تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحديد والكشف عن القيمة العادلة لkدوات المالية حسب أسلوب التقييم :

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

تعمل مدخ>ت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن م>حظتھا، إما بشكل مباشر : أساليب تقييم أخرى تس ٢الصنف  -
  أو غير مباشر ؛ 

: أساليب تستخدم مدخ>ت لھا ت�أثير كبي�ر عل�ى القيم�ة العادل�ة المس�جلة الت�ي R تس�تند عل�ى بيان�ات يمك�ن م>حظتھ�ا ف�ي  ٣الصنف  -
  السوق.

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا : صوللkيبين الجدول التالي تحلي> 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل

�,��� -  ا:رباح و الخسائر� - ���,�
� 

      استثمارات أخرى

 من خ>ل مدرجة حسب القيمة العادلة

,� �	�,� ���,�  ا:رباح و الخسائر�� �,	�� 

 ���,�� ���,�� �� -  متاحة للبيع

  �,��� ���,��� ��,��� ��
,��� 

    

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل
 ���,��� - ���,��� -  ئرا:رباح و الخسا

      استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل

,� -  ا:رباح و الخسائر�� ��,�

 ��,��� 


,�� �	�,�� �� -  متاحة للبيع�� 

  - ���,�	� ��,��� ���,		� 
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  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  تتمة -القيمة العادلة لuدوات المالية   .٥
 

 ةا+صول المالية المسجلة بالقيمة العادل

ديرات فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة ل�kدوات المالي�ة الت�ي ي�تم تس�جيلھا حس�ب القيم�ة العادل�ة باس�تخدام أس�اليب التقي�يم. تش�مل ھ�ذه التق�
  قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم ا:دوات. افتراضاتالمجموعة وھي  افتراضات

 

 الخسائرمقيمة حسب القيمة العادلة من خ>ل ا:رباح و

أس�عار ا:س�ـواق النش�ـطة أو تقني�ات تقي�يم تتض�من  باس�تعمالالمدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل ا:رباح والخس�ائر  اRستثماراتيتم تقييم 
الت�ي تس�تثمر ف�ي أص�ول وص�ناديق مدرج�ة وغي�ر مدرج�ة على أسھم وسندات وبيانـات ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة 

ورھا مقيم��ة عل��ى اس��اس بيان��ات ملحوظ��ة و غي��ر ملحوظ��ة ف��ي الس��وق. تتك��ون البيان��ات الملحوظ��ة بالس��وق م��ن أس��عار ت��داول ا:س��ھم ھ��ي ب��د
با:سواق النشطة ، أسعار صرف العم>ت ا:جنبية والحركة في مؤشرات أس�واق ا:س�ھم. أم�ا البيان�ات غي�ر الملحوظ�ة فتش�مل اRفتراض�ات 

  متوقع في المستقبل، ومعدRت الخصم و السيولة في السوق.المتعلقة با:داء المالي ال

  

  ة للبيعتاحم

للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكون من أسھم مدرجة وغير مدرج�ة و ص�ناديق أس�ھم خاص�ة المتاحة  إن اRستثمارات المالية 
م��زيج م��ن بيان�ات ملحوظ��ة و غي��ر ملحوظ�ة ف��ي الس��وق. إن س�وقية واRس��عار الغي�ر مدرج��ة ف�ي الس��وق. تق��در قيم�ة ھ��ذه ا:ص��ول باس�تخدام 

المدخ>ت غير الملحوظ�ة ف�ي الس�وق تش�مل افتراض�ات بخص�وص ا:داء الم�الي المس�تقبلي، والمخ�اطر، واRفتراض�ات اRقتص�ادية المتعلق�ة 
  بالصناعة والموقع الجغرافي للشركة المستثمر فيھا.

  
  ٢و الصنف  ١بين الصنف  التحويل

  .٢والصنف  ١ن الصنف بيالسنة لم يتم أي تحوي>ت  خ>ل
  

  من ا+دوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  .٣والصنف  ١ن الصنف بيخ>ل السنة لم يتم أي تحوي>ت 
  

  يمة العادلة :التي يتم تسجيلھا حسب الق ٣الصنف  في المالية موجوداتلتسوية لkرصدة اRفتتاحية والختامية ل يبين الجدول التالي 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  

  رصيد في ال

 يناير ١

٢٠١٤  

  )ةربح/(خسار

مدرجة ضمن  
  الدخلبيان 

 )ةربح/(خسار
مدرجة ضمن 

الدخل 
  مبيعات  مشتريات  الشامل ا+خر

تحويpت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤  

         استثمارات أخرى

 خ�>لمدرجة حسب القيم�ة العادل�ة م�ن 


,�    - (���,�) -   - (���,�) ���,��  ا:رباح و الخسائر�� 

 ���,��    - (�	�) - (��	,�) (���)  ���,��  متاحة للبيع

  ��,�
� (�,	��) (�,	��) - (�,��	) -    ��,��� 
  
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١٣  

  )ةربح/(خسار

 مدرجة ضمن 

  الدخلبيان 

 )ةربح/(خسار
 مدرجة

ضمن الدخل 
  مبيعات  مشتريات  الشامل ا:خر

تحوي>ت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٣  

         استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيم�ة العادل�ة م�ن خ�>ل


�  ا:رباح و الخسائر,��� (�,���) -   - (�
�) -    ��,�

 


�	,��  متاحة للبيع �
	  �,		� - (�,
��) �,�	� ��,�	� 

  ��,��� (	�
) �,		� - (�,�
�) �,�	� ��,��� 
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 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  تتمة -القيمة العادلة لuدوات المالية   .٥
  

 تتكون مما يلي: الدخل الموحدوالمدرجة ضمن بيان  ٣الصنف المدرجة تحت ا:رباح و الخسائر الناتجة من ا:دوات المالية  
  

  استثمارات أخرى

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

      
 ���    (�	�,�)  محققةأرباح /  ( خسائر)


,�)  خسائر غير محققة�
)   (�,���) 

  (�,	��)   (	�
) 

  
  ٣الرئيسية على القيمة العادلة لuصول المالية من الصنف  ا1فتراضاتتأثير تغيرات 

 البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف ا:داة:باستخدام اRفتراضات  ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة لkدوات من الصنف 

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  

  القيمة الدفترية

 ا1فتراضاتتأثير 

  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

 اRفتراضاتتأثير 

 البديلة المعقولة
        استثمارات أخرى

 مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل


,�  ا:رباح و الخسائر�� ��
   ��,�

 
,��� 


 �	�,��   ���,� ���,��  متاحة للبيع,��� 

  ��,��� �,���   ��,��� 	,��� 

 

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

والخسارة من خ>ل زيادة وانخفاض القيمة العادلة لkداة بنس�بة  عن السداد لفسندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتماRت التخ -
٢٥ .٪  

: قامت المجموعة بتعديل افتراضات معدل السيولة ضمن مجموعة من الب�دائل المعقول�ة الممكن�ة. سھمواR استثمارات في الصناديق -
  يختلف مدى تأثير التعديل حسب خصائص كل استثمار.

  بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة لkدوات المالية.R يوجد فرق جوھري 

 
  

  ادارة المخاطر المالية  .٦
  

  المقدمة

قياس ومراقبة مستمرة، خاضعة لحدود المخاطر وأس�اليب  و إن المخاطر المتأصلة المتعلقة بأنشطة المجموعة مدارة من خ>ل عملية تعريف
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (الت�ي تش�مل مخ�اطر أس�عار الفائ�دة، مخ�اطر العم�>ت مراقبة أخرى. تتعرض المجموعة لمخاطر اRئتمان 

 المخاطر التشغيلية.وا:جنبية ومخاطر أسعار ا:سھم)، 
  

  ھيكل ادارة المخاطر

ارة المخ�اطر يعتبر مجلس اLدارة مسؤول بشكل تام عن تحديد ومراقبة المخاطر المتعلق�ة بأنش�طة المجموع�ة. ي�درك مجل�س اLدارة أھمي�ة إد
  بالتوازي مع درجة المخاطر لدى المساھم.

  
ن إن السلطة Lنشاء قوانين واسعة لدى المجموعة Lدارة مخاطر اRئتمان والسيولة والسوق تم تفويضھا للجنة الحوكمة ولكل شركة تابعة ولك�

  تقيد بقوانين المجموعة الواسعة.لضمان الاRدارية لجنة اليتم اLشراف عليھا من طرف المجموعة المخاطر الواسعة لدى 
  

  مخاطر ا1ئتمان

مخاطر اRئتمان او مخاطر حدوث خسائر بسبب التخلف عن الدفع تتم مراقبتھا بتطبي�ق الموافق�ات اRئتماني�ة ومراقب�ة اLج�راءات. ي�تم وض�ع 
لوض�ع ا:نظم�ة الخاص�ة با:عم�ال  الحوكمةة لجنا:نظمة للحد من التعرض للمخاطر اRئتمانية بواسطة مجلس اLدارة وتوكل المسؤولية إلى 

  والتركز ومتطلبات الضمان يتم مراقبتھا وإدارتھا بصورة مستقلة من قبل إدارة المخاطر. ةالحدود الشاملة والص>حيب التقيدواRستراتيجية. 
  

طوات التخفيض :ي�ة أرص�دة مش�كوك بمراجعة دورية لوضع الذمم المدينة والموافقة على التعرضات والمخصصات وخالمخاطر ادارة تقوم 
  . ضمن السياسات والتوجيھات الداخلية والتنظيمية في تحصيلھا

  

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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  الحد ا+قصى للتعرض لمخاطر ا1ئتمان

تعزي�زات ائتماني�ة أخ�رى، إن الحد ا:قصى للتعرض لمخ�اطر اRئتم�ان لعناص�ر بي�ان المرك�ز الم�الي قب�ل ا:خ�ذ ف�ي الحس�بان أي�ة ض�مانات و
  مدرج أدناه: 

 إجمالي الحد ا:قصى إجمالي الحد ا+قصى  
 للتعرض للتعرض  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  
      

 ���,��� ���,��� نقد وودائع لدى البنوك

 �	�,�� ���,�� ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 	��,	�� ��	,���  وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات

    استثمارات أخرى


	�,�  ا:رباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل - ��,��� 

 ��	,	 -  محتفظ بھا لتاريخ اRستحقاق -

  —————  —————  
  �,���,�
�   �,���,�	�  

  —————  —————  


	,�  مطلوبات محتملة	 �,��� 


��,�	 ���,��  التزامات 

  —————  —————  
  

��,���  ��,
�
  

  —————  —————  

��,�	�,�  	��,���,�  مجموع التعرض لمخاطر ا1ئتمان  

  ═══════  ═══════  

  أي تعرض جوھري لمخاطر اRئتمان لطرف مقابل واحد او مجموعة أطراف مقابلة لھا نفس مخاطر اRئتمان.لدى المجموعة  R يوجد

  
  

 تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية : ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى، يمكنأي قبل ا:خذ في اRعتبار 

ا1مارات   
العربية 
  المتحدة

دول مجلس 
  التعاون  الخليجي

  ا+خرى

 الشرق ا+وسط

  وشمال إفريقيا

  ا+خرى

أميركا 
  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

  ٣٦٥,٤٤٣   -   ٢,٨٨٩   ٢,٠٣٦   ٣,٩٨٥   ٤٩,٩٣٤   ٣٠٦,٥٩٩   نقد وودائع لدى بنوك

  ٢١,٦١٥   -   ١,٤٥٣   -   ١,١٠٣   ٥,٢٧٨   ١٣,٧٨١   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٨٤٦,٩٥٦   ٣   -   ١٦   ١٠,٧٨٠   ١٢٣,٣٦٢   ٧١٢,٧٩٥   وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات

  ٢٠٤,٠٥٨   -   -   -   -   ١٦٠,٠٠٠   ٤٤,٠٥٨   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  ٦٨,٥٠٠   -   -   -   -   -   ٦٨,٥٠٠   استثمارات في شركات زميلة أخرى

  ١٩,٣١٠   -   -   ١,٧٧١   ١,٠٧٩   ١١,٩٧١   ٤,٤٨٩   استثمارات أخرى

  ٤٦,٣١٩   -   -   -   ٨١   ٤٦٨   ٤٥,٧٧٠   و المعدات ممتلكاتال

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


��,�  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ -موجوداتإجمالي ال,�
�  ���,
��  ��,
��  �,���  �,���  �  �,�
�,���  

                


�,���,�  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ -إجمالي الموجودات�  
�
,�
�  ��,���  �,���  ���  ���  �,���,
��  

  
  الضمانات والتعزيزات ا1ئتمانية ا+خرى

على تقييم مخاطر اRئتمان للطرف المقابل. إن أنواع الضمانات تشمل بشكل رئيسي النقد وا:وراق إن مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة يعتمد 
  وحقوق الملكية الخاصة. سياراترھونات على  و المالية السائلة

  
في السوق للضمانات  تراقب اRدارة القيمة السائدة في السوق وتطلب ضمانات اضافية وفقا ل>تفاقيات ا:ساسية، كما تراقب القيمة السائدة

 التي حصلت عليھا أثناء مراجعتھا للحد المناسب من كفاية مخصص خسائر اRنخفاض الدائم في القيمة. 
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جدول أدناه نوعية اRعتماد إن نوعية اRئتمان للموجودات المالية تدار من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات اRئتمانية الداخلية. يظھر ال
  حسب صنف الموجودات المالية استناداً إلى نظام التصنيف اRئتماني لدى المجموعة.

  

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١  

أو ة ستحقم  و1 منخفضة القيمة مستحقةغير   

  منخفضة 

  

  المجموع  القيمة    فئة  فئة  

  الرئيسي  فرديا  المجموع  مثالية  عالية  

  ٣٦٥,٤٤٣  -  ٣٦٥,٤٤٣  - ٣٦٥,٤٤٣  نقد وودائع لدى البنوك

  ٢١,٦١٥  -  ٢١,٦١٥   ٢١,٦١٥     -   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٩٤١,٢١١   ٢٣٢,٦٨٨   ٧٠٨,٥٢٣   ٧٠٨,٥٢٣     -   وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات

  ٤,٧٩٠   ١,٠٣٨   ٣,٧٥٢   ٣,٧٥٢     -   استثمارات أخرى

  ١,٣٣٣,٠٥٩   ٢٣٣,٧٢٦   ١,٠٩٩,٣٣٣   ٧٣٣,٨٩٠  ٣٦٥,٤٤٣  

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

ة أو ستحقم  ة وR منخفضة القيمةستحقغير م  

  منخفضة 

  

  المجموع  القيمة    فئة  فئة  

  الرئيسي  فرديا  المجموع  مثالية  عالية  

  ١٨٩,٤٧١  -  ١٨٩,٤٧١  -  ١٨٩,٤٧١   نقد وودائع لدى البنوك

 ٢٤,٠٦٤  - ٢٤,٠٦٤   ٢٤,٠٦٤     -   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٩٧٩,١٩١   ١٧٤,٦٨٤   ٨٠٤,٥٠٧   ٨٠٤,٥٠٧     -   وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات

  ١٨,٨٦٩   ١٨,٨٤٤   ٢٥   ٢٥     -   استثمارات أخرى

   ١,٢١١,٥٩٥   ١٩٣,٥٢٨   ١,٠١٨,٠٦٧   ٨٢٨,٥٩٦   ١٨٩,٤٧١  

 

عبر محفظة اRئتمان. ھذا يسھّل على اLدارة التركيز على  حدثةومبصورة دقيقة  على مقاييس تقييم للمخاطر حفاظإن من سياسة المجموعة ال
المخاطر المطبقة ومقارنة تعرض اRئتمان في كل قطاعات ا:عمال الجغرافية واLقليمية وقطاع المنتجات. إن نظام التصنيف مدعوم 

من أجل توفير المعلومات الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل. إن بتحلي>ت مالية متنوعة ممزوجة بمعلومات متعلقة بالسوق تم معالجتھا 
مع ا:صناف المختلفة وھي مقتبسة وفقاً لسياسة التصنيف لدى المجموعة. يتم مراجعة تصنيفات  لتت>ءمجميع التصنيفات الداخلية تم وضعھا 

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

  

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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  يوم ٣٠

  الى ٣٠

  يوم ٦٠

  الى ٦٠

  يوم ٩٠

  ر منأكث

  المجموع  يوم ٩٠

  

وعق��ود إيج��ار  ق��روض وس��لفيات
 ١٢٠,٥٥٩ - ٩,٢٠٩ ٢٦,٨٥١ ٨٤,٤٩٩  تمويلي

 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  يوم ٣٠

  الى ٣٠

  يوم ٦٠

  الى ٦٠

  يوم ٩٠

  أكثر من

  المجموع  يوم ٩٠

  

وعق��ود إيج��ار  ق��روض وس��لفيات

�,��  تمويلي� 	,��	 
,�	� ��,��� ��,��� 
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  :ما يلي في ظھرت تفاصيل التعرض Rنخفاض القيمة المنفردة صافية من المخصصات المتعلقة بانخفاض القيمة نإ

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  ٨٠,٠٩٠     ١١٢,١٢٩   إجمالي التعرض

 (٦٦,٤٣٢)    (٨٢,٣٨١)   مخصصات انخفاض القيمة

   ١٣,٦٥٨    ٢٩,٧٤٨   صافي التعرض

  

 للقيم المقرضة.  اRئتمانالقيمة عند وجود تراجع ملحوظ في نوعية في  نخفاضتقييم اRم تي

  

  مخاطر السيولة

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

  

حدوث تأثير  تھدف المجموعة الى أن يكون لديھا سيولة كافية للوفاء بالتزاماتھا عند اسـتحقاقھا، دون أن تواجه خسـائر غير مقبولـة ودون
جوھري على عوائد رأس المال. وضعت لجنة ا:صول والمطلوبات حد أدنى لنسب السيولة ومتطلبات الرصيد النقدي. تضمن المجموعة 

 التي التدفق النقدي المتوقع والسيولة لموجوداتھا ومطلوباتھا المالية. كما تحتفظ بمحفظة للموجودات السائلة قصيرة ا:جل لتغطية المتطلبات

  تتألف الى حد كبير من ايداعات قصيرة ا:جل مع مؤسسات مالية.
 

 إن القياسات الث>ثة ا:ولية التي تستعملھا المجموعة ھي مخزون من ا:صول السائلة، رأس المال النقدي الفائض وصافي متطلبات التمويل.

الية في السوق. يتم تحديد رأس المال النقدي كإجمالي رأس مال تشمل ا:صول السائلة المبالغ النقدية وشبه النقدية، بما فيھا ا:وراق الم
شھر وأية تسھي>ت غير مسحوبة من قبل المجموعة. يستخدم رأس المال  ١٢المجموعة والمطلوبات الداخلية التي تستحق بعد أكثر من 

. إن صافي و المعدات ا�Rت ا:سھم والسندات والنقدي لتمويل متطلبات التمويل طويلة ا:جل وتشـمل اRستثمار في الشـركات الشـقيقة و
  متطلبات التمويل ھو ا:صول السائلة ال>زمة لتمويل التزامات النقد.

  

المحددة على أساس الفترة المتبقية لغاية تاريخ اRستحقاق التعاقدي.  بتاريخ التقرير،جدول استحقاق الموجودات والمطلوبات كما يلخص 
  ونية اRدارة.، قامت اLدارة بتقدير تاريخ اRستحقاق بناء على سيولة ا:صل )*(تعاقدي استحقاقليس لديھا تاريخ  لموجودات التيبالنسبة ل

  :كانت كما يلي ٢٠١٤ديسمبر  ٣١إن استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 
  

  أقل من  

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
  ٣٦٥,٤٤٣     -   ٣,١٠٢   ٣٦٢,٣٤١   ٤٠٠   ٣٦١,٩٤١   وودائع لدى البنوكنقد 

  ٢١,٦١٥     -   ٣,٣١٣   ١٨,٣٠٢   ٦,٤٤٣   ١١,٨٥٩   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٨٤٦,٩٥٦     -   ٤٩١,٧٨٦   ٣٥٥,١٧٠   ٢٣٧,٢٦٨   ١١٧,٩٠٢    وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات

  ٢٠٤,٠٥٨     -   ١٦٠,٠٠٠   ٤٤,٠٥٨   ٤٤,٠٥٨     -   مدارة من شعاع* استثمارات في صناديق

  ٦٨,٥٠٠     -   ٥٥,٣٠٥   ١٣,١٩٥   ١٣,١٩٥     -   استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  ١٩,٣١٠     -   ٣,١٥١   ١٦,١٥٩   ١٢,٠٣٧   ٤,١٢٢   استثمارات أخرى*

  ٤٦,٣١٩     -   ٤٦,٣١٩     -     -     -   و المعدات* ممتلكاتال

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

  ١,٦٠٦,٣١٢   ٣٤,١١١   ٧٦٢,٩٧٦   ٨٠٩,٢٢٥   ٣١٣,٤٠١   ٤٩٥,٨٢٤   مجموع الموجودات

  ٣٣٥,٢٣٢     -   ٢٣٠,٧٤٥   ١٠٤,٤٨٧   ٨٢,١٣١   ٢٢,٣٥٦   بنوك دائنة

  ١٢٣,٥٩١     -   ٥,٣٦٨   ١١٨,٢٢٣   ١١,٧٩٢   ١٠٦,٤٣١   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ١,١٤٧,٤٨٩   ١,١٤٧,٤٨٩     -     -     -     -   حقوق الملكية

  ١,٦٠٦,٣١٢   ١,١٤٧,٤٨٩   ٢٣٦,١١٣   ٢٢٢,٧١٠   ٩٣,٩٢٣   ١٢٨,٧٨٧   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    -  (١,١١٣,٣٧٨)   ٥٢٦,٨٦٣   ٥٨٦,٥١٥   ٢١٩,٤٧٨   ٣٦٧,٠٣٧   صافي السيولة المتوفرة

     -   ١,١١٣,٣٧٨   ٥٨٦,٥١٥   ٥٨٦,٥١٥   ٣٦٧,٠٣٧   المتراكمة السيولة المتوفرة
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 ��

  تتمة -ادارة المخاطر المالية   .٦
  

  :كانت كما يلي ٢٠١٣ديسمبر  ٣١إن استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 
  
  أقل من  

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥ر من أكث

  المجموع  سنوات

  ١٨٩,٤٧١     -     -   ١٨٩,٤٧١  ٤٠٠  ١٨٩,٠٧١   نقد وودائع لدى البنوك

  ٢٤,٠٦٤     -   ٣,٤٢٥   ٢٠,٦٣٩  ٦,٢٣٦  ١٤,٤٠٣  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٨٥٦,٧٥٦     -   ٥٠٤,٢٣٣   ٣٥٢,٥٢٣  ٢٠٧,٢٥١  ١٤٥,٢٧٢   وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات

  ٢١١,٩٠٨     -   ١٥١,١١٥   ٦٠,٧٩٣  ٦٠,٧٩٣    -   ثمارات في صناديق مدارة من شعاع*است

  ٨٩,١٠٠     -   ٢٨,٢٤٦   ٦٠,٨٥٤  ٦٠,٨٥٤    -   استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  ٣٦,٤٧٢     -   ٢٢,٢٧٥   ١٤,١٩٧  ١٤,١٩٧    -   استثمارات أخرى*

  ٤٧,٤٢٢     -   ٤٧,٤٢٢     -     -     -   و المعدات* ممتلكاتال

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

  ١,٤٨٩,٣٠٤  ٣٤,١١١  ٧٥٦,٧١٦   ٦٩٨,٤٧٧ ٣٤٩,٧٣١ ٣٤٨,٧٤٦  مجموع الموجودات

  ٢٥٨,١٨١     -   ٨١,٥٨٣   ١٧٦,٥٩٨   ٩٨,١٤٦   ٧٨,٤٥٢   بنوك دائنة

  ١١٧,٦٧١     -   ٥,١٦٢   ١١٢,٥٠٩  ٢٤,٢٨١   ٨٨,٢٢٨  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  ١,١١٣,٤٥٢  ١,١١٣,٤٥٢     -     -     -     -   حقوق الملكية

  ١,٤٨٩,٣٠٤   ١,١١٣,٤٥٢   ٨٦,٧٤٥   ٢٨٩,١٠٧   ١٢٢,٤٢٧   ١٦٦,٦٨٠  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  -  (١,٠٧٩,٣٤١)  ٦٦٩,٩٧١   ٤٠٩,٣٧٠   ٢٢٧,٣٠٤   ١٨٢,٠٦٦   صافي السيولة المتوفرة

   -   ١,٠٧٩,٣٤١  ٤٠٩,٣٧٠   ٤٠٩,٣٧٠   ١٨٢,٠٦٦   المتراكمة السيولة المتوفرة

  
  تتمثل في: ضمن المطلوبات المالية المحملة بفوائدللمجموعة  غير المخصومة الماليةمطلوبات الإن 
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  أشھر ٣

 ١٢ - ٣   

  أشھر

٥ -١   

  المجموع  سنوات


�,��  نةبنوك دائ	 ��,�
� ���,�	� ���,��� 

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢-٣  

  أشھر

٥ -١  

  المجموع  سنوات


�� ��	,�� 	�	,��� ��	,��  بنوك دائنة,��� 

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

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢ - ٣  

  أشھر

٥ -١    

  المجموع  سنوات


	,�     -   �	�   ���,�   مطلوبات محتملة 	  

  ���,��   		�,��   ���,�   ���,�   التزامات

  ���,��   		�,��   ���,�   ��	,�   المجموع

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  أقل من  

  أشھر ٣

١٢ - ٣   

  أشھر

٥ -١  

  المجموع  سنوات

 ���,� - ���,� -  مطلوبات محتملة 


��,�	 ���,�	 - ���,�  التزامات 


,�� ���,�	 ���,� ���,�  المجموع�
 

 

  تتوقع المجموعة أن R يتم سحب كل المطلوبات المحتملة واRلتزامات.
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 ��

  تتمة -ادارة المخاطر المالية   .٦
  

  مخاطر السوق

قدية المستقبلية لkداة المالية بسبب التغيرات في السوق مثل أسعار الفائدة مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات الن
التي تسبب التعرض لمخاطر أسعار  فعرض المجموعة لمخاطر السوق بسبب المواقوأسعار صرف العم>ت ا:جنبية وأسعار ا:سھم. تت

  ا:سھم.العملة وأسعار  الفائدة، وحركة
  

الموجودات اRستثمارية للحد من تعرض المجموعة لمخاطر السوق. وفقا لھذه التوجيھات تقوم لجنة وافق مجلس اRدارة على التوجيھات 
بوضع أھداف ا:داء وتخصيص المخاطر والمشاريع الرأسمالية والموافقة على قواعد اRستثمار لكل عمل أو استراتيجية. تراقب  والمطلوبات

السوق واLيرادات بشكل يومي مقابل قواعد اRستثمار لكل مستوى من مستويات إدارة مخاطر المجموعة بشكل مستقل مستوى مخاطر 
Rتخاذ اRجراءات ال>زمة. كما  لجنة الموجودات والمطلوباتالشركة. يتم حل أي قضية أو تعرضات زائدة بشكل فوري ويتم إعداد تقرير ل

  شروع للتخفيف من تعرض المجموعة للمخاطر.ما إذا كان من الضروري تحويط أي م لجنة الموجودات والمطلوباتتقرر 
  

  مخاطر أسعار الفائدة

وات المالية. تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو على القيمة العادلة لkد
الفائدة، مع اRحتفاظ بثبات كافة المتغيرات ا:خرى الخاصة ببيان الدخل يبين الجدول التالي الحساسية نحو التغيرات الممكنة في أسعار 

  الموحد للمجموعة.
  

  العملة
  زيادة في

  النقاط ا+ساسية

  حساسية صافي

  إيرادات الفوائد

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  حساسية صافي

  إيرادات الفوائد

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

        

��)  ��  درھم اLمارات العربية المتحدة) (��
) 

 - 	  ��  دوRر اميركي

 �� �  ��  ريا ل سعودي

  

الفائدة على صافي إيرادات الفوائد لسنة واحدة، استناداً على  معدRتفي تأثير التغيرات المفترضة في  موحدالالدخل تتمثل حساسية بيان 
و  موجوداتللالقيمة الدفترية بلغت  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما السعر المتغير للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المحتفظ بھا 

  ).٢٥٨,١٨١و  ١٢٥,٦٥٩  – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ٣٣٥,٢٣٢ و   ٢٣٩,١٥٠التوالي على  بات المتأثرة بتحركات أسعار الفائدةوالمطل
 

  لم يكن ھناك أي تأثير على حقوق ملكية المجموعة، باستثناء التأثير الضمني على ا:رباح.
  

  جنبيةمخاطر أسعار العمpت ا+

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

تتعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار العم>ت ا:جنبية نتيجة لتنوع عملياتھا جغرافيا، والتي يتم مراقبتھا من قبل اLدارة بالتوافق مع 
  اخلية.اRرشادات الد

  

. أن ھذا التحليل يحدد التأثير ٢٠١٤ديسمبر  ٣١يبين الجدول التالي العم>ت ا:جنبية التي أدت إلى تعرض المجموعة لمخاطر جوھرية في 
 ٣١% مقابل العم>ت ا:خرى من المستويات المطبقة في ١على ا:رباح وحقوق الملكية بخصوص تقوية قيمة درھم اRمارات العربية بنسبة 

، مع اRحتفاظ بثبات كافة المتغيرات ا:خرى. توضح القيمة السالبة في الجدول احتمال حدوث صافي انخفاض في ا:رباح أو ٢٠١٤سمبر دي
  ، بينما توضح القيمة الموجبة احتمال حدوث صافي زيادة. الملكية حقوق

  

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١    

  العمpت

  % التغير

في  أسعار 
  العمpت

  التأثير على

  ا+رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

  التأثير على

  ا:رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

 (٢٨) (٢) (٢٨) (٤) ١+  دينار كويتي

 (٢) (٢) (٢) (٢) ١+  جنيه مصري

 -  ٢  - ٣  ١+  يورو

 

و الدينار ا:ردني الدينار البحريني الريال العماني وول السعودي و الريال القطري اوالري اLماراتيكل من الدرھم  اRعتبارلم يأخذ بعين 
  ھذه العم>ت بالدوRر ا:مريكي وR تمثل خطرا جوھريا على المجموعة. Rرتباطنظرا 
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 �	

  تتمة -ادارة المخاطر المالية   .٦

  

  مخاطر أسعار ا+سھم

أن تأثير مخاطر أسعار ا:سھم على  القيمة العادلة لkسھم نتيجة التغيرات في أسعار السوق. تتمثل مخاطر أسعار ا:سھم في مخاطر انخفاض
  المجموعة مع اRحتفاظ بثبات كافة المتغيرات ا:خرى ھو كما يلي:

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١    

  

  % التغيرات

  في سعر السھم

  التأثير على

  ا+رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  كيةحقوق المل

  ألف درھم

  التأثير على

  ا:رباح

  ألف درھم

  التأثير على

  حقوق الملكية

  ألف درھم

           ا+سھم المتداولة 

  (١٤٣)  - (١٤٠) -  ٥-   الكويت

  - (١) - (٢٠)  ٥-   دبي 

  (٢) - (٢) -  ٥-   مصر

        

 (٦٢٠) (٧,٤٠٤) - (٧,١٣٥)  ٥-   صناديق

  - (٦١٣) - (٢٣٩)  ٥-   سندات

 

  لتشغيلمخاطر ا

م مجلس اأو ا:حداث الخارجية. ق اRحتيالإن مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل ا:نظمة أو بسبب الخطأ البشري أو 
رة توقعات مجلس اLدا تلبيةLعداد سياسات المجموعة الشاملة Lدارة المخاطر ومراقبة البيئة لالى اللجنة اLدارية اLدارة بإعطاء التفويض 

  والمساھمين.
  

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

  

  مخاطر إدارة رأس المال

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

  

تكمن سياسة المجموعة بالمحافظة على قاعدة رأسمال قوية أعلى بكثير من الحد ا:دنى من المتطلبات، وذلك للحفاظ على المستثمرين 
 ة.المستقبلي طوير اRعمالتاستدامة والدائنين وثقة السوق والمحافظة على 

 

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

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

        
 ���,���    ���,���   مديونيةإجمالي ال


��,�    	��,���,�   مجموع حقوق الملكية,��� 

       


,�    ���,���,�   مجموع رأس المال��,	

 

       
   �,��%    �.��%  نسبة المديونية

 

  بنوك و أطراف أخرى. ال متوسطة اRجل لدىفي متطلبات قصيرة و  مديونيةالتتمثل 

  التي يتم إدارتھا كرأس مال. اRحتياطاتتتمثل حقوق الملكية في رأس المال و 

  
  نقد وودائع لدى البنوك .٧
  

م�ع بن��ك محل�ي مح�تفظ بھ��ا ) ٢١,٥٠٠ – ٢٠١٣ديس�مبر  ٣١( ٢١,٥٠٠يش�تمل مجم�وع النق�د والودائ��ع ل�دى البن�وك عل��ى ودائ�ع ثابت�ة قيمتھ��ا 
  كضمان مقابل كفالة مقدمة للمصرف المركزي.
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 ��

  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .٨
  ديسمبر ٣١  

٢٠١٤  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٣  

        

,�   ���,�  ذمم مستحقة من العم>ء�� 


��,�  مدفوعات مقدمة   �,
�� 


,�  سلفيات للموردين�
   
,��� 

 ��	,�   ���,�  ايداعات


,�  سلفيات مقدمة لبرامج الموظفين
�   �,��� 


   	��  دينةفوائد م�
 

 	��   ��	  ذمم مستحقة من أطراف ذات ع>قة


�,�   ���,�  ذمم مدينة أخرى� 

  ��,���   ��,�	� 

  
  وعقود إيجار تمويلي  قروض وسلفيات .٩
  

  مما يلي:وعقود اLيجار التمويلي القروض والسلفيات  تتكون

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

        

,		�  قروض وسلفيات
�   ���,��� 

 ���,���   ���,���  عقود إيجار تمويلي

 ���,��   ���,	�  قروض بھامش

  ���,	��   ��	,��	 

  

  قروض وسلفيات  -أ

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

        

,���   قروض وسلفياتإجمالي ��    ���,���  


�	,��)    (���,��)   ل>نخفاض في القيمةمخصص متراكم ) 


�	,�)  فوائد معلقة)    (�
,���) 

   �		,

�      ���,���  

  

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

  

  ديسمبر ٣١  
٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

        

�,��)  الرصيد في بداية السنة�)    (��,���) 


)    (�	�,	�)  المخصص خ>ل السنة	,���) 

  (	
,		�)   (�	,���) 
       


��,�   ناقصا: تحصي>ت مقابل المخصص تمت خ>ل السنة   �,	�
  


�   ناقصا: مشطوبات,���   �
,���  


�	,��)   (���,��)  الرصيد في نھاية السنة) 

  

  بتاريخ إعداد التقرير. القروض والسلفياتأفضل تقدير لtدارة للخسائر المحتملة في في القيمة يمثل  ل>نخفاضإن المخصص المتراكم 
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 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  تتمة - وعقود إيجار تمويلي قروض وسلفيات  .٩
  
  إيجار تمويلي عقود -ب
  

  مبرديس ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

        

        


��,��   الجزء المتداول  –الذمم المدينة لعقود اRيجار التمويلي     �
,��
  

  	��,�	    ��	,��   الجزء غير المتداول  –الذمم المدينة لعقود اRيجار التمويلي 

 (���)    (���,�)  مخصصات لدفعات اRيجار غير القابلة للتحصيل

   ���,���   ���,���   

  

  كمؤجر المجموعة - التأجير ترتيبات
  

  .سنوات ٤الى  ٢ يتراوح بين للعقود المبرمةمدة التأجير التمويلي . متوسط لعم>ئھا معداتھا بعض منلتأجير المجموعة في ترتيبات التأجير التمويلي  دخلت
  

  يجارا� دفعاتل ا+دنى للحد الحالية القيمة    ا�يجار لدفعات ا+دنى الحد  

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  
            

        

R حدةتزيد عن سنة وا  ��,�
�  ��,�
�    ��,��
  �
,��
  

  	��,�	  ��	,��    ���,		  ���,��  من سنة وR تزيد عن خمس سنوات أكثر

  ��
,
�	  ���,	��    ��
,��� ��
,��� 


�,	�)  المكتسب غير التمويل دخلناقص: �)  (��,��
)   - - 

 دفعاتل ا:دنى للحد للذمم المدينة  الحالية القيمة

Lريجاا  
��
,��� ��
,���   ��
,��� ��
,��� 

 (���) (���,�)   (���) (���,�)  مخصصات لدفعات اRيجار غير القابلة للتحصيل

  ���,��� ���,���   ���,��� ���,��� 

  

  صفر. بمبلغ تقدر بالتقرير المشمولة الفترة نھاية في التمويلي التأجير تحت صوللk المضمونة غير المتبقية القيم
  

  عقود التأجير بتاريخ ابرام العقد عن كامل فترة التأجير.  في متضمنال فائدةال معدل دتحدي يتم
  

  قروض بھامش  -ج
  

تقدم المجموعة تسھي>ت لعم>ئھا لغرض المتاجرة في ا:وراق المالية المتداولة. إن ھذه السلفيات ذات طبيع�ة قص�يرة ا:ج�ل وھ�ي مض�مونة 
 ٣١(  �	�,���مبل�غ  ٢٠١٤ديس�مبر  ٣١المعني�ة كم�ا ف�ي  وراق الماليةھدة المجموعة. بلغت قيمة ھذه ا:المعنية التي ھي بعوراق المالية با:

.  يتم تك�وين مخصص�ات للج�زء غي�ر المغط�ى م�ن الھ�وامش. كم�ا ف�ي نھاي�ة الس�نة، ت�م تس�جيل مخص�ص ق�دره )�	�,��� – ٢٠١٣ديسمبر 
�
  ).  ���,�� – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(  ���,

  
  ديق مدارة من شعاعاستثمارات في صنا .١٠

  
  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف اRستثمارات في 

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

      


�,���  ا:رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل�   ���,��� 


��,��  شركات زميلة   		,��� 

  �
�,
��   ���,��� 

  

 لقيمة العادلة من خpل ا+رباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب ا

  من أحد استثماراتھا في الصناديق المدارة من شعاع. ٣٠,٠٠٠خ>ل الفترة قامت المجموعة بالبيع بمبلغ 
 



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  تتمة - استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .١٠
  

  شركات زميلة

خاص�ة ، مقف�ل  اس�تثماراتوھ�و ص�ندوق  ال . ب�ي١ م�ن ص�ندوق ش�عاع للض�يافة%) ٢٨٫٨: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(% ٢٧.٠تمتلك المجموعة 
شركة تضامنية محدودة معفاة في ج�زر كايم�ان. إن الھ�دف الرئيس�ي للص�ندوق ھ�و القي�ام باس�تثمارات مباش�رة أو غي�ر مباش�رة ف�ي كومسجل 

طقة الشـرق ا:وسـط وشمال إفريقي�ا. مشاريع تنمية الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا Lدارة الفنادق في من
 ١م��ن ص��ندوق ش��عاع الس��عودية  %)٢٧٫٥: ٢٠١٣ديس��مبر  ٣١(%٢٦٫٣غي��ر مباش��رة، بلغ��ت حص��ة المجموع��ة  اس��تثماراتنتيج��ة لتجم��ع 

دوق ھ�و مدار حسب قوانين ھيئ�ة الس�وق المالي�ة بالمملك�ة العربي�ة الس�عودية. الھ�دف الرئيس�ي لھ�ذا الص�ن قفلللضيافة وھو صندوق استثمار م
 لتحقيق نمو في رأس المال طويل ا:جل. اRستثمار في عقارات الضيافة في المملكة العربية السعودية

  

خاصة،  استثماراتوھو صندوق  فرونتير اوبرتينيتي اRول ال . بي.من صندوق %) ٣٥٫٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(% ٣٧٫٣تمتلك المجموعة 
زر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصندوق ھو القيام باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في شركة تضامنية محدودة معفاة في جكمقفل ومسجل 
  الموجودات تم تحديدھا باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد تنزيل خسائر اRنخفاض في القيمة. إن القيمة المستردة لتلك  .منطقة الشرق

  

  للسنة كما يلي:الخسارة وات إن حصة المجموعة من موجودات الشركات الزميلة والمطلوب

  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

      


�   ���,��   الموجودات,�
�  


�,�)  المطلوبات�)   (�,���) 

  ���,	�    	��,��  صافي الموجودات


,�   صافي -للسنة  )الخسارةالربح / (�� 
  

(
,	��) 

  
  استثمارات في شركات زميلة أخرى .١١

  
  ارات التالية في شركات زميلة أخرى:تملك المجموعة اRستثم

  

  

  ديسمبر ٣١

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

          


�,��    استثمارات في اLمارات العربية المتحدة 
   	�,
�
 

 ���,��    -    استثمارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   

    ��,�

   ��,��� 

  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

مح�دودة مركزھ��ا ذات مس�ؤولية ش�ركة س�يتي للھندس�ة ذ.م.م وھ�ي م�ن ش�ركة %) ٤٠٫٠  – ٢٠١٣مبر ديس� ٣١(% ٤٠٫٠تمتل�ك المجموع�ة 
 اRس�تثمارھ�ذا م�ن  ت�م تحدي�د المبل�غ القاب�ل للتحص�يلوتق�وم بأعم�ال المق�اوRت واLنش�اءات المدني�ة. بدولة اLمارات العربي�ة المتح�دة الشارقة 

ديس�مبر  ٣١( ٢,٨٠٠خ�>ل الس�نة اس�تلمت المجموع�ة مبل�غ  ص�ص اRنخف�اض ف�ي القيم�ة.استناداً إلى حس�ابات حق�وق الملكي�ة بع�د تنزي�ل مخ
  .كأرباح موزعة )٢,٠٠٠ – ٢٠١٣

 

  المحدودة شركة سبتك القابضة

وتنش�ط ف�ي مج�ال تحلي�ة  بدول�ة اLم�ارات العربي�ة المتح�دة ج�زر كايم�ان وقائم�ة بإم�ارة الش�ارقة مسؤولية فيال محدودةشركة مسجلة كشركة 
ديس�مبر  ٣١( %٤٩٫٠المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لھا. تمتلك المجموعة حص�ة تع�ادل  ومعالجة
   .حقوق الملكيةطريقة استناداً إلى  اRستثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھذا  من ملكية شركة سبتك القابضة. %)٤٩٫٠ – ٢٠١٣

  

  أموال

  . من تصفية الشركة كتوزيع نھائي  ٢١,٥٥٨المجموعة مبلغاستلمت  ،لسنةخ>ل ا

  

  

  

  

  



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 
�

  تتمة - استثمارات في شركات زميلة أخرى .١١
  

  

  

  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

 ٢٠١٣  

        

�,	�   الرصيد في بداية السنة
    ��,��	  

 �	�,�     ���,�   الحصة من نتائج الشركات الزميلة

 (���,�)   (���,��)  ضة وتخفيض رأس المالتوزيعات أرباح مقبو

 (��)   ��   احتياطي تحويل عم>ت


�)     -  الحصة من الدخل الشامل اRخر للشركات الزميلة	) 


     -   تعديل استرداد رأس المال,	
� 


�,��   الرصيد في نھاية السنة
    ��,��� 

  

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

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

�,	��    ���,���   الموجودات	 

 (���,��)   (���,��)  المطلوبات


��,��   صافي الموجودات    ��	,��� 

        

��,��   اLيرادات    �	,��	  

 (���,�)   (���,�)  خسارة السنة
  

  استثمارات أخرى .١٢
  

  ت ا:خرى ما يلي:تشمل اRستثمارا

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

      

 ���,��   ��	,�  ا:رباح و الخسائر استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل


,��   ���,��  استثمارات متاحة للبيع�� 

 ��	,	     -  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اRستحقاق

  �	,��
   
	,��� 

  

  ا+رباح و الخسائر ب القيمة العادلة من خpلاستثمارات مدرجة حس )أ 
  

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

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

      

 ���,�   ���,�  صناديق استثمارية 


   �	�  استثمارات أسھم متداولة� 


	�,�  استثمارات بإيراد ثابت   ��,��� 

  �,	��   ��,��� 

  
  استثمارات بإيراد ثابت

  
) محقق��ة خس��ارة بقيم��ة ١٠,١١٢ – ٢٠١٣ديس��مبر  ٣١( ٦,٨٤٦ مقاب��لثاب��ت  ب��إيراداس��تثماراتھا بع��ض خ��>ل الس��نة خرج��ت المجموع��ة م��ن 

 .)(٦١) – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( (٣,٨٣٣)



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 
�

  تتمة - استثمارات أخرى  .١٢
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

Rستثمارات المتاحة للبيع مما يلي:تتألف ا  

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

 ���,�   ���,�  أسھم في استثمارات         


,��   ���,	  صناديق استثمارية غير متداولة�� 

  ��,���   ��,
�� 

  
  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ ا1ستحقاق )ج 
  

  لي:تشمل اRستثمارات المحتفظ بھا لتاريخ اRستحقاق ما ي

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
 ��	,	     -  استثمارات ذات إيرادات ثابتة

  
  .(٢,٤٢٦)محققة خسارة بقيمة   ٤,١٨٥مقابل ستثمارات اR ھذاخ>ل السنة خرجت المجموعة من 

  

 و المعدات تلممتلكاا .١٣
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

�  ت و المعداتممتلكاال,�	�   ��,��� 

 ���,�   ���,�  ا:عمال الرأسمالية قيد التنفيذ

  ��,��	   ��,��� 

  ا�1ت و المعدات

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  

أثاث 
وتحسينات 
على مباني 
  مستأجرة

أجھزة 
 مكتبية

وأجھزة 
حاسب الي 

  سيارات  وبرامج

اراضي 
  ومباني

مجموع 
  جزئي

 –تجھيزات 

  ا�جمالي  ايجار تشغيلي

                التكلفة

  ٩٠,٧٩٤ ٢٠,٩٨٧  ٦٩,٨٠٧  ١٨,٥٨٣  ٨٩٣ ٢٢,٠٤٩  ٢٨,٢٨٢  ي بداية السنةف

  ١٠,٤٦٩     -   ١٠,٤٦٩     -   ٤٦٥   ٩,٧٩٧   ٢٠٧   إضافات

 (٨,٣٢٧)  (٤,٣٨٠)  (٣,٩٤٧)     -  (٢٦٦)  (٨٤٣)  (٢,٨٣٨)   استبعادات

  ٩٢,٩٣٦   ١٦,٦٠٧   ٧٦,٣٢٩   ١٨,٥٨٣  ١,٠٩٢   ٣١,٠٠٣   ٢٥,٦٥١   الرصيد في نھاية السنة

                

                ا1ستھpك المتراكم

  ٤٧,٩٠٠  ١,٢٢٧   ٤٦,٦٧٣  ١,٩٣٦  ٦٧٥  ٢٠,٣٩٩  ٢٣,٦٦٣  في بداية السنة

  ٧,٧٨٠   ٣,١٠١   ٤,٦٧٩   ٤٦٥   ١٠٠   ١,٨٢٩   ٢,٢٨٥   استھ>ك السنة

 (٤,٩٢٢)  (١,٠٠٦)  (٣,٩١٦)     -  (٢٦٦)  (٨١٥)  (٢,٨٣٥)   استبعادات

  ١,٦٨٦   ١,٦٨٦     -     -     -     -     -   مخصص انخفاض القيمة

  ٥٢,٤٤٤   ٥,٠٠٨   ٤٧,٤٣٦   ٢,٤٠١   ٥٠٩   ٢١,٤١٣   ٢٣,١١٣   في نھاية السنة

                

                صافي القيمة الدفترية

  ٤٠,٤٩٢  ١١,٥٩٩  ٢٨,٨٩٣  ١٦,١٨٢  ٥٨٣  ٩,٥٩٠  ٢,٥٣٨  الرصيد في نھاية السنة
  



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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 
�

 تتمة - و المعدات ممتلكاتال .١٣
  
 تتمة - و المعداتات ممتلكال

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  

أثاث 
وتحسينات 
على مباني 
  مستأجرة

أجھزة 
 مكتبية

وأجھزة 
حاسب الي 
  سيارات  وبرامج

اراضي 
  ومباني

مجموع 
  جزئي

 –تجھيزات 

  اLجمالي  ايجار تشغيلي

                التكلفة

  ٧٥,١٠٦    -   ٧٥,١٠٦  ١٨,٥٨٣   ١,٠٨٧  ٢٨,٠٩٣  ٢٧,٣٤٣  في بداية السنة

  ٢٣,٣٨٧ ٢٠,٩٨٧  ٢,٤٠٠    -   ٩٩  ١,٠٨٠  ١,٢٢١  إضافات

 (٧,٦٩٩)    -  (٧,٦٩٩)    -  (٢٩٣) (٧,١٢٤) (٢٨٢)  استبعادات

  ٩٠,٧٩٤ ٢٠,٩٨٧  ٦٩,٨٠٧  ١٨,٥٨٣  ٨٩٣ ٢٢,٠٤٩  ٢٨,٢٨٢  الرصيد في نھاية السنة

                
                اRستھ>ك المتراكم

  ٤٩,١٩٠    -   ٤٩,١٩٠  ١,٤٧١  ٨٩٧  ٢٥,٨٢٥  ٢٠,٩٩٧  في بداية السنة

  ٦,٢٢٤  ١,٢٢٧   ٤,٩٩٧  ٤٦٥  ٧١  ١,٦٢٥  ٢,٨٣٦  استھ>ك السنة

 (٧,٥١٤)    -  (٧,٥١٤)    -  (٢٩٣) (٧,٠٥١) (١٧٠)  استبعادات

  ٤٧,٩٠٠  ١,٢٢٧   ٤٦,٦٧٣  ١,٩٣٦  ٦٧٥  ٢٠,٣٩٩  ٢٣,٦٦٣  في نھاية السنة

                
                صافي القيمة الدفترية

  ٤٢,٨٩٤  ١٩,٧٦٠  ٢٣,١٣٤  ١٦,٦٤٧  ٢١٨  ١,٦٥٠  ٤,٦١٩  الرصيد في نھاية السنة
 

  الشھرة .١٤
  

  

  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

          
 ٣٤,١١١   ٣٤,١١١    ش. م. ع شركة الخليج للتمويل

  

لقاب�ل ل>س�ترداد م�ن ھ�ذه الوح�دات عل�ى أس�اس قيم�ة اRس�تخدام وذل�ك بإس�تعمال المبل�غ ا ت�م تحدي�دبھدف اجراء فحص اRنخف�اض ف�ي القيم�ة 
سنوات القادمة و التي وافقت عليھا إدارة المجموعة. إن احتساب القيمة المستخدمة للفت�رة الت�ي  خمساللفترة  للموازنة توقعات التدفقات النقدية

Lجم�الي لدول�ة اLم�ارات ودول مجل�س التع�اون الخليج�ي ، ولمع�دRت الخص�م ، ھ�و ا:كث�ر حساس�ية للن�اتج المحل�ي ا فترة الموازن�ةتزيد عن 
  .المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية لفترات ما بعد الموازنة ولحصة السوق ولمعدRت النمو المتوقعة

  
  كن ھناك حركة في قيمة الشھرة خ>ل السنة.يلم 
  

  بنوك دائنة .١٥
  

عليھا م�ن بن�وك تجاري�ة أثن�اء نش�اط المجموع�ة اRعتي�ادي ض�من نط�اق التس�ھي>ت اRئتماني�ة المتف�ق  تمثل البنوك الدائنة قروضاً تم الحصول
  عليھا مع ھذه البنوك. 

  

  

  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

          
 ���,	��   ١٠٤,٤٨٧    قروض :جل تستحق خ>ل أثنى عشر شھراً 


��,��   ٢٣٠,٧٤٥    أثنى عشر شھراً  بعدقروض :جل تستحق  

    ٣٣٥,٢٣٢   ���,��� 
 

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح ما  EIBOR/SIBOR يترتب على التسھي>ت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر 
  %.٤,٥% و ٣,٠بين 

 
قامت المجموعة بتأمين�ه خ�>ل   ٥٠٠,٠٠٠يمثل المبالغ المسحوبة من تسھيل قرض مجمع جديد بمبلغ  ٣٠٠,٠٠٠تتضمن البنوك الدائنة مبلغ 

  ھذا التسھيل يتم سداده خ>ل فترة اRربع سنوات القادمة وھو مضمون برھن بعض أصول المجموعة. السنة.

  ٦٣,٧٨٢م������ن البن������وك الت������ي تتعام������ل معھ������ا عل������ى ض������مانات بنكي������ة تبل������غ  ٢٠١٤ديس������مبر  ٣١حص������لت المجموع������ة كم������ا ف������ي 

مانات عب��ارة ع��ن آلي��ة نموذجي��ة مس��تخدمة ض��من البن��وك والص��رافات المالي��ة ف��ي المنطق��ة ). إن ھ��ذه الض��٦٣,٧٨٢  – ٢٠١٣ديس��مبر  ٣١(
 . ومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات مادية من ھذه الضمانات.النشاطاتلتسھيل 
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  الذمم الدائنة وا+رصدة الدائنة ا+خرى .١٦
   

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

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

   ٣٤,٠٤٨  توزيعات أرباح مستحقة الدفع�,
�� 

 ���,��   ٣٦,٦٠٠  مبالغ مستحقة الدفع

 ���,��   ٢٠,٢١١  ذمم دائنة للعم>ء

 ���,��   ١٤,٣٩٣  نھاية الخدمة نافعم

 ���,�   ٥,٢٤٦  مخصصات 


   -  ع>قة يف ذذمم مستحقة الى طر,	
� 

 ���,��   ١٣,٠٩٣  ذمم دائنة أخرى

  ١٢٣,٥٩١   ���,	�� 

  

  رأس المال  .١٧
 

ديس�مبر  ٣١س�ھم بواق�ع درھ�م إم�اراتي واح�د لك�ل س�ـھم ( ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠يتألف رأس المال المصرح به والمصّدر والمدفوع بالكامل من 
   كل سھم يحمل حق تصويت واحد و حق الحصول على توزيعات ا:رباح. سھم). ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠ – ٢٠١٢

 
  أسھم الخزينة .١٨

 

  :تمتلك المجموعة أسھم الخزينة التالية 

  

  

  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

          
 ٣,٥٠٠,٠٠٠   -    عدد أسھم الخزينة

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

  ١٤,٤٥٨   -    تكلفة أسھم الخزينة


   -    القيمة السوقية :سھم الخزينة,	�� 
  

 .درھم إماراتي. تم تعديل الفرق بين التكلفة والعائد من بيع ا:سھم ضمن الخسائر المتراكمة ٣,٥٩٠مقابل  خزينةالأسھم  تم بيع السنةخ>ل 
 

  برنامج الحوافز طويلة ا+جل للموظفينأسھم  .١٩
 

  : برنامج الحوافز طويلة ا:جل للموظفينسھم المحتفظ بھا ضمن ا: بيان

  

  

  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

          

 ���,���,��   ١٦,٢١٨,٠٠٤    عدد ا:سھم

 % ٤٫٠   ١٫٥٪    نسبة ا:سھم من إجمالي ا:سھم المصدرة

 ���,��   ٣٦,٨٩٦    تكلفة ا:سھم


�   ١٠,٧٠٤    القيمة السوقية لkسھم,
	� 
  

الى الخس�ائر  ٥٨,٨٧٦اRسھم والبالغ سھم تم استخدامھا. وبناًء على ذلك، تم تحويل متوسط التكلفة المرجح لھذه  ٢٥,٨٨٠,٠٠٠، خ>ل السنة
 – ٢٠١٣ديس���مبر  ٣١( برن���امج الح���وافز طويل���ة ا:ج���ل للم���وظفينأي أس���ھم جدي���دة لس���تحوذ الش���ركة عل���ى ل���م ت، خ���>ل الس���نة المتراكم���ة.

  .)٩,١٦٩مقابل  ١٠,٥٠٠,٠٠٠
 

 برنامج الحوافز طويلة ا+جل للموظفين .٢٠
  

وفق��ا لتق��دير مجل��س اLدارة ف��ي إط��ار إتفاقي��ة مواف��ق عليھ��ا م��ن قب��ل :ج��ل للم��وظفين الح��وافز طويل��ة ا برن��امج ض��من الم��وظفين  اش��راكي��تم 
  المساھمين في الشركة. 

  

س�ھم خ�>ل فت�رة  ٤٠,٥٠٠,٠٠٠، ي�تم م�نح م�وظفي اRدارة العلي�ا كح�د أقص�ى وبموجب الخط�ة ، ٢٠١٣تم اعتماد الخطة الحالية خ>ل العام 
  سھم تم استخدامھا وتم اصدارھا للموظفين المؤھلين. ٢٥,٨٨٠,٠٠٠خ>ل السنة،   الرئيسية. انجاز قائمة مؤشرات اRداء عند اربع سنوات
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  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 
�

 تتمة - برنامج الحوافز طويلة ا+جل للموظفين .٢٠
  

ث�>ث س�نوات م�ن  بع�دتس�تحق س�ھم  ٤٠,٥٠٠,٠٠٠ ت�م اص�دار ٢٠١٣. خ�>ل لم يتم اصدار أي اسھم جديدة للموظفين الحاليينخ>ل السنة ، 
  . ٢٣,١٠٩ بلغتعادلة قيمة برتاريخ اRصدا

  

باس�تخدام الس�عر  الممنوح�ةا:س�ھم  حق�وقل، ت�م تحدي�د القيم�ة العادل�ة موح�دالال�دخل لغرض احتس�اب المص�اريف الت�ي يج�ب تثبيتھ�ا ف�ي بي�ان 
  . تم تثبيت الخدمات المقدمة والتزامات الدفع على مدى فترة اRستثمار المتوقعة.السوقي بتاريخ المنح

  

  ).١٤,١٠٣ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(   ٦,٧٧٢ ھمالمدفوعات على أساس ا:سمقابل المثبتة مصاريف لابلغت قيمة 

  

  ا1حتياطي القانوني .٢١
  

% م��ن أرب��اح الس��نة إل��ى  ١٠وفق��اً لق��انون الش��ركات التجاري��ة ف��ي دول��ة اLم��ارات العربي��ة المتح��دة والنظ��ام ا:ساس��ي للش��ركة، يج��ب تحوي��ل 
 % من رأس المال المدفوع.  ٥٠أن تقرر التوقف عن التحويل عندما يصبح إجمالي اRحتياطي مساوياً  اRحتياطي القانوني. يجوز للشركة

  

  .دولة اLمارات العربية المتحدة في الحاRت التي يسمح بھا قانون إRھذا اRحتياطي غير قابل للتوزيع 
  

  احتياطي إعادة تقييم ا1ستثمارات .٢٢
  

         ارات مما يلي:يتألف احتياطي إعادة تقييم اRستثم

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

        ة للبيعتاحاستثمارات م

        

��,�   الرصيد في بداية السنة    ��� 

 	��,�   (��	,�)  صافي الحركة في القيمة العادلة خ>ل السنة

        
  ���,�     �	�   الرصيد في نھاية السنة

        

        ة التقييم لpستثمارات في شركات زميلةحصة المجموعة من احتياطي إعاد


�     -  الرصيد في بداية السنة	 


�)    -  صافي الحركة في القيمة العادلة خ>ل السنة	) 

        
  -    -  الرصيد في نھاية السنة

        
  ���,�     �	�   اجمالي إحتياطي إعادة تقييم ا1ستثمارات

  

 اRعت�رافة للبي�ع و الت�ي ت�م تاحالم اRستثماراتتقييم ائر و ا:رباح المتراكمة والناشئة عن إعادة الخس اRستثماراتإعادة تقييم  احتياطييمثل 

أو تم تحدي�دھا عل�ى أنھ�ا تلك الموجودات  استبعادالقيم المعاد إدراجھا إلى الربح أو الخسارة عندما يتم  من بھا في الدخل الشامل ا:خر، صافي
  منخفضة القيمة.

  

  سيطرةا+طراف غير الم .٢٣
  

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

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
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�

  ايرادات الرسوم والعمو1تصافي  .٢٤
  

  ان ايرادات ومصاريف الرسوم والعموRت تتألف مما يلي:

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
 ���,��    ���,��   سوم وعموRتايرادات ر


)   (�	�,�)  مصاريف رسوم وعموRت,���) 

   ��,���      �
,��� 

  
  أرباح/ (خسائر) من ا1ستثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٢٥

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

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
      


�,��  مدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل بيان ا:رباح أو الخسائر قصنادي   �    ��,��� 


,�)   ���,�  شركات زميلة	�) 

  �	,	��    ��,��� 
  

  إدارية وعموميةمصاريف  .٢٦
  

   تتكون المصروفات اLدارية والعمومية مما يلي:

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

�)  موظفينرواتب ومستحقات إضافية لل�,���)   (���,	��) 


,��)  أتعاب مھنية��)   (��,���) 


�)  ة، تقنية و اتصاRتيإدار,��
)   (��,���) 


�	,�)  إيجار مكاتب ومصروفات ذات ع>قة)   (	,	��) 

 (���,�)   (�		,�)  تكاليف تسويق وع>مة تجارية

 (���,�)   (���,�)  مصاريف أخرى

  (���,	��)   (���,���) 

  

) يتعل��ق بالمص�اريف الناتج��ة م��ن )١٣,٧٦٢( – ٢٠١٣ديس��مبر  ٣١(  (٦,٧٧٢) مبل�غمل "روات��ب ومس��تحقات إض�افية للم��وظفين" عل��ى تش�ت
  المعام>ت التي تم احتسابھا على أساس المعام>ت التي تسدد با:سھم.

  

موظفاً في شركة ش�عاع  ٨٠ظفاً) بواقع مو ١٧٩ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١موظفاً ( ٢٠٦، بلغ عدد موظفي المجموعة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
  موظفاً). ١٠٢ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١موظفاً لدى الشركات التابعة ( ١٢٦موظفاً) و  ٧٧ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كابيتال (

  
   صافي - المخصصات .٢٧

      

  ديسمبر  ٣١  قامت المجموعة بأخذ مخصصات لما يلي:

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
 (�	�,��)   (���,��)  * صافي –تمويلي  وعقود ايجار قروض وسلفيات


,�  صافي - صافي ذمم مدينة مشكوك في تحصيلھا��     
	�  


��,�  مخصصات أخرى   (�,�
�) 

  (�
,�	�)   (��,

�) 

  
 ٥,٨٠٤مقاب�ل عق�ود ايج�ار تم�ويلي، عك�س مخص�ص بمبل�غ  (١,٩٠٧)مقابل أفساط أئتمان وقروض،  (٣٢,٠٢٥)يتضمن مخصص بمبلغ * 

  روض بالھامش. مقابل ق
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  بما فيھا ا1ستثمارات في شركات زميلة أخرى ا+خرى ا1ستثماراتمن  )خسائرأرباح/ ( .٢٨
  

  ا:خرى مما يلي: اRستثماراتتتألف ا:رباح و الخسائر من 

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
 �	�,�    ���,�   الشركات الزميلة ا:خرى

      اRستثمارات ا:خرى


,�)   (���,�)  حتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ>ل ا:رباح والخسائرالم -��) 


�    (���)  المتاحة للبيع -	 

 (���)   (���,�)  المحتفظ بھا لتاريخ اRستحقاق -

  (�,�	�)   (�,	
�) 

 
  ربحية السھم .٢٩

  
ديس�مبر  ٣١(  ٢٥,٨٤٥الش�ركة ا:م والبالغ�ة العائ�د لح�املي ا:س�ھم العادي�ة ف�ي  ال�ربحباس�تخدام ص�افي  ةت�م احتس�اب ربحي�ة الس�ھم ا:ساس�ي

 – ٢٠١٣ديس����مبر  ٣١( ١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠) بالقس���مة عل���ى المتوس����ط الم���رجح لع����دد ا:س���ھم العادي���ة القائم����ة والب���الغ ٢,٨٢٧ – ٢٠١٣

١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠.(  
  

ر الش�ركة :ي�ة أدوات لھ�ا ت�أثير نظ�را لع�دم إص�دا ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ديس�مبر ٣١كما ف�ي  ةو المخفض ةR يوجد فرق بين ربحية السھم ا:ساسي
  على ربحية السھم في حالة تنفيذھا.

  
  المعامpت مع ا+طراف ذات العpقة .٣٠

  
مساھمين رئيس�يين دخلت المجموعة في عدد من المعام>ت مع أطراف ذات ع>قة أثناء سير ا:عمال العادية. إن ا:طراف ذات الع>قة تمثل 

وافراد عائ>تھم المقربين وشركاتھم والشركات التي يتحكمون بھا أو لھم تأثير كبير  ة العليا للمجموعةوأعضاء مجلس اLدارة وموظفي اLدار
ان��ات المالي��ة وR ي��تم يا:رص��دة ب��ين الش��ركة وش��ركاتھا التابع��ة والمع��دة ك��أطراف ذات ع>ق��ة م��ع الش��ركة ي��تم تحيي��دھا عن��د توحي��د الب .عليھ��ا

Rيضاحاظھارھا في ھذا ا.  
   

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

  

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ���   	��  شركات زميلة   

 �	�   ���  أطراف أخرى ذات ع>قة   


�  كبار موظفي اLدارة العليا   
   �
� 

      


�  لةشركات زمي - قروض وسلفيات,��	   �
,	�	 

      


�  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع كابيتال�,
��   ���,��� 

  ���,	��   ��	,�	� 

  
ي�ة تعكس السلفيات لموظفي اLدارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الم�وظفين حي�ث R ي�تم تحمي�ل أ

  فوائد.

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
       ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى


    -  شركات زميلة  ,	
� 
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�

  تتمة - المعامpت مع ا+طراف ذات العpقة .٣٠
  

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

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
      ارة من شعاع كابيتالأرباح استثمارات مد


,�)   ���,�  شركات زميلة   	�) 


�,��  أطراف أخرى ذات ع>قة   �    ��,��� 

      إيرادات رسوم وعموRت


,�    ���,�  أطراف أخرى ذات ع>قة   �� 

        
  ��,���    ��,���   

  
        موظفي اLدارة العليا ھي كما يلي: كبار تعويضات

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        
      

 ���,��   ���,��  قصيرة ا:جل نافعرواتب وم

 			   -  مكافأة نھاية الخدمة


��,��   ���,�  دفعات مسددة با:سھم 


	�,��  إجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اLدارة العليا    
�,		� 

  
  المعلومات القطاعية  .٣١
  

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

 س�وقاً مالي�اً إقليمي�اً. ١٤تغط�ي . ة، اس�واق ال�دخل الثاب�ت واRئتم�انقليميفي اسواق اRسھم اLفظ استثمارية وصناديق اتدير مح :ادارة ا+صول

ي أس�واق ا:س�ھم الخليجي�ة والعربي�ة.  وت�دير ش�عاع Lدارة وتزود شعاع Lدارة ا:صول المستثمرين المحليين وا:جانب ببوابات ل>س�تثمار ف�
 ا:ص��ول حق��وق الملكي��ة وال��ديون التقليدي��ة، باLض��افة إل��ى المح��افظ اRس��تثمارية المتوافق��ة م��ع الش��ريعة اLس��>مية، والص��ناديق اRس��تثمارية

 إدارة منتج�ات بتط�وير >ئتم�انو تق�وم ش�عاع ل خاص�ة.ال في الملكية ستثمارل> قيداصن كما تدير باستخدام أساليب إدارية نشطة و غير نشطة.

 والع�ائ>ت المتمرس�ين،  المؤسس�اتيين للمستثمريناLقراض  فرصالجذابة و اLقليمية اRئتمانية اRستثمارات إلى الوصول توفر التي ا:صول

  .العالية المالية الم>ءة ذوي والمستثمرين الخاصة
  

، وعملي�ات تاب�ات العام�ة ف�ي ا:س�ھم والس�نداتارات مالية للشركات، وخ�دمات اRكتتاب�ات الخاص�ة واRكتتقدم استش :ا1ستثمارات المصرفية
 اRستش��ارية الخ��دمات ش��عاع ل>ئتم��انوفرو ت ال��دمج واRس��تحواذ والتفكي��ك والفص��ل، باLض��افة إل��ى عملي��ات المش��اركة والمنتج��ات المركب��ة.

  .العائلية والشركات اLقليمية الشركات من للعم>ءالتمويل  وحلول مبتكرةال ةالسيول توفيرو ھيكلةال ذلك في بما الديونالمتعلقة ب
  

خدمات البيع والمتاجرة من خ>ل الوص�ول لkس�واق العالمي�ة لقاع�دة عم�>ء ش�عاع المؤسس�اتيين ذوي الم�>ءة المالي�ة  توفر :سواق الماليةا+
 المش�تقات ع�ن فض�> ا:ولي�ة ص�داراتواR الثاب�ت، وال�دخل العالمي�ة ا:س�ھم إل�ى وصولال العم>ءيستطيع  يةالمال سواقا: خ>ل منالعالية. 

 الت�ي اRستثمار بحوث يةالمال سواقا: قسم يواكبو. والدولية المحلية المقابلة ا:طراف من واسعة شبكة خ>ل من والسيولة البورصة، خارج

 اLم�ارات دول�ة ا:س�ھم ف�ي عل�ى التركي�ز م�ع الخليج�ي التع�اون مجلس دول نحاءأ جميع في المدرجة لشركاتل القطاعية ا:بحاث تغطية تنتج

  .السعودية و المتحدة العربية
  

، وتنش�ط بص�ورة أساس�ية ف�ي مج�ال اLق�راض "(الس�عودية) الخل�يج للتموي�لش�ركة  و" الخل�يج للتموي�ل"ش�ركة تعمل تح�ت مظل�ة " :التمويل
  .تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعوم با:صول، مع التركيز بشكل رئيسي على

  

تدير تطورات الشركة المستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية ونفقات الخدمات المشتركة المرتبطة بالمجموع�ة. ان  :ا1دارة الرئيسية
ل التجاري�ة، القانوني�ة، المالي�ة، جميع اRستثمارات في الشركات التابع�ة ت�دخل ض�من ھ�ذا القس�م ال�ذي يتض�من أيض�اً اس�تراتيجية تنمي�ة ا:عم�ا

العملي��ات، ادارة المخ��اطر، الع>ق��ات م��ع المس��تثمرين، التس��ويق واRتص��اRت، الم��وارد البش��رية، بم��ا فيھ��ا مكاف��آت الم��وظفين وتعويض��اتھم 
  واستحقاقاتھم.
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�

  تتمة -المعلومات القطاعية  .٣١
  

يلية بصورة منفصلة Rتخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وتقييم ا:داء. ي�تم تقي�يم تقوم اLدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغ
  أداء القطاعات استناداً إلى ا:رباح أو الخسائر التشغيلية.

  

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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  ادارة  

  ا+صول

استثمارات 
  مصرفية

سواق ا+
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١٢٧,٦٥٧ ٤,١٨٩ ١٢١,٣٨٩ ١,٧٥١ ١٠ ٣١٨ إيرادات الفوائد

 ٦٥,٧٣٧ ٦١ ١٠,١٠٧ ١٠,٥٧٢ ١٨,٨٩٩ ٢٦,٠٩٨ صافي إيرادات الرسوم والعمو1ت 

 ٥٧ ١١١ - (٥٤) - -  تداول  )ة/ (خسارأرباح 

مدارة من من استثمارات في صناديق  رباحا+
 ١٩,٩٤٦ ١٩,٩٤٦ - - - -  شعاع

 ٢١٣,٣٩٧ ٢٤,٣٠٧ ١٣١,٤٩٦ ١٢,٢٦٩ ١٨,٩٠٩ ٢٦,٤١٦  مجموع ا�يرادات

              
              

 (١٤٣,٩٥٧) (٧٠,٤٣٢) (٤٦,٩٧٣) (٩,٠٨٣) (١١,٧٢٠) (٥,٧٤٩)  إدارية وعمومية اريفمص

 (١٣,٣٢١) - (١٢,٨٠٣) - (٥١٨) -  مصاريف الفوائد

 (٧,٧٨٠) (٢,٣٢٢) (٥,٤٤٩) (٩) - -  استھpكات 

 (٢٠,٢٩٦)  ٤,٩٤٤  (٣٢,٨٣٨) ٢,٥٠١ ٥,٠٩٧ -  صافي - مخصصات

 (١٨٥,٣٥٤) (٦٧,٨١٠) (٩٨,٠٦٣) (٦,٥٩١) (٧,١٤١) (٥,٧٤٩) اريفمجموع المص

              

 قبل (الخسائر) من (الخسارة) صافي الربح/

 ٢٨,٠٤٣ (٤٣,٥٠٣) ٣٣,٤٣٣ ٥,٦٧٨ ١١,٧٦٨ ٢٠,٦٦٧  ا1ستثمارات ا+خرى

        
 (٢,١٩٥) (٢,١٩٥) - - - - الخسائر من ا1ستثمارات ا+خرى 

        
 ٢٥,٨٤٨ (٤٥,٦٩٨) ٣٣,٤٣٣ ٥,٦٧٨ ١١,٧٦٨ ٢٠,٦٦٧  السنة )ة/ (خسار ربح 

              
        الى:العائدة 

 ٢٥,٨٤٥ (٤٥,٧١٠) ٣٣,٤٣٣ ٥,٦٨٧ ١١,٧٦٨ ٢٠,٦٦٧  مساھمي الشركة ا+م

 ٣ ١٢  - (٩) - -  +طراف غير المسيطرةا

  ٢٥,٨٤٨ (٤٥,٦٩٨) ٣٣,٤٣٣ ٥,٦٧٨ ١١,٧٦٨ ٢٠,٦٦٧ 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  
  إدارة

  ا+صول

استثمارات 
  مصرفية

سواق ا+
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١,٦٠٦,٣١٢ ٥٣٤,٦٤٠ ١,٠٠١,٤٦٠ ٥٥,٢٢٨ ٥٨٢ ١٤,٤٠٢  الموجودات

 ٤٥٨,٨٢٣ ٩١,٨٧٨ ٣٦٤,١٢٧ ٢,٢٥٥ - ٥٦٣  المطلوبات
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  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
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�

  

  تتمة -المعلومات القطاعية  .٣١
 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  ادارة  

  ا:صول

استثمارات 
  مصرفية

ا:سواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١٠٧,٨٤٥ ٦,٢٠٠ ٩٩,٩٠٥ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٢٢٠ إيرادات الفوائد

 ٤٣,٩٢٨ ٣٣٦ ٤,١٣٨ ٦,٨٧٠ ١١,٢٣٨ ٢١,٣٤٦ صافي إيرادات الرسوم والعموRت 

 ١,٤٤٠ ٥٠٢ - ٩٣٨ - -  أرباح تداول 

ا:رباح من استثمارات في صناديق مدارة من 
 ٤٤,٧٤٢ ٤٤,٧٤٢ - - - -  شعاع

 ١٩٧,٩٥٥ ٥١,٧٨٠ ١٠٤,٠٤٣ ٨,٨٠٨ ١١,٧٥٨ ٢١,٥٦٦  مجموع اLيرادات

              
              

 (١٥٨,٢٠٠) (٨٠,٥٤٢) (٥٢,٤٦٣) (٩,٣٨٨) (٨,٣٠٨) (٧,٤٩٩)  مصاريف إدارية وعمومية

 (٩,٧١٤) (١١٨) (٩,٥٩٦) - - -  مصاريف الفوائد

 (٦,٢٢٤) (٢,٠١٥) (٤,١٦٦) (٤٣) - -  استھ>كات 

 (١٩,٣٣٤)  ٦,٤٠٨  (٣٤,٠٤٨) ٧,٩٥٤ ٣٥٢ -  صافي - مخصصات

 (١٩٣,٤٧٢) (٢٦٧ ,٧٦) (١٠٠,٢٧٣) (١,٤٧٧) (٧,٩٥٦) (٧,٤٩٩) مجموع المصاريف

              

 (الخسارة) قبل (الخسائر) من صافي الربح/

 ٤,٤٨٣ (٢٤,٤٨٧) ٣,٧٧٠ ٧,٣٣١ ٣,٨٠٢ ١٤,٠٦٧  خرىاRستثمارات ا:

        
 (١,٦٣٥) (١,٦٣٥) - - - - الخسائر من اRستثمارات ا:خرى 

        
 ٢,٨٤٨ (٢٦,١٢٢) ٣,٧٧٠ ٧,٣٣١ ٣,٨٠٢ ١٤,٠٦٧  السنة / (خسارة) ربح 

              
        العائدة الى:

 ٢,٨٢٧ (٢٦,١٤٦) ٣,٧٧٠ ٧,٣٣٤ ٣,٨٠٢ ١٤,٠٦٧  مساھمي الشركة ا:م

 ٢١  ٢٤  - (٣) - -  ا:طراف غير المسيطرة

  ٢,٨٤٨ (٢٦,١٢٢) ٣,٧٧٠ ٧,٣٣١ ٣,٨٠٢ ١٤,٠٦٧ 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  

  إدارة

  ا:صول

استثمارات 
  مصرفية

ا:سواق 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  المالية

 ١,٤٨٩,٣٠٤ ٥١٩,٩٨٨ ٩٤١,٨٤٣ ١٥,٨٦٠ ٤,١٥٧ ٧,٤٥٦  الموجودات

 ٣٧٥,٨٥٢ ٨٩,٤٤٤ ٢٨٥,٥٥٦ ٨٣٢ - ٢٠  المطلوبات

  

  

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

  أن السياسات المحاسبية لكافة القطاعات التشغيلية تتفق مع سياسات المجموعة.

  لtدارة. حتى تتطابق مع التغييرات في التقارير الداخلية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في 
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 (العملة: آRف دراھم اLمارات العربية المتحدة) 
  

 ��

  ا1لتزامات والمطلوبات المحتملة .٣٢
  

  التزامات ومطلوبات محتملة قائمة تتمثل بما يلي:  المجموعةكان لدى 

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

 ٩,٩٢٠   ١,٩٠٩  محتملةالمطلوبات ال
  

  توقع اLدارة تحول ھذه الضمانات إلى متطلبات.R ت واعتمادات مستنديةتحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات أداء 

  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

Rلتزاماتا        

 ٦٩,٤٠٣   ٦٧,١٩٩  صناديق استثمار مدارة من شعاع

 -   ٥,٤٧٧  أخرى

  ٦٩,٤٠٣     ٧٢,٦٧٦ 
 

ال>زم��ة لتغطي��ة الخس��ائر المس��تقبلية  و تأك��دت م��ن تس��جيل ك��ل المخصص��اتوالقض��ايا الحالي��ة المطلوب��ات المحتمل��ة راجع��ت المجموع��ة ك��ل 
 الممكنة.

  

 ترتيبات ا1يجار التشغيلي .٣٣
  

  المجموعة كمؤجر -ترتيبات التأجير 
  

 ش�راء خي�ار ينالمس�تأجريمل�ك  .س�نوات ث�>ث ھ�اإيجار وم�دة المجموع�ة تمتلكھ�ا الت�ي بالمع�دات رئيس�ي بش�كل تتعلق التشغيلية اLيجار عقود

  .اراLيج فترة انتھاء عند المعدات
  
 المع�دات ع�ن الناتج�ة خ�رىا:التش�غيل  ومص�روفاتومصاريف اRستھ>ك  معداتھا من المجموعة اكتسبتھا التي اLيجار إيراداتتضمين  يتم

  .التوالي على واLدارية العموميةاRستھ>كات والمصروفات و الرسوم من الدخل في ةسنال خ>لال>زمة 
  

  :يالذمم المدينة لعقود اRيجار التشغيل

  

  

  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  

        

        

 ٣,٢٨٠   ٤,٤٩٨  R تزيد عن سنة واحدة

 ٥,٢٢٤   ٥,٠٤٨  تزيد عن سنة وR تزيد عن خمس سنوات

  ٨,٥٠٤   ٩,٥٤٦  

 

 مشتقات ا1دوات المالية .٣٤

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

 القيمة

 ا+سمية
القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

 القيمة ا:سمية

 ٦٤,٦٩٠  (١١٢) ١١٢  ���,��  (���,�) ���,�  ا:رباح أو الخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خ>ل 

                                                                                            
 

" ذم�م دائن�ة وأرص�دة دائن�ة أخ�رى " و"ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخ�رى " المالية بالقيمة العادلة الموجبة والسالبة تم تسجيلھا ضمن المشتقات

  بالترتيب. تم تنفيذ ھذه الصفقات حسب طلب عم>ء المجموعة على أساس متعاقب.

 

  مدارة نيابة عن عمpءأصول  .٣٥
  

 و أص�ول كة خدمات مالية وفقاً :نظمة المصرف المرك�زي لدول�ة اLم�ارات العربي�ة المتح�دة. ت�دار أم�والإن المجموعة مرخصة للعمل كشر

بص�فة الوكال�ة وب�دون مس�ؤولية عل�ى ) درھ�م مليار ٣٫٢ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  درھم مليار ٣.٥والبالغة  العم>ء
  نية وR تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.بنود خارج الميزاكل صوالمجموعة. تعتبر ھذه ا:


