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 مينالسادة المساه
 الشركة الخليجية لالستثمارات العامة

 عامة ةشركـة مساهمـ
 اإلمارات العربية المتحدة - دبي

 
 تقرير حول البيانات المالية الموحده

)ش.م.ع( وشركاتها  الشركة الخليجية لالستثمارات العامةـ لالمرفقة الموحدة لقد دققنا البيانات المالية 
وكل من البيانات  2007 ديسمبر 31 ميزانية العمومية كما فيوالمكونة من ال التابعة "المجموعة"

الموحدة للدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا 
 للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

 
 مسؤولية االدارة عن البيانات المالية الموحده

وفقذا للمعذايير الدوليذة للتقذارير الموحذدة عن إعداد وعدالة عرض هذذ  البيانذات الماليذة اإلدارة مسؤولة  نإ
المالية، وتشذتمل هذذ  المسذؤولية علذصم تصذميب وتوبيذق والمحاف ذة علذص الرقابذة الداخليذة المتعلقذة ب عذداد 

خوأ وكذلك خالية من األخواء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الموحدة وعدالة عرض بيانات مالية 
 مة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في  ل ال روف القائمة. سبية مالئاختيار وتوبيق سياسات محا

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

استنادا إلص تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفقا الموحدة إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذ  البيانات المالية 
هذ  المعايير تتولب التزامنا بمتولبات قواعد السلوك المهني وان نخوو وننفذ للمعايير الدولية للتدقيق. إن 

خالية من األخواء الموحدة التدقيق بغرض التوصل إلص تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية 
 الجوهرية.

 
احات الواردة في إن عملية التدقيق تتضمن القياب ب جراءات للحصول علص أدلة تدقيق حول المبالغ واالفص

. تعتمد تلك اإلجراءات علص حكب المدقق بما في ذلك تقدير مخاور وجود أخواء الموحدة البيانات المالية
 جوهرية في البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخوأ.

 
د وعدالة عند تقدير تلك المخاور يأخذ المدقق بعين االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة ب عدا

للمجموعة وذلك لتصميب إجراءات التدقيق المالئمة في  ل ال روف الموحدة عرض البيانات المالية 
القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة، كما يشمل التدقيق تقييما لمدى 

محاسبية التي أجرتها اإلدارة وكذلك مة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات الئمال
 . الموحدة تقييما عاما لعرض البيانات المالية

 
 مة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.ئفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومال



 
 
 

 الـرأي
ـ ل دـالموح هرية المركز الماليت هر بعدالة من كافة النواحي الجوالموحدة برأينا أن البيانات المالية 

 ديسمبر 31كما في )ش.م.ع( وشركاتها التابعة "المجموعة"  الشركة الخليجية لالستثمارات العامة
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحد وأدائها المالي  2007

 للتقارير المالية.
 

 بات القانونية والتنظيمية االخرىتقرير حول المتطل
تحتف  بسجالت محاسبية منت مة، وقد أجري الجرد وفقاً لالصول المرعية وأن  المجموعةبرأينا ايضاً ان 

متفقة مع تلك السجالت وأنه الموحدة البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية 
التي توفرت لدينا، ف نه لب يصل الص علمنا حدوث مخالفات ألحكاب  في حدود المعلومات واإليضاحات

وتعديالته أو الن اب األساسي للشركة علص وجه قد يكون له  1984لسنة  8قانون الشركات التجارية رقب 
 . الموحد أو مركزها المالي المجموعةتأثير مادي علص نشاو 

 
 طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

 
 

 علي حسن شلبي 
 34دقق حسابات مرخص رقب م
 

 2008يناير  27
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 الشركة الخليجية لالستثمارات العامة

 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 

 بيان)أ(                7200ديسمبر  31الميزانية العمومية الموحدة كما في                
_______________________________________________________________________________________________________________

___________ 
     

 الموجــــودات احـايض 2 0 0 7  2 0 0 6
   درهبالف   درهبالف 

 الموجودات  غيـر المتداولـة    
 أراضي 4 145.296  19.671

 ممتلكات واالت ومعدات 5 115.054  132.546
 لةـزمي اتاستثمار في شرك 6 156.988  19.673

 استثمارات عقارية 7 1.872.413  916.985
 استثمارات قيد االنجاز 8 211.607  112.334
 متاحة للبيع استثمارات 9 1.039.305  537.256
 تاريخ االستحقاقلاستثمارات محتف  بها  9 26.925  19.545
 الشهرة 10 29.727  4.000
 الجزء غير المتداول –شيكات مستلمة مؤجلة   --     6.668

_______________
_ 

 _______________
_ 

  

 ةـمجموع الموجودات غير المتداول  3.597.315  1.768.678
_______________

_ 
 _______________

_ 
  

 الموجـودات المتداولـة    
     

 متاجرةللمحتف  بها استثمارات  9 1.209.484  1.004.748
 عقارات لغرض التووير 11 1.421  179.442
 بضاعــة 12 210.262  246.384
 ذمب تجارية مدينة وأخـرى 13 1.419.591  856.585
 شيكات مستلمة مؤجلة   124.713  142.244
 وارصـدة لدى البنوك نقـد 14 358.193  152.924

_______________
_ 

 _______________
_ 

  

 مجموع  الموجودات المتداولـة  3.323.664  2.582.327
_______________

_ 
 _______________

_ 
  

 مجمـوع الموجـودات  6.920.979  4.351.005
=========  =========

= 

  

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة
 
 

 ووقعها نيابة عنهبم 2008 يناير 27 بتاريخ الموحدة الموافقة علص هذ  البيانات الماليةأقر مجلس اإلدارة 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 د. معاوية صالح الشنـار  عبد هللا جمعة السري
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ئيس مجلـس اإلدارةر
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 الخليجية لالستثمارات العامة الشركة

 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 )أ( يانبتتمة              7200ديسمبر  31الميزانية العمومية الموحدة كما في             
_________________________________________________________________________________________________________________

____________ 
 

  احـايض 2 0 0 7  2 0 0 6
 حقـوق المساهمين والمطلوبات  درهبالف   درهبالف 

 حقوق الملكية    
 رأس المال المدفوع 15 540.000  400.000
 تااحتياويـ 15 535.768  305.761

 مة العادلة في القيالمتراكب التغير   54.722  (121.787)
 مدورةارباح   791.397  890.881
 اسهب منحة مقترح توزيعها 15 540.000  140.000
 أرباح مقترح توزيعها نقداً   --     40.000

________________  _______________
_ 

  

 مجمـوع ال  2.461.887  1.654.855
     

 حقوق األقلية 16 345.115  338.866
________________  _______________

_ 
  

 بيان )جـ( – مجموع حقوق المساهمين  2.807.002  1.993.721
________________  _______________

_ 
  

 المطلوبات غيـر المتداولـة    
 الخدمـة نهايةالتزاب تعويض  17 15.467  10.943

 ألجل قروض 18 1.179.828  363.983
 الجزء غير المتداول – مؤجلةشيكات صادرة   12.269  47.272

________________  _______________
_ 

  

 مجموع المولوبات غير المتداولة  1.207.564  422.198
________________  _______________

_ 
  

 المطلوبـات  المتداولــة    
 ذمب تجارية دائنـة واخـرى 19 1.515.118  807.638
 و جارية من قروض ألجلأقسا 18 661.484  274.179
 اقتراضات قصيرة األجل 20 729.811  853.269

________________  _______________
_ 

  

 مجموع المولوبات المتداولة  2.906.413  1.935.086
________________  _______________

_ 
  

 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات  6.920.979  4.351.005
=========  =========

= 
  

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة
 

 

 ووقعها نيابة عنهبم 2008 يناير 27 بتاريخ الموحدة أقر مجلس اإلدارة الموافقة علص هذ  البيانات المالية



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 د. معاوية صالح الشنـار  عة السريعبد هللا جم
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ئيس مجلـس اإلدارةر
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 الشركة الخليجية لالستثمارات العامة
 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 (ب)بيان            7200ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحد بيان الدخل          
 

_____________________________________________________________________________________________________
_________ 

 

  احـايض 2 0 0 7 2 0 0 6
   درهبالف  درهبالف 

    

 االيرادات 24 5.587.704 2.883.645
 االيرادات تكاليف 25 (4.726.184) (2.295.400)
__________________ __________________   

 اجمالي الربح  861.520 588.245
 إيرادات اخرى  25.641 16.926

 مصاريف التوزيع  (28.830) (22.291)
 مصاريف إدارية 26 (101.187) (61.715)
 مصاريف تمويل  (131.183) (84.220)

__________________ __________________   

 (جـبيان ) –ربح السنة   625.961 436.945
=========== ===========   

 العائد الصم   
 مساهمي الشركة االب  555.018 406.261

 حصة االقلية  70.943 30.684
______________ ________________   

 المجموع  625.961 436.945
========= ==========   

 لسهماألساسي لربح ال 27 1.03 1.02
======== ==========   

 
 

 اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة إن
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 الشركة الخليجية لالستثمارات العامة
 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 (جـبيان )                                 7200ديسمبر  31ة في يفي حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهبيان التغيرات                                       
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

 العائد الى مساهمي الشركة االم
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 وعـالمجم حقوق االقلية وعـالمجم
 مقترح ارباح

 نقدا   توزيعها
 اسهم منحة

 المدورةاألرباح  قترح توزيعهام
 فيالمتراكم التغير 

 البيــــان الـرأس الم احتياطات  القيمة العادلة  
  درهبالف   درهبالف  درهبالف     درهبالف   درهبالف  درهبالف   درهبالف  درهبالف   درهبالف 

          

  2006 يناير 1الرصيد في  200.000 224.509 106.426 747.272 100.000 -- 1.378.207 280.740 1.658.947
 اسهب منحة مصدرة 100.000 -- -- -- (100.000) -- -- -- --

 اكتتاب علص اسهب من خالل اصدار حقوق اكتتاب 100.000 -- -- -- -- -- 100.000 -- 100.000
 )ب( بيان - 2006 رديسمب 31 في المنتهية السنة ربح -- -- -- 406.261 -- -- 406.261 30.684 436.945

 المحول إلص االحتياوي القانوني -- 40.626 -- (40.626) -- -- -- -- --
 المحول إلص االحتياوي الن امي -- 40.626 -- (40.626) -- -- -- -- --

 الستثمارات متاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة  -- -- (228.213) -- -- -- (228.213) -- (228.213)
 نقد مستثمر من مساهمي االقلية وحركات اخرى -- -- -- -- -- -- -- 27.442 27.442

 ارباح مقترح توزيعها نقداً  -- -- -- (40.000) -- 40.000 -- -- --
 أسهب منحة مقترح توزيعها  -- -- -- (140.000) 140.000 -- -- -- --

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة  -- -- -- (1.400) -- -- (1.400) -- (1.400)
___________________

__ 
________________ ____________________

__ 
_________________ __________________ __________________ ___________________ _________________ ________________  

 بيان )أ( - 2006ديسمبر  31الرصيد في  400.000 305.761 (121.787) 890.881 140.000 40.000 1.654.855 338.866 1.993.721
          

 اسهم منحة مصدرة 140.000 -- -- -- (140.000) -- -- -- --
 )ب( بيان - 2007 ديسمبر 31 في المنتهية السنة ربح -- -- -- 555.018 -- -- 555.018 70.943 625.961

 ول إلى االحتياطي القانونيالمح -- 55.501 -- (55.501) -- -- -- -- --
 المحول إلى االحتياطي النظامي -- 55.501 -- (55.501) -- -- -- -- --

 المحول الى احتياطي اعادة تقييم االراضي -- 119.005 -- -- -- -- 119.005 -- 119.005
 مارات متاحة للبيعالستثصافي التغير في القيمة العادلة  -- -- 176.509 -- -- -- 176.509 1.215 177.724

 نقد مستثمر من مساهمي االقلية وحركات اخرى -- -- -- -- -- -- -- (65.909) (65.909)
 نقدية موزعة ارباح  -- -- -- -- -- (40.000) (40.000) -- (40.000)

 أسهم منحة مقترح توزيعها  -- -- -- (540.000) 540.000 -- -- -- --
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -- -- -- (3.500) -- -- (3.500) -- (3.500)

___________________
__ 

________________ ____________________
__ 

_________________ __________________ __________________ ___________________ __________________ ________________  

 بيان )أ( - 2007ديسمبر  31الرصيد في  540.000 535.768 54.722 791.397 540.000 -- 2.461.887 345.115 2.807.002
========
= 

======= ========
= 

======= ======== ======== ======== ======= =======  

          
 

 إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا  من هذه البيانات المالية الموحدة
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 ستثمارات العامةالشركة الخليجية لال

 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 بيان د()            7200ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 
_______________________________________________________________________________________________________________

___________                              

6 0 0 2  7 0 0 2   
 درهبالف   درهبالف 

 
 

     

   
 

 األنشطة التشغيـلية
 ب انبي - ح السنةرب  555.018  406.261

 ـ :الت لـتعدي    
 ومعداتواالت استهالك ممتلكات   17.831  14.266
 الخدمة ويض نهايةتعالتزاب   4.767  2.304

 في اوراق مالية استثمـاراتبيع ربح   (45.133)  (1.078)
 ارباح استثمارات عقارية  (231.548)  (282.584)
 ومعداتوآالت ممتلكات  بيع ربح  (1.120)  (291)
 استبعاد ممتلكات واالالت ومعداتخسارة   52.574  --  
 التأمين موجودات عقود إعادة   (213.475)  (99.903)

 مولوبات عقود تأمين  256.109  157.603
 لمتاجرةلغرض االقيمة العادلة لالستثمارات  )ربح( خسارة  (94.199)  121.071

 مارات العقاريةثاثر التغيير في القيمة العادلة لالست  (194.492)  (205.082)
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  1.238  2.220
 زميلة اتستثمار في شركإ خسارةح( )رب  (9.383)  1.216

_______________
_ 

 ______________
__ 

  

 ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  98.187  116.003
 البضاعة  36.122  (64.650)
 ذمب تجارية مدينة وأخرى  (350.769)  (348.849)
  شيكات مستلمة مؤجلة  24.199  (119.761)

 دائنة واخرىتجارية ذمب   311.941  78.435
 شيكات صادرة مؤجلة  102.327  21.408

 المدفوع خالل السنة نهاية الخدمةتعويض   (243)  (485)
_______________

_ 
 ______________

__ 
  

(317.899)  221.764 

 - التشغيلية ألنشطةا (المستخدم فيالمتحصل من ) صافي النقد 
 منقول لما بعده

______________  ______________
__ 

  

     

     
 
 
 

 ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدةإ
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 الشركة الخليجية لالستثمارات العامة
 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 د( )بيانتتمة         7200ديسمبر  31ة الموحد للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدي               
_________________________________________________________________________________________________________________

___________ 
 

6 0 0 2  7 0 0 2   
   درهبالف   درهبالف 

(317.899)  221.764 

 - التشغيلية ألنشطةا)المستخدم في( المتحصل من  النقدصافي  
 منقول مما قبله

_______________  _______________   
 األنشطة االستثمارية    

 ودائع ثابتـة  (156.597)  14.673
 في أوراق ماليةاستثمارات   شراء  (3.685.530)  (1.413.236)
 ت عقاريةاستثمارا شراء  (1.096.574)  (437.261)
 استثمارات قيد االنجاز  (126.227)  (97.019)
 ت ومعداتآالشـراء ممتلكات وصافي   (55.480)  (52.545)

 عقارات لغرض التووير   178.021  10.897
 في اوراق مالية استثمارات  مقبوضات من بيع  3.287.206  1.025.347

 ريةمقبوضات من بيع استثمارات عقا  594.140  525.924
 شراء أراضي  (6.620)  (13.252)
 شراء استثمار في شركات زميلة   (127.932)  (14.359)

 مقبوضات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  3.687  4.189
 الشهرة علصإضافات   (25.727)  --

_______________  _______________   

 نشطة اإلستثماريةصافي النقد المستخدم في األ  (1.217.133)  (446.642)
_______________  _______________   

 األنشطة التمويلية    
 متحصالت من اصدار حقوق اكتتاب في اسهب  --      100.000

 مدفوعة توزيعات أرباح   (40.000)  (162)
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  (1.400)  (1.400)

 ألجل قروض  مقبوضات  1.203.150  494.987
 اقتراضات قصيرة األجل  (123.458)  179.144
 حقوق االقلية  6.249  58.126

_______________  _______________   

 يةالتمويل األنشطةن مالمتحصل النقد صافي   1.044.541  830.695
_______________  _______________   

 دلفي النقد والنقد المعاالزيادة صافي   48.672  66.154
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  90.028  23.874

_______________  _______________   

 29إيضاح  -النقد والنقد المعادل في نهاية السنة   138.700  90.028
=========  =========   

 

 
 ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدةإ
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 شركة الخليجية لالستثمارات العامةال
 شركة مساهمة عامة
 وشركاتها التابعة

 دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
_______________________________________________________________________________________________________

___________ 
 

 ضع القانوني والنشاطالو (1
 

الشركة األب )يشار اليها فيما  -اإلمارات العربية المتحدة  - دبي -الشركـة الخليجيـة لالستثمـارات العامـة 
 27الصادر بتاريخ  2/73( هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب المرسوب األميري رقب "الشركةيلي "
 .("المجموعة" )ويشار اليها فيما يلي ات التابعةوتتكون المجموعة من الشركة والشرك .1973يوليو 

 
 .22588وعنوانها المسجل هو ص.ب  امارة دبي –مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة دبي 

 

 .يتب تداول اسهب الشركة في سوق دبي المالي
 

 يتمثل نشاو الشركة الرئيسي فيما يليم
 

 .شراء االراضي والعقارات وبيعها
 .امةتجارة ع

 .خدمات تأجير العقارات وادارتها
 االستثمار في الشركات التجارية وتأسيسها وادارتها.

 االستثمار في الشركات الصناعية وتأسيسها وادارتها.
 
 

تسعون سنة ميالدية وتبدأ من تاريخ صدور المرسوب األميري ب عالن تأسيسها والمشار تسعة ومدة الشركة 
 إليه أعال .

 

 ايير الدولية الجديدة والمعدلةتطبيق المع (2
 

قامت المجموعة خالل السنة بتوبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتص تتضمن معايير 
المحاسبة الدولية وتفسيراتها التص تتعلق بنشاو المجموعة والتص يتب توبيقها أبتداء من البيانات المالية التص 

 . 2007يناير  1تصدر فص 
 

والتعديالت الالحقة علص المعيار المحاسبي الدولي  7لقد نتج عن توبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقب 
والمتعلقة باالدوات المالية للمجموعة الموحدة زيادة في االفصاحات المرفقة بهذ  البيانات المالية  1رقب 

 وادارة رأس المال.
 

عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والتي يسري توبيقها خالل  لب يؤدي توبيق التفسيرات الصادرة
 السنة الص أي تغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

كانت مصدرة ولكن لب يحن  التاليةفان المعايير والتفسيرات الموحدة بتاريخ اعتماد هذ  البيانات المالية 
 تاريخ توبيقها بعد.

 

 )المعدل( 1لدولي رقب المعيار المحاسبي ا -
سيوبق للفترات التي  –عرض البيانات المالية  

 2009يناير  1تبدأ من او بعد 
   

 )المعدل( 23المعيار المحاسبي الدولي رقب  -
سيوبق للفترات التي تبدأ من  –تكاليف االقتراض  

 2009يناير  1أو بعد 
   

 8المعيار الدولي للتقارير المالية رقب  -
سيوبق للفترات التي تبدأ من  –ت االعمال قواعا 

 2009يناير  1أو بعد 
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سيوبق  –معامالت أسهب المجموعة والخزينة   11لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقب  -
 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقب  - 2007مارس  1للفترات التي تبدأ من أو بعد 

   

 12سيرات التقارير المالية الدولية رقب لجنة تف -
سيوبق للفترات  –ترتيبات خدمات حقوق االمتياز  

 2008يناير  1التي تبدأ من أو بعد 
   

 13لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقب  -
سيوبق للفترات التي  –برامج امتيازات العمالء  

 2008يوليو  1تبدأ من أو بعد 
   

 14يرات التقارير المالية الدولية رقب لجنة تفس -
الحد االدنص  –حد المنافع المحددة للموجودات  

سيوبق  –لمتولبات التمويل والعالقة بينهب 
 2008يناير  1للفترات التي تبدأ من أو بعد 

 

يانات يتوقع مجلس االدارة أن توبيق هذ  المعايير خالل الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري علص الب
 المالية الموحدة للمجموعة.

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (3
 

 بيان التوافق
 

ومتولبات القوانين السارية المفعول في  الدولية للتقارير الماليةمعايير لوفقاً ل الموحدةأعدت البيانات المالية 
 .االمارات العربية المتحدةدولة 

 

 أسس األعداد
 

االستثمارات العقارية حدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا أعدت البيانات المالية المو
 م المتبعةفيما يلي أهب السياسات المحاسبية  .واالدوات المالية التي جرى قياسها بالقيمة العادلة

 
 أسس توحيد البيانات المالية

 

وتتحقق  (الشركات التابعة)ي تديرها األب والشركات الت بيانات الشركة الموحدة المالية اناتـالبي تتضمن
السيورة عندما تكون للشركة القدرة علص التحكب في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك 

 بغرض االستفادة من انشوتها. 
 عند الضرورة يتب اجراء تعديالت علص البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتالئب مع السياسات المحاسبية

 المتبعة من قبل الشركة.
 ان تفاصيل الشركات التابعة هي علص النحو التاليم

 

 
 النشاط الرئيسي

 نسبة
 الملكية

 
 تأسست في

 
 الشركة

 %   
وتجارة وت التزلق وب وزيـصناعة الشح

 الزيوت ومشتقاتها

 ذ.ب.بشركة االمارات للزيوت المحدودة  أ. ع. ب 100

تخزين وغرف الاالبنية الجاهـزة  صناعة

 المبردة وافران الوهي والمواقد والشوايات

 مصنع الخليج للبيوت الجاهزة ذ.ب.ب أ. ع. ب 100

 شركة هورايزون للصناعات المعدنية ذ.ب.ب أ. ع. ب 100 والبراميل المعدنية صناعة العلب والعبوات

 شركة زيوت كروان ذ.ب.ب أ. ع. ب 100 تجارة الشحوب والزيوت

 شركة االمارات كراون للزيوت ذ.ب.ب أ. ع. ب 50 يوتتجارة الشحوب والز

 شركة ال. ايه. أي للتجارة العامة ذ.ب.ب أ. ع. ب 50 تجارة عامة

 ش.ب.ع   – شركة الصقر الوونية للتامين أ.ع.ب 53 مزاولة اعمال التأمين بكافة انواعه

شذركة  –للنقل السذريع  مؤسسة دبي االهلية أ. ع. ب 50 نقل المواد العازلة بالشاحنات الثقيلة

 تضامن

 
 

- 10 -  
 

   نسبة 



 الشركة تأسست في الملكية النشاط الرئيسي
 %   

االمذذذارات والهنذذذد للزيذذذوت الخصوصذذذية  شذذذركة الهند 100 تجارة الشحوب والزيوت

 المحدودة

 اليـا الدارة الفنادق )ش.ذ.ب.ب( أ. ع. ب 51 ادارة فنادق

 اماليا لتجارة العوور )ذ.ب.ب( أ. ع. ب 50 تجارة عوور ومستحضرات التجميل

صذذذذذذناعة االجذذذذذذزاء المعدينذذذذذذة االنشذذذذذذائية 

وصذذناعة صذذهاريج تخذذزين الميذذا  والمذذواد 

 السائلة

 شركة اكورن الصناعية )ذ.ب.ب( أ. ع. ب 50

 شركة السهب لالوراق المالية )ذ.ب.ب( أ. ع. ب 75 وسيو بيع وشراء االسهب والسندات المحلية

ومعذذذدات تجهيذذذز المصذذذانع تجذذذارة االالت 

 وقوع الغيار لمكائن المصانع

 عالب الشرق االوسو لمعدات المصانع ذ.ب.ب أ. ع. ب 51

 
 عندبي مسجلة بأسماء اوراف ذات عالقة نيابة  –في شركة الصقر الوونية للتأمين ش.ب.ع ن االستثمار ا

 الشركة ولصالحها.
 

 عند توحيد البياناتالداخلية بين شركات المجموعة رباح تب حذف جميع األرصدة المتداخلة والمعامالت واأل
  .المالية

في الشركات التابعة صافي الموجودات و االرباح والخسائرتتمثل حقوق األقلية في الجزء غير المملوك من 
في بيان الدخل الموحد وضمن حقوق الملكية في الميزانية  منفصلويتب ا هارها بشكل  من قبل المجموعة.

 عن حقوق مساهمي الشركة االب. مفصوالً ية الموحدة العموم
 

 تحقق اإليراد
 

يتب قياس االيذراد بالقيمذة العادلذة للمقابذل المذالي المسذتلب أو المذدين. يذتب تخفذيض االيذراد بمرتجعذات العمذالء 
 المحتملة والخصومات.

 

   البضائعبيع 

 يتحقق االيراد من بيع البضائع عندما تستوفي الشرووم
 

 .مجموعة بتحويل المخاور الهامة ومنافع ملكية البضائع للمشترىقياب ال -

الص الحد المرتبو عادة بالملكية وال بالرقابة الفعالة  المستمرةعدب اشتراك االدارة بدور في االدارة  -
 علص البضائع المباعة.

 من الممكن قياس االيراد بوريقة موثوقة. -

 فع االقتصادية المتعلقة بعمليات البيع.يكون من المحتمل أن تحصل المجموعة علص المنا -

 امكانية قياس التكاليف المتكبد  أو التص سيتب تكبدها في العملية بوريقة موثوقة. -
 

  إيرادات الخدمات 

يتب االعتراف بايرادات الخدمات عندما يكون من الممكن قياس نتائج العمليات بموثوقية وذلك بالرجوع 
 الص مرحلة االنجاز من العمليات.

 

   الفوائدايرادات التوزيعات ودخل 

يتب تحقق ايرادات التوزيعات من االستثمارات عندما يتب االعالن عن حق المساهمين باستالب هذ     -
 االرباح.

يتب ا هار ايرادات الفوائد علص الودائع علص أساس التقدب الزمني بالرجوع إلص المبلغ االصلي للودائع   -
 لمستخدمة.ونسبة الفائدة الفعلية ا
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  ايرادات التأجير 

يتب االعتراف بااليراد من تأجير العقارات خالل التقدب الزمنص بتنفيذ عقود االيجار ويؤجل االعتراف 
 بالمبالغ المقبوضة مقدما من العمالء والتص تخص فترات إيجارية مستقبلية.

 

   :ايرادات بيع العقارات 
 

بيع العقارات بموجب عقود بيع في بيان الدخل عندما تعادل المبالغ يتب االعتراف بااليرادات من 
وما فوق من قيمة عقد البيع وعندما يتب تحويل مخاور وإمتيازات الملكية  %20المقبوضة من المشتري 

 الهامة الص المشتري. 
 

 ومعداتواالت ممتلكات 
 

الستهالك المتراكب وأي انخفاض متراكب في موروحاً منها ا والمعدات بالتكلفةواالالت الممتلكات  إثباتتب 
  القيمة.

تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات تكلفة شراؤها باالضافة الص أية مصاريف اخرى تب تكبدها عند التملك 
 بما في ذلك االتعاب المهنية.

 
 

وذلك وفقا  والمعداتواالالت الممتلكات تتبع المجموعة وريقة القسو السنوي الثابت في احتساب استهالك 
 للعمر االنتاجي المقدر لهذ  الموجودات علص النحو التاليم
 

   نسبة االستهالك
%   
   

 جاهزةالبيوت المباني وشبرات المصانع و  20 - 7.5
   

 آالت ومعدات    20 - 5
   

 ناقالتسفن وسيارات و  25 -10
   

 أثاث المكاتب وسكن المو فين  25 - 15
   

  اساسزيوت  خزانات  5
   

 خزانات بحرية  15
   

 موجودات أخرى  20 - 12.5
 
يتب احتساب استهالك علص موجودات تحت التجهيز. يتب االعتراف بمصاريف االستهالك في كل فتذرة فذي ال 

 بيان الدخل الموحد.
 

ا حسذذبما يكذذون مالئمذذاً يذذتب مراجعذذة االعمذذار االنتاجيذذة التقديريذذة والقذذيب المتبقيذذة ووريقذذة االسذذتهالك وتعذذديله
 بتاريخ كل ميزانية عمومية.

 
يتب مراجعذة القيمذة الدفتريذة لبنذود الممتلكذات والمعذدات بتذاريخ الميزانيذة العموميذة لتحديذد مذا اذا كانذت هذذ  
المبالغ مسجلة بأكثر من قيمتها القابلذة لالسذترداد. وعنذد تجذاوز القيمذة الدفتريذة المبذالغ القابلذة لالسذترداد يذتب 

 خفيض الموجودات الص قيمتها القابلة لالسترداد. ت
 

والمعدات وهي الفرق بين صافي واالالت ان أي ربح أو خسارة ناتجة عن حذف أي بند من الممتلكات 
 والقيمة الدفترية لالصل تسجل في بيان الدخل الموحد. عوائد االستبعاد
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 زميلة اتإستثمار في شرك

 

حصة  شركة تابعة لها و ال تعتبرمنشاة تملك المجموعة سيورة هامة عليها ولكنها ال الشركة الزميلة هي 
اعمال. وتعرف هذ  السيورة الهامة بانها السلوة التي تمكن المجموعة من المشاركة في صنع  ائتالففي 

شترك قرارات حول السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولكنها ليست تحكب وال تحكب م
 ا هاريتب  .ت هر من خالل سلوة تن يب وتوجيه السياسات المالية والتشغيليلة للشركة المستثمر بهاو

 وريقة حقوق الملكية.  كة في شركاتها الزميلة باستخداباستثمارات الشر
 

 تكلفةبال الموحدة العمومية ت هر االستثمارات في شركات زميلة في الميزانيةووفقاً لوريقة حقوق الملكية 

الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة وموروحاً منها أي  التغيرات اليها مضافاً 
 انخفاض في القيمة ويتب ا هار حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة في بيان الدخل الموحد.

 
 استثمارات عقارية

 

ي واالراضي الخالية التي يتاجر بها لتحقيق االرباح تتمثل االستثمارات العقارية في االستثمار في المبان
الرأسمالية وتحقيق الدخل من االيجارات. يتب ا هار االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة لها كما في تاريخ 
الميزانية العمومية. يتب ا هار االرباح او الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 في بيان الدخل الموحد مباشرة. العقارية
 

 استثمارات قيد االنجاز
 

بغرض تحقيق عوائد ايجار أو زيادة في القيمة بالتكلفة ناقصاً أي  قيد االنشاءيتب ا هار االستثمارات 
التكاليف المباشرة والمصاريف المهنية واالدارية خسائر انخفاض بالقيمة وتتكون التكلفة من جميع 

الخاصة بالمشروع من بدايته حتص اكتماله ويعتبر المشروع تاماً عند اصدار شهادة  والمصروفات االخرى
 .يتب تحويل هذ  العقارات الص استثمارات عقارية االنجاز النهائية او عندما تعتبر االدارة المشروع مكتمل

 
 عقارات لغرض التطوير 

 

ض التووير. يتب إ هار العقارات غير يتب تصنيف العقارات التي يتب إنشاؤها لغرض البيع كعقارات لغر
المباعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتب إ هار العقارات المباعة أثناء التووير بالتكلفة 
مضافاً اليها األرباح أو موروحاً منها الخسائر العائدة لها بعد ورح قيمة الفواتير الصادرة بقيمة العمل 

تكلفة العقارات بغرض التووير تكلفة األراضي والمصروفات األخرى ذات العالقة التي المنجز. وتتضمن 
 يتب رسملتها حتص تصبح العقارات جاهزة لإلستخداب المزمع لها.  

 

 الموجودات المالية 
 

 تتكون الموجودات المالية من االستثمارات المدينة وادوات حقوق الملكية ويتب االعتراف أو اعادة االعتراف
في تاريخ المتاجرة عندما تكون المجموعة ورفاً من اوراف التعاقد المتعلقة باالدوات المالية ويتب 
االعتراف مبدئياً بالموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافاً اليها تكاليف المعامالت التي تحمل مباشرة علص 

صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او امتالك أو اصدار هذ  الموجودات باستثناء الموجودات المالية الم
 الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة.

 

 وتصنف الموجودات المالية الص الفئات التاليةم
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. -

 .استثمارات محتف  بها لتاريخ االستحقاق -
 موجودات مالية متاحة للبيع. -

 .القروض والمدينون -

 النقد والنقد المعادل. -
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ويعتمد هذا التصنيف علص وبيعة الموجودات المالية والغرض من استخدامها والتي تحدد عند االعتراف 
 المبدئي.
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
لربح أو الخسارة عندما تكون تصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

الموجودات محتف  بها للمتاجرة، مما يعني انه تب امتالكها في االساس بهدف بيعها في المستقبل 
القريب. يعترف بالموجودات ضمن هذ  الفئة بالقيمة العادلة ويعترف بالربح أو الخسارة الناتجة من 

 التغير في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.
 
تضمن صافي الربح او الخسارة المعترف به في بيان الدخل الموحد أي توزيعات لالرباح او الفوائد وي

 محصلة من الموجودات المالية.
 

 استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق: 
تتمثل االستثمارات المحتف  بها لتاريخ االستحقاق في ادوات الديون بدفعات ثابتة او محددة وتواريخ 

 ية ايجابية وقدرة علص االحتفا  بها حتص تاريخ االستحقاق.نثابتة وتملك المجموعة  استحقاق
الفعلية لفائدة ا نسبةباستخداب وريقة تاريخ االستحقاق بالتكلفة الموفأة لتف  بها المحاالستثمارات  ويقاس

 .يرادات علص اساس العائد الفعلياالناقصاً خسارة االنخفاض في القيمة ويتب تسجيل 
 

  متاحة للبيع -موجودات مالية 
في ادوات حقوق ملكية الغير محتف  بها الغراض البيع في تتمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع 

المستقبل القريب أو ادوات الدين بدفعات ثابتة أو محددة بتواريخ استحقاق ثابتة وال تملك المجموعة نية 
تحقاق ويتب اثبات الموجودات المالية ضمن هذ  الفئة أو القدرة علص االحتفا  بها حتص تاريخ االس

بالقيمة العادلة ويعترف بالربح او الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مباشرة ضمن حقوق 
الملكية كاحتياوي اعادة تقييب استثمارات باستثناء كال من خسائر انخفاض القيمة وأرباح او خسائر 

 حيث يتب ادراجها مباشرة في بيان الدخل الموحد.اسعار صرف عمالت اجنبية 
 

ان االرباح او الخسائر المعترف بها سابقاً ضمن احتياوي اعادة تقييب االستثمارات يتب ادراجها في بيان 
 الدخل الموحد عند استبعاد االستثمار.

 

 القروض 
ت ثابتة او محددة. يتب القروض هي موجودات مالية غير مشتقة ال يتب تداولها في سوق نشو ولها دفعا

قياس القروض بالتكلفة الموفا  ناقصاً اي انخفاض في القيمة. يتب االعتراف بدخل الفوائد باستخداب 
 سعر الفائدة الفعلي باستثناء االرصدة المدينة قصيرة االجل حيث يكون االعتراف بالفائدة غير مادي.

 

 الذمم المدينة 
موروحاً منها مخصص للمبالغ المتوقع عدب تحصيلها.  األصليةواتير مبالغ الفبالذمب المدينة  يتب إ هار

 للتحصيل.  يتب تقدير مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر علص عدب قابليتها
 

 يتب شوب الديون المعدومة عندما يثبت عدب قابليتها للتحصيل.
 

 النقد والنقد المعادل 
يشتمل علص الودائع تحت الولب قدية )بيان د( فان النقد والنقد المعادل الغراض تجهيز بيان التدفقات الن

وحسابات  الصندوق في النقدو ربوها والثابتة لدى البنوك المودعة لثالثة أشهر أو أقل بدءاً من تاريخ
 االستخداب.  غير مقيدة البنوك الجارية
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 

ية عمومية يتب مراجعة قيب الموجودات المالية باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة بتاريخ كل ميزان
العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتحديد ان كان هنالك ما يشير الص انخفاض في قيمتها. بالنسبة 

ين قيمة االصل المدرجة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة الموفا ، ان مبلغ االنخفاض بالقيمة هو الفرق ب
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي. يتب تخفيض 

 القيمة المدرجة لالصل بمبلغ خسارة االنخفاض مباشرة لجميع الموجودات المالية.
 

ر االنخفاض في فترة الحقة نتيجة باستثناء ادوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، في حال انخفضت خسائ
 هور حدث بعد االعتراف باالنخفاض يتب عكس خسارة االنخفاض المعترف بها سابقاَ من خالل الربح أو 
الخسارة علص اال تتجاوز القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس انخفاض القيمة المبلغ التي كانت ستؤول 

 عتراف بخسائر االنخفاض.اليه التكلفة الموفا  في حال لب يتب اال
 

 الموجودات الماليةب إلغاء اإلعتراف
 

تقوب المجموعة بالغاء االعتراف بأصل مالي فقو عند انتهاء أو فقدان الحق المتعاقد عليه المتعلق باستالب 
التدفقات النقدية من االصل المالي أو عندما تقوب المجموعة بتمويل أو االحتفا  بمخاور ومزايا الملكية 

 صورة جوهرية لمنشأة اخرى.ب
 

 المطلوبات المالية
 

يتب تصنيف ادوات الدين وادوات حقوق الملكية كمولوبات او حقوق الملكية اعتماداً علص وبيعة االتفاق 
 المتعاقد عليه.

 

ان ادوات حقوق الملكية هي اي عقود ت هر حصص متبقية في موجودات منشاة بعد ورح جميع 
دوات حقوق الملكية بقيمة المبالغ المستلمة موروحاً منها مصاريف االصدار مولوباتها. يتب تسجيل ا

المباشرة اما المولوبات المالية االخرى بما فيها الذمب الدائنة االخرى واالقتراضات فيتب قياسها مبدئياً 
داب وريقة سعر بالقيمة العادلة موروحاً منها تكاليف المعامالت ويتب قياسها الحقاً بالتكلفة الموفا  باستخ

 الفائدة الفعلية ويعترف بمصاريف الفوائد علص اساس العائد الفعلي.
 

ان وريقة الفائدة الفعلية هي وريقة الحتساب التكلفة الموفا  اللتزاب مالي ولتوزيع مصاريف الفوائد علص 
الدفعات النقدية  مدى الفترة المعنية. ان معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يستخدب وبشكل محدد لخصب

 المستقبلية المتوقعة خالل العمر الزمني المتوقع لاللتزاب المالي أو فترة أقصر اذا كان ذلك مناسباً.
 

 الذمم الدائنه والمبالغ المستحقه الدفع 
 

يذذتب إثبذذات الذذذمب الدائنذذة والمبذذالغ المسذذتحقة الذذدفع مسذذتقبالً والمتعلقذذة بالخذذدمات المسذذتلمة أو الخذذدمات 
 . بمجرد استحقاقها بغض الن ر عن استالب أو عـدب استـالب الفواتير من المـوردين أو المتعاملينالمؤداة

 

 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
 

تقوب المجموعة بالغاء االعتراف بالمولوبات المالية فقو عندما يتب استيفاء االلتزاب التقاعدي أو الغائه أو 
 انتهاء مدته.

 

  الشهـرة
 

 القيمة العادلة المجموعة في صافيتكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة  زيادةل الشهرة في تتمث
. يتب التملكللشركة التابعة أو الزميلة المشتراة بتاريخ والمولوبات وااللتزامات الوارئة موجودات المحددة لل

سنوياً أو  في القيمةلإلنخفاض  إثبات الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر إنخفاض القيمة. يتب مراجعة الشهرة
 فترات أقصر إذا وجد ما يشير الص إنخفاض القيمة. ب
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يتب تحديد اإلنخفاض من خالل تقييب القيمة المستردة للوحدة المولدة للنقد والتي ترتبو بها الشهرة يتب إدراج 
ي حال انخفضت قيمة الشهرة القابلة فخسائر اإلنخفاض عندما تكون القيب المحققة أقل من القيب الدفترية. 

عن القيمة التي ت هر بها الشهرة في الميزانية العمومية الموحدة، فيتب االعتراف بخسائر  لالستراد
خفاض القيمة التي تب االعتراف بها كشهرة في ناالنخفاض في بيان الدخل الموحد وال يتب عكس خسائر ا

او الزميلة فان القيمة المحملة للشهرة تدخل في حساب الربح أو  فترات الحقة. عند استبعاد الشركة التابعة
 الخسارة عند االستبعاد.

 

 البضاعة
 

وقد  .المخزون من المواد الخاب في نهاية السنة المالية بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل تب تقييب
 ،الشحن ،تكلفة المخزون تكلفة الشراءتتضمن  لتكلفة الشراء. المرجححددت التكلفة علص أساس المتوسو 

تحدد القيمة القابلة  ،التأمين والمصروفات األخرى المتعلقة بتوصيل البضاعة لوضعها ومكانها الحاليين
. يتب تكوين مخصص عند للتحقق علص أساس أسعار البيع موروحاً منها التكاليف المتوقع تحملها عند البيع

 . والراكدة وبويئة الحركة الضرورة لمقابلة األصناف التالفة
 

 القيمذة القابلذة للتحقذق أيهمذا أقذلالمنتجات تامة الصنع وتحت التصنيع علذص أسذاس التكلفذة الفعليذة أو  تب تقييب
المباشذرة  المصذاريف الصذناعية غيذر من وحصة المباشرة واألجور الخاب المواد تكلفة الفعلية التكلفة وتتضمن

 ستوى الفعلي للكميات المنتجة والتي تقارب الواقة العادية لوسائل االنتاج.التي يتب توزيعها علص أساس الم
 

 الخدمة  نهايةالتزام تعويض 
 

الخدمة للمو فين وفقاً الحكاب قانون العمل االتحادي بدولة االمارات  نهايةيتب احتساب التزاب تعويض  
 العربية المتحدة.

 

 مخصص التقاعد والتامين الوطني
 

االمارات العربية بالمساهمة بمخصص التقاعد والتامين الووني لمو فيها من مواوني دولة  ةالمجموعتقوب 
 المجموعة, تساهب 1999( لعاب 7رقب ) االمارات العربية المتحدةوفقاً لقانون العمل االتحادي لدولة  المتحدة
مارات العربية االمن مواوني دولة  المجموعةمن برنامج المساهمة. ويساهب مو في  %12.5بنسبة 
لهذا البرنامج محصورة  المجموعةمن تلك المساهمة المولوبة, وبذلك تكون التزامات  %5بنسبة  المتحدة

 .الموحد بنسبة المساهمة المذكورة اعال  ويتب ادراج تلك المساهمة في بيان الدخل
 

 المخصصات
 

بشرو او تكون من المحتمل تسديد المخصصات هي التزامات )قانونية أو فعلية( ناتجة عن احداث سابقة و
هذ  االلتزامات وقياس مبالغها، ويمثل مبلغ المخصص المعترف به أفضل مبلغ الزب لتسديد االلتزاب الحالي 
بتاريخ الميزانية العمومية الموحدة، يتب مراجعة المخصصات وتعديلها بتاريخ الميزانية العمومية الموحدة، 

قات خارجية لتسوية المخصصات يتب اثبات المخصص المعكوس اذا كان من غير الممكن حصول تدف
 كدخل. تستخدب المخصصات لالغراض التي تكونت من أجلها.

 

 االطراف ذات العالقة
 

تعتبر أوراف معينة بأنها أوراف ذات عالقة عندما تكون لها القدرة علص ممارسة نوع من الرقابة والتحكب 
لسيورة الهامة أو نوع من الرقابة المشتركة علص قرارات بالمجموعة او لسبب امتالكها نوع من ا

المجموعة المالية والتشغيلية. عالوة علص ذلك تعتبر أوراف معينة علص انها اوراف ذات عالقة عندما 
تملك المجموعة القدرة علص ممارسة دور رقابي، نفوذ أو سيورة، او رقابة مشتركة علص القرارات المالية 

 الوراف.والتشغيلية لهذ  ا
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 االلتزامات الطارئه
 



تتمثل االلتزامات الوارئة فص االلتزامات المحتمل أن تنشأ من أحداث مستقبلية غير مؤكدة الحدوث أو التزاب 
 حالص ولكن ال يمكن قياس مبلغ االلتزاب بموثوقية. اليتب األعتراف بااللتزامات الوارئة فص البيانات المالية

 .الموحد 
 

 لعمالت األجنبيةا
 

بالعملة المستخدمة في البيئة االقتصادية االساسية التي  المجموعة فييتب عرض البيانات المالية لكل شركة 
الو يفية(. يتب اعداد البيانات المالية الموحدة بدرهب االمارات العربية المتحدة  عملتهاتمارس فيها نشاواتها )

 من قبل الشركة االب. المستخدمة
ثبات المعامالت التي تتب بالعمالت االجنبية باسعار الصرف السائدة وقت اجراء المعامالت ويتب اعادة يتب ا

تحويل الموجودات والمولوبات النقدية المسجلة بالعمالت االجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
يخية بعمالت اجنبية فيتب تحويلها الميزانية العمومية، اما البنود غير النقدية المقاسة بوريقة التكلفة التار

باستخداب اسعار الصرف المسجلة في تاريخ اجراء المعامالت. يتب تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 
 يتبالعادلة بعمالت اجنبية الص اسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تب فيه تحديد القيمة العادلة. 

 التحويل كربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد. الناتجة من عملياتاالعتراف بفروقات اسعار الصرف 
 

 المعلومات القطاعية
 

 قواع االعمالم ■
بين قواعات العمل والتي تعتبر القواعات الرئيسية تأخذ في االعتبار  التمييزفي  المجموعةإن سياسة 

والهياكل التن يمية واإلدارية وبيعة الخدمات والمنتجات من هذ  القواعات وآالت اإلنتاج المستخدمة 
 والن اب الداخلي الخاص بالتقارير المالية الداخلية حولها.

 

 القواعات الجغرافيةم ■
بين القواعات الجغرافية والتي تعتبر القواعات الثانوية تأخذ في  التمييزفي  المجموعةإن سياسة 

في وضوابو ن ب التبادل التجارية االعتبار ال روف االقتصادية والمخاور المالزمة لكل قواع جغرا
 السائدة وقد تب عرض القواعات الجغرافية بناءاً علص موقع العمالء.

 
 أ هرت المعلومات المالية حول القواعات بالصافي بعد حذف التعامالت واألرصدة الداخلية. 

 
 االحكام المحاسبية الهامة والتقديريات غير المؤكدة

 

بية واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر ويتب االعتراف بتعديالت يتب مراجعه التقديرات المحاس
التقديرات المحاسبية فص الفترة التص تتب خاللها مراجعة التقديرات فص حال ان المراجعة تؤثر فقو علص تلك 

ن الفترة أو فص الفترة التص تمت فيها المراجعة وفترات مستقبلية فص حال أن المراجعه تؤثر علص الفترتي
 الحالية والمستقبلية.

 
 يـأراض    (4

 

( 2006الف درهب لعاب  19.671)رهب الف د 145.296بمبلغ في بيان )أ( ال اهر  يضايتمثل بند أر -

في كل من امارة الشارقة ودبي. تب خالل السنة الحالية تقييب هذ  االراضي وقد نتج قوع  عدةفي قيمة 
 .تقييبالفي بند احتياوي إعادة  سجل درهب الف 119.005 عن اعادة التقييب فائض بمبلغ

 
 ةك محليومرهونة لصالح بنالف درهب  128.053تتضمن االراضي المذكورة اعال  اراضي بمبلغ  -

 لضمان التسهيالت الممنوحة للمجموعة.
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 :ممتلكات واآلت ومعدات( 5

 

 اليمعلص النحو الت هي 2007ديسمبر  31ان تفاصيل هذا البند كما في 
 

 
 

 وعـالمجم

 
 موجودات
 تحت التجهيز

 
 موجودات

 بحرية خزانات رىأخـ

 
 خزانات

 زيوت أساس
 أثاث المكاتب

 وسكن الموظفين

 
 اراتسيـ
 وناقالتوسفن 

 
 ومعدات التآ

مباني وشبرات 
 المصانع والبيوت

 زةــلجاها

 

 ةـالتكلفـــ درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف 
          

 2007ينايـر  1في  33.405 61.804 47.523 8.364 23.523 1.860 5.457 9.403 191.339
 اإلضافات خالل السنة 12.313 12.287 18.460 4.724 268 -- 2.593 4.835 55.480

 التحويالت/االستبعادات  (30.024) (45.215) (4.606) (4.322) (8.486) (1.860) (2.857) -- (97.370)
___________ ___________ __________

_ 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

 2007ديسمبر 31في  الرصيد 15.694 28.876 61.377 8.766 15.305 -- 5.193 14.238 149.449
___________ ___________ __________

_ 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

 االستهالك المتراكم         
 2007 يناير 1في  الرصيد 8.130 25.626 9.142 5.603 5.711 1.568 3.013 -- 58.793
 بيان د - المحمل للسنة 2.910 4.497 7.501 1.350 925 29 619 -- 17.831

 / التحويالتالمتعلق باآلستبعادات  (8.217) (21.012) (1.692) (3.291) (4.344) (1.597) (2.076) -- (42.229)
___________ ___________ __________

_ 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

 2007ديسمبر  31في  الرصيد 2.823 9.111 14.951 3.662 2.292 -- 1.556 -- 34.395
___________ ___________ __________

_ 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

115.054 14.238 3.637 -- 13.013 5.104 46.426 19.765 12.871 
 صافي القيمـة الدفترية

 بيان )أ( - 7200ديسمبر 31في 
======== ======= ====== ======= ======= ======= ======= ======= =======  
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 علص النحو التاليم هي 2006ديسمبر  31كما في   -
 
 

 
 

 وعـالمجم

 
 موجودات
 تحت التجهيز

 
 موجودات

 بحرية خزانات رىأخـ

 
 خزانات

 زيوت أساس
 أثاث المكاتب

 وسكن الموظفين

 
 اراتسيـ
 اقالتونوسفن 

 
 داتومع التآ

مباني وشبرات 
 المصانع والبيوت

 زةــلجاها

 

 ةـالتكلفـــ درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف  درهـبالف 
          

 2006ينايـر  1في  16.167 61.025 31.558 7.865 23.344 1.817 4.438 589 146.803
 اإلضافات خالل السنة 19.643 3.394 16.835 1.304 179 43 1.784 9.363 52.545

 التحويالت/ االستبعادات (2.405) (2.615) (870) (805) --  --  (765) (549) (8.009)
_________ _______ ________ _______ _________ ________ ________ _________ _________  

 2006ديسمبر 31في  الرصيد 33.405 61.804 47.523 8.364 23.523 1.860 5.457 9.403 191.339
_________ _______ ________ _______ _________ ________ ________ _________ _________  

 االستهالك المتراكم         
 2006 يناير 1في  الرصيد 8.153 22.177 3.992 5.508 4.541 1.520 2.747 -- 48.638
 بيان د - المحمل للسنة 1.649 4.528 5.459 747 1.170 48 665 -- 14.266

  التحويالت/ المتعلق باآلستبعادات (1.672) (1.079) (309) (652) --  --  (399) -- (4.111)
_________ _______ ________ _______ _________ ________ ________ _________ _________  

 2006ديسمبر  31في  الرصيد 8.130 25.626 9.142 5.603 5.711 1.568 3.013 -- 58.793
_________ _______ ________ _______ _________ ________ ________ _________ _________  

132.546 9.403 2.444 292 17.812 2.761 38.381 36.178 25.275 
 صافي القيمـة الدفترية

 بيان )أ( - 2006ديسمبر 31في 
====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======  
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 زميلة اتستثمار في شركا   (6

 
 لنحو التاليماان الحركة علص هذا الحساب خالل السنة كانت علص 

 
6 0 0 2 7 0 0 2   

   الف درهب الف درهب
    

 التكلفة  148.430 20.064
 المجوعة من االرباح )الخسائر( بعد التملك حصة  9.383 (1.216)

 التوزيعات المستلمة )المحولة( ميورح  (825) 825
______________ ______________   

 بيان )أ( –ديسمبر  31في كما الرصيد   156.988 19.673
======= ========   

 
 ان تفاصل الشركات الزميلة كما يليم

 
 
6 0 0 2 

 
7 0 0 2 

 نسبة
 لكيةالم

 بلد
 التأسيس

 
 االستثمار

   % الف درهب الف درهب
     

 شركة هورايزون لصناعة االلمنيوب ذ.ب.ب  يـدب 49 1.024 621
 شركة الخليج للخدمات الهندسية ذ.ب.ب  دبـي 50 1.010 586
 شركة القلعة االولص لالستثمارات  االردن 30.7 6.408 --
 للتنمية العقارية ب.ع.ب  شركة العرب االردن 28.6 48.422 --
 )خالد مصوفص كرب وشركا (  والمقاوالت شركة غادة للتجارة العامة الكويت 38 9.194 --
 شركة مختبرات المواد البترولية والمعاينة البحرية )ذ.ب.ب(  الشارقة 25 322 

 ( )تحت التأسيس( SCCIشركة الصقر للتأمين التعاوني ) السعودية -- 52.920 7.023
 مشاريع نجب لتووير تأمين السيارات )تحت التأسيس(  السعودية -- 1.942 1.864

 شركة ناشيونال لسحب االلمينوب ذ.ب.ب )تحت التأسيس(  دبـي -- 25.500 10.200
 التسنيب الدولية لالستثمار )تحت التأسيس(  المغرب  2.770 --
 )تحت التاسيس( شركة صناعات درة الخليج ذ.ب.ب  رأس الخيمة  7.476 --

___________ ____________    
 بيان )أ( -المجموع    156.988 19.673

====== =======    

 
 يتمثل االستثمار في الشركات الزميلة التي ال تزال تحت التأسيس في المبالغ المدفوعة في رأس مال هذ  الشركات.
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 استثمارات عقارية (7
 

تب من قبل استشاري تقييب  عقارية بالقيمة العادلة وفقا لتقييب السوق والذيالستثمارات االب ا هار ت   -أ
 معتمدين وبيانها علص النحو التاليمعقارات 

  

   اراضـي مبانـي المجموع
   الف درهب الف درهب الف درهب

     

  2006 يناير 1في  القيمة العادلة  80.103 470.089 550.192
 المحول لمشاريع تحت االنشاء  -- 158.129 158.129

 التووير لغرضالمحول الص عقارات   -- (190.339) (190.339)
 شراء استثمارات خالل السنة  195.216 242.045 437.261

 بيع استثمارات خالل السنة  (13.150) (230.190) (243.340)
 ادلةفي القيمة الع التغيير  14.419 190.663 205.082

______________ ______________ ___________   

 بيان )أ( -2006ديسمبر  31القيمة العادلة في   276.588 640.397 916.985
     

 المحول الى المباني  (13.906) 13.906 --   
 المحول من مشاريع تحت االنشاء  --    26.954 26.954

 مارات خالل السنةشراء استث  499.608 596.966 1.096.574
 بيع استثمارات خالل السنة  (85.739) (276.853) (362.592)

 التغيير في القيمة العادلة  91.567 102.925 194.492
______________ ______________ ___________   

 بيان )أ( -2007ديسمبر  31القيمة العادلة في   768.118 1.104.295 1.872.413
======== ======== =======   

 
الف  652.848بمبلغ عليها ة أعال  قيمة أراضي ومباني مقامة ال اهر عقاريةالستثمارات االتتضمن  -ب

نشاء هذ  المباني، كما تتضمن للبنوك التي مولت امرهونة ( 2006الف درهب لعاب  164.839)درهب 
 اتذ أوراف بأسماءتراة مش( 2006الف درهب لعاب  359.476)درهب  الف 510.653 بمبلغأراضي 

 .ولصالحها المجموعةنيابة عن عالقة 
 

 استثمارات قيد االنجاز (8
 

 ان تفاصيل هذا البند كاألتيم   -أ
  

6 0 0 2 7 0 0 2   
   الف درهب الف درهب

    

 يناير 1الرصيد في   112.334 173.444
 المحول من استثمارات عقارية  (26.954) --   
 المحول الص استثمارات عقارية  --     (158.129)

 اضافات خالل السنة  126.227 97.019
______________ _____________

_ 
  

 بيان )أ( –ديسمبر  31الرصيد في   211.607 112.334
======= =======

= 
  

 

اسب ورف الف درهب مشترا  ب 5.988ال اهرة اعال  قيمة ارض بمبلغ  استثمارات قيد االنجازتتضمن  -ب

 ذو عالقة نيابة عن المجموعة ولصالحها.
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  االستثمارات -موجودات مالية  (9
 

 يتكون هذا البند مما يليم
  
6 0 0 2 7 0 0 2   

   درهبالف  الف درهب
   

 استثمارات متاحة للبيع -أ
 يناير 1القيمة العادلة في   537.256 290.811
 السنة شراء خالل  736.343 546.216

 بيع خالل السنة  (348.991) (112.682)
 )النقص( في القيمة العادلةالزيادة   114.697 (187.089)

______________ ________________   

 بيان )أ( -ديسمبر  31القيمة العادلة في   1.039.305 537.256
========= ==========   

 قاقاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستح -ب   
    

 يناير 1التكلفة في   19.545 10.535
 اضافات خالل السنة   7.380 12.930

 بيع خالل السنة  --   (3.920)
______________ ________________   

 بيان )أ( -ديسمبر  31التكلفة في   26.925 19.545
========= ==========   

 متاجرةللمحتفظ بها استثمارات  -ج   
    

 يناير 1رصيد في   1.004.748 1.220.520
 شراء خالل السنة  2.941.807 854.090

 بيع خالل السنة  (2.831.270) (948.791)
 )النقص( في القيمة العادلةالزيادة   94.199 (121.071)

______________ ________________   

 أ(بيان ) –ديسمبر  31القيمة العادلة في   1.209.484 1.004.748
========= ==========   

 

 .االسواق الماليةتب تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية بناء علص أسعار التداول في  ■

 
 الف 161.843بقيمة  استثمارات المتاحة للبيعاالستثمارات ولمتاجرة لمحتف  بها تتضمن استثمارات   ■

مسجلة بأسماء درهب الف  176.976بمبلغ  اتاستثمارك كذلو درهب مرهونة لصالح بنوك محلية

 ولصالحها. المجموعةأوراف ذات عالقة وذلك نيابة عن 

 
مسجلة درهب الف  22.540بمبلغ تثمارات تاريخ االستحقاق اسلاالستثمارات المحتف  بها  تتضمن  ■

 ولصالحها. المجموعةباسب ورف اخر نيابة عن 
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 هـرةالش  (01
 

 مان الحركة علص هذا البند خالل السنة علص النحو التالي

  
6 0 0 2 7 0 0 2   

   درهبالف  درهبالف 
 2007يناير  1رصيد   4.000 4.000
 اكورن الصناعية ذ.ب.ب  شهرة مدفوعة علص استحواذ شركة  7.500 --
 والت شهرة مدفوعة علص استحواذ غادة للتجارة العامة والمقا  16.473 --
 شهرة مدفوعة علص استحواذ عالب الشرق االوسو لمعدات المصانع ذ.ب.ب   500 --

 شهرة مدفوعة علص استحواذ اماليا لتجارة العوور ذ.ب.ب   1.254 --
   ـــــــــ ـــــــــ

 ديسمبر  31رصيد كما في   29.727 4.000
====== =======   

 
 من تاريخ االستحواذ لهذ  الشركات.ائج الشركات المستحوذ عليها تتضمن البيانات المالية الموحدة نت -
 ان تفاصيل الشركات المستحوذ عليها علص النحو التاليم -

 
 الشارقة - شركة اكورن الصناعية )ذ.م.م(استحواذ   -أ

 

من أسهب التصويت لدى شركة اكورن  %50استحوذت المجموعة علص نسبة  2007يناير  1بتاريخ 

الشارقة شركة غير متداولة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي في امارة  –ب.ب( الصناعية )ذ.
 . االمارات العربية المتحدة -الشارقة 

 
ان القيمة العادلة لموجودات ومولوبات شركة اكورن الصناعية )ذ.ب.ب( التي يمكن تحديدها بتاريخ 

 الحيازة كانتم
 
    
  الف درهم       

  6.391  المتداولةمجموع الموجودات 
  8.850  مجموع الموجودات غير المتداولة

  ـــــــ  

  15.241  
  ـــــــ  

  2.401  مجموع المولوبات المتداولة
  --    مجموع المولوبات غير المتداولة

  6.420  حصة االقلية
  ـــــــ  

  8.821  
  ـــــــ  

  6.420  القيمة العادلة لصافي الموجودات
    

  7.500  الشهرة الناتجة عن االستحواذ
  ـــــــ  

  13.920  المقابل النقدي المدفوع
  =========  
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 الكويت - غادة للتجارة العامة والمقاوالتاستحواذ   -ب

 
من أسهب التصويت لدى شركة غادة  %38استحوذت المجموعة علص نسبة  2007مارس  1بتاريخ 

الكويت شركة غير متداولة ذات مسؤولية  –ارة العامة والمقاوالت/ خالد مصوفص كرب وشركا  للتج
 محدودة مركزها الرئيسي في الكويت. 

ان القيمة العادلة لموجودات ومولوبات شركة غادة للتجارة العامة والمقاوالت التي يمكن تحديدها 
 كما بتاريخ الحيازة كانتم

 
  الف درهم       

  42.920  الموجودات المتداولة مجموع
  1.958  مجموع الموجودات غير المتداولة

  ـــــــ  

  44.878  
  ـــــــ  

  21.423  مجموع المولوبات المتداولة
  4.815  مجموع المولوبات غير المتداولة

  11.556  حصة االقلية
  ـــــــ  

  37.794  
  ـــــــ  

  7.084  ي الموجوداتالقيمة العادلة لصاف
    

  16.473  الشهرة الناتجة عن االستحواذ
  ـــــــــــ  

  23.557  المقابل النقدي المدفوع
  =============  

 

 الشارقة -استحواذ عالم الشرق االوسط لمعدات المصانع ذ.م.م  -جـ
 

ويت لدى عالب الشرق من أسهب التص %51نسبة علص استحوذت المجموعة  2007يناير  1بتاريخ 

الشارقة شركة غير متداولة ذات مسؤولية محدودة مركزها  –االوسو لمعدات المصانع ذ.ب.ب 
 . االمارات العربية المتحدة -الرئيسي في امارة الشارقة 

التي يمكن ان القيمة العادلة لموجودات ومولوبات عالب الشرق االوسو لمعدات المصانع ذ.ب.ب 
 حيازة كانتمتحديدها بتاريخ ال

 
  الف درهم       

  5.494  مجموع الموجودات المتداولة
  759  مجموع الموجودات غير المتداولة

  ـــــــ  

  6.253  
  ـــــــ  

  3.649  مجموع المولوبات المتداولة
  39  مجموع المولوبات غير المتداولة

  15  حصة االقلية
  ـــــــ  

  3.703  
  ـــــــ  

  2.550  القيمة العادلة لصافي الموجودات
    

  500  الشهرة الناتجة عن االستحواذ
  ـــــــ  

  3.050  المقابل النقدي المدفوع
  =========  
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 الشارقة - )ذ.م.م( أماليا لتجارة العطوراستحواذ   -د
أماليا لتجارة أسهب التصويت لدى  من %50نسبة علص استحوذت المجموعة  2007يناير  1بتاريخ 

شركة غير متداولة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي في امارة الشارقة  دبي – العوور )ذ.ب.ب(
 . االمارات العربية المتحدة -

 ان القيمة العادلة لموجودات ومولوبات أماليا للعوور )ذ.ب.ب( التي يمكن تحديدها بتاريخ الحيازة كانتم
 

  ف درهمال      
  4.152  مجموع الموجودات المتداولة

  1.660  مجموع الموجودات غير المتداولة
  ـــــــ  

  5.812  
  ـــــــ  

  2.209  مجموع المولوبات المتداولة
  1.321  مجموع المولوبات غير المتداولة

  1.536  حصة االقلية
  ـــــــ  

  5.066  
  ـــــــ  

  746  ادلة لصافي الموجوداتالقيمة الع
    

  1.254  الشهرة الناتجة عن االستحواذ
  ـــــــــ  

  2.000  المقابل النقدي المدفوع
  ===========  

 

 عقارات لغرض التطوير (11
 

 ان تفاصيل هذا البند كاألتيم
  

6 0 0 2 7 0 0 2   
   الف درهب الف درهب

    

 ة لتاريخهالتكلف  179.442 439.860
 يضاف م االرباح العائدة لها  2.863 105.644

 عن العمل المنجزيورح م قيمة الفواتير الصادرة   (180.884) (366.062)
______________ ______________   

 بيان )أ( –ديسمبر  31الرصيد في   1.421 179.442
======= ========   
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 بضاعــة  (21
 

 ان تفاصيل هذا البند كاألتيم 
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 معدات وقوع غيار  18.624 --   
 مواد خـاب  156.382 213.852
 منتجات تامة الصنع  15.014 18.184

 بضاعة تحت التصنيع  9.935 4.667
 بضاعة بالوريق  10.438 9.815

____________ ____________   

 المجموع  210.393 246.518
 مخصص بضاعة راكدة وتالفة  (131) (134)

____________ ____________   

 )أ( بيان - الصافي  210.262 246.384
====== =======   

 
 أخرىوذمم تجارية مدينة   (31
 

 يتألف هذا البند مما يليم - أ
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 )ب( 13إيضاح  -ذمب تجارية مدينة   613.173 591.789
 (جـ) 13ايضاح  –ذات عالقة مدينة  اوراف  126.481 2.858

 رىأرصدة مدينة أخ  237.729 69.091
 مدينة من شركات خدماتذمب   47.244 11.358

 موجودات عقود اعادة التامين   394.964 181.489
____________ ______________   

 بيان )أ( - المجموع  1.419.591 856.585
======= ========   

 
 مم تجارية مدينةذ  -ب

 

 ان تفاصيل هذا البند كما يليم -1

 
6 0 0 2 7 0 0 2   

   درهبالف  الف درهب
    

 تصدير -ذمب تجارية مدينة   9.662 33.272
 ذمب تجارية مدينة أخرى  616.236 570.669

____________ ___________
_ 

  

  (3ب/) 13 إيضاح - نةيمجموع الذمب التجارية المد  625.898 603.941
 (2ب/) 13 إيضاح - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  (12.725) (12.152)

____________ ___________
_ 

  

 )أ(  13إيضاح  - الصافي  613.173 591.789
====== ======

= 
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 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كان خالل السنة كاآلتيمإن الحركة علص   -2

 
6 0 0 2 7 0 0 2   

   درهبالف  الف درهب
    

 ريناي 1رصيد في ال  12.152 10.382
 مخصص إضافي   1.238 2.220

 ذمب مدينة أقفلت في حساب المخصص  (665) (450)
__________ __________   

  (1/)ب 13 إيضاح - ديسمبر 31 الرصيد كما في  12.725 12.152
====== ======   

 
مختلفة  نشاوات  تتركز مخاور االئتمان المتعلقة بالذمب المدينة في مجموعات من العمالء ضمن -3

 كاآلتيم
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 وكالء بيع  40.016 11.907
 مؤسسات حكومية  4.268 5.032

 مشاريع تجارية ومالحية  63.965 120.144
 مشاريع صناعية  125.971 118.545
 مشاريع خدمات واخرى  391.678 348.313

___________ ___________   

 ( 1/)ب13ايضاح  - المجموع  625.898 603.941
======= =======   

 
 محو التاليتتوزع الذمب التجارية المدينة علص قاعدة عمالء منتشرة جغرافياً علص الن -4

 
6 0 0 2 7 0 0 2   

   درهبالف  الف درهب
    

ودول مجلس التعاون  االمارات العربية المتحدةدولة   527.576 528.637
 الخليجي

 دول الشرق االوسو  68.437 29.235
 دول افريقيا  12.528 24.682
 دول اسيا  13.802 20.754

 اوروبا  3.555 633
___________ ___________   

 ( 1/)ب13ايضاح  - المجموع  625.898 603.941
======= =======   
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 أطراف ذات عالقة مدينة  -جـ 

 

 يتكون هذا البند مما يلي م  
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 الشارقة –شركة فال للبترول المحدودة   5.360 2.854
 االردن –ب.ع.ب العرب للتنمية العقارية شركة   83.029 -- 

4   -- 
شركة االستثمارات الصناعية )ريفيرا بول الشرق االوسو  

 الشارقة -المحدودة( ذ.ب.ب 
 االردن –شركة القلعة االولص لالستثمارات   35.688 --
 دبي -الخليج للخدمات الهندسية   106 --
 دبي –ب( هورايزن لصناعة االلمينوب )ذ.ب.  1.973 --

-- 123 
شركة مختبرات المواد البترولية والمعاينة البحرية )ذ.ب.ب(  

 الشارقة  –
 الشارقة - شركة منوقة حرة –اماليا الدولية للعوور  202 --

__________ ___________   

 )أ(13إيضاح  –المجموع   126.481 2.858
====== ======   

 
 

 وكبنوأرصدة لدى ال نقد ( 41
 

 يتألف هذا البند مما يليم  - أ
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 ي الصندوقنقد ف  1.796 686
 حسابات بنوك جارية  114.284 65.768

 حسابات بنوك تحت الولب  23 8.448
 ة ودائع  ثابت  242.090 78.022

___________ ___________   
 )أ( يانب -المجموع   358.193 152.924
======= =======   

 
 الف 65.768)مبلغ درهب  الف 114.284عال  بمبلغ أتتضمن حسابات جارية لدى البنوك ال اهرة  - ب

 لعابدرهب  الف 682درهب )مبلغ  الف 528بمبلغ  جارية ةيبنك حساباتأرصدة ( 2006 لعابدرهب 
 بأسماء أوراف أخرى. مفتوحة وتعمل( 2006

 
الف  211.994درهب ودائع ثابتة بمبلغ الف  242.090 ع الثابتة ال اهرة أعال  بمبلغتتضمن الودائ -ـج

وديعة  تتضمن كما للمجموعة البنوك هذ  من الممنوحة التسهيالت لضمان البنوك لدى مربووة درهب
لدولة  والتخويووألمر وزير االقتصاد  المجموعةدرهب مربووة باسب الف  7.500ثابتة بمبلغ 

 .1984لسنة  9العربية المتحدة وذلك حسب متولبات القانون االتحادي رقب اإلمارات 

 
 ال تتجاوز السنة من تاريخ الميزانية العمومية. هالثابتة تستحق خالل فترات متفاوتجميع الودائع   -د

 
م 2006) %5.75 - %2.79 ا بينـتتراوح معلص الودائع الثابتة ال اهرة أعال  الفائدة  معدالتإن  -ـه

 . (%5.5 - %3بين 
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 حقوق المساهمين (51
 

 : رأس المال - أ 
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  درهبالف 

400.000 540.000 

مليون سهـب  540االسهب المصرح بها والمصدرة  
درهب  1( بقيمة اسمية 2006مليون سهب لعاب  400)

 بيان )أ( –لكل سهب مدفوعة بالكامل 

======= 
=======

= 
  

 
علص  2007مارس  25 خالمنعقد بتاريالجمعية العمومية غير العادية  اجتماعوافق المساهمون في 

 31مليون سهب عادي( للسنة المنتهية في  140) %35أسهب المنحة المقترحة للمساهمين بنسبة 
س مال وقد ادى ذلك الص زيادة رأ 2007وقد تب تحويلها الص رأس المال في عاب  2006ديسمبر 

 الف درهب. 540.000الف درهب الص  400.000الشركة المدفوع من 
 
 أساس حجز االحتياطيات -ب

 

بعد خصب جميع المصروفات االدارية والتكاليف األخرى  للمجموعةتوزع األرباح السنوية الصافية 
 كما يليم

 

غ مجموع ـوتخصص لحساب االحتياوي القانوني ويقف هذا االقتواع متص بل %10تقتوع نسبة  (1
من رأسمال الشركة المدفوع وإذا نقص االحتياوي عن ذلك تعين  %50االحتياوي قدراً يوازي 

 العودة إلص االقتواع.
 

 منأخرى تخصص لحساب االحتياوي الن امي ويقف هذا االقتواع بقرار  %10تقتوع نسبة  (2
من رأس  %50االحتياوي  إذا بلغالجمعية العمومية العادية بناءاً علص اقتراح مجلس اإلدارة أو 

 مال الشركة المدفوع.
 

 اقتراح توزيع األرباح -ـج
 

 مجلس اإلدارة توزيع األرباح علص النحو التاليم اقترح ■
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 حتياوي القانونيا  55.501 40.626
 حتياوي الن اميا  55.501 40.626

 اء مجلس اإلدارةمكافأة  أعض  3.500 1.400

140.000 540.000 
من رأس  %100 -اسهب منحة مقترح توزيعها  

  (2006لعاب  %35المال المدفوع )

40.000    -- 
 2007ال شيئ لعاب  -ارباح مقترح توزيعها نقداً  

 (2006من رأس المال المدفوع لعاب  10%)
 

 .جتماع الجمعية العموميةان االقتراح ال اهر اعال  خاضع لموافقة المساهمين في ا ■
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 احتياطات - د
 

 هذا الحساب هي علص النحو التاليمإن تفاصيل 
 

 المجموع
اعادة احتياطي 
 االراضيتقييم 

 احتياطي
 نظامي 

 احتياطي
 قانوني 

  

   درهبالف  درهبالف  درهبالف  درهبالف 
      

 2006يناير  1الرصيد في   122.000 100.000 2.509 224.509
 خالل السنة اتالزيادة في االحتياوي  40.626 40.626 --  81.252

___________ ____________ ___________ ___________
_ 

  

 بيان )أ( – 2006ديسمبر  31الرصيد في   162.626 140.626 2.509 305.761
 نةخالل الس اتالزيادة في االحتياطي  55.501 55.501 119.005 230.007

___________ ____________ ___________ ___________
_ 

  

 بيان )أ( - 2007ديسمبر  31الرصيد في   218.127 196.127 121.514 535.768
====== ======= ======

= 
======
= 

  

 

 حقوق االقلية ( 61
 

 يتمثل هذا البند فيما يليم
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   الف درهب الف درهب

    

 يناير  1الرصيد في   338.866 280.740
 ارباح موزعة  (3.920) (3.163)

 حصة في ارباح السنة  70.943 30.684
 نقد مستثمر من مساهمي االقلية وحركات اخرى  (60.774) 30.605

____________ ____________   
 بيان )أ( –ديسمبر  31الرصيد في   345.115 338.866

====== =======   

 

 الخدمة نهايةالتزام تعويض  ( 71
 

 إن الحركة علص هذا البند خالل السنة كاآلتيم
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 يناير 1الرصيد في   10.943 9.124
 تكلفة الخدمة الجارية  4.767 2.304

 تسديدات خالل السنة  (243) (485)
__________ __________   

 بيان )أ(  -ديسمبر  31ي الرصيد ف  15.467 10.943
====== ======   
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 قروض ألجل  (81
 

شراء لتمويل وذلك اجنبية  وبنوكعلص تسهيالت قروض ألجل من بنوك محلية  المجموعةحصلت  -أ 

 علص النحو التاليم وبيانهااألخرى  أنشوة المجموعةعقارات وكذلك 
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  هبدرالف 

    

 بيان )أ( - المتداول خالل السنة  661.484 274.179
 بيان )أ( –غير المتداول   1.179.828 363.983

____________ _____________
_ 

  

 المجموع  1.841.312 638.162
====== =======

= 

  

 
 ان تفاصيل القروض هي علص النحو التاليم -ب

 
 / المرابحات القروض معدل الفائدة   الستحقاقتاريخ  2 0 0 7 2 0 0 6

    درهبالف  درهبالف 
     

 1قرض  Eibor 1.2% +   2010يونيو  16.150 24.225

 2قرض  Eibor 2% +   2010فبراير  2.657 12.029

 3قرض  Libor 1.25% +   2011مارس  256.750 330.300

  4قرض  Eibor 1.25% +   2010يونيو  58.560 --

  5قرض  Eibor 1.25% +   2012اكتوبر  47.500 --

  6قرض  Libor  + Eibor 0.55%\ 2008اغسوس  55.065 --

   7قرض  Libor 1% +   2012اغسوس  771.120 --

  8قرض  Eibor 1.25% +   2008مايو  50.000 --

 9قرض  Eibor 1.5% +   2008ديسمبر  105.000 --

 10قرض  Eibor 1.5% +   2014يوليو  60.670 67.266

 11قرض  Eibor 1.5% +   2013مارس  109.368 --

  12 قرض %11.4 2009ديسمبر  200.000 --
  13مرابحة  %4 2009مايو  4.629 7.469

  14مرابحة  Swap  +2% 2007يوليو  -- 23.040
  15مرابحة  Eibor 2% +   2007مايو  -- 50.000
  16مرابحة  Eibor 1.25% +   2007 يونيو -- 30.000
  17مرابحة  Eibor 1.75% +   2007ديسمبر  -- 50.000
  18مرابحة  Eibor 2% +    2007مارس  -- 20.312

  19مرابحة   2008 نوفمبر 82.667 --

23.251 21.176 
لتمويل قروض ومرابحات   

 ثقيلة سيارات ومركباتشراء 
    ـــــــــــ ـــــــــــ

 المجموع   1.841.312 638.162
========

= 
========    

 

 
يسدد علص اقساو سنوات  خمسلمدة  2005ألف درهب تب منحه في شهر يونيو  32.300قرض بمبلغ  (1

 .2010في شهر يونيو  منهااخر قسو  ويستحقالف درهب  1.615ربع سنوية بقيمة 
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ويسدد علص سنوات  خمسلمدة  2005 مارسألف درهب تب منحه في شهر  48.800قرض بمبلغ  (2
 .2010 فبرايرفي شهر  منهااخر قسو  ويستحقالف درهب  2.343ربع سنوية بقيمة  اقساو

 
بنوك  اتحادمن ممنوح الف درهب  367.000مليون دوالر امريكي أي ما يعادل  100 قرض بمبلغ  (3

الف درهب  36.750 بمبلغنصف سنوية  يسدد علص اقساوومحلية واجنبية لمدة خمس سنوات 
 .2011في مارس منها اخر قسو ويستحق 

 
ويسدد القرض سنوات لمدة ثالث  2007في شهر يونيو  ممنوحألف درهب  58.560 بمبلغقرض  (4

 .2010في يونيو  منهاقسو  أخر ويستحقألف درهب ،  7.320 علص اقساو ربع سنوية بمبلغ

 
سنوات،  5القرض  رة سدادفتل 2007في شهر أكتوبر  ممنوحألف درهب  50.000 بمبلغقرض  (5

في اكتوبر  منهاأخر قسو  ويستحقالف درهب  2.500ربع سنوية بمبلغ  ويسدد القرض علص اقساو
2012. 

 
لمدة  2007يونيو  في شهرالف درهب تب منحه  55.065مليون دوالر اي ما يعادل  15قرض بقيمة  (6

 .2008 في شهر أغسوس ويسدد القرض بالكاملعاب واحد 

 
مليون دوالر أي  210وعه بعمل عقد مضاربه مع اتحاد بنوك محلية واجنبية بقيمة قامت المجم (7

ويسدد وذلك لمدة خمس سنوات  2007ألف درهب تب منحه في شهر أغسوس  771.120مايعادل 
في اغسوس منها اخر قسو  ويستحقألف درهب  77.112 بمبلغاقساو نصف سنوية  القرض علص

2012. 

 
دفعة ويسدد القرض علص اشهر  6رهب تب منحه من بنك محلي لمدة ألف د 50.000 بمبلغقرض  (8

 .2008شهر مايو  تستحق فيواحدة 

 
ويسدد القرض لمدة عاب واحد  2007ألف درهب تب منحه في شهر نوفمبر  105.000 بمبلغقرض  (9

 .2008في شهر ديسمبر منها اخر قسو  يستحقألف درهب  26.250 علص اقساو ربع سنوية بمبلغ

 
ويسدد لمدة ثمانية  سنوات  2006الف درهب تب منحه في شهر اغسوس  70.000 بلغبمقرض  (10

في شهر منها اخر قسو يستحق الف درهب ) متضمن الفوائد(  963اقساو شهرية بقيمة  القرض علص
 .2014يوليو 

 
مارس  15بتاريخ  ممنوحالف درهب  125.000تمويل بنكي بموجب عقد مشاركة متناقصة بمبلغ  (11

 ويسدد القرض علصمن شراء مبنص في امارة دبي ولمدة ستة سنوات  %83.33ويل لتم 2007
 .2013في شهر مارس منها ألف درهب يستحق اخر قسو  5.208اقساو ربع سنوية بقيمة 

 
احد  من 2007في شهر ديسمبر الف درهب ممنوح  200.000تمويل بموجب عقد مضاربة بمبلغ  (12

ألف درهب يستحق اخر  33.333اقساو ربع سنوية بقيمة علص ويسدد البنوك االسالمية لمدة سنتان 
 .2009في ديسمبر منها قسو 

 
ربع ويسدد علص اقساو سنوات  3 لمدة 2006في يونيو الف درهب ممنوحة  80.000مرابحة بمبلغ  (13

 .2009في مايو  منها ويستحق اخر قسوألف درهب  767 بمبلغ ةسنوي

 
 ةنصف سنوي تسدد علص اقساولمدة سنتين  2005يونيو في درهب ممنوحة  46.081مرابحة بمبلغ  (14

 .2007اخر قسو في يوليو  ويستحقالف درهب  1.520بمبلغ 

 
دفعة  علص وقد سددلمدة سنة ونصف  2005في نوفمبر الف درهب ممنوحة  50.000مرابحة بمبلغ  (15

 .2007واحدة في شهر مايو 
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دفعة واحدة في شهر  تسدد علصلمدة ستة اشهر  2006في ديسمبر الف درهب  30.000مرابحة بمبلغ  (16
 .2007يونيو 

 
دفعة واحدة في  وتسدد علصلمدة عاب  2006في ديسمبر الف درهب ممنوحة  50.000مرابحة بمبلغ  (17

 .2007شهر ديسمبر 

 
 مبلغعلص اقساو نصف سنوية تسدد  2005في مارس الف درهب ممنوحة  25.000مرابحة بمبلغ  (18

 .2007خالل عاب  سددت بالكاملهب الف در 1.562كل قسو 

 
تسدد للمساهمة في شراء اسهب اكتتاب  2007في نوفمبر الف درهب ممنوحة  82.667مرابحة بمبلغ  (19

 .خالل عاب

 
 ان القروض الممنوحة من  البنوك ال اهرة أعال  مضمونة بما يليم -جـ

 

 الممتلكات واإلنشاءات برهن المباني مضمونة بتمويل شراء واقامة الخاصة ضوالقر تسهيالت ■
لها  واإلنشاءات وكذلكالممتلكات  من أول مستفيد التسهيالت مانحة البنوك الممولة بهذ  القروض.

 المانحة. البنوك لصالح مجيرة تأمين بوالص إلص باإلضافة انيالمب من االيجارات يراداتإ استالب حق
 

معدالت الفائدة السائدة بين بنوك وتحمل تسهيالت القروض فوائد بمعدالت فائدة اضافية علص 
 االمارات أو بنوك دبي.

 

مليون دوالر امريكي لتمويل  100ان القرض الممنوح من اتحاد بنوك محلية واجنبية بمبلغ  ■
ويتب احتساب انشوة المجموعة االخرى وهو مضمون بالكفالة الشخصية االعتبارية للشركة.  
 ريكي اضافة لمعدالت الهامش السائدة.فائدة عليه بسعر اليبور بالدوالر االم 

 
 ذمم تجارية دائنة وأخرى (19
 

 يتألف هذا البند مما يليم   -أ
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 واخرى ةنذمب تجارية دائ  416.022 300.241
 شركات تأمين دائنة  73.844 42.314

 مولوبات الص مساهمي االقلية  11.760 --
 ذمب مقاصة دائنة   42.572 --

 )ب( 19ايضاح  –دائنة ذات عالقة  اوراف  32.039 27.647
 مؤجلة الدفعصادرة شيكات   212.674 75.344

 رات مقبوضـة مقدماً اإيج  17.766 8.073
 توزيعات ارباح مستحقة للمساهمين  21.853 1.851

 مصاريف مستحقة  80.578 32.013
 وأرصدة دائنة أخرى مخصصات  16.779 12.763

 محتجزات للغير  7.558 7.332
 ايرادات غير مستحقة   --  1.242
 مكافأة أعضاء مجلس االدارة  3.500 1.400
 دفعات مستلمة مقدماً علص حساب بيع استثمارات عقارية  27.831 3.185

 مولوبات عقود التأمين   550.342 294.233
_____________ _______________   

 بيان )أ( -المجموع   1.515.188 807.638
======= =========   
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 أطراف ذات عالقة دائنة  -ب

 
  ميتكون هذا البند مما يلي   

 
6 0 0 2 7 0 0 2   

   درهبالف  الف درهب
    

 دبي  –الخليج للخدمات الهندسية   -- 153
 دبي  –هورايزن لصناعة األلمنيوب )ذ.ب.ب(   -- 874

 دبي  –شركة ناشيونال لسحب األلمنيوب ذ.ب.ب   15.297 9.532

12  -- 
شركة مختبرات المواد البترولية والمعاينة البحرية  

 الشارقة  –)ذ.ب.ب( 

 دبي -الكسارة  –مؤسسة دبي االهلية للنقل   2.791 --
 الشارقة  –الشركة البحرية للهندسة والخدمات ذ.ب.ب   15 3

 الشارقة  –شركة الشارقه لتكرير البترول ش.ب.ح   250 297
 دبي  –للخدمات الميكانيكية  الهندسية  2.206 2.457

14.319 11.461 
 -المجموعة االستثمارية الخصوصية المحدودة  

 الشارقة

-- 19 
شركة االستثمارات الصناعية )ريفيرا بول الشرق  

 الشارقة -االوسو المحدودة( ذ.ب.ب 
__________ __________   
 (أ) 19 ايضاح -المجموع   32.039 27.647

====== ======   

 

 اقتراضات قصيرة أألجل  (20
 
 يتألف هذا البند مما يليم  -أ

 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف   الف درهب

    

 سحب علص المكشوف  522.072 704.893
 سندات ائتمان  207.739 148.376

_____________ ____________
_ 

  

 بيان )أ( -المجموع   729.811 853.269
======= ========   

 
 ان الفائدة علص التسهيالت البنكية ال اهرة اعال  هي بمعدل فائدة خاضعة العادة التسعير. -ب

 

  وال اهرة اعال  مضمونة بما يليم للمجموعةان التسهيالت البنكية الممنوحة  - جـ
 

 .مودعه لدى البنوك المانحةرهن ودائع الجل  ■
 لصالح البنوك.سندات اذنية  ■
  .بوالص تأمينحق استالب  ■
  .رهن علص البضاعة الممولة باوراق الدفع ■
 .استثمارات في اوراق مالية واستثمار في شركة تابعةرهن شهادات  ■
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 :المعلومات حول القطاعات ( 12
 

في  أساس قواعات العمل بشكل رئيسي المجموعةومنتجاتها المختلفة، وعليه فقد أعتمدت  المجموعةد تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين خدمات إن المخاور ومعدالت العائ -أ 
 إن تحليل المعلومات المالية حول قواعات العمل علص النحو التاليم .التقارير والقواعات الجغرافية كأساس ثانوي

 

  التصنيــع االستثمارات اخرىوخدمات  موحــــــــــــدة
6 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2  

 اإليراد درهبالف  درهبالف  درهبالف  درهبالف  درهبالف  درهبالف  درهبالف  درهبالف 
         

 إجمالي اإليراد 1.000.564 926.194 4.213.739 1.773.423 373.401 184.028 5.587.704 2.883.645

=======
= 

=======
= 

======
= 

======= ======= ======= ======
= 

=======  

 النتيجة        
 نتيجة القواع 129.913 120.766 609.074 384.743 122.533 82.736 861.520 588.245

  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  

 مصروفات عامة غير مخصصـة       (261.200) (168.226)
        ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 الربح التشغيلي       600.320 420.019
 إيرادات أخرى 13.598 11.458 9.450 5.468 2.593 -- 25.641 16.926

        ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 التشغيلي صافي الربح       625.961 436.945
 حقوق األقلية       (70.943) (30.684)

        ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ربح السنة       555.018 406.261

======= =======        
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 
 

 معلومات اخرى        

 موجودات القواع 1.098.297 870.131 3.556.365 2.577.327 1.074.490 438.155 5.729.152 3.885.613

 موجودات الشركة غير المخصصة       1.191.827 465.392
        ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 اجمالي الموجودات الموحدة       6.920.979 4.351.005

=======
= 

=======
= 

       

         

 مولوبـات القواع 606.444 767.939 1.433.951 1.112.523 757.682 403.483 2.798.077 2.283.945
 صصةمولوبات الشركة غير المخ       1.315.900 73.339

        ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 اجمالي مولوبات القواع       4.113.977 2.357.284

=======
= 

=======
= 

       

 المصروفات الرأسمالية 48.883 51.950 812 11 5.785 584  
 واالوفاء األستهالك 9.335 13.705 137 110 8.359 451  
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 جغرافياً هي علص النحو التاليم المجموعةحول مبيعات ان المعلومات  –ب

 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    
 دولة اإلمارات العربية المتحدة   700.369

 دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء اإلمارات   44.812
 دول الشرق األوسو   92.046

 دول أفريقيا   105.293
 ا دول آسي   28.392

 دول أخرى   2.490
____________ ____________   

 المجموع    973.402
======= =======   

 

 لالدوات المالية القيمة العادلة  (22
 

 تحدد القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية كما يليم 
 

 أما تلك التي ، لشروو وال روف المعياريةتحدد القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية وفقا ل
 المعلنة.  قيتب المتاجرة بها في األسواق النشوة فتحدد بالرجوع إلص أسعار السو

 

  تحدد القيمة العادلة لألنواع األخرى من األصول المالية وااللتزامات المالية )باستثناء األدوات المالية
صافي التدفقات النقدية ل ـاب استنادا إلص تحليـع ة بشكلـرق التسعير المقبولـا لوـالمشتقة( وفق

 . المخصومة
 

 تحتسب القيمة العادلة لالدوات المالية المشتقة باستخداب االسعار المعلنة 
 

 ادارة المخاطر (23
 

التجارية. وتتضمن هذ   االمخاور المالية المتعلقة بعملياتها ونشاواته المجموعة ب دارة ومتابعة تقوب
ور رأس المال، مخاور السوق )متضمنة مخاور العمالت ومخاور االسعار(، مخاور مخا المخاورم

  .مخاور السيولة، مخاور االئتمانمعدالت الفائدة، 
 

تقوب المجموعة بالحد من أثار ونتائج هذ  المخاور عن وريق تنويع مصادر رأس المال واالحتفا  بتقارير 
الجة المخاور والسياسات المتبعة لتقليل نسب التعرض لهذ  تتعلق بو ائف ادارة المخاور بهدف ادارة ومع

 المخاور.
 

  رأس المالمخاطر      -أ
تقوب المجموعة بمراجعة رأسمالها بشكل منت ب والتي تتضمن ادوات الدين وادوات حقوق ملكية 
والتي تعتمد علص تكلفة رأس المال والمخاور المرتبوة بكل فئة من مكونات رأس المال، وتدير 

مجموعة رأسمالها لضمان استمرارية اعمالها وزيادة العائد لالوراف المعنية من خالل الحد االمثل ال
 الرصدة الديون وحقوق الملكية.

 

  العمالت االجنبيةمخاطر    -ب
تقوب المجموعة باجراء تعامالت تجارية بالعمالت االجنبية مما يعرضها لنوع من المخاور نتيجة 

  العمالت خالل السنة. وتملك المجموعة سياسات واجراءات الدارة لتقلبات أسعار صرف هذ
 المخاور المتعلقة باسعار صرف العمالت االجنبية.
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 االسعار مخاطر   -جـ

 

تتعرض المجموعة لمخاور تتعلق باسعار ادوات حقوق الملكية التي تنتج من االستثمارات في ادوات 
ال تعتبر هذ  المخاور ذات اهمية والما ان المجموعة ال تقوب حقوق الملكية علص الرغب من ذلك 
 بالمتاجرة الفعلية بهذ  االستثمارات.

 

 مخاطر معدالت الفائدة   - د
تتعرض المجموعة لمخاور اسعار الفائدة نتيجة لعدب تماثل أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات 

ينة. تقوب المجموعة بادارة هذ  المخاور عن والمولوبات والتي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة مع
 وريق موابقة عملية اعادة تسعير الموجودات والمولوبات ضمن استراتيجية ادارة المخاور.

ان غالبية موجودات ومولوبات المجموعة يعاد تسعيرها خالل سنة وبناء عليه فان التعرض لمخاور 
بات المالية المعرضة لمخاور اسعار الفائدة اسعار الفائدة ي ل محدوداً. ان الموجودات والمولو

بالنسبة للتدفقات النقدية هي موجودات ذات اسعار فائدة عائمة ان جزء رئيسي من القروض والودائع 
 الثابتة والمستحق من البنوك والمستحق للبنوك تقع ضمن هذ  الفئة.

 

  مخاطر االئتمان   -هـ
 

ي ت هر عندما  يتخلف المدين عن التزاماتذه التعاقديذة ممذا تلك المخاور التفي مخاور االئتمان تتمثل 
سياسذذات ائتمانيذذة توضذذح كيفيذذة التعامذذل مذذع  المجموعذذة. وتملذذك للمجموعذذة ةينذذتج عنذذه خسذذائر ماليذذ

كوسذذيلة لتقليذذل  ،األوذذراف القذذادرة علذذص سذذداد الذذديون والحصذذول علذذص ضذذمانات مالئمذذة عنذذد اللذذزوب
بانت ذاب بمعذدالت  المجموعذةلتخلذف فذي تسذديد الذديون. وتذتحكب مخاور الخسائر المالية الناتجذة عذن ا

السذنة. ويذتب القيذاب بتقيذيب مسذتمر  االئتمذان للجهذات المدينذة وحجذب المعذامالت مذع هذذ  الجهذات خذالل
ال تعتبذذر  ،لالئتمذان مذذن ناحيذة األوضذذاع وال ذذروف االقتصذادية للجهذذة المدينذة. علذذص الذذرغب مذن ذلذذك

الموحذدة . وتمثل القيب التي ت هر بهذا األصذول الماليذة فذي البيانذات الماليذة أخوار االئتمان ذات أهمية
بذدون األخذذ بعذين االعتبذار  قيمذة أي  ،لمخذاور االئتمذان المجموعذةالحد األقصذص مذن نسذب تعذرض 

 ضمانات تب الحصول عليها.
 

 فان للمجموعةة وبالنسبجغرافية للعمالء عن المناوق الركيزات مخاور االئتمان تنتج أيضا ت كما أن
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.في التركيزات بشكل رئيسي هي 

 

تتركز مخاور االئتمان المتعلقة بالذمب الناشئة عن التعامل مع مجموعة من العمالء في نشاوات 
 (.3)ب/ 13مختلفة كما هو موضح في ايضاح 

 
فان  افية للعمالء وبالنسبة للمجموعةكما أن تركيزات مخاور االئتمان تنتج أيضا عن المناوق الجغر

 .(3)ب/ 13عدة دول كما هو موضح في ايضاح في التركيزات بشكل رئيسي هي  

 
  السيولةمخاطر     -و

 
تتمثل مخاور السيولة التي قد تواجه منشاة ما نتيجة صعوبة في مقابلة االلتزامات المتعلقة 

جموعة بادارة مخاور السيولة من خالل اواراً مالئماً بالمولوبات المالية بتواريخ استحقاقها. تقوب الم
الدارة مخاور السيولة، وذلك بهدف ادارة االمور المتعلقة بالتمويل قصير، متوسو، وويل االجل 
للمجموعة. وذلك من خالل تكوين احتياويات كافية والتأكد من توفير النقد وما يعادله من خالل 

 امات والمولوبات في تواريخ استحقاقها.ترتيبات مع البنوك لمقابلة االلتز
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 االيـرادات ( 42
 

  يتكون هذا البند مما يليم  
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 ايرادات التصنيع  1.000.564 926.194
  استثمارات عقاريةايرادات بيع   594.140 525.924

 استثمارات في اوراق مالية ايرادات بيع  3.287.206 1.025.347
 ايرادات التامين   204.612 136.820
 ايرادات تجارية  168.789 47.208

 ربح )خسارة( استثمار في شركات زميلة  9.383 (1.216)
 ايرادات تأجير   34.319 18.286

 ربح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  194.492 205.082
 من استثمارات للمتاجرةمة العادلة القيربح   94.199 --   

______________ _______________
_ 

  

 بيان )ب( –المجموع   5.587.704 2.883.645
======== ========   

 

 فـالتكالي( 52
 

  يتكون هذا البند مما يليم  
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 تكاليف التصنيع  870.651 805.428
 ريةعقااستثمارات بيع  تكاليف  362.592 243.340

 بيع استثمارات في اوراق مالية تكاليف  3.242.073 1.024.269
 تكاليف التامين   121.589 64.165
 تكاليف تجارية  129.279 37.127

 العادلة من استثمارات للمتاجرةالقيمة  خسارة  --    121.071
______________ _______________

_ 
  

 (بيان )ب –المجموع   4.726.184 2.295.400

======== ========   
 

 مصاريف إدارية (62
 

 يتكون هذا البند مما يليم
 

6 0 0 2  7 0 0 2    
   درهبالف  الف درهب

    

 نب وأجور ومكافآت وبدالت المو فيروات  38.902 25.394
 ات والمعدات صيانة واستهالك المباني والممتلك  11.125 5.163

 مخصصات ديون مشكوك فيها   1.238 980
 مصاريف إدارية متنوعة  49.922 30.178

__________ ____________   

 (ببيان ) -المجموع   101.187 61.715
====== =======   
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 ربح السهم (72
 

عدد المعدل الموزون لعلص ركة االب العائدة لمساهمي الشالسنة  ارباحصافي  بتقسيب السهب حرب اباحتس يتب
المصدرة لتعكس اثر اسهب المنحة  2006لعاب تب تعديل ربحية السهب . لقد االسهب العادية القائمة خالل السنة

 .2006ديسمبر  31وذلك بتعديل عدد االسهب العادية كما في وتجزئة واصدار أسهب حقوق 
 

 م هي كما يلي وتجزئته وإصدار أسهب الحقوق للسهبان المعلومات الضرورية الحتساب الربح االساسي 
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   الف درهب الف درهب

    

 صافي ربح السنة العائد لمساهمي الشركة االب  555.018 406.261
____________ ____________   

 المعدل الموزون لالسهب القائمة  540.000 399.750
____________ ____________   

 بيان )ب( –الربح االساسي للسهم   1.03 1.02
====== =======   

 

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة (28
 

 .تتمثل التعامالت مع االوراف ذات العالقة عادة فص التحويالت، الخدمات، أو االلتزامات بين االوراف
لعالقة المدينه وصافص القيمة القابلة كما فص تاريخ الميزانية العمومية تب إ هار أرصدة االوراف ذات ا

 لالسترداد.
 

 رقب  في إيضاح مدرجةالميزانية العمومية  العالقة المدينة كما في تاريخ ذات األوراف أرصدةإن  ■
  (. جـ) 13 

 

مدرجة في إيضاح رقب الميزانية العمومية  أرصدة األوراف ذات العالقة الدائنة كما في تاريخإن  ■
 (. ب) 19 

 

 ن تفاصيل أهب المعامالت مع األوراف ذات العالقة ومبالغها هي علص النحو التاليمإ ■
 

6 0 0 2 7 0 0 2   

   الف درهب الف درهب

 مقبوضات من بيع استثمارات عقارية لورف ذو عالقة  32.931 --  
 مقبوضات عن بيع شقق لمساهمين   39.800 4.704

 قةمبيعات الوراف ذات عال  17.289 6.642
 مشتريات من اوراف ذات عالقة  8.977 3.144

 صافي تحويالت نقدية الوراف ذات عالقة  38.731 62.210
 صافي خدمات مستلمة  566 881

 مبيعات استثمارات عقارات لورف ذو عالقة  115.960 --  
 

السنة علص ان مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورواتب ومزايا ومو في اإلدارة الرئيسين كانت خالل 
 النحو التاليم

 

6 0 0 2 7 0 0 2  
  درهبالف  درهبالف 

   

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 3.500 1.400
 رواتب ومزايا أخرى لمو في اإلدارة الرئيسين 5.632 3.419
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 النقد والنقد المعادل  (92



 

 31و 2007ديسذذمبر  31)بيذذان د( كمذذا فذذي  يتمثذذل النقذذد والنقذذد المعذذادل ال ذذاهر فذذي بيذذان التذذدفقات النقديذذة
 في البنود التاليةم  2006ديسمبر 

 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   درهبالف  الف درهب

    

 نقد في الصندوق  1.796 686
 حسابات جارية -أرصدة لدى البنوك   114.284 65.768

 تحت الولب -أرصدة لدى البنوك   23 8.448
 ودائع ثابتة  22.597 15.126

__________ ___________   

 بيان )د( -المجموع   138.700 90.028
====== =======   

 

 ارتباطات عقود االيجار (30
 

 2055تمتد حتص عاب بتاريخ الميزانية العمومية كان للمجموعة التزامات عقود ايجار غير قابلة لاللغاء 

 تستحق كما يليم
 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   بالف دره الف درهب

 خالل سنة  1.469 89
 بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات  4.923 5.236

 بعد خمس سنوات  50.304 51.460
__________ __________   

 المجموع  56.696 57.587
====== ======   

 
  اإللتزامات الطارئة  (32

 

مالية غير مسجلة في البيانات المالية من خالل تعامالتها اليومية بتعامالت ذات أدوات  المجموعة دخلت
 مالموحدة العمومية اً باألدوات المالية غير المسجلة في الميزانيةحفيما يلي توضيو

 

6 0 0 2 7 0 0 2   
   الف درهب الف درهب

    

 مقابل عقود  تنفيذ مباني للشركة المجموعةالتزاب   128.483 132.897
 مقابل كفاالت بنكية صادرة المجموعةالتزاب   247.913 24.916

 مقابل اعتمادات  مستندية مفتوحة المجموعةالتزاب   91.776 128.680
 مقابل عقود شراء استثمارات التزاب المجموعة  1.090.039 44.108
 مقابل شيكات مخصومة التزاب المجموعة  17.606 51.914

 
الف درهب لعاب  30.649)مبلغ درهب ف ال 12.245بشيكات بدون تاريخ بمبلغ  المجموعةكما تحتف  

 مستلمة من العمالء كضمان لمقابلة أي وارئ من هؤالء العمالء.( 2006
 

 ام عـ ( 23
 
 .تب اعادة تصنيف بعض ارقاب المقارنة لتتالئب مع تصنيف أرقاب السنة الحالية -أ
 

 رات العربية المتحدة.درهب اإلماالف تب تقريب المبالغ ال اهرة في هذ  البيانات المالية إلص أقرب  -ب
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