
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  عاع كابيتال ش.م.عـش
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  أشھر المنتھية  سعةتاللفترة و تقرير المراجعة 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في 

  
  

  







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  بيان الدخل المرحلي الموحد

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

 (العملة: آ!ف دراھم ا�مارات العربية المتحدة)

  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٢إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  

 
 

 

  إيضاحات

  إلى يوليو ١ 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  إلى يناير١ 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٩(

 غير مدققة

  إلى يوليو ١ 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

 

  ٧٦,٩١٦  ٢٩,٣٠٩  ٩٤,٧٢٩  ٣٢,٠٤٦  إيرادات الفوائد

  ٢٨,٢٩٤  ١١,٨٩٠  ٥٤,٢٠٤  ١٩,٣٩٩  صافي الرسوم و العمو!ت

  ١,٤١٧  ١,٤٤٨ (٣)  ٣٨  / (خسارة) تداول ربح

أرباح من استثمارات في صناديق مدارة من 
  صافي -   شعاع

٢٧,٦٦٥  ١٢,١٢٥  ٣٩,١١٤  ٢٠,٣٤٨ ١٣  

  ————  ————  ————  ———  

   ١٣٤,٢٩٢   ٥٤,٧٧٢ ١٨٨,٠٤٤ ٧١,٨٣١  مجموع اBيرادات

  ————  ————  ————  ———  

            

 (١١٣,٠٦٢) (٣٧,٤٤٢) (١١٢,٦٥٠) (٣٩,٢٤٥)  إدارية و عمومية اريفمص

 (٦,٠٣١) (٢,٧٣٥) (١٠,٦٩٣) (٣,٠٨٠)  الفوائد اريفمص

 (٤,٤٠١) (١,٦٨٦) (٥,٣٩٧) (٢,١١١)  استھXكات

 (٧,٧٢٤) (٨,٩٦٠) (١٢,١٨٠) (١,٤٥٠)  صافي - مخصصات

  ————  ————  ————  ———  

  (١٣١,٢١٨)  (٥٠,٨٢٣) (١٤٠,٩٢٠) (٤٥,٨٨٦)  اريفالمصمجموع 

  ————  ————  ————  ———  

من  )الخسائر( اJرباح /قبل   الربح صافي
 اPستثمارات اJخرى

 ٣,٠٧٤  ٣,٩٤٩  ٤٧,١٢٤  ٢٥,٩٤٥  

(الخسائر)  من ا!ستثمارات اVخرى  / ا!رباح
 بما فيھا  شركات زميلة أخرى

(٤,٠٢٥) (٣٢٦) (٦,٤٤٨)  ٢٩٥ ١٤ 

  ————  ————  ————  ———  

  (٩٥١) ٣,٦٢٣  ٤٠,٦٧٦  ٢٦,٢٤٠  للفترة )الخسارةالربح / (

  ══════  ═════  ══════  ═════  

            العائدة إلى:

 (٩٥٩) ٣,٦١٨  ٤٠,٦٧٤  ٢٦,٢٤٢  مساھمي الشركة اVم 

  ٨ ٥  ٢ (٢)  اVطراف غير المسيطرة

  ————  ————  ————  ———  

   (٩٥١) ٣,٦٢٣  ٤٠,٦٧٦  ٢٦,٢٤٠  

  ══════  ═════  ══════  ═════  

            

  (٠.٠٠١)   ٠.٠٠٣  ٠.٠٣٨  ٠.٠٢٥ ١٥ للسھم (بالدرھم) )الخسارة( / الربح

  ══════  ═════  ══════  ═════  

  

     

     

     

      

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد الشاملبيان الدخل 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

 (العملة: آ!ف دراھم ا�مارات العربية المتحدة)

  

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٢إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  

 	 

  
  

 

  

  إلى يوليو ١ 

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤  

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  إلى يناير١ 

 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٤  

  أشھر) ٩(

 غير مدققة

  إلى يوليو ١ 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

     

  (٩٥١)  ٣,٦٢٣  ٤٠,٦٧٦ ٢٦,٢٤٠ الفترة )ةخسارربح / (

     اJخرشامل ال الدخل

      البنود التي سيتم تصنيفھا !حقا ضمن الربح أو الخسارة:

     :من صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

  ١,٦٤٣ ٢١٢  (١,٨٢٩) (١,٨٨٥) اVخرى ا!ستثمارات -

 (٥٣٦)  -  -   - من الشركات الزميلة ىاVخر ةالشامل خسارةالحصة 

 (٤) ١٢  ٨١  ١  فروقات صرف ناتجة عن تحويل العمليات اVجنبية

  ———— ———— ———— ———— 

  ١,١٠٣ ٢٢٤ (١,٧٤٨)  (١,٨٨٤)  للفترة اTخر الشاملالدخل /  (الخسارة)

  ———— ———— ———— ———— 

 ١٥٢  ٣,٨٤٧  ٣٨,٩٢٨  ٢٤,٣٥٦ الشامل للفترةالدخل إجمالي 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 

      إلى:العائدة 

  ١٤٤  ٣,٨٤٢ ٣٨,٩٢٦  ٢٤,٣٥٨  مساھمي الشركة اVم

  ٨  ٥  ٢ (٢)  اVطراف غير المسيطرة

  ———— ———— ———— ———— 

  ١٥٢  ٣,٨٤٧  ٣٨,٩٢٨  ٢٤,٣٥٦ 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

  دراھم ا�مارات العربية المتحدة) (العملة: آ!ف

  من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ھاماً المرفقة جزءاً  ٢٢إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  

 � 

  إلى يناير ١

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

  يناير إلى ١

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

 

  اJنشطة التشغيليةمن  ةالنقدي اتالتدفق  

  الفترة )خسارةربح /( ٤٠,٦٧٦ (٩٥١)

  :ــ تعديXت ل  

  استھXكات     ٥,٣٩٧  ٤,٤٠١

  في صناديق مدارة من شعاع استثماراتأرباح من    (٣٩,١١٤) (٢٧,٦٦٥)

  بما فيھا شركات زميلة أخرى  خسائر من استثمارات أخرى    ٦,٤٤٨  ٤,٠٢٥

  دفعات على أساس اVسھم    ٤,٨١٦  ٦,٠٢٦

  صافي - مخصصات   ١٢,١٨٠ ٧,٧٢٤

                                            

   التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل ةالتشغيلي ةالنقدي اتتدفقال ٣٠,٤٠٣ (٦,٤٤٠)

    

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

  خرىاVمدينة الرصدة اVذمم والفي  / (الزيادة) النقص   ٤,٩٦٦ (١٨,٦٨٣)

  تمويلياليجار ا�وعقود  سلفياتالقروض والفي   الزيادة   (٢,٨٨٤) (٢٩١,٨٠٠)

  خرىاVدائنة الرصدة اVذمم والفي  )النقص(/ الزيادة     ٦,٢٣٦ (١,٢٥٣)

  صافي المتحصل من / (ا!ستحواذ على) الصناديق المدارة من شعاع    ١٧,٧٩٧ (٢,٣٥٠)

                                            

  اJنشطة التشغيلية )فيالمستخدم الناتج من / (صافي النقد   ٥٦,٥١٨ (٣٢٠,٥٢٦)

                                            

  اJنشطة اPستثماريةمن  ةالنقدي اتالتدفق  

  حصل من استثمارات أخرى تالم(شراء) / صافي  (١,٧١٥)  ١٢,٦٠٨

  زميلة اتمن شركوأرباح   رأسمالية توزيعات  ٢٠,٧٢٦  ٥,٧٢٠

  ا!ستحواذ على حصص أطراف غير مسيطرة (٢١١) -

  ومعدات ممتلكاتصافي شراء  (٨,٢٢٢) (١١,٨١٣)

                                            

  من اJنشطة اPستثماريةالناتج صافي النقد   ١٠,٥٧٨  ٦,٥١٥

                                          

  اJنشطة التمويليةمن  ةالنقدي اتتدفقال   

  لبنوك الدائنة افي  )/ الزيادة النقص( (٣٨,٣٥٥) ٩٥,٦٧٥

  عائدات بيع أسھم خزينة ٣,٥٩٠ - 

  للموظفين اVجل طويلة الحوافز برنامجأسھم الحركة في  -  (٣,٤٢٢)

                                          

  اJنشطة التمويلية ) / الناتج منفيالمستخدم (صافي النقد   (٣٤,٧٦٥)  ٩٢,٢٥٣

                                          

    

  في النقد وما يعادله )النقصالزيادة / (صافي  ٣٢,٣٣١ (٢٢١,٧٥٨)

    
  ةتحويل عمXت أجنبي )٧( ١٣

    
  النقد وما يعادله في بداية الفترة ١٨٩,٤٧١ ٤٢٣,٣١٧

                                          

  النقد وما يعادله في نھاية الفترة  ٢٢١,٧٩٥ ٢٠١,٥٧٢

                                              



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

 (العملة: آ!ف دراھم ا�مارات العربية المتحدة)

  

  المرفقة جزءاً ھاماً من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٢إلى  ١تشكل ا�يضاحات من  
 � 

  

    حقوق ملكية مساھمي الشركة اJم    

  المجموع 

حقوق 
أطراف غير 
  المجموع   مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
  عمXت

احتياطي 
إعادة تقييم 
  ا!ستثمارات

خسائر 
  احتياطي قانوني  متراكمة

برنامج أسھم 
الحوافز طويلة 
    رأس المال   أسھم خزينة  اVجل للموظفين

                      

  (مدققة) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠  (١٤,٤٥٨)  (٨٦,٦٠٣)  ١٩٧,٩٩٤  (٥٧,٥٨٧)   ١,٠٨٠  (٣٠٢)   ١,١٠٥,١٢٤   ٥١٨   ١,١٠٥,٦٤٢

  الشاملة للفترة )الخسارةالدخل /(إجمالي    -     -     -     -    (٩٥٩)  ١,١٠٧  (٤)   ١٤٤  ٨   ١٥٢

  للموظفين اVجل طويلة الحوافز برنامجأسھم  الحركة في يصاف   -     -     (٣,٤٢٢)   -    -     -     -   (٣,٤٢٢)    -   (٣,٤٢٢)

  أساس اVسھم علىدفعات    -     -     -     -     ٦,٠٢٦   -     -     ٦,٠٢٦   -     ٦,٠٢٦

   (غير مدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠  (١٤,٤٥٨)  (٩٠,٠٢٥)  ١٩٧,٩٩٤  (٥٢,٥٢٠)  ٢,١٨٧  (٣٠٦)   ١,١٠٧,٨٧٢  ٥٢٦   ١,١٠٨,٣٩٨

  
  

  

  حقوق ملكية مساھمي الشركة اJم  

 المجموع 

حقوق 
أطراف غير 
 المجموع  مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 عمXت

احتياطي 
إعادة تقييم 
 ا!ستثمارات

خسائر 
 احتياطي قانوني متراكمة

برنامج أسھم 
الحوافز طويلة 
  رأس المال  أسھم خزينة اVجل للموظفين

           

  (مدققة) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠  (١٤,٤٥٨)  (٩٥,٧٧٢)  ١٩٨,٢٧٧  (٤١,٩٦٥)   ٢,١٤٠  (٣٠٩)  ١,١١٢,٩١٣   ٥٣٩   ١,١١٣,٤٥٢

الشامل للفترة دخلإجمالي ال   -     -     -     -    ٤٠,٦٧٤    (١,٨٢٩)  ٨١  ٣٨,٩٢٦   ٢  ٣٨,٩٢٨  

اVسھمأساس  علىدفعات    -     -     -     -    ٤,٨١٦   -     -    ٤,٨١٦   -    ٤,٨١٦  

 ا!ستحواذ على حصص أطراف غير مسيطرة   -     -     -     -     -     -     -     -   (٣١٧) (٣١٧)
  للموظفين اVجل طويلة الحوافز برنامجأسھم  الحركة في يصاف   -     -     ٥٨,٨٧٦   -    (٥٨,٨٧٦)   -     -     -     -     -  

 بيع أسھم خزينة   -    ١٤,٤٥٨   -     -    (١٠,٨٦٨)  -     -    ٣,٥٩٠   -    ٣,٥٩٠

   (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠  -   (٣٦,٨٩٦)  ١٩٨,٢٧٧  (٦٦,٢١٩)   ٣١١  (٢٢٨)  ١,١٦٠,٢٤٥  ٢٢٤  ١,١٦٠,٤٦٩

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

 دراھم ا�مارات العربية المتحدة) (العملة: آ!ف 

  

 �

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

 ٦كشركة مساھمة عامة في دبـي، ا�مارات العربية المتحدة بموجب المرسوم اVميuري رقuم  )"اVم "الشركةأو  ("الشركة" تأسست شعاع كابيتال ش.م.ع

، دبuuي، ٣١٠٤٥(وتعديXتuuه). إن العنuuوان المسuuجل للشuuركة ھuuو ص. ب  ١٩٨٤لسuuنة  ٨ووفقuuاً للقuuانون ا!تحuuادي رقuuم  ١٩٧٩إبريuuل  ٢٥الصuuادر بتuuاريخ 

  سوق دبي المالي في دولة ا�مارات العربية المتحدة. ا�مارات العربية المتحدة. يتم تداول أسھم الشركة في
  

لماليuة الشركة مرخصة من المصرف المركزي لدولة ا�مارات العربية المتحدة لمزاولة أعمال ا!ستثمارات المالية وأعمuال ا!ستشuارات المصuرفية وا إن

 المصuuرفبقuuرار مجلuuس إدارة  عمXuuالوسuuاطة الماليuuة والنقديuuة وأعمuuال  ٩٤/٨/١٦٤المركuuزي رقuuم  المصuuرفبقuuرار مجلuuس إدارة  عمXuuوا!سuuتثمارية 

   . ٩٥/٥/١٢٦المركزي رقم 
  

وشركاتھا التابعة ("المجموعة") نشuاطات اسuتثمارية وماليuة اسuتراتيجية متنوعuة مuع التركيuز علuى ا!سuتثمار فuي الuدول العربيuة بصuورة  تمارس الشركة

  ل مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وھي نشطة في أسواق المال العامة والخاصة في المنطقة.عامة ودولة ا�مارات العربية المتحدة وبقية دو
  

  :٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ فيلدى الشركة الشركات التابعة المھمة التالية كما  يوجد
  

  النشاط الرئيسي  بلد التأسـيـس  اPســــــم

  الحصة كما في

 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣  

          
  �,����  	,		��  تمويل  ا�مارات العربية المتحدة  شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

  �,����  	,		��  تمويل  المملكة العربية السعودية  شركة أقساط الخليج المحدودة 

  �,����  	,		��  الوساطة المالية  ا�مارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة

  ا�مارات العربية المتحدة  شعاع �دارة ا!صول المحدودة 
 /استثمارات شركات خاصة

  إدارة اVصول
��		,	  ����,�  

  �,����  	,		��  الوساطة المالية  ا�مارات العربية المتحدة  شعاع ل}وراق المالية ذ.م.م

  �,���  	,		��  خدمات مالية  المملكة العربية السعودية  *شعاع كابيتال العربية السعودية

  �,����  	,		��  الوساطة المالية  مصر  شعاع ل}وراق المالية  مصر 


��  استشارات  اVردن  ذ.م.ملXستشارات ا!قتصادية آسيا ,�  ��	,
  
  
ھuذا ا!سuuتحواذ،  . ومuع٢١١فuي شuركة شuعاع كابيتuال العربيuة السuعودية مقابuل مبلuغ  ٠٫٤٪اسuتحوذت الشuركة علuى حصuة إضuافية تبلuغ الفتuرة،  خXuل* 

  % من الشركة التابعة.١٠٠أصبحت المجموعة تمتلك حصة 
  
  السياسات المحاسبية الھامة .٢
  

  التقارير المالية المرحلية. ٣٤تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

المuوجزة الموحuدة للمجموعuة بuأ!ف الuدرھم ا�مuاراتي حيuث أنuه البلuد التuي تقuع فيھuا الشuركة اVم وتُمuارس فيھuا غالبيuة تظھر المعلومات المالية المرحليuة 
  أعمال المجموعة .

  
لتuي تuم إظھارھuا وفقuاً يuة واتم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلك فيما عدا إعادة تقييم بعض اVدوات المال

  العادلة.للقيمة 
  

يuuة المuuوجزة إن السياسuuات المحاسuuبية المتبعuuة وطuuرق المحاسuuبة و التقuuديرات المحاسuuبية الھامuuة و مصuuادر عuuدم التأكuuد فuuي إعuuداد المعلومuuات الماليuuة المرحل
فيمuا عuدا اعتمuاد  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١موحدة المدققة للســـنة المنتھية في المالية ال بياناتالالموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعھا في إعداد 

لم يuؤد تطبيuق ھuذه المعuايير والتفسuيرات إلuى تuأثيرات كبيuرة فuي المبuالغ المسuجلة  ، المفصلة أدناه.٢٠١٤يناير  ١المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من 
  .عن السنة الحالية والسنوات السابقة

  

    اVدوات الماليةعرض ٣٢ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعديXت على  ٣٢رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

  القيمة القابلة للتحصيل  إفصاحاتقيمة اVصول:  انخفاض ٣٦ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعديXت على  ٣٦رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

 المشتقات استبدال ،والقياس ا!عتراف: المالية اVدوات ٣٩ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعديXت على  ٣٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

   التحوط محاسبة استمراريةو

  ،١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  ا!ستثمارية الكيانات بشأن توجيھات  و١٢) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية ( 

    ٢٧رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي  
  

المجموعuة أن  تتوقuع لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتي تم إصدارھا ولم تصuبح سuارية التطبيuق بعuد.

تطبيق ھذه المعايير قد يكuون لuه تuأثير جuوھري علuى المبuالغ إن  لتطبيقھا،يتم تطبيق ھذه التعديXت في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في السنة اVولى 

دير معقول بشuأن ذلuك التuأثير حتuى يuتم ا!نتھuاء المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فمن غير الممكن عمليا تقديم تق

  من مراجعة مفصلة.



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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  تتمة - السياسات المحاسبية الھامة .٢
  

بuالرجوع للبيانuات الماليuة  قراءتھuاويجuب  موحدةلبيانات مالية سنوية  المطلوبةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ! تتضمن كافة المعلومات  إن

! تuuدل  ٢٠١٤ سuuبتمبر ٣٠أشuuھر المنتھيuuة فuuي  ةتسuuعلل الماليuuة النتuuائج فuuإن لuuذلك، إضuuافة. ٢٠١٣ديسمuuـبر  ٣١للمجموعuuة كمuuا فuuي وللسuuنة المنتھيuuة فuuي 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١بالضرورة على النتائج المالية التي قد تكون متوقعة للسنة المنتھية في 
 

للسuنة المنتھيuة فuي أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا�فصاح عنھا في البيانات المالية الموحuدة المدققuة كمuا فuي و

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

  عند توحيد البيانات المالية.المتبادلة بين أعضاء المجموعة وا�يرادات والمصاريف الجوھرية يتم استبعاد كافة المعامXت الداخلية 
  

 .٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر تسعةال لفترات الموحد المرحلي الدخل بيان في طبيعة موسمية وذ دخل أي تسجيل يتم لم
  
 
  القيمة العادلة لbدوات المالية .٣

  

  
  العادلة ل}دوات المالية حسب أسلوب التقييم :تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحديد والكشف عن القيمة 

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

  : أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخXت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي يمكن مXحظتھا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛  ٢الصنف  - 

 : أساليب تستخدم مدخXت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ! تستند على بيانات يمكن مXحظتھا في السوق. ٣الصنف  - 
  

 Xالمالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا : ل}صوليبين الجدول التالي تحلي  
 

  ٢٠١٤ سبتمبر  ٣٠  
  )غير مدققة (

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع


�,���  -  و الخسائرأاVرباح  مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل�  -  ���,�
�  

      استثمارات أخرى

  ���,��   ���,�   ���,�  ٣,١٧٦  و الخسائرأاVرباح  مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل


  -  متاحة للبيع�   ��,
��   ��,
��  

  ٣,١٧٦  ���,���   ��,���   ��	,�	�  

    

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
  )مدققة (

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 ١٤٥,٨٠٧ - ١٤٥,٨٠٧ -  و الخسائرأاVرباح  مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل

      أخرى استثمارات

 ١٤,٥٥١ ١٢,٢٣٣ ٢,٣١٨ -  و الخسائرأاVرباح  مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل

 ١٥,٣١٠ ١٥,٢٦٨ ٤٢ -  متاحة للبيع

  - ١٧٥,٦٦٨ ٢٧,٥٠١ ١٤٨,١٦٧ 

  

 اJصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة

ت لتحديuد القيمuة العادلuة لu}دوات الماليuة التuي يuتم تسuجيلھا حسuب القيمuة العادلuة باسuتخدام أسuاليب التقيuيم. تشuمل ھuذه التقuديرات افتراضuا فيما يلي وصuف
  المجموعة وھي افتراضات قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم اVدوات.

  

  

  

  

 

  

  



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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  تتمة -القيمة العادلة لbدوات المالية   .٣
 

 والخسائرأمقيمة حسب القيمة العادلة من خXل اVرباح 

والخسuuائر باسuتعمال أسuuعار اVسuuـواق النشuuـطة أو تقنيuات تقيuuيم تتضuuمن بيانuuـات أيuتم تقيuuيم ا!سuuتثمارات المدرجuة حسuuب القيمuuة العادلuuة مuن خXuuل اVربuuاح 
مدرجة التي تستثمر في أصول ھuي بuدورھا مقيمuة علuى اسuاس  جة وغيرمدر وأوراق مالية ملحوظة وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة صناديق

 بيانuuات ملحوظuuة و غيuuر ملحوظuuة فuuي السuuوق. تتكuuون البيانuuات الملحوظuuة بالسuuوق مuuن أسuuعار تuuداول اVسuuھم باVسuuواق النشuuطة ، أسuuعار صuuرف العمXuuت

ل ا!فتراضuات المتعلقuة بuاVداء المuالي المتوقuع فuي المسuتقبل، ومعuد!ت اVجنبية والحركة في مؤشرات أسواق اVسuھم. أمuا البيانuات غيuر الملحوظuة فتشuم
  الخصم و السيولة في السوق.

  

  متاحة للبيع

تتكون من أسuھم مدرجuة وغيuر مدرجuة و وتقنية التقييم أو التسعير اVسعار المدرجة في اVسواق النشطة وا!ستثمارات المالية المتاحة  للبيع باستخدام  تقيم
غير مدرجة في السوق. تقدر قيمة ھذه اVصول باستخدام ا!سعار السوقية ومزيج من بيانات ملحوظة و غير ملحوظuة فuي السuوق. إن المuدخXت صناديق 

 غيuuر الملحوظuuة فuuي السuuوق تشuuمل افتراضuuات بخصuuوص اVداء المuuالي المسuuتقبلي، والمخuuاطر، وا!فتراضuuات ا!قتصuuادية المتعلقuuة بالصuuناعة والموقuuع

  في للشركة المستثمر فيھا.الجغرا
  

  من اJدوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  .٣إلى  ١من  بين اVصناف لم يتم أي تحويXتة، فترخXل ال
  

  :العادلةالتي يتم تسجيلھا حسب القيمة  ٣الصنف  في ل}رصدة ا!فتتاحية والختامية للموجودات المالية تسوية التالييبين الجدول 
  

  مدققة غير) أشھر ٩( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ يناير إلى ١  

  

  رصيد فيال

يناير ١ 

٢٠١٤  

  )خسارةربح/(

مدرجة ضمن 

  بيان الدخل

 )خسارة/(ربح

مدرجة ضمن 

الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  اJخر

تحويcت 

من/(إلى) 

  المستويات

 ٢و ١

  الرصيد في

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

         استثمارات أخرى

حسب القيمة العادلuة مuن  مدرجة

 ٦,٩٣١   - (���) - -    (٥,١٧١)   ١٢,٢٣٣   و الخسائرأاVرباح  خXل

  ١٢,٤٢٨   - (���)  -  (١,٨٦٨) (٥٧٦)   ١٥,٢٦٨   متاحة للبيع

   ١٩,٣٥٩   - (���)  -  (١,٨٦٨)  (٥,٧٤٧)   ٢٧,٥٠١  
  
  

  مدققة غير) أشھر ٩( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ يناير إلى ١  

  

  في رصيدال

يناير  ١

٢٠١٣  

  /(خسارة) ربح

مدرجة ضمن 

  بيان الدخل

 /(خسارة) ربح

مدرجة ضمن 

الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  اVخر

تحويXت 

من/(إلى) 

  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

  ٢٠١٣ سبتمبر٣٠ 

         استثمارات أخرى

مدرجة حسب القيمة العادلuة مuن 

 ١٣,٤٧٥      - - -   - ٣ ١٣,٤٧٢   و الخسائرأاVرباح  خXل

١٥,٣١٥  ٢,٨٦٩ (��
,�)  - ١,٧١٤ ٤٣٦  ١١,٦٠٣  متاحة للبيع 

   ١,٧١٤ ٤٣٩ ٢٥,٠٧٥ -  (�,
��) ٢٨,٧٩٠ ٢,٨٦٩ 

 
 

 والمدرجة ضمن بيان الدخل الموحد تتكون مما يلي: ٣المالية المدرجة تحت الصنف  موجوداتالاVرباح و الخسائر الناتجة من  
  

  

  يناير إلى ١

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠ 

  أشھر) ٩( 

  غير مدققة 

  يناير إلى ١

 ٢٠١٣ سبتمبر  ٣٠ 

  أشھر) ٩( 

  غير مدققة 

      استثمارات أخرى

 ٤٣٦    -   محققة أرباح

٣   (�
�,�)  غير محققة/ أرباح  )خسائر( 

  (�,�
�)   ٤٣٩ 
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  تتمة -القيمة العادلة لbدوات المالية   .٣
  

  ٣تأثير تغيرات اPفتراضات الرئيسية على القيمة العادلة لbصول المالية من الصنف 

 باستخدام ا!فتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف اVداة: ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة ل}دوات من الصنف 

 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  

  غير مدققة

  ٢٠١٣ سبتمبر٣٠   

  غير مدققة

القيمة   
  الدفترية

تأثير اPفتراضات 
  البديلة المعقولة

القيمة   
  الدفترية

تأثير ا!فتراضات 
 البديلة المعقولة

        استثمارات أخرى

 ٣,٣٦٩ ١٣,٤٧٥   ١,٧٣٣ ٦,٩٣١   و الخسائرأاVرباح  مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل

 ٣,٠٦٣ ١٥,٣١٥   ٢,٤٨٥  ١٢,٤٢٨   متاحة للبيع

   ٦,٤٣٢ ٢٨,٧٩٠   ٤,٢١٨  ١٩,٣٥٩ 

 

  من أجل تحديد ا!فتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخXت غير الملحوظة اVساسية على النحو التالي:
  

  ٪. ٢٥الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما!ت التخلف عن السداد والخسارة من خXل زيادة وانخفاض القيمة العادلة ل}داة بنسبة  سندات - 

السuيولة ضuمن مجموعuة مuن البuدائل المعقولuة الممكنuة. خصuم الصuناديق: قامuت المجموعuة بتعuديل افتراضuات معuدل اVسھم و استثمارات في  - 

  لتعديل حسب خصائص كل استثمار.يختلف مدى تأثير ا

  ! يوجد فرق جوھري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة ل}دوات المالية.

 
  ودائع لدى البنوك نقد و .٤

  

) مuع بنuك محلuي محuتفظ بھuا كضuمان مقابuل ٢١,٥٠٠ – ٢٠١٣ديسuمبر  ٣١( ٢١,٥٠٠يشتمل مجموع النقد والودائع لدى البنوك على ودائع ثابتuة قيمتھuا 

  .لدولة ا�مارات العربية المتحدة كفالة مقدمة للمصرف المركزي
  

  

  

  وعقود إيجار تمويلي سلفيات قروض و .٥
  

  مما يلي: تمويليال يجارا� وعقودالسلفيات  تتكون القروض و

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ٧٢٤,٧٥٧    ٦٨٠,٢٦٢  قروض وسلفيات

 ١٠٢,٩٨٤    ١١٦,٠٨٧   تمويلي إيجار عقود

 ٢٩,٠١٥    ٤٣,٥٠٧   بھامش قروض

  ٨٥٦,٧٥٦    ٨٣٩,٨٥٦  
  

  قروض وسلفيات )أ 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

 مدققة   غير مدققة  

      

  ٧٨٩,٤١٢     ٧١٢,٩٥٠  إجمالي قروض و سلفيات

 (٥١,٦٠٣)    (٢٧,٢٧٦)   مخصص متراكم لXنخفاض في القيمةناقص: 

 (١٣,٠٥٢)    (٥,٤١٢)  فوائد معلقةناقص: 

  ٧٢٤,٧٥٧   ٦٨٠,٢٦٢ 
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  تتمة -وعقود إيجار تمويلي  سلفيات قروض و .٥
  

  

  تمويلي إيجار عقود )ب 
  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ٤٣,٠٨٣    ٦٥,١٧٧  المتداول الجزء  – التمويلي ا!يجار لعقود المدينة الذمم

  ٦٠,١٠٦    ٥٢,٧٩٣  المتداول غير الجزء  – التمويلي ا!يجار لعقود المدينة الذمم

  (٢٠٥)    (١,٨٨٣)  للتحصيل القابلة غير ا!يجار لدفعات مخصصاتناقص: 

  ١٠٢,٩٨٤    ١١٦,٠٨٧   

  

  بھامش قروض )ج 
  

  

ات المجموعة تسھيXت لعمXئھuا لغuرض المتuاجرة فuي اVوراق الماليuة المتداولuة. إن ھuذه السuلفيات ذات طبيعuة قصuيرة اVجuل وھuي مضuمونة بالسuند تقدم
 – ٢٠١٣ديسuمبر  ٣١( ���,��
مبلuغ  ٢٠١٤سuبتمبر  ٣٠واVسھم المعنية التي ھي بعھدة المجموعة. بلغت قيمة ھذه السuندات واVسuھم المعنيuة كمuا فuي 

 ٣١( ��	,�� قuدرهالمتuراكم مبلuغ مخصuص ال بلغuت قيمuة، فتuرة).  يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطى مuن الھuوامش. كمuا فuي نھايuة ال١٥٧,٩٦٥

  ).٥٧,٥٧٥ – ٢٠١٣ديسمبر 

 

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٦
  

  

  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف ا!ستثمارات في 

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  
        

 ١٤٥,٨٠٧   ١٦٥,٦٤٧  اVرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل 

 ٦٦,١٠١   ٦٧,٥٧٨  شركات زميلة

  ٢١١,٩٠٨    ٢٣٣,٢٢٥ 
  
  

 استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خcل اJرباح أو الخسائر

  من أحد استثماراتھا في الصناديق المدارة من شعاع. ٢٠,٠٠٠قامت المجموعة بالبيع بمبلغ  خXل الفترة

 

  شركات زميلة

خاصuة ، مقفuل ومسuجل  اسuتثماراتوھuو صuندوق  اVول ال. بuي.) مuن صuندوق شuعاع للضuيافة  ٢٨٫٨٪:٢٠١٣ديسuمبر  ٣١( ٢٨٫٨٪تمتلك المجموعuة 
كايمuان. إن الھuدف الرئيسuي للصuندوق ھuو القيuام باسuتثمارات مباشuرة أو غيuر مباشuرة فuي مشuاريع تنميuة بوصفه شركة تضامنية محدودة معفاة في جuزر 

 اسuتثماراتجمuع الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا �دارة الفنادق في منطقuة الشuـرق اVوسuـط وشuمال إفريقيuا. نتيجuة لت

وھuو صuندوق اسuتثمار (SSHFI) مuن صuندوق شuعاع السuعودية للضuيافة ) ٢٧٫٥٪: ٢٠١٣ديسuمبر  ٣١( ٢٧٫٥٪وعuة غير مباشرة، بلغت حصuة المجم
مملكuة مدار حسب قوانين ھيئة السوق المالية بالمملكuة العربيuة السuعودية. الھuدف الرئيسuي لھuذا الصuندوق ھuو ا!سuتثمار فuي عقuارات الضuيافة فuي ال فلقم

  ي رأس المال طويل اVجل.العربية السعودية لتحقيق نمو ف
  

خاصuة ، مقفuل  اسuتثماراتوھuو صuندوق  .بuي. ال ا!ول اوبرتشuونيتيز فرونتييuر ) مuن صuندوق٣٥٫٥٪ :٢٠١٣ديسuمبر  ٣١( ٣٧٫٣٪تمتلuك المجموعuة 
منطقuة أو غيuر مباشuرة فuي  ومسجل بصفته شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمuان. إن الھuدف الرئيسuي للصuندوق ھuو القيuام باسuتثمارات مباشuرة

  . إن القيمة المستردة لتلك الموجودات تم تحديدھا باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد تنزيل خسائر ا!نخفاض في القيمة. الشرق
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 استثمارات في شركات زميلة أخرى .٧

  
  

  تملك المجموعة ا!ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

  

  

  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة    

 ٦٩,٣٠٣   ٦٦,٥٠٣    استثمارات في ا�مارات العربية المتحدة 

  ١٩,٧٩٧   -    استثمارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   

    ٨٩,١٠٠    ٦٦,٥٠٣  

  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

شuuركة محuuدودة المسuuؤولية مركزھuuا الشuuارقة، ا�مuuارات سuuيتي للھندسuuة ذ.م.م وھuuي ) مuuن شuuركة ٤٠٫٠٪: ٢٠١٣ديسuuمبر  ٣١(٤٠٫٠٪تمتلuuك المجموعuuة 
 مخصuص تنزيuل بعuداسuتناداً إلuى حسuابات حقuوق الملكيuة  ا!سuتثمارالعربية المتحدة، وتقوم بأعمال المقاو!ت. تم تحديuد المبلuغ القابuل للتحصuيل مuن ھuذا 

  كتوزيعات أرباح. ٢,٨٠٠خXل الفترة، استلمت المجموعة  .القيمة في ا!نخفاض

  
  

  شركة سبتك القابضة المحدودة

الصuرف و الميuاهشركة سبتك مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان وقائمة بإمارة الشارقة، ا�مارات العربية المتحuدة، وتنشuط فuي مجuال 
) ٤٩٫٠٪: ٢٠١٣ديسuمبر  ٣١( ٤٩٫٠٪المعدة للقوارب والخدمات التابعuة لھuا. تمتلuك المجموعuة حصuة تعuادل  ومشاريع البنية التحتية والمراسي الصحي

  .إلى حسابات حقوق الملكية استنادا ا!ستثمارالمبلغ القابل للتحصيل في ھذا  حديدتمن ملكية شركة سبتك القابضة. تم 
  

  

  أموال

  كتوزيع نھائي من عملية تصفية الشركة.  ٥٥٨٢١,خXل الفترة، استلمت المجموعة 

 

  استثمارات أخرى .٨
  

  تتكون ا!ستثمارات اVخرى مما يلي:

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        
 ١٤,٥٥١   ١١,٩٨٦  اVرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل 

  ١٥,٣١٠   ١٢,٤٦٩  استثمارات متاحة للبيع

  ٦,٦١١   ٣,٦٧٣  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ ا!ستحقاق

  ٣٦,٤٧٢   ٢٨,١٢٨  
  

  الخسائر أواJرباح استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خcل  )أ 
  

  مما يلي: الخسائر أواVرباح تتكون ا!ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خXل 

       

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  
        

  ٢,٢٥٩   ١,٨٥٤  صناديق استثمارية

  ٣٤   ٩٤٨  استثمارات أسھم 

  ١٢,٢٥٨   ٩,١٨٤  ةثابت اتإيرادذات استثمارات 

  ١٤,٥٥١   ١١,٩٨٦  
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  تتمة - استثمارات أخرى .٨
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

  ة للبيع مما يلي:تاحتتكون ا!ستثمارات الم
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

  ٢,٩١١   ٢,٩١٠  استثمارات أسھم

  ١٢,٣٩٩   ٩,٥٥٩  درجةمصناديق استثمارية غير 

  ١٥,٣١٠   ١٢,٤٦٩  
  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اPستحقاق )ج 
  

  تتكون ا!ستثمارات المحتفظ بھا لتاريخ ا!ستحقاق مما يلي:

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

  ٦,٦١١   ٣,٦٧٣  استثمارات ذات إيرادات ثابتة
  

 

  دائنة بنوك .٩
  

نشاط المجموعة ا!عتيuادي ضuمن نطuاق التسuھيXت ا!ئتمانيuة المتفuق عليھuا مuع  من خXلقروضاً تم الحصول عليھا من بنوك تجارية  البنوك الدائنة تمثل

  ھذه البنوك. 

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

  ١٧٦,٥٩٨   ١٦١,٤٢٤  قروض Vجل تستحق خXل أثنى عشر شھراً 

  ٨١,٥٨٣   ٥٨,٤٠٢  قروض Vجل تستحق بعد أكثر من أثنى عشر شھراً 

  ٢٥٨,١٨١    ٢١٩,٨٢٦  
  

مضافاً إليه نسبة معينة تتراوح مuا  EIBOR/SIBORبأسعار متغيرة حسب سعر  /أرباحفوائدمعدل يترتب على التسھيXت المصرفية المقدمة للمجموعة 
  مليون يتم تجديدھا على أساس سنوي. ٩٩عXوة على ذلك تتضمن  التسھيXت المصرفية أعXه تسھيXت بمبلغ  . ٤٫٨٪و ٣٫٠٪بين 

  

  ٦٣,٧٨٢علuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuى ضuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuمانات بنكيuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة تبلuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuغ  ٢٠١٤ سuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuبتمبر ٣٠حصuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuلت المجموعuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة كمuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuا فuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuي 

والصuرافات  المصرفي قطاعالإن ھذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجية مستخدمة ضمن  من البنوك التي تتعامل معھا.) ٦٣,٧٨٢ : ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
 من ھذه الضمانات. جوھريةالمالية في المنطقة لتسھيل النشاطات. ومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات 

  

  أسھم الخزينة .١٠
  

  :٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الخزينة التالية في  تمتلك المجموعة أسھم

  

  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة    

  ٣,٥٠٠,٠٠٠    -    عدد أسھم الخزينة

  % ٠,٣    -    نسبة أسھم الخزينة من إجمالي اVسھم المصدرة

  ١٤٫٤٥٨    -    تكلفة أسھم الخزينة

  ٣٫٦٠٥    -    القيمة السوقية Vسھم الخزينة
  

  من بيع اVسھم ضمن الخسائر المتراكمة. عائدالفرق بين التكلفة والتم تعديل درھم إماراتي.  ٣,٥٩٠مقابل  خزينةالتم بيع أسھم  الفترةخXل 
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  برنامج الحوافز طويلة اJجل للموظفينأسھم  .١١
  

Vجلھم المحتفظ بھا ضمن برنامج ساVيلي:ھي كما  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للموظفين في  الحوافز طويلة ا  
  

  

  

  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة    

  ٤٢,٠٩٨,٠٠٤    ١٦,٢١٨,٠٠٤    عدد اVسھم

  %٤٫٠    %١٫٥    نسبة اVسھم من إجمالي اVسھم المصدرة

  ٩٥,٧٧٢    ٣٦,٨٩٦    تكلفة اVسھم

  ٤٣,٣٦١    ���,��    القيمة السوقية ل}سھم
  

  الى الخسائر المتراكمة. ٥٨,٨٧٦سھم تم استخدامھا. وبناًء على ذلك، تم تحويل متوسط التكلفة المرجح لھذه ا!سھم والبالغ  ٢٥,٨٨٠,٠٠٠خXل الفترة، 

  
  

  احتياطي إعادة تقييم اPستثمارات .١٢
       

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  

  أشھر) ٩(

  غير مدققة

  شھر)أ ٩(  

  مدققةغير 

      للبيع متاحةاستثمارات 

 ٥٤٤   ٢,١٤٠  الرصيد في بداية الفترة

 ١,٦٤٣   (���,�)  صافي الحركة في القيمة العادلة خXل الفترة

  ٢,١٨٧    ���  الرصيد في نھاية الفترة

        
        لcستثمارات في شركات زميلة إعادة التقييم احتياطيحصة المجموعة من 

  ٥٣٦   -  الرصيد في بداية الفترة

  (٥٣٦)   -  صافي الحركة في القيمة العادلة خXل الفترة

  -     -  الرصيد في نھاية الفترة

        
   ٢,١٨٧    ���  إعادة تقييم اPستثمارات احتياطياجمالي 

 
  صافي -  في صناديق مدارة من شعاع استثماراتأرباح من  .١٣

  

  من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي: و الخسائرأتتكون اVرباح 

  

  

  يناير إلى ١

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  يناير إلى ١  

 سبتمبر ٣٠

٢٠١٣  

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  شھر)أ ٩(  

  غير مدققة

        

  ٣٥,٣٧٥   ٣٩,٨٤٠  مدرجة حسب القيمة العادلة من خXل بيان اVرباح أو الخسائر صناديق

 (٧,٧١٠)   (٧٢٦)  شركات زميلة

  ٢٧,٦٦٥   ٣٩,١١٤  
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  في شركات زميلة أخرى ستثماراتاPاJخرى بما فيھا  اPستثماراتمن  )خسائرأرباح / (  .١٤

  

  مما يلي: بما فيھا ا!ستثمارات في شركات زميلة أخرى اVخرى ا!ستثماراتالخسائر من اVرباح وتتألف 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  شھر)أ ٩(  

  غير مدققة

        

 (٤,٣٣٥)   ١,٦٧٤  الشركات الزميلة اVخرى

      ا!ستثمارات اVخرى

 (١٢٦)   (٤,٦٠٨)  رأو الخسائالمحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خXل اVرباح    

 ٤٣٦   (٥٧٦)  المتاحة للبيع   

 -   (٢,٩٣٨)  المحتفظ بھا لتاريخ ا!ستحقاق   

  (٦,٤٤٨)   (٤,٠٢٥) 

  
  

  السھم / (خسارة) يةربح .١٥
  

سuبتمبر  ٣٠(  	��,�	الفترة العائدة لحاملي اVسuھم فuي الشuركة اVم والبuالغ )ةخسارربح /(اVساسي باستخدام صافي  (خسارة) السھم/  يةربح تم احتساب

  ).١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠ : ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠( ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠على المتوسط المرجح لعدد اVسھم العادية القائمة والبالغ مقسومة  ))���( : ٢٠١٣

  

نظuرا لعuدم إصuدار الشuركة Vيuة أدوات لھuا تuأثير  ٢٠١٣ سuبتمبر ٣٠و  ٢٠١٤ سuبتمبر ٣٠! يوجد فرق بين ربحية السھم اVساسي و المخفuض كمuا فuي 

  حالة تنفيذھا. على ربحية السھم في

 
  المعامcت مع اJطراف ذات العcقة .١٦

  

تم تعريفھuا بأنھuا ذات عXقuة. تتمثuل اVطuراف ذات العXقuة فuي المسuاھمين الرئيسuيين، أعضuاء  تجري المجموعة معامXت مختلفة مع شركات ومؤسسات

  .  من قبل ھذه ا!طراف مجلس ا�دارة و المدراء و اVفراد المقربين لھم و الشركات التابعة لھم، شركات مملوكة أو مدارة ومتحكم فيھا

  

  فيھا:لغ المدرجة فيما يلي أھم اVرصدة مع أطراف ذات عXقة والمبا

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        خرىاVمدينة الرصدة اVذمم وال

 ١٠٧   ٣٥٤  شركات زميلة   

 ١٦٩   ٢٢٠  أطراف أخرى ذات عXقة   

 ٢٣٨   ١٠٦  كبار موظفي ا�دارة العليا   

  

       قروض وسلفيات

 ١٣,٦٤٦   ١٢,٥٤٦  شركات زميلة   

       

 ٢١١,٩٠٨   ٢٣٣,٢٢٥  في صناديق ُمدارة من شعاع استثمارات

  ٢٢٦,٠٦٨   ٢٤٦,٤٥١ 

  

  ية فوائد عليھا.تعكس السلفيات لموظفي ا�دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الموظفين حيث ! يتم تحميل أ

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        الذمم واVرصدة الدائنة اVخرى

 ٣,٦٣٢      -      أطراف أخرى ذات عXقة   
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 ��

  تتمة - المعامcت مع اJطراف ذات العcقة .١٦
  

  كما يلي: مرحلي الموحدال الدخل تم إدراج المعامXت مع اVطراف ذات العXقة في بيان

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

      صناديق مدارة من شعاع في) استثمارات خسائر( أرباح /

 (٧,٧١٠)   (٧٢٦)  شركات زميلة   

 ٣٥,٣٧٥   ٣٩,٨٤٠  أطراف أخرى ذات عXقة   

      إيرادات رسوم وعمو!ت

 ١,٦٥٠   ٢,٩٨٨  أطراف أخرى ذات عXقة   

  ٢٩,٣١٥   ٤٢,١٠٢ 

  
  تعويضات كبار موظفي ا�دارة العليا ھي كما يلي:

  
  

  
  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
  أشھر) ٩(  

  غير مدققة

  أشھر) ٩(  

  غير مدققة
      

 (١٦,٨٤٩)   (١٥,٥٦٨)  قصيرة اVجل نافعرواتب وم

 (٧,٠٥٢)   (٤,٨١٦)  دفعات مسددة باVسھم

  (٢٠,٣٨٤)   (٢٣,٩٠١)  

  
  

  المعلومات القطاعية  .١٧
  

  .قطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحدات اVعمال خمسVغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 
 

 ماليuا سuوقاً عشuر  أربعة تغطي اVسھم منتجاتا!ئتمان.  وأسواقوالدخل الثابت  ا�قليمية، اVسھم في والصناديق ا!ستثمارية المحافظ تدير ادارة اJصول:

 دارةشuعاع � وتuدير. العربيuة و الخليجيuة اVسuھم أسuواق في لXستثمار واVجانب ا�قليميين للمستثمرين استثمار بوابات اVصول �دارة شعاع تقدم. إقليمياً 

 أيضuا وتuديرأساليب إداريuة نشuطة و غيuر نشuطة.  باستخدام ا!ستثمار وصناديق ا�سXمية الشريعة مع المتوافقة والمحافظ التقليدية الملكية حقوق اVصول

 فuرصالجذابuة و ا�قليميuة ا!ئتمانيuة ا!سuتثمارات إلuى الوصuول تuوفر التuي اVصuول إدارة منتجuات بتطuوير تقuوم لXئتمان شعاع. الخاصة اVسھم صناديق

  .العالية المالية المXءة ذوي والمستثمرين الخاصة والعائXت ،المتمرسة ا!ستثماريةللمؤسسات ا�قراض 
  

تقuuدم استشuuارات ماليuuة للشuuركات، وخuuدمات ا!كتتابuuات الخاصuuة وا!كتتابuuات العامuuة فuuي اVسuuھم والسuuندات والمبيعuuات التجاريuuة،  اPسuuتثمارات المصuuرفية:

 الخuدمات Xئتمuانل شuعاع تuوفر ،إلuى ذلuك با�ضافةو  وعمليات الدمج وا!ستحواذ والتفكيك والفصل، با�ضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.

  .العائلية والشركات ا�قليمية الشركات من للعمXءالتمويل  وحلول مبتكرةال ةالسيول وتوفير ھيكلةال ذلك في بما الديونب المتعلقة ا!ستشارية
  

Jل  توفر :سواق الماليةاXعاع  الوصول ل}سواق العالميةخدمات البيع والمتاجرة من خuء شXات لقاعدة عمuن المؤسسuتثماريةمuة  ا!سuءة الماليXuذوي الم

 خuuارج المشuuتقات عuuن فضXuu اVوليuuة صuuداراتوا! الثابuuت، لوالuuدخ العالميuuة اVسuuھم إلuuى الوصuuول العمXuuءيسuuتطيع  يuuةالمال سuuواقاV خXuuل مuuن. العاليuuة

 تغطيuuة تنuuتج التuuي ا!سuuتثمار بحuuوث يuuةالمال سuuواقاV سuuمق واكuuبيو. والدوليuuة المحليuuة المقابلuuة اVطuuراف مuuن واسuuعة شuuبكة خXuuل مuuن والسuuيولة البورصuuة،

 و المتحuuدة العربيuuة ا�مuuارات دولuuة فuuي اVسuuھم علuuى التركيuuز مuuع الخليجuuي التعuuاون مجلuuس دول أنحuuاء جميuuع فuuي المدرجuuة لشuuركاتل القطاعيuuة اVبحuuاث

  .السعودية
  

، وتنشط بصورة أساسية في مجال ا�قuراض المuدعوم باVصuول، مuع التركيuز أقساط الخليج"شركة و" للتمويل"الخليج شركة تعمل تحت مظلة " التمويل:

  بشكل رئيسي على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

  

لمجموعuuة. ان جميuuع تuuدير تطuuورات الشuuركة المسuuتقبلية وتشuuرف علuuى جميuuع الضuuوابط النقديuuة ونفقuuات الخuuدمات المشuuتركة المرتبطuuة با اPدارة الرئيسuuية

العمليuات، الخزينuة، ا!ستثمارات في الشركات التابعة تدخل ضمن ھuذا القسuم الuذي يتضuمن أيضuاً اسuتراتيجية تنميuة اVعمuال التجاريuة، القانونيuة، الماليuة، 

 ادارة المخاطر، العXقات مع المستثمرين، التسويق وا!تصا!ت، الموارد البشرية.
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تقيuuيم أداء  تقuuوم ا�دارة بمراقبuuة النتuuائج التشuuغيلية للقطاعuuات التشuuغيلية بصuuورة منفصuuلة !تخuuاذ القuuرارات بخصuuوص توزيuuع المصuuادر وتقيuuيم اVداء. يuuتم

 القطاعات استناداً إلى اVرباح أو الخسائر التشغيلية.

  
   الجداول التالية المعلومات المالية الموحدة بخصوص قطاعات اVعمال الخاصة بالمجموعة. تعرض

  

  
   ٢٠١٤سبتمبر ٣٠ الى  ٢٠١٤يناير ١من 

  أشھر) غير مدققة ٩(

  ادارة  

  اPصول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  أسواق مالية  مصرفية

  ٩٤,٧٢٩  ٣,٠٠٣  ٨٩,٩٦٩  ١,٥٣٨   -      ٢١٩  إيرادات الفوائد

  ٥٤,٢٠٤  ٥٣٢  ٧,٢٨٦  ٨,٥٦٩  ١٧,٣٨٤   ٢٠,٤٣٣  صافي إيرادات الرسوم والعموPت

  (٣)  ٢١   -      (٢٤)   -      -      تداول )خسارةربح / (

في صناديق  استثماراتأرباح من 

  ٣٩,١١٤  ٣٩,١١٤   -       -       -      -      صافي - مدارة من شعاع

  ١٨٨,٠٤٤  ٤٢,٦٧٠  ٩٧,٢٥٥  ١٠,٠٨٣  ١٧,٣٨٤  ٢٠,٦٥٢  مجموع اBيرادات

              

  (١١٢,٦٥٠)  (٥٩,٢٢٧)  (٣٣,٩٠٦)  (٦,٦٢٣)  (٨,٥٧٠)  (٤,٣٢٤)  إدارية وعمومية مصاريف

  (١٠,٦٩٣)  -      (١٠,١٧٥)  -      (٥١٨)   -      مصاريف الفوائد

  )٥,٣٩٧(  )١,٤٩٧(  )٣,٨٩١(  )٩(   -       -      استھcكات

  )١٢,١٨٠(  ٥,٠٥٢  )٢٥,٢١٨(  ٢,٤٢٦  ٥,٥٦٠   -      صافي - مخصصات

  )١٤٠,٩٢٠(  )٥٥,٦٧٢(  )٧٣,١٩٠(  )٤,٢٠٦(  (٣,٥٢٨)   )٤,٣٢٤(  مصاريفمجموع ال

              

صافي الربح / (الخسارة) قبل الخسائر 

  اJخرى اPستثماراتمن 
٤٧,١٢٤  )١٣,٠٠٢(  ٢٤,٠٦٥  ٥,٨٧٧  ١٣,٨٥٦  ١٦,٣٢٨  

              
  ) ٦,٤٤٨(  ) ٦,٤٤٨(   -       -       -       -      اJخرى  اPستثماراتالخسائر من 

              
  ٤٠,٦٧٦  )١٩,٤٥٠(  ٢٤,٠٦٥  ٥,٨٧٧  ١٣,٨٥٦  ١٦,٣٢٨  لفترةل )ةخسارال/ ( ربحال

              
                :إلىالعائدة 

  ٤٠,٦٧٤  )١٩,٤٦١(  ٢٤,٠٦٥  ٥,٨٨٦  ١٣,٨٥٦  ١٦,٣٢٨  مساھمي الشركة اJم

  ٢  ١١   -       (٩)   -      -      مسيطرة غير اJطراف

  ٤٠,٦٧٦  )١٩,٤٥٠(  ٢٤,٠٦٥  ٥,٨٧٧  ١٣,٨٥٦  ١٦,٣٢٨  

  

 غير مدققة ٢٠١٤سبتمبر ٣٠  

  
  إدارة

  اPصول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  أسواق مالية  مصرفية

  ١,٤٩٨,٦٨٢  ٥٤٣,٥٠٨  ٩١٨,٠٣٢  ٢٢,٤٧١  ٧٩٠  ١٣,٨٨١  الموجودات

  ٣٣٨,٢١٣  ٩١,٤٦٤  ٢٤٤,٨٣٠  ١,٤٢٧   -  ٤٩٢  المطلوبات
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   ٢٠١٣سبتمبر ٣٠ الى  ٢٠١٣ يناير ١من 

  أشھر) غير مدققة ٩(

  ادارة  

  ا!صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  مالية أسواق  مصرفية

  ٧٦,٩١٦  ٤,٧٦٨  ٧٠,٩٢٧  ٧٦١  ٢٩٦  ١٦٤  إيرادات الفوائد

  ٢٨,٢٩٤  ٣٣٤  ٢,٩٣٤  ٥,١٥٥  ٤,٧٦٣  ١٥,١٠٨  صافي الرسوم والعمو!ت

   ١,٤١٧  ٥٠٢   -      ٩١٥   -      -     / (خسارة) تداول ربح

في صناديق  استثماراتمن  أرباح

  ٢٧,٦٦٥  ٢٧,٦٦٥   -      -      -      -     صافي -   مدارة من شعاع

  ١٣٤,٢٩٢  ٣٣,٢٦٩  ٧٣,٨٦١  ٦,٨٣١  ٥,٠٥٩  ١٥,٢٧٢  مجموع ا�يرادات

              

  )١١٣,٠٦٢(  )٥٧,١٣١(  )٣٦,٦٦٧(  )٧,٧٤١(  )٥,٣٩٠(   )٦,١٣٣(  مصاريف إدارية وعمومية

  )٦,٠٣١(  )١١٨(  )٥,٩١٣(   -      -      -     مصاريف الفوائد

  )٤,٤٠١(  )١,٥٢٠(  )٢,٨٤٥(  ) ٣٦(   -      -     استھXكات

  (٧,٧٢٤)  ٧,٠٠٨  )٢٠,٨٩٣(   ٥,٨٠٩  ٣٥٢    -     صافي -  مخصصات

  )١٣١,٢١٨(  )٥١,٧٦١(  )٦٦,٣١٨(  )١,٩٦٨(  )٥,٠٣٨(   )٦,١٣٣(  مصاريفمجموع ال

              

الخسائر  قبل (الخسارة)/ الربحصافي 

  اVخرى ا!ستثماراتمن 
 ٣,٠٧٤  )١٨,٤٩٢(  ٧,٥٤٣  ٤,٨٦٣  ٢١   ٩,١٣٩  

              
  )٤,٠٢٥(  ) ٤,٠٢٥(   -      -      -      -     اVخرى  ا!ستثمارات من الخسائر

              
  )٩٥١(  )٢٢,٥١٧(  ٧,٥٤٣  ٤,٨٦٣  ٢١  ٩,١٣٩   لفترةلخسارة) الربح  /(ال

                

              :إلىالعائدة 

  )٩٥٩(  )٢٢,٥٢٨(  ٧,٥٤٣  ٤,٨٦٦  ٢١    ٩,١٣٩   مساھمي الشركة اVم

  ٨   ١١    -     (٣)  -     -     اVطراف غير المسيطرة

   ٩٥١(  )٢٢,٥١٧(  ٧,٥٤٣  ٤,٨٦٣  ٢١    ٩,١٣٩(  

  مدققة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  
  إدارة

  ا!صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  مالية أسواق  مصرفية

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

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

  

  ناتج من عمXء خارجيين فقط. ھوا�يراد المدرج أعXه  إن

  .المجموعة سياسات مع تتفق التشغيلية القطاعات لكافة المحاسبية السياسات أن

  .تتطابق مع التغييرات في التقارير الداخلية ل�دارة حتى ٢٠١٣ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في  تم

   



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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 ��

  التقسيم الجغرافي .١٨

  

قبل اVخذ في ا!عتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية موجودات المجموعة، 

  التالية :

  

اPمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

  الخليجيالتعاون 

  اJخرى

الشرق اJوسط 

  وشمال إفريقيا

  اJخرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى


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


   -   ���   ���,�   ���,��   ذمم وأرصدة مدينة أخرى,	��   -   ��,���  
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  اPستحقاقسجل  .١٩
  

المحuدد علuى أسuاس الفتuرة المتبقيuة لغايuة تuاريخ ا!سuتحقاق التعاقuدي.  ٢٠١٤ سuبتمبر ٣٠والمطلوبات كما في  يلخص الجدول التالي استحقاق الموجودات

  تعاقدي (*)، قامت ا�دارة بتقدير تاريخ ا!ستحقاق بناء على سيولة اVصل ونية ا�دارة. استحقاقلموجودات التي ليس لديھا تاريخ بالنسبة ل

  

  

  أقل من

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع 
جزئي أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات

  ٢٢١,٧٩٥     -   ٢,٩٨٠   ٢١٨,٨١٥   ٢١,٥٠٠   ١٩٧,٣١٥   نقد وودائع لدى البنوك

  ٢٥,٢٢٦     -   ٢,٦٩٥   ٢٢,٥٣١   ٦,٣١٢   ١٦,٢١٩   ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ٨٣٩,٨٥٦     -   ٤٧٦,٨٦٥   ٣٦٢,٩٩١   ٢٢٦,٤٤٢   ١٣٦,٥٤٩   تمويلي ايجار وعقودقروض وسلفيات 

  ٢٣٣,٢٢٥     -   ١٧٠,٨٢٦   ٦٢,٣٩٩   ٦٢,٣٩٩     -   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  ٦٦,٥٠٣     -   ٥٦,٤٩٣   ١٠,٠١٠   ١٠,٠١٠     -   استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  ٢٨,١٢٨     -   ٣,٢٣٢   ٢٤,٨٩٦   ٢١,٧٢٠   ٣,١٧٦   استثمارات أخرى*

  ٤٩,٨٣٨     -   ٤٩,٨٣٨     -     -     -   *ممتلكات ومعدات

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

  ١,٤٩٨,٦٨٢   ٣٤,١١١   ٧٦٢,٩٢٩   ٧٠١,٦٤٢   ٣٤٨,٣٨٣   ٣٥٣,٢٥٩   مجموع الموجودات

  ٢١٩,٨٢٦     -   ٥٨,٤٠١   ١٦١,٤٢٥   ٨٠,٠٨١   ٨١,٣٤٤   دائنة بنوك

  ١١٨,٣٨٧     -   ٥,٩٦٢   ١١٢,٤٢٥   ٤١,١٦٧   ٧١,٢٥٨   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  ١,١٦٠,٤٦٩   ١,١٦٠,٤٦٩     -     -     -     -   حقوق الملكية

  ١,٤٩٨,٦٨٢   ١,١٦٠,٤٦٩   ٦٤,٣٦٣   ٢٧٣,٨٥٠   ١٢١,٢٤٨   ١٥٢,٦٠٢   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    -  (١,١٢٦,٣٥٨)   ٦٩٨,٥٦٦   ٤٢٧,٧٩٢   ٢٢٧,١٣٥   ٢٠٠,٦٥٧   صافي الفجوة في السيولة 

  في السيولة التراكمية اجمالي الفجوة 
 ٤٢٧,٧٩٢   ٤٢٧,٧٩٢   ٢٠٠,٦٥٧  

 

١,١٢٦,٣٥٨ 
 -     

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠للفترة المنتھية في 

  

 دراھم ا�مارات العربية المتحدة) (العملة: آ!ف 

  

 ��

  والمطلوبات المحتملةاPلتزامات  .٢٠
  

  ا!لتزامات والمطلوبات المحتملة القائمة التالية: المجموعةكان لدى 

  

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ٩,٩٢٠    ٢,٠٥١  مطلوبات محتملة

        

  .إلى مطلوبات ھاتحول غير المتوقعومن  مصدرة ضماناتاعتمادات مستندية وعلى بشكل رئيسي تحتوي المطلوبات المحتملة 

        

  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        التزامات

  ٦٩,٤٠٣    ٦٧,١٩٩  مدارة من شعاع استثمارصناديق 

 -   ١٠,٨٣٥  أخرى

  ٦٩,٤٠٣   ٧٨,٠٣٤ 

  

 

 مشتقات اPدوات المالية .٢١
 

  مدققة ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  غير مدققة ٢٠١٤سبتمبر ٣٠  

  

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 اJسمية

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 اVسمية

 ٦٤,٦٩٠  (١١٢) ١١٢ ٢٧,٦٣٠  )٧٢٢( ٧٢٢  اVرباح أو الخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خXل 

                                                                                            
 

" بالترتيuب. تuم تنفيuذ ھuذه ذمuم وأرصuدة دائنuة أخuرى " و"ذمم وأرصuدة مدينuة أخuرى " المالية بالقيمة العادلة الموجبة والسالبة تم تسجيلھا ضمن المشتقات
  الصفقات حسب طلب عمXء المجموعة على أساس متعاقب.

 

  مدارة نيابة عن عمcءأموال  .٢٢

  

Xuuول العمuuوال و أصuuدار أمuuدة. تuuة المتحuuارات العربيuuم�ء إن المجموعuuة مرخصuuة للعمuuل كشuuركة خuuدمات ماليuuة وفقuuاً Vنظمuuة المصuuرف المركuuزي لدولuuة ا

بصفة الوكالة وبدون مسuؤولية علuى المجموعuة. تعتبuر ھuذه ) درھممليار  ٣,٢ :  ٢٠١٣ديسمبر ٣١(  ٢٠١٤سبتمبر ٣٠مليار درھم كما في  ٣,٨ والبالغة

  اVموال بنود خارج الميزانية العمومية و! تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.

 

  


