
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

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

  أشھر المنتھية  ستةلفترة الو تقرير المراجعة 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

  
  

  







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد بيان الدخل

  ٢٠١٤ يونيو 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 أبريل ١ 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  إلى يناير١ 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(

 غير مدققة

  إلى أبريل ١ 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(

  غير مدققة

 

  ٤٧,٦٠٧  ٢٥,١٨٧  ٦٢,٦٨٣  ٣١,٩٨٨  إيرادات الفوائد

  ١٦,٤٠٤  ٩,٦٩٤  ٣٤,٨٠٥  ١٩,٠٤٢  صافي الرسوم و العمو"ت

 (٣١) (٣١) (٤١) (٢)  / (خسارة) تداول ربح

أرباح من استثمارات في صناديق مدارة من 
  صافي -   شعاع

١٥,٥٤٠  ٨,٥٠٤  ١٨,٧٦٦  ١,٠٠١ ١٣  

  ————  ————  ————  ————  

   ٧٩,٥٢٠   ٤٣,٣٥٤  ١١٦,٢١٣ ٥٢,٠٢٩  مجموع اAيرادات

  ————  ————  ————  ————  

            

 (٧٥,٦٢٠) (٣٧,٩٤٣) (٧٣,٤٠٥) (٣٤,٥٤٣)  إدارية و عمومية اريفمص

 (٣,٢٩٦) (١,٥٨٤) (٧,٦١٣) (٣,٤٣٦)  الفوائد اريفمص

 (٢,٧١٥) (١,٤٤٣) (٣,٢٨٦) (١,٥٩٨)  استھ[كات

  ١,٢٣٦ (٢٧٣) (١٠,٧٣٠) (٧,٧٣٩)  صافي - مخصصات

  ————  ————  ————  ————  

  (٨٠,٣٩٥)  (٤١,٢٤٣) (٩٥,٠٣٤) (٤٧,٣١٦)  اريفالمصمجموع 

  ————  ————  ————  ————  

  قبل  / (الخسارة) الربح صافي

 من اQستثمارات اLخرى )الخسائر( اLرباح /
 (٨٧٥)  ٢,١١١  ٢١,١٧٩  ٤,٧١٣ 

(الخسائر)  من ا"ستثمارات  / ا"رباح
 ا]خرى بما فيھا  شركات زميلة أخرى

(٣,٦٩٩) (٧٨٥) (٦,٧٤٣)  ١,٤٧٢ ١٤ 

  ————  ————  ————  ————  

  (٤,٥٧٤)  ١,٣٢٦  ١٤,٤٣٦  ٦,١٨٥  للفترة )الخسارةالربح / (

  ══════  ═════  ══════  ══════  

            العائدة إلى:

 (٤,٥٧٧)  ١,٣٢٥  ١٤,٤٣٢  ٦,١٨٩  مساھمي الشركة ا]م 

  ٣  ١  ٤ (٤)  ا]طراف غير المسيطرة

  ————  ————  ————  ————  

   (٤,٥٧٤)  ١,٣٢٦  ١٤,٤٣٦  ٦,١٨٥  

  ══════  ═════  ══════  ══════  

            

  (٠٫٠٠٤)   ٠٫٠٠١  ٠٫٠١٤  ٠٫٠٠٦ ١٥ للسھم (بالدرھم) )الخسارة( / الربح

  ══════  ═════  ══════  ══════  

  

     

     

     

      

    



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد الشامل بيان الدخل

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للفترة المنتھية في 

  

 ات العربية المتحدة)(العملة: آ"ف دراھم ا�مار

  

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

 � 

  
  

 

  

  إلى أبريل ١ 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  لىإ يناير١ 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(

 غير مدققة

  إلى أبريل ١ 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٣(

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(

  غير مدققة

     

  (٤,٥٧٤)  ١,٣٢٦  ١٤,٤٣٦  ٦,١٨٥ الفترة )ةخسارربح / (

     اLخرشامل ال الدخل

      الخسارة: البنود التي سيتم تصنيفھا "حقا ضمن الربح أو

     :من صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

  ١,٤٣١ (١٠٨)  ٥٦ (٥) ا]خرى ا"ستثمارات -

 (٥٣٦) (٤٤٣) - - حصة الدخل الشامل ا]خر من الشركات الزميلة

 (١٦) (٨)  ٨٠  ١٠  فروقات صرف ناتجة عن تحويل العمليات ا]جنبية

  ———— ———— ———— ———— 

  ٨٧٩ (٥٥٩)  ١٣٦  ٥  للفترة اVخر الشامل/(الخسارة)  الدخل

  ———— ———— ———— ———— 

 (٣,٦٩٥)  ٧٦٧  ١٤,٥٧٢  ٦,١٩٠ الشاملة للفترة) الخسارةالدخل / (إجمالي 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 

      إلى:العائدة 

 (٣,٦٩٨)  ٧٦٥ ١٤,٥٦٨  ٦,١٩٤  مساھمي الشركة ا]م

  ٣  ٢  ٤ (٤)  ا]طراف غير المسيطرة

  ———— ———— ———— ———— 

  (٣,٦٩٥)  ٧٦٧  ١٤,٥٧٢  ٦,١٩٠ 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 

  ٢٠١٤ يونيو 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 يناير ١

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(

  غير مدققة

  يناير إلى ١

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  أشھر) ٦(

  غير مدققة

 

  اLنشطة التشغيليةمن  ةالنقدي اتالتدفق  

(٤,٥٧٤) ١٤,٤٣٦   الفترة )خسارةربح /(

  :ــ تعدي[ت ل  

٢,٧١٥ ٣,٢٨٦   استھ[كات   

(١٥,٥٤٠) (١٨,٧٦٦)   في صناديق مدارة من شعاع استثماراتأرباح من   

٣,٦٩٩ ٦,٦٣٧   بما فيھا شركات زميلة أخرى  خسائر من استثمارات أخرى  

٣,١٨٧ ٣,٢١١   دفعات على أساس ا]سھم  

(١,٢٣٦) ١٠,٧٣٠   صافي - مخصصات  

                                            

(١١,٧٤٩) ١٩,٥٣٤    التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل ةالتشغيلي ةالنقدي اتتدفقال

    

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

(١,٧٨٤) ٧,٥٩٥   خرىا]مدينة الرصدة ا]ذمم والفي  / (الزيادة) النقص  

(١٦٧,٥٥١) ١١,٣٧١   تمويلياليجار ا�وعقود  سلفياتالقروض والفي   / (الزيادة) النقص  

(٩,٠٣٩) (٤٥١)   خرىا]دائنة الرصدة ا]ذمم والالنقص في   

(٢,٣٥٠) ٢٠,٠٠٠   ) الصناديق المدارة من شعاععلى / (ا"ستحواذ من حصلتصافي الم  

                                            

(١٩٢,٤٧٣) ٥٨,٠٤٩   اLنشطة التشغيلية )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 

                                            

  اLنشطة اQستثماريةمن  ةالنقدي اتالتدفق  

١٢,٢٩٩ ٧٣٩   حصل من استثمارات أخرى تصافي الم

٣,٧٢٠ ١٧,٩٢٦   من شركة زميلة رأسمالية توزيعات

- (٢١١)   ستحواذ على حصص أطراف غير مسيطرةا"

(٦,٥٠٠) ٦٤   ومعدات ممتلكات )شراءبيع / (صافي 

                                            

٩,٥١٩ ١٨,٥١٨   من اLنشطة اQستثماريةالناتج صافي النقد 

                                           

  التمويلية اLنشطةمن  ةالنقدي اتتدفقال   

٨٩١ (٤٠,٢٤٣)   لبنوك الدائنة االنقص في 

 - ٣,٥٩٠   عائدات بيع أسھم خزينة

                                           

٨٩١ (٣٦,٦٥٣)   اLنشطة التمويلية ) / الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

                                           

    

(١٨٢,٠٦٣) ٣٩,٩١٤   في النقد وما يعادله )النقصالزيادة / (

  
٢   ةتحويل عم[ت أجنبي )٨(

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

                                           

٢٤١,٢٥٦ ٢٢٩,٣٧٧   النقد وما يعادله في نھاية الفترة

                                              



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

  ٢٠١٤ يونيو 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 اLم    

  المجموع 

حقوق 
أطراف غير 

  المجموع   مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
  عم[ت

احتياطي 
إعادة تقييم 
  ا"ستثمارات

خسائر 
  احتياطي قانوني  متراكمة

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

                      

  (مدققة) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠٠  (١٤,٤٥٨)  (٨٦,٦٠٣)  ١٩٧,٩٩٤  (٥٧,٥٨٧)   ١,٠٨٠  (٣٠٢)   ١,١٠٥,١٢٤   ٥١٨   ١,١٠٥,٦٤٢

  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة   -     -     -     -    (٤,٥٧٧)  ٨٩٥  (١٦)  (٣,٦٩٨)  ٣  (٣,٦٩٥)

  أساس ا]سھم ىعلدفعات    -     -     -     -     ٣,١٨٧   -     -     ٣,١٨٧   -     ٣,١٨٧

   (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠٠  (١٤,٤٥٨)  (٨٦,٦٠٣)  ١٩٧,٩٩٤  (٥٨,٩٧٧)  ١,٩٧٥  (٣١٨)   ١,١٠٤,٦١٣  ٥٢١   ١,١٠٥,١٣٤

  
  

  

  حقوق ملكية مساھمي الشركة اLم  

 المجموع 

حقوق 
أطراف غير 

 المجموع  مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 عم[ت

احتياطي 
م إعادة تقيي

 ا"ستثمارات
خسائر 
 احتياطي قانوني متراكمة

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

           

  (مدققة) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠٠  (١٤,٤٥٨)  (٩٥,٧٧٢)  ١٩٨,٢٧٧  (٤١,٩٦٥)  ٢,١٤٠  (٣٠٩)  ١,١١٢,٩١٣   ٥٣٩   ١,١١٣,٤٥٢

الشامل للفترة دخلإجمالي ال   -     -     -     -    ١٤,٤٣٢    ٥٦  ٨٠  ١٤,٥٦٨   ٤  ١٤,٥٧٢  

ا]سھمأساس  علىدفعات    -     -     -     -    ٣,٢١١   -     -    ٣,٢١١   -    ٣,٢١١  

 ا"ستحواذ على حصص أطراف غير مسيطرة   -     -     -     -     -     -     -     -   (٣١٧) (٣١٧)
  للموظفين ا]جل طويلة الحوافز برنامجأسھم  صاف الحركة في   -     -     ٥٨,٨٧٦   -    (٥٨,٨٧٦)   -     -     -     -     -  

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

   (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠الرصيد كما في   ١,٠٦٥,٠٠٠٠  -   (٣٦,٨٩٦)  ١٩٨,٢٧٧  (٩٤,٠٦٦)  ٢,١٩٦  (٢٢٩)  ١,١٣٤,٢٨٢  ٢٢٦  ١,١٣٤,٥٠٨

  

  



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

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �

  اتنشاطالانوني والوضع الق .١
  

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

، دبvvي، ٣١٠٤٥ھvvو ص. ب (وتعدي[تvvه). إن العنvvوان المسvvجل للشvvركة  ١٩٨٤لسvvنة  ٨ووفقvvاً للقvvانون ا"تحvvادي رقvvم  ١٩٧٩إبريvvل  ٢٥الصvvادر بتvvاريخ 

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

لماليvة الشركة مرخصة من المصرف المركزي لدولة ا�مارات العربية المتحدة لمزاولة أعمال ا"ستثمارات المالية وأعمvال ا"ستشvارات المصvرفية وا إن

 المصvvرفبقvvرار مجلvvس إدارة  عمvv[وأعمvvال الوسvvاطة الماليvvة والنقديvvة  ٩٤/٨/١٦٤المركvvزي رقvvم  المصvvرفبقvvرار مجلvvس إدارة  عمvv[وا"سvvتثمارية 

   . ٩٥/٥/١٢٦المركزي رقم 
  

ار فvي الvدول العربيvة بصvورة وشركاتھا التابعة ("المجموعة") نشvاطات اسvتثمارية وماليvة اسvتراتيجية متنوعvة مvع التركيvز علvى ا"سvتثم تمارس الشركة

  قة.عامة ودولة ا�مارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وھي نشطة في أسواق المال العامة والخاصة في المنط
  

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

  اط الرئيسيالنش  بلد التأسـيـس  اQســــــم

  الحصة كما في

 يونيو 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  ت العربية المتحدةا�مارا  شعاع كابيتال الدولية المحدودة
,
  

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

  إدارة ا]صول
����,�  �	

,
  


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

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


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

  �,���  �,���  استشارات  ا]ردن  ذ.م.مل[ستشارات ا"قتصادية آسيا 
  
. ومvع ھvذا ا"سvvتحواذ، ٢١١ابيتvال العربيvة السvعودية مقابvل مبلvغ فvي شvركة شvعاع ك ٠٫٤٪اسvتحوذت الشvركة علvى حصvة إضvافية تبلvغ الفتvرة،  خv[ل* 

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

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

رس فيھvا غالبيvة تظھر المعلومات المالية المرحليvة المvوجزة الموحvدة للمجموعvة بvأ"ف الvدرھم ا�مvاراتي حيvث أنvه البلvد التvي تقvع فيھvا الشvركة ا]م وتُمvا
  أعمال المجموعة .

  
دا إعادة تقييم بعض ا]دوات الماليvة والتvي تvم إظھارھvا وفقvاً تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلك فيما ع

  العادلة.للقيمة 
  

يvvة المvvوجزة إن السياسvvات المحاسvvبية المتبعvvة وطvvرق المحاسvvبة و التقvvديرات المحاسvvبية الھامvvة و مصvvادر عvvدم التأكvvد فvvي إعvvداد المعلومvvات الماليvvة المرحل
فيمvا عvدا اعتمvاد  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للســـنة المنتھية في  بياناتالإتباعھا في إعداد  الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم

لم يvؤد تطبيvق ھvذه المعvايير والتفسvيرات إلvى تvأثيرات كبيvرة فvي المبvالغ المسvجلة  ، المفصلة أدناه.٢٠١٤يناير  ١المعايير والتفسيرات الجديدة اعتبارا من 
  .ن السنة الحالية والسنوات السابقةع
  

    ا]دوات الماليةعرض ٣٢ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي[ت على  ٣٢رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

  لقابلة للتحصيل القيمة ا إفصاحاتقيمة ا]صول:  انخفاض ٣٦ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي[ت على  ٣٦رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

 المشتقات استبدال ،والقياس ا"عتراف: المالية ا]دوات ٣٩ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي[ت على  ٣٩رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

   التحوط محاسبة استمراريةو

  ،١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  ا"ستثمارية الكيانات بشأن توجيھات  و١٢) رقم IFRS(المعيار الدولي للتقارير المالية  

    ٢٧رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي  
  

تتوقvع المجموعvة أن  لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتي تم إصدارھا ولم تصvبح سvارية التطبيvق بعvد.

تطبيق ھذه المعايير قد يكvون لvه تvأثير جvوھري علvى المبvالغ إن  لتطبيقھا،ي البيانات المالية الموحدة للمجموعة في السنة ا]ولى يتم تطبيق ھذه التعدي[ت ف

نتھvاء حتvى يvتم ا" المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فمن غير الممكن عمليا تقديم تقدير معقول بشvأن ذلvك التvأثير

  من مراجعة مفصلة.
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  تتمة - السياسات المحاسبية الھامة .٢
  

بvالرجوع للبيانvات الماليvة  قراءتھvاويجvب  موحدةلبيانات مالية سنوية  المطلوبةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة " تتضمن كافة المعلومات  إن

" تvدل بالضvرورة  ٢٠١٤ يونيvو ٣٠أشvھر المنتھيvة فvي  لسvتةل المالية النتائج فإن لذلك، ةإضاف. ٢٠١٣ديسمـبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

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

الموحvدة المدققvة كمvا فvي وللسvنة المنتھيvة فvي  أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا�فصاح عنھا في البيانات المالية

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

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

 .٢٠١٣ يونيو ٣٠ و ٢٠١٤ يونيو ٣٠ في المنتھية أشھر ةستال لفترات دالموح المرحلي الدخل بيان في طبيعة موسمية وذ دخل أي تسجيل يتم لم
  
 
  القيمة العادلة لcدوات المالية .٣

  

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

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

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

 مكن م[حظتھا في السوق.: أساليب تستخدم مدخ[ت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي " تستند على بيانات ي ٣الصنف  - 
  

  المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تصنيفھا : ل|صوليبين الجدول التالي تحلي[ 
 

  ٢٠١٤ يونيو  ٣٠  
  )غير مدققة (

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

  ��	 ,���  -  ��	,���  -  را]رباح و الخسائ مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل

      استثمارات أخرى


   ���,	  ٣٠٤  ا]رباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل,��
    �,���  

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

  ٣٠٤  ��
,	��   	�,���   �
�,���  

    

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 
  )مدققة (

  وعالمجم  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 ١٤٥,٨٠٧ - ١٤٥,٨٠٧ -  ا]رباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل

      استثمارات أخرى

 ١٤,٥٥١ ١٢,٢٣٣ ٢,٣١٨ -  ا]رباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل

 ١٥,٣١٠ ١٥,٢٦٨ ٤٢ -  متاحة للبيع

  - ١٧٥,٦٦٨ ٢٧,٥٠١ ١٤٨,١٦٧ 

  

 اLصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة

vذه التقvمل ھvيم. تشvاليب التقيvتخدام أسvة باسvة العادلvب القيمvجيلھا حسvتم تسvي يvة التvدوات المالي|vة لvة العادلvد القيمvف لتحديvات فيما يلي وصvديرات افتراض
  ييم ا]دوات.المجموعة وھي افتراضات قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تق
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 �

  تتمة -القيمة العادلة لcدوات المالية   .٣
 

 مقيمة حسب القيمة العادلة من خ[ل ا]رباح والخسائر

vvيم تتضvvات تقيvvـطة أو تقنيvvـواق النشvvعار ا]سvvتعمال أسvvائر باسvvاح والخسvv[ل ا]ربvvن خvvة مvvة العادلvvب القيمvvة حسvvتثمارات المدرجvvيم ا"سvvتم تقيvvـات يvvمن بيان
مدرجة التي تستثمر في أصول ھvي بvدورھا مقيمvة علvى اسvاس  مدرجة وغير وأوراق مالية غير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة صناديقملحوظة و

 بيانvvات ملحوظvvة و غيvvر ملحوظvvة فvvي السvvوق. تتكvvون البيانvvات الملحوظvvة بالسvvوق مvvن أسvvعار تvvداول ا]سvvھم با]سvvواق النشvvطة ، أسvvعار صvvرف العمvv[ت

 لحركة في مؤشرات أسواق ا]سvھم. أمvا البيانvات غيvر الملحوظvة فتشvمل ا"فتراضvات المتعلقvة بvا]داء المvالي المتوقvع فvي المسvتقبل، ومعvد"تا]جنبية وا

  الخصم و السيولة في السوق.
  

  متاحة للبيع

تتكون من أسvھم مدرجvة وغيvر مدرجvة و ولتقييم أو التسعير تقنية اا]سعار المدرجة في ا]سواق النشطة وا"ستثمارات المالية المتاحة  للبيع باستخدام  تقيم
vوق. إن المvي السvة فvدخ[ت صناديق غير مدرجة في السوق. تقدر قيمة ھذه ا]صول باستخدام ا"سعار السوقية ومزيج من بيانات ملحوظة و غير ملحوظ

طر، وا"فتراضvvات ا"قتصvvادية المتعلقvvة بالصvvناعة والموقvvع غيvvر الملحوظvvة فvvي السvvوق تشvvمل افتراضvvات بخصvvوص ا]داء المvvالي المسvvتقبلي، والمخvvا
  الجغرافي للشركة المستثمر فيھا.

  

  من اLدوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  .٣إلى  ١من  بين ا]صناف لم يتم أي تحوي[تة، فترخ[ل ال
  

  :العادلةالتي يتم تسجيلھا حسب القيمة  ٣الصنف  في اليةل|رصدة ا"فتتاحية والختامية للموجودات الم تسوية التالييبين الجدول 
  

  مدققة غير) أشھرستة ( ٢٠١٤ يونيو ٣٠ يناير إلى ١  

  

  رصيد فيال

يناير ١ 

٢٠١٤  

  )خسارةربح/(

مدرجة ضمن 

  بيان الدخل

 )خسارة/(ربح

مدرجة ضمن 

الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  اLخر

تحويdت 

من/(إلى) 

  المستويات

 ٢و ١

  يالرصيد ف

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠

         استثمارات أخرى

مدرجة حسب القيمة العادلvة مvن 

 ٦,٩٩٦   - - - -    (٥,٢٣٧)   ١٢,٢٣٣   ا]رباح و الخسائر خ[ل


��)  -  ١٨ (٥٧٧)   ١٥,٢٦٨   متاحة للبيع) -   ١٤,٣١٣  

   ١٨  (٥,٨١٤)   ٢٧,٥٠١  -  (��
) -   ٢١,٣٠٩  
  
  

  مدققة غير) أشھرستة ( ٢٠١٣ يونيو ٣٠ يناير إلى ١  

  

  رصيد فيال

يناير  ١

٢٠١٣  

  /(خسارة) ربح

مدرجة ضمن 

  بيان الدخل

 /(خسارة) ربح

مدرجة ضمن 

الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  ا]خر

تحوي[ت 

من/(إلى) 

  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

  ٢٠١٣ يونيو٣٠ 

         استثمارات أخرى

مدرجة حسب القيمة العادلvة مvن 

 ١٣,٤٧٤      - - -   - ٢ ١٣,٤٧٢   سائرا]رباح و الخ خ[ل

١٥,١٠٣  ٢,٨٦٩ (�
�,	)  - ١,٥٠٢ ٤٣٦  ١١,٦٠٣  متاحة للبيع 

   ١,٥٠٢ ٤٣٨ ٢٥,٠٧٥ -  (	,�
�) ٢٨,٥٧٧ ٢,٨٦٩ 

 

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

  

  إلىيناير  ١

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠ 

  ة أشھر)ست(

  غير مدققة 

  يناير إلى ١

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

  (ستة أشھر)

  غير مدققة 

      استثمارات أخرى

 ٤٣٦    -   محققة أرباح

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

  (�,��)   ٤٣٨ 
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  تتمة -القيمة العادلة لcدوات المالية   .٣
  

  ٣يسية على القيمة العادلة لcصول المالية من الصنف تأثير تغيرات اQفتراضات الرئ

 باستخدام ا"فتراضات البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف ا]داة: ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة ل|دوات من الصنف 

 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  

  غير مدققة

  ٢٠١٣ يونيو٣٠   

  غير مدققة

القيمة   
  الدفترية

ات تأثير اQفتراض
  البديلة المعقولة

القيمة   
  الدفترية

تأثير ا"فتراضات 
 البديلة المعقولة

        استثمارات أخرى

 ٣,٣٦٩ ١٣,٤٧٤   ١,٧٤٩ ٦,٩٩٦   ا]رباح و الخسائر مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل

 ٣,٠٢١ ١٥,١٠٣   ٢,٨٦٣  ١٤,٣١٣   متاحة للبيع

   ٦,٣٩٠ ٢٨,٥٧٧   ٤,٦١٢  ٢١,٣٠٩ 

 

  يد ا"فتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخ[ت غير الملحوظة ا]ساسية على النحو التالي:من أجل تحد
  

  ٪. ٢٥سندات الدين: قامت المجموعة بتعديل احتما"ت التخلف عن السداد والخسارة من خ[ل زيادة وانخفاض القيمة العادلة ل|داة بنسبة  - 

الصناديق: قامت المجموعة بتعvديل افتراضvات معvدل السvيولة ضvمن مجموعvة مvن البvدائل المعقولvة الممكنvة. يختلvف  ا]سھم واستثمارات في  - 

  مدى تأثير التعديل حسب خصائص كل استثمار.

  " يوجد فرق جوھري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة ل|دوات المالية.

 
  ودائع لدى البنوك نقد و .٤

  

) مvع بنvك محلvي محvتفظ بھvا كضvمان مقابvل ٢١,٥٠٠ – ٢٠١٣ديسvمبر  ٣١( ٢١,٥٠٠الودائع لدى البنوك على ودائع ثابتvة قيمتھvا يشتمل مجموع النقد و

  .لدولة ا�مارات العربية المتحدة كفالة مقدمة للمصرف المركزي
  

  

  

  وعقود إيجار تمويلي سلفيات قروض و .٥
  

  يلي:مما  تمويليال يجارا� وعقودالسلفيات  تتكون القروض و

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        

 ٧٢٤,٧٥٧    ٦٧٦,١١٠  قروض وسلفيات

 ١٠٢,٩٨٤    ١٢١,٨٧٨   تمويلي إيجار عقود

 ٢٩,٠١٥    ٣١,٠٨٨   بھامش قروض

  ٨٥٦,٧٥٦    ٨٢٩,٠٧٦  
  

  قروض وسلفيات )أ 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

 مدققة   غير مدققة  

      

  ٧٨٩,٤١٢    ٧٢٦,٩٦٧  قروض و سلفياتإجمالي 

 (٥١,٦٠٣)    (٤٤,٥٠٣)   مخصص متراكم ل[نخفاض في القيمةناقص: 

 (١٣,٠٥٢)    (٦,٣٥٤)  فوائد معلقةناقص: 

  ٧٢٤,٧٥٧   ٦٧٦,١١٠ 
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  تتمة -وعقود إيجار تمويلي  سلفيات قروض و .٥
  

  

  تمويلي إيجار عقود )ب 
  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ٤٣,٠٨٣    ٦٠,٤٢٣  المتداول الجزء  – التمويلي ا"يجار لعقود المدينة الذمم

  ٦٠,١٠٦    ٦٢,٧١٥  المتداول غير الجزء  – التمويلي ا"يجار لعقود المدينة الذمم

  (٢٠٥)    (١,٢٦٠)  للتحصيل القابلة غير ا"يجار لدفعات مخصصاتناقص: 

  ١٠٢,٩٨٤    ١٢١,٨٧٨   

  

  بھامش قروض )ج 
  

  

السvندات تقدم المجموعة تسھي[ت لعم[ئھvا لغvرض المتvاجرة فvي ا]وراق الماليvة المتداولvة. إن ھvذه السvلفيات ذات طبيعvة قصvيرة ا]جvل وھvي مضvمونة ب
 – ٢٠١٣ديسvمبر  ٣١(٢٦٣,٦٩٨لvغ مب ٢٠١٤يونيvو  ٣٠وا]سھم المعنية التي ھي بعھدة المجموعة. بلغvت قيمvة ھvذه السvندات وا]سvھم المعنيvة كمvا فvي 

 ٣١( ٥٣,٩٣٥قvدره المتvراكم مبلvغ مخصvص ال بلغvت قيمvة، فتvرة).  يتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطى من الھوامش. كما فvي نھايvة ال١٥٧,٩٦٥

  ).٥٧,٥٧٥ – ٢٠١٣ديسمبر 

 

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٦
  

  

  مما يلي: ن شعاعصناديق مدارة متتألف ا"ستثمارات في 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  
        

 ١٤٥,٨٠٧   ١٤٤,٢٠٩  ا]رباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل 

 ٦٦,١٠١   ٦٦,٤٦٥  شركات زميلة

  ٢١١,٩٠٨    ٢١٠,٦٧٤ 
  
  

 الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خdل اLرباح أو 

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

 

  شركات زميلة

خاصvة ، مقفvل ومسvجل  اسvتثماراتوھvو صvندوق  ا]ول ال. بvي.) مvن صvندوق شvعاع للضvيافة  ٢٨٫٨٪:٢٠١٣ديسvمبر  ٣١( ٢٨٫٨٪تمتلك المجموعvة 
ودة معفاة في جvزر كايمvان. إن الھvدف الرئيسvي للصvندوق ھvو القيvام باسvتثمارات مباشvرة أو غيvر مباشvرة فvي مشvاريع تنميvة بوصفه شركة تضامنية محد

 اسvتثماراتجمvع الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا �دارة الفنادق في منطقvة الشvـرق ا]وسvـط وشvمال إفريقيvا. نتيجvة لت

وھvو صvندوق اسvتثمار (SSHFI) مvن صvندوق شvعاع السvعودية للضvيافة ) ٢٧٫٥٪: ٢٠١٣ديسvمبر  ٣١( ٢٧٫٥٪ة، بلغت حصvة المجموعvة غير مباشر
مملكvة مدار حسب قوانين ھيئة السوق المالية بالمملكة العربيvة السvعودية. الھvدف الرئيسvي لھvذا الصvندوق ھvو ا"سvتثمار فvي عقvارات الضvيافة فvي ال غلقم

  ودية لتحقيق نمو في رأس المال طويل ا]جل.العربية السع
  

خاصvة ، مقفvل  اسvتثماراتوھvو صvندوق  .بvي. ال ا"ول اوبرتشvونيتيز فرونتييvر ) مvن صvندوق٣٥٫٥٪ :٢٠١٣ديسvمبر  ٣١( ٣٧٫٣٪تمتلvك المجموعvة 
منطقvة ثمارات مباشvرة أو غيvر مباشvرة فvي ومسجل بصفته شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمvان. إن الھvدف الرئيسvي للصvندوق ھvو القيvام باسvت

  . إن القيمة المستردة لتلك الموجودات تم تحديدھا باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد تنزيل خسائر ا"نخفاض في القيمة. الشرق
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 (العملة: آ"ف دراھم ا�مارات العربية المتحدة) 

  

 	�

 
 استثمارات في شركات زميلة أخرى .٧

  
  

  تملك المجموعة ا"ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى:

  

  

  

  يونيو ٣٠

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة    

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

  ١٩,٧٩٧   -    استثمارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   

    ٨٩,١٠٠    ٦٩,٣٠٣  

  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

شvvركة محvvدودة المسvvؤولية مركزھvvا الشvvارقة، ا�مvvارات ندسvvة ذ.م.م وھvvي سvvيتي للھ) مvvن شvvركة ٤٠٫٠٪: ٢٠١٣ديسvvمبر  ٣١(٤٠٫٠٪تمتلvvك المجموعvvة 
 مخصvص تنزيvل بعvداسvتناداً إلvى حسvابات حقvوق الملكيvة  ا"سvتثمارالعربية المتحدة، وتقوم بأعمال المقاو"ت. تم تحديvد المبلvغ القابvل للتحصvيل مvن ھvذا 

  .القيمة في ا"نخفاض

  
  

  شركة سبتك القابضة المحدودة

الصvرف و الميvاهك مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان وقائمة بإمارة الشارقة، ا�مارات العربية المتحvدة، وتنشvط فvي مجvال شركة سبت
) ٤٩٫٠٪: ٢٠١٣ديسvمبر  ٣١( ٤٩٫٠٪ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعvة لھvا. تمتلvك المجموعvة حصvة تعvادل  الصحي

  .إلى حسابات حقوق الملكية استنادا ا"ستثمارالمبلغ القابل للتحصيل في ھذا  حديدتملكية شركة سبتك القابضة. تم  من
  

  

  أموال

ديسvvمبر  ٣١( ٤٦٫٧٪تمتلvvك كتوزيvvع نھvvائي مvvن عمليvvة تصvvفية الشvvركة. وقبvvل التصvvفية كvvان المجموعvvة  ٥٥٨٢١,خvv[ل الفتvvرة، اسvvتلمت المجموعvvة 
المصvرفي  ا"سvتثمارأموال وھي شvركة مسvاھمة قطريvة مقفلvة، مرخصvة مvن قبvل مصvرف قطvر المركvزي لمزاولvة أعمvال ن شركة ) م٤٦٫٧٪: ٢٠١٣

    وأنشطة إدارة ا]صول في قطر

 

  استثمارات أخرى .٨
  

  تتكون ا"ستثمارات ا]خرى مما يلي:

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        
 ١٤,٥٥١   ٩,٣٤٤  ا]رباح أو الخسائرحسب القيمة العادلة من خ[ل استثمارات مدرجة 

  ١٥,٣١٠   ١٤,٣٥٤  استثمارات متاحة للبيع

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

  ٣٦,٤٧٢   ٢٧,٣٧١  
  

  الخسائر أواLرباح استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خdل  )أ 
  

  مما يلي: الخسائر أوا]رباح حسب القيمة العادلة من خ[ل  تتكون ا"ستثمارات المدرجة

       

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  
        

  ٢,٢٥٩   ١,٩٩٢  صناديق استثمارية

  ٣٤   ٣٣١  استثمارات أسھم 

  ١٢,٢٥٨   ٧,٠٢١  ةثابت اتإيرادذات استثمارات 

  ١٤,٥٥١   ٩,٣٤٤  
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  تتمة - استثمارات أخرى .٨
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

  تتكون ا"ستثمارات المعّدة للبيع مما يلي:
  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

  ٢,٩١١   ٢,٩١٠  استثمارات أسھم

  ١٢,٣٩٩   ١١,٤٤٤  درجةمصناديق استثمارية غير 

  ١٥,٣١٠   ١٤,٣٥٤  
  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اQستحقاق )ج 
  

  ارات المحتفظ بھا لتاريخ ا"ستحقاق مما يلي:تتكون ا"ستثم

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

  ٦,٦١١   ٣,٦٧٣  استثمارات ذات إيرادات ثابتة
  

 

  دائنة بنوك .٩
  

[ت ا"ئتمانيvة المتفvق عليھvا مvع نشاط المجموعة ا"عتيvادي ضvمن نطvاق التسvھي من خ[لقروضاً تم الحصول عليھا من بنوك تجارية  البنوك الدائنة تمثل

  ھذه البنوك. 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

  ١٧٦,٥٩٨   ١٥٦,٥٥٧  قروض ]جل تستحق خ[ل أثنى عشر شھراً 

  ٨١,٥٨٣   ٦١,٣٨١  قروض ]جل تستحق بعد أكثر من أثنى عشر شھراً 

  ٢٥٨,١٨١    ٢١٧,٩٣٨  
  

 ٣٫٠٪مضافاً إليه نسبة معينة تتvراوح مvا بvين  EIBOR/SIBORالمقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر  يترتب على التسھي[ت المصرفية

  مليون يتم تجديدھا على أساس سنوي. ١٠٠ع[وة على ذلك تتضمن  التسھي[ت المصرفية أع[ه تسھي[ت بمبلغ  . ٤٫٨٪و
  

  ٦٣,٧٨٢تتعامvvvvvvvvvل معھvvvvvvvvvا علvvvvvvvvvى ضvvvvvvvvvمانات بنكيvvvvvvvvvة تبلvvvvvvvvvغ مvvvvvvvvvن البنvvvvvvvvvوك التvvvvvvvvvي  ٢٠١٤ يونيvvvvvvvvvو ٣٠حصvvvvvvvvvلت المجموعvvvvvvvvvة كمvvvvvvvvvا فvvvvvvvvvي 

إن ھذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجية مستخدمة ضمن البنوك والصرافات المالية فvي المنطقvة لتسvھيل النشvاطات. ). ٦٣,٧٨٢ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
 من ھذه الضمانات. جوھريةومن المتوقع عدم ظھور أي التزامات 

  

  أسھم الخزينة .١٠
  

  :٢٠١٤ يونيو ٣٠ة أسھم الخزينة التالية في تمتلك المجموع

  

  

  يونيو ٣٠

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة    

  ٣,٥٠٠,٠٠٠    -    عدد أسھم الخزينة

  % ٠,٣    -    نسبة أسھم الخزينة من إجمالي ا]سھم المصدرة

  ١٤٫٤٥٨    -    تكلفة أسھم الخزينة

  ٣٫٦٠٥    -    القيمة السوقية ]سھم الخزينة
  

  من بيع ا]سھم ضمن الخسائر المتراكمة. عائدالفرق بين التكلفة والتم تعديل درھم إماراتي.  ٣,٥٩٠مقابل  خزينةالتم بيع أسھم  الفترة خ[ل
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  برنامج الحوافز طويلة اLجل للموظفينأسھم  .١١
  

  :ھي كما يلي ٢٠١٤ يونيو ٣٠للموظفين في  الحوافز طويلة ا]جلھم المحتفظ بھا ضمن برنامج سا]
  

  

  

  يونيو ٣٠

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة    

  ٤٢,٠٩٨,٠٠٤    ١٦,٢١٨,٠٠٤    عدد ا]سھم

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

  ٩٥,٧٧٢    ٣٦,٨٩٦    تكلفة ا]سھم

  ٤٣,٣٦١    ١٦,٥٤٢    القيمة السوقية ل|سھم
  

  الى الخسائر المتراكمة. ٥٨,٨٧٦ناًء على ذلك، تم تحويل متوسط التكلفة المرجح لھذه ا"سھم والبالغ سھم تم استخدامھا. وب ٢٥,٨٨٠,٠٠٠خ[ل الفترة، 

  
  

  احتياطي إعادة تقييم اQستثمارات .١٢
       

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  

  أشھر) ٦(

  غير مدققة

  شھر)أ ٦(  

  مدققةغير 

      للبيع متاحةاستثمارات 

 ٥٤٤   ٢,١٤٠  لرصيد في بداية الفترةا

 ١,٥٤٢   ٥٦  صافي الحركة في القيمة العادلة خ[ل الفترة

  ٢,٠٨٦    ٢,١٩٦  الرصيد في نھاية الفترة

        
        لdستثمارات في شركات زميلة إعادة التقييم احتياطيحصة المجموعة من 

  ٥٣٦   -  الرصيد في بداية الفترة

  (٥٣٦)   -  لة خ[ل الفترةصافي الحركة في القيمة العاد

  -    -  الرصيد في نھاية الفترة

        
  ١,٩٧٥    ٢,١٩٦  إعادة تقييم اQستثمارات احتياطياجمالي 

 
  صافي -  في صناديق مدارة من شعاع استثماراتأرباح من  .١٣

  

  و الخسائر من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي:أتتكون ا]رباح 

  

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

        

 ٢٣,٧٤٨   ١٨,٤٠٢  مدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل بيان ا]رباح أو الخسائر صناديق

 (٨,٢٠٨)   ٣٦٤  شركات زميلة

  ١٥,٥٤٠   ١٨,٧٦٦ 
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  شركات زميلة أخرىفي  ستثماراتاQاLخرى بما فيھا  اQستثماراتمن  خسائر  .١٤

  

  مما يلي: بما فيھا ا"ستثمارات في شركات زميلة أخرى ا]خرى ا"ستثماراتالخسائر من ا]رباح وتتألف 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

        

 (٣,٩٦١)   ١,٦٧٤  الشركات الزميلة ا]خرى

      ستثمارات ا]خرىا"

 (١٧٤)   (٤,٩٠٣)  رأو الخسائالمحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ[ل ا]رباح    

 ٤٣٦   (٥٧٦)  المتاحة للبيع   

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

  (٦,٧٤٣)   (٣,٦٩٩) 

  
  

  السھم  يةربح .١٥
  

يونيvو  ٣٠( ١٤,٤٣٢ الفترة العائدة لحvاملي ا]سvھم فvي الشvركة ا]م والبvالغ )ةخسارربح /( ا]ساسي باستخدام صافي (خسارة) السھم/  يةربح تم احتساب

  ).١,٠٦١,٥٠٠,٠٠٠ – ٢٠١٣يونيو  ٣٠( ١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠على المتوسط المرجح لعدد ا]سھم العادية القائمة والبالغ  ))٤,٥٧٧( – ٢٠١٣

  

نظvرا لعvدم إصvدار الشvركة ]يvة أدوات لھvا تvأثير علvى  ٢٠١٣يونيو  ٣٠و  ٢٠١٤يونيو  ٣٠" يوجد فرق بين ربحية السھم ا]ساسي و المخفض كما في 

  ربحية السھم في حالة تنفيذھا.

 
  المعامdت مع اLطراف ذات العdقة .١٦

  

ئيسvيين، أعضvاء تجري المجموعة معام[ت مختلفة مع شركات ومؤسسات تم تعريفھvا بأنھvا ذات ع[قvة. تتمثvل ا]طvراف ذات الع[قvة فvي المسvاھمين الر

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

  

  فيھا:فيما يلي أھم ا]رصدة مع أطراف ذات ع[قة والمبالغ المدرجة 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        خرىا]مدينة الرصدة ا]مم وذال

 ١٠٧   ١٨٠  شركات زميلة   

 ١٦٩   ٢٠٢  أطراف أخرى ذات ع[قة   

 ٢٣٨   ١٦٧  كبار موظفي ا�دارة العليا   

       قروض وسلفيات

 ١٣,٦٤٦   ١٢,٥٦٦  شركات زميلة   

       

 ٢١١,٩٠٨   ٢١٠,٦٧٤  في صناديق ُمدارة من شعاع استثمارات

  ٢٢٦,٠٦٨   ٢٢٣,٧٨٩ 

  

  ة فوائد عليھا.عكس السلفيات لموظفي ا�دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين المتوفر لكل الموظفين حيث " يتم تحميل أيت

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        الذمم وا]رصدة الدائنة ا]خرى

 ٣,٦٣٢      -      أطراف أخرى ذات ع[قة   
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  كما يلي: مرحلي الموحدال الدخل تم إدراج المعام[ت مع ا]طراف ذات الع[قة في بيان

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

      صناديق مدارة من شعاع في) استثمارات خسائر( أرباح /

 (٨,٢٠٨)   ٣٦٤  شركات زميلة   

 ٢٣,٧٤٨   ١٨,٤٠٢  أطراف أخرى ذات ع[قة   

      إيرادات رسوم وعمو"ت

 ١,٠٧٦   ١,٩٥٥  أطراف أخرى ذات ع[قة   

  ١٦,٦١٦   ٢٠,٧٢١ 

  
  تعويضات كبار موظفي ا�دارة العليا ھي كما يلي:

  
  

  
  يناير إلى ١  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة
      

 ١٣,١١٠   ١٢,٤٣٩  قصيرة ا]جل نافعرواتب وم

 ٤,٢١٢   ٣,٢١١  دفعات مسددة با]سھم

  ١٧,٣٢٢   ١٥,٦٥٠  

  
  

  المعلومات القطاعية  .١٧
  

  .كل قطاع على وحدات ا]عمال قطاعات تشغيلية ويستند خمس]غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 
 

 ماليvا سvوقاً عشvر  أربعة تغطي ا]سھم منتجاتا"ئتمان.  وأسواقوالدخل الثابت  ا�قليمية، ا]سھم في والصناديق ا"ستثمارية المحافظ تدير ادارة اLصول:

 دارةشvعاع � وتvدير. العربيvة و الخليجيvة ا]سvھم أسvواق في ثمارل[ست وا]جانب ا�قليميين للمستثمرين استثمار بوابات ا]صول �دارة شعاع تقدم. إقليمياً 

 أيضvا وتvديرأساليب إداريvة نشvطة و غيvر نشvطة.  باستخدام ا"ستثمار وصناديق ا�س[مية الشريعة مع المتوافقة والمحافظ التقليدية الملكية حقوق ا]صول

 فvرصالجذابvة و ا�قليميvة ا"ئتمانيvة ا"سvتثمارات إلvى الوصvول تvوفر التvي ا]صvول رةإدا منتجvات بتطvوير تقvوم ل[ئتمان شعاع. الخاصة ا]سھم صناديق

  .العالية المالية الم[ءة ذوي والمستثمرين الخاصة والعائ[ت ،المتمرسة ا"ستثماريةللمؤسسات ا�قراض 
  

تتابvvات العامvvة فvvي ا]سvvھم والسvvندات والمبيعvvات التجاريvvة، تقvvدم استشvvارات ماليvvة للشvvركات، وخvvدمات ا"كتتابvvات الخاصvvة وا"ك اQسuuتثمارات المصuuرفية:

 الخvدمات [ئتمvانل شvعاع تvوفر ،إلvى ذلvك با�ضافةو  وعمليات الدمج وا"ستحواذ والتفكيك والفصل، با�ضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.

  .العائلية والشركات ا�قليمية الشركات من للعم[ءالتمويل  وحلول تكرةمبال ةالسيول وتوفير ھيكلةال ذلك في بما الديونب المتعلقة ا"ستشارية
  

Lعاع  الوصول ل|سواق العالميةخدمات البيع والمتاجرة من خ[ل  توفر :سواق الماليةاvات لقاعدة عم[ء شvن المؤسسvتثماريةمvة  ا"سvءة المالي]vذوي الم

 خvvارج المشvvتقات عvvن فضvv[ ا]وليvvة صvvداراتوا" الثابvvت، لوالvvدخ العالميvvة ا]سvvھم إلvvى وصvvولال العمvv[ءيسvvتطيع  يvvةالمال سvvواقا] خvv[ل مvvن. العاليvvة

 تغطيvvة تنvvتج التvvي ا"سvvتثمار بحvvوث يvvةالمال سvvواقا] سvvمق واكvvبيو. والدوليvvة المحليvvة المقابلvvة ا]طvvراف مvvن واسvvعة شvvبكة خvv[ل مvvن والسvvيولة البورصvvة،

 و المتحvvدة العربيvvة ا�مvvارات دولvvة فvvي ا]سvvھم علvvى التركيvvز مvvع الخليجvvي التعvvاون مجلvvس دول نحvvاءأ جميvvع فvvي المدرجvvة لشvvركاتل القطاعيvvة ا]بحvvاث

  .السعودية
  

، وتنشط بصورة أساسية في مجال ا�قراض المدعوم با]صول، مع التركيvز بشvكل رئيسvي و"أقساط الخليج" تعمل تحت مظلة "الخليج للتمويل" التمويل:

  المتوسطة.على تمويل الشركات الصغيرة و

  

تvvدير تطvvورات الشvvركة المسvvتقبلية وتشvvرف علvvى جميvvع الضvvوابط النقديvvة ونفقvvات الخvvدمات المشvvتركة المرتبطvvة بالمجموعvvة. ان جميvvع  اQدارة الرئيسuuية

ماليvvة، العمليvvات، ادارة ا"سvvتثمارات فvvي الشvvركات التابعvvة تvvدخل ضvvمن ھvvذا القسvvم الvvذي يتضvvمن أيضvvاً اسvvتراتيجية تنميvvة ا]عمvvال التجاريvvة، القانونيvvة، ال

  المخاطر، الع[قات مع المستثمرين، التسويق وا"تصا"ت، الموارد البشرية.
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اء تقيvvيم أد تقvvوم ا�دارة بمراقبvvة النتvvائج التشvvغيلية للقطاعvvات التشvvغيلية بصvvورة منفصvvلة "تخvvاذ القvvرارات بخصvvوص توزيvvع المصvvادر وتقيvvيم ا]داء. يvvتم

 القطاعات استناداً إلى ا]رباح أو الخسائر التشغيلية.

  
   تعرض الجداول التالية المعلومات المالية الموحدة بخصوص قطاعات ا]عمال الخاصة بالمجموعة.

  

  
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠ الى  ٢٠١٤يناير ١من 

  أشھر) غير مدققة ٦(

  ادارة  

  اQصول

استثمارات 
  المجموع  ئيسيةادارة ر  تمويل  أسواق مالية  مصرفية

  ٦٢,٦٨٣   ٢,٠٤٤  ٥٩,٥٦٥  ٩٥٩   -      ١١٥  إيرادات الفوائد

  ٣٤,٨٠٥  ٣٨٥  ٤,٦٠٤  ٦,٤٤٤  ١٣,٢٤٥   ١٠,١٢٧  صافي إيرادات الرسوم والعموQت

  (٤١)  ٣   -      (٤٤)   -      -      تداول )خسارةربح / (

في صناديق  استثماراتأرباح من 

  ١٨,٧٦٦  ١٨,٧٦٦   -       -       -      -      صافي - مدارة من شعاع

  ١١٦,٢١٣  ٢١,١٩٨  ٦٤,١٦٩  ٧,٣٥٩  ١٣,٢٤٥  ١٠,٢٤٢  مجموع اAيرادات

              

  (٧٣,٤٠٥)  (٣٨,٣٣٦)  (٢٢,٠٠٩)  (٤,٣٤٦)  (٥,٧٥٥)  (٢,٩٥٩)  إدارية وعمومية مصاريف

  (٧,٦١٣)  -      (٧,٠٩٥)  -      (٥١٨)   -      مصاريف الفوائد

  )٣,٢٨٦(  )٩١١(  )٢,٣٧٠(  )٥(   -       -      استھdكات

  )١٠,٧٣٠(  ١,٧٣٥  )١٨,٣١٦(  ٢٩١  ٥,٥٦٠   -      صافي - مخصصات

  )٩٥,٠٣٤(  )٣٧,٥١٢(  )٤٩,٧٩٠(  )٤,٠٦٠(  (٧١٣)   )٢,٩٥٩(  مصاريفمجموع ال

              

صافي الربح / (الخسارة) قبل الخسائر 

  اLخرى اQستثماراتمن 
٢١,١٧٩  )١٦,٣١٤(  ١٤,٣٧٩  ٣,٢٩٩  ١٢,٥٣٢  ٧,٢٨٣  

              
  ) ٦,٧٤٣(  ) ٦,٧٤٣(   -       -       -       -      اLخرى  اQستثماراتالخسائر من 

              
  ١٤,٤٣٦  )٢٣,٠٥٧(  ١٤,٣٧٩  ٣,٢٩٩  ١٢,٥٣٢  ٧,٢٨٣  لفترةل )ةخسارال/ ( ربحال

              
                :إلىالعائدة 

  ١٤,٤٣٢  )٢٣,٠٦٨(  ١٤,٣٧٩  ٣,٣٠٦  ١٢,٥٣٢  ٧,٢٨٣  مساھمي الشركة اLم

  ٤  ١١   -       (٧)   -      -      مسيطرة غير اLطراف

  ١٤،٤٣٦  )٢٣،٠٥٧(  ١٤،٣٧٩  ٣،٢٩٩  ١٢،٥٣٢  ٧،٢٨٣  

  

 غير مدققة ٢٠١٤ يونيو ٣٠  

  
  إدارة

  اQصول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  أسواق مالية  مصرفية

  ١,٤٦٦,٥٤٣  ٥٢٤,٢٤٤  ٩١٤,٦٩٩  ١٧,٧٢٨  ٤٨٨  ٩,٣٨٤  الموجودات

  ٣٣٢,٠٣٥  ٨١,١٤١  ٢٤٨,٨٣٤  ١,٣٠٠   -  ٧٦٠  المطلوبات
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   ٢٠١٣ يونيو ٣٠ الى  ٢٠١٣ يناير ١من 

  أشھر) غير مدققة ٦(

  ادارة  

  ا"صول

استثمارات 
  المجموع  ادارة رئيسية  تمويل  مالية أسواق  مصرفية

  ٤٧,٦٠٧  ٣,٣٦٣  ٤٣,٥٧٥  ٤٩٢  ٧٣  ١٠٤  إيرادات الفوائد

  ١٦,٤٠٤  ١٣٧  ١,٨٦٢  ٣,٣٩١  ٢,١١٩  ٨,٨٩٥  صافي الرسوم والعمو"ت

   (٣١)   -      -      (٣١)   -      -     / (خسارة) تداول ربح

في صناديق  استثماراتمن  أرباح

  ١٥,٥٤٠  ١٥,٥٤٠   -      -      -      -     صافي -   مدارة من شعاع

  ٧٩,٥٢٠  ١٩,٠٤٠  ٤٥,٤٣٧  ٣,٨٥٢  ٢,١٩٢  ٨,٩٩٩  مجموع ا�يرادات

              

  )٧٥,٦٢٠(  )٣٧,١٣٦(  )٢٥,٣٣١(  )٥,٨٠٤(  )٢,٧٧٨(   )٤,٥٧١(  وعمومية مصاريف إدارية

  )٣,٢٩٦(  )١١٨(  )٣,١٧٨(   -      -      -     مصاريف الفوائد

  )٢,٧١٥(  )١,٠٣٧(  )١,٦٥٣(  ) ٢٥(   -      -     استھ[كات

  ١,٢٣٦  ٧,٣٠١  )١١,٥٩٨(   ٥,٥٣٣  -      -     مخصصات

  )٨٠,٣٩٥(  )٣٠,٩٩٠(  )٤١,٧٦٠(  )٢٩٦(  )٢,٧٧٨(   )٤,٥٧١(  مصاريفمجموع ال

              

الخسائر  قبل (الخسارة)/ الربحصافي 

  ا]خرى ا"ستثماراتمن 
 ٨٧٥(  )١١,٩٥٠(  ٣,٦٧٧  ٣,٥٥٦  )٥٨٦(   ٤,٤٢٨(  

              
  )٣,٦٩٩(  ) ٣,٦٩٩(   -      -      -      -     ا]خرى  ا"ستثمارات من الخسائر

              
  )٤,٥٧٤(  )١٥,٦٤٩(  ٣,٦٧٧  ٣,٥٥٦  )٥٨٦(   ٤,٤٢٨   لفترةلخسارة) الربح  /(ال

                

              :إلىالعائدة 

  )٤,٥٧٧(  )١٥,٦٥٤(  ٣,٦٧٧  ٣,٥٥٨  )٥٨٦(   ٤,٤٢٨   مساھمي الشركة ا]م

  ٣   ٥    -     (٢)  -     -     ا]طراف غير المسيطرة

   ٤,٥٧٤(  )١٥,٦٤٩(  ٣,٦٧٧  ٣,٥٥٦  )٥٨٦(   ٤,٤٢٨(  

  مدققة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

  
  إدارة

  "صولا

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 عم[ء خارجيين فقط. ھوا�يراد المدرج أع[ه  إن

  .المجموعة سياسات مع تتفق التشغيلية القطاعات لكافة المحاسبية السياسات أن

  .حتى تتطابق مع التغييرات في التقارير الداخلية ل�دارة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ يونيو ٣٠إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في  تم
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  التقسيم الجغرافي .١٨

  

  لمالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية :قبل ا]خذ في ا"عتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع ا

  

اQمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

  التعاون الخليجي

  اLخرى

الشرق اLوسط 

  وشمال إفريقيا

  اLخرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

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


�   ذمم وأرصدة مدينة أخرى,��  �,��  

�  	  
	�  -  		,��� 


   وعقود ايجار تمويلي قروض وسلفيات��,��
  ���,	��  �	,���  -  -  �
  	�,��
 

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


   ميلة أخرىاستثمارات في شركات ز�,���  -  -  -  -  -  
�,��� 


,�	  ���   استثمارات أخرى��  �,��	  �,��	  -  -  	�,��� 

  ���  	��,��   ممتلكات ومعدات�  -  -  -  ��,��	 

 ���,��  -  -  -  -  -  ���,��   شھرة

,���,�  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ -إجمالي الموجودات�� �

,	 �,� ,	�� 
� �
 �,�

,��� 

                

  ١,٤٨٩,٣٠٤  ٥٥٥  ٤٠٧  ٥,٧٧٥  ٢٨,٠٠٢  ٣٥٣,٧٣١  ١,١٠٠,٨٣٤  ٢٠١٣ديسمبر ٣١ - إجمالي الموجودات

                

  ١,٣٦٩,٧٥٠  -  ١,٤٩٦  ١١,٠٧٥  ٢٠,٧٠٨  ٣٠٧,٦٣٣  ١,٠٢٨,٨٣٨  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ - إجمالي الموجودات
  

  اQستحقاقسجل  .١٩
  

المحvدد علvى أسvاس الفتvرة المتبقيvة لغايvة تvاريخ ا"سvتحقاق التعاقvدي.  ٢٠١٤ يونيvو ٣٠اسvتحقاق الموجvودات والمطلوبvات كمvا فvي  يلخص الجدول التالي

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

  

  

  أقل من

  شھرأ٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع 
جزئي أقل 
  من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات

  ٢٢٩,٣٧٧    -   ١,٣٧١   ٢٢٨,٠٠٦   ٢١,٩٠٠   ٢٠٦,١٠٦  نقد وودائع لدى البنوك

  ٢٢,٥٥٩    -   ٣,١٠٤   ١٩,٤٥٥   ٧,٢٦٩   ١٢,١٨٦   ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ٨٢٩,٠٧٦    -   ٤٨٧,٦١٤   ٣٤١,٤٦٢   ٢٢٧,٦٧٤   ١١٣,٧٨٨  تمويلي ايجار وعقودقروض وسلفيات 

  ٢١٠,٦٧٤    -   ١٥٨,٢٧٤   ٥٢,٤٠٠   ٥٢,٤٠٠    -   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع*

  ٦٩,٣٠٣    -   ٥٦,٤٩٣   ١٢,٨١٠   ١٢,٨١٠    -   استثمارات في شركات زميلة أخرى*

  ٢٧,٣٧١    -   ٣,٤٣٥   ٢٣,٩٣٦   ٢٣,٦٠٥   ٣٣١   استثمارات أخرى*

  ٤٤,٠٧٢    -   ٤٤,٠٧٢    -    -    -   *ممتلكات ومعدات

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

  ١,٤٦٦,٥٤٣   ٣٤,١١١   ٧٥٤,٣٦٣   ٦٧٨,٠٦٩   ٣٤٥,٦٥٨   ٣٣٢,٤١١  مجموع الموجودات

  ٢١٧,٩٣٨    -   ٦١,٣٨١   ١٥٦,٥٥٧  ٨٥,٢٨٤   ٧١,٢٧٣   دائنة بنوك

  ١١٤,٠٩٧    -   ٦,٤١٧   ١٠٧,٦٨٠  ٣٩,٥٥٦   ٦٨,١٢٤   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  ١,١٣٤,٥٠٨  ١,١٣٤,٥٠٨   -    -    -    -   حقوق الملكية

  ١,٤٦٦,٥٤٣  ١,١٣٤,٥٠٨  ٦٧,٧٩٨   ٢٦٤,٢٣٧  ١٢٤,٨٤٠   ١٣٩,٣٩٧  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

   -  (١,١٠٠,٣٩٧)   ٦٨٦,٥٦٥   ٤١٣,٨٣٢  ٢٢٠,٨١٨   ١٩٣,٠١٤  صافي الفجوة في السيولة 

  -  ١,١٠٠,٣٩٧  ٤١٣,٨٣٢   ٤١٣,٨٣٢   ١٩٣,٠١٤  في السيولة التراكمية اجمالي الفجوة 

    



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

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �


  اQلتزامات والمطلوبات المحتملة .٢٠
  

  تزامات والمطلوبات المحتملة القائمة التالية:ا"ل المجموعةكان لدى 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ٩,٩٢٠    ١,٨٣٧  مطلوبات محتملة

        

  .تحول ھذه الضمانات إلى مطلوبات ومن غير المتوقع مصدرة على ضماناتبشكل رئيسي تحتوي المطلوبات المحتملة 

        

  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٣  

  مدققة    غير مدققة  

        التزامات

  ٦٩,٤٠٣    ٦٩,٤٠٣  مدارة من شعاع استثمارصناديق 

  

 

 مشتقات اQدوات المالية .٢١
 

  مدققة ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  غير مدققة ٢٠١٤يونيو ٣٠  

  

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 اLسمية

القيمة العادلة 
 الموجبة

العادلة  القيمة
 السالبة

القيمة 
 ا]سمية

 ٦٤,٦٩٠  (١١٢) ١١٢ ٤٠,٠٤٧  )٦٢١( ٦٢١  ا]رباح أو الخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خ[ل 

                                                                                            
 

" بالترتيvب. ذمم وأرصvدة دائنvة أخvرى " و"ذمم وأرصدة مدينة أخرى " والسالبة تم تسجيلھا ضمنالمالية بالقيمة العادلة الموجبة  المشتقات
  تم تنفيذ ھذه الصفقات حسب طلب عم[ء المجموعة على أساس متعاقب.

 

  أموال مدارة نيابة عن عمdء .٢٢

  

رات العربيvvة المتحvvدة. تvvدار أمvvوال و أصvvول العمvv[ء إن المجموعvvة مرخصvvة للعمvvل كشvvركة خvvدمات ماليvvة وفقvvاً ]نظمvvة المصvvرف المركvvزي لدولvvة ا�مvvا

بصvفة الوكالvة وبvدون مسvؤولية علvى المجموعvة. تعتبvر ھvذه ) درھvممليار  ٣,٢ :  ٢٠١٣ديسمبر ٣١(  ٢٠١٤يونيو ٣٠مليار درھم كما في  ٣,٥ والبالغة

  ا]موال بنود خارج الميزانية العمومية و" تشكل جزءاً من موجودات المجموعة.

 

  




