
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

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

  أشھر المنتھية ة الستلفترة و تقرير المراجعة 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في 

  
  

  







 شعاع كابيتال ش.م.ع
  الموحد حليبيان الدخل المر

  ٢٠١٣ 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 أبريل١

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  إلى يناير١

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٦(  

 غير مدققة

  إلى أبريل ١

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  


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


�,��  ���,��  ���,��  �	�,	  صافي الرسوم و العمو&ت
  

  �� (�) (��) (��)  تداول(خسارة) / ربح 

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

١٣ 
,��� ��,��� (��,���) �
,��
  

  ————  ————  ————  ————  


�,�� ���,	�  ���,��  مجموع ا:يرادات�  ��,���  

  ————  ————  ————  ————  

            


�,��) (���,��) (��	,��)  إدارية و عموميةمصروفات �) (��,���) 


�,�)  مصروفات الفوائد�) (�,�	�) (�,

�) (	,���) 


�,�) (�	�,�) (���,�) (���,�)  استھ_كات�) 


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

  ————  ————  ————  ————  


) (���,��)  مجموع المصروفات�,�	�) (�
,���)  (���,�	
)  

  ————  ————  ————  ————  

  قبل  )الخسارة( / الربح صافي

 اIستثمارات اCخرى من اCرباح / )الخسائر(
 �,���  (
��) (��,
	�) (��,���) 

ا&رباح  من ا&ستثمارات  / (الخسائر)
 اZخرى بما فيھا  شركات زميلة أخرى

١٤ (�
�) (�,�		) ��,��	 ��,��	 

  ————  ————  ————  ————  

  (�		,��)   (���,��) (���,�) ���,�  للفترة )الخسارةالربح / (

  ══════  ═════  ══════  ══════  

            العائدة إلى:


�� 	 � �  اZطراف غير المسيطرة 


�,��) (���,��) (���,�) ���,�  مساھمي الشركة اZم�) 

  ══════  ═════  ══════  ══════  

            


) (���,�) ���,� ١٥ للسھم (بالدرھم) )رةالخسا( / الربح,
��)   (
,
��)  

  ══════  ═════  ══════  ══════  

    



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

  ٢٠١٣ 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 أبريل١

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  إلى يناير١

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٦(  

 غير مدققة

  إلى أبريل ١

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٣(  

 غير مدققة

  يناير إلى١ 

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٦(  

  غير مدققة

     

 (�		,��) (���,��) (٤,٥٧٤) ١,٣٢٦ الفترة )ةخسارربح / (

     اCخرشامل ال الدخل

     :من صافي حركة احتياطي إعادة تقييم

  -  (���,�) -     -     في الصناديق المدارة من شعاع ا&ستثمارات -

 (���,	) (���,�) ١,٤٣١ (١٠٨) اZخرى ا&ستثمارات -


��,� (���) (٥٣٦) (٤٤٣) ل الشامل اZخر من الشركات الزميلةحصة الدخ 


� (١٦) (٨) فروقات صرف ناتجة عن تحويل العمليات اZجنبية �� 

  ———— ———— ———— ———— 


 (	��)  للفترة اRخر الشامل الدخل(الخسارة) / �	 (�,	��) (�,
��) 

  ———— ———— ———— ———— 


��,��) (�	�,�) ��� املة للفترةالش) الخسارةالدخل / (إجمالي ) (��,�
�) 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 

      إلى:العائدة 

 ��� � � �  غير المسيطرة اZطراف


	�,�) ���  مساھمي الشركة اZم) (��,���) (��,���) 

  ══════ ══════ ═════ ══════ 



 شعاع كابيتال ش.م.ع
  المرحلي الموحد قات النقديةالتدفبيان 

  ٢٠١٣ 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

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  إلىيناير  ١

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

أشھر) ٦(  

  غير مدققة

 

  اCنشطة التشغيلية  

  خسارة الفترة (���,�) (�		,��)

  :ــ تعدي_ت ل  

�,�
  استھ_كات     ���,� �

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

  من استثمارات أخرى/ (أرباح) خسائر     		�,� (	��,��)

��	 �,�
  دفعات تسدد على أساس اZسھم    �

  صافي - مخصصات   (���,�) ��	,	

                                            

   التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل التشغيلية الخسارة (	��,��) (���,��)

    

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

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

  تمويليعقود إيجار و في قروض وسلفيات لنقص) / االزيادة(   (���,���) �	�,��

  النقص في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى   (	��,	) (���,��)

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

                                            

(�
,�
  صافي النقد المستخدم في اCنشطة التشغيلية  (���,�	�) (�

                                            

  اCنشطة اIستثمارية  

�	,
  أخرى صافي المحصل من استثمارات   		�,�� ��

  رأسمالية توزيعات  ٣,٧٢٠  - 

(�,�
  راء أ&ت ومعداتصافي ش (���,�) (�

                                            

  صافي النقد من اCنشطة اIستثمارية  	��,	  ���,��

                                           

  اCنشطة التمويلية   

(��,��
  لبنوك الدائنة افي  )النقصالزيادة / ( ٨٩١ (

                                           

(��,��
  اCنشطة التمويلية )المستخدم فيمن / (صافي النقد   ٨٩١  (

                                           

    

(	�,
�
) (�
  في النقد وما يعادله النقص (���,�

  ةتحويل عم_ت أجنبي ٢ ��

��
,�
  النقد وما يعادله في بداية الفترة ٤٢٣,٣١٧ �

                                           

  النقد وما يعادله في نھاية الفترة  ���,��� ���,���

                                              



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

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

  المرفقة جزءاً ھاماً من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٢إلى  ١شكل ا!يضاحات من ت 
 	 

  

    حقوق ملكية مساھمي الشركة اCم    

  المجموع 

حقوق 
أطراف غير 

  المجموع   مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
  عم_ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

  احتياطي قانوني  خسائر متراكمة  ستثماراتا&

أسھم نظام خيار 
شراء اZسھم 
    رأس المال   أسھم خزينة  للموظفين

            

٢١٧(  ١٫١٦٨٫٥١٩  ٤٠٥  ١٫١٦٨٫٩٢٤(  ٥٣٠٫٣٠١(  ٦٫٨٠٣(  ٨٦٫٦٠٣(  ٧٢٨٫٢٩٥(  )١٤٫٤٥٨(   (مدققة) ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في  ١٫٠٦٥٫٠٠٠ 

  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة   -     -     -     -    )٢٤,٤٠٢(  )٥٫٠٦٢(  ٢٥  )٢٩,٤٣٩(  ٧٣٨  )٢٨,٧٠١(

  تسوية الخسائر المتراكمة   -     -     -    )٥٣٠٫٣٠١(  ٥٣٠٫٣٠١   -     -     -     -     -  

  دفعات على أساس اZسھم   -     -     -     -    ٧١٦   -     -    ٧١٦   -    ٧١٦

١٩٢( ١٫١٣٩٫٧٩٦ ١٫١٤٣ ١٫١٤٠٫٩٣٩(  ٢٣٫٦٨٦(  ١٫٧٤١(  ٨٦٫٦٠٣( ١٩٧٫٩٩٤(  )١٤٫٤٥٨(    (غير مدققة) ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد كما في  ١٫٠٦٥٫٠٠٠ 

  
  

  

  حقوق ملكية مساھمي الشركة اCم  

 المجموع 
حقوق أطراف 
 المجموع  غير مسيطرة

احتياطي 
تحويل 
 عم_ت

احتياطي إعادة 
تقييم 

 احتياطي قانوني خسائر متراكمة ا&ستثمارات

أسھم نظام 
خيار شراء 

Zسھم ا
  رأس المال  أسھم خزينة للموظفين

           

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

)٣٫٦٩٥(  ٣٫٦٩٨( ٣(  )١٦(  ٤٫٥٧٧( ٨٩٥(  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  -    -    -    -   
اZسھمأساس  علىدفعات   -    -    -    -   ٣٫١٨٧  -    -   ٣١٨٧  -   ٣٫١٨٧  

٣١٨( ١٫١٠٤٫٦١٣ ٥٢١ ١٫١٠٥٫١٣٤(  ٥٨٫٩٧٧(  ١٫٩٧٥(  ٨٦٫٦٠٣( ١٩٧٫٩٩٤(  )١٤٫٤٥٨(   (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد كما في  ١٫٠٦٥٫٠٠٠ 

  

  



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

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �

  اتنشاطالالوضع القانوني و .١
  

الصuادر بتuاريخ  ٦كشركة مساھمة عامة في دبـي، ا!مارات العربية المتحدة بموجب المرسوم اZميري رقuم  )"اZم ("الشركة تأسست شعاع كابيتال ش.م.ع

، دبuuي، ا!مuuارات العربيuuة ٣١٠٤٥(وتعدي_تuuه). إن العنuuوان المسuuجل للشuuركة ھuuو ص. ب  ١٩٨٤لسuuنة  ٨ووفقuuاً للقuuانون ا&تحuuادي رقuuم  ١٩٧٩إبريuuل  ٢٥

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

لماليuة الشركة مرخصة من المصرف المركزي لدولة ا!مارات العربيuة المتحuدة لمزاولuة أعمuال ا&سuتثمارات الماليuة وأعمuال ا&ستشuارات المصuرفية وا إن

المركuزي  المصuرفبقرار مجلuس إدارة  عم_ل الوساطة المالية والنقدية وأعما ٩٤/٨/١٦٤المركزي رقم  المصرفبقرار مجلس إدارة  عم_وا&ستثمارية 

   . ٩٥/٥/١٢٦رقم 
  

وشركاتھا التابعة ("المجموعة") نشاطات استثمارية ومالية استراتيجية متنوعة مع التركيز على ا&ستثمار فuي الuدول العربيuة بصuورة عامuة  تمارس الشركة

  دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وھي نشطة في أسواق المال العامة والخاصة في المنطقة.ودولة ا!مارات العربية المتحدة وبقية 
  

  :٢٠١٣ يونيو ٣٠ فيالتالية كما  ھامةاللدى الشركة الشركات التابعة  يوجد
  

  النشاط الرئيسي  بلد التأسـيـس  اIســــــم

  الحصة كما في

  يونيو ٣٠

 ٢٠١٣  

الحصة كما في 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  

          
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  ا!مارات العربية المتحدة  شركة الخليج للتمويل ش.م.ع

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تمويل  المملكة العربية السعودية  شركة أقساط الخليج المحدودة 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  ا!مارات العربية المتحدة  شعاع كابيتال الدولية المحدودة

  شعاع !دارة ا&صول المحدودة 

  شعاع بارتنرز المحدودة سابقاً)(
  ا!مارات العربية المتحدة

 /استثمارات شركات خاصة

  إدارة اZصول
١٠٠  ٪١٠٠٪  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  ا!مارات العربية المتحدة  شعاع ل|وراق المالية ذ.م.م

  ٪٩٩٫٦  ٪٩٩٫٦  خدمات مالية  المملكة العربية السعودية  شعاع كابيتال العربية السعودية

  شعاع ل|وراق المالية  مصر 

  سابقاً) نايل واحد المحدودة(
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  الوساطة المالية  مصر

  المحدودةل_ستشارات ا&قتصادية آسيا 

  (آسيا للوساطة المالية المحدودة سابقاً)
  ٪٩٤٫٣  ٪٩٤٫٣  استشارات  اZردن

  
  السياسات المحاسبية الھامة .٢
  

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

رس فيھuا غالبيuة أعمuال تظھر المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بأ&ف الدرھم ا!ماراتي حيث أنه البلد التي تقع فيھا الشuركة اZم وتُمuا

  المجموعة .
  

ي تuم إظھارھuا وفقuاً د المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وذلuك فيمuا عuدا إعuادة تقيuيم بعuض اZدوات الماليuة والتuتم إعدا

  العادلة.للقيمة 

  

إعداد المعلومات المالية المرحليuة المuوجزة الموحuدة إن السياسات المحاسبية المتبعة وطرق المحاسبة و التقديرات المحاسبية الھامة و مصادر عدم التأكد في 

فيما عدا اعتماد المعuايير  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعھا في إعداد المعلومات المالية الموحدة المدققة للســـنة المنتھية في 

الحاليuة درجuة للسuنة لم يؤد تطبيق ھذه المعايير والتفسيرات إلى تأثيرات كبيرة فuي المبuالغ الم .، المفصلة أدناه٢٠١٣يناير  ١والتفسيرات الجديدة اعتبارا من 

  .والسنوات السابقة

  

  ١ رقم (IAS)معيار المحاسبة الدولي  تعدي_ت على - الدخل الشامل اZخرى عرض بنود  ١رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

  )(تعديل الموجودات والمطلوبات المالية مقاصة: ا!فصاحات: اZدوات المالية  ٧) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  البيانات المالية الموحدة  *١٠) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  الترتيبات المشتركة  **١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  أخرى كياناتا!فصاح عن الحصص في   ١٢) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

 قياس القيمة العادلة  ***١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

  البيانات المالية المنفصلة  *٢٧رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 

 )(تعديل والمطلوباتمالي الموجودات المعلومات القطاعية !جالتقارير المالية المرحلية و  ٣٤رقم  (IAS)معيار المحاسبة الدولي 
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  تتمة - السياسات المحاسبية الھامة .٢

  

  البيانات المالية المنفصلة ٢٧رقم  (IAS)ومعيار المحاسبة الدولي البيانات المالية الموحدة  ١٠) رقم IFRSالدولي للتقارير المالية ( * المعيار

. المنشuآت ذات اZغuuراض الخاصuuة بمuا فuuي ذلuuك الكيانuuات ينطبuuق علuى جميuuع تحكuuم واحuد نمuuوذجيؤسuس  ١٠رقuuم  )IFRS( المعيuار الuuدولي للتقuارير الماليuuة

التuuي  الموحuuدة والمنفصuلة القuuوائم الماليuة ٢٧ معيuuار المحاسuبة الuuدولي رقuمضuمن  سuuابقاً  الموجuودة يسuتبدل اZجuuزاء ١٠المعيuار الuدولي للتقuuارير الماليuة رقuuم 

المعيuار الuدولي للتقuارير الماليuة الغuرض الخuاص. ذات  الكيانuات - توحيuدال ١٢) رقuم SICر اللجنة الدائمة للتفسuيرات (تفسيالبيانات المالية و  توحيد عالجت

)IFRS وة مستثمرأ) ( بما في ذلك: المعايير الث_ثة يجب أن تتحقق كافة بحيث  لتعريف السيطرةبطريقة معادلة  السيطرة تعريفغير  ١٠) رقمuى  لديه قuعل

 اسuتخدام قوتuه لديه القدرة على لمستثمرا، و (ج) لقاء مشاركته في ا&ستثمار متغيرةال ائدوالع في حقوق أو تعرضلديه   المستثمر، (ب) اتثمر فيھالمسالجھة 

مuuن قبuuل  تفظ بھuuاا&سuuتثمارات المحuu حيuuدعلuuى تو تuuأثير لuuم يكuuن لuuه ١٠) رقuuم IFRSالمعيuuار الuuدولي للتقuuارير الماليuuة (. المسuuتثمر عائuuدات للتuuأثير علuuى قيمuuة

  المجموعة.

  

  الترتيبات المشتركة ١١) رقم IFRS** المعيار الدولي للتقارير المالية (

تفسير اللجنة الدائمuة الحصص في المشاريع المشتركة و ٣١رقم  (IAS)يحل محل معيار المحاسبة الدولي  ١١) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

المعيuuار الuدولي للتقuuارير الماليuuة مuuن قبuل أصuuحاب المشuاريع.  النقديuة المسuاھمات غيuuر - الخاضuuعة للسuيطرة المشuuتركة لكيانuاتا ١٣) رقuuم SICللتفسuيرات (

)IFRS ( سيطرة مشتركةال كياناتلل ةبساحطريقة الم خيار يزيل ١١) رقمJCEs ك، التوحيد النسبي.) باستخدامuن ذلuد&ً مuب بuل يجuات أن تمثuيطرة ال كيانuس

يسuري  حقuوق الملكيuة. باسuتخدام طريقuة ١١) رقuم IFRSالuدولي للتقuارير الماليuة ( المعيuارضuمن  مشuروع المشuتركال تعريuف التي تلبuي) JCEs( مشتركة

الماليuة  المعيuار الuدولي للتقuارير إن تطبيuق .٢٠١٣ينuاير  ١بعuد  أو السuنوية التuي تبuدأ فuي للفتuرات ١١) رقuم IFRSالمعيuار الuدولي للتقuارير الماليuة ( تطبيق

)IFRS استثمارات المجموعة. ا&فصاح بخصوص أو على المعالجة المحاسبية لم يكن له تأثير ١١) رقم  
  

  قياس القيمة العادلة ١٣) رقم IFRS*** المعيار الدولي للتقارير المالية (

 .القيمuة العادلuة قياسuات لجميuع )IFRSللتقارير المالية ( ةلدولير اييالمعل وفقاً رشاد لمصدر وحيد ل� يؤسس ١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

 كيفيuة قيuاس القيمuة بشأن توجيهوفر ، ولكنه يالقيمة العادلة استخدام منشأةمن ال عندما يكون مطلوبا & يتغير ١٣) رقم IFRSالمعيار الدولي للتقارير المالية (

) رقuم IFRSالمعيuار الuدولي للتقuارير الماليuة ( تطبيuقإن  .اھuتطبيقمسموح ب أو تكون القيمة العادلة مطلوبة ندماعمعايير التقارير المالية الدولية العادلة وفقا لل

  .المجموعة التي قامت بھا القيمة العادلة اتقياس علىلم يؤثر ١٣
  

تتوقuع المجموعuة أن يuتم دارھا ولم تصبح سارية التطبيق بعد. لم تقم المجموعة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة والتي تم إص

تطبيuق ھuذه المعuايير قuد يكuون لuه تuأثير جuوھري علuى المبuالغ إن  لتطبيقھuا،تطبيق ھuذه التعuدي_ت فuي البيانuات الماليuة الموحuدة للمجموعuة فuي السuنة اZولuى 

م من ذلك، فمن غير الممكن عمليا تقديم تقدير معقول بشأن ذلك التأثير حتى يتم ا&نتھuاء مuن المدرجة المتعلقة ببيانات المجموعة المالية الموحدة. وعلى الرغ

  مراجعة مفصلة.
 

 تخuدما المجموعuة قuدمت حيuث ،لمجموعuةبا ذات صuلة ا!يجuار عقuود ١٧ رقuم الuدولي المحاسuبة معيuار متطلبuات أصuبحت الفتuرة، ھuذه خ_ل ،إضافة لذلك

 يuتم. المسuتأجر إلuى الملكيuة ومنuافع مخuاطر بكافuة العقuد نقuل شuروطتحقuق  عنuدما تمويليuة إيجuار كعقود ا!يجار عقود تصنف. مؤجر بصفتھا الجديدة التأجير

  .تشغيليةإيجار  عقودعلى انھا  اZخرى ا!يجار عقود جميع تصنيف
  
كمسuتحقات علuى المبلuغ مuن صuافي اسuتثمار المجموعuة فuي عقuود ا!يجuار. يuتم  تمويليuةال يجuارا!إثبات المبالغ المستحقة من المسuتأجرين بموجuب عقuود  يتم

تعلuق تخصيص ا!يراد من ا!يجار التمuويلي لفتuرات المحاسuبية بحيuث تعكuس معuدل عائuد دوري ثابuت علuى صuافي اسuتثمار المجموعuة غيuر المسuددة فيمuا ي
  ا&يجار. عقودب
  

 المتكبuدة اZوليuة المباشuرة التكuاليف تضuاف. الصuلة ذات ا!يجuار فترة مدى على الثابت القسط أساس على التشغيلية ا!يجار عقود من ا!يجار دخل إثبات يتم

   .ا!يجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على ا&عتراف بھا ويتم المؤجر ل|صل الدفترية القيمة إلى التشغيلي ا!يجار عقد وترتيب التفاوض في
  

بuالرجوع للبيانuات الماليuة  قراءتھuاويجuب  موحuدةلبيانuات ماليuة سuنوية  المطلوبuةلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة & تتضمن كافة المعلومuات المع إن

& تuدل بالضuرورة  ٢٠١٣ يونيuو ٣٠أشuھر المنتھيuة فuي  لسuتةل الماليuة النتuائج فuإن لuذلك، إضuافة. ٢٠١٢ديسمuـبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١على النتائج المالية التي قد تكون متوقعة للسنة المنتھية في 
  

 ٣١للسنة المنتھيuة فuي أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متطابقة مع تلك التي تم ا!فصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في و

  .٢٠١٢ديسمبر 
  

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

 .٢٠١٢ و ٢٠١٣ يونيو ٣٠ في المنتھية أشھر ةالست لفترات الموحد المرحلي الدخل بيان في طبيعة موسمية وذ دخل أي تسجيل يتم لم

  



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

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠للفترة المنتھية في 

  

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

  

 �

  

٣. aدوات الماليةالقيمة العادلة ل  
    

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

  : أسعار غير معدلة مدرجة في أسواق نشطة Zصول أو مطلوبات مماثلة ؛ ١الصنف  - 

لقيمuة العادلuة المسuجلة التuي يمكuن م_حظتھuا، إمuا بشuكل مباشuر أو غيuر : أساليب تقييم أخرى تستعمل مدخ_ت لھuا تuأثير كبيuر علuى ا ٢الصنف  - 

  مباشر ؛ 

  : أساليب تستخدم مدخ_ت لھا تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي & تستند على بيانات يمكن م_حظتھا في السوق. ٣الصنف  - 

 دلة حسب تصنيفھا :المالية المسجلة بالقيمة العا ل|صوليبين الجدول التالي تحلي_ 

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

من  ارات مدرجة حسب القيمة العادلةاستثم
 ١١٧،٤٤٥ - ١١٧،٤٤٥ -  اZرباح و الخسائر خ_ل

      استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من 
 ١٧،٥٩٤ ١٣,٤٧٤ ٤،١٢٠ -  باح و الخسائراZر خ_ل

 ١٥،١٤٥ ١٥،١٠٣ ٤٢ -  استثمارات متاحة للبيع

  - ١٥٠،١٨٤ ٢٨،٥٧٧ ١٢١،٦٠٧ 

    

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  المجموع  ٣صنف   ٢صنف   ١صنف   

          
      استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

من  استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة
 ٩٣,٦٩٧ - ٩٣,٦٩٧ -  ائراZرباح و الخس خ_ل

      استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من 
 ٢٨,٧٦٠ ١٣,٤٧٢ ٥,١١٦ ١٠,١٧٢  اZرباح و الخسائر خ_ل

 ١٤,٥٨٨ ١١,٦٠٣ ٢,٩٣٨ ٤٧  استثمارات متاحة للبيع

  ١٣٧,٠٤٥ ٢٥,٠٧٥ ١٠١,٧٥١ ١٠,٢١٩ 

 

 اCصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة

افتراضuuات لuuي وصuuف لتحديuuد القيمuuة العادلuuة لuu|دوات الماليuuة التuuي يuuتم تسuuجيلھا حسuuب القيمuuة العادلuuة باسuuتخدام أسuuاليب التقيuuيم. تشuuمل ھuuذه التقuuديرات فيمuuا ي
  المجموعة وھي افتراضات قد يقوم بھا أي مشارك في السوق عند تقييم اZدوات.

 

 مقيمة حسب القيمة العادلة من خ_ل اZرباح والخسائر

uيم تتضuات تقيuسـواق النشـطة أو تقنيZرباح والخسائر باستعمال أسعار اZة يتم تقييم ا&ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ_ل اuـات ملحوظuمن بيان
ھا مقيمة على اسuاس وغير ملحوظة في السوق. وتشمل ھذه الفئة صناديق مدرجة و صناديق اZسھم الخاصة غير المدرجة التي تستثمر في أصول ھي بدور

اZجنبيuة  بيانات ملحوظة و غير ملحوظة في السوق. تتكون البيانات الملحوظة بالسوق من أسعار تداول اZسھم باZسuواق النشuطة ، أسuعار صuرف العمu_ت
وقuع فuي المسuتقبل، ومعuد&ت الخصuم و والحركة في مؤشرات أسuواق اZسuھم. أمuا البيانuات غيuر الملحوظuة فتشuمل ا&فتراضuات المتعلقuة بuاZداء المuالي المت

  السيولة في السوق.

  

  متاحة للبيع

خاصuة غيuر مدرجuة إن ا&ستثمارات المالية المتاحة  للبيع المقيمة باستخدام تقنية التقييم أو التسعير تتكون مuن أسuھم مدرجuة وغيuر مدرجuة و صuناديق أسuھم 
قية ومuزيج مuن بيانuات ملحوظuة و غيuر ملحوظuة فuي السuوق. إن المuدخ_ت غيuر الملحوظuة فuي في السوق. تقدر قيمة ھuذه اZصuول باسuتخدام ا&سuعار السuو

المسuتثمر  السوق تشمل افتراضات بخصوص اZداء المالي المستقبلي، والمخاطر، وا&فتراضuات ا&قتصuادية المتعلقuة بالصuناعة والموقuع الجغرافuي للشuركة
  فيھا.
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  تتمة - القيمة العادلة لaدوات المالية  .٣
  

  من اCدوات المالية بالقيمة العادلة ٣حركة الصنف 

  متوفرة.غير  ا�داة المالية لتقييم المستخدمة البيانات الملحوظة أصبحت حيث، ٣إلى الصنف  ٢قامت المجموعة بتحويل أداة مالية من الصنف  فترةخ_ل ال
  

  تسجيلھا حسب القيمة العادلة : من اZصول المالية التي يتم ٣يبين الجدول التالي حركة الصنف 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠  

  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١٣  

  أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن  
  بيان الدخل

 أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن 
الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  اCخر

تحويeت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 يونيو ٣٠

٢٠١٣  

         استثمارات أخرى

مدرجuuuuة حسuuuuب القيمuuuuة اسuuuuتثمارات 

-        - ٢ ١٣،٤٧٢  اZرباح و الخسائر العادلة من خ_ل      - -    ١٣,٤٧٤ 

 ١٥,١٠٣ ٢،٨٦٩ )١،٣٠٧( -     ١،٥٠٢ ٤٣٦ ١١،٦٠٣  استثمارات متاحة للبيع

  ٢٨,٥٧٧ -     )١،٣٠٧( -     ١،٥٠٢ ٤٣٨ ٢٥،٠٧٥ 
  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  

  

  رصيد في ال

يناير  ١
٢٠١٢  

  أرباح/(خسائر)

درجة ضمن م 
  بيان الدخل

 أرباح/(خسائر)

مدرجة ضمن 
الدخل الشامل 

  مبيعات  مشتريات  اZخر

تحوي_ت 
من/(إلى) 
  المستويات

  ٢و ١ 

  الرصيد في

 يونيو ٣٠

٢٠١٢  

         استثمارات أخرى

اسuuuuتثمارات مدرجuuuuة حسuuuuب القيمuuuuة 

-        - ٤ ١٤,٣٨١  اZرباح و الخسائر العادلة من خ_ل     -    -  ١٤،٣٨٥ 

-    )٤٠،٠٩١( ٦,٦١١ )٥،٨٤٤( )٣،٤٦٧( ٨٨,٩٥٤  استثمارات متاحة للبيع  ٤٦،١٦٣ 

  ٦٠،٥٤٨ -    )٤٠،٠٩١( ٦,٦١١ )٥،٨٤٤( )٣،٤٦٣( ١٠٣,٣٣٥ 

 

 والمدرجة ضمن بيان ا!يرادات تتكون مما يلي: ٣اZرباح و الخسائر الناتجة من اZدوات المالية الصنف  
  

  استثمارات أخرى

يونيو  ٣٠
٢٠١٣   

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠

      
 (٣،٤٦٧)   ٤٣٦  ( خسائر) / أرباح محققة

 ٤   ٢  غير محققة أرباح

  (٣،٤٦٣)   ٤٣٨ 
  

  ٣تأثير تغيرات اIفتراضات الرئيسية على القيمة العادلة لaصول المالية من الصنف 

 البديلة الممكنة المعقولة حسب صنف اZداة: باستخدام ا&فتراضات ٣يبين الجدول التالي مدى تأثر القيمة العادلة ل|دوات من الصنف 
  
  ٢٠١٢ يونيو٣٠    ٢٠١٣ يونيو ٣٠  

  

  القيمة الدفترية

تأثير اIفتراضات 
  البديلة المعقولة

  

  القيمة الدفترية

تأثير ا&فتراضات 
 البديلة المعقولة

        استثمارات أخرى

استثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من 
 ٣،٥٩٦ ١٤،٣٨٥   ٣،٣٦٩ ١٣،٤٧٤  راZرباح و الخسائ خ_ل

 ٩،٢٣٣ ٤٦،١٦٣   ٣،٠٢١ ١٥،١٠٣  استثمارات متاحة للبيع

  ١٢،٨٢٩ ٦٠،٥٤٨   ٦،٣٩٠ ٢٨،٥٧٧ 
 

  من أجل تحديد ا&فتراضات البديلة الممكنة المعقولة قامت المجموعة بتعديل المدخ_ت غير الملحوظة اZساسية على النحو التالي:

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

استثمارات في الصناديق: قامت المجموعuة بتعuديل افتراضuات معuدل السuيولة ضuمن مجموعuة مuن البuدائل المعقولuة الممكنuة. يختلuف مuدى تuأثير  - 

  التعديل حسب خصائص كل استثمار.

 جد فرق جوھري بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة ل|دوات المالية.& يو
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 ��

  ودائع لدى البنوك نقد و .٤
  

بنuك محلuي محuتفظ بھuا كضuمان مقابuل  لuدى) ٥٠٠٢١ – ٢٠١٢ديسuمبر  ٣١( ٥٠٠٢١يشتمل مجموع النقد والودائع لدى البنuوك علuى ودائuع ثابتuة قيمتھuا 

  كفالة مقدمة للمصرف المركزي.
  

  

  

  تمويليإيجار  عقودو سلفيات و قروض .٥
  

  مما يلي: وعقود ا&يجار التمويلي السلفيات تتكون القروض و

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

	��  قروض وسلفيات��
   ٥٢٨,٤٦٥ 

٣٣,٩١٧   �����  بھامش قروض 

��  عقود إيجار تمويلي�
�    - 

  ���	��    ٥٦٢,٣٨٢  
  

  قروض وسلفيات )أ 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣   

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢ 

 مدققة   غير مدققة  

      

 ٥٨٦,٣٥٤   ٧٣١،٠٧٠  إجمالي قروض و سلفيات

 (٤٠,٠٤٠)   )٤٢،٧٦٨(   مخصص متراكم ل_نخفاض في القيمةناقص: 

 (١٨,٢٠٠)   )١٨،٨٢٤(  فوائد معلقةناقص: 

  ٥٢٨,٤٦٥   ٦٦٩،٤٧٨ 
  

  

  بھامش قروض )ب 
  

  

_ت لعم_ئھuuا لغuuرض المتuuاجرة فuuي اZوراق الماليuuة المتداولuuة. إن ھuuذه السuuلفيات ذات طبيعuuة قصuuيرة اZجuuل وھuuي مضuuمونة بالسuuندات تقuuدم المجموعuuة تسuuھي
 – ٢٠١٢ديسuuمبر  ٣١( ٨٨،٨٩٦ مبلuuغ ٢٠١٣ يونيuuو ٣٠واZسuuھم المعنيuuة التuuي ھuuي بعھuuدة المجموعuuة. بلغuuت قيمuuة ھuuذه السuuندات واZسuuھم المعنيuuة كمuuا فuuي 

 – ٢٠١٢ديسuمبر  ٣١( ٦٠،٨٧٠، تuم تسuجيل مخصuص قuدره فتuرةتم تكوين مخصصات للجزء غير المغطى من الھوامش. كمuا فuي نھايuة ال).  ي١٤٠,٦٩٥

٨٠,٤٢٧.(  

  

  إيجار تمويلي عقود )ج 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

 -    ١٤،٦٨٩  الجزء المتداول  – الذمم المدينة لعقود ا&يجار التمويلي

��  الجزء غير المتداول  – الذمم المدينة لعقود ا&يجار التمويلي�	�    - 

  ���
�     -  

  

  كمؤجر المجموعة - التأجير ترتيبات

  

  .سنوات ٣ الى ٢ يتراوح بين المبرمةللعقود مدة التأجير التمويلي . متوسط لعم_ئھا بعض من معداتھالتأجير المجموعة في ترتيبات التأجير التمويلي  دخلت
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 ��

  تتمة - وعقود إيجار تمويلي سلفيات قروض و .٥
  

  تتمة - إيجار تمويلي عقود )ج 

  

  يجارا: دفعاتل اCدنى للحد الحالية القيمة    ا:يجار لدفعات اCدنى الحد  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  

  مدققة  غير مدققة    مدققة  غير مدققة  

        

 -  ١٤،٦٨٩   - ١٩،٨٧١  تزيد عن سنة واحدة &

 -  ٢٦،٦٩٤   - ٢٩،٦٤١  من سنة و& تزيد عن خمس سنوات أكثر

  ٤١،٣٨٣   - ٤٩،٥١٢  - 

  -  -    - )٨،١٢٩(  المكتسب غير التمويل دخلناقص: 

  -  ٤١،٣٨٣    - ٤١،٣٨٣  يجار ا! دفعاتلاZدنى  لحدلللذمم المدينة  الحالية القيمة

  -  -    - -  للتحصيل قابلة غيرا!يجار  دفعاتل مخصصات

  ٤١،٣٨٣     ٤١،٣٨٣   
  
  

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

  عقود التأجير بتاريخ ابرام العقد عن كامل فترة التأجير.  في متضمنال الربح معدل تحديد يتم

  

  .متأخرة أو منخفضة القيمة ليست تقريرفترة ال في نھاية التمويلي يجارا$ ة من عقودالمستحقالغ المب
  
  

  استثمارات في صناديق مدارة من شعاع .٦
  

  مما يلي: صناديق مدارة من شعاعتتألف ا&ستثمارات في 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  
        

٩٣,٦٩٧   ������  اZرباح أو الخسائرلقيمة العادلة من خ_ل استثمارات مدرجة حسب ا 

٧١,١١٦   �����  شركات زميلة 

  �
����    ١٦٤,٨١٣ 

  

  

  شركات زميلة

خاصuuة ، مقفuل ومسuuجل  اسuتثماراتوھuو صuuندوق  اZول ال. بuي.) مuن صuuندوق شuعاع للضuuيافة %٢٨٫٨ :٢٠١٢ديسuuمبر  ٣١( %٢٨٫٨تمتلuك المجموعuة 
محuدودة معفuuاة فuي جuuزر كايمuان. إن الھuuدف الرئيسuي للصuندوق ھuuو القيuام باسuuتثمارات مباشuرة أو غيuuر مباشuرة فuuي مشuاريع تنميuuة  بوصuفه شuركة تضuuامنية

غيuر  استثماراتجمع الضيافة وعقارات الضيافة القائمة والتي ستدار من قبل شركة روتانا !دارة الفنادق في منطقة الشـرق اZوسـط وشمال إفريقيا. نتيجة لت
 غلuقوھuو صuندوق اسuتثمار م(SSHFI) مuن صuندوق شuعاع السuعودية للضuيافة %) ٢٧٫٨: ٢٠١٢ديسuمبر  ٣١(% ٢٧٫٨باشرة، بلغت حصة المجموعة م

uي المملكuيافة فuارات الضuي عقuتثمار فuو ا&سuندوق ھuذا الصuي لھuدف الرئيسuعودية. الھuة السuة العربيuال بالمملكuوق المuة سuوانين ھيئuب قuدار حسuة مuة العربي
  ودية لتحقيق نمو في رأس المال طويل اZجل.السع

  

خاصuة ، مقفuل  اسuتثماراتوھuو صuندوق  .بuي. ال ا&ول اوبرتشuونيتيز فرونتييuر %) مuن صuندوق٣٥٫٥ :٢٠١٢ديسuمبر  ٣١% (٣٥٫٥تمتلuك المجموعuة 
بu_د منطقuة ثمارات مباشuرة أو غيuر مباشuرة فuي ومسجل بصفته شركة تضامنية محدودة معفاة في جزر كايمان. إن الھدف الرئيسي للصندوق ھو القيام باسuت

  . إن القيمة المستردة لتلك الموجودات تم تحديدھا باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد تنزيل خسائر ا&نخفاض في القيمة. الشام
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 ��

  استثمارات في شركات زميلة أخرى .٧
  

  :تملك المجموعة ا&ستثمارات التالية في شركات زميلة أخرى

  

  

  يونيو ٣٠

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة    

 ٦٥,٣٢١   ٦٥,٣٢١    استثمارات في ا!مارات العربية المتحدة 

  ٢٦,٧٢٥   ٢٢،١٢٢    استثمارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي   

    ٩٢,٠٤٦    ٨٧،٤٤٣  

  سيتي للھندسة ذ.م.م 

شuركة محuدودة المسuؤولية مركزھuا الشuارقة، ا!مuارات العربيuة سuيتي للھندسuة ذ.م.م وھuي شركة %) من ٤٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٤٠تمتلك المجموعة 
 فuي ا&نخفuاض مخصuص تنزيuل بعuدحقuوق الملكيuة  طريقuةاستناداً إلى  ا&ستثمارالمتحدة، وتقوم بأعمال المقاو&ت. تم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھذا 

  .القيمة
  

  دةشركة سبتك القابضة المحدو

معالجuة شركة سبتك مسجلة كشركة ذات مسؤولية محuدودة فuي جuزر كايمuان وقائمuة بإمuارة الشuارقة، ا!مuارات العربيuة المتحuدة، وتنشuط فuي مجuال تحليuة و
%) مuن ملكيuة ٤٩ :٢٠١٢ديسuمبر  ٣١% (٤٩المياه ومشاريع البنية التحتية والمراسي المعدة للقوارب والخدمات التابعة لھا. تمتلك المجموعة حصة تعادل 

  .حقوق الملكية طريقةإلى  استنادا ا&ستثمارالمبلغ القابل للتحصيل في ھذا  حديدتشركة سبتك القابضة. تم 
  

  أموال

أموال وھي شركة مساھمة قطرية مقفلuة، مرخصuة مuن قبuل مصuرف قطuر المركuزي %) من شركة ٤٦٫٧: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٤٦٫٧تمتلك المجموعة 
القيمuة المتوقعuة للخuروج اسuتناداً إلuى  ا&ستثمارتم تحديد المبلغ القابل للتحصيل من ھذا المصرفي وأنشطة إدارة اZصول في قطر.  ستثمارا&لمزاولة أعمال 
    .المالفي رأس كتخفيض  ٣٫٧٢٠خ_ل الفترة، استلمت المجموعة  .من ا&ستثمار

  
  استثمارات أخرى .٨
  

  تتكون ا&ستثمارات اZخرى مما يلي:

  يويون ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        
��  اZرباح أو الخسائراستثمارات مدرجة حسب القيمة العادلة من خ_ل �	٢٨,٧٦٠   � 

١٤,٥٨٨   �����  استثمارات متاحة للبيع  

  ٧,٥١٩   	��,�  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ ا&ستحقاق

  ����
   ٥٠,٨٦٧  

  

  الخسائر أواCرباح قيمة العادلة من خeل استثمارات مدرجة حسب ال )أ 
  

       مما يلي: الخسائر أواZرباح تتكون ا&ستثمارات المدرجة حسب القيمة العادلة من خ_ل 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  
        


,�   ٤،٠٦١  صناديق استثمارية�	  

  ��   ٣٤  استثمارات أسھم 


�	,��   ١٣،٤٩٩  تاستثمارات بإيراد ثاب  

  ١٧،٥٩٤   ��,�	
  

  

  استثمارات بإيراد ثابت

  . ١٠٫١١٢الثابت مقابل  يرادا! ذاتستثمارات من ا& محددة استثمارات منالفترة، خرجت المجموعة  خ_ل
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 ��

  تتمة - استثمارات أخرى .٨
  

  استثمارات متاحة للبيع )ب 
  

  تتكون ا&ستثمارات المعّدة للبيع مما يلي:
  ويوني ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

  ���,�   ٢،٩١١  استثمارات أسھم


	,��   ١٢،٢٣٤  صناديق استثمارية غير متداولة�  

  ١٥،١٤٥   ��,���  

  

  استثمارات محتفظ بھا لتاريخ اIستحقاق )ج 
  

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

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

  ٧,٥١٩   ٧,٥١٩  استثمارات ذات إيرادات ثابتة

  

  دائنة بنوك .٩
  

نشاط المجموعة ا&عتيادي ضمن نطاق التسھي_ت ا&ئتمانية المتفق عليھuا مuع ھuذه  من خ_لقروضاً تم الحصول عليھا من بنوك تجارية  البنوك الدائنة تمثل

  البنوك. 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  


  قروض Zجل تستحق خ_ل أثنى عشر شھراً ��
�   ��,��	  

��  قروض Zجل تستحق بعد أكثر من أثنى عشر شھراً ���   ��,���  

  ������    ��	,���  

  

  %.٤٫٥% و ٣تتراوح ما بين  مضافاً إليه نسبة معينة EIBORيترتب على التسھي_ت المصرفية المقدمة للمجموعة فوائد بأسعار متغيرة حسب سعر 
  

		مuuuuuuuuuن البنuuuuuuuuuوك التuuuuuuuuuي تتعامuuuuuuuuuل معھuuuuuuuuuا علuuuuuuuuuى ضuuuuuuuuuمانات بنكيuuuuuuuuuة تبلuuuuuuuuuغ  ٢٠١٣مuuuuuuuuuارس  ٣١حصuuuuuuuuuلت المجموعuuuuuuuuuة كمuuuuuuuuuا فuuuuuuuuuي ��	  

إن ھذه الضمانات عبارة عن آلية نموذجيuة مسuتخدمة ضuمن البنuوك والصuرافات الماليuة فuي المنطقuة لتسuھيل النشuاطات. ). ٦٨,٢٠٥ – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(
 من ھذه الضمانات. جوھريةقع عدم ظھور أي التزامات ومن المتو

  

  أسھم الخزينة .١٠
  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠تمتلك المجموعة أسھم الخزينة التالية في 

  
  

  يونيو ٣٠

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  
  مدققة    غير مدققة    

  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠    ٣٫٥٠٠٫٠٠٠    عدد أسھم الخزينة

  % ٠٫٣    % ٠٫٣    نسبة أسھم الخزينة من إجمالي اZسھم المصدرة

  ١٤٫٤٥٨    ١٤٫٤٥٨    تكلفة أسھم الخزينة

  ١٫٩٢٢    ٢٫٣٨٠    القيمة السوقية Zسھم الخزينة
  

  أية أسھم خزينة خ_ل الفترة.بيع أو  شراءلم يتم 
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 ��

  أسھم نظام خيار شراء اCسھم للموظفين  .١١
  

Zسھم للموظفين في اZي كما يلي:ھ ٢٠١٣ يونيو ٣٠سھم المحتفظ بھا ضمن برنامج خيار شراء ا  
  

  

  

  يونيو ٣٠

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة    

٣١٫٥٩٨٫٠٠    ٣١٫٥٩٨٫٠٠٤    عدد اZسھم

  % ٣٫٠    % ٣٫٠    نسبة اZسھم من إجمالي اZسھم المصدرة

  ٨٦٫٦٠٣    ٨٦٫٦٠٣    تكلفة اZسھم

  ١٧٫٣٤٧    ٢١٫٤٨٧    القيمة السوقية ل|سھم
  

  خ_ل الفترة. للموظفين اZسھم شراء خيار برنامجفي  حركة & يوجد

  

 م*ن ا$نتھ*اء حالي*ا ويج*ريجديuدة.  جuلا&الفترة، قامت المجموعuة بإلغuاء نظuام خيuار شuراء ا&سuھم للمuوظفين القائمuة واسuتبدلته بخطuة حuوافز طويلuة  خ_ل

  .الجديدة الخطة شروط

  
  احتياطي إعادة تقييم اIستثمارات .١٢

       
  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  اير إلىين ١  

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  

  أشھر) ٦(

  غير مدققة

  شھر) ١٢(  

  مدققة

      للبيع متاحةاستثمارات 

  ٥,٦٠٩   ٥٤٤  الرصيد في بداية الفترة

 (١٢,٤٣٧)   -  محققة خ_ل الفترة

 ٧,٣٧٢   ١،٤٣١  صافي الحركة في القيمة العادلة خ_ل الفترة

  ٥٤٤    ١،٩٧٥  الرصيد في نھاية الفترة

        
        لeستثمارات في شركات زميلة إعادة التقييم احتياطيمجموعة من حصة ال

  ١,١٩٤   ٥٣٦  الرصيد في بداية الفترة

  (٦٥٨)   )٥٣٦(  صافي الحركة في القيمة العادلة خ_ل الفترة

  ٥٣٦    -  الرصيد في نھاية الفترة

        
  ١,٠٨٠    ١،٩٧٥  إعادة تقييم اIستثمارات احتياطياجمالي 

 
  في صناديق مدارة من شعاع استثماراتئر) من (خسا / أرباح .١٣

  

  و الخسائر من الصناديق المدارة من شعاع مما يلي:أتتكون اZرباح 

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

        

��  ح أو الخسائرمدرجة حسب القيمة العادلة من خ_ل بيان اZربا صناديق��
   ٥,٦٧٤ 

 ٢,٥٠٥   �  للبيع متاحةاستثمارات 


(  شركات زميلة��
(   ٢,٠٦١ 

  �����   ١٠،٢٤٠ 
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 �	

  اCخرى بما فيھا اIستثمارات في شركات زميلة أخرى اIستثماراتأرباح من (خسائر) /   .١٤

  

  اZخرى مما يلي: ا&ستثماراتتتألف اZرباح و الخسائر من 

  لىيناير إ ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

        

�(  الشركات الزميلة اZخرى	�� (   ���� 

      ا&ستثمارات اZخرى


�   )���(  رأو الخسائالمحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خ_ل اZرباح    �� 

      المتاحة للبيع   

��   ���  والخسارة من ا&ستبعادات ربحلافي صا  -    ��� 

 (���,	)   -  ا&نخفاض في القيمة  -    

  )��		(   ����	 

  السھم  يةربح .١٥
  

 يونيuو ٣٠( )٤،٥٧٧(الفتuرة العائuدة لحuاملي اZسuھم العاديuة فuي الشuركة اZم والبالغuة  ةاZساسي باستخدام صافي خسuار (خسارة) السھم/  يةربح تم احتساب

  ).١٫٠٦١٫٥٠٠٫٠٠٠ – ٢٠١٢ يونيو ٣٠( ١٫٠٦١٫٥٠٠٫٠٠٠على المتوسط المرجح لعدد اZسھم العادية القائمة والبالغ  ))٢٤،٤٠٢( – ٢٠١٢

  

نظuرا لعuدم إصuدار الشuركة Zيuة أدوات لھuا تuأثير علuى  ٢٠١٢ يونيuو ٣٠و  ٢٠١٣ يونيuو ٣٠& يوجد فرق بين ربحية السھم اZساسuي و المخفuض كمuا فuي 

  لسھم في حالة تنفيذھا.ربحية ا

 
  المعامeت مع اCطراف ذات العeقة .١٦

  

عضuاء تجري المجموعة معuام_ت مختلفuة مuع شuركات ومؤسسuات تuم تعريفھuا بأنھuا ذات ع_قuة. تتمثuل اZطuراف ذات الع_قuة فuي المسuاھمين الرئيسuيين، أ

  .  من قبل ھذه ا&طراف شركات مملوكة أو مدارة ومتحكم فيھامجلس ا!دارة و المدراء و اZفراد المقربين لھم و الشركات التابعة لھم، 

  

  فيھا:فيما يلي أھم اZرصدة مع أطراف ذات ع_قة والمبالغ المدرجة 

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى


  شركات زميلة   �   ��� 

 �	�   ���  أطراف أخرى ذات ع_قة   

       قروض وسلفيات

��  شركات زميلة   ���   ��,	�� 


  كبار موظفي ا!دارة العليا   �   �
� 

       


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

  �	����   ��
,��
 

  

  متوفر لكل الموظفين حيث & يتم تحميل أية فوائد عليھا.تعكس السلفيات لموظفي ا!دارة العليا المبالغ المدفوعة مقدما حسب برنامج مساعدة الموظفين ال
  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        الذمم الدائنة واZرصدة الدائنة اZخرى

 -    ٣,٦٣٢    أطراف أخرى ذات ع_قة   
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 ��

  تتمة -المعامeت مع اCطراف ذات العeقة  .١٦
  

  ات الع_قة في بيان ا!يرادات كما يلي:تم إدراج المعام_ت مع اZطراف ذ

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  يناير إلى ١  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة

  أشھر) ٦(  

  غير مدققة
        إيرادات الفوائد

 ١،٤٥٤   -  شركات زميلة   

 ٩٧   -  أطراف أخرى ذات ع_قة   

      عاعصناديق مدارة من ش فياستثمارات  )خسائر( /أرباح 

 ٢,٠٦١   )٨،٢٠٨(  شركات زميلة   

  ٨,١٧٩   ٢٣،٧٤٨  أطراف أخرى ذات ع_قة   

      إيرادات رسوم وعمو&ت

 ١،٨٧٠   ١،٠٧٦  أطراف أخرى ذات ع_قة   

  ١٣,٦٦١   ١٦،٦١٦ 

  
  المعلومات القطاعية  .١٧

  
  .ات اZعمالقطاعات تشغيلية ويستند كل قطاع على وحد Z٧غراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في 

 

 ماليuا سuوقاً عشuر  أربعuة تغطuي اZسuھم منتجuاتا&ئتمuان.  وأسuواقوالدخل الثابت  ا!قليمية، اZسھم في والصناديق ا&ستثمارية المحافظ تدير ادارة اCصول:

 دارةشuعاع ! وتuدير. العربيuة و الخليجيuة سuھماZ أسuواق فuي ل_سuتثمار واZجانuب ا!قليميuين للمسuتثمرين اسuتثمار بوابات اZصول !دارة شعاع تقدم. إقليمياً 

 أيضuا وتuديرأسuاليب إداريuة نشuطة و غيuر نشuطة.  باسuتخدام ا&سuتثمار وصuناديق ا!سu_مية الشuريعة مع المتوافقة والمحافظ التقليدية الملكية حقوق اZصول

  .  الخاصة اZسھم صناديقمن  اثنين
  

للشuuركات، وخuuدمات ا&كتتابuuات الخاصuuة وا&كتتابuuات العامuuة فuuي اZسuuھم والسuuندات والمبيعuuات التجاريuuة،  تقuuدم استشuuارات ماليuuة اIسzzتثمارات المصzzرفية:

    وعمليات الدمج وا&ستحواذ والتفكيك والفصل، با!ضافة إلى عمليات المشاركة والمنتجات المركبة.
  

Cة لقاعدة عم_ء شعاع المؤسساتيين لميةالوصول ل|سواق العاخدمات البيع والمتاجرة من خ_ل  توفر :سواق الماليةاuن. ذوي الم_ءة المالية العاليuل م_uخ 

Zءيستطيع  يةالمال سواقا_uول العمuى الوصuھم إلuسZة اuدخ العالميuت، لوالuداراتوا& الثابuة صuوليZا _uن فضuتقات عuارج المشuة، خuيولة البورصuن والسuم 

 لشuركاتل القطاعيuة اZبحuاث تغطيuة تنuتج التuي ا&سuتثمار بحuوث يuةالمال سuواقاZ سuمق واكuبيو. ليuةوالدو المحليuة المقابلuة اZطuراف مuن واسuعة شبكة خ_ل

  .السعودية و المتحدة العربية ا!مارات دولة في اZسھم على التركيز مع الخليجي التعاون مجلس دول أنحاء جميع في المدرجة
  

. الوساطة المالية ل|فراد كانت تمuارس ٢٠١٣يناير  ٣١اعتباراً من ل|فراد والتي اوقفت نشاطھا  نشاط شعاع في مجال الوساطة الماليةتمثل بقايا  الوساطة:
"شعاع لu|وراق الماليuة"، وتuوفر للعمu_ء خuدمات الحفuظ اZمuين والمقاصuة للمسuتثمرين، متيحuة لھuم بuذلك إمكانيuة التuداول فuي اZسuواق نشاطھا تحت مظلة 

  ا!قليمية.
  

، وتنشط بصورة أساسية فuي مجuال ا!قuراض المuدعوم باZصuول، مuع التركيuز بشuكل رئيسuي و"أقساط الخليج" مظلة "الخليج للتمويل"تعمل تحت  التمويل:

  على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

  

  المؤسسuاتيين للمسuتثمرينا!قuراض  فuرصالجذابuة و ا!قليميuة ا&ئتمانيuة ا&سuتثمارات إلى الوصول توفر التي اZصول إدارة منتجات بتطوير تقوم :اIئتمان

 بمuا الuديونالمتعلقuة ب ا&ستشuارية الخدمات &ئتمانا قسم وفري ،إلى ذلك با!ضافة و .العالية المالية الم_ءة ذوي والمستثمرين الخاصة والعائ_ت المتمرسين،

  .العائلية والشركات !قليميةا الشركات من للعم_ءالتمويل  وحلول مبتكرةال ةالسيول توفيرو ھيكلةال ذلك في
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 ��

  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٧
  

تuuدير تطuuورات الشuuركة المسuuتقبلية وتشuuرف علuuى جميuuع الضuuوابط النقديuuة ونفقuuات الخuuدمات المشuuتركة المرتبطuuة بالمجموعuuة. ان جميuuع  اIدارة الرئيسzzية

يضuuاً اسuuتراتيجية تنميuuة اZعمuuال التجاريuuة، القانونيuuة، الماليuuة، العمليuuات، ادارة ا&سuuتثمارات فuuي الشuuركات التابعuuة تuuدخل ضuuمن ھuuذا القسuuم الuuذي يتضuuمن أ

  المخاطر، الع_قات مع المستثمرين، التسويق وا&تصا&ت، الموارد البشرية.
  

قييم اZداء. يتم تقيuيم أداء القطاعuات تقوم ا!دارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة &تخاذ القرارات بخصوص توزيع المصادر وت

 استناداً إلى اZرباح أو الخسائر التشغيلية.
  

  

  

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

  

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ يناير الى ١من 

  أشھر) غير مدققة ٦(

  ادارة  

  اIصول

استثمارات 
  مصرفية

ق أسوا
  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ٤٧،٦٠٧  ٣،٣٦٣  -      ٤٣،٥٧٥   -      ٤٩٢  ٧٣   ١٠٤  إيرادات الفوائد

  ١٦،٤٠٤  ١٣٧  -      ١،٨٦٢  ٢٤٩  ٣،١٤٢  ٢،١١٩  ٨،٨٩٥  صافي إيرادات الرسوم والعموIت

  )٣١(  -      -      -      -      )٣١(  -      -      تداول خسارة

في صناديق  استثماراتأرباح من 

  مدارة من شعاع
    -      -       -       -       -       -  ١٥،٥٤٠  ١٥،٥٤٠  

  ٧٩،٥٢٠  ١٩،٠٤٠  -      ٤٥،٤٣٧  ٢٤٩  ٣،٦٠٣  ٢،١٩٢  ٨،٩٩٩  مجموع ا:يرادات

                  

٢،٨٢٦(  )٢،٧٧٨(  )٤،٥٧١(  مصروفات إدارية وعمومية
(  

)٢،٩٧٨
(  

)٧٥،٦٢٠(  )٣٣،١٥٥(  )٣،٩٨١(  )٢٥،٣٣١(  

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

  )٢،٧١٥(  )١،٠٣٧(  -      )١،٦٥٣(  )٢٥(  -       -       -      استھeكات

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

٢،٨٢٦(  )٢،٧٧٨(  )٤،٥٧١(  مجموع المصروفات
(  

٨٠،٣٩٥(  )٢٧،٠٠٩(  )٣،٩٨١(  )٤١،٧٦٠(  ٢،٥٣٠(  

                  

صافي الربح / (الخسارة) قبل الخسائر 

  اCخرى اIستثماراتمن 
٨٧٥(  )٧،٩٦٩(  )٣،٩٨١(  ٣،٦٧٧  ٢،٧٧٩  ٧٧٧  )٥٨٦(  ٤،٤٢٨(  

                  
  )٣،٦٩٩(  ) ٣،٦٩٩(  -       -      -       -       -       -      اCخرى  اIستثماراتالخسائر من 

                  
  )٤،٥٧٤(  )١١،٦٦٨(  )٣،٩٨١(  ٣،٦٧٧  ٢،٧٧٩  ٧٧٧  )٥٨٦(  ٤،٤٢٨  الفترة )ة/ (خسار ربح

                  
                    :إلىالعائدة 

  ٣  ٥  -       -       )٢(   -       -      -      مسيطرة غير اCطراف

  )٤،٥٧٧(  )١١،٦٦٨(  )٣،٩٨١(  ٣،٦٧٧  ٢،٧٨١  ٧٧٧  )٥٨٦(  ٤،٤٢٨  مساھمي الشركة اCم

  

  غير مدققة ٢٠١٣ يونيو ٣٠  

  
  إدارة

  اIصول

استثمارات 
  مصرفية

 أسواق

  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ١،٣٦٩،٧٥٠  ٥٠٨،٨٢٤  -      ٨١٩،٨٧٤  ٣١،٩٩١   -      ١،٦٦٠  ٧،٤٠١  الموجودات

  ٢٦٤،٦١٦  ٧٦،٨٢٠  -      ١٨٧،١٣٣  ٦٥٣   -       -      ١٠  المطلوبات
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  تتمة -المعلومات القطاعية  .١٧

  

  
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ إلى يناير ١من 

  غير مدققةأشھر)   ٦(

  ادارة  

  ا&صول

استثمارات 
  مصرفية

 أسواق

  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

  ٤٢،٧٦٥   ٧،٢٥٤  -     ٣٤،٦٦٨  ١     ٦٧١   -       ١٧١  إيرادات الفوائد

  ٢٤،٢٠٠  ٦١٧  -     ١،٣٧١   ٥،٩٠٨  ٣،٢٥٠  ٤،١٥١  ٨،٩٠٣  صافي الرسوم والعمو&ت

   ١٧   -     -      -      -     ١٧   -      -     تداول ربح

في صناديق  استثماراتمن  أرباح

  مدارة من شعاع
   -      -      -      -      -      -  ١٠،٢٤٠  ١٠،٢٤٠  

  ٧٧،٢٢٢  ١٨،١١٠  -     ٣٦،٠٣٩  ٥،٩٠٩  ٣،٩٣٨  ٤،١٥١  ٩،٠٧٤  مجموع ا!يرادات

                  
                  

١،٩٦٦(  )٥،٧١٤(  )١١،٧٨٧(  مصاريف إدارية وعمومية
(  

)١١،٥٤٦
(  

)١٨،٣٥٤
(  

)٩٤،٧٣٥(  )٤٤،٢١٠(  )١،١٥٨(  

  )٦،٧٩٧(  )٢،٨٧١(  -     )٣،٩٢٦(   -      -      -      -     مصاريف الفوائد

  )٤،٢٠١(  )٢،٦٨٨(  -     )١،٣٥١(  )١٦٢(   -      -      -     استھ_كات

  )٦،٦٢٧(  )٦،٤٨٣(  )٥١٨(  )٧،٥١٤(  ٧،٦٧٦  ١٧١   ٤١   -     صافي -  مخصصات

١،٧٩٥(  )٥،٦٧٣(  )١١،٧٨٧(  مجموع المصروفات
(  

)٣١،١٤٥(  )٤،٠٣٢
(  

)١١٢،٣٦٠(  )٥٦،٢٥٢(  )١،٦٧٦(  

                  

صافي (الخسارة) / الربح قبل اZرباح 

  اZخرى ا&ستثماراتمن 
)٣٥،١٣٨(  )٣٨،١٤١(  )١،٦٧٦(   ٤،٨٩٤  ١،٨٧٧  ٢،١٤٣  ) ١،٥٢٢(  ) ٢،٧١٣(  

                  
  ١١،٤٧٦  ١١،٤٧١  -      -      -      -      -      ٥  اZخرى  ا&ستثمارات من اZرباح

                  
  ) ٢٣،٦٦٢(  )٢٦،٦٧٠(  )١،٦٧٦(  ٤،٨٩٤  ١،٨٧٧  ٢،١٤٣  ) ١،٥٢٢(  ) ٢،٧٠٨(  (خسارة) / ربح الفترة

                  

  :إلىالعائدة 
          

  
    

  ٧٤٠  ٧٨٦  -      -     )٤٦(  -     -     -     اZطراف غير المسيطرة

  )٢٤،٤٠٢(  )٢٧،٤٥٦(  )١،٦٧٦(  ٤،٨٩٤  ١،٩٢٣  ٢،١٤٣  )١،٥٢٢(  ) ٢،٧٠٨(  مساھمي الشركة اZم

  مدققة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  
  إدارة

  ا&صول

استثمارات 
  مصرفية

 أسواق

  ائتمان  تمويل  وساطة  مالية

ادارة 
  المجموع  رئيسية

-    ٨٠١ ٧٫٨٠١  الموجودات  ٦٣٠٫٦٥ ٥٦٫١٢٢
٦ 

   -  ١٫٣٧٥٫٠٢١ ٦٧٩٫٦٤١ 

-    ٢٠  المطلوبات     -  ١٠٣٫٥٧ ٣٠٫٢٨٤
٤ 

   -  ٢٦٩٫٣٧٩ ١٠٣٫٥٧٤ 

  

  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 ٢٠١٢ يونيو ٣٠إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة كما في  تم
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 �


  التقسيم الجغرافي .١٨

  

  قبل اZخذ في ا&عتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليل الوضع المالي للمجموعة حسب المناطق الجغرافية التالية :

  

اIمارات العربية 

  المتحدة

دول مجلس 

التعاون 

  الخليجي

  اCخرى

الشرق اCوسط 

  وشمال إفريقيا

  اCخرى

أميركا 

  أوروبا  الشمالية

  آسيا

  المجموع  أخرى

 ٢٤١,٢٥٦  -  ٣٠٧  ٧,٩٣٧  ٢,١١٩  ٦٣,٧٩٩  ١٦٧,٠٩٤   نقد وودائع لدى البنوك

 ٢٣,٣٦١  -  ٢٤٣  ١٢  ٢,٦٧٦  ١,٦٣٩  ١٨,٧٩١   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ٧٣٠,٩١٥  -  -  -  ١٤,٠٦٢  ٤٩,٦٦٩  ٦٦٧,١٨٤   عقود إيجار تمويليو قروض وسلفيات

 ١٨٢,٧٠٥  -  -  -  -  ١٣٦,٢٠٧  ٤٦,٤٩٨   استثمارات في صناديق مدارة من شعاع

 ٨٧,٤٤٣  -  -  -  -  ٢٢,١٢٣  ٦٥,٣٢٠   استثمارات في شركات زميلة أخرى

 ٤٠,٢٥٨  -  ٩٤٦  ٣,١٢٦  ١,٧٢٥  ٣٣,٢٣٩  ١,٢٢٢   استثمارات أخرى

 ٢٩,٧٠١  -  -  -  ١٢٦  ٩٥٧  ٢٨,٦١٨   موجودات ثابتة

 ٣٤,١١١  -  -  -  -  -  ٣٤,١١١   شھرة

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

                

  ١,٣٧٥,٠٢١  ٢٠  ٢,٢١٧  ٦,٥٢٥  ٢٢,٢٧٧  ٢٩١,٠٤٦  ١,٠٥٢,٩٣٦  ٢٠١٢ديسمبر ٣١ - إجمالي الموجودات

                

  ١،٤٧٠،١٣٦  ٢٥،٥٩٠  ٥١،٠٧٩  ٢٥،٢٤٧  ٣٩،٠٨٤  ٣٩٣،٢٩٢  ٩٣٥،٨٤٤  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ - الي الموجوداتإجم
  

  اIستحقاقسجل  .١٩
  

بالنسuبة تاريخ ا&ستحقاق التعاقuدي.  حتىالمحدد على أساس الفترة المتبقية  ٢٠١٣ يونيو ٣٠يلخص الجدول التالي استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

  تعاقدي (*)، قامت ا!دارة بتقدير تاريخ ا&ستحقاق بناء على سيولة اZصل ونية ا!دارة. استحقاقس لديھا تاريخ لموجودات التي ليل

  

  أقل من  

  أشھر٣

١٢-٣  

  أشھر

مجموع جزئي 
  أقل من سنة

٥-١  

  سنوات

  ٥أكثر من 

  المجموع الكلي  سنوات


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


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


,���  ���,�	�  ���,��   عقود إيجار تمويليو قروض وسلفيات��  ��	,��	  -     ��
,��� 


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

 ���,��     -  ���,��  ��	,��  ��	,��     -   شركات زميلة أخرى* استثمارات في


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


�,��  -       -     -   موجودات ثابتة*�  -     ��,�
� 

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


�    مجموع الموجودات	,���  ���,��� 	��,�
�  ��
,��
   ٣٤,١١١  �,�	�,��
 


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


��,��   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى   ��,���   ��
,���  �,���  -     ���,�
	 


�,�     -     -     -     -   حقوق الملكية�,��� �,�
�,��� 


� ���,��   �	�,���    ت وحقوق الملكيةمجموع المطلوبا�,�	� 	
,���  �,�
�,���  �,�	�,��
 


,���  �	�,���   صافي الفجوة في السيولة �
 ��
,���  	�
,	��   (�,
��,
��)  -    


��  �	�,���   اجمالي الفجوة في السيولة ,���  ��
,���  �,
��,
��  -       
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 ��

 ترتيبات اIيجار التشغيلي .٢٠
  

  

  المجموعة كمؤجر -رتيبات التأجير ت

  

 انتھuاء عنuد المعuدات شراء خيار ينالمستأجريملك  .سنوات ث_ث ھاإيجار ومدة المجموعة تمتلكھا التي بالمعدات رئيسي بشكل تتعلق التشغيلية ا!يجار عقود

  .ا!يجار فترة

  

 خu_لال_زمuة  المعuدات عuن الناتجuة خuرىاZالتشuغيل  ومصuروفاتا&ستھ_ك  ومصاريف معداتھا من المجموعة اكتسبتھا التي ا!يجار إيراداتتضمين  يتم

  .التوالي على وا!دارية العمومية اتفروا&ستھ_كات والمصو الرسوم من الدخل في الفترة

  

  :الذمم المدينة لعقود ا&يجار التشغيلي

  

  

  يونيو ٣٠

٢٠١٣    

  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

 -    ١،٦٣٠  سنة واحدة& تزيد عن 

�  تزيد عن سنة و& تزيد عن خمس سنوات��
    -  

  �	�
     -  

 
  اIلتزامات والمطلوبات المحتملة .٢١

  

  ا&لتزامات والمطلوبات المحتملة القائمة التالية: المجموعةكان لدى 

  

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        

  ٦١,٣٩٥    ٥٧،٤٣٢  مطلوبات محتملة

        

  .رة تحول ھذه الضمانات إلى مطلوباتتحتوي المطلوبات المحتملة على ضمانات أداء أصدرت لصالح الشركة الزميلة سيتي للھندسة ذ.م.م. & تتوقع ا!دا

        

  يونيو ٣٠  

٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١  

٢٠١٢  

  مدققة    غير مدققة  

        التزامات

  ٧١,٧٥٣    ٦٩،٤٠٣  مدارة من شعاع استثمارصناديق 

  

  أموال مدارة نيابة عن عمeء .٢٢

  

_uول العمuنظمة المصرف المركزي لدولة ا!مارات العربية المتحدة. تدار أموال و أصZ ًةء إن المجموعة مرخصة للعمل كشركة خدمات مالية وفقاuوالبالغ 

بuدون مسuؤولية علuى المجموعuة. تعتبuر ھuذه اZمuوال بصuفة الوكالuة و) درھuممليار  ٤٫٠ – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٢٠١٣ يونيو ٣٠مليار درھم كما في   ٢٫٣

خu_ل الفتuرة، انخفضuت ا&مuوال المuدارة نيابuة عuن العمu_ء نتيجuة ايقuاف نشuاط  بنود خuارج الميزانيuة العموميuة و& تشuكل جuزءاً مuن موجuودات المجموعuة.

  الوساطة المالية ل|فراد.

 

  




